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V 

Prefaţă 

Volumul al şaptelea al Operelor lui K. Marx şi F. Engels 
cuprinde lucrările scrise în perioada august 1849-iunie 1851. 
!n această perioadă Marx şi Engels au acordat o deose>ită 
atenţie generalizării teoretice a experienţei luptelor revolu
ţionare din 1848--1849 din Franţa şi din Germania, elaborării 
mi departe a tacticii proletariatului în lupta pentru crearea 
unui patid al clasei muncitoare independent faţă de demo
craţii mic-burghezi. 

După ce la sfîrşitul lunii august 1849 a sosit la Londra, 
unde s-a adunat curînd majoritatea membrilor fostului Or
gan Central al Ligii comuniştilor, Marx a pornit împreună cu 
aceştia la reorganizarea Ligii şi a Organului ei Central. Din 
Organul Central făcea parte şi Engels, care a sosit la Londra 
în noiembrie 1849. Marx şi Engels desfăşoară o amplă acti
vitate în vederea întăririi partidului proletar : ei caută să în
vioreze activitatea Asociaţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra, al căror nucleu conducător îl constituiau 
comunităţile locale ale Ligii comuniştilor ; fac parte din Co
mitetul social�democrat de ajutorare a emigranţiJor germani 
(vezi documentele acestui comitet în anexele volumului de 
faţă), creat de asooiaţia culturală, căutînd să obţină în felul 
acesta unirea emigranţilor revoluţionari în jurul Ligii comu
niştilor. Marx şi Engels stabilesc o strînsă legătură cu mili
tanţii revoluţionari ai mişcării proletare din celelalte ţări, cu 
emigranţii blanqui�ti francezi, precum şi c·u cartiştii de stînga 
englezi, şi în toamna anului 1850 creează împreună cu aceş
tia „Asociaţia inti�maţională a comuniştilor revoluţionari". 

Marx şi Engels considerau ci, în vederea întăririi parti
dului proletar, cel mai important mijloc îl constituia crearea 
unui organ de pre;ă care să fie un continuator al gloriosului 
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ziar „Noua gazetă renană". Acest organ a fost „Neue Rhei
ni 5che Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue", care a început 
sa apară la Hamburg din ianuarie 1850, avînd ca redactor şef 
pe Marx. 

In „!nştiinţarea" în legătură cu apariţia revistei, cu care 
începe volumul de faţă, Marx şi Engels au d efinit sarcinile 
noului organ: „a lămuri perioada, trecută acum, a revoluţiei, 
caracterul partidelor aflate în luptă, relaţiile sociale care con
diţionează existenţa şi lupta dintre aceste partide". 

Lucrările lui Marx şi Engels public'ate în „Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue" reprezintă una dintre 
etapele cele mai importante in dezvoltarea teoriei şi tacticii 
marxiste. 

In lucrarea „Luptele de clasă în Franţa. 1 848-1850", pu
blicată în această revistă, Marx a făcut o analiză inegalabilă 
a cauzelor, a caracterului şi a desfăşurării concrete a eveni
mentelor revoluţionare din Franţa. Dacă, aşa cum a arătat 
Engels în 1 895 în introducerea la această operă a lui Marx, 
în „Manifestul Partidului Comunist" concepţia materialistă a 
istoriei a fost aplicată în linii mari la întreaga istorie mo
dernă ; dacă în „Noua gazetă renană" Marx şi Engels au fo
losit această teorie pentru a interpreta evenimentele politice 
curente, în această lucrare Marx şi-a pus p entru prima oară 
sarcina să dezvăluie „de-a lungul unei dezvoltări istorice de 
mai mulţi ani, deopotrivă de critică şi tipică pentru toată Eu
ropa, înlănţuirea cauzală intenă, adică trebuia demonstrat, 
în spiritul autorului, oă evenimentele poli:ice sînt efectele 
unor cauze, în ultimă instanţă, economice" (K. Marx şi 
F. Engels. Opere alese, vol. I, 1955, p ag. 91 )  * . Cele mai im
portante teze ale materialismului istoric : raportul dintre 
bază şi suprastructură, rolul luptei de clasă şi de idei şi 
a luptei dintre partide în dezvoltarea societăţii, rolul statului 
în diferitele sale forme, marea importanţă a transformărilor 
revoluţionare în istoria omenirii, toate acestea au fost con
cretizate şi dezvoltate în această peră a lui Marx. 

Pe baza experienţei practice a luptei revoluţionare a ma
selor, Marx şi-a dezvoltat în „Luptele de clasă în Franţa" teo
ria despre revoluţie şi dictatura proletariatului. El a arătat 
ă revoluţiile sînt „locmotivele istoriei", care accelerează 
procesul ei de dezvoltare, dind la iveală puternicele foţe 
creatoare ale maselor populare, şi că în revoluţiile din seca-

• Vezi şi . Marx şi F. Engels, Opre alese în două volume, vol. I 
E.S.P.L.P. 1955, ediţia a II-a, pg. 105. - Nota Trad. 



Prefaţă VII 
Iul al XIXJea forţa hotăr1toare este proletariatul. Demon
strînd necesitatea cuceririi puterii politice de către clasa mun
citoare, el foloseşte aici pentru prima oară termenul clasic 
„dictatura proletariatului" şi arată care sînt sarcinile politice, 
economice şi ideologice ale acestei dictaturi. Vorbind despre 
deosebirea fundamentală dintre socialismul revoluţionar, co
munismul, şi teoriile utopice mic-burgheze care au dat fali
ment în cursul revoluţiei, Marx caracterizează principalele 
particularităţi ale socialismului în felul următor : „Acest so
cialism este declararea unei revoluţii neîntrerupte, este dicta
tura de clasă a proletariatului ca treaptă de tranziţie necesară 
pentru lichidarea deosebirilor de clasă în general, pentru 
desfiinţarea tuturor relaţiilor de producţie pe care se înteme
iază ele, pentru desfiinţarea tuturor relaţiilor sociale care co
respund acestor relaţii de producţie, pentru revoluţionarea 
tuturor ideilor care decurg din aceste relaţii sociale" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 93). Această definiţie clasică a lui Marx 
a intrat în tezaurul gîndirii omeneşti ca una dintre tezele fun
damentale ale comunismului ştiinţific. 

In „Luptele de olasă în Franţa", aşa cum a arătat Engels, 
a fost dată pentru prima oară o formulă riguros ştiinţifică în 
care este exprimată în mod concis sarcina istorică a proleta
riatului în transformarea economică a societăţii : „însuşirea 
mijloacelor de producţie, subordonarea lor clasei muncitoare 
asociate, deci desfiinţarea atît a muncii salariate cît şi a ca
pitalului şi a relaţiilor lor reciproce" (vezi volumul de faţă, 
pag 43). Această formulă a comunismului ştiinţific era 
categoric opusă tuturor varietăţilor socialismului premarxist, 
precum şi comunismului utopic cu revendicarea sa nebuloasă 
a „cmunităţii de bunuri". 

In această operă a lui Marx, un loc important este rezer
vat analizei situaţiei şi rolului ţărănimii, relaţiilor ei cu pro
letariatul. Marx a arătat că exploatarea la care este supusă 
ţărănimea franceză se deosebeşte numai prin formă de exploa
tarea proletariatului industrial, că exploatatorul lor este unul 
singur, capitalul. Ţărănimea găsşte un adevărat apărător şi 
aliat în persoana proletariatului, întrucît „numai prăbuşirea 
capitalului poate duce la ridicarea ţăranului, numai un guvern 
anticapitalist, proletar poate pune capăt mizeriei lui econo
mice, degradării lui sociale" (vezi volumul de faţă, pag. 87). 
Astfel, pe baza experienţei luptelor de clasă din Franţa, Marx 
ajunge la importanta concluzie teoretică şi politică a necesi· 
tăţii alianţei proletariatului cu ţărănimea. 
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Lucrarea lui Marx „Luptele de clasă în Franţa" a intrat în 
istorie ca o peră clasică a comunismului ştiinţific. Dar, aşa 
cm a relevat Engels în 1895 în introducerea sa Ja această 
lucrare, în „Luptele de clasă în Franţa" s-a făcut s-imţită o 
apreciere exagerată a maturizării capitalismului şi a posibili
tăţilor revoluţionare ale proletariatului francez, de unde a re
zultat ideea greşită despre apropierea nemijlocită a revoluţiei 
socialiste. „Istoria a arătat - scria Engels - că noi n-am avut 
dreptate şi nici cei care gîndeau la fel cu noi. Ea a arătat lim
pede că starea dezvoltării economice pe c·ontinent era încă 
departe de a fi coaptă pentru înlăturarea producţiei capita
liste„." (K. Marx şi F. Engels. Opere alese, vol. I, 1955, 
pag. 97 *) . Pe atunci producţia capitalistă avea încă o mare 
posibilitate de lărgire şi în general se mai dezvolta pe linia 
ascendentă. Această supraevaluare a premiselor obiective şi 
subiective ale revoluţiei proletare este caracteristică şi pen
tru „Adresa Organului CentraJ către Ligă", scrisă de Marx şi 
Engels în martie 1850, precum şi pentrn alte cîteva lucrări 
ale lui Marx şi Engels din această perioadă. Vorbind despre 
acest fel de greşeli ale lui Marx şi Engels în ceea ce priveşte 
apropierea revoluţiei, V. I. Lenin scria : „Dar asemenea gre
şeli ale giganţilor gîndirii revoluţionare, care au căutat să 
ridice şi au ridicat proletariatul întregii lumi deasupra pro
blemelor mărunte, meschine, de fiecare zi, sînt de mii de ori 
mai generoase, mai măreţe şi din punct de vedere istoric mai 
preţioase, mai apropiate de adevăr decît înţelepciunea plată 
a liberalismului oficial, care cîntă, face zarvă şi perorează pe 
tema deşertăciunii agitaţiei revoluţionare, a zădărniciei luptei 
revoluţionare, pe tema splendorii aiurelilor «constituţiona
liste» contrarevoluţionare„." (V. I. Lenin. Opere, vol. 12, 
pag. 337-338 **) . 

Dacă în „Luptele de clasă în Franţa" a fost făcută genera
lizarea teoretică a experienţei revoluţiei franceze, experienţa 
revoluţiei germane din 1848-1849 a fost generalizată în 
„Adresa Organului Central către Ligă" din martie, precum şi 
în lucrările lui F. Engels „Campania germană pentru consti
tuţia imperiului" şi „Războiul ţărănesc german". 

„Adresa Organului Central iătre Liga comuniştilor" , scrisă 
de Marx şi Engels în martie 1850, este unul dintre cele mai 

* Vezi şi K. Marx şi F. Engels, Opere alese, voi. I, E.S.P.L.P. 1955, 
editia a I-a, pg. 111. - Nota Trad. ** Vzi şi V. I. Lenin, Opere, voi. 12, E.S.\L.P. 157, pag. 365. -
Nota Trad. 
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importante documente ale comunismului ştiinţific. V. I. Lenin 
considera aceasă lucrare „extrm de interesantă şi de instruc
tivă" (V. I. Lenin. Opere, vol. 8, pag. 433) *. In „Adresă", 
Marx şi Engels au arătat că principiile teoretice dezvoltate în 
„Manifestul Partidului Comunist" au fost pe deplin cofirmate 
de desfăşurarea revoluţiei. Totodată, în „Adresă" sînt tratate 
şi nole probleme ridicate de lupta revoluţionară a proleta
riatului, de eiperienţa revo1luţiei din 1848-1849 şi se face un 
pas mare înainte în elaborarea programului şi a tacticii pro
letariatului revoluţionar. 

Intrucît se aştpta ca in 'urînd să aibă loc un nou avînt 
al revoluţiei, care trebuia să aducă mai întîi la putere pe de
mocraţii mic-burghezi, Marx şi Engels explică în „Adresă" 
care este tactica partidului proletar faţă de democraţia mic
burgheză. Ei demonstrează incapacitatea democraţilor mic
burghezi de a duce revoluţia pînă la capăt şi necesitatea im
perioasă de a elibera proletariatul german de sub ifluenţa 
lor. Continuînd linia, trasată în primăVara anului 1849, spre 
o organizare a proletariatului separată de democraţia mic
burgheză, Marx şi Engels subliniază deosebit de insistent în 
„Adresă" necesitatea ca în revoluţia viitoare partidul munci
toresc să acţioneze cit mai indpendent şi cit mai organizat. 
Sarcina imediată a Ligii comuniştilor, arătau Marx şi Engels, 
constă în crearea în Germania atît a unor organizaţii secrete 
cit şi a unor organizaţii legale ale partidului muncitoresc, în 
a face din fiecare comunitate ilegală a Ligii centrul şi nucleul 
unor uniuni muncitoreşti legale, în care poziţia şi interesele 
muncitorilor ă fie d�scutate independent de influenţele bur
gheze. Marx şi Engels, care erau străini de orice sectarism, 
lămuresc că partidul proletar trebuie să lupte împotriva re
acţiunii împreună cu democraţii mic-burghezi, să se alieze 
teporar ou ei, dar în acelaşi timp să păstreze şi să întărească 
organizaţia lui de sine stătătoare şi să ducă o politică revo
luţionară independentă faţă de democraţia mic-burgheză. 

Principala idee călăuzitoare formulată de fondatorii mar
xismului în 11Adresa Organului Central către Liga comunişti
Ior" este ideea revoluţiei neîntreupte. Tezele care au servit 
drept punct de plecare teoriei revoluţiei neîntrerupte, cuprinse 
într-o serie de articole ale lui Marx şi Engels publicate în 
„Noua gazetă renană" în anii 1848-1849, au fost dezvoltate 
şi în lucrările lor care intră în volwnul de faţă, în special în 

* Vezi şi V. I. Lenin, pere, vol. 8, E.S.P.L.P. 155, pg. 461. -
Nota Trad. 
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,,Luptele de clasă în Franţa". Cel mai pe larg a fost formulată 
această teorie în „Adresa Organului Central către Liga co
muniştilor". In timp ce democraţii mic-burghezi, scriu Marx 
şi Engels în acest doment, vor să pună capăt revoluţiei cît' 
se poate de rpede, limiJîndu-o la cucerirea unor mici reforme 
burgheze, partidul proletar caută „să facă ca revoluţia să fie 
neîntreruptă pînă cind toate lasele mai mult sau mai puţin 
avute vor fi înlăturate de la putere, pînă cînd puterea de stat 
va fi cucerită de proletariat, iar asocierea proletarilor va pro
gresa într-atît nu numai într-o singură ţară, ci în toate ţările 
dominante din Jumea întreagă, înoît concurenţa dintre pro
letari va înceta în aceste ţări şi cel puţin forţele de producţie 
hotărîtoare vor fi concentrate în mîinile p roletarilor. Pentru 
noi nu poate fi vorba de o modificare a proprietăţii private, 
ci de desfiinţarea ei, nu de o estompare a contradicţiilor de 
clasă, ci  de desfiinţarea claselor, nu de o îmbunătăţire a so
cietăţii existente, ci de întemeierea unei societăţi noi 11 (vezi 
volumul de faţă, p ag. 267). Pentru a asigura victoria revo
luţiei neîntrerupte, muncitorii trebuie să creeze, în fară de 
noile cîrmuiri oficile, „propriile lor cîrmuiri muncitoreşti, 
revoluţionare", sub formă de organe de autoadministrare, sub 
formă de cluburi sau de cmitete muncitoreşti ; ei trebuie să 
pună cîmuirea burghezo-democrată sub controlul maselor 
muncitoare. Marx şi Engels au considerat o condiţie necesar
pentru dezvoltarea continuă a revoluţiei înarmarea muncito
rilor, organizarea unei gărzi proletare independente. 

In noile condiţii istorice, în epoca imperialismului şi a re
voluţiilor proletare, Lenin a dezvoltat teoria lui Marx despre 
revoluţia neîntreruptă, emiţînd teoria transformării revoluţiei 
burghezo-democratice in revoluţie proletară, şi, pe bza ex
perienţei luptei clasei muncitoare din Rusia şi din alte ţări, a 
elaborat noua teorie a revoluţiei sociliste. Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice a apărat teoria leninistă a revolutiei 
socialiste, nimicindu-i din punct de vedere ideologic pe troţ
kişti, care au denaturat învăţătura lui Marx dspre revoluţia 
neîntreruptă pentru a lupta împotriva teoriei leniniste cu pri
vire la posibilitatea victoriei sociaJismului la început într-o 
singură ţară. 

„Adresa Organului Central către Liga comuniŞtilor11 din 
iunie 1850, cuprinsă în volumul de faţă, strins legată de 
,,Adresa 1 din martie, este de asemenea p ătrunsă de ideea ne
cesităţii înfiinţării cît mai rapide a unei puternice „organiza
ţii secrete a partidului revoluţionar pe întreaga Germanie" ; 
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în acest document se face o caracterizare a.ănunţttă a si
tuaţiei Ligii şi se defineşte atitudinea ei faţă de diferitele gru
puri ale democraţilor mic-burghezi germani. 

Lucrarea lui F. Engels „Campania germană pentru 
constituţia imperiului" nu este numai un studiu istoric; ea 
este totodată şi relatarea unui martor ocular, mărturisire vie 
a unui participant activ la evenimentele descrise. Anliza 
profundă a cauzelor mişcării şi a poziţiei claselor şi partide
lor se îmbină aici cu descrierea pregnantă a unor anumite 
episoade ale campaniei şi cu caracterizarea iscusită a diferi
ţilor ei oameni politici. Engels biciuieşte în această lucrare 
pe liderii democraţiei mic-burgheze germane pentru că substi
tuie acţiunilor revoluţionare fraze bombastice, pentru pema
nenta lor nehotărîre, pentru că în momentul hotărîtor l lup
tei ei au şovăit şi astfel au trădat mişcarea revoluţionară. In. 
această lucrare, care cuprinde o serie de teze importante cu 
privire la tactica partidului revoluţionar în insurecţia armată 
şi în războiul civil, este generalizată experienţa luptei mase
lor populare în ultima etapă a revoluţiei germane din 
1848-1849. 

Lucrarea istorică a lui F. Engels „Războiul ţărănesc ger
man" este de asemenea legată de problema sintetizării expe
rienţei revoluţiei germane din 1848-1849. „Analogia dintre 
revoluţia germană din 1525 şi cea din 1848-1849 - scria mai 
tîrziu Engels - era prea evidentă pentru a face cu totul ab
stracţie de ea în acel moment" (K. Marx şi F. Engels. Opere 
alese, vol. I, 1955, pag. 593) *. Anlizînd evenimentele revo
luţionare din Germania din secolul al XVl-lea, Engels a tras 
o serie de concluzii importante din istoria Războiului ţărănesc 
prec·um şi din experienţa revoluţiei germane din 1848-1849. 
El a arătat că principla cauză a insuccesului acestor două 
mari işcări ale poporului german se datoreşte poziţiei tră
dătoare a birgerilor gemani din secolul l XVI-lea şi a bur
gheziei gemane din secolul l XIX-lea. Aşa cum a subliniat 
V. I. Lenin, Engels a reJevat şi o altă particuiaritate comună, 
proprie acestor mişcări, şi anume „caracterul dispersat al ac
ţiunilor, lipsa unei centralizări în iîndurile maselor asuprite, 
legată de condiţiile lor mic-burgheze de trai" (V. I. Lenin. 
Opere, vol. 25, pag. 181) **. Aceasta a fost una dintre cauzele 

* Vi şi K. Marx şi F. Engels, pere alese în două volme, voi. I, 
E.S.P.L.P. 195, iţia a II-a, pag. 684. - Nota Trad. •• Vezi şi V. I. Lenin, Opere, vol. 25, E.S.P.L.P. 196, pag. 192. -
Nota Trad. 
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slăbiciunii claselor revoluţionare şi a înfrîngerii lor in am
bele Jupte istorice ale poporului german. Totodată Engels 
subliniază şi deosebirea esenţială dintre acste două mişci, 
legată de deosebirea dintre epocile istorice. 

Engels a evocat unul dintre cele mai vii episoade ale luptei 
revoluţionare din Germania şi in dorinţa ca, în condiţiile 
de lîncezeală şi dezamăgire care domneau în Germania, să re
învie în memoria poporului tradiţiile sale revoluţionare de 
eliberare. In Jucrarea sa, Engels descrie cu miestrie figurile 
impresionante ale conducătorilor revoluţionari ai ţăranilor şi 
ai plebeilor din secolul al XVI-lea şi arată cîtă energie revo
luţionară se ascunde în masele ţărănşti. Totodată, Engels dă 
la iveală trăsăturile caracteristice ale ţărănimii care nu-i per
mit să ducă în mod independent lupta pînă la un sfîrşit vic
torios. Această lucrare a lui Engels dovedeşte necesitatea fo
losirii posibilităţilor revo1uţionare ale ţărănimii, uriaşa im
potanţă pe care o prezintă alianţa ei cu proltariatul. 

„Războiul ţărănesc german" este un model strălucit de 
analiză materialistă a unei întregi perioade din istoria Ger
maniei, o analiză în care profunzimea generalizărilor teore
tice se îmbină organic' cu ascuţimea politică a concluziilor. 
Fără să aibă pretenţii de cercetare independentă a izvoarelor 
(tot materialul faptic a fost luat din cărţile istoricului german 
W. Zimmermann), în literatura istorJcă Enge1s a fost primul 
care a descope1it cauzele social-economice ale Reformei şi 
ale Războiului ţărănesc, esenţa de clasă a luptei politice şi 
religioase care se desfăşurau în acel timp, în care istoricii 
idealişti burghezi germani nu vedeau „decît nişte înverşunate 
certuri teologice" (vezi volumul de faţă, pag. 369). 

Un loc important ocupă în volumul de faţă grupul de re
cenzii şi articole de critică în care Marx işi Engels iau atitu
dine împotriva adversarilor proletariatului revoluţionar, dez
văluie esenţa de clasă a poziţiilor acestora, supun unei critici 
vehemente arsenalul lor ideologic învechit, metodele lor de 
luptă îpotriva mişcării revoluţionare. 

In recenzia la broşura lui Guizot „De ce a reJşit revoluţia 
în Anglia?" se arată că uneori chiar iistoricii burghezi pro
gresişti, oind se află în faţa unor lupte de clasă ascuţite şi a 
unor revoluţii, de teamă pierd orice capacitate de a înţelege 
istoria şi, în felul acesta, vădesc falimentul lor ca savanţi. 
Aşadar, Guizot, căulînd să-şi justifice activitatea politică, re
nunţă la analiza din punct de vedere de clasă a evenimentelor 
istorice şi substituie cercetării ştiinţifice o frazeologie idea-
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listă, politică şi religioasă. In recenzia la broşura lui Guizot 
e face o caracterizare clasică a revoluţiei burgheze engleze 
din secolul al XVIl-lea şi a premiselor ei sociale şi se arată 
care este importanţa ei general europeană şi deosebirea din
tre această revoluţie şi revoluţia burgheză franceză de la sfîr
şitul secolului l XVIII-lea. 

Soarta lui Guizot a fost împărtăşită şi de un alt ideolog de 
seamă al claselor stăpînitoare, de un reprezentant l socia
lismului feud�l, Thomas Carlyle. Dacă înainte, prin lupta sa 
împotriva burgheziei engleze prozaice şi mercantile, prin apă
rarea revoluţiei burgheze franceze din 1789 şi a cartismului, 
Carlyle a jucat un anumit rol pozitiv, în perioada revoluţiei 
din 1848 şi după aceasta el s-a manifestat ca un duşman in
veterat al revoluţiei şi democraţiei. In recenzia la cartea lui 
Carlyle „Pamflete contemporane" a fost supusă unei critici 
severe teo1ia sa subiectivist-idealistă, şi mai ales „cultul eroi
lor" propovăduit de l. Aici se arată cum, sub steagul cultu
lui personalităţii, a cinstirii eroilor, Carlyle nu numai că justi
fică, ba chiar elogiază toate tioăloşiile burgheziei. Frazele 
bombastice îi servesc, în ultimă instanţă, pentru a justifica 
asprirea şi înrobirea maselor populare, cărora le contestă 
orice rol istoric. In opoziţie cu concepţiile subiectivist-idea
liste ale lui Carlyle, fondatorii marxISmullli susţin în această 
recenzie concepţia materialistă a -istoriei şi subliniază marele 
rol creator al maselor populare în dezvoltarea istorică. 

Cultul subiectivist-idealist al personalităţii şi-a găsit o răs
pîndire destul de largă şi în rîndurile democraţilor mic-bur
ghezi, în rîndurile istoricilor şi publiciştilor lor ; el a avut o 
anumită influenţă şi în primele organizaţii proletare-socialiste 
printre adepţii lui Cabet, Weitling şi a altor socialişti utopişti. 
Marx şi Engels au dus o luptă hotărîtă împotriva cultului per
sonalităţii, care constituia o piedică în calea organizării mun
citorilor în organizaţii de clasă şi a desfăşurării activităţii lor. 
In recenziile lor la pamfletele calomnioase publicate de doi 
provocatori poliţieneşti francezi -A. Chenu şi L. de la Hodde 
- întemeietorii marxismului scriau : „Ar fi cît se poate de 
dorit ca cei ce au stat în fruntea partidului mişcării - fie 
înainte de revoluţie, în societăţile secrete sau în domeniul 
publicisticii, fie în perioada revoluţiei, în posturi oficiale -
să fie în sfîrşit zugrăviţi, cu paleta unui Rembrandt, în ade
vărata lor înfăţişare. In toate descrierile de pînă acum n-a 
fost niciodată redat adevăratul chip al acestor persoane, ci 
numai cel oficial, cu cotumi în picioare şi u aureolă în jurul 
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capului. ln aceste exaltate portrete rafaelice se pierde întreaga 
veridicitate a prezentării" (vezi volumul de faţă, pag. 286). 
De asemenea în această recenzie sînt aspru criticate conspi
raţia şi sectarismul şi este dat la iveală rolul negaiv pe �a
re-I au aceste manifestări în mişcarea muncitorească. Conspi
ratorii, se subliniază în acest articol, nu tind să organizeze 
proletariatul revoluţionar, oi să accelereze în mod artificial 
dezvoltarea rev0luţionară, să facă „revoluţie pe neiregătite, 
fără a mai aştepta apariţia condiţiilor necesare. Singura con
diţie de reuşită a revoluţiei este, dpă părerea Îor, organiza
rea curo trebuie a conspiraţiei" (vezi volumul de faţă, pag. 294). 
Aceştia nu sînt lecit nişte alchimişti ai revoluţiei, care au o 
atitudine de nihilişti faţă de teoria revoJuţionară şi dispre
ţuiesc sarcina de formare a conştiinţei le clasă a proletaria
tului. 

Elementele sectariste, complotiste împotriva cărora erau 
îndreptate aceste profunde teze teoretice aveau încă o mare 
influenţă şi în cadrul Ligii comuni9tilor, şi ele au dus curînd 
la scindarea Ligii; această cr1tică a cmplotismului şi a sec
tarismului avea deci o importanţă foarte actuală şi pentru 
Ligă. 

Intr-o serie de recenzii şi de note critice publicate în vo
lumul de faţă, Marx şi Engels îi critică pe liderii şi ideologii 
democraţilor mic-burghezi germani (L. Simon, G. Kinkel şi 
alţii). Pe bază de exmple concrete, Marx şi Engels arată mo
liciunea democraţiei mi c-burgheze germane şi demonstrează 
importanţa criticii ca mijloc de întărire a partidului revolu
ţionar. In articolul „Gottfried Kinkel", întemeietorii marxis
mului susţin ideea că, în momentul încleştării decisive intre 
revoluţie şi contraevoluţie, popoarele trebuie să fie „de 
partea revoluţiei, indiferent dacă ea va i reprezentată de 
francezi sau de chinezi". Această teză fundamentală a lui 
Marx şi Engels cu privire la tactica revoiluţionară, care 
consideră relaţiile dintre naţiuni din punctul de vedere 
al intereselor revoluţiei, a atras în mod deosebit atenţia lui 
V. I. Lenin. 

ln recenzia cărţii lui Daumer se dă în vileag caracterul 
contrarevoluţionar al compilaţiei lamentabile, alctuită din 
aforisme banale şi răsuflate ale filistinilor germani, pe care 
Daumer s-a sdlit s-o prezinte drept „religia noii ere". In 
această culegere de citate din diferiţi autori, pătrunsă de la 
un capăt la altul de dispreţ faţă de păturiJe populare de jos 
şi de teama de revoluţie, Marx şi Engels au văzut o dovadă 
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concretă a falimentului ideologic l filistinismului german, 
speriat de revoluţia germană, precum şi al filozofiei idealiste 
germane. Concepţiile lui Daumer au anticipat în oarecare mă
sură zidirea de dumnezeu de mai tîrziu, pe ca"e V. I. Lenin a 
caracterizat-o o autocontemplare tandră a filistinismului ob
tuz, ideologia unor filistini dezamăgiţi şi obosiţi. 

Recenzia cuprinsă în volumul de faţă a cărţii lui Emile 
Girardin „Socialismul şi impozitul u ste o continuare a cri
ticii făcute de Marx şi Engels soctalismului burghez în „Ma
nifestul Partidului Comunistu. In această recenzie sînt expuse 
idei profunde cu privire la sistemul fiscal burghez şi circuitul, 

care are loc în agricultura capitalistă, de la concentrare la 
fărîmiţare şi de la fărîmiţare la concentrarea proprietăţii fun
dare. Totodată, in recenzia amintită se face o critică rigu
roasă a ideilor anarhiste burgheze, care pe atunci aveau o 
oarecare răspîndire în Franţa şi în Germania. De acest articol 
este legat manuscrisul, rămas neterminat, al lui Engels „Des
Pre lozinca desfiinţării statului şi «prietenii anarhiei» din 
Gemania" , care urma să fie publicat în „Neue Rheinische Zei
tung. Politisch-okonomische Revue" . Critica ideilor anarhiste 
u privire 1la „desfiinţarea statului" cuprins� în acest ma
nuscris şi analiza originilor acestei idei în Germania pre
zintă un mare interes teoretic. 

Articolul lui Engels „Problema zilei de muncă de zece 
ore", publicat în revista scoasă de G. Haney „Democratic 
Review of Bitish and Foreign PoHtics, History and Litera
tureu, şi lucrarea lui ·K. Marx „Constituţia republicii franceze" , 
publicată în gazeta lui E. Jones „Notes to the People" , consti
tuie o dovadă a strînsei colaborări dintre Marx şi Engels şi 
cartiştii de stînga. Marx şi Engels au antrenat la colaborare 
în aceste organe şi pe adepţii lor apropiaţi, ale căror lucrări 
erau şi ele întocmite cu conoursul direct al lui Marx şi Engels. 
Scopul umărit prin această colaborare era propagarea ideilor 
„Manifestului Partidului Comunist" în coloanele presei prole
tare engleze, introducerea ideilor comunismului ştiinţific în 
mişcarea muncitorească din Anglia. 

In articolul „Problema zilei de muncă de zece ore", Engels 
demonstrează că limitarea prin lege a zilei de muncă nu tre
buie considerată ca un scop final l mişcării muncitoreşti, că 
prin alianta cu adversarii reacţionari ai burgheziei nu se poate 
obţine nici 0 îmbunătăţire trainică a situaţiei muncitorilor şi 
că clasa muncitoare „trebuie să o obţină ea însăşi, cucerind 
în primul rînd puterea politică0 (vezi volumul de faţă, pag. 249). 
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In această lucrare se resimte o oarecare subapreciere a im
portanţei luptei proletariatului englez pentru legea zilei de 
muncă de zece ore şi a influenţei pozitive a reducerii zilei 
de muncă asupra dezvoltării f.zice şi intelectuale a proleta
riatului englez. Mai tîziu, Marx, in „Manifostul constitutiv al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" şi în primul volum 
al „Capitalului", a făcut o apreciere mai multilaterală a acestPi 
legi şi a importanţei ei pentru clasa muncitoare. 

In articolul „Constituţia franceză", Marx face o critică 
profundă a democraţiei burgheze. Pe baza exemplului consti
tuţiei franceze, Marx arată că drepturi1e democratice de care 
se face mare paradă în constituţiile burgheze sînt însoţite de 
rezerve şi îngrădiri care le redu' la zero. Marx mai relevă şi 
o altă particularitate a constituţionalismului burghez : discre-· 
panta dintre „libertăţile" fixate în constituţii şi practica doi 
minantă. 

Un mare interes teoretic prezintă cronicile intenaţionale 
cuprinse în volmul de faţă, scrise de Marx împreună cu 
Engels. In ele se face o analiză ştiinţifică a celor mai impor
tante evenimente curente din viaţa economic'ă şi politică din
tr-o serie de ţări şi se fac previziuni pe care desfăşurarea ul
terioară a dezvoltării istorice le-a confirmat. In special în. 
prima cronică internaţională, scrisă în ianuarie-februarie 1850, 
se prevede un nou rzboi al Rusiei împotriva Turciei şi ine
vitabilitatea transformării acestui război într-un război euro
pean. Aici se arată pentru prima oară importanţa descoperirii 
zăcămintelor de aur din California pentru dezvoltarea e::ono
mică a S.U.A., pentru întregul comerţ mondial şi pentru vic
toria marii producţii industriale pe continentul european. S-a 
confirmat de asemenea şi previziunea lui Marx şi Engels că, 
pe măsura creşterii vertiginoase a puterJi economice a State
lor Unite ale Americii, vechiJe ţări capitaliste europene, cum 
sînt Anglia şi Franţa, vor ajunge tot mai dependente de S.U.A. 
„Singura şansă ca ţările civilizate din Europa să nu cadă în 
aceeaşi dependenţă industrială, comer'ială şi politică în care 
se află astăzi Italia, Spania şi Portugalia este o revoluţie so
cială„." (vezi volumul de faţă, pag. 239). Engels s-a condus 
după această concepţie pînă la sfîrşitul vieţii sale, aşa cum 
Ieiese din articolul său „Alegerile prezidenţiale din America", 
scris în 1892. In prima cronică internaţională şi-a găsit expre
sie credinţa profundă a lui Marx şi Engels în ictoria viitm1re 
a revoluţiei din China. 
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In cronicile internaţionale, Marx şi Engels, pe baza expe
rienţei revolu�iei din 1 848, au fundamentat teza susţinută în 
„Manifestul Partidului Comunist" ci crizele economice repre
zintă una dintre cele mai puternice pughii ale crizei revolu
ţionare şi c., pe de ultă parte, „revenirea unei perioade de 
prosperitate slăbeşte revoluţ"a şi creează o bază pentru vic
toria reacţiunii" (K. Marx şi F. Engels.  Opere, ediţia întîi, 
vol. XXVII, pag. 1 84). Dacă în priTlele două cronici interna
ţionale se mai întrevede iminenţa unei crize economice şi a 
avîntului revoluţionar legat de ea, în ultima cronică (mai
octombrie 1850) Marx şi Engels declară de-a dreptul că ţările 
capitaliste au intra" rntr-o perioadă le prosperitate industrială 
şi că deci, deocamdată, nici vorbă nu poate fi de un nou avînt 
al mişcării revoluţionare. „O nouă revoluţie este cu putinţă nu
mai ca urmare a unei noi crize" (vezi volumul de faţă,  
pag. 479 ) .  

Pornind de la această concluzie, întemeietorii marxismu
lui au determinat noua tactică a Ligii comuniştilor şi au dus 
o luptă hotărîtă împotriva elementelor sectariste şi complo
tiste, care substituiau analizei situaţiei istorice concepţii 
idealist-voluntariste şi împingeau Liga pe calea unor acţiuni 
premature şi a puciurilor. Lupta lui Marx şi Engels împotriva 
fracţiunii aventuriere a lui Willich şi Schapper, care în căuta
rea de aliaţi recurgea la blocuri neprincipiale cu liderii mic
burghezi, s-a încheiat în septembrie 1850 prin sciziunea Ligii 
comuniştilor şi prin excluderea acestei fracţiuni din Ligă. 

Sciziunea Ligii comuniştilor a adus după sine ieşirea lui 
Marx, Engels şi a adepţilor lor din Asociaţia culturală a mun
citorilor germani din Londra, care în majoritatea lor se si
tuau de partea fracţiunii lui Willich şi Schapper, şi ruptura 
cu emigranţii francezi blanquişti din Londra (Adam, Vidil şi 
Barthelemy) , care s-au solidarizat cu disidenţii. In volumul de 
faţă, lupta întemeietorilor marxismului împotriva fracţiunii 
lui Willich şi Schapper este oglindită în declaraţia lui Marx 
şi Engels de ieşire din Asociaţia culturală din Londra, în scri
soarea lor către Adam, Barthelemy şi Vidil, precum şi în „Ho
tărîrea Organului Central al Ligii comuniştilor" din 15 septem
brie 1 850, publicată la ane�e, cu privire la mutarea în Colonia 
a sediului Organului Central, precum şi într-un şir de alte 
documente. 

Manuscrisul lui F. Engels „Posibilităţile şi perspectivele 
unui război al Sfintei Alianţe împotriva Franţei n 1 852 " ,  in
clus în volumul de faţă, nu a fost scris pentru a i publicat, 
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ci a fost, după cum spunea Engels, „un fl de exerciţiu pentru 
mineu. In acest manuscris se face o analiză materialistă a 
dezvoltării artei militare a statelor europene de la sfirşitul 
secolului al XVIII-lea şi o caracterizare a potenţialului lor 
economic-militar la mijlocuJ secolului al XIX-lea. In acest 
manuscris, Engels a expus o serie de idei profunde cu privire 
la căile de dezvoltare a artei militare în armatele revoluţiei 
proletare victorioase. El a arătat că aceste armate vor avea 
o forţă nemaipomenită, întucît la baza creşterii necontenite 
a caracterului lor de masă, al capacităţii lor de manevrare şi 
al forţei lor de şoc va sta creşterea uriaşă a forţelor de pro
ducţie ale societăţii noi, înflorirea tehnicii şi a culturii. 

Gupul de scrJsori deschise şi de declaraţii ale lui Marx şi 
Engels către redacţiile unei serii de gazete, cuprinse în vo
lumul de faţă, oglindesc activitatea practică a lui Marx şi 
Engels în nii 1849-1851 în vederea unirii emigranţilor re
voluţionari. O pate tin documente este închinată demască
rii sistemului de spionaj şi a urmăririi la care sînt supuşi 
emigranţii revoluţionari de către guvenele reacţionare 
absolutiste şi burgheze ale statelor europene. 

* 
* * 

In anexele la acest volum sînt publicate documente la a 
căror alcătuJre au colaborat Marx şi Engels. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 



KARL MARX 
şi 

FRIEDRICH ENGELS 
August 1849-iunie 1851 
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Cperta lui „Neue heinische Zeitung, 
Politisch-okonomi>che Revue• 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

Inştiinţare în legătură cu apariţia 
lui „Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue " 1 

In ianuarie 1850 începe să apară 
„NEUE EINISCE ZETUNG. 

Politisch-okonomische Reue• 
Redactor-şef Karl Marx. 
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Revista poartă denumirea gazetei a cărei continure tre
buie considerat că o reprezintă. Una dintre sarcinile care-i 
vor reveni va fi aceea de a descrie într-o serie de articole 
retrospective perioada care s-a scurs de la suspendarea lui 
„Neue Rheinische Zeitung" *. 

Ceea ce reprezintă cel mai mare interes la un ziar - inter
venţia lui zilnică în mişcare şi posibilitatea de a fi comenta
torul direct al acestei mişcări, oglindirea istoriei curente în 
toată amploarea ei, interacţiunea continuă, vie dintre popor 
şi presa cotidiană a poporului - toate acestea se pierd în 
mod inevitabil cînd este vorba de o revistă. In schimb, re
vista se bucură de avantajul de a examina evenimentele 
printr-o perspectivă mai .largă şi de a se opri numai la ceea 
ce este mai important. Revista oferă posibilitatea unei ana
lize amănunţite şi ştiinţifice a relaţiilor economice, baza în
tregii mişcări politice. 

O acalmie aparentă, ca cea actuală, trebuie folosită toc
mai pentru a lămuri perioada, trecută acum, a revoluţiei, 
caracterul partidelor aflate în luptă, relaţiile sociale care con
diţionează existenţa şi lupta dintre aceste partide. 

Revista va apărea lunar, fiecare număr cuprinzînd cel 
puţin cinci coli. Preţul abonamentului pe trei luni va fi de 
24 de groşi le ·argint, plătibili Ja primirea primului număr. 
Preţul unui exemplar va fi de 10 groşi de argint. Difuzarea 

• - „Noua gazetă renană". - Nota Trad. 
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revistei au preluat-o domnii Schuberth et Co. din Hamburg. 
Amicii lui „Neue Rheinische Zeitung" sînt rugaţi să facă 

liste de abonamente în localităţile în care se află şi să le tri
mită grabnic subsmnatului. Colaborările pentru revistă şi 
noutăţile literare trimise spre recenzare se vor primi numai 
dacă sînt francate. 

Londra, 15 decembrie 1849 

K. Schramm 
irant al lui „Neue Rheinische Zeitung• 

Scris de K. Marx şi F. Engels 

Publicat �n 
„Westdeutche Zeitung• nr. 6 
din 8 ianuarie 1850 

Se tipăreşte după textul 
.părut în ziar 

T:dus din limba gemană 
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Friedrich Engels 

Social-democraţii germani şi „Times " 

CĂTRE REDACTORUL GAZETI „NORTHERN STAR" 2 

Stimate domn, 
Vinerea trecută 11 Times" s a publicat o scrisoare semnată 

„Antisocialist",  care denunţă publicului englez şi ministrului 
englez al afacerilor interne unele dintre „doctrinele diabolice" 
expuse în „Deutsche Londoner Zeitung" de un oarecare domn 
Karl Heinzen 4, prezentat drept „o lumină strălucitoare a par
tidului social-democrat german". Aceste „doctrine diabolice" 
se reduc, în esenţă, la propunerea mărinimoasă ca în cursul 
iminentei revoluţii pe continent să fie ucişi „două milioane 
de reacţionari". 

Lăsăm întru totul la aprecierea dv. să calificaţi compor
tarea redactorilor de la „Times", care au transformat coloa
nele ziarului lor într-un canal pentru note informative de-a 
dreptul poliţieneşti şi denunţuri cu 'Caraoter politic. Costatăm 
totuşi, cu extremă mirare, că în „ziarul de frunte din Europa0 
d-l Heinzen este prezentat drept 110 lumină strălucitoare a 
partidului socil-democrat german". „Ziarl de funte din Eu
rpa" ar fi trebuit neapărat să ştie că d11 Heizen nu numai 
că nu este o lumină strălucitoare a acestui partid, ci, dimpo
trivă, începînd din 1842 luptă cu mult zel, dşi fără succes, 
împotriva a tot ceea ce are vreo contingenţă cu socialismul 
şi comunismul. De aceea, „partidul social-democrat german" 
nu şi-a luat niciodată şi este puţin probabil că o să-şi ia vre
odată răspunderea celor spuse sau scrise de d-l Karl Heinzen. 

Cit priveşte primejdia care ar rezulta din „doctrinele dia
bolice" menţionate mai sus, ziarul „Times" ar fi trebuit să 
ştie că d-l Heinzen, departe de a i încercat să pună în prac
tică aceste doctrine în cursul ultimelor 18 luni de zguduiri 
xevoluţionare din Germania, aproape că nu a pus piciorul pe 
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pămînt german în această perioadă şi nu a jucat vreun rol 
în nici una dintre revoluţiile care au avut loc acolo. 

După părerea noastră, stimate domn, ideea că un om care 
nu a pricinuit nicicînd vreun rău fie şi celui mai prăpădit 
dintre principii germani ar fi capabil să aducă prejudicii gi
ganticului imperiu britanic constituie o jignire la adresa 
naţiunii engleze. De aceea ne îngăduim să propunem ca „Ti
mes• să pună capăt întregii chestiuni, exprimîndu-i mulţu
miri d-lui Karl Heinzen pentru al său courage malheureux • 
cu care combate socialismul şi comunismul. 

Rămîn, d-le redactor, al dv. prea supus, 

Londra. 8 noiembrie 1849. 

Scris de F. Egels 

Publiat ln gazeta „he Ntthern Star• nr. 632 din 1 dcembrie 1849 

• - curaj steril. - Nota Trad. 

Un social-democrat german 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba englză 
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KAL MAX 
Luptele de clasă în Franţa 

1848 -18501 

Scris de K. Marx în i anuarie-1 noiembrie 150 
Publicat în „Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue• 
nr. 1, 2, 3 şi 6 din 150 
Semnat : K a r  I Marx 

Se tipăreşte după textul 
a.părut în revistă, 
confruntat cu textul ediţiei 
din 1895. 
Tradus din limba g ermană 
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Cu excepţia cîtorva capitole, puţine la număr, fiecare capi
tol mai important din analele revoluţiei din 1848 pînă. în 1849 
poartă inscripţia : înfrîngerea revoluţiei I 

ln aceste înfrîngeri nu pierea revoluţia. Piereau rămăşi
ţele tradiţiilor prerevoluţionare, rezultate ale unor relaţii so
ciale care nu se ascuţiseră încă într-atît incit să devină acute 
antagonisme de clasă - persoane, iluzii, concepţii, proiecte, 
de care partidul revoluţionar nu se eliberase înainte de revo
luţia din februarie, de care nu-l putea elibera victoria din 
februarie, ci doar un şir de înfrîngeri. 

lntr-un cuvînt : progresul revoluţionar nu şi-a croit drum 
prin cuceririle sale nemijlocite, tragicomice, ci, invers, dînd 
naştere unei contrarevoluţii închegate şi putenice, dind naş
tere unui adversar prin combaterea căruia abia s-a maturizat 
partidul revoluţiei, devenind un partid cu adevărat re
voluţionar. 

Scopul paginilor care urmează este de a dovedi acest 
lucru. 
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I 
lnfrîngerea din iunie 1848 

După revoluţia din iulie, cind bncherul liberal Laffitte l-a 
condus în triumf pe compere-ul * său ducele de Orleans la 
Hotel de Ville, el a lăsat să-i scape cuvintele : „De acum în
colo vor stăpîni bancherii". Laffitte trădase secretul re
voluţiei. 

Nu burghezia franceză stăpînea sub Ludovic-Filip, ci 
o fracţiune a eL: bncherii, regii bursei, regii cilor ferate, 
proprietarii de mine de cărbuni şi de fier, proprietarii de pă
dri, o parte dintre proprietarii funciari care se .iseră cu ei 
- aşa-zisa aristocraţie financiară. Ea se instalse pe tron, 
ea dicta legi în Camere, ea împărţea funcţiile publice de la 
minister pînă la debitul de tutun. 

Burghezia industrială propriu-zisă alcătuia o parte a opo
ziţiei oficiale, adică era reprezentată în Camere doar ca mi
noritate. Opoziţia ei se mnifesta cu atît mai energic, cu cit 
se dezvolta mai net autocraţia aristocraţiei financiare şi cu 
cit ea însăşi îşi închipuia că e mai asigurată dominaţia ei 
asupra clasei muncitoare în urma insurecţiilor înăbuşite în 
sînge din 1 832, 1 834 şi 1 839 6• Grandin, fabricant din Rouen, 
reprezentantul cel mai fnatic al reacţiunii burgheze atît în 
Adunarea naţională constituantă cit şi în cea legislativă, era 
cel mai violent adversar al lui Guizot în Camera deputaţilor. 
Leon Faucher, cunoscut ulterior prin eforturile lui neputin
cioase de a juca rolul unui Guizot l contrarevoluţiei 
frnceze, a dus în ultimii ani ai dmniei lui Ludovic-Filp o 
polemică în favoarea indstriei, împotriva speculaţiilor şi a 
instrumentului lor, guvenul. Bastiat făcea agitaţie, în numele 
oraşului Bordeaux şi l întregii Frnţe viticole, împotriva 
sistemului în vigoare. 

* Cuwntul francez „c1.pere• are n dublu sns : „cmătru• şi 
„cpice la o inrigă". - Nota Red. 
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Toate păturile micii burghezii, ca şi ţărănimea, erau com
plet excluse de la puterea politică. In sfîrşit, în rîndurile opo
ziţiei oficiale sau cu totul în afara aşa-zisului pays legal „ 
se găseau reprezentanţii ideologici şi purtătorii de cuvînt ai 
claselor pomenite, învăţaţii, avocaţii, medicii lor etc., într-un 
cuvînt aşa-numitele lor „somităţi". 

Din pricina greutăţilor ei financiare, monarhia din iulie 
a fost de la bun început dependentă de marea burghezie, iar 
dependenţa ei de marea burghezie a devenit izvorul inepui
zabil al unor greutăţi financiare crescînde. Nu se poate subor
dona administraţia de stat interesului producţiei naţionale 
fără a stabili un echilibru bugetar, echilibrul dintre cheltuie
lile şi veniturile statului. Şi cum putea fi stabilit acest echi
libu fără a reduce cheltuielile statului, adică fără a leza 
interesele stîlpilor regimului în vigoare, şi fără o nouă regle
mentare a sistemului fiscal, adică fără a arunca o parte în
semnată din povara impozitelor chiar pe umerii marii bur
ghezii 1 

Era, dimpotrivă, în interesul direct al fracţiunii burgheze 
care domina şi legifera prin intermediul Camerelor ca statul 
să se înglodeze în datorii. Tocmai deficitul statului era obiec
tul propriu-zis al speculaţiilor ei şi izvoul ei principal de îm
bogăţire. In iecare an se înregistra un nou deficit. La fiecare 
patru-cinci ani se făcea un nou împrumut. Iar fiecare nou 
împrumut era pentru aristocraţia financiară un nou prilej de 
a excroca statul, menţinut în mod artificial în pragul falimen
tului : el trebuia să contracteze cu bancherii împrumuturi 
dintre cele mai dezavantajoase. Fiecare nou împrumut oferea 
totodată un nou prilej de a jefui publicul care-şi plasase capi
talurile în rente de stat, prin operaţii de bursă în al căror 
secret era iniţiat guvernul şi majoritatea parlamentară. In 
general, instabilitatea creditului public şi faptul că erau ini
ţiaţi în secretele de stat dădeau bancherilor şi acoliţilor lor 
din Camere şi de pe tron posibilitatea de a provoca oscilaţii 
extraordinare, bruşte, ale cursului efectelor de stat, oscilaţii 
al căror rezultat trebuia să fie întotdeauna ruinarea unei 
mase de capitalişti mai mici şi îmbogăţirea vertiginoasă a 
marilor jucători de bursă. Deficitul statului fiind în interesul 
direct l fracţiunii burgheze dominante, se înţelege de ce 
cheltuielile publice extraordinare din ultimii ani ai domniei 
lui Ludovic-Filip întreceau cu mult dublul cheltuielilor publice 

* - cercul de persoane care se buurau de rptul e vot. -
Nota Red. 
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extraordinare din timpul lui Napoleon, atingînd anual suma 
de aproape 400.000.000 de franci, pe cînd întregul export anual 
l Franţei atingea rareori, în medie, suma de 750.000.000 de 
franci. Sumele uriaşe care treceau astfel prin mîinile statului 
dădeau pe deasupra prilej la contracte oneroase de livrări, 
la corupţie, fraude şi escrocherii de tot felul. Prejudicierea 
în stil mare a statului cu ajutorul împrumuturilor se repeta 
în mic la lucrările publice. Relaţiile dintre Cameră şi guvern 
se multiplicau ca relaţii între diferitele departamente şi dife
riţii întreprinzători. 

Aşa cum exploata în genere cheltuielile publice şi împru
muturile de stat, clasa dominantă eploata şi construcţiile de 
căi ferate. Camerele aruncau sarcinile principale pe umerii 
statului şi aristocraţiei tinanciare speculante îi asigurau roa
dele de aur. Ne amintim cu toţii de scandalurile care au iz
bucnit în Camera deputaţilor ori de cite ori a ieşit la iveală 
că toţi membrii majoităţii, inclusiv o parte dintre miniştri, 
erau cointeresaţi ca acţionari la aceleaşi construcţii de căi 
ferate pe care apoi, ca legiuitori, puneau să fie executate pe 
cheltuiala statului. 

In schimb, cea mai mică reformă financiară eşua datorită 
influenţei bancherilor. Aşa, de pildă, reforma poştală, l-a care 
s-a opus Rotschild. li era oare permis statului să reducă sur
sele de venituri din care trebuiau să fie plătite dobînzile la 
sumele tot mai mari pe care le datora ? 

Monarhia din iulie n-a fost altceva decît o societate pe 
acţiuni pentru exploatarea avuţiei naţionale a Franţei, ale 
cărei dividende se împărţeau între miniştri, Camere, 240.000 
de alegtori şi acoliţii lor. Directorl acestei companii era 
Ludovic-Filip - Robert Macaire 7 pe tron. Comerţul, industria, 
agricultura, navigaţia, interesele burgheziei industriale erau 
mereu periclitate şi prejudiciate de acest sistem. Guvernare 
ieftină, gouvernement a bon marche, Scrisese ea pe stindar
d ul ei în zilele din iulie. 

Prin faptul că aristocraţia financiară legifera, conducea 
administraţia de stat, dispunea de întregul aparat organizat 
al puterii de stat şi dirija, prin însuşi faptul dominaţiei ei, 
cit şi prin presă, opinia publică, - în toate cercurile, începînd 
cu Curtea şi pînă la cafe borgne *, domnea aceeaşi prostituţie, 
aceeaşi înşelăciune neruşinată, aceeaşi goană după îmbogă
ţire nu cu ajutorul producţiei, ci printr-o abilă însuşire a bo-

* - speluncă. - Nota Red. 
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găţiei străine deja existente, se manifestau nestăvilite, mai 
ales la vîrfurile societăţii burgheze - venind în conflict per
manent cu înseşi legile burgheze - poftele nesănătoase şi 
desfrînate în care îşi caută în mod firesc satisfacere bogăţia 
dobîndită prin speculaţii, în care plăcerea devine destrăbă
lare, şi banii, josnicia şi sîngele se contopesc. Prin metodele 
ei de cîştig, ca şi prin plăcerile ei, aristocraţia financiară nu 
e nimic altceva decît lumpenproletariatul renăscut pe culmile 
societăţii burgheze. 

Iar acele fracţiuni ale burgheziei franceze care nu se aflau 
la putere strigau : „Corupţie lu Poporul striga : „A bas Ies 
grands voleurs l A bas Ies assassins lu * atunci cînd, în 1847, 
erau prezentate în mod public pe scenele cele mai distinse 
ale societăţii burgheze asemenea spectacole care duc de re
gulă lumpenproletariatul în bordeluri, în aziluri şi în casele 
de nebuni, în faţa justiţiei, în ocne sau pe eşafod. Burghezia 
industrială îşi vedea interesele periclitate, mica burghezie era 
indignată din punct de vedere moral, imaginaţia poporului 
se revolta, Parisul era inundat de pamflete : „Dinastia Rot
schild" , „Cămătarii sînt regii vremurilor noastre" etc. -, în 
care era demascată şi înfierată, cu mai mult sau mai puţin 
spirit, dominaţia aristocraţiei financiare. 

Rien pour la gloire I * *  Gloria nu aduce ii un profit ! 
La paix partout t toujours I *** Războiul face să scadă cursul 
rentelor de 3 şi 4°/o I - scrisese pe stindardul ei Franţa afa
ceriştilor de bursă. De aceea politica ei externă a dus la un 
şir de jigniri ale sentimentului naţional francez, care a re
acţionat cu atît mai violent atunci cînd s-a desăvîrşit spolie
rea Poloniei prin anexarea Cracoviei la Austria şi cînd Gui
zot a trecut în mod activ de partea Sfintei Alianţe în războiul 
Sonderbundului elveţian 8.  Victoria liberalilor elveţieni în 
acest simulacru de război a sporit sentimentul de demnitate 
al opoziţiei burgheze din Franţa, sîngeroasa răscoală popu
lară de la Palermo a electrizat masa paralizată a poporului, 
reznd măreţle ei reminiscenţe şi pasiuni revoluţionare ****.  

• - „Jos marii tîlhari I Jos asasinii I "  - Nota Trad. •• - Nimic pentru glorie I - Nota Trad. *** - Pace pretutindeni şi înttdeana ! - Nota Trad. •*** Anexarea racoviei de către Austria, cu asentimentul Rusiei 
şi Prusiei, la 11 noiembrie 1846. - Războiul Sonderblldului elve
ţian intre 4 şi 28 noiembrie 1847. - Răcoala de la Palenmo din 12 ia
nuarie 1848 i la sfîrşitul lui ianuarie bIIlbardarea timp de nouă zile a 
oraşului de către napolitani. (Nota lui Engels la ediţia din 1895). 
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Izbucnirea nemulţumirii generale a fost în cele din urmă 
accelerată de două evenimente economice de importanţă 
mondială, datorită cărora agitaţia s-a transformat în revoltă. 

Boala cartofului şi recoltele proaste din 1845 şi 1846 au 
accentuat efervescenţa generală în sinul poporului. Scumpe
tea din 1 847 a provocat în Franţa, ca şi pe restul continentu
lui, conflicte sîngeroase. De o parte orgiile neruşinate ale 
aristocraţiei financiare, de alta lupta poporului pentru mij
loacele de subzistenţă de primă necesitate I La Buzan:ais 
erau executaţi participanţii la răscoalele foamei 9, iar la Paris 
familia regală smulgea din miinile justiţiei escroci ghiftuiţi I 

Al doilea mare eveniment economic care a grăbit izbuc
nirea revoluţiei a fost o criză generală comercială şi in
dustrială în Anglia. Prevestită încă din toamna anului 1 845 
de crahul în masă al speculanţilor de acţiuni de căi ferate, 
temporizată în cursul anului 1 846 de o serie de împrejurări 
întîmplătoare, ca iminenta abrogare a taxelor vamale pe ce
reale, ea a izbucnit în cele din urmă în toamna anului 1 847 
prin falimentele marilor negustori de coloniale din Londra, 
urmate imediat de falimentele băncilor agricole şi de închi
derea fabricilor din regiunile industriale engleze. Repercu
siunea acestei crize nu se epuizase încă pe continent, cînd a 
izbucnit revoluţia din februarie. 

Ruinarea comerţului şi industriei ca urmare a epidemiei 
economice făcea şi mai insuportabilă autocraţia aristocraţiei 
financiare. In toată Franţa burghezia opoziţionistă a pornit 
campania banchetelor pentru o reformă electorală, care tre
buia să-i asigure majoritatea în Camere şi să răstoane gu
vernul bursei. La Paris criza industrială a mai avut şi efectul 
special de a atrage în comerţul intern o mulţime de fabricanţi 
şi mari negustori, care în actualele împrejurări nu mai puteau 
face afaceri pe piaţa externă. Ei au înfiinţat firme mari, a 
căror concurenţă i-a ruinat în masă pe epiciers şi boutiquiers*. 
Aşa se explică sumedenia de falimente din rîndurile acestei 
părţi a burgheziei pariziene şi atitudinea ei revoluţionară în 
februarie. Se ştie că Guizot şi Camerele au răspuns la pro
punerile de reformă printr-o provocare fără echivoc, că Ludo
vic-Filip s-a hotărît prea tîrziu să formeze un guvern Barrot, 
că s-a ajuns la o ciocnire între popor şi armată, că armata a 
fost dezarmată din cauza atitudinii pasive a gărzii naţionale, 

* - băcani şi dughengii. - Nota Trad. 
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că monarhia din iulie a trebuit să facă loc unui guvern pro
vizoriu. 

Componenţa guvernului provizoriu care s-a ridicat pe ba
ricadele din februarie oglindea în mod inevitabil diferitele 
partide care împărţeau între ele roadele victoriei. El nu putea 
fi altceva decît un compromis între diferitele clase care răs
turnaseră prin eforturi comune monarhia din iulie, dar care 
aveau interese antagoniste. Marea lui majoritate era formată 
din reprezentanţi ai burgheziei. Mica burghezie republicană 
era reprezentată prin Ledru-Rollin şi Flocon, burghezia repu
blicană prin oamenii de la „National" 10, opoziţia dinastică 
prin Cremieux, Dupont de l'Eure etc. Clasa muncitoare avei 
numai doi reprezentanţi : Louis Blanc şi Albert. In sfîrşit, La
martine în guvenul provizoriu nu era propriu-zis exponentul 
unui interes real oarecare, exponentul unei anumite clase ; 
el era înuchiparea a însăşi revoluţiei din februarie, a insu
recţiei comune, cu iluziile ei, cu poezia ei, cu conţinutul ei 
imaginar şi u frazeologia ei. De altfel, purtătorul de cuvînt 
J revoluţiei din februarie aparţinea atît prin poziţia cît şi 
prin vederile sale burgheziei. 

Dacă Parisul domină Franţa datorită centralizării politice, 
în momente de zguduiri revoluţionare muncitorii domină Pa
risul. Prima manifestare a guvernului provizoriu a fost încer
carea de a se sustrage acestei influenţe covîrşitoare printr-un 
apel către Franţa lucidă împotriva Parisului ameţit de vic
torie. Lamartine a contestat luptătorilor de pe baricade drep
tul de a proclama republica, susţinînd că la acest act este 
îndreptăţită numai majoritatea francezilor ; că trebuie aştep
tat votul ei, că proletariatul parizian nu-şi poate păta vic
toria printr-o uzurpare. Burghezia îi permite proletariatului 
o singură uzurpare - aceea a luptei. 

La amiaza zilei de 25 februarie republica nu era încă pro
clamată, în schimb toate ministerele fuseseră deja împărţite 
între elementele burgheze din guvernul provizoriu şi gene
ralii, bancherii şi avocaţii grupaţi în jurul „National"-ului. 
Dar muncitorii erau hotărîti să nu mai tolereze de data 
aceasta să fie traşi pe sfoară ca în iulie 1830. Ei erau gata să 
reînceapă lupta şi să impună republica prin forţa armelor. 
Cu acest mesaj s-a dus Raspail la primărie. In numele pro
letariatului parizian el a poruncit guvernului provizoriu să 
proclame republica ; dacă această poruncă a poporului nu va 
fi îndeplinită în decurs de două ore, el se va întoarce în frun
tea a 200.000 de oameni. Cadavrele celor căzuţi încă nu se 

2 - Marx·Eniels - Opere, voi. 7 
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răciseră, baricadele nu fuseseră încă înlăturate, mc1 munci
torii dezarmaţi, iar unica forţă care le putea fi opusă era garda 
naţională. In aceste împrejurări au dispărut dintr-o dată înţe
leptele consideraţii politice şi scrupulozitatea juridică a gu
vernului provizoriu. Răgazul de două ore nu se scursese încă, 
şi pe toate zidurile Parisului au apărut în caractere uriaşe 
istoricele cuvinte : 

Republique fran;aise I Liberte, Egalite, Fraternite ! * 
Cu proclamarea republicii bazate pe votul universal se 

ştersese însăşi amintirea îngustelor scopuri şi motive care 
împinseseră burghezia la revoluţia din februarie. In locul 
cîtorva fracţiuni ale burgheziei, puţine la număr, toate cla
sele societăţii franceze s-au pomenit deodată zvîrlite în or
bita puterii politice, silite să părăsească lojile, parterul şi 
galeria şi să joace ele însele pe scena revoluţionară I O dată 
cu monarhia constituţională pierise şi aparenţa unei puteri 
de stat independente opusă societăţii burgheze, ca şi întregul 
?ir de ciocniri secundare provocate de această ficţiune I 

Impunînd guvernului provizoriu şi prin aceasta întregii 
Franţe republica, proletariatul a trecut imediat pe primul plan 
:a partid independent, dar a provocat totodată întreaga Franţă 
burgheză la luptă împotriva lui. Ceea ce cucerise el era te
renul pentru lupta sa de emancipare revoluţionară, şi nici
&um această emancipare însăşi. 

Republica din februarie trebuia, dimpotrivă, mai întîi să 
lesăvîrşească dominaţia burgheziei, lăsînd să intre în sfera 
puterii politice, alături de aristocraţia financiară, toate clasele 
posedante. Majoritatea latifundiarilor, legitimiştii, au fost 
scoşi din nulitatea politică la care îi condamnase monarhia 
din iulie. Nu degeaba făcuse agitaţie „Gazette de France" 11 
�mpreună cu ziarele opoziţiei, nu degeaba în şedinţa Camerei 
deputaţilor din 24 februarie la Rochejaquelein s-a declarat 
.adept al revoluţiei. Votul universal i-a instituit pe proprietarii 
nominali, pe ţărani, care alcătuiesc marea majoritate a po
porului francez, arbitri ai destinelor Franţei. Răstunînd co
roana, îndărătul căreia se ascundea capitalul, republica di. 
februarie a făcut, în fine, să apară dominaţia făţişă a bur
gheziei. 

După cum în zilele din iulie muncitorii cuceriseră monar
hia burgheză, în zilele din februarie ei au cucerit republica 
burgheză. După cm monarhia din iulie s-a văzut silită să se 

* - Republica franceză I Libertate, Egalitate, Fraternitate I - Not. 
Tra. 
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prezinte ca o monarhie încadrată de instituţii republicane, 
tot astfel republica din februarie s-a văzut silită să se pre
zinte ca o republică încadrată de instituţii sociale. Proleta
riatul parizian a smuls şi această concesie. 

Marche, un muncitor, a dictat decretul prin care guvernul 
provizoriu abia format se obliga să asigure existenţa munci
torilor prin muncă, să procure de lucru tuturor cetăţenilor 
etc. Iar cînd, după cîteva zile, guvernul şi-a uitat făgăduiala 
şi se părea că a pierdut din vedere proletariatul, o mulţime 
de 20.000 de oameni s-a îndreptat spre primărie strigînd ; 
Organizarea muncii I lntiinţarea unui minister special al 
muncii ! De nevoie şi după lungi dezbateri, guvenul provi
zoriu a numit o comisie specială permanentă, însărcinată să 
găsească mijloacele menite să îmbunătăţească situaţia clase
lor muncitoare I Această comisie a fost alcătuită din delegaţi 
ai corporaţiilor pariziene de meseriaşi şi pusă sub preşedinţia 
lui Louis Blanc şi Albert. Ca sală de şedinţe i s-a atribuit 
Luxemburgul. Astfel reprezentanţii clasei muncitoare au fost 
izgoniţi de la sediul guvernului provizoriu, fracţiunea lui 
burgheză păstra în exclusivitate în mîinile sale adevărata 
putere de stat şi frînele conducerii, iar alături de ministerele 
finanţelor, comerţului, lucrărilor publice, alături de bancă şi 
de bursă se înălţa o sinagogă socialistă, ai cărei mari preoţi, 
Louis Blanc şi Albert, aveau misiunea să descopere ţara făgă
luinţei, să vestească noua evanghelie şi să dea de lucru pro
letariatului parizian. Spre deosebire de orice putere de stat 
laică, ei nu aveau la dispoziţie nici buget, nici putere execu
tivă. Ei trebuiau să dărîme cu capul stîlpii pe care se sprijinea 
societatea burgheză. In timp ce Luxemburgul căuta piatra filo
zofală, la Hotel de Ville se bătea monedă cu curs legal. 

Totuşi revendicările proletariatului parizian, în măsura în 
care ele depăşeau cadrul republicii burgheze, nu-şi puteau 
afla altă existenţă decît aceea nebuloasă a Luxemburgului. 

Muncitorii, care făcuseră revoluţia din februarie împreună 
cu burghezia, au căutat să-şi apere interesele alături de bur
ghezie, aşa cum instalaseră în însuşi guvernul provizoriu un 
muncitor alături de majoritatea burgheză. Organizarea 
muncii I Dar munca salariată este tocmai organizarea bur
gheză, existentă a muncii. Fără ea nu există capital, nu există 
burghezie, nu există societate burgheză. Un minister special 
al muncii I Dar ministerele finanţelor, comerţului, lucrărilor 
publice nu sînt ele oare ministerele burgheze ale muncii ? Şi 
.aJături de ele un minister proletar al muncii nu putea fi decît 
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un minister al neputinţei, un minister al dezideratelor pioase, 
o comisie a Luxemburgului. La fel cum muncitorii au crezut 
că se pot emancipa alături de burghezie, tot aşa ei au crezut 
că, alături de celelalte naţiuni burgheze, pot înfăptui, înăun
trul frontierelor nJţionale ale Franţei, o revoluţie proletară. 
Dar relaţiile de producţie din Franţa sînt condiţionate de co
merţul exterior al Franţei, de poziţia i pe piaţa mondială şi 
de legile acesteia ; cum putea Franţa să le sfărîme fără un 
război revoluţionar european care să aibă repercusiuni asu
pra despotului pieţei mondiale, Anglia ? 

O clasă în care se concentrează interesele revoluţionare 
ale societăţii, de îndată ce s-a răsculat, găseşte nemijlocit în 
propria ei situaţie conţinutul şi materialul activităţii sale re
voluţionare : să zdrobească pe adversari, să ia măsurile dic
tate de necesităţile luptei, iar consecinţele propriilor ei acţiuni 
o împing mai departe. Ea nu întreprinde cercetări teoretice 
asupra propriei sale sarcini. Clasa muncitoare franceză nu se 
situa pe această poziţie ; ea încă nu era capabilă să înfăptu
iască propria ei revoluţie. 

Dezvoltarea proletariatului industrial este de altfel con
diţionată de dezvoltarea burgheziei industriale. Abia suh 
dominaţia acesteia capătă el acea largă existenţă naţională 
care poate face din revoluţia lui o revoluţie naţionlă, abia 
atunci creează el mijloacele de producţie moderne, care devin 
totodată mijloace pentru eliberarea sa revoluţionară. Abia 
dominaţia burgheziei industriale smulge rădăcinile materiale 
ale societăţii feudale şi netezeşte terenul, singurul teren pe 
care este posibilă revoluţia proletară. Industria franceză este 
mai dezvoltată şi burghezia franceză este mai revoluţionară 
decît cele de pe restul continentului. Dar revoluţia din fe
bruarie nu era ea oare îndreptată nemijlocit împotriva aris
tocraţiei financiare ? Acest fapt dovedea că burghezia indus
trială nu domina Franţa. Burghezia industrială nu poate 
domina decît acolo unde industria modernă dă tuturor rela
ţiilor de proprietate structura care îi corespunde, şi această 
forţă o poate dobîndi industria numai acolo unde a cucerit 
piaţa mondială, căci graniţele naţionale nu sînt suficiente 
pentru dezvoltarea ei. Or, în mare parte, industria Franţei 
domină însăşi piaţa naţională numai datorită unui sistem pro
hibitiv mai mult sau mai puţin modificat. Dacă proletariatul 
francez dispune deci în momentul unei revoluţii la Paris de 
o forţă efectivă şi de o influenţă care îl împing să se a vînte 
mai mult decît îi permit mijloacele sale, în restul Franţei el 
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este îngrămădit în cîteva centre industriale răzleţe, este 
aproape inexistent faţă de superioritatea numerică a ţăranilor 
şi mic-burghezilor. Lupta împotriva capitalului în forma sa 
dezvoltată modernă, în faza sa culminantă, lupta muncitorului 
salariat industrial împotriva burghezului industriaş este în 
Franţa un fenomen parţial, care după revoluţia din februarie 
putea cu atît mai puţin constitui conţinutul naţional al revo
luţiei, cu cit lupta împotriva modurilor inferioare de exploa
tare ale capitalului, lupta ţăranului împotriva cameti şi 
ipotecii, a mic-burghezului împotriva marelui comerciant, îm
potriva bancherului şi fabricantului, într-un cuvînt împotriva 
falimentului, mai era ascunsă sub învelişul răzvrătirii gene
rale împotriva aristocraţiei financiare. De aceea nimic mai 
explicabil decît faptul că proletariatul parizian a căutat să-şi 
apere interesele alături de cele ale burgheziei, în loc să le 
promoveze ca interese revoluţionare ale societăţii însăşi ,  Cd 
a lăsat să cadă steagul roşu în faţa celui tricolor 12• Munci
torii francezi nu puteau face nici un pas înainte, nu puteau 
clinti cîtuşi de puţin din ordinea burgheză înainte ca mersul 
revoluţiei să fi ridicat masa naţiunii care se afla între pro
letariat şi burghezie, pe ţărani şi mic-burghezi, împotriva 
acestei ordini, împotriva dominaţiei capitalului, să o fi silit 
să se alăture proletariatului ca avangardă a lor. Numai cu 
preţul colosalei înfrîngeri din iunie au putut muncitorii să 
obţină această victorie. 

Comisiei de la Luxemburg, această creaţie a muncitorilor 
parizieni, îi revine meritul de a fi divulgat de la înălţimea 
unei tribune europene secretul revoluţiei secolului al XIX-lea: 
emanciparea proletariatului. Ziarul „Moniteur" 13 a roşit cînd 
a fost nevoit să difuzeze în mod oficial „extravaganţele "  care 
pînă atunci zăcuseră îngropate în scrierile apocrife ale socia
liştilor, răzbătînd doar din cînd în cînd pînă la urechile bur
gheziei ca nişte legende depărtate, în parte înfricoşătoare, 
în parte ridicole. Europa s-a trezit brusc, surprinsă, din piro
teala ei burgheză. Aşadar, în capetele proletarilor care con
fundau aristocraţia financiară cu burghezia în genere, în ima
ginaţia prostănacilor republicani care negau însăşi existenţa 
claselor sau o recunoşteau cel mult ca o consecinţă a monar
hiei constituţionale, în frazele ipocrite ale păturilor burgheze 
excluse pînă acum de la putere, dominaţia burgheziei era 
desfiinţată o dată cu instaurarea republicii. Toţi regaliştii s-au 
transformat în acel moment în republicani şi toţi milionarii 
din Paris în muncitori. Fraza care corespundea acestei ima-
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ginare desfiinţări a relaţiilor de clasă era lozinca fratenite, 
înfrăţirea şi frăţia generală. Această ignorare comodă a anta
gonismelor de clasă, această nivelare sentimentală a interese
lor de clasă antagoniste, această idilică ridicare deasupra 
luptei de clasă, această fraternite era lozinca propriu-zisă a 
revoluţiei din februarie. Clasele erau scindate din cauza unei 
simple neînţelegeri, iar Lamartine a botezat, la 24 februarie, 
guvernul p rovizoriu : „un gouvenement qui suspend ce 
malentendu terrible qui existe entre Ies differentes classes" •. 
Proletariatul parizian se lăsa ameţit de această generoasă 
beţie a fratenităţii. 

La rîndul lui, guvenul provizoriu, din moment ce fusese 
constrîns să p roclame republica, a făcut totul pentru ca ea 
să devină acceptabilă p entru burghezie şi pentru provincii. 
Ca o dezaprobare a sîngeroasei terori a primei revoluţii fran
ceze s-a abrogat p edeapsa capitală pentru crime politice, 
presa a fost deschisă tuturor opiniilor, armata, justiţia, ad
ministraţia au rămas, cu puţine excepţii, în mîinile vechilor 
demnitari, nici unul dintre marii vinovaţi i monarhiei din 
iulie nu a fost tras la răspundere. Republicanii burghezi de 
la „National u se amuzau schimbînd nume şi costume monar
histe cu altele ale ve·chii republici. Pentru ei republica nu era 
nimic altceva decît un costum nou de bal pentru vechea so
cietate burgheză.  Tînăra republică îşi făcea un merit special 
în a nu speria pe nimeni, ci, dimpotrivă, în a se speria mereu 
ea însăşi, şi, dind dovadă de îngăduinţă şi neopunînd nici o 
rezistenţă, să-şi apere existenţa şi să-i dezarmeze pe duşmani. 
Claselor privilegiate din ţară, puterilor despotice din afară 
li s-a declarat sus şi tare că republica e paşnică. Că lozinca 
ei este a trăi şi a lăsa şi pe alţii să trăiască. S-a mi adăugat 
faptul că, scurtă vreme după revoluţia din februarie, ger
manii, polonezii, austriecii, ungurii, italienii s-au răsculat, -
fiecare popor potrivit situaţiei sale nemijlocite. Rusia şi An
glia - ultima ea însăşi cuprinsă de mişcare, iar prima spe
riată de ea - au fost luate prin surprindere. Aşadar, repu
blica n-a găsit în faţa ei nici un duşman naţional. Deci nu 
existau mari complicaţii extene care să fi putut declanşa 
energia, accelera procesul revoluţionar, împinge înainte sau 
arunca peste bord guvenul pTOvizoriu. Proletariatul p arizian, 
care privea republica drept propria sa creaţie, aplauda, fi-

* - „un guvern care �nlătură grozava neînţelegere care există între 
diferitele clase•. - Nota Trad. 
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reşte, fiecare act al guvenului provizoriu care p ermitea 
acestuia să-şi consolideze poziţia în societatea burgheză. Pro
letariatul p arizian se lăsa bucuros folosit de Caussidiere pen
tru servicii poliţieneşti în scopul de a apăra p roprietatea la 
Paris, după cum lăsa pe Louis Blanc să arbitreze litigiile din
tre muncitori şi patroni cu privire la salarii. El îşi făcea un 
point d'honneur * să păstreze neîntinată în ochii Europei 
onoarea burgheză a republicii. 

Republica n-a întimpinat nici o rezistenţă nici din afară, 
nici dinăuntru. Aceasta a dezarmat-o. Sarcina ei nu mai consta 
în a transforma lumea în chip revoluţionar, ci doar în a se 
adapta condiţiilor societăţii burgheze. Măsurile financiare 
ale guvenului provizoriu dovedesc în chipul cel mai eloc
vent fanatismul cu care s-a consacrat acestei sarcini. 

Creditul public şi creditul privat erau, bineînţeles, zdrun
cinate. Creditul public se bazează pe convingerea că statul 
se lasă exploatat de către financiarii cămătari. Dar vechiul 
stat dispăruse, iar revoluţia era îndreptată în primul rînd îm
potriva aristocraţiei financiare. Convulsiile ultimei crize co
merciale europene nu încetaseră încă. Falimentele încă se 
ţineau lanţ. 

Creditul privat era deci paralizat, circulaţia mărfurilor 
stînjenită, producţia stagna înainte de a fi izbucnit revoluţia 
din februarie. Criza revoluţionară a accentuat-o pe cea comer
cială. Şi dacă creditul privat se bazează pe convingerea că 
producţia burgheză în toată amploarea relaţiilor ei, că ordinea 
burgheză sînt neatinse şi intangibile, ce efect trebuia să aibă 
o revoluţie care periclita temelia producţiei burgheze, sclavia 
economică a proletariatului, o revoluţie care opunea bursei 
sfinxul Luxemburgului? Emanciparea proletariatului înseamnă 
desfiinţarea creditului burghez, căci ea înseamnă desfiinţarea 
producţiei burgheze şi a orînduirii ei. Creditul public şi credi
tul privat sînt tenn�metrul economic cu care se poate măsura 
intensitatea unei revoluţii. In măsura în care creditul scade, 
creşte avîntul şi for/a creatoare a revoluţiei. 

Guvenul provizoriu voia să înlăture aparenţa antiburghezl 
a republicii. El trebuia deci să se străduiască să asigure în pri
mul rînd valoarea de schimb a acestei forme de stat noi, cursul 
ei la bursă. De îndată ce republica a început să fie cotată li 
bursă, s-a ridicat în mod necesar şi creditul privat. 

* - punct de onore. - Nota Trad. 
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Pentru a înlătura p înă şi bănuiala că n-ar vrea sau n-ar 
putea să îndeplinească obligaţiile preluate de la monarhie, 
pentru a întări încrederea în onestitatea burgheză şi în solva
bilitatea republicii, guvernul provizoriu a recurs la o fanfa
ronadă pe cît de lipsită de demnitate, pe atît de copilărească. 
El a plătit încă înainte de termenul legal creditorilor statului 
dobînzile la rentele de stat de 5°/o, 4 1/2°/o şi 40/o. Aroganţa bur
gheză, încrederea în sine a capitaliştilor s-au trezit dintr-o 
dată cînd au văzut grab a temătoare cu care se căuta să li se 
cîştige încrederea. 

Greutăţile financiare ale guvernului provizoriu nu au scă
zut, fireşte, prin lovitura de teatru care-l lipsea de rezerva 
existentă de numerar. Jena financiară nu mai putea fi camu
flată, şi mica burghezie, servitorii, muncitorii au trebuit să 
plătească plăcuta surpriză făcută creditorilor statului. 

S-a luat hotărîrea de a nu se mai elibera bani pe libretele 
de economii cu depuneri de peste 100 de franci. Sumele depuse 
la casele de economii au fost confiscate şi transformate, prin
tr-un decret al guvernului, într-o datorie publică nerambur
sabilă. Acest fapt a îndîrjit împotriva republicii pe micul bw
ghez, care şi aşa era strîmtorat. Primind în locul libretului 
său de economii obligaţiuni de stat, el era silit să se ducă la 
bursă pentrn a le vinde şi să încapă astfel direct pe mîinile 
cămătarilor de la bursă împotriva cărora făcuse revoluţia din 
februarie. 

Banca era templul aristocraţiei financiare care dominase în 
timpul monarhiei din iulie. Aşa cum bursa guvernează creditul 
statului, aşa guvernează banca creditul comercial. 

Văzîndu-şi direct ameninţată nu numai dominaţia, dar şi 
existenţa ei de către revoluţia din februarie, b anca a căutat 
de la bun început să discrediteze republica, generalizînd înce
tarea creditului. Ea a tăiat brusc creditul bancherilor, fabri
canţilor şi negustorilor. Neprovocînd o contrarevoluţie ime
diată, această manevră s-a răsfrînt în mod inevitabil asupra 
băncii însăşi. Capitaliştii şi-au retras b anii pe care-i aveau 
depuşi în pivniţele băncii. Deţinătorii de bancnote s-au năpus
tit la casieria ei penru a le preschimba în aur şi argint. 

Fără a interveni cu forţa, pe cale legală, guvernul provi
zoriu putea să silească banca să dea faliment ; el nu trebuia 
decît să rămînă pasiv şi să lase banca în voia soartei. Falimen
tul băncii ar fi fost potopul care într-o clipă ar fi măturat de 
pe pămîntul Franţei aiistocraţia financiară, cea mai puteică 
şi mai primejdioasă adversară a republicii, p iedestalul de aur 
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al monarhiei din iulie. Dacă banca ar fi dat faliment, burghe
zia însăşi ar fi trebuit să considere crearea unei bănci naţio
nale şi instituirea controlului naţiunii asupra creditului naţio
nal drept o ultimă şi desperată încercare făcută de guven 
pentru a salva situaţia. 

Guvernul provizoriu, dimpotrivă, a dat bancnotelor un 
curs forţat. Ba a făcut mai mult. El a transformat toate băncile 
din provincie în filiale ale Băncii Franţei, permiţîndu-i să-şi 
întindă reţeaua asupra întregii Franţe. Mai tîrziu i-a dat în gaj 
pădurile statului în schimbul unui împrumut pe care l-a con
tractat. Astfel revoluţia din februarie a consolidat şi a lărgit 
de-a dreptul bancocraţia pe care trebuia s-o răstoarne. 

Intre timp guvenul provizoriu se frămînta sub apăsarea 
unui deficit crescînd. In zadar se milogea implorînd sacrificii 
patriotice. Numai muncitorii îi aruncau pomeni. Trebuia să 
se recurgă la o măsură eroică, la decretarea unui nou impo
zit. Dar pe cine să impui ? Pe rechinii bursei, pe regii bănci
lor, pe creditorii statului, pe rentieri, pe industriaşi ?  Acesta 
nu era mijlocul prin care republica să se pună bine cu bur
ghezia. Aceasta r fi însemnat, pe de o parte, subminarea 
creditului public şi a celui comercial, în timp ce, pe de altă 
p arte, dobîndirea lui costa atîtea sacrificii şi umiliri. Dar 
cineva trebuia să plătească. Cine a fost sacrificat creditului 
burghez ? Jacques le bonhomme 14, ţăranul. 

Guvnul provizoriu a adăugat n impozit supHmentar 
le 45 de centime de franc la cele patru impozite directe. Presa 
guvernamentală a minţit proletariatul parizian, pretinzînd că 
acest impozit lovea mai cu seamă latifundiile, pe posesorii 
liardului 15 alocat de Restauraţie. In realitate însă el lovea 
în primul rînd în ţărănime, adică marea majoritate a poporu
lui francez. Ea a trebuit să plătească cheltuielile revoluţiei 
din februarie, din rîndurile ei contrarevoluţia şi-a recrutat 
materialul principal. Impozitul de 45 de centime era o ches
tiune de viaţă şi de moarte pentru ţăranul francez ; el a făcut 
dintr-însa o chestiune de viaţă şi de moarte pentru republică. 
Pentru ţăranul francez republica a însemnat din clipa aceea 
impozitul de 45 de centime, iar în proletariatul parizian el 
vedea pe risipitoul care huzurea pe socoteala lli. 

In timp ce revoluţia din 1789 începuse prin a despovăra 
pe ţrani de servituţile feudale, revoluţia din 1848, pentru 
a nu peTiclita capitalul şi a menţine în funcţiune maşina lui 
de sat, se anunţa populaţiei rurale cu un nou impozit. 
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Printr-un singur mijloc putea guvenul provizoriu să în
lăture toate aceste greutăţi şi să smulgă statul din vechiul 
său făgaş : să declare falimentul statului. Ne amintim felul 
în care Ledru-Rollin s-a referit ulterior, în Adunarea naţio
nală, la virtuoasa indignare cu care a respins această suges
tie a cămătarului Fould, actualul ministru de finanţe. Fould 
îi întinsese mărul din pomul cunoştinţei. 

Recunoscînd p oliţele pe care vechea societate burgheză 
le trăsese asupra statului, guvernul provizoriu a ajuns la dis
creţia ei. El a devenit debitorul încolţit al societăţii burgheze, 
în loc s-o someze ca un creditor de temut care avea de înca
sat creanţe revoluţionare datînd de mulţi ani de zile. 
El a fost nevoit să consolideze şubredele relaţii burgheze 
p entru a se putea achita de obligaţii exiaibile doar în cadrul 
acestor relaţii. Creditul a devenit pentru el o condiţie vitală, 
iar concesiile, promisiunile făcute proletariatului tot atîtea 
cătuşe care trebuiau sfărîmate. Emanciparea muncitorilor -
chiar şi ca frază - a devenit o primejdie insuportabilă pen
tru noua republică, căci ea constituia un protest permanent 
împotriva restabilirii creditului, care se bazează pe recunoaş
terea neştirbită şi neechivocă a relaţiilor economice de clasă 
existente. Trebuia, prin urmare, să se sfîrşească cu mun
citorii. 

Revoluţia din februarie alungase armata din Paris. Garda 
naţională, adică burghezia de diferite nuanţe, constituia sin
gura forţă. Ea nu se simţea totuşi în stare să se msoare sin
gură cu p roletariatul. In afară de aceasta garda naţională 
s-a văzut silită, deşi opunîndu-se cu înverşunare şi invocînd 
sute de piedici, să lase să pătrundă, cu încetul şi parţial, pro
letari înarmaţi în rîndurile sale. Rămînea deci o singură ie
şire : să opună o parte a proletariatului celeilalte părţi a lui. 

In acest scop guvenul provizoriu a alcătuit 24 de bata
lioane de gărzi mobile, a cite 1 .000 de oameni fiecare, tineri 
între 15 şi 20 de ani. Ei aparţineau în maj oritate lumpenpro
letariatului, care în toate oraşele mari formează o masă net 
distinctă de proletariatul industrial, o pepiieră de hoţi şi 
de criminali de tot felul, trăind din gunoaiele societăţii, fiinţe 
fără vreo profesiune bine determinată, vagabonzi, gens sans 
feu et sans aveu * , diferiţi după gradul de cultură al naţiunii 
din care fac p arte şi care nu-şi dezmint niciodată caracterul 
lor de lazzarnni 16• Foarte influenţabili la vîrsta fragedă la 

* - oameni fără c�ătii. - Nota Trad. 
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care îi recruta guvenul provizoriu, erau tot atît de capabili 
de cele mai mari acte de bravură şi de abnegaţia cea mai 
exaltată, ca şi de banditismele cele mi ordinare şi de co
rupţia cea mai josnică. Guvenul provizoriu le plătea 1 ,50 fr. 
pe zi, adică îi cumpra. Le-a dat o uniformă proprie, adică a 
făcut în aşa fel ca ei să se deosebească oa aspect de bluza 
muncitorului. Drept comandanţi li s-au dat în p arte ofiţeri 
din armata permanentă, în p arte şi-au ales ei înşişi tinere 
odrasle de burghezi, ale căror tirade despre moartea pentru 
patrie şi devotamentul faţă de republică îi captivaseră. 

Astfel în faţa proletariatului pairizian se ridica, recrutată 
chiar din rîndurile lui, o armată de 24.000 de oameni, tineri, 
zdraveni şi îndrăzneţi. Proletariatul saluta marşurile prin 
Paris ale gărzii mobile cu strigăte de „Trăiască" I El recunoş
tea în ea avangarda lui pe baricade. O considera o gardă 
proletară în opoziţie cu garda naţională burgheză. Eroarea 
lui era scuzabilă. 

Pe lîngă garda mobilă, guvenul a hotărît să mai strîngă 
în jurul său şi o armată industrială de muncitori . Ministrul 
Marie a înrolat 1 00.000 de muncitori, aruncaţi pe drumuri de 
criză şi de revoluţie, în aşa-zisele Ateliere naţionale. Sub 
această denumire răsunătoare nu se ascundea nimic altceva 
decît întrebuinţarea muncitorilor la lucrări de săpături, plic
ticoase, monotone şi neproductive, în schimbul unui salariu 
de 23 de sous. Nişte workhouses englezeşti 17 în aer liber -
iată ce erau aceste Ateliere naţionale, şi nimic altceva. In
fiinţîndu-le, guvernul provizoriu credea că va avea în ele o 
a doua armată proletară împotriva muncitorilor înşişi. De 
astă dată se înşela burghezia în privinţa Atelierelor naţionale, 
aşa cum se înşelau muncitorii în privinţa gărzii mobile. Ea 
crease o armată pentru insurecţie. 

Dar un scop era atins. 
Ateliere naţionale - aceasta era denumirea atelierelor 

populare pe care Louis Blanc le propovăduia la Luxemburg. 
Atelierele lui Marie, concepute în directă opoziţie cu Luxem
burgul, prilejuiau, datorită titulaturii comune, o intrigă a 
erorilor vrednică de comedia spaniolă cu valeţi. Pe sub mină, 
guvernul provizoriu însuşi a răspîndit zvonul că aceste Ate
liere naţionale sînt o născooire a lui Louis Blanc, şi lucrut 
acesta p rea cu atît mii verosimil u cît Louis Blanc, apos
tolul Atelierelor naţionale, era membru al guvenului provi
zoriu. Şi în confuzia pe j umătate naivă, pe jumătate intenţio
nată a burgheziei pariziene, în opinia publică din Franţa şi 
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Europa, artificial întreţinută, aceste workhouses erau prima 
realizare a socialismului, care prin ele xa pus la stîlpul 
infamiei. 

Nu prin conţinutul, ci prin titulatura lor, Atelierele naţio
nale erau întruchiparea protestului proletariatului împotriva 
industriei burgheze, împotriva creditului burghez şi a repu
blicii burgheze. Asupra lor s-a abătut deci întreaga ură a 
burgheziei. ln ele ea găsea totodată şi obiectivul împotriva 
căruia putea să-şi îndrepte atacul de îndată ce se va fi con
solidat îndeajuns pentru a rupe făţiş cu iluziile din februarie. 
Toată nemulţumirea, toată pornirea mic-burghezilor s-a în
lreptat dintr-o dată împotriva acestor Ateliere naţionale, 
ţinta comună de atac. Scrîşnind din dinţi calculau sumele pe 
care le înghiţeau zilnic aceşti pierde-vară proletari, în timp 
ce propria lor situaţie devenea pe zi ce trecea mai insupor
tabilă. O pensie de la stat pentru un simulacru de muncă, 
.ăsta e socialismul I - mîrîiau ei pe înfundate. Atelierele 
naţionale, p eroraţiile de l a  Luxemburg, demonstraţiile de 
stradă ale muncitorilor parizieni - iată unde căutau ei cauza 
mizeriei lor. Şi nimeni n-a dovedit mai mult fanatism împo
tiva pretinselor m aşinaţii ale comuniştilor decît mic-burghe
zul care se zbătea fără putinţă de salvare în pragul fali
mentului. 

Astfel, în iminenta încierare dintre burghezie şi prole
tariat, toate avantajele, toate p osturile hotărîtoare, toate 
p ăturile de mijloc ale societăţii se aflau în mîinile burgheziei 
într-un moment în c are valurile revoluţiei din februarie 
inundau întregul continent şi fiecare nou curier aducea cîte 
un nou comunicat asupra revoluţiei cînd din Italia, cînd din 
Germania, cînd din cel mai îndepărtat colţ al sud-estulu. 
european, întreţinînd exaltarea generală a poporului şi adu
dndu-i mereu mărturiile nei victorii ale cărei roade le şi 
pierduse. 

17 martie şi 16 aprilie au fost cele dintîi ciocniri de avan
posturi în marea luptă de clasă pe care republica burgheză 
0 ascundea în sînul ei. 

1 7  martie a dat la iveală situaţia echivocă a proletariatu
lui, situaţie care nu permitea nici o acţiune hotărîtoare. 
Scopul iniţial al demonstraţiei lui era de a împinge guvenul 
provizoriu înapoi pe calea revoluţiei, de a determina, la ne
voie, exluderea membrilor lui burghezi şi de a mpune amî
narea alegerilor pentru Adunarea naţională şi p entru garda 
naţională 18• Dar la 1 6  martie burghe;ia reprezentată în garda 
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naţională a făcut o demonstraţie ostilă guvernului provizoriu. 
In strigăte de : „a bas Ledru-RoUin I u * ea s-a îndreptat spre 
primărie. Iar poporul s-a văzut nevoit să strige la 17 martie : 
„Trăiască Ledru-Rollin I Trăiască guvernul provizoriu I "  Pen
tru a da o ripostă burgheziei, el a fost nevoit să ia apărarea 
republicii burgheze, care i se părea că este ameninţată. El 
a consolidat guvernul provizoriu, în loc să şi-l subordoneze. 
17 martie s-a redus la o scenă melodramatică, şi dacă în 
această zi proletariatul parizian şi-a mai etalat încă o dată 
trupul gigantic, burghezia dinăuntrul şi din afara guvenului 
provizoriu era cu atît mai hotrîtă să-l zdrobească. 

16 aprilie a fost o mistificare organizată de guvernul pro
vizoriu împreună cu burghezia. Munoitorii se adunaseră în 
număr mare pe Cîmpul lui Marte şi la hipodrom, spre a-şi pre
găti alegerile pentru statul-major al gărzii naţionale. Deodată, 
cu iuţeala fulgerului, s-a răspîndit în tot P arisul, de la un 
capăt la  celălalt, zvonul că pe Cîmpl lui Marte s-au adunat 
muncitorii înarmaţi sub conducerea lui Louis Blanc, Blanqui, 
Cabet şi Raspail, pentru ca de acolo să se îndrepte spre p ri
mărie, să răstoane guvenul provizoriu şi să proclame un 
guven comunist. Se sună alarma - Ledru-Rollin, Marrast, 
Lamartine aveau să-şi dispute mai tîrziu cinstea acestei ini
ţiative -, într-o oră 1 00 .000 de oameni sînt sub arme, toate 
că.e de acces spre primărie sînt ocupate de gărzi naţi onale, 
strigătele : „Jos comuniştii I Jos Louis Blanc, Blanqui, Raspail, 
Cabet I u răsună în tot Parisul şi sumedenii de delegaţii, toate 
gata să salveze patria şi societatea, se pre'intă în faţa guver
nului provizoriu pentru a-l asigura de devotamentul lor. Cînd, 
în sfîrşit, muncitordi apar în faţa primăr�ei pentru a înmîna 
guvenului p rovizoriu sumele rezultate dintr-o colectă pa
triotică făcută pe Cîmpul lui Marte, ei află, spre uimirea lor, 
că, într-un simulacru de luptă pus la  cale cu multă prudentă, 
Parisul burghez a învins umbra lor. Oribilul atentat de la 
16  aprilie a servit de pretext pentru rechemarea armatei la 
Paris - scopul propriu-zis al acesti comedii grosolane - şi 
pentru demonstraţiile reacţionare federaliste din provincie. 

La 4 mai s-a întrunit Adunarea na/ională ** izvorîtă din 
alegerile generale directe. Votul universal nu avea acea 
putere magică pe care i-o atribuiseră republicanii de ip 

* - „jos Ledru-ollin I" - Nota Trad. ** Aici şi mai departe pînă la p ag. 5, prin Adunarea naţională se în
ţelege Adunarea naţională constituantă, care a fiinţat din 4 mai 1848 i 
pînă in mai 149 (Constituanta). - Nota Red. 
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vechi. In toată Franţa, cel puţin în maj oritatea francezilor, 
ei vedeau citoyens ' cu aceleaşi interese, cu aceleaşi ve
deri etc. Aveau un fel de cult pentru popor. In locul poporu
lui lor imaginar, alegerile au dat la iveală poporul real, 
adică pe reprezentanţii diferitelor clase în care el se împarte. 
Am văzut de ce ţăranii şi mic-burghezii trebuiau să voteze 
sub conducerea burgheziei combative şi a mrii moşierimi 
cuprinse de fanatismul Restauraţiei. Dar dacă votul universal 
nu era o baghetă magică, aşa cum şi-o închipuiau prostănacii 
de republicani, el avea meritul infinit mai mare de a dezlănţui 
lupta de clasă, de a face ca diferitele pături de mijloc ale 
societăţii burgheze să-şi trăiască într-o scurtă perioadă de 
timp iluziile şi decepţiile lor, de a lansa dintr-o dată toate 
fracţiunile clasei exploatatoare pe culmile statului, smulgîn
du-le astfel masca înşelătoare, pe cînd monarhia, cu censul 
ei electoral, făcea să se compromită numai anumite fracţiuni 
ale burgheziei, lăsîndu-le pe celelalte, pe cam le înconjura 
cu nimbul unei opoziţii comune, ascunse îndărătul culiselor. 

In Adunarea naţională constituantă, care s-a întrunit la 
4 mai, republicanii burghezi, republicanii de la „National " ,  
aveau majoitatea. Legitimiştii şi orleaniştii nu îndrăzneau 
nici ei să se arate la început decît sub masca republicanismu
lui burghez. Numai în numele republicii putea fi ponită 
lupta împotriva proletariatului. 

De la 4 mai, şi nu de la 25 februarie, datează republica, 
adică republica recunoscută de poporul francez ; ea nu este 
republica impusă de proletariatul prizian guvenului provi
zoriu, nu este republica cu instituţii sociale, imaginea pe 
care o aveau înaintea ochilor luptătorii de pe baricade. Ea 
este republica proclamată de Adunarea naţională, singura 
republică legitimă şi care nu reprezintă o armă revoluţionară 
împotriva orînduirii burgheze, ci, dimpotrivă, reconstituirea 
politică a acesteia, consolidarea politic. a societăţii burgheze, 
într-un cuvînt republica burgheză. Această afirmaţie răsuna 
de la tribuna Adunării naţionale, găsind ecou în toată presa 
burgheză republicană şi antirepublicană. 

Şi am văzut că republica din februarie într-adevăr nu a 
fost şi nu putea fi altceva decît o republică burgheză, dar că,  
sub presiunea nemijlocită a proletaiatului, guvenul provi
zoriu a fost silit să o proclame republică cu instituţii sociale ; 
c ă  proletaTiatul parizian era încă incapabil să depăşească 
cadrul republiii burgheze altfel decît în reprezentările sale, 

• - cetăţei. - Nota Trad. 
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in imaginaţie ; că ori de cîte ori se ajungea realmente la 
acţiune, el acţiona p retutindeni în slujba ei ; că promisiunile 
ce i se făcuseră au devenit un p ericol insuportabil pentru 
noua republică ; că întreaga existenţă a guvenului provi
zoriu n-a fost altceva decît o luptă continuă împotriva reven
dicărilor proletariatului. 

Prin Adunarea naţională întreaga Franţă judeca proleta
riatul parizian. Adunarea a pus imediat capăt tuturor iluziilor 
sociale ale revoluţiei din februarie şi a proclamat fără ocol 
republica burgheză, nimic altceva decît republica burgheză. 
Ea a exclus imediat din comisia executivă numită de ea p e  
reprezentanţii proletariatului : Louis Blanc şi Albert ; a res
pins propunerea de a se institui n minister special al muncii 
-şi a primit cu aclamaţii furtunoase declaraţia ministrului 
Trelat : „Acum nu ne mai rămîne decît să readucem munca la 
vechile ei condiţii « .  

Dar toate acestea încă n u  erau de ajuns. Republica din 
februarie fusese cucerită de muncitori u sprijinul pasiv al 
burgheziei. Proletarii se considerau pe drept cuvînt învingă
torii din februarie şi veneau cu pretenţii trufaşe de învingă
tor. Ei trebuiau înfrînţi în stradă, trebuia să H se arate că sînt 
sortiţi înfrîngerii de îndată ce nu mai luptă împreună cu 
burghezia, ci împotriva ei. Aşa cum republica din februarie, 
cu concesiile ei socialiste, avusese nevoie de o luptă a pro
letariatului unit cu burghezia împotriva monarhiei, tot aşa 
-era necesară o a doua luptă pentru a sepan republica de 
concesiile socialiste, pentru a sancţiona în m)d oficial repu
blica burgheză ca fiind c ea dominntă. Cu arma în mînă 
trebuia burghezia să respingă revendicările proletariatului. 
Şi republica burgheză s-a născut cu adevărat nu din victoria 
din februarie, ci din înfrîngerea din iunie. 

Proletariatul a grăbit deznodămîntul cînd a p ătruns la 
15 mai în Adunarea naţională, căutînd zadarnic să-şi recuce
rească influenţa revoluţionară şi reuşind doar să dea pe 
energicii s. conducători pe mîna temnicerilor burgheziei 19• 
II faut en finir ! Trebuie să se sfîrşească o dată I Cu strigătul 
acesta îşi exprima Adunarea naţională hotărîrea de a sili pro
letariatul să ponească lupta decisivă. Comisia executivă a 
emis o s erie de decrete provocatoare, ca interzicerea staţio
nării în grupe mari etc. De la tribuna Adunării naţionale 
constituante munitorii au fost de-a dreptul provooaţi, insul
taţi, batjocoiţi. Dar principala ţintă a atacurilor o constituiau, 
precum am văzut, Atelierele naţionale. Asupra acestora Adu-
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narea constituantă atrăgea în mod autoritar atenţia com1sie1 
executive, care nu aştepta decît să-şi audă propriul ei plan 
enunţat ca poruncă a Adunării naţionale. 

Comisia executivă a început prin a pune piedici accesu
lui în Atelierele naţionale, a transforma plata cu ziua în plată 
în acord, a surghiuni în regiunea Sologne, sub pretextul unor 
săpături, pe muncitorii care nu erau originari din Paris. Aceste 
lucrări - după cum i-au încunoştinţat pe tovarăşii lor mun
citorii care s-au întors dezamăgiţi - nu erau decît o formulă 
retorică menită să camufleze izgonirea lor. In sfîrşit, la  
21 iunie a apărut în „Moniteur" un decret prin care se dis
punea evacuarea forţată din Atelierele naţionale a tuturor 
muncitorilor necăsătoriţi sau înrolarea lor în armată. 

Muncitorii nu mai aveau de ales : trebuiau sau să moară 
de foame, sau să pornească lupta. La 22 iunie ei au răspuns 
cu uriaşa insurecţie în care s-a dat prima mare bătăJie între 
cele două clase care scindează societatea modernă. Era o 
luptă pentru menţinerea sau desfiinţarea orînduiiii burgheze. 
Vălul care acoperea republica se rupsese. 

Se cunoaşte eroismul neasemuit şi genialitatea u care , 
fără conducători, fără un plan comun, fără mijloace, în cea 
mai mare parte fără arme, muncitorii au ţinut în loc timp de 
cinci zile armata, garda mobilă, garda naţională din Paris şi 
garda naţională sosită în grabă din provincie. Se cunoaşte 
nemaipomenita brutalitate cu care burghezia s-a răzbunat 
p entru spaima de moarte prin care trecuse, masacrînd peste 
3.000 de prizonieri. 

Reprezentanţii oficiali ai democraţiei franceze erau în
tr-atîta de stăpîniţi de ideologia republicană, încît abia după 
cîteva săptămîni au început să întrezărească sensul luptei 
din iunie. Ei erau parcă orbiţi de fumul prafului de puşcă în 
care se destrăma republica lor fantasmagorică. 

Cititorul ne va permite să redăm cu cuvintele „Noii gazete 
renane " impresia nemijlocită pe care ne-a făcut-o nouă vestea 
înfrîngeii revoluţiei din iunie : 

„Ultima rămăşiţă oficială a revoluţiei din februarie, Comi
sia executivă, s-a destrămat c a  o fantomă în faţa gravităţii 
evenimentelor. Artificiile lui Lamartine s-au transformat în 
rachetele incendiare le lui Cavaignac. Expresia adevărată, 
nefalsificată, prozaică a acestei fratemite, frateitatea clase
lor antagoniste, intre care una o exploatează pe cealaltă, 
a acestei fratemite roclamate în februarie, înscrise cu litere 
mari pe frontispiciul Parisului, pe fieoare încisoare şi pe fie-
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care cazarmă, este războiul civil, războiul civil sub aspectul 
lui cel mai îngrozitor, războiul dintre muncă şi capital. 
Această fratetate învăpăia toate ferestrnle Parisului în 
seara de 25 iunie, cînd Parisul burgheziei orgaiza !iluminaţii, 
în timp ce Parisul proletariatului se mistuia în incendii, sîn
gera şi gemea. Fratenitatea a durat exact atîta timp cit inte
resele burgheziei au coincis cu interesele proletariatului. 

Tipicari i vechii tradiţii revoluţionare din 1793 ; doctri
nai socialişti care cerşeau burghezii pomeni p entru popor 
şi cărora li se îngăduia să ţină predici nesfîrşite şi să se com
promită atîta timp cit trebuia potolit leul proletar ; republi
cai care cereau să rămînă întreaga orînduire veche bur
gheză, însă fără capul încoronat ; opoziţionişti dinastici cărora 
întîmplarea le-a adus căderea unei dinasii în locul unei 
schimbări de guven ; legitimişti care nu voiau s ă-şi lepede 
livreaua, i doar să-i modifice croiala, - iată aliaţii cu care 
şi-a făcut ponorul un februarJe al său „ .  

Revoluţia din februaie a fost revoluţia cea frnoasă, 
revoluţia care şi-a atras simpatia generală, pentru că contra
dicţiile care s-au manifestat în acel moment împotriva rega
lităţii erau încă nedezvoltate, dormitau una lingă alta în mod 
paşnic, pentru că lupta socială care constituia substratul ei 
căpătase doar o existenţă eteică, existenţa frazci, a cuvîntu
lui. Revoluţia din iunie, dimpotrivă, este revoluţia cea urîtă, 
revoluţia cea abjectă, pentru că fraza a fost înlocuită p rin 
faptă, pentru că republica a dezvluit însuşi capul monstrului, 
smulgîndu-i coroana care-l ocrotea şi-l ascundea. - Ordine I 
- era strigătul de luptă al lui Guizot. Ordine I - striga gui
zotistul Sebastiani cînd Varşovia a fost ocupată de ruşi. 
Ordine ! - stiga Cavaignac, acest ecou brutal al Adunării 
naţionale franceze şi 1 burgheiiei republicane. Ordine ! -
bubuiau mitralidle lui, sfîrtecînd trupul proletaniatului. Nici 
una dintre numroasele revoluţiii ale burgheziei franceze din 
1789 încoace n-a fost un atentat împotriva ordinii, căci ele 
toate lăsau neatinsă dominaţia de clasă, sclaiia muncitoru
lui, lăsau neatinsă ordina burgheză, oricît de des s�a schim
bat forma politică a acestei dominaţii şi a acestei sclavii. 
Iunie a atentat la această ordine. Vai ţie, iunie ! "  („Noua ga
zetă renană" ,  29 iunie 1848) 20• 

Vai ţie, iunie ! - răspunde ecoul european. 
Burghezia a silit proletaiatul parizian să facă insurecţia 

din iunie. Insuşi acest fapt îl condamna la un eşec. Nici ne
voia sa nemijlocită, recunoscută nu l-a împins s ă  lupte pentru 

3 - Marx-Engels - Opere, voi. 1 
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răstnarea prin violenţă a burgheziei şi nici nu era în stare 
să facă faţă unei asemenea sarcini. A trebuit ca „Moniteur" 
să-i comunice oficial că a trecut vremea cînd republica avea 
motive să facă temenele în faţa iluziilor lui, şi abia înfrînge
rea l-a convJns de adevărul că în cadrul republicii burgheze 
cea mai neînsemnată îmbunătăţire a situaţiei sale rămîne o 
utopie, utopie care devine o crimă la cea dintîi încercare de 
a o realiza. In locul revendicărilor sale exaltate ca formă, 
meschine şi chiar burgheze oa fond, a căror saisfacere pro
letariatul voia s-o smulgă republicii din februarJe, a apărut 
îndrăzneaţa loz.incă revoluţionară de luptă : Răsturnarea bur
gheziei ! Dictatura clasei muncitoare ! 

Făcînd din mormîntul său leagănul republicii burgheze, 
proletariatul a silit-o să apară imediat în forma ei pură, ca 
stdt al cărui scop mărturisit este etenizarea domniei capita
lului şi sclavia muncii. Dominaţia burgheză, eliberată de 
toate cătuşele, avînd mereu înaintea ochilor un duşman plin 
de cic�trici, neîmpăcat şi invincibil - iniincibil pentru că 
existenţa lui este condiţia propriei ei vieţi -, trebuia să se 
transforme imediat în terorism burghez. Prin faptul că prole
tariatul era deocamdată înlăturat de pe scenă, iar d�ctatura 
burgheză oficială recunoscută, păturile de mijloc ale societăţii 
burgheze, mica burghezie şi ţărănimea, trebuiau să se alăture 
tot mai mult proletariatului, pe măsură ce situaţia lor devenea 
mai insuportabLlă şi antagonismul dintre ele şi burghezie mai 
accentuat. Intocmai cum altădată văzuseră cauza mizeriei lor 
în întărirea proletriatului, acum o vedeau în înfrîngerea lui. 

Dacă insurecţia d�n iunie a făcut pretutindeni pe conti
nent să sporească siguranţa de sine a burgheziei, îndem
nîi1d-o să încheie o alianţă 'ăţişă cu monarhia feudală împo
triva poporului, ine a fost cea dintîi victimă a acestei 
alianţe ? Insăşi burghezia continentală. Infrîngerea din iunie 
a împied..cat-o să-şi consolideze dominaţia şi să oprească po
pol, pe jumătate satisfăcut, pe jumătate dezamăgit, pe 
treapta cea mai de jos a revoluţiei burgheze. 

In sfîrşit, înfrîngerea din iunie a dezvăluit puterilor des
potice ale Europeii secretul că Franţa trebutie să păstreze cu 
orice preţ pacea în afară, ca să poată duce războiul civLl în 
interior. Astfel popoarele care începuseră lupta pentru in
dependenţa lor naţională au fost lăsate la cheremul supre
maţiei Rusiei, Austriei şi Prusii ; dar totodată soarta acestor 
revoluţii naţionale a fost subordonată soartei revoluţiei pro
letae, răpindu-li-se caracterul lor aparent de sine stătător, 
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independenţa lor aparent ă de marea revoluţie socială. Nici 
ungurul, nici polonezul, nici italianul nu vor fi liberi atîta 
timp cît muncitorul rămîne sclav ! 

1n sfîrşit, prin victoriile Sfintei Alianţe, Europa a căpătat 
o configuraţie care face ca orice nouă răscoală proletară în 
Franţa să fie nemijlocit semnalul pentru un război mondial. 
Noua revoluţie franceză va fi silită să părăsească imediat 
teritoriul naţional şi să cucerească arena europeană, singura 
pe care se poate înfăptui revoluţia socială a secolului 
al XIX-lea. 

Aşadar, abia prin înfrîngerea din iunie au fost create toate 
condiţiile în cadrul cărora Franţa poate lua iniţiativa revo
luţiei europene. Numai muiat în sîngele insurgenţilor din 
iunie tricolorul a devenit steagul revoluţie. europene -
steagul roşu I 

Iar noi strigăm : Revoluţia a murit ! Trăiască revoluţia ! 

3• 
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II 

13  iunie 1849 

25 februarie 1 848 acordase Franţei republica, 25 iunie i-a 
impus revoluţia. Iar revoluţie a însemnat dpă iunie : răstur
narea societăţii burgheze, pe cind înainte de februarie însem
nase : răsturnarea formei de stat. 

Lupta din iunie a fost condusă de fracţiunea republicană 
a burgheziei, şi, o dată u victoria, i-a revenit în mod firesc 
puterea de stat. Starea de asediu îi punea la picioare Parisul 
neputincios, legat de mîini şi de picioare, iar în provincii 
domnea o stare de asediu morală, aroganţa victoriei, b rutală 
şi ameninţătoare, a burghezilor, fanatismul deşnţat al simţu
lui de proprietate al ţăranilor. De jos, aşadar, nici o pri
mejdie ! 

O dată cu forţa revoluţionară a muncitor1lor s-a năruit şi 
influenţa politică a republicanilor democraţi, adică a republi
canilor mic-burghezi, reprezentaţi în Comisia executivă prin 
Ledru-Rollin, în Adunarea naţională constituantă prin parti
dul Montagne, în presă prin „Reforme" 21• Impreună cu repu
blicanii burghezi conspiraseră la 16  aprilie împot1iva proleta
riatului, împreună cu ei luptaseră împotriva acestuia în iunie. 
Astfel distruseră ei înşişi fundalul pe care patidul lor apărea 
ca o forţă, căci mica burgheie îşi poate menţine poziţia re-

. voluţionară faţă de burghezie numai atîta timp cit în spatele 
i se află proletariatul. Au fost debarcaţi. Republioanii bur
ghezi au rupt pe faţă alianţa formală încheiată cu ei de ne
voie şi cu gînd ascuns pe vremea guvenului proiizoriu şi a 
Comisiei executive. Dispreţuiţi şi respinşi ca aliaţi, republi
canii democraţi au decăzut la rolul de sateliţi subordonaţi ai 
republicanilor tricolori, c ărora nu le-au putut smulge nici o 
concesie, dar a c ăror dominaţie trebuiau s-o sprijine ori de 
cite ori aceasta, şi o dată cu ea republica, părea ameninţată 
de fracţiunile burgheze antirepublicane. In fine, aceste frac-
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ţiuni - orleaniştii şi legitimiştii - au fost de la bun început 
în minoritate în Adunarea naţională constituantă. Inaintea 
zilelor din iunie ele nici nu îndrăzniseră să reacţioneze decît 
sub masca republicanismului burghez ; victoria din iunie a 
unit pentru un moment întreaga Franţă burgheză în jurul lui 
Cavaignac, în care saluta pe mîntuitorul ei, ir atunci cînd, 
scurtă vreme după zilele din iunie, partidul ntirepublican a 
devenit din nou de sine stătător, dictatura militară şi starea 
de asediu din Paris nu d-au îngăduit să-şi scoată decît foarte 
sfios şi prudent antenele. 

Incepînd din 1830, fracţiunea republicană burgheză se 
gupase - prin sciitorii şi purtătoii ei de cuvînt, prin somi
tăţile, ambiţioşii, deputaţii, generalii, bncherii şi avocaţii ei 
- în jurul ziaului parizian „National" . Acesta avea în pro
vinoie un numr de ziare afiliate. Clica de la „National" era 
dinastia republicii tricolore. a a acaparat imediat toate func
ţiile publice : ministerele, prefectura poliţiei, direcţia poşte
lor, posturile de prefecţi, înaltele posturi de comandă din 
armată dev!ite vacante. In fruntea puterii executive se afla 
generalul ei, Cavaignac, iar rndactorul ei şef, Marast, a de
venit preşedinte permanent al Adunrii naţionale constitu
ante. In saloanele sale, ca maestru de ceremonii, l făcea 
totodată onorurile rnpublicii „oneste". 

Pînă şi scriitori francezi revoluţionao, dintr-un fel de 
sfială faţă de tradiţia republic'ană, au acreditat eroarea că în 
Adunarea naţională constituantă ar fi dominat regaliştii. Din 
zilele din iunie însă, Adunarea constituantă a rămas repre
zentanta exclusivă a republicanismului burghez, şi ea îşi 
etala cu atît mai categoric repubUcanismul i cu cit scădea 
influenţa republ.canilor tricolori în afara Adunării. Cînd era 
vorba să susţină forma republicii burgheze, ea dispunea de 
voturile republicanilor democraţi, iar cînd era vorba să sus
ţină conţinutul i, atunci nici chiar prin limbajul i această 
Adunare nu se mai deosebea de fracţiunile burgheze regaliste, 
căci tocmai interesele burgheziei, condiţiile materiale ale 
dominaţiei ei de clasă şi ale exploatării ei de clasă alcătuiesc 
conţinutul republiii burgheze. 

Deci nu regalismul, ci repuplicanismul burghez s-a reali
zat în viaţa şi actele acestei Adunări constituante, care în 
cele din urmă nu a murit, nici nu a fost ucisă, ci a intrat 
pur şi simplu în putrefacţie. 

In tot timpul dominaţiei i, pe cînd pe avanscenă aveau 
loc reprezentaţii spectaculoase, pe planul al doilea avea loc 
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n neîntrerupt holocaust - neîncetatele condamnări, pro
nunţate de curţile marţile împotriva insurgenţilor din iunie, 
sau deportarea acestora fără judecată. Adunarea constituantă 
a avut tactul de a recunoaşte că în persoana insurgenţilor 
din iunie nu judecă nişte criminali, ci zdrobeşte nişte 
duşmani. 

Primul act al Adunării naţionale constituante a fost insti
tuirea unei comisii care să ancheteze evenimentele din iunie 
şi din 1 5  mai şi participarea la ele a conducătorilor partidelor 
socialist şi democrat. Ancheta era îndreptată direct împotriva 
lui Louis Blanc, Ledru-Rollin şi Caussidiere. Republicanii 
burghezi ardeau de nerăbdare să se descotorosească de aceşti 
rivali. Indeplinirea p oftelor lor de răzbunare nu puteau s-o 
încredinţeze unui individ mai indicat decît d-l Odilon Barrot, 
fostul şef al opoziţiei dinastice, încanarea liberalismului, a 
platitudinii totale, o nullite grave *, care avea nu numai de 
răzbunat o dinastie, i şi de cerut socoteală revoluţionarilor 
pentru o preşedinţie de guvern zădărnicită. Cea mai bună ga
ranţie a neînduplecălfii sale ! Acest Barrot a fost numit, aşa
dar, preşedinte al comisiei de anchetă, şi el a înscenat un 
proces în toată regula împotniva revolutiei din februarie, 
care poate fi rezumat astfel : 1 7  martie - manifesta;ie, 
1 6  aprilie - complot, 1 5  mai - atentat, 23 iunie - război 
civil ! De ce oare nu şi-a extins cercetările savante şi crimi
nalistice pînă la 24 februarie ? „J ournal des Debats " a răs
puns 22 : 24 februarie repreintă un fel de întemeiere a Romei. 
Originea statelor se pierde într-un mit, în care trebuie să 
crezi, nu să-l discuţi. L1is Blanc şi  Caussidiere au fost daţi 
pe mîna justiţiei. Adunarea naţională îşi desăvîrşea opera 
propriei ei epurări, începută la 1 5  mai. 

Planul de impunere a capitalului - sub forma unui ·m
poiit pe .ipoteci -, plan elaborat de guvernul provizoriu şi 
reluat de Goudchaux, a fost respins de Adunarea constituantă; 
a fost abrogată legea care limita timpul de muncă la zece ore, 
s-a reintrodus închisoarea p entru datonici ; majoritatea 
populaţiei franceze, care e nştiutoare de carte, a fost exclusă 
de la Curţile u juraţi. De ce nu şi de la dreptul de vot ? S-a 
reintrodus cauţiunea pentru Jiare, s-a limitat dreptul de 
asociere. 

Dar, în graba lor de a reda vechilor relaţii burgheze 
vechile garanţii şi de a şterge orice urmă lăsată de valurile 

* - nulitate solemnă. - Nota Trad. 
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revoluţiei, republicanii burghezi s-au lovit de o rezistenţă 
care ameninţa să se transforme într-un p ericol neaşteptat. 

Nimeni nu luptase mai fanatic în zilele din iunie pentru 
salvarea proprietăţii şi restabilirea creditului ca mic-burghezii 
parizieni - p atroni de cafeneJe, birtaşi,  marchands de vi.s " , 
negustoraşi,  dughengii, meseriaşi etc. Dugheana se ridicase 
şi pornise împotriva b aricadei, pentru a restabili circulaţia 
care duce de pe stradă la dugheană. Dar îndărătul baricadei 
se aflau clienţii şi  datornicii, în faţa ei creditorii dughenei. 
Şi cînd baricadele au fo st dărîmate şi muncitorii zdrobiţi , i ar 
dughengiii s-au repezit ameţiţi de victorie înapoi la prăvăliile 
lor, ei au găsit uşile baricadate de un salvator al proprietăţii, 
un reprezentant oficial al creditului, care îi aştepta cu so
maţi a în mînă. Poliţă expirată ! Chirie expirată ! Act de cre
anţă expirat ! Dugheană lichidată ! Dughengiu lichidat ! 

Salvarea proprietăţii ! Dar casa în care lo cuiau nu era 
proprietatea lor ; dugheana în care făceau negoţ nu era pro
prietatea lor ; mărfurile pe care le vindeau nu erau proprie
tatea lor. Nici negoţul lor, nici farfuria din care mîncau, nici 
patul în care dormeau nu le mai aparţinea. To cmai împotriva 
lor trebuia să fie salvată această proprietate pentru proprie
tarul care dăduse casa cu chirie, pentru bancherul care scon
tase p oliţa, pentru capitalistul care avansase numerarul, pen
tru fabricantul care încredinţase acestor negustori m ărfurile 
spre vînzare, pentru angrosistul care avansase acestor pa
troni de mici ateliere materiile prime. Restabilirea creditu
lui ! Dar tocmai creditul refăcut se dovedea a fi un zeu activ 
şi  plin de zel, care zvîrlea în drum pe datornicul insolvabil, 
cu nevastă şi  copii, care dădea pe mîna capitalului avuţia lui 
iluzorie, aruncîndu-1 pe el însuşi în închisoarea pentru d a
tornici ce se înălţase din nou ameninţătoare peste cadavn=le 
insurgenţilo.r din iunie. 

Mic-burghezii au înţeles cu groază că, zdrobindu-i p e  
muncitori, ei se dăduseră fără vreo împotrivire pe mîna cre
ditorilor lor. Falimentul lor, ignorat în aparenţă, dar care se 
tărăgăna în mod cronic din februarie, a fost declarat pe faţă 
după evenimentele din iunie. 

Proprietatea nominală le fusese lăsată neatinsă atîta timp 
cît trebuiau mînaţi p e  cîmpul de luptă în numele proprietăţii. 
Acum, după ce se înche.ase marea so coteală cu proletariatul, 
se puteau încheia şi socotelile mai m ărunte cu băcanul. La 
Paris suma poliţelor exiirate se ridica la peste 2 1 .000.000 de 

* - drciunari. - Nota Trad. 
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franci, iar în provincie la mi mult de 1 1 .000.000. La Paris mai 
bine de 7.000 de negustori nu-şi plătiseră chiria din februarie. 

Dacă Adlarea naţională a dispus anchetarea infracţiuni
lor politice săvîrşite cu începere din februa'ie, mic-burghezii, 
la rîndul lor, cereau acum o anchetă asupra datoriilor civile 
anterioare datei de 24 februarie. Ei s-au adunat .în număr mare 
în sala bursei şi au cerut pe un ton ameninţător ca printr-o 
sentinţă a tribunalului comercial să fie prelungite scadenţele 
tuturor negustorilor care puteau dovedi că au dat faliment 
numai din cauza stagnării provocate de revoluţie şi că la 
24 februarie aface'ile lor mergeau bine, şi să fie obligaţi cre
ditorii să renunţe la acţiune în schimbul unei dobînzi mode
rate. Această chestiune a fost luată în discuţie în Adunarea 
naţională ca proiect de lege sub forma unor „concordats a 
J'amiable"  *. Adunarea şovia ; deodată s-a aflat că tocmai 
atunci la Porte St. Denis mii de soţii şi de copii i insurgenţi
lor pregăteau o cerere de amnistiere. 

Spectrul reînviat al lui .unie i-a făcut pe mic-burghezi să 
se cutremure şi Adunarea a devenit din nou implacabilă. Ea 
a respins ceea ce era mai esenţial în aranjamentele prin bună 
înţelegere între creditori şi debito'i, acele concordats a 
l'amiable. 

După ce, aşadar, în sînuJ Adunării naţionale reprezentanţii 
democraţi ai mic-burghezilor fuseseră demult respinşi de r
prezentnţii republicani i buirgheziei, această ruptură parla
mentară a căpătat sensul i economic-real burghez prin faptul 
că mic-burghezii debitori au fost daţi pe mîna burghezilor 
creditori. Mre parte dintre cei dintîi au fost complet ruinaţi, 
iar restul au fost lăsaţi să-şi continue afaceile în condiţii care 
îi  făceau robi necondiţionaţi ai capitalului. a 22 august 1 848 
Adunarea naţională a respins Ies concordats a l'ariable, iar 
la 19 septembrie 1848, în plină stare de asediu, prinţul Ludovic 
Bonaparte şi deţinutul de la Vincennes, comunistul Raspail, 
au fost aleşi ca reprezentanţi i Paisului. Burghezia i .. a ales 
însă pe bancherul evreu Fould, orleanist. Deci din toate păT
ţile simultan declarnţii de război făţişe împotriva Adunării 
naţionale constituante, împotriva republicanismului burghez, 
împotriva lui Cavaignac. 

Nu este nevoie să arătăm pe Jarg că falimentul în masă 
al mic-burghezdlr din Pariis a trebut să aibă repercusiuni 
care s-au extins cu mult dincolo de cercul celor direct loviţi, 
zdncinînd din nou ctrculaţia burgheză a mărfurilor, în timp 

* - „aranjlente prin bună foţelgre•. - Nota Trad. 
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ce, din pricina cheltuielilor cauzate de insurecţia din iuie, 
deficitul statului creştea din nou, riar venitul statului s cădea 
necontenit din cauza stagnăiii producţiei, .a scăderii c onsu
mului şi importului. Cavaignac şi Adunarea naţională nu 
aveau alt mijloc decît să recurgă la un nou împrumut, care 
i-a îhămat şi mai mult la carul aristocraţiei financiare. 

D acă mic-burghezii culeseseră ca rod al victo1iei din iunie 
falimentul şi lichidarea judiciară, ienicerii lui Cavaignac, 
gărzile mobile, şi-au primit în schimb răsplata în braţele moi 
ale lorettelor, şi,  c a  „tineii s alvatori ai societăţii " ,  li s-au 
adus o magii de tot felul în saloanele lui Marrast, gentilomul 
tricolorului, care făcea pe amfitrionul şi totodată pe truba
durul republicii „ oneste " .  Dar tratamentul acesta preferenţial 
în societate şi solda incomparabil mai mare a gărzilor mo
bile îndîrjeau armata şi totodată spulbe-au toate lluziile na
ţi onale cu ajutorul c ărora, pe vremea lui Ludovic-Filip, repu
blicanismul burghez, prin ziarul s ău „National°, ştiuse s ă 
atragă o p arte a armatei şi a clasei ţărăneşti. Rolul de me
diatori pe care Cavaignac şi Adunarea naţională l-au j ucat 
în Italia de nord, p entru ca, în înţelegere cu Anglia, s-o tră
deze, lăsînd-o la discreţia Austriei, - această unică zi de 
guvenare a distrus ci optsprezece ani de opoziţie ai „Natio
nal " -ului. Nici un guvern n'a fost mai puţin naţional ca cel 
al „National " -ului, nici unul m ai dependent de Angli a, şi to
tuşi sub Ludovic-Filip el trăise d oar din parafrazarea zilnică 
a formulei lui Cato : C arthaginem esse delendam * ; nici un 
guvern n-a fost mai servil faţă de Sfînta Alianţă, şi totuşi 
unui Grizot el ri-a cerut ruperea tratatelor de la Viena. Ironia 
istoni a făcut in B astide, ex-redactor de politioă extenă l 
„National " -ului, ministrul afacerilor extene l Franţei, ca s ă  
d ezmintă cu fiecre telegramă a s a  fiecre din articolele sale. 

Armata şi ţărăn.mea au crezut o clip ă că, o dată cu dicta
tura militară, războiul în afară şi „la gloire" erau la ordinea 
zilei în Franţa. Dar Cavaignac nu însemna dictatura sabiei 
asupra s ocietăţii burgheze, ci dictatura urghetlei pnn sabie. 
De soldaţi nu mari ra acum nevoie decît ca j andarmi. Sub 
înfăţişarea severă a unei resemnări republicane de tip antic ,  
Cavaignac ascundea supunerea docilă ifaţă de condiţiile umi
litoare ale funcţiei sale burgheze. L' argent n' a pas de maître I 
Banul n-are stăpîn I El ridealiza, ca de altfel şi Adunarea con
stituantă, vechea deviză pe care o avusese le tiers-etat **, 

• 
* - Cartagina trebuie să fie distrusă. - Nota Trad. 

** - starea a treia. - Nota Trad. 
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traducînd-o în limbaj politic : burghezia nu are rege, adevă· 
rata formă a dominaţiei ei este republica. 

A elabora această formă, a întocmi o constitu/ie republi
c·ană, aceasta era „marea operă organică" care revenea Adu
nării naţionale constituante. Faptul că au botezat calendarul 
creştin numindu-l republican, că pe sfîntul B artholomeu l-au 
numit sfîntul Robespierre, schimbă tot atît de puţin vîntul 7i 
vremea cît a schimbat sau urma să schimbe această consti
tuţie societatea burgheză. Acolo unde depăşea simpla schim
bare de costum, ea consemna fapte existente. Astfel ea a în
registrat solemn faptul instaurării republicii, faptul dreptului 
de vot universal, fctptul existenţei unei singure Adunări n a
ţionale suverane în locul cel or două Camere constituţionale 
cu puteri limitate. Astfel ea a înregislrat şi  a sancţionat exis
tenţa dictaturii lui Cavaignac, înlocuind monarhia ereditarl, 
stabilă şi  neresponsabilă, prJntr-o monarhie electivă, ambu
lantă şi responsabilă, printr-o prezidenţie pe p atru ani. Tot 
astfel ea a ridi cat la rangul de lege fundamentală puterea 
extraordinară cu oare, după grozăviile lui 15 mai şi  25 iunie, 
Adunarea naţională îşi învestise - prevăzăto are - preşedin
tele, în interesul propriei ei seourităţi. Restul constituţiei era 
o chestiune de terminologie. De pe maşinăria vechii monarhii 
au fost smulse etichetele regaliste şi  înlocuite cu altele repu
blican .. Marrast, fostul redactor-şef al „Nati onal " -ului, acum 
redactor-şef al constituţiei, s-a achitat cu destul talent de 
această sarcină academică. 

Adunarea constituantă se asemăna cu funcţionarul chilian 
cMe voia să reglementeze mai riguros relaţiile de proprie
tate funciară piintr-o măsurătoare cadastrală tocmai în clipa 
în care bubuitul subteran vestea dej a erupţia vulcanică ce 
avea să-i smulgă acest pămînt de sub picioare. In timp ce în 
teorie ea elabora formele precise în care dominaţia burghe
,iei se exprima în chip republican, în realitate ea nu se men
ţinea decît prin abolLrea tuturor formulelor, prin violenta 
sans phrase t, prin starea de asediu. Cu două zile înaJnte de 
a începe elaborarea constituţiei, ea a pro clamat prelungirea 
stării de asediu. înainte vreme constituţiile erau înto cmite şi 
adoptate de îndată ce pro cesul de răsturnare sooială ajungea 
la un echilibru şi  cînd noile relaţii de clasă se consolidau, iar 
fracţiunile rivale ale clasei dominante recurgeau la un com
promis care le permitea să continue lupta între ele şi tot
o dată s ă  excludă de la această luptă masele poplare istovite. 

* - fără vorbă multă. - Nota Trad. 
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Această constituţie, dimpotrivă, nu consfinţea nici o revoluţie 
socială ; ea consfinţea victoria momentană a vechii societăţi 
asuprn revoluţiei. 

In primul proiect de constituţie, conceput înaintea zilelor 
din iunie, mai figura încă „droit au travail" , dreptul la 
muncă, prima formulă stîngace care rezumă revendicările re
voluţionare ale proletariatului. El a fost transformat în droit 
a l' assistance, dreptul la asistenţă publică ; dar care stat 
modem nu-şi hrăneşte pauperii sub o formă sau alta ? Dreptul 
la muncă este, în înţelesul burghez, o absurditate, un biet 
deziderat naiv, dar îndărătul dreptului la muncă stă puterea 
asupra capitalulJi, îndărătul puterii asupra capitalului stă 
însuşirea mij loacelor de producţie, subordon.rea lor clasei 
muncitoare asociate, deci desfiinţarea atît a muncii salariate 
cît şi a capitalului şi a relaţiilor lor reciproce. îndărătul 
„dreptului la muncă" stătea insurecţia din iunie. Adunarea 
constituantă, care a pus de fapt proletariatul revoluţionar 
hors la loi, în afara legii,  trebuia din principiu să eliine 
formula lui din constituţie, din legea legilor, să arunce ana
tema asupra „dreptului la muncă " .  Dar ea nu s-a oprit aici. 
Intocmai cum Platon exilase pe poeţi din republica sa, ea a 
exilat pe veci din republica ei impozitul progresiv pe venit. 
O r, acest impozit nu e numai o măsură burgheză, realizabilă, 
pe scară mai mre sau mai mică, în cadrul relaţiilor de pro
ducţie exi stente ; el ern slingurul mijloc de a ataş a de repu
bli ca „onestă " păturile de mijloc ale societăţii burgheze, de 
a reduce datoria publică, de a da o ripostă majorităţii anti
republicane a burgheziei. 

Cu pilejul acelor concordats a l'amiable, republicanii 
ticolori sacrificaseră efectiv mica burghezie celei mari. Inter
zicînd prin lege impozitul progresiv pe venit, ei au ridicat 
acest fapt izolat la rangul de principiu. Ei au aşezat reforma 
burgheză pe aceeaşi treaptă cu "evoluţia proletară. Dar ce 
clasă rămînea atunoi ca sprijin •al republicii lor ? Marea bur
ghezie. Majoritatea acesteia însă era antirepublicană. Ser
vindu-se de republicnii de la „Nationa. " pentru a consolida 
din nou vechile relaţii economice de viaţă, ea intenţiona, pe 
de altă parte, să se servească de relaţiile sooiale reconsoli
date pentru a restaura formele politice corespunzătoare lor. 
Incă de la începutul lunii octombrie, Cavainac s-a văzut 
nevoit să numească ca miniştri ai republicii pe Dufaure şi 
Viivien, foşti miniştri sub Ludovic-Filip, cu toate că puitanii 
bezmetici din propriul său partid tunau şi fulgerau. 
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cu mica burghezie şi nu se pricepea să lege de noua formă 
de stat mici un element nou al societăţii, ea s�a grăbit în 
s chimb să redea Jnviolabilitatea tradiţională unri corp în care 
vechiul stat îşi găsise apărători dintre cei mai înverşunaţi şi 
mai fanatici. Ea a ridicat inamovibilitatea magistraţilor, cam 
fusese pusă în discuţie de guvenul provizoriu, la rangul de 
lege constituţională. Ea a detronat un rege oa să-l reînvie 
însutit în aceşti inchizitori inamovibili ai Jegalităţii. 

Presa franceză a expus pe lirg contradicţiile constituţiei 
d-lui Marrast, de pildă coexistenţa a doi suverani - Aduna
rea naţională şi preşedintele etc. etc. 

Dar contradicţia flagrntă a acestei constituţii constă în 
faptul că clasele a căror s clavie socială urma s-o eteJzeze 
- proletariatul, ţăranii, mic-burghezii - sînt învestite de ea, 
prin dreptul de vot universal, cu putere po1itică. Iar burghe
ziei, cJasă a cărei veche putere socială o consfinţeşte, îi re
traqe garanţiile politice ale acestei puteri. Ea strînge domi
naţia politică a acestei clase în chingile unor condiţii demo
cratice, care înlesnesc în fiecare olip ă victoi.a adversarilor 
burgheziei şi periclitează înseşi temeliile soietăţii burgheze. 
Unora le cere să nu meargă înainte, de la emanciparea poli
tică la cea soci ală, celolalţi să nu meargă înapoi, de la 
restaurarea soială la cea politică. 

Republicanii burgheJ se sinchiseau prea puţin de aceste 
contradicţii. Pe măsură ce încetau să t ie indispensabili - şi 
indispnsabili erau numai în calitate de campioni ai socie
tăţii vechi împotriva proletariatului revoluţionar - ei au de
căzut, în interval de cîteva săptămîni după vJctoria lor, de la 
po'iţia de partid la aceea de clică. Iar constituţia o tratau c a  
p e  o vastă intrigă. Ceea c e  tTebuia consituit prin e a  era î n  
primul rînd dominaţia clioii lor. Preşeintele trebuia să fie 
o prelungire a lui Cavaignac, Adunarea legislaivă o pre
lungire a Constituantei. Ei sperau s ă  reducă puterea politică 
a maseJor populare la o ficţiune pe care s-o poată manevra 
în aşa fel, încît majoatatea burgheză să fJe permanent pusă 
în faţa dilemei �ilelor din iunie : domnia „NationaJ"-ului s au 
domnia anarhiei. 

Elaborarea consituţiei, începută la 4 septembrie, a fost 
terminată la 23 octombrie. La 2 septemb.e Constituanta hotă
rîse să nu se dizolve pînă ce nu vo" fi promulgate legile or
gaice care să completeze constituţia. Totuşi ea era acum 
hotărîtă să cheme la viaţă, încă la 1 0  decembrie, creaţia i 
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ca mai specifică, preşedintele, cu mult înainte ca ciclul pro
priei i activităţi să fi fost încheiat. Intr-atît era de sigură că 
acest homunculus l consituţiei va fi cu adevărat fiul mamei 
sale. a măsură de precauţie se hotărîse ca, în cazul cînd nici 
unul dintre candidaţi nu va întruni două milioane de voturi , 
drepul de a alege să treară de la naţiune asup1a Constituantei. 

Precauţii zadarnice I Prima zi a traducerii în viaţă a consbi
tuţiei a fost şi ultima zi a dominaţiei Constituantei. In fundul 
unei de vot e găsea condamnarea i la morte. Ea căuta pe 
„fiul mamei sale" şi a găsit pe „nepoul unchiului său" . Saul
Caviignac a întrunit un milion de voturi. Dar David-Napoleon 
a întrunit şase ilioane. Saul-Cavaignac era bătut de 
şase i 23• 

10  decembrie 1 848 a fost ziua răscoalei ţărăneşti. Abia din 
această zi data pentru ţăranii francezi revoluţia din februarie. 
Simbolul care exprima intrarea lor în mişcarea revoluţio
nară, stîngai şi viclean, ticălos şi niv, nătîng şi sublim, o 
superstiţie calculată, o festă patebică, un anaoronism genial 
şi stupid, o farsă a istoi.ei mondiale, hieroglifă indescifrabilă 
pentru mintea omului civilizat, - acest simbol purta, în mod 
vădit, fizionomia clasei care în sînul civilizaţiei reprezintă 
barbaia. Republica i se anunţase în persoana perceptorului, 
ea se nunţa republicii în persoana împăratului. Napoleon 
fusese singurul om care reprezentase pînă la capăt interesele 
şi imaginaţia noii clase ţărăneşti create în 1789. Inscriindu-i 
numele pe frontispiciul republicii, ţărănimea declara război 
în afară şi realizarea interesului ei de clasă înăuntrul ţării. 
Pentru ţărai, Napoleon nu era o persoană, i un program. 
Cu drapele, în sunete de fanfară, ei se îndreptau spre une 
strigînd : „Plus d'impâts, a bas Ies riches, a bas la republique, 
ive l'Empereur ! "  - „Nu mai vrem impozite, jos bogătaşii, 
jos republica, tri.ască împăratul I "  Indărătul împratului se 
ascundea războiul ţărănesc. Republica pe care o răstunau u 
votuile lor era republica bogătaşilor. 

10 decembrie a fost le coup d'etat * al ţăranilor, care a 
răstunat guvenul existent. Şi din această zi, în care ţăranii 
au luat Franţei un guven şi i-au dat altul, privirea lor era 
necontnit aţintită asupra Parisului. Erii activi de o clipă ai 
doamei revoluţionare, ei nu mai puteau fi reduşi la rolul psiv 
şi lipsit de voinţă al corului. 

Celelalte clase au con:r.buit la desăvîrşirea văctoriei 
electorale a ţăranilor. Pentru proletariat alegerea lui Napo-

* - lovitura de stat. - Nota Trad. 
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leon însemna destituirea lui Cavaignac, căderea Constituan
tei, abdicarea republicanismului burghez, c as area victoriei din 
iunie. Pentru mica burghezie Napoleon însemna dominaţia 
debitorului asupra creditorului. Pentru m ajoritatea marii 
burghezii alegerea lui Napoleon însemna ruptura făţişă cu 
fracţiunea de c are ea a trebuit să se servească o cJipă îm
p otriva revoluţiei, d ar care devenise o p ovară pentru ea de 
îndată ce căutase să-ş i consfinţească prun constituţie poziţia 
momentană. Napoleon în locul lui Cavaignac însemna pentru 
marea burghezie monarhia în locul republicii, începutul res
taurării regaliste, o aluzie timidă Ja Orleans, crinul ascuns 
sub violete 24• In sfîrşit, armata, votînd pentru Napoleon, se 
pronunţa împotriva gărzii mobile, împotDiva păcii idilice, 
pentru război.  

Astfel s--a întîmplat, după cum spunea „Noua gazetă re
nană " , ca omul cel mai mărginit din Franţa să capete semni
ficaţia cea mai multiplă * 25• Tocmai pentru că nu era nimic, 
el putea să însemne totul, afară de el însuşi.  Oricît de diferit 
era însă sensul numelui Napoleon în gura diferiteJor clase, 
cu acest nume fiecare înscria pe buletinul ei : „J os paridul 
« National»-ului, jos Cavaignac, jos Constituanta, jos repu
blica burgheză ! " Minis trul Dufaure a declarat-o în mod 
public în Adunarea constituantă : „ 10  decembrie este un al 
doilea 24 februarie " .  

Mi c a  burghezie ş i  p roleta1iatul vota seră en bloc * *  pentru 
Napoleon, cu scopul de a vota împotriva lui Cavaignac şi  de 
a împiedica, prin reunirea voturilor lor, Constituanta să ia 
hotărîrea finală. Fracţiunea cea mai avansată a ambelor clase 
şi-a desemnat însă propriii ei candidaţi. Napoleon era numele 
colectiv al tuturor partidelor coalizate împotriva republicii 
burgheze, Ledru-Rollin şi Raspail erau numele proprii : unul 
l micii burghezii democrate, celălalt al proleta1iatului revo
luţionar. Voturile pentru Raspail - proletarii şi  purtătorii lor 
de cuvînt socialişti au declarat răspicat acest lucru - aveau 
să fie o simplă demonstraţie ; aveau să le tot atîtea proteste 
împotriva oricărei preşedinţii, adică împotriva constituţiei în
săşi,  tot atîtea voturi împotriva lui Ledru-RolLin, pDimul act 
prin c are proletariatul se dezicea ca partid politic indepen
dent de partidul democrat. In schimb, acest parid - mica 
burghezie democrată şi reprezentnta ei în parlament, Man-

• - j oc de cuvinte : „einfăltig" - „mărginit" ,  „vielfăltig" -
,,multiplu " .  - Nota Red. •• - în bloc. - Nota Trad. 
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tagne - a tratat candidatura lui Ledru-Rollin cu to ată so
lemna seriozitate cu care a re obiceiul să s e  prostească pe el 
însuşi. De altfel aceasta a fost ultima lui încercare de a se 
m anifesta c a  un partid independent, opus proletariatului . Nu 
numai p artidul republican burghez, dar şi mica burghezie 
democrată, împreună cu partidul ei Montagne, au fost în
frînte la 1 0  decembrie. 

Franţa avea acum, pe lingă o Montagne, şi  un Napoleon, 
dovadă că amîndoi nu erau decît caricaturi fără viaţă ale 
marilor realităţi ale căror nume purtau. Ludovic Napoleon, 
cu tricornul şi  cu vulturul imperial, parodia tot atît de l amen
tabil pe vechiul Napoleon ca şi Molltagne, cu frazele ei co
piate după 1 193 şi  a erele ei demagogice, vechea Montagne. 
Astfel tradiţional a credinţă superstiţioasă în anul 1193 a fost 
lichidată conc omitent cu tradiţionala oredinţă superstiţioasă 
î n  Napoleon. Revoluţia a devenit e a  însăşi abi a atunci cînd 
a dobîndit numele ei propriu, original, şi aceasta. a fost cu 
putinţă numai în momeutul cînd noua clasă revoluţionară, 
proletariatul industrial, a trecut, predominant, pe primul plan. 
Se poate spune că ziu a  de 10 decembrie a uluit p artidul Mon
tagne, făcîndu-1 să se îndoJască de propria sa raţiune chiar 
şi numai prin aceea că o glumă ţărănească grosolană a pus 
c apăt, rîzînd, clasicei analogii cu vechea revoluţie. 

La 20 decembrie Cavaignac a demisi onat, iar Adunarea 
c onstituantă l .. a proclamat pe Ludovic Napoleon preşedinte 
al republicii. La 19 decembrie, ultima zi a atotputerni ciei 
sale, e a  a respins propunerea de amnistiere a p9urgenţilor 
din iunie. A retracta decretul din 21 iunie, prin care, fără 
sentinţă judecătorească, osîndise la departare 15.000 de in
surgenţi, nu însemna oare a retracta însuşi m ăceJul din 
iunie ? 

Odilon Barrot, ultimul ministru al Jui Ludovic-Filip, a de
venit primul-ministru al lui Ludovic Napoleon. Intocmai cum 
Ludovic Napoleon nu socotea venirea s a  la putere ca datînd 
din 10 decembrie, ci de la un senatus-consult din 1 804, tot 
astfel el a găsit un p reşedinte de consiliu l cărui ministeriat 
nu data din 20 decembrie, i de la un decret regal din 24 fe
bruarie. Ca moştenitor legitim al lui Ludo.c-Hlip, Ludovic 
Napoleon a atenuat schimbarea de regim, p ăstrînd vechiul 
c abinet, c are de altfel nu avusese timpul să se uzeze pentru 
că nu avusese timpul să păşească în viaţă. 

Şefii fracţiunilor burgheze regaliste l-au sfătuit să facă 
această alegere. Capul vechii opoziţii dinastice, care în m o d  
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inconştient consituise treap ta de trecere la republioanii de la 
„National " ,  era cu atît mi indicat să constituie, pe deplin 
conştient, treapta de trecere de la republic a  burgheză la 
monarhie. 

Odilon Barrot era şeful singurului partid de opoziţie vechi, 
care, tot luptînd zadarnic pentru p ortofoliul ministemal, nu 
apucase încă să se compromită. Intr-o succesiune rapidă re
voluţia azvîrlea pe culmile statului toate vecle partide de 
opoziţie, pentru c a  acestea să fie sili te să 'enege, să retrac
teze nu numai în fapt, ci chiar în vorbe vecle lor fraze, ir 
în cele din urmă, contopite într-un amalgam dezgustător, să 
fie azvîrlite de popor în gropile de gunoi ale istoriei. De nioi 
o apostazie nu a fost scutit acest Barrot, această întruchipare 
a liberalismului burghez, care timp de optsprezece ani îşi 
disimulase nulitatea ticăloasă a spiritului îndărătul unei gra
vităţi exterioare. Dacă în unele momente contrastul din cale
afară de i4bitor dintre spinii prezentului şi laurii trecutului îl 
speria şi pe l, o singură privire în oglindă îi reda ţinuta mi
nisterială şi omeneasca mulţumire de sine. In oglindă se 
vedea Guizot, pe cre-l invidiase înto tdeauna, care-l dăscă
lise întotdeauna, însuşi Guizot, dar un Guizot cu fruntea 
olimpiană a lui Odilon. Un singur lucru nu vedea privindu-se 
- urechile lui Midas 2°. 

Barrot din 24 februarie se relevă abia în Barrot din 20 de
cembme. Lui, orlenist şi voltairian, i s-a alăturat c a  ministru 
l cultelor legiimisrtul şi iezuitul Falloux. 

După cî teva zile ministerul de interne a fos t încredinţat 
lui Leon Faucher, malthusianist. Dreptul, religia, economia p o
litică I Guvenul Barrot le conţinea pe toate acestea şi în plus 
o coaliţie între leiiiimişti şi oileanişJi. Nu lipsea decît bona
partistul. Bonaparte îşi mai ascundea încă pofta de a fi Na
poleon, căci Soulouque nu juca încă rolul lui Toussaint Lou
verture 27• 

Partidul „National" -ului a fost imediat scos din toate 
posturile mai înalte în cam se cuibărise. Prefectura poliţiei, 
direcţia poş telor, parchetul general, p rimăria Parisului, -
toate au fost ocupate de vechile creaturi ale monarhiei. Le
gitimistului Changarnier i s-a dat comanda supremă unifi
cată a gărzii na�ionle a departamentului Senei, a gărzii 
mobile şi a trupelor de linie din divizia întîi de armată ; 
orleanistul Bugeaud a fost numit comandant al armatei din 
Alpi .  Această înlocuire de funcţionari a continuat fără între
rupere sub guvenul Barrot. Primul act al c abinetului său a 
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fost restaurarea vechii administraţii regaliste. Cît ai clipi, 
scena oficial ă - culise, costume, limbaj, actori, figuranţi, sta
tişti, sufleti, poziţia partidelor, motivele dramei, conţinutul 
conflictului, situaţia în nsamblul ei - s-a transformat. Nu· 
mai preistorica Adunare constituantă se mai găsea încă la 
locul i. Dar din clipa în care Adunarea naţională l-a in
stalat pe Bonaparte, Bonaparte pe Barro:, iar Barrot pe 
Changarnier, Frana a trecut din perioada constituirii republicii 
în perioada republicii constituite. Şi ce avea să caute o Adu
nare constituantă în republica constituită? După ce a creat pă
mîntul, creatorului nu-i mai rămăsese decît să se refugieze 
în cer. Adunarea consituantă era ferm hotărîtă să nu-i ur
meze exemplul, Adunarea naţională era ultimul refugiu al 
partidului republicailor burghezi. Dacă toate pîrghiile pu
terii executive îi erau smulse, nu-i rămînea oare plenipotenţa 
constituantă ? Să se menţină cu orice preţ în postul suveran 
pe care îl deţinea şi de pe aceste poziţii să recîştige terenul 
pierdut, acesta a fost primul ei gînd. In momentul în care 
guvenul Barot ar fi fost înlăturat de un guvern al „Natio
nal " -ului, personalul regalist ar fi trebuit să părăsească de 
îndată palatele administraţiei, iar personalul tricolor şi-ar fi 
făcut triumfător din nou intrarea. Adunarea naţională a ho
tărît răstunarea guvernului, iar guvenul însuşi i-a oferit un 
prilej de atac cum Adunarea n-ar fi putut găsi altul mai bun. 

Ne amintim că pentru ţărani Ludovic Bonaparte însemna 
d esfiinţarea impozitelor I De şas e ·zile ocupa s caunul preşe
dinţial, şi în ziua a şaptea, la 27 decembrie, uvernul lui a 
propus menţinerea impozitului pe sare, a cărui desfiinţare 
fusese decretată de uvenul provizoriu. Impozitul pe sare 
îşi dispută cu imp ozitul pe vinUTi privilegiul de a fi, mai ales 
în ochii populaţiei rurle, ţapul ispăşitor al vechiului sistem 
financiar francez. Guvenul Barrot nu putea pune în gura 
lesului ţăranilor o epigramă mai usturătoare la adresa le„ 
gătorilor s ăi decît : reînfiinţarea impozitului pe sare I O dată 
cu impozitul pe sare, Bonaparte şi-a pierdut sarea revoluţio
nară, Napoleonul insurecţiei ţărăneşti a pieit ca o năluc ă  
ş i  n u  a rămas decît figura enigmatică a irigii burgheze 
regaliste. Şi nu fără intenţie a făcut guvenul B arrot din 
această spulberare grosolană şi lipsită de tact a iluziilor pi
mul act de uvenămînt l preşedintelui. 

Constituanta, la rîndul ei, s-a năpustit asupra acestui 
dublu prilej de a răstna uvenul şi de a-şi da faţă de alesul 
ţărailor aere de reprezentantă a intereselor ţărănimii. Ea a 
4 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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respins propunerea ministrului de finanţe, a redus impozitul 
pe sare la o treime n suma sa anterioară, mărind astfel u 
60.000.000 deficitul statului de 560.000.000, şi după acest vot 
de neîncredere a aşteptat liniştită demisia guvenului. Atît 
de puţin înţlegea ea noua Jume de care era înconjurată şi 
propria ei situaţie schimbată. îndărătul guvenului se afla 
preşedintele, i ar îndărătul preşeditelui se aflau 6.000.000 de 
alegători, care introduseseră în una de V>t tot atîtea votui 
de neîncredere la adresa Constituantei. Constituanta îi în
torcea am naţiunii votul de neîncredere. Schimb ridicul I 
Ea uita că voturile ei îşi pierduseră cursul forţat. Respinge
rea impozitului pe sare n-a făcut decît s ă  grăbească hotărîrea 
lud Bonaparte şi a guvenului său de „a terminau cu Aduna
rea constituantă. A început acel lung duel oare a durat în 
tot decursl celei de a doua jumătăţi a existenţei Consti
tuntei. 29 ianuarie, 21  marie, 8 mai sînt Ies jonees, zilele 
marcante le acestei crize, prec'soi i lui 13 iunie. 

Francezii, Louis Blanc de pildă, vedeau în ziua de 29 ia
nuarie mnifest.rea unei contradicţii constituţionle, contra
dicţia dintre o Adunare naţională suverană, izvorîtă din votul 
universal, oare nu poate fi dizolvată, şi un preşedinte, după 
litera legii răspunzător faţă de ea, în reitate însă nu numai 
consfnţit şi el pin votul universal şi întrnind pe deasupra 
în persoana lui toate votuile repartizate şi fărîmiţate de sute 
de ori între toţi membrii Adunării naţionale, i şi în deplină 
posesiune a întregii puteri executive, peste care Adunarea 
naţională pluteşte doar ca o autoritate morlă. Această in
terpretare a lud 29 ianuarie confundă limbajl luptei la tri
bună, în presă, în cluburi u conţinutul ei real. Ludovic 
Bonaparte şi Adunarea naţionlă constituntă nu erau organe 
unilaterale, opuse unul ltuia, le a celeiaşi puteri consi
tuante. Bonaparte nu era puterea executivă opusă puterii 
legislative ; el era însăşi republica burgheză constituită 
opusă uneltelor constituiri ei, opusă intriglor ambiţioase şi 
revendicăilor ideologice le fracţiunii revoluţionare a br
gheziei, care o întemeiase şi care descoperea acum cu uimire 
că republica ei constituită arăta ca o monarhie restaurată şi 
voia să prelungească cu forţa peioada de constituire, cu 
condiţiile, iluzile, limbajul şi personajele ei, şi să împiedice 
republica burgheză ajunsă la maturitate să se manifeste în 
foma ei caracteristică şi desăvîrşită. Intocmai m Aduna
rea naţionlă constituantă l-a reprezntat pe Cavignac, re
întors la ea, tot astfel Bonaparte reprezenta Adunarea naţio• 
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nlă legislativă, care nu se despărţise înc ă de el, adică Adu
narea naţională a republicii burgheze onstituite. 

Alegerea lui Bonaparte putea fi tălmăcită numai dacă se 
înlocuia acest singur nume cu multiplele lÎ semnificaţii,  
dacă această alegere se repeta în legerile pentru noua Adu
nare naţională. Mandatul celei vechi fusese casat la 1 0  de
cembrie. La 29 ianuarie, aşadr, se înfruntau nu preşedintel e 
şi Adunarea naţionlă i aceleiaşi republici, ci Adunarea 
naţională a republicii pe oale de instituire şi preşedintele 
republicii deja instituite, două forţe care întruchipau perioade 
u totul diferite în procesul de viaţă al republicii. De o 
parte era mica fracţiune republicană a burghezii, singura 
care putea să proclame republica, smulgînd-o proletariatu
lui revoluţionar prin lupte de stradă şi prin teroare, şi să 
schiţeze în constituţie trăsăturile ei idele fundamentale, ir 
de partea celală întreaga masă reglistă a burgheziei, sn
ura oare putea să domine în această republică burgheză 
consituită, să elimine din constituţie adaosurile ei ideo
logice şi să realizeze prin legislaţia şi administraţia i con
diţiile indispensabile pentru subjugarea proletariatului. 

Furtuna care a izbucnit la 29 inuarie îşi acumulase el
mentele în decursul întregii luni. Prin votul i de neîncredere, 
Constituanta voia să determine guvenl Barrot să demisio
neze. In loc să facă acest lucru, guvnul Barrot a propus 
Constituantei să-şi dea ea însăşi un vot de neîncredere defi
nitiv, să hotrască sinuciderea ei şi să decreteze propria el 
dizolvare. Din ordinul guvenului, Rateau, unul dintre d
putaţii cei mi obscuri, a făcut la 6 ianuarie această propu
nere Adunării constituante, aceleiaşi Consituante care încă 
în august hotărîse să nu se izolve pînă ce nu va fi promulgat 
o serie întreagă de legi organice care să completeze consi
tuţia. Guvnamentalul Fould i-a declarat pe faţă că dizol
varea ei este necesară „pentru restabilirea creditului 
zdruncinat" .  Şi nu zdrunna ea, oare, creditul prelungind 
provizoratul şi punînd din nou sub semnul întrebării pe Bona
parte prin Barrot şi prin Bonaparte republica constituită 1 
Olimpicul Barrot, 'transformat într-un Orlando furioso la 
perspeciva de a-şi vedea smulsă din nou preşedinţia guvr
nului pe cre nu apucase s-o savureze nici măcar două săp
tămîni, acea preşedinţie de guven în sfîrşit înhăţată pe cre 
republicanii i-o mi amînaseră o dată u „un deceniu" , adică 
cu zece luni, Barrot l-a întrecut în tiranie faţă de această 
nenorocită Adunare chiar pe tiran. Expresia sa cea .mai 
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blindă era : „Cu ea nu e posibil nici un viitor" . Şi, într-ade
văr, ea nu mai reprezenta decît trecutul. „E incapabilă -
adăuga el ironic - să înzestreze republica cu instituţiile care 
sînt necesare consolidării i " .  Şi într-adevăr aşa era ! O dată 
u opoziţia i exclusivă faţă de proletariat fusese sfărîmată 
şi energia ei burgheză, iar o dată cu opoziţia ei faţă de re
galişti se redeşteptase patosul d republicn. Astfel era de 
două ori incapa>ilă să consolideze prin instituţii corespunză
toare republica burgheză, pe care nu o mai înţelegea. 

Pin propunrea lui Rateau, guvenul a stîit în toată ţara 
o avalanşă de petiţii ; Adunarea constituntă pimea zilnic 
din toate colţurile Franţei teancuri de billets doux * în care 
era poftită în chip mai mult sau mai puţin categoic să se  
dizolve şi să-şi facă testamentul. L a  rîndul ei, Constitunta a 
provocat contrapetiţii în care era invitată să rnînă în viaţă. 
Lupta electorală dintre Bonaparte şi Cavaignac se reînnoia 
sub forma luptei de petiţii pentru şi contra dizolvării Adu
nării naţionale. Petiţiile trebuiau să reprezinte comentariile 
făcute pe marginea actului de la 10 decembrie. Această agi
taţie a durat în tot cursul luni inuarie. 

In conflictul dintre Constituantă şi preşedinte, Consti
tuanta nu putea invoca faptul că luase fiinţă prin vot uni
versal, deoarece împotriva ei se făca acum apel la votul 
niversal. Ea nu se puta sprijini pe nici o putere regulată, 
căci era vorba tocmai de o luptă împotriva puterii legale. Ea 
nu putea răstuna guvnul pin voturi de neîncredere, cum 
a mai încercat la 6 şi la 26 ianuarie, căci guvenul nu-i 
cerea încrederea. Nu-i rămînea decît o singură posibilitate 
- insurecţia. Forţele de luptă ale insurecţiei erau fracţiunea 
republicană a gărzii naţionale, garda mobilă şi centrele pro
letaiatului revoluţionar, cluburile. Gărzile mobile, aceşti eroi 
ai zilelor din iunie, constituiau în decembie forţa de luptă 
organizată a fracţiunii burgheze republicane, întocmai cum 
înainte de iunie A telierele naţionale constituiseră forţa de 
luptă organizată a proletariatului revoluţionar. Intocmai cum 
Comisia executivă a Constituantei îşi îndreptase atacul bru
tal împotriva Atelierelor naţionale atunci cînd s-a hotrît s ă  
pună capăt pretenţiilor, devenite insuportabile, le proleta
riatului, tot astfel guvenul lui Bonaparte şi-a îndreptat atacul 
împotriva gărzii mobile atunci cînd s-a hotărît să pună capăt 
pretenţiilor, devenite insuportabile, ale fracţiunii burgheze 
republicane. El a ordonat dizolvarea gărzii mobile. Jumătate 

• - rsorle de ragoste. - Nota Trad. 
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a fost concediată, zvîrlită p e  drumuri, restul a căp ătat în 
locul unei organizări democraice o organizare monarhistă, 
iar solda ei a fost redusă la solda obişnuită a trupelor de 
linie. Garda mobilă se afla în situaţia insurgenţilor n iunie 
�i zilnic apăreau în presă mărturisiri publice în care îşi re
cunoştea vina din iunie şi implora p roletariatul s-o ierte. 

Dar cluburile ? Din clip a în care Adunarea constituantă, 
punîndu-1 sub semnul întrebării pe B arrot, a pus sub semnul 
întrebării pe p reşedinte, prin preşedinte - republica bur
gheză constituită şi prin republica burgheză constituită -
republica burgheză în genere, în jurul Adunării s-au strîns 
în mod necesar toate eJementele constitutive ale republicii 
lin februarie, toate p artidele cre voiau să răstoane repu
blica existentă şi s-o readucă prin violenţă la starea ei de 
mai înainte, s-o transforme într-o republică a intereselor lor 
de clasă şi a principiilor lor. Cele întîmplate erau ca şi ne
întîmpl.te ; ceea ce se cristalizase în mişcarea revoluţionară 
se lichefiase din nou, iar republica pentru c are se dădea · 
lupta era iarăşi republica nedefinită din zilele din februarie, 
pe care fiecare partid în parte voia să o definească în felul 
său. P entru o clipă p artidele ocupau iar vechile lor poziţii 
din februarie, fără a împărtăşi însă iluziile din februarie. Re
publicanii tricolori de la „National " se sprijineau iar p e  re
publicnii democraţi de la „Reforme" şi-i împingeau ca p e  
nişte cmpioni p e  p rimul pln l luptei p arlamentare. Repu
blicanii democraţi se sprijineau iar pe republicanii socialişti 
(la 27 i anuarie un manifest public vestea împăcarea şi unirea 
lor) şi-şi pregăteau în clubui terenul pentru lupta insurecţio
nală. Pe bună d reptate presa guvermentală îi trata pe repu
blicanii t'olori de la „National "  drept insurgenţi din iunie 
reînviaţi. Pentru a se menţine aa conducerea republicii bur
gheze, ei au pus în primej die republic a  burgheză însăşi. 
La 26 ianuarie ministrul Faucher a prezentat o lege cu pi
vire la dreptul de asociere, al cărui p rim paragraf glăsuia : 
„Cluburile sînt interzise". El a p ropus oa acest proiect de 
lege să fie luat imediat în discuţie, avînd un caracter urgent. 
Constituanta a respins urgenţa, şi la 27 ianuarie Ledru-Rollin 
a deps un p roiect, prevăzut cu 230 de senături, prin care 
se ra punerea sub acuzare a guvnului pentru violarea 
constituţiei. Punerea sub acuzare a guvnului în momentl 
în care un astfel de act însemna dezvăluirea stîngace a ne
putinţi judecătorului, adică a maj oităţii Oamerei, sau un 
protest neputincios al acuzatorului împotriva acesti majo-
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rităţi însăşi - iată marele atu revoluţionar pe care epigonii 
Montanei l-au jucat de aici îninte ori de cite ori criza atin
gea n punct culminant. Biată Montagne, strivită sub povara 
propriului ei nume I 

Blanqui, Barbes, Raspail şi alţii încercaseră la 15  mai să 
dizolve Adunarea constituantă, pătrunzînd în fruntea proleta
riatului parizian în sJa de şedinţe. Barrot pregătea aceleiaşi 
Adunări un 15 mi moral, intenţionînd să-i dicteze auto
dizolvarea şi să-i închidă sala de şedinţe. Aceeaşi Adunare 
îl însărcinase la timpl său pe Barrot cu ancheta împotriva 
inculpaţilor din mai, iar acum, în clipa în care el se manifesta 
faţă de ea ca un Blanqui regalist, în cJipa în care ea îşi căuta 
aliaţi împotriva lui în cluburi, la proletarii revoluţionari, în 
partidul lui Blanqui, acum neînduplecatul Barrot o tortura u 
propunerea de a transfera judecarea deţinuţilor din mai de 
la Curtea cu juri la tribunalul suprem, la haute-cour, născocit 

.de paridul „National "-lui. Curios lucru cum teama de a nu 
pierde un portofoliu a putut face să se nască în capul unui 
Barrot sclipiri vrednice de un Beaumarchis I După muLtă 
şoviială, Adunarea naţională a pimit propunerea lui. Faţă 
de insurgenţii din mai ea îşi relua caracterul normal. 

Dacă Constituanta a fost împinsă la insurecţie împotriva 
preşedintelui şi miiştilor, preşedintele şi guvemuJ au fost 
împinşi la o lovitură de stat împotriva Constituantei, căci ei 
nu dispneau de nici un mijloc legal pentru a o dizolva. Dar 
Constituanta era mama constituţiei, iar consituţia era mama 
preşedintelui. Prin lovitura de stat preşedntele desfiinţa 
consituţia şi suprima propriul său titlu republican de drept. 
El era atuni siJit să scoată la iveală dreptul său la titlul de 
împrat ; dreptul său la titlul de împărat făcea însă să re
învie titlul de drept l orleaiştilor, iar ambele plau în faţa 
titlului de drept al legiimiştilor. Intr-un moment în oare 
partidul orlenist nu era decît învinsul n februarie, iar 
Bonaparte nu era decît învingătorul din 10  decembrie, în
tr-un moment în oare ambii nu putau opne uzurpii 
republicane decît drepturile lor monarhice, uzmpate şi ele, 
căderea republ.cii legle putea să ducă doar la triumful anti
podlui i exem, monarhia legitimistă. Legiimiştii erau 
conştienţi de faptul că momentl le era favorabil şi conspirau 
pe faţă. i purteau spera să-şi găsească un Monk 28 în gene
ralul Changamier. In cluburile lor veirea monarhiei albe 
ra anunţată tot atît de făţiş ca aceea a republicii roşii în 
clubuile poletare. 
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Printr-o răscoală înnăbuşită cu succes, guvenul ar fi 
scăpat de toate greutăţile. „Leglitatea ne omoară ! " - ex
clma Odilon Barrot. O răscoală r fi îngăduit dizolvarea 
Constituantei sub pretextul că ar i cerută de salut public *, 
r fi îngăduit violarea constituţiei în însuşi interesul con
stituţiei . Ieşirea brutlă a l. OdJon Barrot în Adunarea 
naională, propunerea de a se dizolva cluburile, destituirea 
răsunătoare a 50 de prefecţi tricolori şi înlocirea lor cu re
galişti, dizolvarea gărzii mobile, brutlitatea cu oare Chn
gier a tratat pe comandanţii ei, reintegrarea li Lerminier, 
profesoJ care încă pe vremea lui Guizot devenise odios, 
tolerarea fnfaronadelor legitimiste, - toate acestea erau 
provocă. la răscoală. D ar răscoala rămînea mută. Ea aştepta 
semnalul din prtea Constituantei, şi nu a guvnului. 

In sfîrşit a sosit ziua de 29 ianuarie, ziua în c"e trebuia 
să se ia o hotărîre în legătură cu propunerea lui Mathieu de 
la Drâme de a se respinge n mod necondiţionat propunerea 
lui Rateau. Legitimişti, oleanişti, bonapartişti, garda mobhlă, 
Montagne, cluburile, toţi conspnu în această li în egală mă
sură împotriva pretinsului duşmn cît şi împotiva pretinsu
lui aliat. Bonaparte, călare, a trecut în revistă o parte din 
trupe în piaţa Concordiei, Chngarnier îşi juca spectaculos 
rolul, desfăşurînd din belşug manevre strategice, Consti
tuanta şi-a găsit loclul împresurat de armată. Ea, centrul 
unde se întretăiau toate speranţle, temerile, aşteptările, fră
mîntările, încordăile, conspiraţiile, Adunarea aceasta, cura
j oasă oa un leu, nu a şovăit cîtuşi de puţin n acest moment 
istoric de importanţă mondială, mai seios ca oricînd pentru 
ea. Ea a procedat oa acel luptător care nu numai că se temea 
să facă uz de propria-i armă, dar se şi simţea dtor să 
păstreze intacte armele adversarului său. Cu dispreţ de 
moarte, ea a semnat propia ei condanare La morrte şi a res
pins respingerea necondiionată a propunerii lui Rateau. 
Ajunsă ea însăşi sub stare de asediu, ea a pus oapăt activi
tăţii sale constituante al cărei cadru necesar fusese starea 
de asediu l a  P aris. S-a răzbunat într-un chip den de ea, 
instituind a doua ii o nchetă în legătură cu spima prin care 
guvnul o făcuse să treacă la 29 ianuarie. Montagne a dat 
dovadă de ipsă de nergie revoluţionară şi de simţ politic, 
îngăduind partidului „Nationl " -ului să o folosească drept 
crainic în această mre comedie a intrigilor. Paridul „Na-

* - slvarea publică. - Nota Trad. 
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tional "-ului făcuse ultima încercare de a păstra şi mai de
parte, în republica burgheză constituită, monopolul puterii pe 
care-l deţinuse în perioada de formare a republicii. Incerca
rea a dat greş. 

Dacă în ciza din ianuarie era vorba de existenţa Consti
tuantei, în criza de la 21 m artie era vorba de existenţa 
constituţiei ; atunci era vmba de pisonalul partidului „Na
tional"-ului, acum - de idealul lui. Bineînţeles că republi
canii „oneşti" au renunţat mai lesne la simţămîntul înălţător 
al ideologiei lor decît la foloasele lumeşti ale puterii guver
namentale. 

La 21 martie se afla pe ordinea de zi a Adunării naţionale 
proiectul de lege al lui Faucher împotriva dreptului de aso
ciere : suprimarea cluburilor. Articolul 8 din constituţie ga
rantează tuturor francezilor dreptul de a se asocia. Interzi
cerea cluburilor era, prin urmare, o violare evidentă a 
constituţiei, iar Constituantei însăşi i se cerea să consfin
ţească profanarea sfinţilor ei. Dar cluburile erau locurile de 
adunare, sediile conspirative ale proletariatului revoluţionar. 
Adunrea naţională interzisese ea însăşi coalizarea muncito
rilor împotriva burghezilor lor. Şi ce altceva erau cluburile 
decît o coaliţie a întregii clase muncitoare împotriva întregii 
clase burgheze, formarea unui stat muncitoresc împotriva sta
tului burghez ? Nu erau ele oare Adunări contitunte ale 
proletariatului şi detaşamente revoluţionare gata de luptă ? 
Ceea ce constituţia trebuia să constituie înainte de toate era 
dominaţia burgheziei. Prin dreptul de asociere constituţia nu 
putea înţelege, evident, decît asocierile c·ompatibile cu do
minaţia burgheziei, adică cu ordinea burgheză. Dacă din 
bună-cuviinţă teoretică ea se exprima în termeni generali, 
nu existau oare guvernul şi Adnarea n.ţională pentru a o 
interpreta şi aplica de l a  caz l a  caz ? Şi dacă în epoca pri
mitivă a republicii cluburile erau efectiv interzise prin starea 
d e  asediu, nu trebuiau ele oare, în republica reglemntată, 
constituită, să fie interzise prin lege ? Acestei interpretări 
prozaice a constituţiei, republicanii tricolori nu aveau să-i 
opună decît fraza exaltată a constituţiei. Parte din ei, 
Pagnerre, Duclerc etc. ,  au votat p ntru guven, asigurîndu-i 
astfel majoritatea. Ceilalţi, în frunte cu arhanghelul Ca
vaignac şi sfîntul părinte Marrast, s-au retras, după adopta
rea articolului cu p rivire la interzicerea cluburiJor, împreună 
cu Ledru-Rollin şi Montagne într-un birou separat şi „au 
ţinut un consiliu". Adunarea naţională, nemaidispunînd de 
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numărul de voturi necesar pentru a putea lua hotărîri, era 
paralilată. ln birou d-l Cremieux a amintit la timp că de 
acolo drumul ducea direct în stradă şi că nu mai erau în 
februarie 1 848, ci în martie 1 849. Partidul „National " -ului, 
subit edificat, s-a reîntors în sala de şedinţă a Adunrii 
naţionale, unat de Montagne cea din nou prostită, care, aş a 
cum era în penanenţă chinu.tă de năzuinţe revoluţionare, 
tot aşa căuta în permanenţă o ieşire constituţională şi con
tinua să se simtă mai la locul ei n coada republicanilor 
burghezi decît în fruntea proletariatului revoluţionar. Come
dia fusese jucată. Constituanta însăşi decretase că violarea 
literei constituţiei era singura interpretare justă a sensului ei. 

Mai rămînea de rezolvat un singur punct : .titudinea re
publiii constituite faţă de revoluţia europeană, politica ei 
externă. La 8 mai 1 849 domnea o agitaţie neobişnuită în 
Adunarea constituntă, care îşi trăia ultimele zile. Pe ordinea 
de zi erau atacul armatei franceze împotriva Romei, respin
gerea ei de către romani, infamia ei politică şi eşecul ei mi
litar, asasinrea laş ă  a Republicii romane de către Republica 
franceză, pima campanie din Italia a celui de�al doilea Bona
parte. Montane mai jucase o dată marea ei carte : Ledru
Rollin depusese pe masa preşedintelui inevitabilul act de 
acuzare în care guvernl şi de data aceasta şi Bonaparte erau 
învinuiţi că au violat c·onstituţia. 

Tema din 8 mai s-a repetat mai tîrziu oa temă a lui 
1 3  iunie. Să vedem ce a fost expeiţia împotriva Romei. 

lncă pe la mijlocl lunii noiembrie 1 848, Cava.gnac ex
pediase o flotă d e  război la Civitavecchia, pentru a-l ocroti 
pe papă, a-l lua pe bord şi a. aduce în Franţa. Papa urma să 
binecuvinteze 1epublica „onstă" şi să asigure legerea lui 
Cavaignac ca preşedinte. Cu ajJtIUl papei Cavaignac voia 
să prindă în undiţă pe popi, cu popii pe ţ ărani, iar cu ţăranii 
preşedinţia. Reclamă electorală prin scopul ei imediat, expe
diţia lui Cavainac era în acelaşi timp un protest şi o ame
ninţare fa adresa revoluţiei de la Roma. Ea conţinea în ger
mene intvenţia Franţei în favoarea p apei. 

Această intervenţie în favoarea p apei alături de Austria 
şi Neap ole, împotriva Republilcii de la Roma, a fost hotărîtă în 
prima şedinţă a Consiliului de Miniştri al lui Bonaparte, la 
23 decembrie. Falloux în guvn însemna papa la Roma, şi 
anume în Roma papală. Bonaparte nu mai 1avea nevoie de 
papă pentru a deveni preşedintele ţă'ilor, dair avea nevoie 
de menţinrea papei pentru a-i menţine pe ţărani de partea 
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lui. Credulitatea lor îl făcuse preşedinte. Pierzînd credinţa, 
i pierdeau credulitatea şi, pierzînd pe papă, pierdeau cre
dinţa. Ce să mai spunem de orleaniştii şi l egitimiştii coalizaţi 
oare guvenau în numele lui Bonaparte I Inainte de a restaura 
pe rege trebuia restaurată autoritatea c are unge regii. Ab
stracţie făcînd de regalismul lor, fără vechea Romă, supusă 
puterii lui lumeşti, nu putea exista papă, fără p apă nu putea 
exista catolicism, fără catolicism nu putea exista religia frn
ceză, şi fără religie ce s-ar fi făcut vechea societate franceză ? 
lpoteoa pe c are o are ţăranul asupra bunurilor cereşti garan
tează ipoteoa pe c are o are burghezul asupra pămînturilor 
ţărăneşti. Revoluţia de la Roma era, aşadar, un atentat îm
potriva proprietăţii, împotriva ordiii burgheze, la fel de 
înspiimîntător ca revoluţia din iunie. Dominaţia burgheză 
restaurată în Franţa impunea restaurarea dominaţiei papale 
la Roma. In sfîrşit, în persoana revoluţionarilor romani se dă
dea o l ovitură aliaţilor revoluţionarilor francezi ; alianţa 
claselor contrarevoluţionare din Republica franceză consti
tuită îşi găsea o completare necesară în alinţa Republicii 
franceze cu Sfînta Alianţă, cu Neapole şi Austia. Hotărîrea 
Consiliului de Miniştri din 23 decembrie nu n un secret 
p entru Constituntă. Inc ă la 8 ianuarie Ledru-Rollin adresase 
guvenului o intpelare cu privire la această hotărîre, gu
venul tăgăduise, iar Adunarea naţională trecuse la ordinea 
de zi. A dat ea oare crezare cuvintelor guvenului ? Ştim că 
toată luna ianuie ea n-a făcut altceva decît să-i dea voturi 
de neîncredere. Dar dacă olul guvnului era să mintă, rolul 
Adunării era să se prnfacă a crede inciuna lui şi să salveze 
astfel aparenţle republicane. 

Intre timp Piemontul fusese învins, Carol Albert abdicase, 
armata austriacă bărtea la porţile Franţei. Ledru-Rollin inter
pla cu violenţă. Guvenul a dovedit că nu făcuse decît să 
coninue în nordul Italiei politica lui Cavaignac, iar a
vaignac pe aceea a guvenului provizoriu, aică a lui Ledru
Rollin. De astă dată guvenul a obţinut ciar . vot de în
redere din partea Adunării naţionale şi a fost împutenicit 
să ocupe temporar un punct potrivit în Italia de nord pentru 
a da astfel un suport tratativelor paşnice u Austia cu pri
vire la integritatea t eritoriului Sardiniei şi la problema ro
mană. După cum se ştie, soaTta Italiei e hotrăşte pe cîm
purile de luptă din Italia de nord. Iată de ce, o dată cu 
Lombardia şi Piemontul, trebuia să cadă şi Roma, sau Franţa 
trebui•a ă dedafe r ăzboÎ Austriei şi, implicit, c onrarevoluţiei 
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europene. Considera oare Adunarea naţională, dintr-o dată, 
guvernul Barrot drept vechiul Comitet l salvării publice ? 
Sau se considera pe sine Convenţie ? Ce rost avea atunci 
ocuprea militară a unui punct în Italia de nord ? Sub acest 
văl străveziu se ascundea expediţia împotriva Romei. 

La 1 4  apilie, 1 4.000 de oameni, sub comanda lui Oudinot, 
s-au îmbarcat cu direcţia Civitavecchia ; la 16  apilie Adu
nrea naţionlă a aprobat guvenului un credit de 1 .200.000 
de frnci pentru întreţinerea pe timp de trei luni a unei 
escadre de intervenţie în Marea Mediterană. Ea a acordat 
astfel guvernului toate mijloacele pentru a interveni împo
triva Romei, simulînd însă că-l pune să intervină împotriva 
Austriei. Ea nu vedea ce face guvenul, auzea doar ceea ce 
spune guvenul. Atîta credinţă nu putea fi găsită nici în 
neamul lui Izael. Constituanta ajunsese în situaţia de a nu-şi 
îngădui să ştie ce trebuia să facă republica constituită. 

n sfîrşit, la 8 mai s-a jucat ultima scenă a comediei. Con
stituanta a somat guvnul să ia măsuri urgente pentru a 
îndrepta expediţia in Italia spre ţinta care-i fusese fixată. 
In aceeaşi seară Bonaparte a publicat o scrisoare în „Moni
teru în care-l acoperea cu laude pe Oudinot. La 1 1  mai Adu
narea naţională a respins ·actul de acuzare împotriva aceluiaşi 
Bonaparte şi a guvenuli său. Iar Montagne, care, în loc să 
sfîşie această urzelă de înşelăciuni, face o tragedie din 
comedia prlamntară, pentru a juca ea însăşi în această 
comedie rolul lui Fouquier-Tinville, nu a lăsat ea oare să se 
întrevadă sub pielea de leu a Convenţiei, pe care o împru
mutase, propria i piele mic-burgheză de iţel ? 

Cea de-a doua jumătate a existenţei Constituanti se re
zumă la următoarele : la 29 ianuarie ea recunoaşte că frac
ţiunile burgheze regaliste sînt supeiorii fireşti ai republicii 
pe care o constituise, la 21 martie că violarea constituţiei 
este real.zarea ei, şi la 1 1  mai că alianţa pisivă a Republicii 
frnceze cu popoarele în luptă, alianţă anunţată cu atîta em
fază, însenă alinţa i activă cu contrarevoluţia europenă. 

Aeastă lamentabilă Adunare a părăsit scena după ce cu 
două zile înaintea niversării naştii ei, la 4 mai, şi-a oferit 
saisfacţia . de a respinge propunerea de amnibiere a insur
genţilor din diie. Cu putrea frîntă, urîtă de moarte de 
popor, repudiată, mlratată, înlăturată cu dispreţ de bur
ghezie, l cărei instrument era, sită în jumătatea a doua a 
existenţei sale să renege pima jumătate, deposedată de ilu
ziile ei republicne, fără fapte mari în trecut, fră speranţă 
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în viitor, intrată în putrefacţie de vie bucăţică cu bucăţică, 
ea nu mai era în stare să galvanizeze propriul ei cadavru 
decît evocînd mereu şi retrăind în memorie victoria din iu
nie, decît confirmîndu-şi-o prin osîndirea mereu repetată a 
osîndiţilor. Vampir care trăia din sîngele insurgenţilor din 
iunie I 

Ea a lăsat în urma ei vechiul deficit public mărit prin 
cheltuielile insurecţiei din iunie, prin desfiinţarea impozitu
lui pe sare, prin despăgubirile acordate plntatorilor p entru 
desfiinţarea scl aviei negrilor, prin cheltuielile expediţiei 
împotriva Romei, prin desfiinţarea impozitului pe vin, a cărui 
abrogare a hotăTît-o în clipa cînd trăgea să moară ca un moş
neag răutăcios care e feicit că aruncă în spinarea fericitului 
moştenitor o datorie de onoare compromiţătoare. 

De pe la începutul lunii martie începuse campania elec
torlă pentru Adunarea naţională legislativă. Două grupăi 
p rincipale se înfruntau : partidul ordinii şi partidul democrat
socialist, sau partidul roşu ; între ele se plasau „prietenii 
constituţiei", nume sub care republicnii tricolori de la „Na
tional u încercau să reprezinte un partid aparte. Partidul ordi
nii s-a constituit imediat dup ă zilele din iunie ; secretul 
existenţei lui, coaliţia orJeaniştilor şi legitimiştilor într-un 
partid u n i c, s-a dezvăluit abia dup ă ce 1 0  decembrie i·a 
îngăduit să îndepărteze clica de la „Naional u, pe republi
cnii burghezi. Clasa burgheză se scinda în două mari frac
ţiuni, oare deţinuseră pe rînd monopolul puterii : marea pro
prietate funciară în timpul Restaura/iei, aristocraţia f inan
ciară şi burghezia industrială în timpul monarhiei din iulie. 
Bourbon era numele regal al preponderenţei dntereselor unei 
fracţiuni, OrJeans - numele regal l preponderenţei intere
selor celeilalte fracţiuni ; imperiul anonim al republicii era 
singurul în care ambele fracţiuni, deţinînd puterea în egală 
măsură, puteau susţine interesul de clasă comun fără a re
nunţa la rivalitatea lor reciprocă. Dacă repuJica burgheză 
nu putea i altceva decît forma suprioară, expresia pură a 
dominaţiei întregii clase burgheze, putea ea oare să fie alt
ceva decît dominaţia orleaniştilor completaţi de legitimişti şi  
a legitimiştilor completaţi de orlellişti, sinteza Restauraţiei 
şi a monarhiei din iulie ? Republicanii burghezi de la „Na
tional" nu reprezentau o fracţiune mare, avînd o bază econo
mică, a olasei lor. Ei aveau doar însemnătatea şi il. istoric 
de a fi susţinut sub monarhie - în opoziţie cu cele două 
facţiuni burgheze care nu înţelegeau decît regimul lr spe-
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cific - regimul generl l clasei burgheze, imperiul anonim 
al republicii, pe care şi-l idealizau, împ odobindu-l cu ara
b escuri antice, dar în care ei vedeau în primul rînd dominaţia 
clicii lor. Dacă partidului „National " nu-i venea să-şi creadă 
ocilor atunci cînd a zărit pe culmile republicii întemeiate 
de el pe regaliştii coalizaţi, aceştia se înşelau şi ei, la rîndul 
lor, în egală măsură cu privire la dominaţia lor comună. Ei 
nu pricepeau că, dacă fiecare in fracţiuniJe lor, luată aparte, 
era regalistă, produsul combinaţiei lor chimice trebuia să fie 
în mod necesar republican, că monarhi a albă şi cea albastră 
trebuiau să se neutra1izeze una pe cealltă în republica tri
coloră. Silite de opoziţia faţă de p roletariatul revoluţionar 
şi faţă de claseJe intemediare, care gravitau tot mai mult 
în jurul acestuia ca centru al lor, să-şi încordeze forţele unite 
şi să menţină orgnizaţia acestor forţe unite, fiecare din 
fracţiunile partidului ordini trebuia să susţină, faţă de poftele 
de restaurare şi de supremaţie ale celelalte, dominaţia lor 
comună, adică forma republicană a dominaţiei burgheze . De 
aceea îi vedem p e  aceşti regalişti, c.re la început cred într-o 
restaurare imediată, iar mai tîrziu menţin foma republicană 
spumegînd de furie şi împroşcînd-o cu invectivele cele mai 
grele, cum recunosc în cele din umă că nu se pot înţelege 
decît în cadrul republicii şi mină fără a fixa vreun termen 
Restauraţia. Chiar dominaţia lor comună întărea fiecare din
tre cele două fracţiuni, f ăcîndu.e .  şi mai puţin capabile şi 
dispuse să se subordoneze una celeilalte, adică să restaureze 
monarhia. 

Partidul ordinii a proclamat făţiş în programul său elec
toral dominaţia clasei burgheze, adică menţinerea condiţiilor 
de existenţă a dominaţiei i : a proprietăţii, a familiei, a reli
giei, a ordinii I El preznta, fireşte, dominaţia sa de clasă şi 
condiţiile dominaţiei sale de clasă drept dominaţie a civi
lizaţiei şi drept condiţii necesare ale producţiei mateiale, 
ca şi ale relaţiiJor soeiale de schimb care decurg din aceasta. 
Patidul ordinii, care dispunea de mijloace băneşti uriaşe, 
îşi orgaiza sucursale în toată Franţa, avea în solda sa pe 
toţi ideologii vechiului reim, avea la dispoziţia sa influenţa 
puteri guvnamentale e(istente,  dispunea de o amată de 
vasali neplătiţi în înbreaga mas ă a mic-burgheIor ş i  ţăra
nilor, care, ţinîndu-se încă departe de mişcarea revoluţio
nară, vedeau n marii demnitai i proprietăţii pe reprezen
tanţii fireşti ai micii lor propietăţi şi ai icilor i prejudecăţi ; 
reprezentat în toată ţarn prinr-o sumedenie de ii monarhi„ 
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acest partid putea pedepsi respingerea candidaţilor lui ca pe 
o insurecţie, putea concedia pe muncitorii rebeli, pe argaţii, 
servitorii, funcţionarii, slujbaşii de la căile ferate şi pe con
ţopiştii recalitranţi, pe toţi funcţionarii care-i erau subordo
naţi în viaţa civilă. In sfîrşit, el putea cultiva pe alocuri 
iluzia că Constituanta republicană îl împiedicase pe Bona
parte, alesul de la 1 0  decembrie, să-şi manifeste puterile 
miraculoase. Vorbind despre partidul orinii, nu i-am men
ţionat pe bonapartişti. Ei nu constituiau o fracţiune serioasă 
a clasei burgheze, ci o colecţie de bătrîni invalizi supersi
ţioşi şi de tinei aventuieri fără credinţă. - Partidul ordinii 
a învins în alegeri şi a format marea majoitate în Adunarea 
legislativă. 

Faţă de clasa burgheză contrarevoluţionară coalizată, 
acele părţi le micii burghezii şi ale clasi ţărăneşti care fu
seseră deja revoluţionate trebuiau, fireşte, să se unească u 
principalul purtător al intereselor revoluţionare, cu proleta
riatul revoluţionar. Am văzut că reprezentanţii democraţi ai 
micii burghezii în p arlament, adică Montagne, fusesră îm
pinşi prin înfrîngei parlmentare spre reprezentanţii socia
lişti ai proletariatului, şi că, în afara p arJamentului, adevrata 
mică burghezie fusese împinsă prin acele concordats a 
l'amiable, pin promovarea brutală a intereselor burgheziei, 
prin faliment, spre proletami adevăraţi. a 27 ianuarie, Mon
tagne şi socialiştii sărbătOiseră împăcarea lor ; la marele 
b anchet din februarie 1 849 ei au repetat actul lor de unire. 
PartiduJ social şi cel demorat, partidul muncitorilor şi cel al 
mic-burghezilor, s-au unit, formînd partidul social-democrat, 
adică partidul roşu. 

Paralizată o clipă de agonia oare a urmat zilelor din iunie, 
Republica franceză trecuse de la ridicarea stării de asediu, 
de la 19 octombrie, printr-un şir neîntrerupt de agitaţii febrile. 
Mai întîi, lupta pentru preşedinţie ; apoi lupta preşedinteli 
împotriva Constituantei ; lupta penru cluburi ; procesul de 
la Bourges 29, în lumina căruia - în comparaţie cu figule 
mărunte ale preşedintelui, ale regaliştilor coalizaţi, ale repu
blicanilm „oneşti" ,  ale Montanei democrate şi le docti
narilor socialişti i proletariatului - adevăraţii revoluţionari 
d proletariatului au apărut oa nişte giganţi din timpuri pr
istorice, dintre cei pe care numai un potop îi lasă la suprafaţa 
societăţii sau cre pot doar precede un potop social ; cam
pania electorală ; executarea celor care l-au ucis pe Brea so , 
procesele de presă care se ţineau lanţ ; brutalele intevnţii 
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poliţieneşti ale guvenului la banchete ; provocările obrz
nice ale regalişilor ; expunerea la stilpul infamiei a portr
telor lui Louis Blanc şi Caussidiere ; lupta neîncetată dintre 
republica constituită şi Constituantă, luptă cre de fiecre 
lată împingea revoluţia înapoi la punctul ei de plecare, care 
de fiecre dată făcea n învingător un învins, ir din învins 
un învingător şi răstna înr-o clipă poziţia partidelor şi a 
claselor, dezbinările şi alianţele lor ; înaintarea rapidă a 
contrarevoluţiei europne, lupta glorioasă a ungurilor, răs
coalele gemane, expediţia împotriva Romei, înfrîngerea ru
şinoasă a amatei franceze la porţile Romei, - în acest vîrtej 
al mişcării, în aceste chinuri ale frămîntărilor istorice, în 
acest dramatic flux şi reflux de patii, speranţe şi decepţii 
revoluţionre, diferitle clase ale societăţii franceze trebuiau 
să-şi socotească epocile de dezvoltare în săptămîni, aşa cum 
înainte reme le socotiseră în jumătăţi de secole. O mare 
parte a ţăranilor şi un şir de provincii erau revoluţionate. 
Nu numai că erau dezmăgiţi de Napoleon, dar paridul roşu 
le oferea în locul numelui conţinutul, în locul scutirii iluzorii 
de impozite restituirea miliardului plătit legitimiştilor, regle
mentarea ipotecii şi desfiinţaTa cmetei. 

Pînă şi armata se molipsise de febra revoluţionară. Vo
tîndu-1 pe Bonaprte, ea votase p entru victorie, iar i i-a dat 
înfrîngerea. Votîndu-1 pe l, votase pentru micul caporal, în
dărătul căruia se ascunde mrele comandant de oşti l re
voluţiei, ir el îi redase pe marii generali, îndrătul cărora 
se ascunde caporalul de duzină. Fără îndoială că partidul 
roşu, aică partidul democrat coalizat, trebuia să obţină, 
dacă nu victoria, în orice caz triumfuri răsunătoare, că Pa
risul, armata, o mare parte din provincii aveau să-l voteze. 
Ledru-Rollin, şeful Montagnei, a fost ales în cinci departa
mente ; nici unul nntre ş efii partidului ordinii şi nici un nume 
din partidul proletr propriu-zis nu a obţinut o asemenea 
victorie. Această alegere ne dezvăluie secretul partidului 
democrat-socialist. Dacă, pe de o parte, Montagne, avangarda 
parlamentară a micii burghezii democrate, era silită să se 
unească cu doctrinarii socialişti ai proletariatului, acesta, 
silit de grozava înfrîngere materială din iunie să se refacă 
prin victorii intelectuale, inoapabil încă din cauza dezvol
tării celorlalte clase să-şi impună ictatura revoluţionară, 
trebuia să se arunce în braţele doctrinarilor emancipării sale, 
ale întemeietorilor de secte socialiste. Pe de altă parte ţăranii 
revoluţionari, amata, provinia s-au grup: în jurul Mon-
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tagnei, care a devenit astfel comandantul taberei revoluţio
nare şi, prin înţelegerea cu sociliştii, a înlăturat orice anta
gonism în tabăra revoluţionară. In a doua jumătate a 
existenţei Constituantei, Montagne întruchipa patosul repu
blican al acesteia, reuşind să facă uitate păcatele ei din timpul 
guvnului provizoriu, al Comisiei executive şi al zilelor din 
iuie. In măsura în care partidul „National "-ului, potrivit 
naturii sle inconsecvente, se lsa striit de guvnul rega
list, partidul Montagne, dat la o p arte în timpul atotputer
niciei „National"-ului, se ridica acum, impunîndu-se ca re
prezentant parlamentar l revoluţiei. Intr-adevăr, partidul 
„National "-ului nu putea opune celorlalte fracţiuni, regaliste, 
decît chestiuni de ambiţie personală şi o flecăreală idealistă. 
Partidul Montagne, în schimb, reprezenta o masă care oscila 
între burghezie şi proletaiat şi ale cărei interese materiale 
creau instituţii democratice. De aceea, faţă de un Cavaignac 
şi un Marrast, Ledru-Rollin şi Montagne se situâu pe terenul 
revoluţiei, şi conştiinţa acestei situaţii importante le dădea 
cu atît mai mult curaj , cu cît manifestarea energiei revolu
ţionare se mărginea la incidente p arlamentare, la întocmirea 
de acte de acuzare, ameninţări, vociferări, discursuri fulmi
nante şi extremisme care rămîneau simple vorbe. Ţăranii se 
aflau cam în aceeaşi situaţie ca mic-burghezii, aveau cam 
aceleaşi revendicăi sociale de formulat. De aceea toate pă
tuile de mijloc le societăţii, în măsura în care erau împinse 
în mişcarea revoluţionară, trebuiau să vadă în Ledru-Rollin 
pe  eroul lor. Ledru-Rollin era figura principală a micii bur
ghezii democrate. In lupta împotriva partidului ordinii tre
buiau să ocupe primul loc, înainte de toate, reformatorii pe 
jumătate conservatori, pe jumătate revoluţionari şi în între
gime utopici ai acestei ri. 

Partidul „Nationl"-ului, „pietenii constituţiei quand 
meme" *, Ies republicains purs et simples ** au suferit o în
frîngere totlă în alegeri. O minoritate infimă a lor a fost 
trimisă în Camera legislativă. Şefii ei notorii şi chiar şi 
Marrast, redactorul responsabil şi Orfeul republicii „oneste" 
au dispărut de pe scenă. 

La 28 mai 31 s-a întrunit Adunarea leislativă, la 1 1  iunie 
s-a repetat conflictul din 8 mai. Ledru-Rollin a depus în nu
mele Montagni un act de acuzare împoriva preşedintelui 
şi a guvnului pentru violarea constituţiei, pentru bombar-

* - cu orice preţ. - Nota Trad. * - republicnii puri şi simpli. - Nota Trad. 
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darea Romei. La 1 2  iunie Adunarea legislativă a respins actul 
de acuzam, aşa cum Adunarea constituantă îl respinsese. la 
1 1  mai, dar de astă dată proletariatul a mînat pe Montagne 
în stradă, dar nu pentru lupta de stradă, i numai pentru o 
demonsraţie. Ajunge să spunem că în fruntea acestei miş
cări s-a aflat Montagne, pentru a şti că mişcarea a fost în
vinsă şi că iunie 1849 a fost o caricatură a lui iunie 1848, pe 
cît de ridicolă pe atît de nedemnă. Marea retragere din 
13 iunie nu a fost pusă în umbră decît de senzaţionalul raport 
asupra luptei prezentat de Changarnier, marea personalitate 
improvizată de partidul ordinii. Fiecare epocă soială are 
nevoie de oameni mari, şi, dacă nu-i găseşte, îi născoceşte, 
cum spune Helvetius. . 

La 20 decembTie nu a mai existat decît una din cele două 
jumătăţi ale republicii burgheze constituite, preşedintele, la 
28 mai ea a ost comp�etată cu cealaltă jumătate, cu Aduna
rea legislativă. In iunie 1848, pintr-o luptă fără precedent 
împoiva proletariatului, republica burgheză pe cale de con
stituire îşi săpase numele în registrul de naşteri al istoriei, 
iar în iunie 1849 republic'a burgheză constituită şi-a săpat 
numele în acelaşi registru, printr-o indescriptibilă comedie 
jucată cu mica burghezie. Iunie 1849 a fost răsplata dreaptă 
pentru iunie 1 848. In iuiie 1 849 n-au fost învinşi muncitorii. 
ci au fost zdrobiţi mic-burghezii, care stăteau între ei şi 
revoluţie. Iunie 1 849 nu a fost tragedia sîngeroasă dintre 
munca salariată şi capital, ci spectacolul lamentabil, cu nu
meroase arestări, jucat de debitor şi creditor. Partidul ordinii 
învinsese, era atotputenic ; acum el trebuia să arate ce este 
în fond. 

5 - Marx-En gels - Opere, voi. 7 
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III 

Consecinţele lui 13 iunie 1849 

La 20 decembrie Capul de !anus al republicii constitu
ţionale nu-şi arătase decît una din feţe, faţa executivă, cu 
trăsăturile şterse şi comune ale lui Ludovic Bonap arte ; la 
28 mai 1 849 el şi-a arătat a doua faţă, cea legislativă, brăz
dată de cicatricele lăsate de orgiile Restauraţiei şi ale mo
narhiei din iulie. Prin Adunarea naţională legislativă se 
desăvîrşea chipul republicii constituţionale, adică al formei 
de stat republicane în care e constituită dominaţia clasei 
burgheze, adică dominaţia comună a c elor două mari frac
ţiuni regaliste care alcătuiesc burghezia franceză, a legiti
miştilor şi orleaniştilor coalizaţi, a partidului ordinii. In timp 
ce republica franceză devenea astfel propietatea coaliţiei 
partidelor regaliste, coaliţia europeană a puterilor contra
revoluţionare întreprindea concomitent o cruciadă generală 
împot1iva ultimelor refu gii ale revoluţiilor din martie. Rusia 
a invadat Ungaria, Prusia a pornit împotriva armatei care 
lupta pentru constituţia imperiului, iar Oudinot a bombardat 
Roma. Criza europeană se apropia în mod vădit de o cotitură 
hotărîtoare, ochii întregii Europe se îndreptau asupra Pari
sului, iar ochii întregului Paris asupra Adunării legislative. 

La 1 1  iunie Ledru-Rollin s-a urcat la tribuna acesteia. El 
nu a ţinut un discurs, ci a formulat un rechizito riu împotriva 
mini ştrilor, sobru, fără artificii, concret, concis, violent. 

Atacul împotriva Romei este un atac împotriv' constitu
ţiei, atacul împotriva Republicii romane - un atac împotriva 
Republicii franceze. Articolul al V-lea din constituţie 32 glă
suieşte : „Republica franceză nu foloseşte niciodată forţele 
sale armate împotriva libertăţii vreunui popor" - iar preşe
dintele foloseşte armata franceză împotriva libertăţii romane. 
Articolul al 54-lea din constituţie interzice puterii executive 
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să declare vreun război fără aprobarea Adunării naţionle * .  
Hotărîrea din 8 mai a constituantei ordonă categoric miniş
trilor ca expediţia romană să se conformeze cît mai rapid 
scopu.lui ei iniţial, prin urmare le interzice tot atît de categoric 
războiul împotriva Romei, - iar Oudinot bombardează Roma. 
Astfel Ledru-RoHin a chemat însăşi constituţia ca martor al 
acuzării împotriva lui Bonaparte şi a miniştr.ilor lui. Majori
tăţii regaliste din Adunarea naţională, el, tribunul constitu
ţiei, i-a aruncat în faţă declaraţia ameninţătoare : „Republi
canii vor şti să facă respectată constituţia prin orice mijloace, 
fie chiar şi prin forţa armelor ! "  - „Prin forţa armelor ! "  -
repeta ecoul însutit al Montagnei. Majoritatea a răspuns prin
tr-un vacarm terib11, şi preşedintele Adunării naţionale l-a 
chemat la ordine pe Ledru-Rollin ; Ledru-Rol1lin şi-a repetat 
decl arnţia provocatoare şi în cele din urmă a depus pe masa 
preşedintelui cererea de punere sub acuzare a lui Bonaparte 
.şi a miniştrilor lui. Cu 361 de voturi pentru şi 203 voturi 
contra, Adunarea naţională a hotărît să treacă de la bombar
darea Romei la ordinea de zi obişnuită. 

Oare credea Ledru-Rollin că va putea bate Adunarea 
naţională cu ajutorul constituţiei şi pe preşedinte cu ajuto
rul Adunării naţionale ? 

E drept că constituţia interzicea orice atac împotriva li
bertăţii altor popoare, dar, după spusele guvernului, la Roma 
armata franceză nu ataca „libertatea" ,  i „despotismul anar
hiei " .  Oare, cu toată experienţa ei în ceea ce privea Adu
narea constituantă, Montagne încă nu înţelesese că inter
pretarea constituţiei nu aparţinea celor care o întocmiseră, 
ci numai celor care o acceptaseră ? Că litera ei trebuia inter
pretată în sensul ei viab11 şi că sensul burghez este singurul 
ei sens viabil ? Că Bonaparte şi majoritatea regalistă a Adu
nării naţionale erau adevăraţii .terpreţi ai constituţiei, în
tocmai cum popa e adevăiatul interpret al Bibliei şi judecă
torul adevăratul interpret al legii ? Trebuia oare Adunarea 
naţională recent născută din alegerile generale să se simtă 
legată de dispoziţiile testamentare ale decedatei Constituante, 
a cărei voinţă o încălcase un Odilon Barrot încă pe cînd ea 
trăia ? Referindu-se la hotărîrea din 8 mai a Constituantei, 
Ledru-Rollin uitase oare că aceeaşi Constituantă respinsese 
la 1 1  mai prima sa propunere de punere sub acuzare a lui 

* Aici şi în continuare, plnă la sfîrşitlll lucrării, prin Adunarea na
ţională se înţelege Adunarea naţională lgislativă, care a funcţionat de 
la 28 mai 1 849 pînă dn decembrie 1851,  - Nota Red. 



, 
Bonaparte şi a miiştrilor lui, că ea achitase pe preşedinte şi 
pe minişti, sancţionînd astfel ca fiind „constituţional" atacul 
asupra Romei, că el făcea de fapt apel împotriva unei sen
tinţe dej a pronunţate, în sfîrşit că făcea apel la Legislativa 
regalistă împotriva Constituantei republicane ? Constituţia 
însăşi chema în ajutor insurecţia cînd, într-un articol special, 
făcea apel la fiecare cetăţean în parte s-o apere. Ledru
RolJin se sprijinea pe acest articol. Dar în acelaşi timp nu 
sînt oare forţele publice organizate în vederea apărării con
stituţiei, iar violarea constituţiei nu începe ea oare abia în 
momentul în care una din forţele publice constituţionale se 
răzvrăteşte împotriva celeilalte ? Or, între preşedintele repu
blicii, miiştrii republicii şi Adunarea naţională a republicii 
domnea armoia cea mi deplină. 

Ceea c·e a încercat să facă Montagne la 1 1  iunie a fost 
„o insurecţie în limitele raţiunii pureu,  ·adică o insurecţie pur 
parlamentară. Ea a sperat că, intimidată de perspectiva răs
coalei armate a maselor populare, majoritatea Adunării va 
zdrobi în persoana lui Bonaparte şi a miiştrilor propria ei 
forţă şi semnificaţia propriei ei alegeri. Nu încercase oare 
la fel şi Constituanta să caseze alegerea lui Bonaparte insis
tînd cu atîta îndărătnicie să fie demis guvernul Barrot
Falloux ? 

Nu lipseau nici exemple de insurecţii padamentare dn 
timpul Convenţiei, insurecţii care răsturnaseră brusc din te
melie raportuJ dintre majmitate şi minoritate - şi de ce n-ar 
fi reuşit tînăra Montagne să facă cea ce reuşise să facă 
vechea Montagne ? -, nici împrejurările momentane nu 
păreau nefavorabile unei asemenea acţiuni. La Paris agitaţia 
poporului atinsese un punct îngrijorător ; armata, judecind 
după votul ei, nu p ărea să simpatizeze cu guvenul, iar majo
ritatea din însăşi Adunarea legislativă era încă prea tînără 
pentru a se fi consolidat şi, în plus, s� compunea din oameni 
b ătrîni. Dacă Montagne ar fi ieşit victorioasă dintr-o insu
recţie parlamentară, cirma :atului i-ar fi revenit nemijlocit. 
La rîndul ei, ca întotdeauna, mica burghezie democrată nu 
avea dorinţă mai arzătoare decît de a vedea lupta desfăşu
rîndu-se deasupra capului ei, în nori, între spiritele răposate 
ale parlamentului. In sfîrşit, atît mica burghezie democrată 
cit şi reprezentanta ei, Montagne, şi-ar fi atins printr-o insu
recţie parlamentară marea lor ţintă, şi anume de a frînge 
puterea burgheziei fă.ră a descătuşa proletariatul sau ne-
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lăsîndu-1 să apară altfel decît în perspectivă ; proletariatul 
ar fi fost folosit fără a deveni primejdios. 

După votul din 1 1  iunie l Adunării naţionale a avut loc 
o î ntîlnire între cîţiva membri ai Montagnei şi delegaţii aso
ciaţii.or muncitoreşti secrete. Aceştia din urmă insistau ca 
insurecţia să p onească încă în aceeaşi seară. Montagne a 
respins cu hotirîre acest plan. Nu voia cu nii un preţ să 
scape n mîini conducerea ; aliaţii i 'Îi erau tot atît de sus
pecţi ca şi adversarii ei, şi cu drept cuvînt. Amintirea lui 
iunie 1 848 struia mai vie ca oricînd în rîndurile proleta
riatlui p arizian. Totuşi el era legat de alianţa sa cu Mon
tagne. Aceasta reprezenta în parlament maj o'itatea departa
mentelor, îşi exagera influenţa în armată, dispunea de partea 
democrată a gărzii naţionle, avea îndărătul ei sprijinul morl 
l dughenii. A p oni insurecţia în momentul acesta împotriva 
voinţei Montagnei însemna pentTu proletariat, cire mai era 
şi decimat de holeră şi pe care şomajul îl alungase în mare 
număr din Paris, repetarea inutilă a zilelor din iunie 1 848, 
fără o situaţie ca aceea c are îl împinsese atunci la o luptă 
desperată. Delegaţii muncitorilor au făcut singurul lucru 
raţionl. Ei au obligat pe Montagne să se compromită, adică 
să iasă din limitele luptei p alamentare n cazul că actul ei 
de acuzare ar fi fost respins. In tot cursul zilei de 13 iunie 
proletariatul a păstrat aceeaşi atitudine de espectativă scep
tică, aşteptînd o ciocnire serioasă, irevocabilă între garda 
naţionlă democrată şi armată, sp re a se arunca atunci în 
luptă şi · a împinge revoluţia dincolo de ţinta mic-burgheză 
care-i fusese fixată. Pentru cazul că s-ar fi obţinut victoria 
se şi lcătuise comuna p roletară, care trebuia să acţioneze 
alătu. de guvenul oficial. Muncitorii parizieni învăţaseră la 
şcola sîngeroasă a lui iuie 1 848. 

La 12 iunie ministrul Lacrosse însuşi a propus în Aduna
rea legislativă să se .treacă imediat la discutarea actului de 
acuzare. In timpul nopţii guvenul luase toate măsurile de 
apărare şi de atac ; majoritatea Adunării naţiona1le era hotă
rîtă să scoată în stradă minoritatea rebelă ; aceasta din urmă 
nu mai putea da înapoi, zarurile fuseseră arunc ate, cu 377 de 
voturi pentru şi 8 voturi contra actul de acuzare a fost res
pins ; Muntele, care se abţinuse de la vot, s-a năpustit furios 
în loclurile de propagandă ale „demooraţiei paşnice " ,  în 
redacţia ziarului „Democratie p acifique u  as. 

Departe de clădirea p arlamentului el îşi pierdea puterea 
întocmi cum giganticul Anteu, fiul pămîntului, îşi pierdea 
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puterea cînd era rupt de pămînt. Samsoni în sălile Adunării 
legislative, montagnarzii * nu mi erau decît nişte fiJistini în 
sălile „democraţii paşnice " .  Se încinseră dezbateri lungi, 
zgomotoase, inutile. Montagne era hotărîtă să impună respec
tarea constituţiei prin toate mijloacele, „în afară de forţa 
armelor".  In această hotărîre a ei se sprijinea pe n mani
fe� � 34 şi pe o delegaţie a „prietenilor constituţiei " . „Prieteni 
ai constituţiei " ,  astfel îşi ziceau rămăşiţele clicii „National " 
ului, ale paitidului republican burghez. P e  cind şase dintre 
reprezentanţii parlamentari care-i mai rămăseseră votaseră 
cJntra, iar toţi c·eilalţi pentru respingerea actului de acuzare, 
pe cînd Cavaignac îşi punea sabia la dispoziţia partidului 
ordinii, partea extraparlamentară, mai numeroasă, a clicii se 
năpusti avidă asupra p rilejului ce i se oferea de a ieşi din 
situaţia ei de paria poliic şi de a s e  srecura în rîndurile 
partidului democrat. Nu apăreau ei oare ca scutierii fireşti 
ai acestui partid care se ascundea îndărătul scutului lor, în
dărătul principiului Jar, îndărătul constituţiei ? 

Pînă în zori de zi „Muntele" s- a zvîrcolit în durerile fa
cerii. El a dat naştere „unei proclamaţii către popor", oare în 
dimineaţa zilei de 13 iunie a ocup at un loc mai mult sau mai 
puţin modest în două ziare sociali.ste 35• Ea i-a declarat pe 
preşedinte, miniştii, majoritatea Adunării legislative „în 
afara cons tituţiei" (hors la Constitution) şi a chemat garda 
naţională, armata şi în cele din urmă şi poporul „să se ridice " .  
„Trăiască constituţia !"  - era lozinca pe care o lansa, şi lo
zinca aceasta nu însemna altceva decît „Jos revoluţia / " .  

I n  concordanţă c u  proclamaţia constituţională a Montag
nei a avut loc la 13 iunie o aşa-zisă demonstraţie paşnică a 
micii burghezii, adică o procesiune de 30.000 de oameni, cei 
mai mulţi din gărzile naţionale, care, pornind de 1a Château 
d'Eau, au parcurs neînarmaţi, împreună cu membri ai sec
ţiilor secrete muncitoreşti, bulevardele, înaintînd în strigăte 
de „Trăiască constituţia /",  proferate mecanic, rece, u con
ştiinţa încărcată, de către membrii cortegiului şi care, în loc 
să crească asemenea tunetului, erau repetate ironic de ecoul 
poporului adunat pe trotuare. Ceea ce lipsea corului era 
glasul convingerii profunde. Iar cînd dortegiul a trecut prin 
faţa sediului „prietenilor constituţiei " şi pe frontonul clădirii 
a apărut un crainic năimit l constituţiei c are, agitînd jobe
nul cu gesturi largi şi umflîndu-şi plămînul uriaş, a lăsat să 

* - partizanii Muntelui (de la cuvintul „montagne" - „muntele" ) .  
- Nota Trad. 
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cadă ca o grindină peste capetele pelerinilor lozinca „Trăiască 
constituţia !" ,  au p ărut ei înşişi o clipă copleşiţi de comicul 
situaţiei. Se ştie că, după e a paCu1s rue de la Paix şi a fost 
pimit pe bulevarde în chip cu totul neparlamentar de dra
gonii şi vînătorii lui Changamier, cortegiul s-a risipit într-o 
clipă în toate direcţiile, în strigăte anemice de „La arme ! " ,  
ncate din fugă doar c a  să s e  împlinească chemarea l a  
me din parlament d e  la 1 1  iunie. 

Majoritatea Montagnei, adunată în 'rle du Hasard, a luat-o 
la fugă cînd această împrăştiere brutaJ ă a procesiunii paşnice, 
zvonui înnăbuşite despre asasinarea pe bulevarde a unor 
cetăţeni neînarmaţi şi tumultul tot mai mare de pe străzi 
p reau să anunţe apropierea unei răscole. Ledru-Rollin, în 
fruntea unui grup mic de deputaţi, a salvat onoarea Montag
nei. Sub protecţia artileriei pariziene care se adunase la 
Palais Nationl, ei s-au îndreptat spre Conservatoire des arts 
et metiers * , unde urmau să sosească legiunea a S�a şi a 6-a 
a gărzii naţionale. Dar mo11tagnarzii au aşteptat zadarnic 
l egiunea a 5-a şi a 6-a ; prudentele gărzi naţionale şi-au lăsat 
reprezentanţii în voia soartei, artileria pariziană însăşi a îm
piedicat popol să ridice baricade, în învălmăşeala haotică 
care s-a produs a fost imposibil să se ia vreo hotărîre, trupele 
de linie au sosit cu arma în cumpănire, p arte din reprezentanţi 
au fost arestaţi, restul a reuşit să fugă. Astfel s-a sfîrşit ziua 
de 13 iunie. 

Dacă 23 iunie 1 848 fusese insurecţia proletariatului revo
luţionar, 1 3 -iunie 1 849 a fost insurecţia mie-burghezilor demo
craţi, fiecare din aceste două insurecţii fiind expresia clasică, 
pură, a clasei oare a înfăptuit-o. 

Doar la Lyon s-a ajuns l a  o ciocnire îndîrjită, sîngeroasă. 
Aici, unde burghezia indstrială şi p roletariatul industrial se 
contrapun nemijlocit, unde mişcarea muncitorească nu este 
încadrată şi determinată de mişcarea generală ca Ja Paris, 
ecoul lui 1 3  iunie şi-a pierdut c aracterul lui iniţial. In cele
lalte localităţi din provincie unde 13 iunie a avut ecou, el nu 
a provocat incendii, a fost doar un fulger rece. 

13 iunie a încheiat prima perioadă a existenţei republicii 
constituţionale, care la 28 mai 1 849, o dată cu întruirea 
Adunării legislative, căpătase o existenţă normlă. Acest 
prolog este străbătut de la un capăt la ltul de lupta zgomo
toasă dintre partidul ordinii şi Montagne, dintre burghezie 
şi mica burghezie, care se opune zadanic statornicirii repu-

* - Muzeul de arte şi meserii. - Nota T1ad. 
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blicii burgheze în favoarea căreia ea însăşi conspirase mereu 
în guvenul provizoriu şi în Comisia executivă, şi pentru care 
în zilele lin iunie luptase cu fanatism împotriva proletariatu
lui. 1 3  iunie îi frînge rezistenţa şi face din dictatura legisla
tivă a regaliştilor coalizaţi un fait accompli :. Din clipa 
aceasta Adunarea naţională nu mai este decît n comitet l 
salvării publice în mîna partidului ordinii. 

Parisul pusese sub „stare de acuzarea pe preşedinte, pe 
miniştri şi majoritatea Adunării naţionale ; aceştia au pus 
Parisul sub „stare de asediuu. Muntele declarase majoritatea 
Adunării legislative „în afara constituţiei", iar majoritatea a 
deferit Muntele Curţii supreme (haute-cour) pentru violarea 
constituţiei şi a proscris tot ce mai rămăsese viabil în rîn
durile acestui partid. El a fost sfîrtecat de n-a mai rămas 
decît un trunchi fără cap şi fără inimă. Minoritatea a mers 
pînă la tentativa unei insurecţii parlamentare, majoritatea a 
ridicat despotismul ei parlamentar la  rangul de lege. Ea a 
decretat un nou regulament, care desfiinţa Jibeltatea tribunii 
şi împuternicea pe preşedintele Adunării naţionale să-i sanc
ţioneze pe deputaţi pentru tulburarea ordinii cu mustrare, 
amendă, retragerea diurnelor, excludere temporară, arest. 
Deasupra corpului trunchiat al Montagnei ea a atîmat în 
locul sabiei nuiaua. Era o datorie de onoare pentru restul de
putaţilor Montagnei să-şi depună în bloc mandatul. Un astfel 
de act ar fi accelerat destrămarea partidlui ordinii. El tre
buia să se descompună în părţile sale componente iniţiale în 
clipa în care nu le-ar mai fi unit nici măcar umbra unei 
opoziţii. 

O dată cu forţa parlamentară li s-a răpit mic-burghezilor 
democraţi şi forţa armată prin dizolvarea artiliei pariziene 
şi a legiunilor a 8-a, a 9-a şi a 12-a ale gărzii naţionale. In 
schimb, legiunea marii finanţe, care năvălise la 13 iunie în 
imprimeriile Boule şi Roux, distrugînd maşinile, devastînd 
redacţiile gazetelor republicane şi arestînd în mod arbitrar 
redactori, zeţari, tipografi, expeditori, crieri, a fost în
curajată de la înălţimea tribunei Adunării naţionale. Pe tot 
cuprinsul Franţei s-a repetat dizolvarea gărzilor naţionale, 
suspectate de republicanism. 

O nouă lege a presei, o nouă lege a asociaţiilor, o nouă 
lege a stării de asediu, închisorile Parisului ticsite, emigranţii 
politici izgoniţi, toate ziarele care depăşeau cadrul „National"
ului suspendate, Lyon şi cele cinci departamente limitrofe 

* - fapt împlinit. - Nota Trad. 
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lăsate pradă şicanelor brutale ale despotismului soldăţimii, 
omniprezenţa parchetelor, o nouă epurare a armatei de func
ţionari de atîtea ori epurată, - toate acestea erau inevitabile 
metode stereotipe pe care reacţiunea învingătoare le repetă 
mereu, vrednice de amintit după masacrele şi deportărle din 
iunie numai petru că de astă dată nu erau îndreptate numai 
împotriva Parisului, ci şi împotriva departamentelor, nu nu
mai împotrila proletariatului, ci înainte de toate împotriva 
claselor de mijloc. 

Legile represive, care lăsau la aprecierea guvenului insti
tuirea stării de asediu, care încătuşau şi mai mult presa şi 
desfiinţau dreptul de sociere, au absorbit întreaga activtate 
legislativă a Adunării naţionale în cursul lunilor iunie, iulie 
·şi august. 

Totuşi această epocă este caracterizată nu prin exploa
tarea de fapt, ci prin exploatarea principială a victoriei, nu 
prin hotărîriJe Adunării naţionale, ci prin motivarea acestor 
hotărîri, nu prin faptul material, ci prin frază, nu atît prin 
frază, cît prin accentul şi gestul care însufleţesc fraza. Mani
festarea neruşinată şi fără ocol a sentimentelor regaliste, in
sulta aristocratic dispreţitoare adusă republicii, divulgarea 
cochet-frivolă a scopurilor Restauraţiei, într-un cuvînt ne
socotirea arogantă a bunei-cuviinte republicane dau acestei 
perioade un ton şi o nuanţă caracteristice. „Trăiască consti
tuţia !"  - era strigătul de luptă al învinşilor din 13 iunie. 
lnvingătorii erau, aşadar, eliberaţi de ipocrizia Jimbajului 
.constituţional, adică republican. Contrarevoluţia învingea în 
Ungaria, Italia, Germania, aşa că vedeau dej a Restauraţia la 
porţile Franţei. Intre conducătorii fracţiunilor ordiii s-a 
născut o adevărată concurenţă, care mai de c·are căutînd să-şi 
dovedească în „Moniteuru reglismul lui, să-şi mărturisească 
eventulele lui păcate liberale comise sub monarhie, să se 
pocăiască şi să ceară iertare lui dumnezeu şi oamenilor. Nu 
trecea zi fără ca revoluţia din februarie să nu fie declarată 
le la tribuna Adunării naţionale ca  o calamitate publică, fără 
ca vreun oarecare mic senior de la ţară, legitimist, să nu 
declare solemn că nu a recunoscut niciodată republica, fără 
ca vreunii din laşii transfugi şi trădători ai monarhiei din 
iulie să nu facă pe vitejii de după război, povestjnd fapte 
eroice de la a căror îndeplinire îi împiedicase nunai filan
tropia lui Ludovic-Filip sau alte neînţelegeri. Reieşea că 
ceea c! trebuia admirat în zilele din februarie nu era mări
nimia poporului învingător, ci abnegaţia şi moderaţia rega-
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liştilor care i-au permis sa mvingă. Un reprezentant al po
porului a propus să se atribuie o parte din aj utoarele b ăneşti 
destinate răniţilor din februarie gărzilor municipale, singu
rele care binemeritaseră de tla patrie in acele zile. Un altul 
a cerut să se decreteze ridicarea unei statui ecvestre a duce
lui de Orleans în piaţa Carrousel. Thiers a numit constituţia 
un petic de hîrtie murdar. Pe rînd au venit la tribună or
leanişti pentru a răta că se căiesc de conspiraţia lor împo
triva regalităţii legitime, legitimişti p entru a arăta că regretă 
că, împotrivindu-se regalităţii nelegitime, grăbiseră prăbuşi· 
rea regalităţii în genere, Thiers se căia că a urzit intrigi îm
potriva lui Mole, Mole se căia ·c·ă a urzit intrigi împotriva lui 
Guizot, Barrot că a urzit intrigi împotriva tuturor acestor trei. 
Lozinca „Trăiască republica social-democrată ! " a fost decla
rată neconstituţională ; lozinca „Trăiască republica I "  a fost 
urmărită ca fiind social-democrată. La aniversarea bătăliei 
de la Waterloo un deputat a declarat : „Mă tem mai puţin de 
invazia prusacilor lecit de revenirea în Franţa a emigranţi
lor revoluţionari " .  Celor care se plîngeau în legătură cu 
teroarea organizat ă  la Lyon şi în dep artamentele învecinate, 
Baraguey d'Hilliers le-a răspuns : „Prefer teroarea albă terorii 
roşii " („J'.aime mieux la terreur blanche que la terreur rouge " ) .  
Iar Adunarea aplauda frenetic o ri d e  cite ori oratorii ei ros
teau vreo epigramă împotriva republkii, revoluţiei, constitu
ţiei sau în favoarea regalităţii şi a Sfintei Alianţe. Orice 
vilare a celor mai mărunte formalttăţi republicane, de 
exemplu omisiunea de a numi pe deputaţi „citoyens " ,  îi en
tuziasma pe c avalerii ordinii. 

Alegerile suplimentare de Ja 8 iulie din Paris, ţinute su> 
influenţa stării de asediu, o însemnată parte a proletariatului 
abţinîndu-se de la vot, ocuparea Romei de către armata fran
ceză, intrarea în Roma a eminenţelor roşii 36, şi o dată cu ele 
a inchiziţiei şi .a terorii călugărilor, - toate acestea adăugau 
victoriei din iunie noi victorii şi sporeau încîntarea partidu
lui ordinii. 

In sfîrşit, pe la mijlocul Junii august, în parte pentru a 
asista la c onsiliile departamentale care tocmai se întruneau, 
în parte p entru că erau obosiţi de orgia regalismului lor care 
dura de atîtea luni, regaliştii au decretat suspendarea pe timp 
de două luni a lucrărilor Adunării naţionale. Cu vădită ionie 
ei au instituit o comisie de 25 de deputaţi, crema legitimişti
lor şi orleaniştilor - un Mole, un Changanier -, ca loc
ţiitori ai Adunării naţionale şi ca paznici ai republicii. Ironia 
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era mai profundă dec'ît bănuiau ei. Tocmai ei, pe care istoria 
îi condamnase să contribuie la prăbuşirea monarhiei, pe c are 
o iubeau, erau predestinaţi de istorie s ă  conserve republica, 
pe care o urau. 

Cu suspendarea lucrărilor Adunării legislative se încheie 
a doua perioadă a existenţei republicii constituţionale, peri
oada ei de frenezie regalistă. 

La Paris starea de asediu fusese ridicată din nou, presa îşi 
reluase activitatea. ln timpul suspendării ziarelor socil
democrate, în perioada legislaţiei represive şi a dezmăţului 
reglist, „Siecle" 87, vechiul reprezentant literar al mic-bur
ghezilor monarho-constituţionali, se orientase spre republi
canism ; „Presse" 88, vechiul exponent literar al reformatori
lor burghezi, se orientase spre democratism, iar „National " ,  
vchiul organ clasic al burghezilor republicani, se orientase 
spre socialism. 

Asociaţiile secrete c ăpătau o mai mare răspîndire şi-şi in
tensificau activitatea pe măsură ce cluburile publice deveneau 
imposibile. Asociaţiile industriale ale muncitorilor, tolerate 
ca simple societăţi comerciale, nule din punct de vedere 
economic, ajunseseră să fie din punct de vedere politic tot 
atîta mijloace pentru unirea proletariatului. 13 iunie a rete
zat vîrfurile oficiale ale diferitelor p artide semirevoluţionare, 
iar masele şi-au dobîndit propriul lor cap. Cavalerii ordinii 
răspîndiseră spaima, prevestind grozăviile republicii roşii ; 
dar excesele grosolane, nemaipomenitele atrocităţi ale contra
revoluţiei vrctorioase în Ungaria, la B aden, la Roma reabili
tară complet „republica roşieu .  Şi clasele intermediare ne
mulţumite le societăţii franceze au început să prefere 
făgăduielile republicii roşii, cu grozăviile ei p roblematice, 
grozăviilor monarhiei roşii, ·cu reala ei lipsă de perspectivă. 
Nici un socialist n-a făcut în Franţa mi multă p ropagandă 
revoluţionară dedt Haynau. A chaque capacite selon ses 
oeuvres I '  

Intre timp Ludovic Bonaparte profita de vacanţa Adunării 
naţionale penru a face turnee princiare în provincii, legiti
miitii cei mai înfocaţi plecau în pelerinaj la Ems, la nepotul 
sfîntului Ludovic 89, iar masa deputaţilor din partidul ordinii 
puneau la cale intrigi în consiliile dep atamentale, c'are toc
mi se întruni seră, în scopul de a e determina să exprime 
ceea ce maj oritatea Adunării naţionale încă nu îndrăznea să 

• - Fiecărei capacităţi dpă înfăptuirile sale I (Marx foloseşte aici 
cunoscuta formulă saint-simonistă). - Nota Trad. 
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exprime : cererea de a se revizui imediat constituţia. In con
formitate cu textul constituţiei, aceasta putea fi revizuită 
abia în 1 852 de către o Adunare naţională convocată anume 
în ·acest scop. Dar dacă majoritatea consiliilor departamen
tale e pronunţa în acest sens, nu trebuia oare Adunarea 
naţională să jertfească glasului Franţei virginitatea consti
tuţiei ? Adunarea naţională şi-a pus în aceste consilii provin
ciale aceleaşi speranţe pe c are călugăriţele din „Henriada" 
lui Voltre şi le  puneau în panduri *. Cu unele excepţii, 
Putifarii din Adunarea naţională aveau însă de-a face în pro
vincii cu tot atîţia Iosifi. Marea majoritate nu voia să 
priceapă sugestiile care o importunau. Revizuirea constituţiei 
a fost zădăicită chiar de instrumentul care urma s-o traducă 
în viaţă : de votul consiliilor departamentale. Glasul Franţei, 
şi anume al Franţei burgheze, se făcuse auzit şi se pronunţase 
împotriva revizuirii. 

La începutul lunii octombrie Adunarea naţională legisla
tivă s-a întruit din nou - tantum mutatus ab illo **. Fizio
nomia ei se schimbase cu totul. Respingerea neaşteptată a 
revizuirii de către consiliile departamentale o readusese în 
limitele constituţiei şi îi amintise de limitele duratei ei. 
Orleaniştii deveniseră bănuitori în urma pelerinajelor legiti
miştilor la Ems, legitimiştii intraseră la bnuială în urma 
tratativelor orleaniştilor cu Londra 40, ziarele ambelor frac
ţiuni aţîţaseră focul şi Cîntăriseră pretenţiile reciproce ale 
pretendenţilor lor. Orleaniştii şi Jegitimiştii laolaltă erau în
t ărîtaţi n cauza uneltirilor bonapartiste care se vădeau în 
călătorile princiare, în încercările de a se elibera de frîul 
constituţional mai mult sau mai puţin străvezii ale preşedin
telui, în limbajul arognt al ziarelor bonapartiste ; Ludovic 
Bonaparte, la rîndul său, purta pică Adunării naţionale, care 
considera îndreptăţită numai conspiraţia legitimistă şi or
leanistă, guvenului care-l trăda mereu faţă de această Adu
nare naţională. In sfîrşit, uvernul era el însuşi scindat în 
chestiunea politi'ii romane şi a impozitului pe venit, propus 
de ministrul Passy şi înfierat de conservatori ca fiind o mă
sură socialistă. 

Unul dintre primele proiecte de lege depuse de guvernul 
Earrot la redeschiderea Adunării legislative era cererea unui 
credit de 300.000 de franci pentru ia se plăti o pensie de vă-

* Pandur - infanterist ungur în armata imperială austriacă. -
Nota Trad. 

** - ce s chimbare de atunci I (Virgiliu : „Eneida" ) .  - Nota Trad. 
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duv. ducesei de OrJeans. Adunarea naţională a aprobat-o, 
adăugînd datoriei p ublice a 'naţiunii franceze o sumă de 
7.000.000 de franci. In p ce Ludovic-Filip continua astfel 
să joace cu succes rolul de „pauvre honteux " ,  de cerşetor în 
haine negre, nici guvernul nu îndrăznea să ceară un supli
ment de salariu pentru Bonaparte şi nici Adunarea nu părea 
dispusă să-i acorde. Iar Ludovic Bona.parte şovăia ca tot
deauia în faţa dilemei : Aut Caesar, aut Clichy ! * 

Cea de-a doua cerere a guvenului, de a se aloca un credit 
de 9.000.000 de franci p entru acoperirea cheltuielilor necesi
tate de expediţia împotriva Romei, a înăsprit tensiunea dintre 
Bonaparte de o p arte, miniştrii şi Adunarea naţională de cea
laltă p arte. Ludovic Bonaparte publicase î n  „Moniteur" o scri
soare adresată aghiotaµtulu� său Edgar Ney, în c are lega gu
vernarea p apală de garanţii constituţionale. Papa, la rîndul 
său, lansase „motu propria" 41 o locuţiune în care respingea 
orice îngrădire a puterii sale restaurate. Scrisoarea lui Bona
parte 1ntredeschidea cu o intenţionată indiscreţie draperiile 
cabinetului său, spre a se expune pe sine însuşi privirilor 
galeriei ca pe un geniu binevoitor, dar neînţeles şi îcătuşat 
în p ropria lui casă. Nu era la prima lui cochetărie cu „sfioa
sele fluturări de aripi ale unui suflet liber" 42• Thiers, rapor
torul c omisiei, a ignorat complet fluturările de aipi ale lui 
Bonap art' şi s-a mulţumit să traducă în franceză alocuţiunea 
p aplă. Nu guvernul, ci Victor Hugo a încercat să-l s alveze 
pe p reşedinte, p ropunînd Adunării · naţionale să-şi dea asen
timentul la scrisoarea lui Napoleon. „Allons donc I Allons 
donc /" * * .  Cu această exclamaţie ireverenţioasă şi frivolă 
majoritatea a înmormîntat p ropunerea lui Hugo. Politica 
p reşedintelui ? Scrisoarea preşedintlui ? Preşedintele însuşi ? 
„Allons donc I Allons donc ! " .  Cine naiba îl i a  pe d-l Bona
parte au serieux * * *  ? Credeţi, monsieur Victor Hugo, că vă 
credem că dv. credeţi în preşedfate ? „Allons donc ! Allons 
donc / "  

In cele din urmă ruptwa dintre Bonaparte ş i  Adunarea 
naţională a fost grăbită de discuţia cu p rivire la rechemarea 
în ţară a familiilor Orleans şi Bourbon. Deoarece guvenul nu 
prezenta această propunere, a făcut-o vărul preşedintelui * * * * ,  

* - Sau Cezar, sau închisoarea pentru datornici I Parafrazarea ce
lor spuse de Iuliu Cezar : „Aut Caesar, aut nihil" - "Ori imprrat, ori 
nimic") .  - Nota Red. 

** - „Haida de 1• - Nota Trad. 
*** - în serios. - Nota Trad. 

**** - principele Naipoleon Bonaparte. - Nota Red. 
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fiul ex-regelui Westfaliei. Propunerea de rechemare nu iVO 
alt scop decît să-i coboare pe pretendentul legitimist şi pe cel 
orlenist pe aceeaşi treaptă cu pretendentul bonapartist, sau 
mai curînd sub el, întrucît el se afla cel puţin în fapt în frun
tea statului. 

Napoleon Bonaparte a fost îndeajuns de ireverenţios să 
înglobeze rechemarea familiilor regale alungate şi amnistierea 
insurgenţilor din iunie în cadrul uneia şi aceleiaşi propuneri. 
Indignarea majorităţii l-a silit de îndată să revină asup ra 
acestei îmbinări nelegiuite a celor sfinte cu cele infame, a 
viţei regale cu lifta p roletară, a stelelor fixe ale societăţii cu 
fosforescenţele din mlaştină, dînd fiecărei p ropuneri locul ce 
i se cuvenea. Majorttatea a respins cu hotărîre rechemarea 
familiilor regale, iar Berryer, Demostenele legitimiştilor, nu a 
lăsat să subziste nici o îndoială cu privire la semnificaţia 
acestui vot. Degradarea pretendenţilor la rolul de simpli cetă
ţeni - iată scopul urmărit ! Se încerca să i se răpească 
aureola, ultima maiestate ce le mai rămăsese, maiestatea exi
lului ! Ce s-ar putea crede despre acel pretendent, a exclamat 
Berryer, care, uitînd originea lui ilustră, ar veni încoace să 
trăiască ca un simplu p articular ! Nu i se putea spune lui 
Ludovic Bonaparte mai lămurit că nu cîştigase nimic prin 
prezenţa sa, că dacă regaliştii coalizaţi aveau nevoie de el 
aici, în Franţa, pe scaunul preşedinţial, ca de u personaj 
neutru, adevăraţii p retendenţi la tron trebuiau să rămînă as
cunşi privirilor profane în negura exilului. 

La 1 noiembrie Ludovic Bonaparte a răspuns Adunării 
legislative printr-un mesaj care anunţa cu cuvinte destul de 
tăioase demiterea guvernului Barrot şi formarea unui nou gu
vern. Guvernul Barrot-Falloux era guvenul coaliţiei rega
liste, guvernul d' Hautpoul era guvenul lui Bonaparte, instru
mentul p reşedintelui împotriva Adunării legislative, un 
guvern de vătafi. 

Bonaparte nu mai era acum personajul neutru din 1 0  de
cembrie 1 848. Faptul că deţinea puterea executivă grupase 
în jurul Jui o sumă de interese, lupta împotriv,a anarhiei silea 
însuşi partidul ordinii să întărească influenţa lui, şi dacă 
Napoleon nu mai era popular, partidul ordinii era nepopular. 
Cît despre orleanişti şi legitimişti, nu putea el oare spera că 
rivalitatea dintre ei, pe de o parte, şi necesitatea unei res
tauraţii monathice oarecare, pe de altă parte, vor sili aceste 
frpcţiuni să recunoască pe pretendentul neutru ? 
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tenţei republicii constituţionale, perioadă c are se încheie cu 
10 martie 1 850. Incepe nu numai jocul obişnuit al instituţiilor 
constituţionale, atît de admirat de Guizot, ciorovăiala dintre 
puterea executivă şi cea Jegislativă. Faţă de poftele de res
taurare ale orJeaniştilor şi legitimiştilor coaliz•aţi, Bonaparte 
apără bala juridică a puterii sale fictive : republica ; faţă de 
poftele de restaurare ale lui Bonaparte, partidul ordinii apără 
baza juridică a dominaţiei Jor comune : republica ; legitimiştii 
faţă de orleanişti şi orleaniştii faţă de legitimişti apră statu
:uo : republica. Toate aceste fracţiuni ale partidului ordinii, 
care au fiecare propriul ei rege şi propria i restaurare in 
petto *, fac să prevaleze pe irînd faţă de poftele de uzurpare 
şi de răzvrătire ale rivalilor lor dominaţia comună a burghe
ziei, forma în care sînt neutralizate şi menţinute pretenţiile 
lor speciale - republica. 

Intocmai cum Kant face din republică, ca unica formă de 
stat raţională, un postulat al raţiunii practice, a cărei reali
zare nu e atinsă niciodată, dar a cărei atingere trebuie să ră
mînă întotdeauna ţinta noastră, obiectul preocupării noastre, 
tot astfel postulatul acestor regalişti este monarhia. 

In felul acesta, republica constituţională, ieşită din mîiniJe 
republicanilor burghezi ca o formulă ideologică găunoasă, a 
devenit în mîinile regaliştilor coalizaţi o formă vie, plină de 
conţinut. Iar Thiers era mi aproape de adevăr decît bănuia 
cînd a spus : „Noi, regaliştii , sîntem adevă1atul reazem al 
republicii constituţionale " .  

Căderea guvernlui coaliţiei, instaurrea guvernului de 
vătafi avea şi altă semniiicaţie. Ministrul său e finanţe se 
numea Fould. Instalarea lui Fould la finanţe însemna că avu
ţia naţională franceză era în mod oficial lăsată pradă bursei, 
însemna administrarea 'averii publice de către bursă şi în 
interesul bursei. Prin numirea lui Fould aristocraţia financiară 
îşi anunţa restaurarea în „Moniteur" .  Această restaurare com
pleta în mod necesar celelalte restaurări, oare alcătuiesc tot 
atîtea verigi în lanţul republicii constituţionale. 

Ludovic-Filip nu îndrăznise niciodată să facă dintr-un ade
vărat loup-cervier ** un ministru de finanţe. Intocmai cum 
monarhia sa a fost denumirea ideală a dominaţiei marii bur
ghezii, în ministerele s.le interesele pTivilegiate au trebui t 
să poarte nume ideologice dezinteresate. Pretutindeni repu-

* - gata pregătită. - Nota Trad. ' ** - rechin de bursă. - Nota Trad. 
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blica burghez ă împingea pe primul plan ceea ce diferitele 
monarhii, cea legitimistă ca şi cea orleanistă, ţineau ascuns în 
Ulise. Ea a materializat ceea ce idealizaseră ele. In locul 
numelor de sfinţi, ea a pus numele p roprii burgheze ale inte
reselor dominante le clasă. 

Intreaga noastră expunere a arătat c ă, din prima zi a exis
tenţei ei , republica nu a răstunat aristocraţia financiară, ci 
a consolidat-o. Dar republica îi făcea concesii împotriva 
voinţei ei, supunîndu-se destinului. Cu Fould iniţiativa gu
venamentală a revenit aristocraţiei financiare. 

Se va pune întrebarea : cum a putut suporta şi tolera 
burghezia coalizată dominaţia airistociaţiei financi are, care 
sub Ludovic-Filip se întemeia pe excluderea sau subordona
rea celorlalte p ături burgheze ? 

Răspunsul e simplu. 
In primul rînd, aristocraţia financiară constituie ea însăşi 

o fracţiune de o importnţă hotărîtoare a coaliţiei regaliste, 
a c ărei putere guvernamentală c omună se numeşte republică. 
Purtătorii de cuvînt şi „somităţile "  orleaniştilor nu sînt ei 
oare vechii aliaţi şi complici .ai aristocraţiei financiare ? Nu 
este ea însăşi falanga de aur a orleaniştilor ? In ceea ce-i pri
veşte pe legitimişti, ei p articipaseră în practică încă pe vre
mea lui Lidovic-Filip la toate orgiile speculaţiilor de bursă, 
cu minele şi căile feiate. Alianţa dintre marea proprietate 
funciară şi marea finanţă este în general un fenomen nor
mal. Dovadă : Anglia, dovadă : chiar şi Austria. 

Intr-o ţară ca Franţa, în care volumul producţiei naţio
nale, în raport cu datoria publică, este disproporţionat d e  
mic, în care renta de stat constitie obiectul cel mai impor
tant al speculaţiilor, iar bursa - piaţa principală pentru pla
sarea capitaluli care vrea să se valorifice pe cale neproduc
tivă, într-o asemenea ţară nu se poate ca nenumăraţi oameni 
din toate clasele burgheze sau semiburgheze să nu p articipe 
la datoria publică, la jocul de bursă, la finanţe. Toţi aceşti 
paticipanţi secundari nu-şi găsesc oare protectorii şi ş efii 
naturali în fracţiunea care reprezintă aceste interese în mă
sura cea mai formidabilă, care le reprezintă în totalitatea lor ? 

Ce anume determină acapararea averii publice de către 
m area finanţă ? Creşterea permanentă a datoriilor statului. 
Dar datorii1le statului ? Faptul că veniturile sînt in perma
nenţă depăşite de chltieli, disproporţie care este totodată 
cauza şi efectul sistemului împrumuturilor de stat. 

Pentru a evita contractarea unor asemenea datorii, statul 
trebuie sau să-şi restrîngă cheltuielile, adică să simplifice 
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aparatul de stat, să-l reducă, să guveneze cit mai puţin, să 
folosească cît mai puţin personl, să se amestece cît mai 
puţin în treburile societăţii civile. Această cale nu era posi
bilă pentru partidul ordinii, ale cărui mijloace de represiune, 
l cărui amestec oficial în numele statului, a cărui omni
prezenţă prin organele de stat trebuia să crească pe măsură 
ce creşteau pericolele care îi ameninţau din toate părţile 
dominaţia şi condiţiile de existenţă ale clasei sale. Jandarme
ria nu poate fi redusă cînd se înmulţesc atacurile împotriva 
persoanei şi a proprietăţii. 

Sau statl trebuie să caute să evite datoriile şi să stabi
lească un echilibru fie chiar şi momentan, trecător al bugetu
lui, făcînd să apese pe umerii claselor celor mai bogate ale 
populaţiei impozite excepţionale. Trebuia oare p artidul or
dinii, pentru a pune avuţia naţională la adăpost de exploatare 
la bursă, să-şi sacrifice propria lui avuţie pe altarul patriei 1 
Pas si bete ! • 

Aşadar, fără revoluţionarea radiclă a statului francez nu 
era posibilă revoluţionarea bugetlui francez. Acest buget 
implica datorii de stat, datoriile de stat implicau dominaţia 
speclaţiilor cu obligaţiunile de stat, dominaţia creditorilor 
statului, a bancherilor, a zarafilor şi a rechinilor de bursă. 
O singură fracţiune a p artidului odinii era direct interesată 
în răstunarea aristocraţiei financire, fabricanţii. Nu vorbim 
de industriaşii mijlocii şi de c·ei mai mărunţi, ci de magnaţii 
industrili, ;are sub Ludovic-Filip formeră baza largă a 
opoziţiei dinastice. Ei sînt, fără îndoială, interesaţi s ă  se re
ducă cheltuielile de producţie, deci să e reducă <impozitele 
care intră în producţie, deci să se reducă datoiile statului, 
ale căror dobînzi intră în impozite, deci să fie răstunată aris
tocraţia financiară. 

ln Anglia - şi cei mai mari fabrinţi francezi sînt mic
burghezi pe Jîngă ivalii lor englezi - îi găsim într-adevăr 
pe fabricanţi, pe un Cobden, un Bright, în fruntea cruciadei 
împotriva băncii şi a ristocraţiei bursei. De ce nu şi în 
Franţa 1 In Anglia predomină industria, în Franţa - agri
cultura. ln Anglia, industria are nevie de free trade * *, în 
Franţa - de taxe vamle protecţioniste, de monopolul naţio
l pe lîngă celelalte monopoluri. Industria franceză nu do
mină producţia franceză, de aceea industiaşii francezi nu 
domină burghezia franceză. Pentru a-şi apăra interesele îm-

* - Dparte de a fi atit de prost I - Nota Trad. ** - libertatea comerţului. - Nota Trad. 

G - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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p otriva celorlalte fracţiuni ale burgheziei, i nu se pot pune, 
ca englezii, în iruntea mişcării şi totodată să facă să primeze 
interesele lor de clasă ; ei trebuie să treacă la remorca rev0-
lu ţiei şi să servească interese opuse intereselor generale ale 
clasei lor. In februarie ei nu-şi înţeleseseră poziţia, februarie 
îi învăţase minte. Şi cine este mai direct ameninţat de mun
citori decît p atronul, capitalistul industrial ? De aceea în 
Franţa fabricantul a devenit în mod necesar cel mi fanatic 
membru al partidului ordinii. Ce contează micşorarea profi
tului său de c ătre magnaţii finanţei fată de desf iin/area pro
iitului de către proletariat ? 

In Franţa mic-burghezul face ceea e în mod normal ar 
trebui să facă burghezul industrial ; muncitorul face ceea ce 
în mod normal ar trebui să fie sarcina mic-burghezului, dar 
cine rezolvă sarcina muncitorului ? Nimeni. In Franţa ea nu 
este rezolvată, în Franţa ea este doar procl amată. Ea nu se 
rezolvă nicăieri în cadrul naţionl 43 ; războiul de clasă din 
sinul societăţii franceze se trnsformă într-un război mon
dial, în care se înfruntă naţiunile. Rezolvarea începe abia în 

momentul în care războiul mondial va pune proletariatul în 
.fruntea acelui popor care domină piaţa mondială, în fruntea 
Angliei. Revoluţia care îşi află aici nu sfîrşitul, ci începutul 
organizatoric, nu este o revoluţie de scurtă durată. Generaţia 

„actuală se aseamănă evreilor pe care Moise i-a dus prin de
. ş ert. Ea trebuie nu numai să cucerească o lume nouă, ci tre
buie să dispară pentru a face loc acelor oameni care să fie la 

'înălţima unei lumi noi. 
Dar să revenim la Fould. 
L. 14 noiembrie 1 849 Fould s-a urcat la tribuna Adunării 

naţionale şi şi-a expus sistemul său financiar : apoloia 
vechiului sistem fiscal ! Menţinerea impozitului pe vin I Abro
garea impozitului pe venit al lui Passy I 

Nici Passy nu era un revoluţionar ; el era un vechi mi
nistru al lui Ludovic-Filip. Era un puritan de tipul lui Dufaure 
şi unul dintre confidenţii cei mai intimi i lui Teste, acest ţap 
ispăşitor al monarhiei din iulie *.  Passy elogiase şi el vechiul 

* La 8 iulie 147 a început în faţa Camerei pairilor de la Pars po
cesul intentat lui Parmentier şi  generalului Cubieres pentru coruprea 
unui funcţionar în scopul de a obţine concesionarea unei saline, pre
cum şi împotriva lui Tste, )e atunci ministru al lucrărilor publice, pen
tru vina de a fi prmit mită. Acesta din umă a âncercait să se sinucidă 
în timpul Procesului. Toţi cei implicaţi au fost condamnaţi la amenzi 
grele, iar Test, .în plus, Şi la trei ani închisoare. (Nota lui Engels la 
edi/ia din 1895). 
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sistem fiscal, recomandase menţinerea impozitului pe vin, dar 
smulsese totodată vălul care ascundea deficitul public. El 
arătase că e necesar să se instituie un nou impozit, impozitul 
pe venit, pentru a nu se ajunge la falimentul statului. Fould, 
care îi recomanda .lui Ledru-Rollin falimentul statuli, reco
manda Adunării legislative deficitul în bugetul statului. El 
promitea economii, al c ăror mister s-a dezvăluit mai tîrziu, 
în sensul că cheltielile, de exemplu, se micşorau cu 
60.000.000, iar datoria curentă creştea cu 200.000.000, - sca
matorii în gruparea cifrelor, în calcle, ducînd toate în cele 
din urmă la noi împrumuturi . 

Sub Fold, fireşte, 'aristocraţia financiară, pusă alături de 
celelalte fracţiuni brgheze pizmaşe, nu s-a arătat atît de ne
ruşinat de coruptă ca sub Ludovic-Filip. Dar sistemul era ace
laşi : creşterea continuă a datoiilor, disimularea deficitli. 
Iar cu timpul vechea escrocherie de bursă s-a practicat mai 
pe faţă. Dovada : legea cu privire la calea ferată de la Avig
non ; oscilaţiile misterioase ale cursului efectelor publice, 
despre care, la un moment dat, a vorbit întregul Paris ; în 
sfîrşit, speclaţiile nereuşite ale lui Fould şi ale lui Bonaparte 
în legătură cu alegerile din 10 marie. 

Prin restaurarea oficială a aristocraţiei financiare, poporul 
francez trebuia s ă  ajungă în s curtă vreme în faţa unui nou 
24 februarie. 

într-un acces de mizantropie faţă de succesoarea ei, Con
stitunta desfiinţase impozitul pe vin pentru anul 1 850. Prin 
desfiinţarea unor impozite vechi nu puteau i plătite datorii 
noi. încă înainte de vacanţa Adunării legislative, Creton, un 
cretin din partidul ordinii, propusese menţinerea impozitului 
pe vin. Fould şi-a însuşit propunerea în numele guvernului 
bonapartist, iar la 20 decembrie 1 849, la un an de la procla
marea lui Bonaparte ca preşedinte, Adunarea naţională a 
decretat reintroducerea impozitului pe vin. 

Cel care susţinuse reintroducerea acestui impozit nu era 
un om de finanţe, ci Montalembert, conducătorul iezuiţilor. 
Raţionamentul lui era izbitor de simplu : impozitl este sînul 
maten care alăptează guvenul. Guvenul însenă instru
mentele de represiune, organele autorităţii, înseamnă armata, 
p oliţia, funcţionarii, judec·ătorii, miniştrii, înseamnă preoţii. 
Atentatl împotriva impozitului înseamnă atacul anarhiştilor 
împotriva p ăzitorilor ordinii, care apără producţia materială 
şi spiituală a societăţii burgheze de incursiunile vandalilor 
proletari. Impozitul este a cincea divinitate, alături de pro-

6* 
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prietate, familie, ordine şi religie. Iar impozitul pe vin este 
incontestabil un impozit, şi pe deasupra nu unl obişnuit, ci 
unul tradiţionl, un impozit cu iz monarhic, respectabil. Vive 
l'impot des boissons I Three cheers and one more I • 

Cînd ţăranul francez şi-l închipuie pe diavol, l îl vede 
sub chipul perceptorului. Din Clipa în cMe Montalembet a 
făcut din impozit o ivinitate, ţăranul a d evenit ateu şi s-a 
aruncat în braţele diavolului, le socialismului. El era pier
dut pentru rligia orii, pierdut pentru iezuiţi, pierdut pen
tru Bonaparte. 20 decembrie 1 849 îl compromisese drevocabil 
pe 20 decembrie 1 848. „Nepotul unchiului său "  nu era primul 
din familia a pe care-l prăbuşea impozitul pe vin, acest im
pozit care, după expresia lui Montalembet, miroase a fur
tună revoluţionară. Adevăratul Napoleon, Napoleon cel Mare. 
declarase la Sf. Elena că reintroducerea impoitului pe vin 
contribuise mai mult ca orice la prăbuşirea s a  prin faptl că-i 
îndepărtase pe ţranii din sudul Franţei. Incă sub Ludovic 
al XIV-lea acest impozit a fost principlul obiect al urii po
porlui (vezi scierile lui Boisguillebet şi Vauban) ; d esfiinţat 
de prima revoluţie, el fusese introdus din nou de Napoleon 
în 1 808 sub o formă modificată. Cînd Restauraţia şi-a făcut 
intrara în Franţa, îi croiau drum nu numai cazacii, ci şi pro
misiunile că se va desfiinţa impozitul pe vin. Fireşte că la 
gentJhommerie "" nu era obligată să-şi ţină cuvîntul faţă d e  
la gent taillable a merei et misericode "**. 1 830 făgăduise 
d esfiinţarea impozitului pe vin. Nu ra în spiritul ac·estui n 
să facă ce spunea şi nici să spună ce făcea. 1 848 făgăduise 
desfiinţarea impozitului pe vin, aşa cum le făgăduise pe toate 
celellte. Constituanta, în sfîrşit, care nu făgăduise nimic, a 
lăsat, a ş a  cum am arătat, o dispoziţie testamentară potivit 
căria impozitul pe vin urma să fie desfiinţat la 1 ianuarie 1 850. 
Şi exact 10 zile înainte de 1 ianuarie 1 850 Adunarea legisla· 
tivă l-a inrdus din nou ; astfel poporl francez încerca în 
zadar să-l pună pe fugă : cînd l d ădea pe uşă afară, l vdea 
inrînd pe fereastră. 

Ura poporului împotriva impozitului pe vin se explică prin 
faptul că în acest impozit sînt întrunite .toate laturile odioase 
ale sistemlui fiscl francez·. Modul în care e percepe este 
odios, modul în care se instituie este aristocratic, deoarece 

* - Trăiască ipozitul pe băuturi I De trei ori ma şi încă o dată 
ura.I - Nota Trad. 

** - nbilmea feudală. - Nota Trl. 
*** - pătura de js nedrep1ăţită, - Nota Trad. 
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::oeficientul impozitului este acelaşi pentru vinurle cele mai 
obişnuite c a  şi pentru cele mai scumpe ; impozit progresiv 
răstunat, el creşte, aşadar, în progresie geometrică cu des
creşterea aveii consumatorilor. El este o primă p entru vinuri 
falsificate şi contrafăcute şi de aceea provoacă o sistematică 
intoxicare a claselor muncitoare. El reduce consuml, prin 
faptul că instituie accize la porţile tuturor oraşelor cu peste 
4.000 de locuitori, transformînd fiecare oraş într-un stat străin 
care percepe taxe vamale protecţioniste asupra vinuli fran
cz. Marii negustori de vinuri, d ar mai mult încă cei mărunţi, 
Ies maTchands de vins, cîrciumarii, l căror cîştig depinde 
nemijlocit de consumul de vin, sînt cu toţii duşmani de moarte 
i impozitlui pe vin. In sfîrşit, reducind consumul, impozitul 
pe vin îngustează p.aţa de dsfacere a producţiei de vin. 
Punîndu-i pe muncitorii de la oraş în imposibilitate de a plăti 
vinul, el îi pune pe ţăranii viticultori în imposibilitate de a-l 
vinde. Or, Franţa numără aproximativ 1 2.000.000 de viticul
tori. E explicabilă, prin urmare, ura poporului în generl, b 
explicabilă în special ura fanatică a ţăranilor împotriva impo
zitului pe vin. Pe lîngă aceasta ei nu vedeau în reintroducerea 
acestui impozit un fenomen izolat, mai mult sau mai puţin 
întîmplător. Ţăranii au o tradiţie istorică, specifică, care se 
moşteneşte din tată în fiu, şi în această şcoală a istoriei se 
statonicise convingerea că fiecare guvern făgăduieşte des
fiinţarea impozitului pe vin atîta vreme cit vrea să înşele 
ţărnimea, �i că, de îndată ce a înşelat-o, menţine sau re
inroduce acest impozit. După impozitul pe n cunoaşte ţă
ranul buchetul guvernului, teninţa lui. Reintroducerea im
pozitului pe vin la 20 decembrie însemna : Ludovic Bonaparte 
este ca şi toţi ceilalţi ; dar el nu era oa toţi ceilalţi, el era 
o născocire a ţăranilor, iar prin petiţiile c u  milioane de sem
nături care protstau împotriva impozitului pe vin ei îşi re
trăgeau voturile date cu un an înainte „nepotului unchiu
lui său u .  

Populaţia rurală, care cuprinde peste două treimi din to
talul populaţiei franceze, este formată în cea mai mare parte 
din aşa-numiţii proprietari funciari liberi. Prima generaţie, pe 
care revoluţia din 1 789 o eliberase fără despăgubire de servi
tuţile feudale, nu plătise nimic pentru pămînt. D ar generaţiile 
următoare au plătit sub forma preţului pentru pămînt c·eea ce 
srămoşii lor semiiobag. plătiseră sub formă de rentă, zeciu
ială, clăci etc. Cu cit se îmulţea populaţia, pe de > parte, şi 
sporea fărîmiţarea pămîntului, pe de .altă p arte, cu atît creş-
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tea şi preţul parcelei, căci, pe măsură ce parcela devenea mai 
mică, c ererea de parcele creştea. Dar în proporţia în care 
creştea preţul pe care ţăranul îl plătea pentru parcelă, 
fie că o cumpăra direct, fie că i-o socoteau comoştenitorii lui 
drept capital, în aceeaşi proporţie creşteau în mod necesar şi 
datoriile ţăranului, adică ipoteca. Titlul de cranţă care gre
vează asupra pămîntului se numeşte ipotecă, act de gaj asu
pra pămîntului. Aşa cum în evul mediu proprietatea funciară 
acumula privilegii, se acumulează asupra parcelei modene 
ipotecile. - Pe de altă p arte, în regimul parcelării, p ămîntul 
este pentru proprietarul lui un simplu mijloc de producţie. 
ln aceeaşi măsură însă în care pămîntul este fărîmiţat, scade 
fertilitatea lui. Folosirea maşinilor pentru munca cîmpului, 
diviziunea muncii, marile lucrări de ameliorare a păîntului, 
ca, de pildă, construirea canalelor de drenaj şi de irigaţie etc.,  
devin din c e  în ce mai puţin posibile, în timp ce cheltuielile 
neproductive ale cultivării cresc proporţional cu diviziunea 
mijlocului de p roducţie însuşi. Toate acestea au loc indiferent 
dacă posesorul parcelei posedă sau nu capital. Dar cu cît pro
cesul de fărîmiţare a pămîntului înaintează, cu atît mai mult 
p arcela de p ămînt cu cel mai j alnic inventar reprezintă între
gul capital al ţăranului parcelar, cu atît se investeşte mai 
puţin capital în pămînt, cu atît îi lipsesc ţăranului sărac [ Kot
sasse] pămînt, bani şi cunoştinţe pentru a aplic a  p rogresele 
agronomiei, cu atît regresează cultura p ămîntului. In sfîrşit, 
venitul net s cade în aceeaşi proporţie în :are creşte consumul 
global, în aceeaşi proporţie în care întreaga familie a ţăranu
lui este reţinută de la alte ocupaţii din cauza proprietăţii ei, 
fără a putea trăi totuşi de pe urma acesteia. 

Aşadar, î n  măsura în care creşte p opulaţia şi, o dată cu 
ea, fărîmiţarea pămîntului, în aceeaşi măsură se scumpeşte 
mijlocul de producţie, p ămîntul, şi scade fertilitatea lui, de
cade agricultura şi ţăranul se înglodează în datorii. Şi ceea 
ce fusese efect devine, la rîndul său, cauză. Fiecare generaţie 
o lasă pe cealaltă tot mai înglodată în datorii, fiecare gene
raţie nouă începe în condiţii mai nefavorabile şi mai împovă
rătoare, datoria ipotecară dă mereu naştere unei noi datorii 
ipotecare, iar cînd petecul de pămînt al ţăranului nu mai 
poate constitui o garanţie p entru datorii noi, adică nu mai 
p oate fi grevată cu noi ipoteci, el cade de-a dreptul în ghea
rele cămătarului şi dobînzile cămătăreşti devin cu atît 
mai mari. 
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In felul acesta ţăranul francez a ajuns să cedeze capita
listlui, sub formă de dobînzi pentru ipotecile care grevează 
asupra p ămîntului şi sub formă de dobînzi pentru împrumutu
rile neipotecare contractate la cămătari, nu numai o rentă 
funciară, nu numai profitul industrial, într-un cuvînt nu numai 
întregul venit net, ci chiar o parte din salariu, încît a decăzut 
la situaţia arendaşului irlandez, şi toate acestea sub pretextul 
că este proprietar privat. 

Acest proces a fost grăbit în Franţa de povara mereu 
ctescîndă a impozitelor şi de cheltuielile de judecată, cauzate 
fie direct de formalităţile cu care legislaţia franceză încon
j ură proprietatea funciară, fie de nenumăratele conflicte din
tre proprietarii parcelelor care s e  învecinează şi se întretaie 
în tot locul, fie de mani a proceselor pe care o au ţăranii, pen
tu care s entimentul de proprietate se limitează la faptul că 
se prevalează în chip fanatic de proprietatea imaginară, de 
dreptul de proprietate. 

După un tablou statistic din 1 840, produsul agricol global 
se ridica în Franţa la 5.237 . 1 7 8.000 de franci. De aici se scad 
3 .552.000.000 de franci pentru cheltuieli de cultivare, inclusiv 
consumul agricultorilor. Rămîne deci un produs net de 
J .685.1 78. 000 de franci, din care s e  scad 550 .000.000 pentru 
dobînzi ipotecare, 1 00 .000.000 p entru aparatul judecătoresc, 
350.000.000 pentru impozite şi 1 07.000.000 pentru taxe de în
registrare, timbre fiscale, taxe ipotecare etc. Rămîne a treia 
p arte din produsul net, 538.000.000 ; repartizat pe cap de locui
tor, nu rmîn nici 25 de franci produs net 44 • Acest calcul nu 
include, fireşte, nici camăta extraipotecară, nici onorariile 
avocaţilor etc. 

Se înţelege care era situaţia ţăranilor francezi după ce 
republic'a mai adăugase la sarcinile vechi şi altele noi . Se 
vede că exploatarea lor se deosebeşte numai prin formă de 
exploatarea proletariatului industrial. Exploatatorul este ace
laşi : capitalul. Diferiţi capitalişti izolaţi îi exploatează pe 
ţărani prin ipotecă şi camătă, iar clasa capitalistă exploatează 
clasa ţărănească prin impozitul de stat. Dreptul de proprietate 
al ţăranlui este talismanul cu care pînă acum c apitalul l-a 
vrăjit p e  ţăran, pretextul sub c are l-a aţîţat împotriva prole
tariatului industrial. Numai prăbuşirea capitalului poate duce 
la ridicarea ţăranlui, numai un guvern anticapitalist, proletar 
poate pune capăt mizeriei lui economice, degradării lui .so
ciale. Republica constituţională este dictatura exploatatorilor 
lui coalizaţi, republica social-democrată, roşie, este dictatura 
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aliaţilor lui. Iar balanţa se ridică sau coboară după numărul 
voturilor pe ·care ţăranul Je pune în ună. El singur trebuie 
să-şi hotărască soarta. - Astfel vorbeau socialiştii în pam
flete, almanahuri, c·alendare, manifeste de tot felul. Aceste 
idei i-au deveit ţăranului mai inteligibile datorită scrierilor 
polemice le partidului ordinii, care şi el i se adresa lui şi 
prin exagerarea grosolană, prin denaturarea neruşinată a 
ideilor şi a năzuinţelor socialiste nimerea adevăratul limbaj 
al ţăranului, aţîţîndu-i şi mai mult pofta pentru fructul oprit. 
Cel mai limpede însă vorbea însăşi experienţa pe care o do
bîndise clasa ţărnească cu prilejul exercitării dreptului de 
vot, precum şi decepţiile care se abăteau asupra ei una după 
lta în mersul impetuos l revoluţiei. Revoluţiile sînt loco
motivele istoriei. 

Revoluţionarea treptată a ţăranilor s-a manifestat prin di
ferite simptome. Ea s-a vădit deja cu prilejul alegerilor pen
tru Adunarea legislativă, s-a vădit prin declararea stării de 
asediu în cele cinci departamente din jurul oraşului Lyon, 
s-a vădit cîteva Ji după 13  iunie prin alegerea de către 
departamentul Girondei a unui montagnard în locul fostului 
preşedinte l acelei „ chambre introuvable"  *, s-a vădit la 
20 decembrie 1 849 prin alegerea unui deputat roşu în locul 
unui deputat legitimist decedat în departamentul du Gard 45, 
această ţară a făgăduinţei pentru legitimişti, teatrul celor 
mai grozave represiuni împotriva republicanilor în 1794 şi 
1795, principluJ focar l terorii lbe în 1815, cînd liberli şi 
protestanţi au fost asasinaţi în mod public. Această revolu
ţionare a clasei celei mai statice se vădeşte în chipul cel mai 
net după reintroducerea impozitului pe vin. Măsurile guver
nului şi legile din cursul lunilor ianuarie şi februarie 1850 
sînt îndreptate aproape exclusiv împotriva departamentelor 
şi ţăranilor. Aceasta constituie dovada cea mai grăitoare a 
progresului lor. 

Circulara lui Hautpoul, prin care jandarmul devenea in
chizitorul prefectului, l subprefectului şi mai les al primau
lui şi prin care se organiza spionajul pînă în ungherele celor 
mai depărtate comune rurale ; legea împotriva învăţătorilor, 
prin care ei, somităţile, purtătorii de cuvînt, educatorii şi 
interpreţii clasei ţărăneşti, erau supuşi bunului plac· l pre
fecţilor, prin care aceşti proletari ai clasei învăţaţilor erau 

* Asfel e denumită in istorie Camera deputaţilor aleasă în 1315 
imediat după cea de-a doua abdicare a lui Napoleon, cameră fanic 
de ultrarqalistă si de reacţionară. (Nota lui Engels la ediţia din 1895). 
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goJţi dintr-o comună în alta ca nişte slbăticiuni hăituite ; 
proiectul de lege împotriva primarilor, prin care sabia lui 
Da.ocles, care-i ,ameninţa cu destituirea, era atîrnată deasu
pr. capetelor lor, iar ei, preşedinţii comunelor rurale ,  erau 
opuşi în tot momentul preşedintelui republicii şi partidului 
ordinii ; ordonanţa c are transforma c ele 17 circumscripţii mi
litare ale Franţei în patru paşalîcuri 46 şi impunea francezilor 
czarma şi bivuacul drept salon naţional ; legea învăţămîntu
lui, prin care partidul ordinii p roclama ignoranţa şi abruti
zarea forţată a Franţei drept condiţii de viaţă în regimul votu
lui universal, - ce erau toate aceste legi şi măsuri ? Incercări 
desperate de a subordona din nou departamentele şi pe ţ ă
ranii din departamente partidului ordinii. 

Considerate ca represiune, ele erau mijloace j alnice care 
îşi greşeau ţinta. Măsuri importante ca aceea a menţinerii 
impozitului pe vin, a impozitului de 45 de centime, respin
gerea cinică a petiţiilor ţăranilor pentru restituirea miliardu
lu i etc., toate aceste trăsnete legislative au lovit clasa ţără
nească o singură dată, în mare, venind de la c entru ; legile 
şi măsurile menţionate au făcut însă ca atacul şi rezistenţa 
să devină generale, să fie un subiect de discuţie la ordina 
zilei în fiecare colibă, au inoculat fiecărui sat revoluţia, au 
localizat-o şi i-au imprimat un caracter ţărănesc. 

Pe de altă p arte, nu dovedesc oare aceste propuneri ale 
lui Bonaparte, acceptarea lor de către Adunarea naţională, 
înţelegerea dintre cele două puteri ale republicii constituţio
nale, în măsura în care este vorba de reprimrea anarhiei, 
adică a tuturor claselor c are se răz'rătesc împotriva dicta
turii burgheze ? Nu asigurase oare Soulouque, îndată după 
mesajul 47 lui tăios, Adunarea legislativă de dragostea lui 
pentru ordine prin mesajul imediat următor al lui Carlier 48, 
această c aricatură j osnică şi vulgară a lui Fouche, după cum 
Ludovic Bonaparte însuşi era o caricatură ştearsă a lui Na
poleon ? 

Legea învă/ămîntului ne învederează alianţa dintre tinerii 
catolici şi bătrînii voltairieni. Dominaţia burghezilor coali
z aţi putea oare fi altceva decît despotismul coalizat l 
R estauraţiei filoiezuite şi al monarhiei din iulie care s e  afişa 
libercugetătoare ? Armele pe care o fracţiune bmgheză le 
împărţise poporului împotriva celeilalte în lupta lor reeiprocă 
pentru supremaţie nu trebuiau o are smulse din nou poporului 
de cînd acesta se opunea dictaturii lor c oalizate ? Nimic, nici 
chi ar respingerea pomenitlor concordats a l'amiable, nu l-a 
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revoltat mai mult pe dughengiul parizian decît această eta
lare cochetă a iezuitismului. 

Intre timp, ciocnirile continuau între diferitele fracţiuni 
ale partidului ordinii, precum şi între Adunarea naţională şi 
Bonaparte. Adunării naţionale nu i-a prea plăcut că, îndată 
după lovitura lui de stat, după formarea propriului lui guvern 
bonap artist, Bonaparte a convocat la eJ p e  invalizii monar
hiei, recent numiţi în posturile de prefecţi, punîndu-le în ve
dere că agitaţia anticonstituţională în favoarea realegerii lui 
ca preşedinte este condiţia menţinerii lor în posturile pe care 
le deţineau, nici că Cartier şi-a sărbătorit instalarea desfiin
ţînd un club legitimist, nu i-a plăcut nici că Bonaparte a în
fiinţat un ziar propriu, „le Napoleon" 49, care divulga publicu
lui dorinţele ascunse ale preşedintelui, în timp ce miniştrii 
lui trebuiau să le nege La tribuna Adunării legislative ; nu i-a 
plăcut nici menţinerea încăpăţînată a guvenului, în ciuda 
diferitelor voturi de neîncredere pe care le căpătase, nici în
cercarea de a cîştiga simpatiile subofiţerilor printr-un supli
ment zilnic' de 4 sous şi simpatia proletariatului printr-un pla
giat din „Misterele Parisului " de Eugene Sue, printr-o „bancă 
de împrumut pe cuvînt de onoare" ; în sfîrşit, nici neruşinarea 
cu care miniştrii au fost puşi să propună deportarea în Al
geria a ultimilor insurgenţi din iunie, spre a arunc a nepopu
laritatea en gros * asupra Adunării legislative, pe cînd pre
şedintele şi-a rezervat popularitatea en de tail * * prin graţieri 
izolate. Thiers a rostit cuvinte ameninţătoare despre „coups 
d'etat" şi „coups de tete" * * * ,  iar Adunarea legislativă s-a 
răzbunat pe B onaparte respingînd orice proiect de lege depus 
în interesul lui propriu, cercetînd cu o neîncredere, zgomo
tos manifestată, pe cele propuse în interesul general pentru 
a vedea dacă nu c·umva, prin sporirea puterii executive, Bo
naparte caută să întăreaşcă autoritatea s a  personală. Intr-un 
cuvînt, ea s-a răzbunat prin conspiraţia dispreţului. 

La rîndul său, partidul legitimist vedea cu ciudă cum 
orleaniştii, mai abilli, puneau din nou mîna pe aproape toate 
posturile şi cum creşte centralizarea, pe cînd el îşi căuta din 
principiu mîntuirea în descentralizare. Şi aşa era. Contra
revoluţia centraliza cu forţa, adică pregătea mecanismul re
voluţiei. Prin cursul forţat al bancnotelor ea a centralizat 

* - cu ridicata. - Nota Trad. ** - cu amănuntul. - Nota Trad. *** - Jc de cuvinte : „coups d'etat" - „lovituri de stat" ; „coups 
de tete" - „acţiuni nechibzuite " .  - Nota Trad. 
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chiar şi aurul şi argintul Franţei la Banca din Paris, creînd 
astfl pentru revoluţie un tezaur de război gata pregătit. 

Orleaniştii, în sfîrşit, vedeau cu ciudă că principiului lor 
de dinastie bastardă li se opune principiul, apărut din nou, 
l legitimităţii şi că ei înşişi erau umiliţi şi prost trataţi de 
soţul nobil care le reproşa mezlianţa făcută. 

Am urmărit pas cu pas c·um ţăranii, mic-burghezii, păturile 
le mijloc în genere s-au situat lături de proletariat, ajungînd 
la o opoziţie deschisă faţă de republic a  oficială care i-a tra
tat ca adversari. Răzvrătire împotriva dictaturii burgheze, 
necesitatea unei transformări a societăţii, menţinerea insti
tuţiilor democrat-republicane ca instrumente motrice ale 
acestei transformări, gruparea în jurul proletariatului ca forjă 
revoluţionară hotărîtoare, acestea sînt caracteristicile comune 
ale aşa-zisului partid al democraţiei sociale, ale partidului 
republicii roşii. Acest „partid al anarhiei", cum l-au botezat 
adversarii lui, este - nu mai puţin decît partidul ordinii -
o coaliţie de interese diverse. De la cea mai măruntă reformă 
a vechii dezordini sociale pînă l a  răstunarea vechii ordini 
sociaJe, de la liberalismul burghez pînă la terorismul revo
luţionar - iată distanţa dintre extremele care constituie punc
tul de plecare şi punctul terminus l „p artidului anarhiei " .  

D esfiinţarea taxelor vamale protecţioniste - socialism ! 
căci •atentează la monopolul fracţiunii industriale a partidului 
ordinii. A face ordine în finanţele statului - socialism ! c ăci 
atentează la. monopolul fracţiunii financiare a partidului or
dinii. Import liber de car1 e  şi cereale din străinătate - so cia
lism I căci atenteaz. la monopolul celei de-a treia fracţiuni 
a p artidului ordinii , al marii proprietăţi funciare. Revendică
rile p aridului freetraderilor, adică ale celui mai avansat p ar
tid burghez din Anglia, apar în Franţa ca -evendicări pe 
de-a-ntregul socialiste. Voltairianismul - socialism ! căci 
atacă a patra fracţiune a partidului ordinii, cea catolică. 
Libertatea presei, dreptul de asociere, învăţămîntul public 
general - socialism, socialism ! Ele atacă monopolul partidu
lui ordinii în ansamblul său. 

Mersul revoluţiei maturizase atît de rapid situaţia ,  încî t 
reformiştii de toate nuanţele şi clasele de mijloc cu reven
dicările lor cele mai modeste, erau silite să se grupeze în j urul 
steagului partidului extremist l revoluţiei, în jurul steagu
lui roşu. 

Oricît de variat era însă socialismul principalelor elemente 
componente ale „partidului anarhiei " în funcţie de condiţiile 
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economice şi de ansamblul necesităţilor revoluţionare le 
clasei sau ale fracţiunii lor de clasă decurgînd din acste con
diţii, el coincide totuşi într-un punct, şi anume cînd proclamă 
că l este mijlocul de emancipare a proletariatului şi că eman
ciparea acestuia este scopul său. Mistificare intenţionată a 
unora, autoînşelare a celrlalţi, care pretind că lumea transfor
mată după necesităţile lor este Jumea cea mai bună pentu 
toţi, c ă  ea realizează toate revendicările revoluţionare şi în
lătură toate ciocnirile irevoluţionare. 

Sub frazele socialiste generale destul de asemănătoare ale 
„partidului anarhiei" se ascunde socialismul ziarelor „Natio
nal " ,  „Presse" şi „Siecle" ,  care urmăreşte mai mult sau mai 
puţin consecvent să răstoarne dominaţia aristocraţiei finan
ciare şi să elibeTeze industria şi comerţul de cătuşele lor de 
pînă acum. Este socialismul industriei, al comerţului şi l agri
culturii, ai căror magnaţi din partidul ordinii reneagă aceste 
interese în măsura în care ele nu mai coincid u monopolurile 
lor private. De acest socialism burghez, care raliază, fireşte, 
ca oricare dintre variantele socialismului, o parte dintre mun
citori şi dintre mic-burghezi, se deosebeşte socialismul mic
burghez, socialismul par excellence *. Capitalul hărţuieşte 
clasa mic-burghez ă mai ales în calitatea lui de creditor -
ea cere instituţii de credit ; el o striveşte prin concurenţă - ea 
cere asociaţii sprijinite de stat ; el o înfrînge prin concentrare 
- ea cere impozite progresive, restrîngerea dreptului de suc
cesiune, prluarea de către stat a lucrărilor mari şi lte mă
suri care stăvilesc cu forţa creşterea capitalului. Visînd la 
realizarea paşnică a socialismului ei - abstracţie făcînd doar, 
de pildă, de o a doua revoluţie din februarie, de scurtă du
rată -, viito�l proces istoric îi apare, fireşte, ca aplicarea 
unor sisteme pe care le năcocesc sau le-au şi născocit cuge
tătorii societăţii, fie în tovărăşie, fie de unul singur. Mic
burghezii devin astfel eclectici sau adepţi ai sistemelor socia
liste existente, ai socialismului doctrinar, care a fost xpresia 
teoretică a proletariatului doar atîta vreme cit acesta nu se 
dezvoltase încă pînă la o mişcare istorică independentă, 
liberă. 

In timp ce în felul acesta utopia, socialismul doctrinar, 
care subordoneaz ă întreaga mişcare unuia dintre momentele 
ei şi care înlocuieşte producţia socială, colectivă, u activi
tatea cerebrală a pedantului izolat, înlăturînd în fantezia lui 
înainte de toate, prin artificii mici sau sentimentlisme mari, 

* - prin excelenţă, prpriu-zis. - Nota Trad. 



Luptele de lsă în Franţa, - III. onsecinţele lui 13 iunie 1849 93 

lupta revoluţionară a claselor, cu toate manifestările ei nece
sare ; în timp ce acest socialism d octrinar, care în fond nu 
face decît să idealizeze societatea actuală, să reproducă o 
imagine a ei fără umbre şi vrea să-şi înfăptuiască idealul lui 
împotriva realităţii acestei societăţi ; în timp ce acest socia
lism este cedat de proletariat micii burghezii, iar lupta diferi
ţilor şefi socialişti între ei face ca fiecare dintre aşa-zisele 
sisteme să apară ca o promovare plină de pretenţii a uneia 
dintre treptele de tranziţie ale revoluţiei sociale în opoziţie 
u cealaltă, proletariatul se strînge tot mai mult în jurul socia
lismului revoluţionar, în jurul comunismului, pe care burghe
zia însşi l-a b otezat cu numele de Blanqui. Acest socialism 
este declararea unei revoluţii neîntrerupte, este dictatura de 
clasă a proletariatului ca treaptă de tranziţie necesară pentru 
lichidarea deosebirilor de clasă în general, pentru desfiinţarea 
tuturor relaţiilor de producţie pe care se întemeiază ele, pen-. 
tru dsfiinţarea tuturor relaţiilor sotile care corespund 
acest' 'elaţii de producţie, pentru revoluţionarea tuturor 
ideilor care decurg din aceste relaţii sociale. 

Spaţiul rezervat acestei expuneri nu îngăduie dezvoltarea 
mai amnunţită a acestui subiect. 

Am văzut : întocmai cum în fruntea pariduli ordinii a 
trecut în mod necesar aristocraţia financiară, tot astfel în 
fruntea „partidului anarhiei" a trecut proletariatul. In timp 
ce diferitele clase coalizate într-o Jigă revoluţionară se gru
pau în jurul proletari atului, în timp ce departamentele de
veneau tot mai nesigure, iar Adunarea legislativă însăşi de
venea tot mai morocănoasă faţă de pretenţiile Soulouque-ului 
francez, se apropiau alegerile suplimentare, amînate şi tără
gnate atîta vreme, pentru a înloui pe montagnarzii pro
scrişi ai lui 1 3  iunie. 

Guvenul, dispreţuit de duşmanii lui, zilnic jignit şi umilit 
de pretinşii lui prieteni, nu vedea decît un singur mijloc 
pentru a ieşi din această situaţie precară insuportabilă : 
răscoala. O răscoală la Paris ar fi permis decretarea stării de 
asediu la Paris şi în departamente şi, prin urmare, o dirijare 
a alegerilor. Pe de altă parte, prieteii orinii, dacă nu voiau 
să treacă ei înşişi drept anarhişti, erau siliţi să facă concesii 
unui guven care repurtase victoria asupra anarhiei. 

Guvenul s-a pus pe lucru. La începutul lunii febru arie 1 850 
a provocat poporul, doborînd copacii libertăţii 50• In zadar ! 
Dacă copacii libertăţii şi-au pierdut locul, guvenul în schimb 
şi-a pierdut capul şi a bătut în retragere, speriat de propria 
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lui provocare. Adunarea naţională însă a primit această stîn
gace înc·ercare de emancipare a lui Bonaparte cu o neîncre
dere glaoială. Ridicarea oununilor de imortele 51 de pe co
loana revoluţiei din iulie nu a avut nici ea mai mult succes. 
Ea a dat prilej unei părţi a armatei să facă demonstraţii revo
luţionare, iar Adunării naţionale să dea un vot de neîncredere 
mai mult sau mai puţin făţiş guvernului. Zadarnic a amenin
ţat presa guvernamentală cu abolirea votului universal, cu 
invazia cazacilor. Zadaic a provocat d'Hautpoul direct, în 
plină Adunare legislativă, stînga să iasă în stradă şi zadarnică 
a fost declaraţia lui că guvernul este gata s-o primească cum 
trebuie. D'Hautpoul s-a les doar cu o chemare la ordine din 
partea preşedintelui, iaT partidul ordinii a permis, u o satis
facţie lăuntrică, unui deputat al stîngii să zelemisească pof
tele de uzurpare ale lui Bonaparte. Zadanic, în sfîrşit, a pre
vestit guvernul o revoluţie pentru 24 februarie. Guvernul n-a 
obţinut decît ignorarea de către popor a zilei de 24 februarie. 

Proletariatul nu s-a lăsat provocat la răscoală, pentru că 
era pe cale să facă o revoluţie. 

Fără să se sinchisească de provocările guvenului, care 
nu făceau decît să sporească nemulţumirea generală faţă de 
starea de lucruri existentă, comitetul electoral, alat u totul 
sub influenţa muncitorilor, a propus 3 candidaţi pentru Paris : 
de Flotte, Vida] şi Carnot. De Flotte era unul dintre deportaţii 
din iunie, amnistiat de Bonaparte într-unul din momentele 
sale de goană după popularitate ; el era prieten cu Blanqui 
şi luase parte l a  acţiunea de la 15  mai. Vida], cunoscut ca 
scriitor comunist prin cartea sa „Despre repartiţi a b ogăţiei " 52, 
fusese secretarul lui Louis Blanc în comisia de la Luxemburg ; 
Carnot, fiul acelui membru al Convenţiei c are organizase vic
toria, era membrul cel mai puţin compromis l partidului „Na
tional " ,  ministru al instrucţiunii în guvernul provizoriu şi în 
Comisia executivă, care prin proiectul său de lege democratic 
cu pivire la învăţmintul public era un protest viu împotriva 
legii iezuitilor u privire la învăţămînt. Aceşti trei candidaţi 
reprezentau cele trei c1ase coalizate ; în frunte insurgentul 
din iunie, reprezentantul proletariatului revoluţionar ; lături 
de dînsul socilistul doctrinar, reprezentantul micii burghezii 
socialiste ; în sfîrşit, l treilea, reprezentantul partidului bur
ghez republican, ale cărui formule democratice dobîndiseră 
în ciocnirile cu partidul ordinii un sens socilist, pierzîndu-1 
de mult pe al lor propriu. Era o coaliţie generală împotriva 
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burgheziei şi guvernului, ca şi în februarie. Dar de astă dată 
proletariatul era în fruntea ligii revoluţionare. 

In ciuda tuturor eforturilor depuse de adversari, candidaţii 
socialişti au învins. Pînă şi armata l-a votat pe insurgentul 
lin iunie, împotriv. propriului ei ministru de război, La Hitte. 
Partidul ordinii a ,rămas ca trăsnit. Nici alegerile departamen
tale nu l-au consolat ; ele au dat maj oritatea montagnarzilor. 

Alegerile de la 1 0  martie 1 850 I Era casarea votului din 
iunie 1 848 : cei care masacraseră şi deportaseră pe insurgenţii 
din iunie se reîntorceau în Adunarea naţională, dar cu capul 
plec at, la remorca deportaţilor şi cu principiile acestora pe 
buze. Era casarea lui 13 iunie 1 849 : Montagne, proscrisă de 
Adunarea naţională, se reîntorcea în Adunarea naţională, dar 
ca trîmbiţaşi care anunţă revoluţia, nu ca şefii ei cum fuse
seră înainte. Era casarea lui 1 0  decembrie : Napoleon sufe
rise o înfrîngere în persoana ministrului său, La Hitte. Istoria 
pdamentară a Franţei cunoaşte un singur caz analog : în
frîngerea lui d'Haussez, ministrul lui Carol al X-lea, în 1 830. 
Yn sfîrşit, alegerile de la 10 martie 1 850 casau alegerile de la 
13 mai, care dăduseră p artidului ordinii majoritatea. Alege
rile de la 1 0  martie erau un protest împotriva majorităţii de 
la 13 mai . 10 martie era o revoluţie. Indărătul buletinelor de 
vot se aflau pietrele caldarîmului. 

„Votul de _la 10 marie înseamnă război " , a exclamat Segur 
d'Aguesseau, unul dintre membrii cei mai extremişti ai par
tidului ordinii. 

La 10 martie 1 850 republica constituţională a intrat într-o 
fază nouă, în faza descompunerii ei. Diferitele fracţiuni ale 
maj orităţii sînt din nou coalizate între ele şi cu Bonaparte, 
sînt din nou salvatorii ordinii, iar l din nou persoana lor 
neutră. Dacă ele îşi amintesc că sînt regaliste, şi-o amintesc 
numai fiindcă nu mai cred în posibilitatea republicii bur
gheze ; dac ă el îşi aminteşte că este pretendent, şi-o amin
teşte numai pentru că nu mai crede că va rămîne p reşedinte. 

La alegerea lui de Flotte, a insurgentului din iunie, Bona
parte răspunde, la c·omanda p artidului ordinii, numind ca mi
nistru de interne pe Baroche, acuzatorul lui Blanqui şi Barbes, 
al lui Ledru-Rollin şi Guinard. La alegerea lui Carnat, Adu
narea legislativă răspunde adoptînd legea învăţămîntului, ir 
la alegerea lui Vida] - suprimînd presa socialistă. Cu trîm-
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biţele presei sale, partidul ordinii caută să înnăbuşe propria 
a teamă. „Sabia este sfîntă", proclamă unul dintre aceste 
organe de presă ; „apărătorii ordinii trebuie să treacă la ofen
sivă împotriva partidului roşuu ,  p roclamă altul ; „între socia
lism şi societate există un duel pe viaţă şi pe moarte, un 
război necruţător fără răgaz ; în acest duel desperat trebuie 
să piară ori unul, ori celălalt ; dacă societatea nu distruge 
socialismul, socialismul va distruge societatea u, vesteşte un 
al treilea cocoş al ordinii. Ridicaţi baricadele ordinii, bari
cadele religiei, b aricadele familiei I Să se sfîrşească o dată 
cu cei 1 27.000 de alegători din Paris I Noaptea Sf. Bartolomeu 
p entru socialişti I Şi p aridul ordinii crede o clipă în p ropria-i 
certitudine a victoriei. 

Atacurile cele mi furibunde ale ziarelor lui sînt îndrep
tate împotriva „dughengiilor din Paris" .  Insurgentul din iunie 
les ca reprezentant de către dughengiii din Paris I Aceasta 
înseamnă că un al doilea iunie 1 848 nu e cu putinţă ; înseamnă 
că un al doilea 1 3  iunie 1 849 nu e cu putinţă ; înseamnă că 
influenţa morlă a c·apitalului este zdrobită ; înseamnă c ă 
Adunarea burgheză nu mai reprezintă decît burghezia, că 
marea proprietate este pierdută pentru că vasalul ei ,  mica 
proprietate, îşi caută salvarea în lagărul celor fără p ro
prietate. 

Partidul ordinii recurge, fireşte, din nou Ja inevitabilul 
său refren : „lntăriţi represiunea I - strigă el -. Represiune 
înzecită l u .  Dar forţa sa de represiune devenise de zece ori 
mi mică, în timp ce rezistenţa crescuse însutit. Insuşi instru
mentul principl de represiune, armata, nu trebuie 'oare re
primată şi ea 1 Şi partidul ordinii îşi spune ultimul cuvînt : 
„Trebuie zdrobit cercul de fier l unei legalităţi care ne înnă
buşe. Republica constituţională nu e cu putinţă. Trebuie să 
luptăm cu armele noastre adevărate ; din februarie 188 am 
combătut revoluţia cu propriile ei arme şi pe propriul ei teren; 
am acceptat instituţiile ei, cons tituţia este o fortăreaţă care-i 
apără numai pe asediatori, nu pe asediaţi ! Strecurîndu-ne î n  
sfîntul Ilion ascunşi î n  pîntecele calului troian, noi n u  am 
cucerit - spre deosebire de strămoşii noştri, Ies Grecs * -, 
oraşul duşman, ci am căzut noi înşine prizonieri" . 

* Jc de cuvinte : „Grecs• - greci, dr şi trişori de profesie. (Nota lui Engels Ia ediţia din 1895). 
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Temelia constituţiei o constituie însă votul universal. 
Desfiinţarea votului universal este ultimul cuvînt al partidu
lui ordinii, al dictaturii burgheze. 

Votul universal recunoscuse la 4 mai 1 848, la 20 decem
brie 1 848, la 1 3  mai 1 849, la 8 iulie 1 849 dreptul la dictatură 
al burgheziei. Votul universal s-a condamnat el însuşi la 
10 martie 1 850. Dominaţia burgheză ca emanaţie şi rezultat 
l votului universal, ca act manifest al voinţei suverane a 
poporului, acesta este sensul constituţiei burgheze. Dar ce 
sens mai are constituţia din momentul în care conţinutul 
acestui drept de vot, al acestei voinţe suverane nu mai în
seamnă dominaţia burgheză ? Nu este oare de datoria bur
gheziei să reglementeze dreptul de vot în aşa fel încît acesta 
să vrea ceea ce este raţional, adică dominaţia ei ? Votul uni
versal, abrogînd mereu puterea de stat existentă şi creînd-o 
de fiecare dată din nou din sînul său, oare nu distruge orice 
stabilitate, nu pune în orice clipă sub semnul întrebării orice 
putere existentă, nu distruge autoritatea şi nu ameninţă să 
ridice anarhia însăşi la rangul de autoritate ? Cine se mai 
putea îndoi de aceasta după 1 0  mai 1 850 ? 

Repudiind votul universal cu care se împodobise pînă 
atunci şi din care îşi trăgea atotputernicia, burghezia recu
noaşte deschis : „Dictatura noastră a dăinuit pînă în prezent 
prin voinţa poporului, acum ea trebuie consolidată împotriva 
voinţei poporuluiu .  Şi, consecventă, ea nu-şi mai caută sprijin 
în Franţa, i în afara ei, în străinătate, în invazie. 

Prin preconizarea invaziei, burghezia - un al doilea Kob
lenz 53, cu reşedinţa chiar în Franţa - stîrneşte împotriva ei 
toate pasiunile naţionale. Prin atacul împotriva votului uni
versal, ea dă noii revoluţ. un pretext general, şi revoluţia 
are nevoie de un asemenea pretext. Fiecare pretext particular 
ar separa fracţiunile ligii revoluţionare şi ar scoate la iveală 
deosebirile dintre ele. Pretextul general însă ameţeşte clasele 
semirevoluţionare ; le permite să se înşele pe ele însele cu 
privire la caracterul determinat al viitoarei revoluţii, c·u pri
vire la consecinţele propriei lor acţiuni. Orice revoluţie are 
nevoie de o problemă de banchet. Votul universal este pro
blema de banchet a noii revoluţii. 

Dar prin faptul că renunţă la singura formă posibilă a pu
terii lor coalizate, la forma cea mai puteică şi cea mai com
pletă a dominaţiei lor de clasă - republica constituţională -

7 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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şi se întorc la forma inferioară, incompletă, mai slabă a mo
narhiei, fracţiunile burgheze coalizate şi-au dat singure ver
dictul. Ele sînt asemenea moşneagului care, pentru a-şi regăsi 
forţa juvenilă, ar scoate la iveală hainele sale de copil şi s-ar 
chinui să şi l� potrivească pe trupul veşted. Republica lor 
avea doar un merit ; acela de a fi sera revoluţiei. 

1 0  martie 1 850 poartă inscripţia : 
Apres moi le deluge *. 

* - pă mine p otopul I (Cuvinte a1rLbuite lui Ludovic l XV-lea). 
- Nota Red. 
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IV 

Abrogarea votului universal în 1850 

(Continuarea celor trei c apitole anteriotre se găseşte în 
„Cronica u  apărută î n  ultimul număr, dublu, -6, . lui „Neue 
Rheinische Zeitung. Politiich-ăkonomische Revue".  După ce 
s-a descris mai întîi marea criză comercială izbucnită în 1 847 
în Anglia şi s-a explicat prin repercusiunile ei asupra con
tinentului european adîncirea complicaţiilor politice pe con
tinent care au dus la revoluţiile din februarie şi martie 1 848, 
s-a arătat apoi cum prosperitatea comerţului şi a industriei, 
revenită în 1 848 şi sporită încă în 1 849, a paralizat avîntul 
revoluţionar şi totodată a făcut cu putinţă izbînzile reacţiunii. 
1n ceea ce priveşte Franţa se spune apoi :) * 

Aceleaşi simptome s-au manifestat şi în Franţa din 1 849 
încoace, şi mai ales de la începutul anului 1 850. Intreprinde
rile industriale din Paris lucrează din plin, iar la fabricile de 
textile din Rouen şi Mulhouse treaba merge destl de bine, 
cu toate că şi aici, da şi în Anglia, activitatea a fost stînjenită 
de preţurile ridicate ale materiilor prime. Totodată, la creş
terea prosperităţii în Franţa a contribuit, într-o măsură în
semnată, larga reformă vamală din Spania şi reducerea taxe
lor vamale la diferite artic9le de lux în Mexic. Exportul d e  
mărfuri franceze pe aceste două pieţe a crescut considerabil. 
Creşterea capitalurilor a dus, în Franţa, la o serie de specu
laţii, cărora le-a servit drept pretext exploatarea pe scară 
l argă a minelor de aur din Califoia. Au apărut o mulţime 
de societăţi, ale căror acţiuni la . preţ redus şi ale căror 
p rospecte prezentate într-o lumină socialistă se adresează 
direct pungii ic-burghezilor şi a muncitorilor, dar care se 
reduc, toate, la acea pură escrocherie care e c:racteristică 
doar franceziJor şi chinezilor. Una dintre aceste societăţi se 

* Acest aliniat introductiv a fost scris de Engels pentru ediţia din 
1 895. - Nota Red. 

* 
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bucură chiar de protecţia directă a guvernului. Taxele pe im
port au însumat în Franţa, în p rimele nouă luni ale anului 
1 848, 63.000.000 fr., în primele nouă luni ale anului 1 849 
95.000.000 fr. , iar în primele nouă luni ale anului 1 850 
93.000.000 fr.  De altfel, în septembrie 1 850 ele au crescut ia
răşi cu peste 1 .000.000 în comp araţie cu aceeaşi lună a anului 
1 849. ExportuJ de asemenea a crescut în 1 849 şi, într-o pro
porţie şi mai mare, în 1 850. 

Cel mai grăitor indiciu al unei noi perioade de p rosperi
tate este legea din 6 august 1 850, p rin care Banca Franţei re
venea la plăţile în numerar. La 15 martie 1 848 banca fusese 
autorizată să suspende plăţile în numerar. Cuantumul banc
notelor aflate în circulaţie, inclusiv băncile din provincie, se 
ridica pe atunci la 373.000 .000 fr. ( 1 4.920.000 I .st. ) .  La 2 noiem
brie 1 849 se aflau în circulaţie 482.000.000 fr. , sau 
1 9.280.000 I .st., ceea ce înseamnă o creştere cu 4 .360.000 I .st . ,  
i ar l a  2 septembrie 1 850 496.000.000 fr. , s au 1 9.840.000 I.st., 
adică o creştere de circ a 5.000.000 I .st. D ar această creştere 
n-a dus la o depreciere a bancnotelor ; dimp otrivă, circulaţia 
sporită a bancnotelor a fost însoţită de o acumulare tot mai 
mare de aur şi argint în pivniţele băncii,  astfel că în vara 
anului 1 850 rezerva metalică s-a ridicat l a  vreo 1 4.000.000 I .st . ,  
o sumă nemaipomenită în Franţa. Faptul c ă  banca a fost ast
fel în stare să sporească circulaţia biletelor sale şi totodat. 
s ă-şi mărească capitalul activ cu 1 23.000.000 fr. (5.000.000 I.st.) 
dov edeşte cum nu se poate mai bine cît de justă a fost afir
maţia făcută de noi, într-unul din numerele precedente ale 
revistei *, că aristocraţia financiară nu numai c. nu a fost 
răsturnată de revoluţie, dar, dimpotrivă, s- a întărit şi mai 
mult. Acest rezultat devine şi mai evident dacă ne aruncm 
privirea asupra legislaţiei bancare franceze din ultimii ani .  
L a  1 0  iunie 1 847 banca a fost autorizată s ă  emită bilete d e  
200 fr. ; pînă atunci cea m a i  mică b ancnotă era c e a  d e  500 fr. 
Printr-un decret din 15 matie 1 848, biletele B ăncii Franţei 
au fost declarate mijloc legal de plăţi şi banca a fost eliberată 
de obligaţia de a le schimba în b ani sunători. Emisiunea ei 
de bilete a fost limitată la 350.000.000 fr. Totodată a fost auto
rizată să emită bilete de 1 00 fr. Prin decretul din 27 aprilie 
s-a dispus contopirea băncilor departmentale cu Banca Fran
ţei ; p rintr-un alt decret, din 2 mai 1 848, s-a majorat emi
siunea ei de bilete la 442.000.000 fr. Prin decretul din 22 decem
b rie 1 849, limita maximă a emisiunii de b ancnote a fost 

* Vezi volumul de faţă, pag, 8-8. - Nota Red. 
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ridicată la 525.000. 000 fr. In sfîrşit, Jegea din 6 august 1 850 
a restabilit convertibilitatea biletelor în bani . Aceste fapte 
- creşterea necontenită •a circulaţiei bancnotelor, concentra
rea întregului credit francez în mîinile băncii şi acumularea 
întregului aur şi argint francez în pivniţele ei - l-au dus pe 
d-l Proudhon la concluzia că acum banca trebuie si se meta
morfozeze într-o b ancă populară de tip proudhonist 5·1• De fapt, 
Proudhon nici nu avea nevoie să cunoască istoria restricţiilor 
banc.re din Anglia în anii 1797- 1 8 1 9  5; ; ar fi fost de ajuns 
ca el s ă-şi arunce privirea dincolo de canal, pentru a-şi da 
seama că acest fapt, fără precedent - după părerea lui -
în istoria societăţii burgheze, nu era altceva decît un feno
men burghez cît se poate de normal, care numai în Franţa 
apăruse acum pentru prima o ară. De aici se vede că pseudo
teoreticienii revoluţionari, care după guvernul provizoriu dă
deau tonul la Paris, erau tot atît de ignornţi în ce priveşte 
caracterul şi rezultatele măsurilor luate ca şi domnii din gu
venul provizoriu. 

Deşi în Franţa industria şi comerţUJl trec acum printr-o 
fază de prosperitate, marea masă a populaţiei, cei 25.000.000 
1de ţărani, se află într-o stare de mare depresiune. Recoltele 
bune din ultimii ani au făcut ca în Franţa preţurile cerealelor 
s ă  scadă şi mai mult decît în Anglia, şi situaţi a ţăranilor, care 
s înt înglodaţi în datorii, jecmăniţi de c ămătari şi secătuiţi de 
impozitele împovărătoare, numai înfloritoare nu se poate 
numi. Dar, aşa cum a dovedit cu prisosinţă istoria ultimilor 
trei ani, această clasă a populaţiei nu este cîtuşi de puţin 
capabilă de o iniţiativă revoluţionară. 

Atît perioada de criză cît şi cea de prosperitate începe pe 
connent mai tîrziu decît în Anglia. Procesul primar se pro
duce întotdeauna în Anglia ; ea este demiurgul cosmosului 
burghez. Pe continent, diferitele faze aJe ciclului pe care-l 
p arcurge mereu din nou societatea burgheză apar numai în 
forma secundară sau terţiară. In p rimul rînd, continentul ex
portă în Anglia incomparabil mai mult decît în oricare altă 
ţară. Dar acest export în Anglia depinde, la rîndul său, de 
situaţia Angliei, îndeosebi în raport cu pieţele transocenice. 
Apoi Anglia exportă în ţările transoceanice incomparabil mai 
mult decît întregul continent, astfel c ă  volumJ exportului 
continental în aceste ţări depinde întotdeauna de exportul 
englez peste oceane. De aceea, dacă crizele provoacă revo
luţii în primul rînd pe continent, c auza lor trebuie căutată 
întotdeauna în Anglia. Este firesc ca zguduiturile violente să 



1 02 Karl Marx 

se producă mai devreme la extremităţile organismului bur
ghez decît în inima sa, unde posibilităţile de compensare s înt 
mai mari. Pe de altă parte, gradul în care revoluţiile de pe 
c ontinent îşi exercită influenţa lor asupra Angliei constituie 
totodată un barometru care indică în ce măsură aceste revo
luţii pun într-adevăr sub semnul întrebării condiţiile d e  
existenţă ale orînduirii burgheze şi în c e  măsură ating numai 
formaţiile ei politice. 

In această prosperitate generală, în care forţele de pro
ducţie ale societăţii burgheze se dezvoltă atît de înfloritor p e  
c i t  e în genere cu putinţă în cadrul relaţiilor burgheze, nici 
nu poate fi vorba de o adevărată revoluţie. O astfel de revo
luţie este cu putinţă numai în perioadele cînd amîndoi aceşti 
factori - forţele de producţie moderne şi formele de producţie 
burglieze - intră în contradicţie. Nesfîrşitele dispute cu c are 
se îndeletnicesc acum, pe continent, reprezentanţii diferitelor 
fracţiuni ale partidului ordinii, comproiţîndu-se unii pe alţii, 
nu duc în nici un c·az la noi revoluţii ; dimpotrivă, aceste 
dispute sînt posibile tocmai pentru că, în momentul de faţă, 
b az a  relaţiilor sociale este atît de trainică şi - lucru pe c are 
reacţiunea nu-l ştie - atît de burgheză. Toate încercările 
reacţiunii de a frîna dezvoltarea b urgheză vor eşua tot atît 
de inevitabil, lovindu-se de această b ază, ca şi toată indig
narea morală a democraţilor şi toate proclamaţiile Jar înflă
cărate. O nouă revoluţie este cu putinţă numai ca urmare a 
unei noi crize. Dar venirea ei e tot atît de certă ca şi izbuc
nirea crizei. 

Să trecem acum la Franţa. 
Provocînd efectuarea noilor alegeri de la 28 aprilie, po

porul a anihilat el însuşi victoria obţinută în alianţă cu mica 
burghezie în alegerile d e  l a  1 O martie. Vidal fusese ales nu 
numai la Paris, ci şi în departamentul Rinului de Jos. Comite
tul din Paris, în care Montagne şi ica burghezie erau puter
nic reprezentate, l-a determinat să opteze pentru mandatul 
dat de Rinul de Jos. Victoria de la 1 0  martie nu mai putea fi 
considerată ca decisivă ; hotărîrea definitivă a fost din nou 
amînată, iar tensiunea poporului slăbea, şi el se obişnuia cu 
triumfuri legale în locul celor revoluţionare. In cele din 
urmă, semnificaţia revoluţionară a lui 1 0  martie - reabili
tarea insurecţiei din iunie a fost cu desăvîrşire 
anihilată prin punerea candidaturii lui Eugene Sue, acest sen
timental vizionar s ocial ic-burghez, pe care proletariatul, 
în cel mai bun caz, putea s-o accepte doar ca pe o glumă de 
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dragul grizetelor. Acestei candidaturi bineintenţionate, par
idul ordinii, care devenise mi îndrăzneţ datorită politicii 
şovăielnice a adversarilor, i-a opus uq candidat care avea să 
întruchipez- victoria din iunie. Acest c andidat ridicul era 
spartanul tată de familie Leclerc 56, căruia p resa i-a smuls 
însă bucată cu bucată armura eroică şi care la alegeri a su
ferit o înfrîngere răsunătoare. Noua victorie electorală de l a  
28 aprilie a d at aripi Montagnei ş i  icii burghezii. Montagne 
j ubila, făcîndu-şi socoteala că-şi va putea atinge ţelul pe cale 
strict legală, fără să provoace o nouă revoluţie care ar îm
pinge iarăşi proletariatul pe primul plan ; ea era convinsă că 
în noile alegeri din 1 852, cu ajutorul votului universal, îl va 
instala pe d-l Ledru-Rollin în scaunul prezidenţial şi va asi
gura Montagnei majoritatea în Adunare. Partidul ordinii, pe 
care noile alegeri, candidatura lui Sue şi starea de spirit a 
Montagnei şi a micii burghezii l-au convins că acestea, -
oricare ar fi împrejurările - sînt hotărîte să rămînă liniştite, 
a ripostat la cele două victorii elect0rale p rintr-o lege elec
torală c are abroga votul universal. 

Guvernul a fost destul de p rudent pentru a nu-şi asuma 
răspunderea acestui proiect de lege. El a făcut o concesie 
aparentă maj orităţii, însărcinînd cu elaborarea acestui proiect 
pe marii dmnitari i majorităţii, pe cei 17 burgravi 57• Aşa
d ar nu guvenul a propus Adunării, ci majoritatea din Adu
nare şi-a propus ei însăşi abrogarea votului universal. 

La 8 mai proiectul a fost prezentat Camerei. Intreaga presă 
democrat-socială, într-un singur glas, a cerut poporului 
să p ăstreze o atitudine demnă, să dea dovadă de un calme 
maj estueux *, să rămînă impasibil şi s ă  aibă încredere în re
prezentanţii săi. Fiecare articol din aceste ziare era străbătut 
de convingerea că o revoluţie ar însemna, în primul rînd, 
nimicirea aşa-zisei prese revoluţionare şi că acum este deci 
vorba de salvgardarea ei. Aşa-zisa presă revoluţionară şi-a 
trădat secretul. Ea şi-a semnat sentinţa de condamnare l a  
moarte. 

La 21 mi Montagne a început discutarea preliminară a 
problemei şi a cerut respingerea întregului proiect pe motiv 
că violează constituţia. Partidul ordinii a răspuns că consti
tuţia va fi violată dacă va i nevoie, dar că deocamdată acest 
lucru nu este necesar, deoarece constituţia este suscepibilă 
de orice interpretare şi numai maj oritatea are competenţa să 
dcidă care interpretare este justă. La atacurile- violente ale 

* - un calm maiestos, - Nota Trad. 
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lui Thiers şi Montalambert, Montagne a răspuns printr-o ati
tudine umană, cuviincioasă şi civilizată. Ea a invocat legali
tatea ; partidul ordinii 1 i-a atras atenţia că terenul pe care 
se dezvoltă legalitatea este proprietatea burghe.. Montagne 
a început să se tînguie : vreţi să provocaţi cu orice chip o 
revoluţie ?  La c are partidul ordinii i-a răspuns : ea nu ne va 
surprinde nepregătiţi. 

La 22 mai discutarea prealabilă a problemei s-a încheiat 
cu 462 de voturi pentru şi 221 de voturi contra. Aceiaşi oa
meni care căutau să dovedească, cu atîta minuţiozitate so
lemnă, că Adunarea naţională şi fiecare deputat în parte îşi 
pierd împuterni cirile dacă lipsesc de drepturi poporul care 
le-a dat aceste împuterniciri au rămas liniştiţi la locurile lor 
şi, în loc să acţioneze ei, au l ăsat p e  neaşteptate să acţioneze 
ţara, şi anume să acţioneze prin petiţii ; ei nu s-au clintit nici 
l a  31 mai, cînd a fost votată, cu un mare număr de voturi, 
legea însăşi. Ei au încercat să se răzbune printr-un protest 
în care consemnau că nu sînt vinovaţi de violarea constituţiei, 
dar nici acest protest nu l-au prezentat în mod deschis, i l-au 
strecurat pe furiş în buzunarul preşedintelui . 

Prezenţa la Paris a unei armate de 1 50.000 de oameni, 
tergiversarea la nesfîrşit a adoptării unei hotărîri definitive, 
apelurile presei care îndemna poporul să păstreze linişte, 
lipsa de curaj a Montagnei şi a deputaţilor ni aleşi, c almul 
maiestos l micii burghezii, dar m ai presus de toate prosperi
tatea comerţului şi a industriei, au împiedicat orice încercare 
de revoluţie din partea proletariatului. 

Votul universal îşi îndeplinise misiunea. Majoritatea po
porului trecuse prin şcoala de instruire, pe care acest vot i-o 
oferă numai într-o epocă revoluţionară. El trebuia înlăturat 
ori de revoluţie, ori de reacţiune. 

De şi mai multă energie a dat dovadă Montagne cu p rile
jul unui incident care s-a produs curînd după aceea. lntr-un 
discurs rostit la tribuna Camerei, ministrul de război, d'Haut
poul, a calificat revoluţia din februarie drept o catastrofă 
funestă. Oratorii Montagnei, ca de obicei, şi-au manifestat 
printr-un mare tărăboi virtuoasa lor indignare şi preşedintele 
Dupin a refuzat să le dea cuvîntul. Atunci Girardin a propus 
Montagnei să părăsească în bloc sala. Rezultatul a fost c ă  
Montagne a rămas p e  loc, i a r  Girardin a fost exclus d i n  sînul 
ei ca nedemn. 

Legea electorală mai avea nevoie de o completare, de o 
nouă lege a presei, care nu s-a l ăs at mult aşteptată. Un 
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proiect de lege al guvernului, pe care amendamentele parti
dului ordinii l-au făcut să fie şi mai drastic, majora cauţiunile, 
instituia o taxă de timbru specială pe romanele foileton (ri
postă la alegerea lui Eugene Sue) şi 1n impozit asupra tuturor 
public'aţiilor care apăreau în fascicule săptămînale s au lu
nare, pînă la un anuit număr de coli, şi, în sfîrşit, stabilea 
că orice artic'ol de ziar trebuie să poarte semnătura autorului. 
Dispoziţiile cu privire la cauţiuni dădeau o lovitură mortală 
aşa-zisei prese revoluţionare ; poporul considera pieirea ei ca 
o răzbunare pentru abrogarea votului universal. Dar tendinţa 
şi efectele noii legi nu se limitau la această p arte a presei. 
Atîta timp cît rămînea anonimă, presa era organul opiniei 
publice l argi şi anonime ; era a treia putere în stat. Prin 
semnarea fiecărui articol, ziarul devenea o simplă colecţie 
de contribuţii publicistice ale unor indivizi mai mult sau mai 
puţin cunosc·uţi. Fiecare articol e'a coborît la nivelul unui 
simplu anunţ de ziar. Pînă atunci ziarele aveau circulaţie ca 
bani de hîrtie ai opiniei publice ; acum ele nu mai erau decît 
nişte poliţe mai mult sau mai puţin dubioase, a căror boni
tate şi circulaţie depindeau nu numai de creditul emitentului, 
ci şi de acela al girantului.  Presa partidului ordinii incitase 
nu numai la abrogarea votului universal, dar şi la măsurile 
cele mai extreme împotriva presei „rele " .  Dar nici presa 
„bun ă " ,  cu sinistrul ei anonimat, nu era pe placl partidului 
ordinii, şi mai cu seamă pe placul unora dintre reprezentanţii 
lui din provincie. El voia să aibă de-a face numai cu publi
cişti plătiţi, voia să le cunoască numele, domiciliul şi sem
nlmentele. Zadarnic se plîngea presa „bună" de ingratitu
dinea cu care îi erau răsplătite serviciile. Legea a fost 
votată, iar dispoziţia ca articolele să fie semnate lovea în 
primul rînd în această presă. Numele publiciştilor republi
cani erau destul de cunoscute ; dar respectabilele firme ale 
unor ziare ca „Journal des Debats " ,  „Assemblee Nationale" 58, 
„Constitutionel " 59 etc . etc. ,  care făceau atîta caz de înţe
lepciunea lor politică, au apărut într-o postură lamentabilă 
cînd s-a văzut că toată ac·eastă misterioasă companie este 
alcătuită din nişte venaLi penny-a-liners * cu practică înde
lungată, care în decursul vremii au apărat pe bani peşin toate 
cauzele posibile, ca de pildă Granier de Cassagnac, sau din 
vechi otrepe care se pretindeau b ărbaţi de stat, ca de pildă 
Capefigue, sau pisălogi fandosiţi de felul d-lui Lemoine de 
la „Debats " . 

* - sorib i  plătiţi cu rîndul. - Nota Trad. 
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Cu p rilejul dezbaterilor în legătură cu legea presei, Mon
tagne a ajuns la un asemene. grad de decădere morală, încît 
a trebuit să se mulţumească să aplaude străluc'itele tirade ale 
unei vechi celebrităţi de pe vremea lui Ludovic�ilip, d-l 
Victor Hugo. 

O dată cu adoptarea legii electorale şi a legii presei, 
partidul revoluţionar şi democrat a dispărut de pe scena ofi
cială. Curînd după închiderea sesiunii, înainte de a se îm
prăştia pe la casele lor, cele două fracţiuni ale Montagnei 
- democraţii soci alişti şi socialiştii democraţi - au lansat 
două manifeste, două tesitimonia paupertatis *, în care ară
tau că, dacă forţa şi succesul n-au fost niciodată de p artea 
lor, în schimb ele s-au situat întotdeauna de partea dreptăţii 
eterne şi a tuturor celorlalte adevăruri veşnice 00• 

Să trecem acum la p artidul ordinii. 1n revista „Neue 
Rheinische Zeitung" nr. 3, la p ag. 1 6, se scrie : „Faţă de poftele 
de restaurare ale orleaniştilor şi legitimiştilor coalizaţi, Bona
p arte apără baza j uridică a puterii sale efective, republica ; 
faţă de poftele d e  restaurare ale lui Bonaparte, partidul or
dinii apără baza juridică a dominaţiei lor comune, republica ; 
legitimiştii faţă de orleanişti şi orleaniştii faţă de legitimişti 
apără statu-quo, republica. Toate aceste fracţiuni ale parti
dului ordinii, care au fiecare propriul ei rege şi propria ei 
restaurare in petto **,  fac să prevleze pe rînd, faţă de poftele 
d e  uzurpare şi de răzvrătire ale rivalilor lor, dominaţia co
mună a burgheziei, forma în care sint neutralizate şi men
ţinute pretenţiile lor speciale -, republica.„ Iar Thiers a fost 
m ai aproape de adevăr decît b ănuia, cînd a spus : «Noi, re
galiştii, sîntem adevăratul reazem al republicii constituţio
nale» " * **.  

Această comedie a unor republi cains malgre eux ****,  co
media opoziţiei faţă de statu-quo şi continua lui consolidare ; 
permanentele fricţiuni dintre B onaparte şi Adunarea naţio
nală ; primej dia mereu repetată, care ameninţă partidul or
dinii, de a se descompune în părţile sale componente şi 
sudarea mereu repetată a fracţiunilor s ale ; încercarea fiecă
reia dintre fracţiunile lui de a transforma fiecare victorie 
împotriva duşmanului comun într-o înf:îngere a aliaţilor ei 
vremelnici ; invidia reciprocă, resentimentel e  şi hărţuielile 

* - certificate de p aupertate. - Nota Trad. 
** - gata prgăitită. - Nota Trad. 

*** - Vezi volumul de faţă, pag. 79. - Nota Red. 
**** - rpublicni fără vie. (Aluzie la comedia lui Moliere „Doc

tor fără voie") . - Nota Red. 
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reciproce, neîncetatul z ăngănit de arme care se sfîrşeşte de 
fiecare dată cu un b aiser-Lamourette 61 , toată această urîtă 
comedie a ero"ilor nu s-a desfăşurat niciodată într-o formă 
mai clasică decît în ultimele şase luni. 

Partidul ordinii considera totodată legea electorală ca o 
victorie împotriva lui Bonaparte. Nu a comis oare guvenul 
un act de abdicare cînd a lăsat pe seama comisiei celor 1 7  
redactarea ş i  răspunderea propriului său proiect de lege ? Iar 
principalul sprij in al lui Bonaparte împotriva Adunării nu 
consta oare în faptul c ă  el era alesul a 6.000.000 de oameni ? 
- Bonaparte, la rîndul s ău, vedea în legea electorală o con
cesie făcută Adunării, o concesie cu preţul cireia cump ăra 
armonia dintre puterea legislativă şi cea executivă. Drept 
răsplată, acest aventurier ordinar a cerut să i se majoreze 
lista civilă cu 3.000.000. Putea oare Adunarea naţională să 
intre în conflict cu puterea executivă într-un moment cînd 
ea declarase în afara legii marea majoritate a poporului 
francez ? Era indignată şi se părea că e gata să recurgă l a  
măsurile cele mai extreme ; comisia e i  a respins propunerea 
lui Bonaparte ; presa bonapartistă, la rîndul ei, a luat o poză 
ameninţătoare şi a vorbit despre poporul dezmoştenit, des
puiat de dreptul său de vot. Au urmat o serie de încercări 
zgomotoase de a se ajunge la o înţelegere ; în cele din urmă, 
Adunarea a cedat în fapt, dar în acelaşi timp s- a răzbunat în 
principiu. In loc să majoreze în principiu lista civilă cu 
3.000.000 pe an, ea a admis să i se acorde lui Bonaparte doar 
o subvenţie special ă de 2 . 1 60.000 de franci. Ea nu prea era 
mulţumită, căci şi această concesie a făcut-o abia oînd a fost 
sprijinită de Changarnier, generalul p artidului ordinii şi pro
tectorul nepoftit al lui Bonaparte. Aşadar, aceste două mi
lioane au fost, de fapt, acordate nu lui Bonaparte, ci lui 
Changarnier. 

Această pomană, ZVÎ"lită de mauvaise grâce *, a fost pri
mită de Bonaparte în acelaşi spirit în care i-a fost dată. Presa 
bonapartistă şi-a reluat atacurile împotriva Adunării naţio
nale, iar cînd, cu prilejul dezbaterilor în legătură cu legea 
presei, a fost introdus amendamentul cu privire la semnarea 
articolelor, îndreptat în special împotriva ziarelor de mîna 
a doua care reprezentau interesele particulare ale lui Bona
p arte, principalul ziar bonapartist, „Pouvoir" 62, a atacat 
făţiş, pe un ton extrem de violent, Adunarea naţională. Mi
niştrii s-au văzut nevoiţi să se dezică în faţa Adunării d e  

* - î n  silă. - Nota Trad. 
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acest ziar, al cărui girant responsabil a fost chemat la răs
pundere în faţa Adunării naţionale şi condamnat la amenda 
maximă : 5.000 de franci. A doua zi „Pouvoir" a publicat 
un articol şi mai insolent împotriva Adunrii, iar ca o re
vanşă a guvernului parchetul a deschis imediat acţiune ju
diciară împotriva mai multor ziare legitimiste, care au fost 
acuzate de încălcarea constituţiei. 

In sfîrşit, s-a ajuns la chestiunea suspendării lucrărilor 
Adunării. Bonaparte avea nevoie de .această suspendare 
pentru a putea acţiona fără a fi stînjenit de Adunare. Parti
dul ordinii avea nevoie de această suspendare, în parte pen
tru a-şi urzi intrigile lui fracţioniste, în parte pentru ca 
deputaţii să-şi poată vedea de interesele lor particulare. Şi 
unul şi altul avea nevoie de ea pentru a consolida şi extinde 
victoriile reacţiunii în provincie. De aceea Adunarea şi-a 
amînat şedinţele de la 1 1  august pînă la 1 1  noiembrie. Dar, 
cum Bonap arte nu făcea un secret din dorinţa s a  de a scăpa 
de supravegherea sup ărătoare a Adunării naţionale, Aduna
rea a imprimat pînă şi votului i de încredere pecetea ne
încrederii în preşedinte. Nici un bonapartist n-a intrat în 
comisia permanentă, al cătuită din 28 de membri, c are în 
timpul vacanţei a rămas să vegheze asupra virtuţii republi
cii 63• In locul bonapartiştilor au fost aleşi chiar şi cîţiva 
republicani de la „Le Siecle "  şi „Le National " , pentru a do
vedi preşedintelui devotmentul maj orităţii faţă de republica 
constituţională. 

Cu puţin înainte de suspendarea şedinţelor Camerei, şi 
mai cu seamă imediat dup ă aceea, se p ărea c ă  cele două mari 
fracţiuni ale partidului ordinii, orleaniştii şi legitimiştii, sînt 
gata să se împace, şi anume printr-o contopire a celor două 
familii regale sub ale căror stindarde luptau. Ziarele erau 
pline de propuneile de împăcare care fuseseră discutate la 
St. Leonard, la patul de suferinţă al lui Ludovic-Filip ; dar 
moartea lui Ludovic-Filip a simplificat pe neaşteptate situa
ţia. Ludovic-Filip era uzurpatorul, Henric al V-lea era cel 
deposedat, şi fiindcă Henric l V-lea n-avea copii, contele de 
Paris s-a văzut moştenitor legal al tronului. Acum dispăruse 
şi ultimul pretext care mai putea fi invocat împotriva con
topirii intereselor celor două dinastii. Dar tocmai acum cele 
două fracţiuni ale burgheziei şi-au dat, în fine, seama că ceea 
ce le desp ărţea nu era ataşamentul sentimental pentru o fa
milie regală sau alta, că, dimpotrivă, ceea ce dezbina cele 
două dinastii erau interesel e lor de clasă deosebite. Legiti-
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miştii, c are porniseră în p elerinaj l a  Wiesbaden, unde îşi 
avea reşedinţa Henric al V-lea, aşa cum concurenţii lor 
poniseră l a  St. Leonard, au primit acolo vestea morţii lui 
Ludovic-Filip. Ei au format de îndată un guvern in partibus 
infidelium 64, compus mai ales din membri ai acelei comisii 
de paznici ai virtuţii republicii de care am amintit mai s us, 
guvern care, cu prilejul unui conlict în sînul partidului, a 
proclamat fără nici un înconjur, dreptul prin graţia lui dum
nezeu. Orleaniştii au jubilat satisfăcuţi de scandalul com
p romiţător pe c·are l-a provocat în presă acest manifest 65 şi 
nu şi�au ascuns nici o clipă ostilitatea lor făţişă faţă de legi
timişti. 

In timpul vacanţei Adunării naţionale au început şedinţele 
adunărilor reprezentative ale departamentelor. Maj oritatea 
lor s-au pronunţat pentru o revizuire, limitată printr-un nu
măr mai mare sau mai mi c de clauze, a constituţiei, adică 
s-au pronunţat pentru o restaurare a monarhiei, fără a-i da 
o definiţie mai precisă, pentru o „soluţionare a p/oblemei " ,  
recunoscînd totodată că sînt prea incompetente ş i  prea laşe 
p entru a găsi această soluţie. Fracţiunea bonapartistă s-a 
grăbit să interpreteze această dorinţă de revizuire în sensul 
prelungirii mandatului de preşedinte al lui Bonaparte. 

• 
Clasa dominantă nu putea în nici un caz să admită solu

ţionarea constituţională a problemei : demisia lui Bonaparte 
în mai 1 852, ale�erea concomitentă a unui nou preşedinte de 
către laţi alegătorii ţării şi revizuirea constituţiei de către 
o Cameră specială, aleasă în acest scop, în primele luni după 
instalarea noului preşedinte. Ziua noilor aleqeri prezidenţiale 
ar fi ziua întîlnirii tuturor partidelor ostile : legitimiştii, 
orleaniştii, republicanii burghezi, revoluţionarii .  Cu acest 
prilej s-ar produce în mod inevitabil o cio cnire violentă între 
aceste diferite fracţiuni. Chiar dacă partidul ordinii ar reuşi 
să cadă de acord asupra c andidaturii unei persoane neutre, 
din afara familiilor dinastice, împotriva lui s-ar ridica Bona
parte. In lupta sa împotriva poporului, partidul ordinii e ne
voit s ă  întărească necontenit puterea executivă. Orice în
tărire a puterii executive întăreşte şi puterea exponentului 
ei, a lui Bonaparte. De aceea, în măsura în care partidul 
ordinii sporeşte puterea lor comună, el sporeşte şi mijloacele 
de luptă ale pretenţiilor dinastice ale lui Bonaparte, face s ă  
crească şansele lui d e  a zădărnici prin forţă, î n  momentul 
critic, o rezolvare constituţională. Atunci Bonaparte, în lupta 
sa împotriva partidului ordinii, nu se va da în l ături de l a  
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încălcarea unuia din p rincipiile constituţiei, tot aşa cum 
p artidul ordinii, în lupta sa împotriva poporului, nu s-a dat 
în l ături de la încălcarea unui alt principiu al constituţiei, 
desfiinţînd votul universal. Dup ă toate probabilităţile, Bona
parte va face chiar apel la votul universal împotriva Adu
nării. Int--un cuvînt, soluţia constituţională pune în joc 
soarta întregului statu-quo politic, iar în dosul p rimejduirii 
acestui statu-quo burghezul vede haosul, anarhia, războiul 
civil. Lui i se p are c ă, în această primă duminic ă  a lunii 
mai 1 852, sînt puse în joc toate tranzacţiile lui de vînzare
cumpărare, toate poliţele, contractele matrimoniale, actele de 
notariat, ipotecile, rentele funciare, chiriile şi profiturile lui , 
toate contractele şi sursele lui de venit, şi el nu se poate 
expune unui asemenea risc. îndărătul primejduirii acestui 
statu-quo politic s e  ascunde primej dia năruirii întregii so
cietăţi burgheze. Singura soluţie posibilă p entru burghezie 
este amînarea s oluţionării. Burghezia nu poate s alva repu
blica conştituţională decît prin încălcarea constituţiei, prin 
prelungirea puterii preşedintelui. Acesta şi este ltiml cu
vînt al presei partidului ordinii după îndelungatele şi p ro
fundele dezbateri în legătură cu „soluţiile problemei " ,  c ărora 
s-a consacrat ea dup ă încheierea sesiunii consiliilor generale. 
Aşadar, puternicl partid al ordinii se vede nevoit, spre 
ruşinea lui, să ia în serios p e  acest ridicol şi ordinar pseudo
Bonaparte c·are îi este odios. 

Acest individ j osnic s-a înşelat, la rîndul s ău, în aprecie
rea cauzelor care făceau s ă-i revină tot mai mult roll omu
lui necesar. In timp ce partidul s ău s-a dovedit destul de 
perspicace pentru a atribui noilor împrejurări importanţa 
crescîndă a lui Bonaparte, el credea că această importanţă 
crescîndă se datoreşte exclusiv forţei miraculoase a numelui 
s ău şi străduinţelor sale neîncetate de a-l parodia pe Napo
leon. El devenea din zi în zi tot mai întreprinzător. Ca o ri
postă l a  pelerinajele la St. Leonard şi Wiesbaden, el a între
prins o serie de turnee prin Franţa. Bonapartiştii îşi puneau 
atît de puţin speranţa în efectul magic al persoanei lui, încît 
trimiteau p retutindeni ca s ă-l însoţească trenuri şi diligenţe 
tixite cu claqueurs *, membri ai Societăţii lui 1 0  decembrie, 
această organizaţie a lumpenproletariatului parizian. Ei pu
neau în gura marionetei lor discursuri care, în funcţie de 
primirea ce i se făcea preşedintelui într-un oraş s au altul, 
proclamau drept deviză a p oliticii p rezidenţiale cînd resemna-

* - aplaudatori plătiţi. - Nota Trad. 
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rea republicană, cînd dîrzenia neclintită. In ciuda tuturor 
manevrelor, aceste c ălătorii nu semănau cituşi de puţin cu 
nişte marşuri triumfale. 

1ncredinţat că a reuşit î n  felul acesta s ă  stîrnească entu
ziasmul poporului, Bonaparte s-a apucat să facă agitaţie şi 
în rîndurile armatei. El a dispus să se organizeze mari parăzi 
pe cimpia de la Satory, de lingă Versailles, cu prilejul cărora 
a încercat să cumpere pe soldaţi, dindu-le cinaţi cu usturoi, 
şampanie şi ţigări. Adevăratul Napoleon ştia să-şi îmbrbă
teze, prin spontane manifestări de familiaritate patriarhală, 
soldaţii extenuaţi de truda campaniilor s ale de cucerire, în 
timp ce acest pseudo-Napoleon îşi închipuie că trupele îşi 
.exprimau mulţumirea atunci cînd strigau „Vive Napoleon, 
vive le saucisson ! "  *, adică „Trăiască cinatul, trăiască 
măscăriciul lu * *. 

Aceste parăzi au făcut să izbucnească conflictul, care 
mocnea de multă vreme, dintre B onaparte · şi ministrul s ău 
de război, d'Hautpoul, de o parte, şi Changarnier, de altă 
p arte. 1n Changanier partidul ordinii îşi găsise omul său cu 
adevărat neutru, la care nu putea fi nici vo>ă de pretenţii 
dinastice proprii. Pe el îl desemnase partidui ordinii drept 
succesor al lui Bonaparte. Pe lingă aceasta, p1in atitudinea 
sa de la 29 ianuarie şi 13 iunie 1 849, Changanier devenise 
marele conducător de oşti al partidului ordinii, un Alexandru 
modern care, după părerea burghezilor timizi, prin inter
venţia sa brutală t ăriase nodul gordian al revoluţiei . Pe 
Changanier, care devenise prin aceste mij loace foarte ieftine 
o forţă, dar care era în fond o figură la fel de j alnic ă  ca şi 
Bonaparte, l-a însărcinat Adunarea naţiouală să-l supra
vegheze pe preşedinte. El însuşi :·ocheta, de pildă cu prilejul 
dezbaterilor legate de indemnizaţia preşedintelui, cu rolul de 
protector al lui Bonaparte şi îşi dădea tot mai mult aere de 
superioritate faţă de l şi de miniştrii lui. Cînd, cu prilejul 
noii legi electorale, se prevedea izbucnirea unei insurecţii, 
el a interzis ofiţerilor săi să p rimească vreun ordin de la 
ministrul de război sau de la p reşedinte. Presa a contribuit 
şi ea la preamărirea p ersonalităţii lui Changanier. In această 
lipsă totală de personalităţi cit de cit marcante, partidul or
dinii s-a văzut, fireşte, nevoit să atribuie unui singur individ 
forţa care lipsea întregii sale clase şi să-l facă astfel să 

* - „Trăiască Napoleon, trăiască cîrnatul I" - Nota Trad. ** Joc de Uvin:e : „Wurst" - „cîmat" ; „HnsSt" - .măscă
Iici". - No ta Red. 
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capete proporţii de-a dreptul colosale. In felul acesta a luat 
naştere mitul lui Changanier, „bastionul societăţii" .  Şarla
tania neruşinată, al ura misterioasă şi înfumurarea cu care 
Changarnier consimţea să poarte pe umerii săi întreaga lume 
constituie un contrast din cele mai ridicole cu evenimentele 
din timpul parăzii de la Satory şi cu cele care au urmat. 
Aceste evenimente au dovedit fără putinţă de tăgadă că nu 
era nevoie decît de o trăsătură de condei a lui Bonaprte, a 
acestui minuscul preşedinte, pentru ca fantastica plăsmuire 
a fricii burgheze, colosul Changarnier, să fie redus la dimen
siunile unei mediocrităţi oarecare, pentru ca el, eroul sal
vator al societăţii, să devină un simplu general pensionar. 

Bonaparte se răzbunase mai demult pe Changanier, pro
vocîndu-1 pe ministrul său de război la conflicte disciplinare 
cu protectorul incomod. Ultima paradă de la Satory a făcut, 
în sfîrşit, să izbucnească vechile resentimente. Cînd regi
mentele de cavalerie au început să defileze în faţa lui Bona
parte cu strigăte anticonstituţionale de „Vive l'empereur ! "  t ,  
indignarea constituţională a lui Changier n-a mai cunos
cut nici o limită. Pentru ca în viitoarea sesiune a Camerei 
să nu se pro�că nici un fel de dezbateri neplăcute în le
gătură cu aceste aclamaţii ,  Bonaparte l-a îndepărtat pe mi
nistrul de război, d'Hautpoul, numindu-l guvernator al Alge
riei. In locul lui a numit pe un b ătrîn general de nădejde din 
timpul imperiului, care în ce priveşte bru talitatea nu era cu 
nimic mai prej os de Changanier. Dar pentru ca demiterea 
lui d'Hautpoul să nu apară ca o concesie făcută lui Chan
garnier, el a mutat, în acelaşi timp, pe generalul Neumayer, 
mîna dreaptă a marelui s alvator al societăţii, de la Paris l a  
Nantes. Neu,ayer se făcuse vinovat c ă ,  la parada prece
dentă, întreaga infanterie, defilînd prin faţa succesorului lui 
Napoleon, păstrase o tăcere glacială. Changarnier, simţin
du-se el însuşi atins prin transferarea lui Neumayer, a început 
să protesteze şi să se dedea la ameninţări. Dar degeaba ! Dup ă  
două zile d e  negocieri, decretul d e  transferare a lui Neumayer 
a apărut în „Moniteur " ,  iar eroului ordinii nu i-a mai rămas 
altceva d e  făcut decît să se supună disciplinei sau să-şi dea 
demisia. 

Lupta dusă de Bonaparte împotriva lui Changarnier este 
o continuare a luptei sale împotriva partidului ordinii. Des
chi derea, la 1 1  noiembrie, a noii sesiuni a Adunării naţionale 
are loc sub auspicii ameninţătoare. Dar asta va fi o furtună 

* - „Trăiască îpăratul ! "  - Nota Trad. 



Lptele de clasă în Franţa. - IV. Abrgarea votului universal în 1850 lUf 
într-un pahar cu apă. In esenţă, vechiul j oc trebuie să con
tinue. Cu toate vociferările păzitorilor de p rincipii din dife
ritele saJe fracţiuni, maj oritatea partidului ordinii va fi silită 
să prelungească împuternicirea acordată preşedintelui. Tot 
aşa şi Bonaparte, în ciuda tuturor p rotestelor sale anterioare, 
va deveni mai puţin dîrz, fie şi numai din lipsă de bani, şi 
va primi din mîinile Adunării naţionale, c a  pe o simplă dele
gaţie, această prelungire a împuternicirii. In felul acesta s e  
amînă soluţionarea, se menţine statu-quo, o fracţiune a parti
dului ordinii compromite şi slăbeşte pe cealaltă, o face ridi
colă, iar represiunea împotriva duşmanului comun, împotriva 
marii majorităţi a naţiunhl, este extinsă şi dusă la extrem, pînă 
ce condiţiile economice vor atinge din nou acel punct de 
dezvoltare cînd o nouă explozie va arunca în aer toate aceste 
partide învrăjbite, cu republica lor constituţională cu tot. 

Pentru liniştirea burghezului trebuie să adăugăm că scan
dalul dintre Bonap arte şi partidul ordinii are drept rezultat 
ruinarea la bursă a o sumedenie de mici capitalişti şi înghiţira avutului lor de c ătre marii rechini ai bursei. 

8 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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Acest refren, pe care „miliţia populară" din sudul Ger
maniei îl face să răsune din Palatinat şi 1 pînă la graniţa 
elveţiană, pe toate drumurile şi în toate cîrciumile şi pe c are-l 
scandează pe binecunoscuta melodie „Schleswig-Holstein 
scăldat de mare" 68 - pe jumătate coral, pe jumătate cîntec 
de flaşnetă -, acest refren rezumă întregul caracter al „gran
dioasei mişcări pentru constituţia imperiului" 69, Aici, în două , 
versuri, îi găsim pe marii b ărbaţi i insurecţiei, scopu-ile lor 
finale, tăria convingerilor lor, nobila lor ură împotriva „ti
ranilor" şi totodată felul în care înţeleg relaţiile sociale şi 
politice. 

Dintre toate mişcările şi frămîntările stînite în Germania 
de revoluţia din februarie şi de desfăşurarea ei ulterioară, 
campania pentru constituţia imperiului se distinge prin ca
racterul ei clasic german. Cauza c are a decl anşat-o, apariţia 
ei, orientarea şi întreaga ei desfăşurare au fost pe de-a-ntre
gul germane. După cum zilele din iunie 1 848 arată gradul de 
dezvoltare socială şi politică a Franţei, tot aşa şi c ampania 
pentru constituţia imperiului arată gradul de dezvoltare so
cială şi politică a Germaniei, în special a Germaniei de sud. 

Sufletul întregii mişcări a fost clasa micii burghezii, cu
noscută mai ales sub numele de starea biirgerilor, clasă c are 
predomină tocmai în Gennania, în special în sud. Mica 
burghezie a fost aceea care în „uniunile din martie" 70, în 
uniunile democrat-constituţionale, în uniunile patriotice, în
tr-o sumedenie de aşa-numite uniuni democrate şi aproape în 

* Din cauza cenzurii, în articolul publicat în „Neue Rheinische Zei
tung. Politisch-ăkonomische Revue", Hamburg, cuvintele ,,monarhii Ger-
maniei" au fost omise. - Nota Red. 

-
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întreaga presă democrată a făcut constituţiei imperiului ju
răminte în genul „ celui de pe Gritli " 71 , pe cit de numeroase 
pe atît de inofensive, luptînd împotriva monarhilor „recalci
tranţi " ,  deocamdată fără alt rezultat, fireşte, decit sentimentul 
înălţător al datoriei cetăţfeşti împlinite. Mica burghezie a 
fost aceea care, reprezentată de stînga radicală, aşa-numita 
extremă stingă din Adunarea de la Frănkfurt, şi, prin urmare, 
în special de parlamentul de la Stuttgart şi de „ regenţa impe
rială" 72, a condus în mod oficial întreaga mişcare ; mica 
burghezie, în sfîrşit, a fost aceea c are a dominat în comite
tele locale, în comitetele de securitate, în guvernele provi
zorii şi în adunările constituante, care în Saxonia, pe Rin şi 
în Germania de sud şi-au ciştigat merite mai mari sau mai 
mici în campania pentru constituţia imperiului. 

Dacă ar fi depins de ea, e greu de presupus că mica bur
ghezie ar fi părăsit terenul legalităţii, lupta legală, paşnică, 
virtuoasă, şi că, în locul aşa-numitei arme spirituale, ar fi 
recurs la muschete şi bolovani. După cum ne arată istoria 
tuturor mişcărilor politice care au avut loc de la 1 830 încoace 
atît în G ermania cit şi în Franţa şi Anglia, această clasă este 
întotdeauna fanfaroană, grandilocventă şi uneori chiar extre
mistă în vorbe atîta timp cit nu o paşte nici o primej die i 
fricoasă, reţinută şi prudentă de îndată ce se iveşte cea mai 
mic ă primejdie ; surprinsă, îngrijorată şi şovăielnică de în
dată ce mişcarea iniţiată de ea este însuşită şi luată în serios 
de alte clase ; trădînd de dragul existenţei ei mic-burgheze 
întreaga mişcare de îndată ce se ajunge la o luptă cu ama 
în mînă - şi, în cele din urmă, din c auza nehotărîrii ei, 
întotdeauna prima trasă pe sfoară şi maltratată de îndată ce 
partidul reacţionar învinge. 

ln spatele micii burghezii stau însă pretuindeni alte clase, 
care preiau mişcarea stînită de aceasta în interesul ei, îi dau 
un caracter mai precis, mai energic, şi caută, pe cit posibil, 
să o domine : proletariatul şi o mare parte a ţărănimii, că
rora li se raliază de obicei pentru citva timp şi partea cea 
mai înaintată a micii burghezii. 

Aceste clase, în frunte cu proletariatul din oraşele mai 
mari, au luat mai în serios asigurările grandilocvente cu 
privire la constituţia impeliului decit le convenea agitatori
lor roic-burghezi. Dacă micii burghezi erau gata, aşa cum se 
jurau la tot pasul , să-şi „ dea viaţa şi avutul " pentru consti
tuţia imperiului, muncitorii şi în multe regiuni şi ţăranii erau 
gata să facă eşi ei acelaşi lucru ; dar era trecut sub tăcere 



Campnia germană pentru •Costituţia .periului 111 

faptul îndeobşte cunoscut de toate partidele că, după victorie, 
mica bu\ghezie va avea de apărat aceeaşi constituţie a impe
riului împotriva aceloraşi proletari şi ţărani. Aceste clase îm
pingeau mica burghezie la o ruptură făţişă cu puterea de stat 
existentă. D acă nu i-au putut împiedica pe mercantilii lor 
aliaţi să le trădeze încă în cursul luptei, ele au avut cel puţin 
satisfacţia că după victoia contrarevoluţiei această trădare a 
fost pedepsită de contrarevoluţionarii înşişi. 

Pe de altă parte, la începutul mişcării, micii burghezii i 
s-a alăturat şi fracţiunea mai hotărîtă a burgheziei mari şi 
mijlocii, la fel cum s-a întîmplat în toate mişcările mic-bur
gheze de mai înainte din Anglia şi Franţa. Burghezia nu 
domină niciodată în totalitatea ei ; abstracţie făcînd de castele 
feudale, care mai deţin întrucîtva puterea politică, însăşi 
marea burghezie se scindează, de îndată ce îfrînge feudalis
mul, într-un partid de guvenămînt şi unul de opoziţie, repre· 
zentate, de obicei, pe de o parte, de bănci, pe de altă p arte 
de fabricanţi. Fracţiunea progresistă, de opoziţie, a burghe· 
ziei mari şi mijlocii are atunci, contrar fracţiunii dominante, 
interese comune cu mica burghezie, cu care se aliază în 
vederea unei lupte comune. In Germania, unde contrarevo
luţia armată a instaurat din nou dominaţia aproape exclusivă 
a armatei, birocraţiei şi a nobilimii feudale, unde burghezia, 
în pofida formelor constituţionale încă în vigoare, nu are 
decît un rol subordonat şi modest, t emeiurile pentru o ase
menea alianţă_ sînt încă şi mai numeroase. In schimb, bur
ghezia germană este mult mai fricoasă decît cea englez ă şi 
franceză, şi l a  cea mai vagă perspectivă de reînviere a anar
hiei, adică de luptă adevărată, decisivă, ea părăseşte înfi
coşată scena. Aşa s-a întîmplat şi de data aceasta. 

De altfel, momentul nu era nicidecum nefavorabil pentru 
luptă. Franţa se afla în preajma alegerilor ; indiferent dacă 
monarhiştii s au roşii ar întruni majoritatea în alegeri, 
acestea, în orice caz, ar slăbi centrele din Adunarea consti
tuantă, ar consolida partidele extreme şi ar duce la o rezol
vare rapidă a luptei parlamentare, mai acute, e calea unei 
mişcări populare - într-un cuvînt, ele ar duce la o „jour
nee" *. In Italia se dădeau lupte sub zidurile Romei, şi Repu
blica de la Roma ţinea piept invaziei armatear franceze. In Un
garia maghiarii înaintau impetuos ; trupele imperiale fuseseră 
alungate dincolo de Waag şi Leitha ; la Viena, unde în fiecare 
zi lumea credea că aude bubuitul tunurilor, armata revoluţia-

• - „zi hotărîtoare•. - Nota Trad. 
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nară ungară era aşteptată dintr-un moment într-altul ; în 
Galiţia sosirea lui D embinski cu o armată polonezo-llaghiară 
era iminentă, iar intervenţia rusească, departe de a constitui 
o primejdie pentru maghiari, p ărea, dimpotrivă, să transforme 
lupta din Ungaria într-o luptă europeană. In sfîrşit, Germania 
era în cea mai mare fierbere ; progresele contrarevoluţiei, 
impertinenţa crescîndă a soldăţimii, funcţionărimii şi nobilimii, 
frecventele acte de trădare ale vechilor liberali din ministere, 
nerespectarea mereu repetată a cuvîntului dat de către mo
narhi 'r - toate acestea au determinat grupuri întregi d e  
oameni, pînă atunci adepţi ai ordinii, să s e  alăture partidului 
mişcării. 

In aceste condiţii a izbucnit lupta pe care o vom descrie 
în fragmentele următoare. 

Lacunele şi confuzia care mai există în materialele de 
care dispunem, caracterul absolut îndoielnic aproape al tu
turor informaţiilor ce urmează a fi culese prin viu grai, sco
purile pur personale urmărite de toate lucrările cu privire la 
această luptă publicate pînă acum, - toate acestea fac im
posibilă o expunere critică a întregii desfăşurăi a eveni
entelor. In aceste condiţii nu ne rămîne decît să ne limităm 
la relatarea celor văzute şi auzite de noi înşine, care, din feri
cire, sînt suficiente pentru a lămuri caracterul întregii cam
panii ; şi dacă mişcarea din Saxonia şi campania lui Miero
slawski pe Neckar nu le putem expune după propriile noastre 
observaţii, „Neue Rheinische Zeitung" va avea poate în cu
rînd prilejul să dea lămuririle necesare, cel puţin în ceea ce 
priveşte campania lui Mieroslawski 73, 

Dintre participanţii la campania pentru constituţia impe
riului, mulţi mai zac încă în închisori. Unii au reuşit să se 
întoarcă în patrie, alţii, aflaţi încă peste graniţă, aşteaptă 
zilnic prilejul să se întoarcă acasă - şi aceştia nu sînt dintre 
cei mai răi. Oricine va înţelege prudenţa de care trebuie s ă  
dăm dovadă atunci cînd este vorba de aceşti tovarăşi de 
luptă, şi va găsi firesc dacă vom trece anumite lucruri sub 
tăcere ; iar mulţi dintre cei care trăiesc din nou liniştiţi în 
patrie nu ne-o vor lua în nume de rău dacă vom evita să-i 
compromitem, relatînd acele întîmplări în care au dat dovadă 
de un curaj cu aderărat admi rabil. 

* La publkMea articolului, cuvîntul „monarhi" a fost omis din cauza 
cenzurii. - Nota Red. 
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1. Prusia renană 

Se ştie că răscoala armată pentru constituţia imperiului a 
izbucnit la începutul lunii mai în primul rînd la Dresda 74• 
Este cunoscut faptul că luptătorii de p e  b aricadele din 
Dresda, sprijiniţi de ţărănime, dar trădaţi de filistinii din 
Leipzig, după o luptă de şase zile au fost nevoiţi să depună 
armele în faţa superiorităţii numerice a inamicului. Ei n-au 
.avut nici un moment mai mult de 2.500 de combatanţi în
zestraţi cu arme de tot felul şi ca artilerie cel mult două sau 
trei mortiere uşoare. Trupele regale erau formate, în afară 
de batalioanele saxone, din două regimente de pusieni. Ele 
iispuneau d e  cavalerie, artilerie, puşcaşi şi un batalion în
armat cu puşti cu ac. Se pare că la Dresda trupele regale s-au 
comportat în mod şi mai laş * decît . în alte p ărţi ; totodată 

·este cert că cei din Dresda, în lupta lor impotriva acestor 
forţe superioare ca număr, au dat dovadă de o vitejie fără 
-seamăn în tot cursul c ampaniei pentu constituţia imperiu
lui. Dar, fireşte, o luptă de stradă este cu totul altceva decît 
o b ătălie în cîmp deschis. 

B erlinul dezarmat şi pus sub stare de asediu a rămas li
niştit. Nu s-au demontat nici măcar şinele de c ale ferată 
pentru a opri încă lingă Berlin trilterea de tupe prusiene 
:a întăriri. La Breslau ** s-a încercat să se dea o luptă de 
b aricade la care guvenul se aştepta încă demult, şi de aceea 
a stat şi m ai puţin pe gînduri să instituie în oraş dictatura 
baionetei. Restul Germaniei de nord, lipsit de centre revo
luţionare, era paralizat. Se m ai putea conta doar pe Prusia 

* Din cauza cenzurii acest pasaj a fost îndulcit, inlocuindu-se cu
vîntul „feig" - „lş" cu cuvin tul „klăgMch" - .lamentabil" . - Nota 
Red. 

** Denumirea germnă a oraşului Wroclaw. - Nota Red. 
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renană şi Germania de sud, iar în aceasta din urmă se şi 
pusese în mişcare Palatinatul. 

Din 1 815  Prusia renană era socotită, şi pe bună dreptate, 
ca • una dintre provinciile cele mai înaintate ale Germaniei. 
Ea întruneşte două avantaje care nu pot fi întîlnite laolaltă 
nicăieri, în nici o altă parte a Germaniei. 

Ca şi Luxemburgul, Hessa renană şi Palatinatul, Prusia 
renană are avantajul de a fi fost influenţată, începînd din 
1795, de revoluţia franceză şi de rezultatele acesteia pe tărîm 
social, administrativ şi legislativ, consolidate sub Napoleon. 
După înfrîngerea partidului revoluţionar la Paris, armatele 
au dus revoluţia dincolo de graniţele Franţei. In faţa acestor 
ii de tTani de curînd eliberaţi s-au destrămat nu numai 
amatele Sfîntului imperiu roman, dar şi dominaţia feudală a 
nobilimii şi a clerului. De două generaţii malul stîng al Ri
nului a scăpat de feudalism ; nobilimii i s-au răpit toate pri
vilegiile, proprietatea funciară a trecut din mîinile ei şi ale 
bisericii în mîinile ţăranilor ; pămîntul a fost parcelat, iar 
ţăranul a devenit un proprietar de pămînt tot atît de liber ca 
în Franţa. La oraşe breslele şi dominaţia patriarhală a patri
cienilor au dispărut cu zece ani mai devreme decît în oricare 
altă parte din Germania, cedînd Jocul liberei concurenţe, 
toată această situaţie schimbată fiind în cele din urmă con
sfinţită de Code Napoleon 75, care reprezintă o sinteză a tutu
ror instituţiilor revoluţionare. 

Prusia renană mai posedă, în al doilea rînd, - şi acesta 
este principalul ei avantaj faţă de celelalte ţinuturi de pe 
malul stîng al Rinului - industria cea mai dezvoltată şi mai 
variată din întreaga Germanie. In cele trei districte admi
nistrative - Aachen, Colonia şi Diisseldorf - sînt reprezen
tate aproape toate ramurile industriale : tot felul de industrii 
ale bumbacului, lînii şi mătăsii împreună cu ramurile lor 
anexe, ca albitorii, imprţmerii şi vopsitorii, apoi turnătorii de 
fontă, industrie constructoare de maşini, exploatări miniere, 
fabrici de arme şi alte fabrici metalurgice sînt concentrate 
aici pe cîteva mile pătrate, dînd de lucru unei populaţii cu 
o densitate fără precedent în G ermania. In imediata vecină
tate a Provinciei renane se află districtul carbonifer şi cu 
zăcăminte de fier al Mărcii, c are aprovizionează Renania cu 
o parte din materia primă necesară şi este legat din punct de 
vedere industrial de ea. Cea mai bună cale navigab ilă a Ger
maniei, vecinătatea mării, bogatele zăcăminte minerale ale 
acestei regiuni favorizează dezvoltarea industriei, care, p e  



Campania germană. - 1. Prusia renană 123 
lîngă acestea, a construit numeroase căi ferate, lărgindu-şi 
zilnic această reţea. Tot aici găsim într-o strînsă interdepen
denţă cu industria un comerţ de import şi export cu toate 
continentele foarte extins pentru Germania, legături dire�te 
foarte vaste cu toate marile centre ale pieţei mondiale şi o 
speculaţie corespunzătoare cu materii prime şi acţiuni ale 
căilor ferate. Intr-un cuvînt, treapta de dezvoltare industrială 
şi  comercială a Provinciei renane, deşi contează prea puţin 
p entru piaţa mondială, este totuşi excepţională pentru Ger
mania. 

Această industrie - care a înflorit şi ea sub dominaţia 
revoluţionară franceză - şi comerţul leqat de ea din Prusia 
renană au dat naştere unei mari burghezii industriale şi  co
merciale puternice şi, în opoziţie cu ea, unui numeros prole
tariat industrial, două clase care în restul Germaniei nu există 
decît pe alocuri şi î ntr-un stadiu embrionar, d ar care deter
mină aproape exclusiv dezvoltarea politică specifică a 
Re nani ei. 

Prusia renană depăşeşte toate celelalte provincii germane, 
revoluţionate de francezi, p rin industria ei, toate celelalte 
regiuni industriale germane (Saxoni a şi Silezia) prin influenţa 
pe care a exercitat-o asupra ei revoluţia franceză. Ea este 
singura parte a Germaniei în care dezvoltarea socială aproape 
că a atins nivelul societăţii burgheze modene : o industrie 
dezvoltată, un comerţ extins, acumulare de capital, libertatea 
proprietăţii funciare ; o burghezie putenică şi n proletariat 
numeros care predomină în oraşe, iar la sate - numeroşi 
ţărai cu gospodărie mică înglodaţi în datorii ; dominaţia 
burgheziei asupra p roletariatului cu ajutorul sistemului 
muncii salariate, asupra ţărănimii cu ajutorul ipotecii, asupra 
micii burghezii cu ajutorul concurenţei şi, în sfîrşit, con
sfinţirea dominaţiei burgheziei prin tribunlele comerciale 
şi industriale, Curţile cu juri burgheze şi întregul drept 
material. 

Inţelegeţi acum ura renanului pentru tot ce este prusac ? 
O dată cu Provincia renană, Prusia inoculase statelor ei şi 
revoluţia franceză, tratîndu-i pe renani nu numai ca pe nişte· 
străini subjugaţi, ci chiar ca pe nişte rebeli învinşi. Departe 
de a desăvîrşi legislaţia renană în spiritul societăţii burgheze 
modene în continuă dezvoltafe, Prusia voia chiar să impJnă 
renanilor mişmaşul pedant feudalo-filistin al drptului prusian, 
care nu mai este potrivit nici măcar pentru Pomerania, 
orientală. 
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Evenimentele revoluţionare de după februarie 1 848 au 
arătat limpede situaţia excepţională a Provinciei renane. Ea a 
pus la dispoziţie nu numai burgheziei prusiene, ci burgheziei 
germane în general pe reprezentanţii clasic'i ai acesteia : 
Camphausen şi Hansemann ; ea a dat proletariatului german 
singurul organ de presă care-l reprezenta nu numai prin cu
vinte sau intenţii bune, ci exprima interesele sale reale : 
„Noua gazetă renanău. 

Cum se face atunci că Prusia renană, cu toate acestea, a 
p articipat atît de puţin l a  mişc ările revoluţionare din Ger
mania ? 

Să nu uităm c. mişcarea din 1 830, poită în interesul 
unui constituţionalism avocăţesc, în fraze, nu putea si pre
zinte interes pentru burghezia renană din Germania, pre
ocupată de lucruri mult mai reale, de întreprinderi indus
triale ; că, în timp ce în stătuleţele germane se mai visa încă 
la un imperiu german, în Prusia renană proletariatul înce
puse dej a să .cţioneze pe faţă împotriva burgheziei ; că 
între 1 840 şi 1 847, în timpul mişcrii burgheze cu adevărat 
constituţionale, burghezia renană a stat în fruntea acestei 
mişcări şi că în timpul evenimentlor din martie 1 848 de la 
Berlin ea a avut o influenţă hotărîtoare asupra rezultatului 
luptei. De ce însă în Prusia renană nu s-a putut realiza 
niciodată ceva printr-o insurecţie făţişă, de ce a fost impo
sibilă înfăptuirea unei insurecţii generale a întregii provincii, 
acest lucru va reieşi cel mai bine din simpla descriere a cam
paniei renane pentru constituţia imperiului. 

La Dresda lupta tocmai izbucnise şi ea putea să izbuc
nească dintr-o clipă într-alta în Palatinat. In Baden, Wirttem
berg şi Franconia se ţineau adunări de masă şi aproape 
nimeni nu-şi mai ascundea hotărîrea de a duce lucrurile pînă 
la capăt cu ajutorul armelor. In tot sudul Germaniei trupele 
ş ovăiau. In Prusia domnea aceeaşi fierbere. Proletariatul nu 
aştepta decît un prilej să se răzbune pentru escamotarea 
drepturilor pe care credea că şi le cîştigase în martie 1 848. 
Pretutindeni mica burghezie căuta să unească toate elemen
tele nemulţumite într-un mare partid al constituţiei imperiu
lui, a cărui conducere spera s-o obţină ea. Jurămintele de 
credinţă pînă la moarte făcuti Adunării de la Frankfurt, de 
a fi gata de orice sacrificii pentru constituţia imperiului, 
umpleau coloanele tuturor ziarelor, răsunau în toate clubu
rile şi berăriile. 
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Atunci guvernul prusian a început ostilităţile, chemînd 

sub arme o mare parte din Landwehr ;o, şi anume din West
falia şi de pe Rin. In timp de p ace un ordin de chemare sub 
arme era ceva nelegal, şi de aceea nu numai mica burghezie, 
dar şi burghezia mijlocie a protestat. 

Consiliul comunal din Colonia a convocat un congres al 
deputaţilor consiliilor comunale renane. Guvenul l-a inter
zis ; atunci, trecîndu-se peste orice formalităţi, congresul a 
avut loc în pofida faptului că fusese interzis. Consiliile co
munale, reprezentante ale burgheziei mari şi mijlocii, s-au 
declarat adeptele constituţiei imperiului, au cerut adoptarea 
acesteia de către guvernul prusian şi demiterea guvernului, 
precum şi revocarea ordinului de chemare sub arme a Land
wehrului, ameninţînd destul de răspicat că, în caz de refuz, 
Provincia renană se va despărţi de Prusia. 

„lntrucit guvernul prusian a dizolvat cea de-a doua Cameră după ce 
aceasta din urmă se pronunţase pentru adoptarea necondiţionată a con
stituţiei gennane din 28 martie anul curent, Hpsind stfel poporul de 
reprezentnţa sa şi de posibilitatea de a-şi spune cuvîntul in acest mo
ment hotăritor, noi, subsenaţii delgaţi ai oraşelor şi comunlor Pro
vinciei renane, ne-m întrunit pentru a discuta nevoile patriei. 

Adunarea, sub preşedinţia consilierilor comunali Zll din Trier şi 
Werner din Koblenz, asistaţi de consilierii comunali Becker din Colonia 
şi Bloem II din Diisseldorf, cre au întocmit procesul-verbal, a hotări t 
următoarele : 1) Adunarea declară că recunoaşte constituţia Imperiului german, 
aşa cum a fost proclamată de Adunarea pe întreaga Germanie din 28 
martie anul curent, drpt o lege definitivă, situindu-se în conflictul 
izbucnit intre guvenul prusian şi Adunarea pe întreaga Germanie de 
partea acesteia din urmă. 

2) dunarea cheamă toată populaţia Provinciei renane, şi în spe
cial pe toţi bărbaţii apţi de a purta arme, să-şi exprime, prin declaraţii 
colective făcute ân grupuri mai mici sau mai mari, obligaţia şi voinţa 
nstrămutată de a apăra costituţia Imperiului german şi de a traduce 
în viaţă dispoziţiile ei. 

3) Adunarea cere dunării pe întreaga Gemania să depună cit mai 
graibnic cele mai mari forturi pentru a da rezistenţei poporului din 
diferitele state germane, în spcial din Provincia renană, acea unitate 
şi tărie 1n stare să zădărnicească contrarevoluţia bine organizată. 

4) dunarea cere guvernului imperial să dispună cit mai rpde ca 
trupele mperiale să depună jurmîntul pe constituţie şi să fie concen
trate intr-o singură armată. 5) Subsemnaţii se obligă să folosescă toate mijloacele de care dis
pun pentru a obţine rcunoaşterea costituţiei imperiului in raza comu
nelor lor. 

6} Adunarea socotşte absolut necsară dmiterea guvernului Bran
denburg - Manteuffel şi •convocarea celor două Camere fără vreo mo
dificare a sist.ului electoral existent. 
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7) Adunarea vede, în special în recenta chmare parţială sub arme 
a Landwehrului, o măsură inutilă, menită să pericliteze in cel mai inalt 
grad pacea internă, şi aşteaptă imediata ei revocare. 

8) In încheiere, subsemnaţii -îşi e.primă convingerea că ignorarea 
conţinutului acestei declaraţii va atrage după sine cele mai mri peri
cole p entru patrie, ceea ce ar putea p ericlita chiar existenţa Prusiei în 
actuala ei componenţă. 

Adoptată la Colonia la 8 mai 1849 " .  
(Urmează semnăturilei 

Ţinem să adăugăm doar atît : că acelaşi domn Zel care 
a prezidat această adunare s-a dus după c îteva săptămîni la 
Baden în c alitate de comisar imperial al guvernului imperial 
de la Frankfurt 77, nu numai pentru a potoli spiritele, ci şi 
pentru a pune la cale cu reacţionarii de acolo loviturile 
contrarevoluţionare de mai tîrziu de la Mannheim şi Karlsruhe. 
De asemenea, faptul că el a adus în acelaşi timp servicii c a  
spion militar ş i  generalului d i n  armata imperială Peucker 
este cel puţin probabil. 

Socotim necesar să subliniem acest fapt. In Prusia renană, 
marea burghezie - floarea liberalismului renan de dinaintea 
evenimentelor din martie - a c ăutat de la bun început să se 
situeze în fruntea mişcării pentru constituţia imperiului. 
Discursurile ei, -tărîrile ei, întreaga ei atitudine au făcut-o 
răspunzătoare de evenimentele de mai tîrziu. Au existat 
destui oameni c are au luat în serios vorbăria domnilor con
silieri comunali, şi, mai cu seamă, ameninţarea cu despărţirea 
Provinciei renane. O dată ce marea burghezie adera şi ea, 
cauza era de la bun început c a  şi cîştigată, se putea conta 
pe sprijinul tuturor claselor, se putea o arecum risca. Aşa a 
calculat micul-burghez şi s-a grăbit să arboreze o poză eroică. 
Cu toate acestea, se înţelege că pretinsul său associe, marele
burghez, n-a pregetat totuşi să-l trădeze l a  prima ocazie, 
pentru ca după aceea, cînd totul s-a sfîrşit într-un mod atît 
de lamentabil, să-şi bată joc de prostia lui. 

Intre timp fierberea continua să crească. Ştirile venite din 
toate colţurile Germaniei erau cit se poate de belicoase. 
Sosise timpul c a  cei din Landwehr să fie echipaţi. Batalioa
nele s-au adunat şi  au declarat c ategoric că nu vor să îm
brace haina militară. Maiorii,  lipsiţi de sprijin militar sufi
cient, nu au putut face nimic şi au fost bucuroşi că lucrurile 
s-au soldat fără ameninţări şi molestări. I-au lăsat pe oameni 
să plece, fixînd un nou termen pentru echipare. 
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Guvernul, care ar fi putut da lesne ofiţerilor din Landwehr 
sprijinul necesar, a lăsat în mod intenţionat lucrurile s ă  
ajungă pînă aici. Acum însă a făcut imediat u z  d e  violenţă. 

Unităţile nesupuse din Landwehr erau în special din dis
trictul industrial Berg-Mark. Centrele răzmeriţei erau El
berfeld, Iserlohn, Solingen şi valea rîului Ennepe. In primele 
două oraşe s-au trimis fără întîrziere trupe. 

La Elberfeld au fost trimise un batalion din regimentul 1 6 ,  
u n  escadron de ulani şi d o u ă  tunuri. In oraş domnea cea mai 
mare zăpăceală. După o matură chibzuinţă, soldaţii din 
Landwehr şi-au dat totuşi seama că au mers prea departe. 
Mulţi ţărani şi muncitori erau din punct de vedere politic 
indiferenţi şi  s-au opus numai penitru că nu aveau poftă ca, 
de dragul unor capricii ale guvenului, să lipsească de acasă 
pentru cine ştie cîtă vreme. Ii apăsa gîndul la consecinţele 
împotrivirii lor : species facti *, legile marţiale, munca sil
nic ă  şi poate chiar împuşcarea I Intr-un cuvînt, numărul sol
daţilor din Landwehr aflaţi sub arme - armele le aveau 
asupra lor - scădea pe zi ce trece, aşa că în cele din urmă 
n-au mai rămas decît vreo patruzeci. Ei îşi stabiliseră cartie
rul general într-un local public în afara oraşului, unde aştep
tau sosirea prusienilor. In jurul primăriei era postată garda 
civilă şi două detaşamente de puşcaşi civili care şovăiau, 
duceau tratative cu Landwehrul, dar, n orice c az,  erau ho
tlrîţi să-şi apere proprietatea. Străzile mişunau de lume : 
mic-burghezi, care în clubul politic juraseră credinţă con
stituţiei imperiului, proletari de toate categoriile, de la mun
citorul revoluţionar hotărît pînă la căruţaşii ameţiţi de bău
tură. Nimeni nu ştia ce era de făcut şi ce se va întîmpla. 

Consiliul comunal voia să ducă tratative cu trupele. 
Comandantul a respins orice tratative şi a intrat în oraş. 
Trupele au defilat pe străzi şi s-au postat la primărie, în faţa 
gărzii civile. Au început tratativele. Din mulţime s-a aruncat 
cu pietre în soldaţi. Landwehrul, care, după cum am mai 
spus, numra vreo patruzeci de oameni, s-a îndreptat din 
cealaltă parte a oraşului, după dezbateri îndelungate, împo
triva trupelor. 

D eodată din mulţime s-au auzit glasuri care cereau eli
berarea deţinuţilor. In închisoare, situată chiar lîngă primărie, 
zăceau de un an 69 de muncitori din Solingen acuzaţi că ar 
fi distrus oţelăria de lîngă cetăţuie. Peste cîteva zile urmau 
să fie j udecaţi. Poporul s-a năpustit asupra închisorii pentru 

* - stabilirea conţinutului infracţiunii. - Nota Trad. 
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a-i elibera. Porţile au cedat, poporul a p ătruns înăuntru, de
tinuţii au fost eliberaţi. Dr în acelaşi timp s-a pus în mişcare 
şi armata, a răpăit o salvă, şi ultimul deţinut care ieşea pe 
poarta închisorii s-a prăbuşit cu capul zdrobit. 

Poporul s-a retras, strigînd însă : pe baricade I Intr-o clipă 
căile de acces spre centrul oraşului au fost baricadate. Mun
citori neînarmaţi erau destui, dar înarmaţi pe baricade erau 
cel mult cincizeci. 

S-a pus în mişcare şi artileria. La fel ca infanteria mai 
înainte, a tras şi ea prea sus, probabil intenţionat. Ambele 
detaşmente erau formate din soldaţi din Renania sau West
falia şi erau bine intenţionate. In cele din urmă a sosit şi 
căpitanul von Uttenhoven în fruntea companiei a 8-a din 
regimentul 1 6. 

In spatele primei baricade se aflau trei oameni înarmaţi. 
„Nu trageţi în noi - au strigat ei -, noi tragem numai în 
ofiţeri I u - Căpitanul a comandat : „atenţie I " .  „Dacă co
manzi «foc»,  te doborîm pe locu - i-a strigat un puşcaş de 
după baricadă. - „Gata, foc I" - A răsunat o rafală, dar în 
aceeaşi clipă căpitanul s-a prăbuşit. Glonţul îl nimerise drept 
în inimă. 

Plutonul s-a retras în mre grabă, fără a lua cu sine nici 
măcar leşul căpitanului. S-au mai tras cîteva focuri, cîţiva 
soldaţi au mai fost răniţi, iar ofiţerul care comanda operaţiile, 
nevoind să rămînă peste noapte în oraşul răsculat, şi-a retras 
trupele şi le-a cantonat la o distanţă de o oră de oraş. Pe 
măsură ce soldaţii se retrăgeau, în oraş se ridicau pretutin
deni baricade. 

încă în aceeaşi seară, la Disseldorf s-a răspîndit ştirea 
că prusienii s-au retras. Pe străzi s-au format numeroase 
grupuri ; mic-burghezii şi muncitorii erau în culmea agita
ţiei. Atunci a început să circule zvonul că noi trupe urmează 
să fie timise la Elberfeld, ceea ce a dat semnalul de începere 
a luptei. Fără să ţină seama de lipsa de arme - garda civilă 
fusese dezarmată din noiembrie 1 848 -, nici de garnizoana 
relativ puternică şi de străzile largi şi drepte ale orăşelului 
fostă reşedinţă, nepotrivite pentru luptă, unii muncitori au 
lansat chemarea : pe baricade. Pe Neustrasse şi Bolkerstrasse 
au fost ridicate cîteva întărituri ; în restul oraşului, fie din 
pricină că aici fuseseră dinainte concentrate trupe, fie dato
rită fricii de care fusese cuprinsă marea şi mica burghezie, 
nu s-au făcut întăritui. 
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Lupta a început spre seară. Aici, ca şi pretutindeni, luptă
torii de pe balicade erau puţin numeroşi. De unde erau să 
ia arme şi muniţii ? Fapt e că au opus duşmanului, superior 
din punct de vedere numeric, o rezistenţă dîrză şi îndelun
gată şi că cele cîteva baricade pe care erau în stare să le 
apere au căzut în mîinile prusienilor abia spre dimineaţă, 
cînd împotriva lor a fost deschis un foc intens de artilerie. 
Se ştie că aceşti eroi prudenţi şi-au luat a doua zi o revanşă 
sîngeroasă, atacînd slujnice, bătrîni şi în general populaţia 
paşnică. 

In aceeaşi zi în care prusienii au fost respinşi din Elber
feld trebuia să sosească şi la Iserlohn un batalion, dacă nu 
mă înşel din regimentul 13, pentru a da o lecţie Landwehrului 
din localitate. Dar şi aici acest plan a fost zădărnicit ; de 
îndată ce s-a aflat că se apropie trupele, Landwehrul şi po
porul au blocat toate căile de acces în oraş şi l-au aşteptat 
pe inamic cu armele încărcate. Batalionul n-a cutezat să 
atace şi s-a retras. 

Lupta din Elberfeld şi Disseldorf şi baricadele ridicate la 
Iserlohn au dat semnalul de începere a răscoalei în cea mai 
mare parte a regiunii industriale Berg-Mark. Locuitorii din 
Solingen au luat cu asalt arsenalul din Grafrath şi s-au 
înarmat cu armele şi cartuşele luate de acolo ; cei din Hagen, 
alăturîndu-se în masă mişcării, s-au înarmat, au ocupat toate 
drumurile spre Ruhr şi au trimis patrule de recunoaştere ; 
Solingen, Ronsdorf, Remscheid, Barmen şi alte oraşe au tri
mis detaşamente la Elberfeld. In celelalte localităţi din re
giune, Landwehrul s-a alăturat mişcării şi s-a pus la dispozi
ţia Adunării de la Frankfurt. Elberfeld, Solingen, Hagen şi 
Iserlohn au înlocuit autorităţile raionale şi locale alungate 
cu comitete de securitate. 

Bineînţeles că ştirile despre aceste evenimente au fost şi 
mult exagerate. Intregul Wuppertal si regiunea Ruhr erau 
prezentate ca o mare tabără organizată a răscoalei ; e spunea 
că la Elberfeld ar fi 15.000 de oameni înarmaţi şi tot atîţia 
la Iserlohn şi Hagen. Spaima subită a guvernului, care a para
lizat dintr-o dată toate acţiunile sale de înnăbuşire a răscoalei 
regiunilor celor mai credincioase, a contribuit în mare mă
sură Ia răspîndirea acestor zvonuri exagerate. 

Abstracţie făcînd de unele exagerări probabile, un fapt 
era de necontestat, şi anume că principalele localităţi din re
giunea industrială Berg-Mark fuseseră cuprinse de o răscoală 
pe faţă şi deocamdată victorioasă. Era un fapt evident. La 
aceasta s-au mai adăugat ştirile că Dresda mi rezistă încă, 

9 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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că Silezia e în fierbere, că mişcarea din Palatinat se consoli
dează, că la Baden, în rîndurile armatei a izbucnit o răscolă 
focununată de succes şi că marele duce a fugit, că maghiarii 
5e află la Jablunka şi pe Leitha. Intr-un cuvînt, dintre toate 
şansele revoluţionare pe care le-a avut partidul democrat şi 
.muncitoresc din martie 1848, aceasta era cea mai avanta
joasă şi trebuia, firşte, folosită. Malul stîng al Rinului nu 
putea lăsa la voia întîmplării malul drept. 

Ce era deci de făcut ? 
Toate oraşele mi mari din Provincia renană sînt nişte for

tăreţe dominate de citadele şi forturi puternice, ca, de pildă, 
Colonia şi Koblenz, sau dispun de numeroase gizoane, ca, 
de pildă, Aachen, Disseldorf şi Trier. In afară de aceasta, pro
vincia mai este ţinută în frîu cu ajutorul fortăreţelor Wesel, 
Jilich, Luxemburg, Saarlouis şi chiar Mainz şi Minden. Aceste 
fortăreţe şi garnizoane aveau un efectiv de cel puţin 30.000 
de oameni. In sfîrşit, Colonia, Disseldorf, Aachen, Trier fuse
seră de mult timp dezarmate. Centrele revoluţionare ale pro
vinciei erau, prin urmare, paralizate. Aici, orice încercare 
de răscoală trebuia să se soldeze, aşa cum s-a întîmplat la 
Disseldorf, cu victoria armatei ; încă o asemenea victorie, 
le pildă la Colonia, şi răscoala din regiunea Berg-Mark, în 
pofida ştirilor de altfel favorabile, ar fi fost moraliceşte în
frîntă. Pe malul stîng al Rinului o mişcare era cu putinţă în 
valea Moselei, în Eifel şi în regiunea industrială Krefeld, dar 
acest ţinut era înconjurat de şase fortăreţe şi de trei oraşe 
cu garnizoane permanente. Mlul drept al Rinului oferea, în 
schimb, în regiunile deja răsculate, un teren întins, muntos, 
împădurit, cu o populaţie densă, creat parcă anume pentru 
un război insurecţional. 

Regiunile răsculate puteau fi deci ajutate într-un sin
gur fel : 

în primul rînd evitînd orice dezordine inutilă în fortăre
ţele şi în oraşele-gizoane ; 

organizînd pe malul stîng al Rinului, în micile oraşe, în 
localităţile industriale şi la sate, o diversiune pentru a ţine 
în şah garnizoanele renane ; 

în sfîrşit, aruncînd toate forţele disponibile în regiunea 
răsculată de pe malul drept al Rinului, răspîndind insurecţia 
şi făcînd încercarea de a organiza aici cu ajutorul Landwehru
lui nucleul unei armate revoluţionare. 

Să nu se bucure înainte de vreme noii meşteri prusieni 
în ale demascării că m dat în vileag aici un complot cre 
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urmărea o înaltă trădare. Din păcate, nu a existat nici un com
plot. Cele trei măsuri enumerate mai sus nu reprezintă planul 
unui complot, ci doar o simplă propunere făcută de autorul 
acestor rînduri, şi anume în momentul plecării lui la Elber
feld, pentru a grăbi punerea în practică a punctului trei. Da
torită destrămării organizatorice a p artidului democrat şi mun
citoresc, datorită nehotărîrii şi preaînţeleptei prudenţe a 
majorităţii conducătorilor locali proveniţi din rîndurile micii 
burghezii, în sfîrşit, datorită lipsei de timp , lucrurile nu au 
ajuns pînă la o conspiraţie. Prin urmare, dacă pe malul stîng 
al Rinului s-a făcut, totuşi, o încercare de diversiune, dacă la  
Kempen, Neuss ş i  î n  împrejurimi au  izbucnit tulburări, iar 
la Prim arsenalul a fost luat cu asalt 78, toate acestea nu au 
fost de loc urmarea unui plan comun, ci au fost provocate 
doar de instinctul revoluţionar al popul aţiei. 

Cu toate acestea, în regiunile răsculate situaţia se pre
zenta cu totul altfel decît îşi imagina restul provinciei. Ce-i 
drept, Elberfeldul, cu baricadele sale - ridicate, de altfel, 
fără nici un plan şi în p rip ă -, cu numeroasele lui plantone, 
pichete de pază şi alţi oameni înarmaţi, cu toată populaţia 
ieşită în stradă (de unde lipsea numai marea burghezie) cu 
steaguri roşii şi tricolore 70, nu făcea de loc· o impresie proastă, 
altminteri însă în oraş domnea cea mai mare zăpăceală. Cu 
ajutorl Comitetului de securitate, constituit chiar în primul 
moment, mica burghezie a luat în mîinile i conducerea miş
cării. De îndată ce a ajun s aici, s-a şi speriat de propria ei 
putere, aşa mică cum era. Prima ei acţiune a fost să ceară 
recunoaşterea legalităţii ei de către Consiliul comunal, adică 
marea burghezie, şi, drept mulţumire pentru bunăvoinţa Con
siliului comunal, să primească cinci dintre membrii acestui. 
în Comirtetul de secu'itate. Comitetul de securitate astfel în
tărit s-a grăbit să renunţe la orice activitate primejdioasă, 
lăsînd în seama unei comisii militare grija securităţii grani
ţelor şi rezervîndu-şi controlul asupra acestei comisii pentru 
a-i modera şi a-i îngrădi activitatea. Puşi astfel la adăpost 
de orice contact cu răscoala, mutaţi de înşişi mai marii ora
şului pe terenul legalităţii, mic-burghezii din Comitetul de 
securitate, dîrdîind de frică, s-au putut rezuma să potolească 
spiritele, să se ocupe de treburile curente, să lămurească „in
terpretările greşite " ,  să zăgăzuiască, să tergiverseze lucru
rile şi să paralizeze orice acţiune energică sub pretextul că 
mai întîi trebuie aşteptat răspunsul delegaţiilor trimise la 
Berlin şi Frankfurt. Restul micii burghezii a mers, firşte, 

9* 
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mină în mină cu coitetul de securitate, a înfrînat şi a împie
dicat pretutindeni, pe cit posibil, orice noi măsuri de apărare 
şi de înarmare, neputîndu-se hotărî în ce măsură era indicat 
să participe la răscoală. Numai o mică parte a acestei clase 
era hotărîtă să se apere cu arma în mină în cazul unui atac 
împotriva oraşului. Marea majoritate încerca să se convingă 
că simplele ei ameninţări şi frica de bombardarea aproape 
inevitabilă a Elberfeldului vor determina guvernul să facă 
concesii ; în rest însă această majoritate şi-a lăsat pentru 
orice eventualitate o cale de retragere. 

In primul moment după începerea luptei, marea burghezie 
a fost ca lovită de trăsnet. In imaginaţia ei înnebunită, ea 
vedea aevea incendii, omoruri, jafuri şi tot felul de alte atro
cităţi. Constituirea Comitetului de securitate, compus în ma
joritate din consilieri comunali, avocaţi, procurori, oameni 
cu greutate, oferindu-i dintr-o dată o garanţie pentru viaţa 
şi proprietatea ei, a trezit în ea o exaltare de nedescris. Aceiaşi 
mari negustori, boiangii, fabricanţi care pînă atunci strigaseră 
că domnii Karl Hecker, Riotte, Hochster etc. sînt nişte tero
rişti însetaţi de sînge au dat acum buzna în primărie, i-au 
îmbrăţişat cu efuziune pe aşa-zişii vampiri, depunînd mii de 
taleri pe masa Comitetului de securitate. Se înţelege de la 
sine că, atunci cind mişcarea a fost înnăbuşită, aceşti entu
ziaşti admiratori şi adepţi ai Comitetului de securitate au 
răspîndit cele mai absurde şi mai josnice minciuni nu numai 
pe seama mişcării propriu-zise, ci şi pe seama Comitetului 
de securitate şi a membrilor lui şi că au mulţumit prusienilor 
cu aceeaşi căldură pentru izbăvirea de un terorism care nici 
nu a existat vreodată. Nişte nevinovaţi birgeri constituţiona
lişti, ca domnii Hecker, Hochster şi procurorul Heintzmann, 
au fost zugrăviţi din nou ca nişte terorişti şi canibali cărora 
le stătea scrisă pe frunte înrudirea cu Robespierre şi Danton. 
In ceea ce ne priveşte, considerăm de datoria noastră să-i 
absolvim complet pe aceşti oameni de treabă de învinuirea 
care le-a fost adusă. De altfel, cea mai mare parte a marii bur
ghezii s-a pus cit se poate de repede, cu căţel şi purcel, sub 
protecţia stării de asediu de la Diisseldorf, şi numai o mică 
parte, mai curajoasă, a rămas să-şi apere, orice s-ar întîmpla, 
proprietatea. In timpul răscoalei, primarul general a stat as
cuns într-o caleaşcă răstunată, acoperită cu gunoi. Proleta
riatul, unit în momentul luptei, s-a scindat de îndată ce Comi
tetul de securitate şi mica burghezie au început să şovăie. 
Meseriaşii, muncitorii de fabrică propriu-zişi, o parte din ţe-
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sătorii de mătase au susţinut hotărit mişcarea, dar tocmai ei, 
care formau nucleul proletariatului, nu au avut aproape nici 
un fel de arme. Vopsitorii, robuşti, bine pJătiţi, înapoiaţi şi 
de aceea reacţionari ca toate categoriile de muncitori a c ăror 
îndeletnicire cere mai multă forţă fizică decît îndemînare, 
erau chiar din primele zile cu totul indiferenţi, Dintre toţi 
muncitorii industriali, ei au fost singurii care au continuat să , 
luoreze fără s ă  se sinchisească în timpul luptelor pe baricade. 
In sfîrşit, lumpenproletar�atul şi-a arătat venalitatea din pri
mele zile ale mişcării : dimineaţa cerea arme şi soldă Comite
tului de securitate, după amiază se lăsa plătit de marea bur
ghezie ca să-i păzească casele şi seara să dărîme baricadele. 
In general, lumpenproletariatul a stat de partea burgheziei, 
care l-a plătit cel mai bine şi cu ai cărei bani a petrecut zile 
vesele cît a durat mişcarea. 

Nepăsarea şi laşitatea Comitetului de securitate, disensi
unile din sînul comisiei militare, în care partidul inactivităţii 
avusese iniţial majoritatea, au împiedicat de la bun început 
orice acţiune hotărîtă. Reacţiunea a început chiar a doua zi. 
Din capul locului s-a vădit că la Elberfeld se putea conta pe 
n succes numai luptînd sub steagul constituţiei imperiului. 
numai în înţelegere cu mica burghezie. Tocmai aici, proleta
riatul, pe de o parte, se smulsese prea de curînd din mocirla 
alcoolismului şi a pietismului, pentru ca cea mai vagă idee 
despre condiţiile eliberării sale să fi putut pătrunde în rîndul 
maselor muncitoare, pe de altă parte el nutrea faţă de bur
ghezie o ură prea istinctivă, era prea indiferent faţă de pro
blema burgheză a constituţiei imperiului ca să se i putut 
entuziasma pentru asemenea lozinci tricolore. De aceea, par
tidul acţiunilor hotărîte, singurul purtid care lua în serios 
apărarea, a ajuns într-o situaţie falsă. l s-a declarat pentru 
constituţia imperiului. Mica burghezie însă n-a avut încre
dere în acest partid, l-a ponegrit în fel şi chip în ochii po
porului, a împiedicat aplicarea tuturor măsurilor luate de 
acesta în vederea înarmării şi întăririi orşului. Orice ordin 
care putea contribui realmente la întărirea capacităţii de apă
rare a oraşului era contramandat de îndată de oricare dintre 
membrii Comitetului de securitate. Nu era filistin în faţa uşii 
căuia să nu se ridice o baricadă, fără ca el să nu alerge de 
îndată la primărie şi să-şi procure un c ontraordin, Banii pen
tru plata muncitorilor de pe baricade - şi ei nu cereau decît 
strictul necesar pentru ca să nu moară de foame - erau 
storşi cu mare greutate şi într-o cantitate infimă de la Comi-
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tetul de securitate. Solda şi alimentele pentru combatanţi se 
procurau în mod neregulat şi adesea erau insuficiente. Timp 
de cinci sau şase zile nu s-a putut face nici o trecere în re
vistă, nici un apel al combatanţilor, aşa c ă  nimeni nu ştia 
pe cîţi luptători se poate conta la nevoie. Abia în a cincea 
zi s-a încercat o împărţire a combatanţilor, încercare care 
n-a fost însă înfăptuită şi a pornit de la o totală necunoaştere 
a forţelor de luptă existente. Fiecare membru l Comitetului 
de securitate acţiona de capul lui. Se încrucişau ordinele cel e 
mai contradictorii, şi majoritatea lor coincideau într-o sin
gură privinţă : anume că sporeau indolenţa şi confuzia, îm
piedicînd orice pas energic. Toate acestea au făcut ca pro
letariatul să piardă complet interesul pentru mişcare, şi după 
cîteva zile marea şi mica burghezie şi-au atins scopul : să-i 
facă pe muncitori cît mai indiferenţi. 

La 1 1  mai, cînd eu am sosit la Elberfeld, erau acolo cel 
puţin 2.500-3.000 de combatanţi. Dintre aceştia însă se  putea 
.onta numai pe întăririle sosite din alte oraşe şi pe puţinii 
muncitori înarmaţi din Elberfeld. Landwehrul şovăia ; majo
ritatea lui avea o teamă îngrozitoare de munca silnică. La 
început cei care se temeau erau puţini, numărul lor a sporit 
însă datorită afluenţei nehotărîţilor şi fricoşilor din celelalte 
detaşamente. In sfîrşit, garda civilă, care de la bun început 
era aici reacţionară şi organizată special pentru reprimarea 
muncitorilor, s-a declarat neutră, urmărind doar să-şi apere 
proprietatea. Toate acestea au ieşit însă la iveală abia în 
cursul zilelor următoare ; dar între timp o parte din întăririle 
sosite din alte oraşe şi o parte din muncitori s-au risipit şi, 
datorită perioadei de acalmie survenite în mişcare, numărul 
efectivului de luptă a scăzut, în timp ce garda civilă îşi strîn
gea tot mai mult rîndurile, manifestîndu-şi pe zi ce trecea tot 
mai făţiş sentimentele ei reacţionare. In ultimele nopţi ea a şi 
distrus mi multe baricade. Întăririle armate, care la început 
numărau peste 1 .000 de oameni, s-au redus p înă la 1 2-13 mai 
la jumătate, şi cînd, în cele din urmă, s-a făcut apelul general, 
a reieşit că întreaga forţă armată pe care se putea conta se 
ridică la cel mult 700-800 de oameni. Landwehrul şi garda 
civilă au refuzat să se prezinte l a  acest apel. . 

Dar nu numai atît. Elberfeldul răsculat era înconjurat ex
clusiv de aşa-zise localităţi „neutreu .  Barmen, Kronenberg, 
Lennep, Litringhausen etc. nu aderaseră la mişcare. Acei 
dintre muncitorii revoluţionai din aceste localităţi care aveau 
arme plecaseră la Elberfeld. Garda civilă - în toate aceste 



Campania germană. - 1. Prusia renană 135 

localităţi o simplă unealtă de îngenunchiere a muncitorilor, 
alată în mîinile fabricanţilor, formată din fabricanţi, supra
veghetori din fabrici şi negustoraşi, cu totul dependenţi de 
fabricanţi - tăia şi spînzura în aceste localităţi în interesul 
„ordinii" şi al fabricanţilor. Folosindu-se cunoscutele mijloace 
de constrîngere şi ponegrindu-se caracterul mişcării din El
berfeld, înşişi muncitorii, pe care faptul că erau risipiţi mai 
mult prin comune îi ţinea destul le departe de mişcarea poli
tică, au fost parţial atraşi de p artea fabicanţilor ; în ceea ce-1 
priveşte pe ţărani, aceste cleveteli şi-au atins cu totul scopul. 
Pe lingă aceasta, mişcarea s-a desfăşurat într-un moment 
cînd, după o criză economică de cincisprezece luni, în sfîrşit, 
fabricanţii au primit din nou comenzi din plin, şi, după cum 
se ştie, cu muncitorii care au o situaţie asigurată nu se poate 
face revoluţie ; această împrejurare a influenţat foarte mult 
lucrurile şi la Elberfeld. Se înţelege de la sine că, date fiind 
toate acestea, vecinii „neutri" nu erau decît nişte duşmani 
amuflaţi. 

Mai mult I Nu se stabilise nici o legătură cu celelalte re
giuni răsculate. Din cînd în cînd soseau diferite persoane lin 
Hagen ; despre situaţia din lserlohn aproape că  nu se ştia 
nimic. S-au găsit persoane care să-şi ofere serviciile în cali
tate de comisari, dar nici una dintre ele nu inspira încredere 
Se zvoneşte că mai mulţi curieri care făceau legătura intre 
Elberfeld şi Hagen au fost arestaţi de către garda civilă la 
Barmen şi în împrejurimi. Singura localitate cu care se ncn
ţinea legătura era Solingen, şi acolo lucrurile stăteau tot aşa 
ca şi la Elberfeld. Faptul că acolo situaţia nu era mai proastă 
se datora numai bunei organizăi şi fermităţii muncitorilor 
din Solingen, care, deşi trimiseseră 400-500 de oameni înar
maţi la Elberfeld, mai erau încă destul de puternici să ţină 
piept la ei acasă burgheziei şi gărzii civile. Dacă muncitorii 
din Elberfeld ar fi fost tot atît de evoluaţi şi de organizaţi ca 
cei lin Solingen, perspectivele lor ar fi fost cu totul altele. 

In aceste împrejurări nu era posibil decît un singur lu
cu : să se ia de urgenţă unele măsuri energice care să învio
reze din nou mişcarea, să o alimenteze cu noi forţe de luptă, 
să paralizeze duşmanii ei inteni şi s-o organizeze cit mai bine 
în toată regiunea industrială Berg-Mark. In primul rînd tre
buia dezarmată garda civilă din Elberfeld şi cu armele ei 
înarmaţi muncitorii, apoi trebuia instituit un impozit obliga
toriu pentru întreţinerea muncitorilor astfel înarmaţi. Acest 
pas ar fi însemnat o ruptură radicală cu toată indolenţa de 
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pînă atunci a Comitetului de securitate, r fi insuflat prolet,
riatului o viaţă nouă şi ar fi paralizat împotrivirea districte
lor „neutreu .  De succesul acestui prim pas depindeau măsu
rile ulterioare în vederea obţinerii de arme din acest district, 
extinderii insurecţiei, organizării sistematice a apărării între
gului district. De altfel, o hotărîre a Comitetului de securitate 
şi 400 de muncitori din Solingen ar fi fost de ajuns pentru a 
dezarma cît ai clipi garda civilă din Elberfeld. Cît despre 
vitejia acesteia din urmă, nu merită să vorbim. 

In interesul securităţii particip anţilor la evenimentele din 
mai de la Elberfeld, aflaţi acum în închisoare, mă simt dator 
să declar că toate aceste propuneri au pornit numai şi numai 
de la mine. Din primul moment, de îndată ce mijloacele bă
neşti ale Comitetului de securitate au început să se topească, 
eu am preconizat dezarmarea gărzii civile. 

Dar onorabilul Comitet de securitate nu s-a arătat de loc 
dispus să admită asemenea „măsuri teroriste " .  Singurul lucru 
pe care am izbutit să-l realizez, sau, mai bine zis, să-l fac pe 
propria mea răspundere, împreună cu cîţiva comandanţi de 
detaşament - care au scăpat cu toţii cu bine şi parte dintre ei 
se află dej a în America -, a fost acela că am luat de la 
garda civilă din Kronenberg vreo optzeci de puşti, depozitate 
la primăria de acolo. Aceste puşti, distribuite într-un mod cu 
totul uşuratic, au ajuns în cea mai mare p arte în mîinile unor 
lumpenproletari beţivani, care le-au vîndut încă în aceeaşi ;ear� burghezilor. Aceşti domni burghezi au timis agenţi în 
mijlocul poporului ca să cumpere cît mai multe a;me, pentru 
care plăteau un preţ destul de mare. Lumpenproletariatul din 
Elberfeld a vîndut astfel burghezilor cîteva sute de puşti care 
nimeriseră în mîinile lui datorită neglijenţei şi debandadei 
autorităţilor improvizate. Cu aceste puşti au fost înarmaţi 
supraveghetorii din fabrici, boiangiii devotaţi burgheziei etc. 
etc. ,  aşa că rîndurile „loialei" gărzi civile se întăreau pe zi 
:e trecea. 

La fiecare propunere de îmbunătăţire a apărării oraşului, 
domnii din Comitetul de securitate răspundeau că toate 
acestea ar fi inutile, că  prusienii vor ezita să  vină, că ei nu 
vor cuteza să se aventureze într-un ţinut muntos etc. Chiar 
ei ştiau perfect de bine că în felul acesta răspîndesc cele mai 
gogonate minciuni, că de pe toate înălţimile înconjurătoare 
se putea trage asupra oraşului chiar cu tunuri de cîmp, că 
nu s-a întreprins nimic pentru o apărare cît de cît serioasă 
;;i că, dată fiind stagnarea insurecţiei şi covîrşitoarea supe-
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rioritate numerică a prusienilor, numai evenimente cu totul 
excepţionale mai puteau salva răscoala de la Elberfeld. 

Se părea însă că nic. generalii p rusieni nu prea aveau poftă 
să se aventureze pe un teren pe care nu-l cunoşteau aproape 
de loc înainte de a fi concentrat forţe de luptă într-adevăr 
covîrşitoare. Cele patru oraşe deschise - Elberfeld, Hagen, 
Iserlohn şi Solingen - puneau într-o asemenea măsură în 
gardă pe aceşti prudenţi eroi ilitari, încît ei au dispus să 
fie adusă din Wesel, din Westfalia şi din provinciile răsăn
tene, în parte cu trenul, o întreagă armată formată din 
20.000 de oameni, în afară de o numeroasă cavalerie şi arti
lerie, şi, neavînd curajul să atace, au format în spatele Ruhru
lui un dispozitiv strategic după toate regulile artei militare. 
C0mandament suprem, stat-major, flanc drept, centru - toate 
erau în perfectă ordine, ca şi cum r fi avut de înfruntat o 
colosală armată inamică, ca şi cum ar fi fost vorba de o bătă
lie împotriva unui Bem sau Dembinski, şi nu de o luptă 
inegală împotliva cîtorva sute de muncitori neorganizaţi, 
prost înarmaţi, aproape lipsiţi de comandanţi şi trădaţi pe la 
spate de cei care le puseseră armele în mină. 

Se ştie cum s-a terminat insurecţia. Se ştie că muncitorii, 
satui de veşnicele tergiversări, de laşitatea şovăielnică şi de 
indolenţa trădătoare a micii burghezii, au plecat în cele din 
urmă din Elberfeld, îndreptîndu-se spre prima localitate ger
mană în care constituţia imperiului le putea oferi o oarecare 
protecţie. - Se ştie că ei au fost supuşi unei crunte urmăriri 
din partea ulanilr prusieni şi a ţăranilor asmuţiţi asupra lor. 
Se ştie că, imediat după plecarea lor, marea burghezie şi-a 
ridicat din nou capul, a pus să se dărîme baricadele şi a 
ridicat arcuri de triumf în cinstea eroilor prusieni care se 
<tpropiau. Se ştie că Hagen şi Solingen au ajuns în mina pru
sienilor în urma trădării directe comise de burghezie şi că 
numai Iserlohn-l a susţinut o luptă inegală de două ore îm
potriva regimentului 24, aceşti învingători de la Dresda în
cărcaţi cu pradă. 

O parte dintre muncitorii din Elberfeld, Solingen şi Mil
heim au ajuns cu bine în PaJatinat. AiCi au găsit concetăţeni 
d-i lor refugiaţi în urma asaltului rsenalului din Prim. 
Impreună cu aceştia, ei au format în corpul de voluntari al 
lui Willich o companie în care emu aproape numai renani. 
Toţi camarazii lor trebuie să recunoască că, oriunde au 
luptat, şi în special în ultima b ătllie decisivă de pe Murg, ei 
s-au bătut u multă vitejie. 
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Insurecţia de la Elberfeld merită să  fie descrisă mai amă
nunţit, deoarece tocmai aici s-a vădit în modul cel mai preg
nant şi mai amplu poziţia diferitelor clase în mişcarea pentru 
constituţia imperiului. In celelalte oraşe din regiunea Berg
Mark mişcarea nu s-a deosebit cu nimic de cea din Elberfeld ,  
numai că  acolo p articiparea sau neparticiparea la mişcare a 
diferitelor clase a fost mai estompată, deoarece clasele nu 
sînt acolo atît de  precis delimitate ca în centrul industrial 
al acestei regiuni. In Palatinat şi în Baden, unde marea in
dustrie concentrată şi, o d ată cu ea, o mare burghezie dez
voltată aproape că nu există, unde relaţiile de clasă mai şterse 
au un caracter mult mai idilic şi mai p atriarhal, amestecul cla
selor, care erau purtătoarele mişcării, era şi mai încîlcit. 
Acest lucru îl vom vedea mai tîrziu, dar totodată vom vedea 
cum toate aceste elemente care au aderat la răscoală s-au 
grupat în cele din urmă şi ele în jurul micii burghezii ca nu
cleu al măreţei mişcări pentru constituţia imperiului. 

încercările de răscoală din Prusia renană din mai anul 
trecut arată limpede poziţia pe care această parte a Germaniei 
o poate adopta într-o mişcare revoluţionară. Inconjurată de 
şapte fortăreţe, dintre care trei sînt p entru Germania for
tăreţe de prim rang, ocupate în permanenţă de aproape o 
treime din întreaga armată prusiană, străbătută în toate direc
ţiile de căi ferate, punînd la dispoziţia forţelor armate o în
treagă flotă de vapoare comerciale, o răscoală în Renani a 
poate avea şanse de suc'ces numai în condiţii cu totul excep
ţionale. Numai atunci cînd fortăreţele vor fi în mîna poporu
lui, renanii vor putea obţine ceva u ama în mînă. Şi aceasta 
se poate întîmpla numai în cazul că autorităţile militare, 
înspăimîntate de covîrşitoare evenimente extene, îşi pierd 
capul, sau în cazul că armata se alătură în întregime sau par
ţial mişcării. In toate celelalte cazuri o răscoală în Renania 
este dinainte sortită eşecului. Un marş rapid al detaşamente
lor din Baden spre Frankfut şi al detaşamentelor din Pala
tinat spre Trier ar fi avut, probabil, drept urmare că în valea 
Moselei, în Eifel, în Nassau şi în cele două principate Hessen 
răscoala ar fi izbucnit neîntîrziat, că tupele statelor de pe 
cursul mijlociu al Rinului, pe atunci încă de încredere, ar fi 
aderat la mişcare. Nu încape nici o îndoială că toate trupele 
renane, şi mai cu seamă brigăzile a 7-a şi a 8-a de artilerie, 
r fi urmat în întregime exemplul lor, că cel puţin şi-ar fi 
manifestat destul de limpede sentimentele pentru a-i face pe  
generalii prusieni să-şi piardă capul. Probabil că mai multe 
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fortăreţe ar fi căzut în mîinle poporului, şi, chiar dacă Elber
feldul n-ar fi fost salvat, în orice caz ar fi fost salvată cea 
mai mare parte a malului stîng al Rinului. Toate acestea, şi 
poate chiar şi mai multe, au fost pierdute din pricina politicii 
jalnice, filistine şi laşe a preaînţeleptului Comitet de la 
Baden. 

O dată cu înfrîngerea muncitorilor renani a pierit şi sin
gurul ziar în care i şi-au văzut apărate făţiş şi cu hotărîre 
interesele lor : „Noua gazetă renană" .  Redactorul-şef, deşi 
originar din Prusia renană, a fost expulzat din Prusia ; ceilalţi 
redactori erau ameninţaţi fie cu închisoarea, fie cu expul
zarea imediată. Poliţia din Colonia a declarat acest lucru cu 
cea mai mare candoare, arătînd amănunţit că dispune de su
ficiente probe pentru a se putea răfui cu fiecare într-un fel 
sau altul. Astfel, gazeta a trebuit să-şi înceteze apariţia toc
mai în momentul cînd tirajul ei, crescut nmaipomenit de 
repede, îi asigura cu prisosinţă existenţa. Redactorii s-au îm
prăştiat în diferite p ărţi ale Germaniei răsculate sau pe cale 
de a se răscula ; cîţiva au plecat la Paris, unde era iminentă 
o nouă cotitură 80• Printre ei nu exista nici unul care să nu 
fi fost arestat sau expulzat în timpul sau din cauza mişcărilor 
revoluţionare din vara aceasta, care să nu fi avut parte de 
soarta pe care poliţia din Colonia a fost atît de amabilă să 
le-o pregătească. O parte dintre zeţari au plecat în Palatinat 
şi au intrat în armată. 

Şi insurecţia din Renania a trebuit să aibă un sfîrşit tra
gic. După ce în trei sferturi din Renania a fost instituită sta
rea de asediu, după ce sute de oameni au fost aruncaţi în 
închisori, insurecţia  s-a încheiat cu împuşcarea a trei partici
panţi la asaltul asupra arsenalului din Priim tocmai în ajunul 
zilei de naştere a lui Frederic-Wilhelm al IV-lea. Vae victis ! „ 

*- Vi de cei învinşi I - Nota Trad. 
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2. Karlsruhe 

La Baden răscoala a izbucnit în condiţiile cele mai favo
rabile în care se poate desfăşura o insurecţie. întregul popor 
era animat de aceeaşi ură împotriva guvenului ipocrit, care 
îşi călca cuvîntul dat şi reprima cu cruzime pe adversarii săi 
politici. Clasele reacţionare, nobilimea, funcţionărimea şi ma
rea burghezie, erau puţin numeroase. In general, la Baden 
marea burghezie există numai în germene. Cu excepţia acestor 
nobili, funcţionari şi burgheJi, puţini la număr, cu excepţia 
negustorilor din Karlsruhe şi Baden-Baden, care trăiau de pe 
urma curţii şi a străinilor bogaţi, cu excepţia cîtorva profesori 
din Heidelberg şi a cîtorva sate de lingă Karlsruhe, întreaga 
ţară era de partea mişcării. Armata, care în alte răscoale tre
buia mai întîi înfrîntă, armata, persecutată aici mai mult decît 
oriunde de ofiţerii ei de viţă, lămurită încă de un an de par
tidul. democrat şi în care intraseră de curînd, în urma intro
ducerii unui fel de serviciu militar obligatoriu, şi mai multe 
�liente rebele, amata s-a pus aici în fruntea mişcării, du
cînd-o chiar mai departe decît ar fi vrut conducătorii burghezi 
ai adunării de la Offenburg 81• Tocmai arm.ta a fost aceea care 
la Rastatt şi Karlsruhe a transformat „mişcrea u într-o in
surecţie. 

Aşadar, la constituirea lui, guvernul insurecţional a găsit 
o armată gata pregătită, arsenale pline, o maşină de stat com
plet organizată, o vistierie bogată şi o populaţie cu aproape 
aceleaşi vederi. A mal găsit pe malul stîng al Rinului, în Pala· 
tiat, o insurecţie în plină desfăşurare, care îi acoperea flancul 
stîng ; în Prusia renană - o insurecţie, ce-i drept, serios ame· 
ninţată, dar încă neînfrîntă ; în Wirttemberg, în Franconia, 
în cele două Hessen şi în Nassau - o agitaţie generală, pînă 
şi în rîndurile armatei, care nu avea nevoie decît de o scînteie 
pentru a reedita răscoala din Baden în tot sudul şi centrul 
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Germaniei şi pentru a pune la dispoziţiia �nsurgenţilor trupe 
regulate cu un efectiv de cel puţin 50.000-60.000 de soldaţi. 

Ceea ce trebuia făcut în aceste condiţii este atît de simplu 
şi de evident, încît acum, după reprimarea răscoalei, o ştie 
fiecare, şi fiecare afinnă că ar fi spus-o din capul locului. 
Răscoala trebuia dusă mai departe imediat şi fără zăbavă, la 
Hessen-Damstadt, Frankfurt, Nassau şi Wirttemberg. Tre
buiau adunaţi imediat 8.000-1 0.000 de oameni din trupele re
gulate disponibile, ceea ce cu trenul se putea realiza în două 
zile, pentru a-i trimite la Frankfurt „să apere Adunarea naţio
nală" .  Guvernul înspăimîntat din Hessen era ca şi paralizat 
de succesele răscoalei, care se succedau u repeziciune ; sim
patia trupelor sale pentru badenezi era notorie ; acest guven 
putea opune tot atît de puţină rezistenţă ca şi senatul de la 
Frankfurt 82• Trupele din Kurhessen, Wirttemberg şi Darm
stadt, staţionate la Frankfurt, erau de partea mişcării ; pru
sienii de acolo - în cea mai mare parte renani - şovăiau ; 
austriecii erau puţini la număr. Sosirea badenezilor, indife
rent dacă s-ar fi făcut încercarea de a-i opri sau nu, ar fi dus 
insurecţia pînă în inima celor două Hessen şi în Nassau, i-ar 
fi silit pe prusieni şi pe austrieci să se retragă la Mainz şi 
r fi pus înspăimîntata aşa-zisă Adunare naţională germană 
în situaţia de a fi terorizată de o populaţie răsculată ş. de o 
armată răsculată. Chiar dacă, după toate acestea, răscoala 
n-ar fi izbucnit imediat pe Mosela, în Eifel, Wirttemberg şi 
Franconia, ar fi existat suficiente alte mijloace de a o extinde 
şi în aceste provincii. 

Mai trebuia, apoi, să fie centralizată forţa insurecţiei, să 
i se pună la dispoziţie mijloacele băneşti necesare şi, prin 
desfiinţarea imediată a tuturor servituţilor feudale, marea ma
j oritate a populaţiei care se îndeletnicea u agricultura să fie 
antrenată în insurecţie. Instituirea uni for cntral comun 
pentru război şi finanţe, împutenicit să emită bani de hîrtie • ,  
mai întîi pentru Baden şi  Palatinat, desfiinţarea tuturor ser
vituţilor feudale în Baden şi în toate districtle ocupate de 
armata insurecţională, toate acestea ar fi fost suficiente pen
tu a da răscoalei un caracter mult mai energic. 

Toate acestea trebuiau însă înfăptuite chiar în primul mo
ment, u acea repeziciune care putea asigura succesul. Opt 
zile după instituirea Comitetului din Baden era deja prea tîr-

* Cmerele dn B aden mai aprobaseră înainte miterea unor bni 
de hîrtie in smă de două milioane, din care î ncă nu fusese emis nici 
un creiţar. 
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ziu. Insurecţia din Renania a fost înnăbuşită, Wirttemberg 
şi Hessen n-au pornit la luptă, unităţile militare, iniţial favo
rabile mişcării, au început să şovăie, pentru ca în cele din 
urmă să dea din nou ascultare ofiţerilor lor reacţionari. 
Răscoala îşi pierduse caracterul ei general german, se 
transformase într-o răscoală pur Jocală a Badenului sau a Ba
denului şi a Palatinatului. 

După cum am aflat la sfîrşitul luptei, fostul sublocotenent 
F. Sigel din Baden, care în timpul răscoalei şi-a cîştigat, în 
calitate de „colonel " şi mai tîrziu de „comandant suprem " ,  
o liliputană cunună d e  lauri mai mult sau mai puţin îndoiel
nică, prezentaSe din capul locului Comitetului din Baden un 
plan de trecere la ofensivă. Acest plan are meritul de a fi 
formulat .deea justă că atacul trebuie ponit cu orice preţ ; 
era, de alt:el, cel mai aventurist plan care putea fi propus. 
Sigel voia să se îndrepte cu un detaşament badenez mai întîi 
spre Hohenzollern şi s ă  proclame acolo republica hohen
zollerniană, apoi să ocupe Stuttgartul, ca, după ce va fi 
răsculat Wlrttembergul, să s e  îndrepte spre Nlnberg şi s ă  
instaleze o mare tabără în inima Franconiei, de asemenea 
răsculată. După cum se vede, acest plan scăpa cu totul din 
vedere importanţa morală a Fra.furtului, abia prin cucerirea 
căruia insurecţia cpăta un caracter general german, precum 
şi importanţa strategică a liniei Main. După cum se vede, 
acest plan presupunea existenţa unor forţe de luptă care nu 
corespundeau nicidecum celor disponibile în realitate ; în 
�ele din urmă, după o campanie a la Don Quij otte sau a la 
Schill, acest plan s-ar fi destrămat şi ar fi pus pe urmele 
insurgenţilor cea mai puternică dintre toate armatele sud
germane, singura armată categoric ostilă insurecţiei, armata 
bavareză, încă înainte ca aceştia să fi putut primi întăriri prin 
alăturarea trupelor din Hessen şi Nassau. 

Noul guven nu a fost de acord să se ponească nici o 
ofensivă, pretextînd că aproape toţi soldaţii s-au risipit pe la 
casele lor. Abstracţie făcînd de faptul c ă  aşa se prezentau 
lucrurile doar cu unele unităţi militare, în special cu regimen
tul de gardă, chiar şi acei soldaţi care se risipiseră s-au pre
zentat din nou în decurs de trei zile la unităţile lor. 

De altfel, guvenul se împotrivise din cu totul alte motive 
oricărei ofensive. 

In fruntea întregii mişcări badeneze pentru constituţia im
periului se afla d-l Brentano, un avocat care îmbina ambiţia 
întrucîtva meschină, proprie întotdeauna unui ibn l po-
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porului dintr-un stătuleţ german, şi aparenta probitate, care 
în sudul Germaniei este în general p1ima condiţie a oricărei 
popularităţi, cu o anumită şiretenie diplomatică, suficientă 
pentru a-i domina cu totul pe toţi cei din jurul lui, cu excep
ţia, poate, a unei singure persoane. D-1 Brentano, - acest 
lucru a devenit acum un adevăr arhicunoscut - d-l Brentano 
şi partidul său, cel mai puteic partid din Baden, au cerut 
la adunarea de la Offenburg nici mi mult nici mai puţin 
decît modificarea politicii marelui ducat, modificare posibilă 
numai sub un guvern Brentano. Răspunsul marelui duce şi 
agitaţia generală au provocat revolta militară de la Rastatt, 
împotriva voinţei şi intenţiilor lui Brentano. In momentul în 
care d-l Brentano a fost pus în fruntea Comitetului din Baden, 
mişcarea i-o luase deja înainte, aşa că el s-a văzut nevoit s-o 
frîneze. La aceasta s-au mai adăugat evenimentele de la 
Karlsruhe ; marele duce a fugit, şi aceleaşi împrejurări care 
l-au adus pe d-l Brentano la conducere, care i-au conferit o 
putere, ca să zicem aşa, dictatorială, i-au zădărnicit toate pla
nurile, l-au făcut să folosească această putere împotriva ace
leiaşi mişcări care i-o conferise. In timp ce fuga marelui duce 
făcea poporul să jubileze, d-l Brentano şi credinciosul său 
Comitet din Baden şedeau ca pe jăratic. 

Acest comitet, format aproape exclusiv din filistini bade
nezi cu cele mai solide convingeri şi cu cele mi cofuze 
minţi, din „republicani puri " care tremurau la gîndul procla
mării republicii şi îşi scuipau în sîn de îndată c e  se lua o 
măsură cît de cît energică - acest comitet autentic filistin 
era, fireşte, cu totul dependent de Brentano. Rolul deţinut la 
Elberfeld de avocatul Hăchster îl deţinea aici, pe o scară 
ceva mai largă, avocatul Brentano. Din cele trei elemente 
eterogene, Blind, Fic.ler şi Struve, venite din închisoare în 
Comitetul din Baden, Blind s-a văzut în aşa măsură prins în 
plasa intrigilor urzite de Brentano, încît, rămas singur, nu i-a 
rămas altceva de făcut decît să se exileze la Paris în calitate 
de reprezentant al Badenului ; Fic.ler s-a văzut nevoit să 
preia o misiune periculoasă la Stuttgart ; cît despre Struve, 
d-l Brentano l-a găsit atît de inofensiv, încît l-a tolerat netl
burat în Comitetul din Baden, l-a supravegheat şi a căutat 
să-l facă nepopular, ceea c e  i-a reuşit din plin. Se ştie că 
Struve, împreună cu mai mulţi alţii, a întemeiat „Clubul pro
gresului categoric (sau, mai cu1înd, mpătat) " ,  care, după o 
demonstraţie ratată, a fost dizolvat 88• Cîteva zile mai tîrziu, 
Struve s-a pomenit în Palatinat, mai mult sau mai puţin ca  
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„emigrant " ,  unde a încercat din nou să scoată ziarul său 
„Deutscher Zuschau er " .  Numărul d e  probă nici n-a apucat 
bine să apară, că prusienii au şi intrat în Palatinat. 

Comitetul din Baden, din capul locului o simplă unealtă în 
mîinile lui Brentano, a ales un Comitet executiv în fruntea 
căruia se afla clin nou Brentano. Curînd acest Comitet execu
tiv a luat aproape cu totul locul Comitetului din Baden, pre
zentîndu-i cel mult spre aprobare creditele şi măsurile luate 
de el, şi i-a îndepătat pe membrii mai mult sau m ai puţin 
de înoredere ai acestuia, trimiţîndu-i în districte sau în armată 
cu tot felul de misiuni secundare. In sfîrşit, Comitetul execu
tiv a înl ăturat cu totul Comitetul din Baden, înlocuindu-l cu 
o „ adunare constituantă" aleasă în întregime sub influenţa 
lui Brentano, transformîndu-se pe sine într-un „ guven pro
vizoriu " ,  în fruntea căruia, fireşte, s e  afla din nou d-l Bren
tano. Tot el i-a numit pe miniştri. Şi încă ce miniştri - Flo
rian Mordes şi Mayerhofer ! 

D-l Brentano era întruchiparea cea mai fidelă a micii bur
ghezii badeneze. De masa mic-burghezilor şi de ceilalţi repre
zentanţi ai acestora, el se deosebea numai prin aceea că er. 
prea perspicace pentru a împărtăşi toate iluziile lor. D-l B ren
tano a trădat din primul moment insurecţia dn Baden, tocmai 
pentru că din primul moment a înţeles mai bine decît oricare 
altă persoană oficială din B aden adevărata situaţie şi  pentru 
că a luat singurele măsuri menite să menţină dominaţia mi cii 
burghezii, dar, tocmai de aceea, să ducă <le rîpă întreaga in
surecţie. Iată secretul nemărginitei popularităţi de atunci a 
lui Brentano şi, totodată, secretul ocărilor cu c are l-au îm
proşcat începînd din iulie foştii s ăi admiratori. Mic-burghezii 
din Baden erau în masă nu mai puţin trădători ca Brentano, 
dar în acelaşi timp erau duşi de nas, ceea ce nu se poate 
spune despre dînsul. Ei trădau clin laşitate şi se lăsau duşi 
de nas din prostie. 

In Baden, ca de altfel în tot sudul Germaniei, aproape c ă  
n u  exista o mare burghezie. Industria şi  comerţul sînt ne
însemnate în Baden. De aceea aici nu există decît un prole
tariat foarte puţin numeros, foarte fărîmiţat şi puţin dezvol
tat. Masa populaţiei o formează ţăranii (majoritatea) , mic
burghezii şi c alfele. Aceştia din urmă, lucrători citadini, risi
piţi în oraşe mici, lipsiţi de un centru mai mare în care s ă  se 
poată organiza un partid muncitoresc independent, se află 
sau, cel puţin, 1s-au aflat pînă în prezent cu precădere sub 
influenţa sodală şi politică a micii burghezii. Ţăranii ,  şi mai 
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risipiţi pe întregul teritoriu al ţării, Hpsiţi de orice posibili
tate de a se instrui, avînd oricum interese în parte comune, 
în parte, ca să zicem aşa, paralele cu cele ale micii burghezii, 
se aflau de aceea şi ei sub tutela ei politică. Prin umare, din 
martie 1 848, mica burghezie, formată din avocaţi, medici, în
văţători, unii negustori şi librari, domăna în parte direct, în 
parte prin reprezentanţii ei întreaga mişcare politică din 
Baden. 

Acestei absenţe a antagonismului dintre burghezie şi pro� 
letariat şi preponderenţei politice a mioii burghezii, care de
curge de aici, trebuie să i se atribuie faptul că, la drept vor
bind, în Baden n-a existat niciodată o agitaţie socialistă. 
Frînturile de idei socialiste vnite din afară, iie aduse de mun
citorii care fuseseră prin ţări mai dezvoltate, fie datorită in
fluenţei literaturii socialiste şi comuniste franceze sau ger
mane, aici nu şi-au putut croi drum niciodată. Cocarda roşie, 
steagul roşu nu însemnau în Baden nimic altceva decît repu
blica burgheză combinată, în cel mai bun caz, cu un pic de 
terorism, iar cele „şase flagele ale omenirii" 84, descoperite 
de d-l Struve, oricît de nevinovate ar fi ele din punctul de 
vedere burghez, erau lozinca extremă care mai putea găsi 
ecou în rîndul maselor. Supremul ideal al mic-burghezilor şi 
ţăranilor din Baden a fost dintotdeauna mica republică bur
gheză ţărănească, aşa cum există în Elveţia din 1 830. Un mic 
cîmp de activitate pentru oameni mărunţi, modeşti, un stat 
sub formă de comunitate ceva mai mare, de „canton" ,  o in
dustrie mică, anchilozată, bazată pe munca manuală şi care 
condiţionează o stare tot atît de anchilozată şi de letargică 
a societăţii ; nici prea multă bogăţie, nici p rea multă sărăcie, 
niic altceva decît stare de mijloc şi mediocritate ; nici dom
nitor, nici listă civilă, nici armată permanentă, aproape nici 
un fel de impozite ; nici participare activă la istorie, nici 
politică extenă, nimic altceva decît mici bîrfeli locale intene 
şi mărunte dispute en famille * ; nici mare industrie, nici căi 
ferate, nici comerţ mondial, nici ciocniri sociale între mi
lionari şi proletari, ci o viaţă liniştită, tihnită, evlavioasă şi 
onestă a unor indivizi fără pretenţii, viaţă modestă care nu 
lasă ume în istorie - iată idilica Arcadie pe care o găseşti 
aproape pretutindeni în Elveţia şi la care visează de atîţia 
i mic-burghezul şi ţăranul din Baden. Şi dacă în momentele 
de însufleţire înaripată gîndul mic-burghezului din Baden, şi, 

* - în familie. - Nota Tra. 
t O  - Ma rx-Engels - Opere, voi. 7 
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s-o recunoaştem, în genere al celui din sudul G ermaniei, s e  
înal ţă pînă la imaginea întregii Germanii, e l  vede idealul 
viitorului Germaniei într-o Elveţie de mai mari proporţii, în
tr-o republică federativă. Aşa, d-l Struve, într-o broşură a 
sa 85, a şi împărţit Germania în 24 de cantoane cu tot atîţia 
�ndamani şi consilii mai şi ici, şi a anexat chiar la bro
şură o hartă împărţită în acest fel. Dacă Germania s-ar 
transforma vreodată într-o asemenea Arcadie, ea ar cădea 
prin aceasta atît de jos, cum nu şi-ar fi închipuit nici în vre
murile ei cele mai de restrişte. 

In acelaşi timp mic-burghezii din sudul Germaniei s-au 
convins nu o dată din experienţă că o revoluţie, defăşurată 
chiar sub propriul lor steag burghez republican, poate înghiţi 
foarte uşor idilica Arcadie, atît de dragă lor, în vîtejul unor 
conflicte gigantice, în vîrtejul unor adevărate lupte de clasă. 
De aici teama mic-burghezilor nu numai de orice zguduire 
revoluţionară, ci chiar de propriul lor ideal - republica fede-
1rativă de tutun şi de bere. De aici entuziasmul lor pentru 
constituţia imperiului, care le satisfăcea, cel puţin, interesele 
lor imediate şi îi făcea să spere, întrucît împ ăratul avea numai 
reptul de veto suspensiv, că vor înfăptui l a  timpul potrivit 
republica pe c ale legală. De aici surpriza lor cînd armata 
b adeneză, fără s ă-i întrebe, le-a s ervit pe tavă o insurecţie 
gata pregătită, de aici teama lor ca nu cumva insurecţia să 
treacă dincolo de graniţele viitorului canton B aden. Căci vă
paia ar fi putut cuprinde şi regiuni în care există o mare 
burghezie şi un p roletariat numeros, regiuni în care ea ar fi 
putut trece puterea în mîinile proletariatului, şi atunci - vai 
de proprietate ! 

Ce a făcut în aceste împrejurări d-l Brentano ? 
El a făcut în Baden pentru mica burghezie ceea ce în Pru

sia renană făcuse în mod conştient mica burghezie însăşi : 
a trădat insurecţia, dar a salvat mica burghezie. 

Brentano a trădat insurecţia din primul moment, şi nici
decum prin ultimele sale acţiuni, prin fuga sa după înfrîn
gerea de pe Murg, oum şi-a imaginat mic-burghezul badenez, 
în sfîrşit decepţionat. Tocmai măsuile de care s-au entu
ziasmat cel mai mult mic-burghezii b adenezi, şi, împreună cu 
ei, o parte din ţărănime şi chiar şi o parte din meseriaşi , au 
fost acelea care au trădat mişoarea, dînd-o pe mîna prusieni
lor. Tocmai prin faptul că a trădat, Brentano a devenit atît 
de popular, a captat entuziasmul fanatic l filistinilor, legîn
du-i de el. Văzînd rapida restabilire a ordinii şi securităţii, 
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frînarea momentană a mişcării însăşi, mic-burghezul nu şi-a 
dat seam a  că mişcarea a fost trădată ; dar cînd a fost prea 
tîrziu, cînd s-a văzut compromis prin participarea lui la miş
care, cînd a înţeles că mişcarea, şi totodată şi el, sînt pierduţi, 
a început să strige că a fost trădat, năpustindu-se cu toată 
indignarea nui burtă-verde înşelat asupra celui mai credin
cios servitor al său. 

Fireşte, şi d-l Brentano a fost înşelat. El sperase ca par
ticiparea lui la această mişcare să facă din el n om mare l 
patidului „moderat u ,  adică tocmai al micii burghezii, şi cînd 
colo a fost nevoit să fugă în mod ruşinos, pe furiş, de pro
priul său partid, de cei mai buni amici ai săi, cărora i s-a 
revelat subit îngrozitorul adevăr. El sperase chiar că va avea 
posibilitatea să ocupe postul de ministru l marelui ducat, 
şi, drept mulţumire pentru înţelepciunea sa, toate partidele 
iau dat cu piciorul şi a fost pus în imposibilitatea de a mai 
juca vreodată un rol oarecare. Fireşte, poţi i mai „dăştept"  
decît toţi mic-burghezii din oricare stătuleţ german şi  totuşi 
să-ţi vezi spulberate cele mai frumoase speranţe şi pîngărite 
cele mai nobile intenţii I 

Din prima zi a venirii sale la cîrma ţării, d-l Brentano a 
făcut totul pentru a reţine mişcarea în vadul filistin din care 
abia dacă încercase să iasă. Sub protecţia gărzii civile din 
Karlsruhe, devotată marelui duce, a aceleiaşi gărzi civile care 
în ajun încă mai luptase împot;iva mişcării, el a intrat în 
localul Adunării reprezentanţilor stărilor sociale 86, pentru ca 
de acolo să  pună frîu mişcării. Rechemarea soldaţilor dezer
itaţi s-a făcut cu cea mai mare încetineală posibilă, şi nici 
reorganizarea batalioanelor nu s-a efectuat mai rapid. In 
scimb au fost imediat înarmaţi, deşi oricine ştia că nu vor 
lupta, filistinii dezarmaţi din Mannheim, care după lunta de 
la Waghausel s-au alăturat în mare parte regimentului e 
iragoni care a trădat Mannheimul. Despre un marş la  Frank
furt sau Stuttgart, despre extinderea insurecţiei la  Nassau sau 
Hessen, nici nu putea fi vorba. Orice propunere în acest sens 
era de îndată respinsă, aşa cum s-a întîmplat cu propnerea 
lui Sigel. Propunerea de a se emite b ani de hîrtie era socotită 
O crimă împotriva statului, un act comunist. Palatinatul tri
mitea un emisar după altul, care făceau cunoscut că  acesta 
este neînarmat, că nu are puşti, fără a mai vorbi de artilerie, 
că nu are muniţii şi că duce lipsă  de tot ceea ce este necesar 

pnu înfăptuirea unei insurecţii şi, în special, pentu cuce
Tirea fortăreţelor Landau şi Germersheim ; dar de la d-l Bren-

30* 
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tano nu s-a putut obţine nimic. Plainatul a propus insti
tuirea imediată a unui comandament militar comun, ba chiar 
unirea ambelor ţări sub un singur guven. Toate acestea erau 
tergiversate, la toate se puneau beţe-n roate. După cite ştiu, 
singurul lucru pe care l-a putut obţine Platinatul a fost o 
mic ă  subvenţie ; ulterior, dnd era prea tîrziu, au sosit opt 
tunuri şi o mic ă  cantitate de muniţii, fără srvanţi şi fără ate
laj, şi în cele din urmă, la o rdinul direct l lui Mieroslawski, 
un batlion badenez şi două mortiere, dintre care una, dacă 
memoria nu mă-nşală, a tras o singură dată. 

Această tergiversare şi ignorare a măsurilor celor mai ne
cesare, c are ar fi putut contribui la extinderea insurecţiei, a 
însemnat trădarea întregii mişcări. In chestiunile intene s-a 
procedat cu aceeaşi nepsare. Cit despre desfiinţara servi
tuţilor feudale, nici pomenelă ; d-l Brentano ştia prea bine 
că printre ţărani, şi mai cu seamă printre cei din Badenul de 
sus, se găseau mai multe elemente revoluţionare decit i-ar 
fi convenit lui şi c ă, de aceea, l trebuia mai degrabă s ă-i 
oprească decit să-i angreneze şi mai mult în mişcare. Noii 
fncţionari erau, în majordtatea lor, sau creaturi le lui Bren
tano, sau absolut incapabili ; vechii funcţionari, cu excepţia 
acelora care se compromiseseră prea mult în timpul reacţiunii 
din ultimele douăsprezece luni şi, de aceea, dezertaseră, şi-a: 
păstrat cu toţii posturile, spre marea încintare a tuturor bir
gerilor paşnici. Chiar d-l Struve a mai găsit cu cale în li
mele zile ale lunii mai să laude „revoluţia "  pentru faptul c ă  
totul a decurs atît d e  paşnic ş i  c ă  aproape toţi funcţionarii 
au putut rămîne în posturile lor. De ltfel, d-l Brentano şi 
agenţii săi au făcut tot ce-au putut c a  lucrurile să reintre în 
vechiul făgaş1 să fie cit mai puţină dezordine şi agitaţie, şi 
aspectul revoluţionar al ţării să dispară cît mai curînd. 

In organizarea armatei domnea aceeaşi delăsare ; nu se 
făcea decît ceea ce era imposibil de amînat. Trupele erau 
lăsate fără comandanţi, în inactivitate, nu exista nici o disci
plină ; incapabilul „ministru de război " Eichfeld şi succesorul 
lui, trădătorul Mayerhofer, nu s-au priceput cit de cit să dis
loce trupele. Eşaloanele de soldaţi se încrucişau pe clea fe
rată fără scop, fără rezultat. Batlioanele erau trimise azi ici, 
mîine colo, fără oa cineva să ştie de ce. Neavînd ce face în. 
gaizoane, soldaţii colindau circiumile. Ai fi zis c ă  se urmă
reşte în mod intenţionat demoralizarea lor, că guvenul do
reşte cu tot dinadinsul să le răpească şi ultimul rest de 
disciplină. Cu o rganizarea primului grup de c ontingente al 
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aşa-numitei miliţii populare, adică a tuturor b ărbaţilor pma 
la 30 de ni apţi de a purta arme, a fost însărdnat cunoscutul 
J. Ph. Becker, un elveţian naturalizat şi ofiţer în armata el
veţiană. In ce măsură l-a împiedicat Brentano pe Becker în 
executarea misiunii sale, nu ştiu. Ştiu numai că, după retra
gerea armatei Palatinatului pe teritoriul Badenului, cînd cere
rile imperioase ale p alatinezilor prost îmbrăcaţi şi prost în
armaţi nu mai puteau fi respinse, Brentano s-a spălat pe mîini, 
zicînd : „Din partea mea, daţi-le ce vreţi, dar, cînd s-o întoarce 
marele duce, să ştie, cel puţin, cine i-a risipit rezervele ! " .  
Prin urmare, dacă miliţia populară din Baden a fost î n  parte 
prost organizată, în parte de loc, nu încape nici o îndoială 
că şi aici principala vină trebuie atribuită lui Brentano şi 
rlei-credinţe sau nepriceperii comisarilor săi din diferite 
districte. 

Cînd Marx şi cu mine, dup ă suspendarea „Noii gazete 
renane " ,  am ajuns mai întîi pe teritoriul Badenului, cam pe 
la 20-21 mai, adică la mai mult de o săptămînă dup ă fuga 
marelui duce, am rămas uimiţi de colosala nepăsare cu care 
era p ăită, sau, mai bine zis, nepăzită graniţa. De la Frankfurt 
pînă la Heppenheim, întreaga cale ferată era ocupată de 
trupe imp eriale din Wiirttemberg şi Hessen ; chiar şi Frank
furt şi Darmstadt erau înţesate de trupe ; :oate gările, toate 
localităţile erau ocupate de detaşamente puterice ; pichete 
permanente de pază au fost postate pînă la graniţă. De la 
graniţă pînă la Weinheim, în schimb, nu vedeai ţipenie de 
om ; l a  fel la Weinheim. Ca singură măsură de prevedere a 
fost distrusă o mică porţiune a căii ferate dintre Heppenheim 
şi Weinheim. Abia în timpul şederii noastre la Weinheim a 
sosit acolo un mic detaşament din regimentul de gardă - nu 
mai mult de 25 de oameni. Intre Weinheim şi Mannheim de 
asemenea era linişte şi pace ; cel mult ici,  colo cîte un soldat 
cu chef din miliţia populară care părea mai degrabă rătăcit 
sau dezertat decît în serviciu. Fireşte, de o p az ă  a graniţei 
nici vorbă nu putea fi. Intrai şi ieşeai după pofta inimii. 

Mannheimul avea, ce-i drept, o înfăţişare mai războinică. 
Pîlcuri de soldaţi stă:eau pe străzi sau prin cîrciumi. Miliţia 
populară şi garda civilă făceau instrucţie în parc, de cele 
mai multe ori, fireşte, încă foarte stîngaci şi cu instructori 
nepricepuţi. La primărie se aciuiseră o mulţime de comitete, 
ofiţeri vechi şi noi, uniforme militare şi bluze. Poporul se foia 
printre soldaţi şi voluntari, se trăgea mult la măsea, se rîdea 
mult, se făcea multă dragoste. Se vedea însă dintr-o privire 
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că primul avînt trecuse, că mulţi erau decepţionaţi. Soldaţii 
erau nemulţumiţi ; noi am făcut insurecţia - spuneau ei -, 
şi acum, cînd este rîndul civililor, cînd ei trebuie să preia 
conducerea, lasă lucurile baltă şi totul se duce de ripă. Nici 
de noii lor ofiţeri so[daţii nu erau prea mulţumiţi ; între noii 
ofiţeri şi foştii ofiţeri i marelui duce, destul de numeroşi 
încă pe atunci, deşi zilnic unii dezertau, relaţiile erau încor
date ; fără voia lor, vechii ofiţeTi se vedeau puşi într-o si
tuaţie p enibilă, din care nu ştiau cum să iasă. In sfîrşit, toată 
lumea s e  plîngea de lipsa unei conduceri energice şi ca
pabile. 

De cealaltă p arte a Rinului, la Ludwigshafen, mişcarea ne-a 
apăut într-o lumină mult mai favorabilă. In timp ce la 
Mannheim o mulţime de tineri, evident din primul grup de 
contingente, îşi mai vedeau liniştiţi de treburile lor, ca şi cum 
nimic nu s-ar fi întîmplat, aici toată lumea era înarmată. 
Este adevărat că, aşa cum a ieşit la iveală mai tîrziu, nu pre
tutindeni în Palatinat lucrurile se prezentau astfel. La Lud
wigshafen, între voluntari şi soldaţi domnea armonia cea mai 
deplină. In cîrciumi, care, fireşte, erau şi aici arhipline, ră
suna 1 1Marsilieza u şi alte asemenea cîntece. Aici nimeni nu 
se văicărea, nimeni nu cîrtea, se rîdea, toţi erau cu tup şi 
suflet pentru mişcare, şi pe atunci îşi mai făc·eau încă, în 
special puşcaşii şi voluntarJi, iluzii foarte scuzabile şi nevi
novate despre propria lor invincibilitate. 

La Karlsruhe mişcarea luase un caracter mai solemn. La 
hotelul 1 1Paris u dejunul fusese fixat pentru ora unu ,  dar nu 
era servit pînă nu veneau „domnii din Comitetul din Baden u .  
Asemenea mici atenţii dădeau mişcării o plăcută alură biro
cratică. 

Noi am comunicat cîtorva membri din Comitetul din Baden 
părerea noastră, expusă mai sus, şi anume că de la început 
trupele trebuiau să poneasc ă  la Frankfurt, şi prin aceasta 
insurecţia să fie extinsă, că acum, după toate probabilităţile, 
este prea tîrziu şi că fără lovituri hotărîtoare în Ungaria sau 
fără o nouă revoluţie la Paris întreaga mişcare este de pe 
acum iremediabil pierdută. E greu de imaginat indignarea pe 
care afirmarea unor asemenea erezii a produs-o în rîndul 
biirgerilor din Comitetul din B aden. Numai Blind şi Goegg 
au fost de p artea noastră. Acum, după ce evenimentele au 
.rătat că am avut dreptate, aceiaşi domni pretind, fireşte, că 
ei au fost întotdeauna pentru ofensivă. 
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La Karlsruhe se şi observau primele semne ale acelei 
goane în stil mare dup ă slujbe, care, sub titulatura grandi
locventă de „concentrare a tuturor forţelor democratice ale 
Germaniei " ,  se fălea că salvează patria. Oricine perorase 
vreodată mai mult sau mai puţin confuz în vreun club oare
care, oricine instigase în vreo mic ă  gazetă democrată de pro
vincie împotriva tiranilor, s-a grăbit să vină la Karlsruhe sau 
Kaiserslautem pentru a deveni acolo dintr-o dată un om mare. 
Nu trebuie să mai subliniem în mod expres că rezultatele au 
fost pe măsura forţelor concentrate aici. - Astfel, aici, la 
Karslruhe, se afla un cunoscut Atta T.roll, pretins filozof, 
ex-deputat în Adunarea de la Frankfurt şi ex-redactor al unei 
mici gazete pretins democrate, interzisă de Manteuffel, î n  
pofida temene1ilor lui Atta Troll 87 al nostru. Acest Atta Troll 
a vînat cu multă asiduttate slujbuliţa de trimi s  al Badenului 
l a  Paris, pentru care se socotea deosebit de indicat, dat fiind 
că locuise cîndva doi i la Paris, fără să fi învăţat o boabă 
franţuzeşte. Cînd, î ntr-adevăr, cu chiu cu vai a reuşit să-i 
smulgă d-lui Brentano scrisoarea de acreditare şi tocmai îşi 
făcea b agajele, Brentano a trimis pe neaşteptate s ă-l cheme 
şi i-a smuls-o, ca să spunem aşa, din buzunar. Se înţelege c ă, 
acum, Atta Troll, ca s ă-i fac ă în ciudă d-lui B rentano, abia 
că a plecat la Paris. - Un alt cetăţean dintr-o bucată, care 
ameninţase încă cu cîţiva ani în urmă Germania cu revolu
ţionarea şi republicanizarea, ·d-l Heinzen, se afla şi el la 
Karlsruhe. După cum se ştie, înainte de revoluţia din februa
rie acest om de treabă chema pretutindeni şi întotdeauna „la 
luptă" ,  dar dup ă izbucnirea revoluţiei a considerat mai nime
rit să privească diferitele insurecţii germane de pe culmile 
munţilor neutri i Elveţiei. Acum, în fine, se p are că i s-a 
năzărit şi lui să intre în luptă cu „asupritorii " . Potrivit maxi
mei lui din trecut : „Kossuth este un om mare, dar a uitat de 
Knallsilber * ", te puteai aştepta că va organiza imediat îm
potriva prusienilor forţe de distrugere atît de colosale cum 
nu se mai pomeniseră pînă atunci. Nimic din toate acestea ! 
Intrucît planuri mai avîntate nu păreau indicate, se spune 
că acest duşman al tiranilor s-a mărginit să formeze un de
taşament de elită republican, să scrie între timp în „Karlsruher 
Zeitung" 88 articole în favoarea lui Brentano şi să frecventeze 
„Clubul progresului categoric " .  Clubul a fost dizolvat, elita 
republicană nu şi-a făcut apariţia şi d-l Heinzen şi-a dat, în 

• - fulminatul de mercur. - Nota Trad. 
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sfîrşit, seama că nici el nu mai poate ap ra politica lui Bren
tano. Respins de toţi, sfîrşit, înciudat, a plecat mai întîi în 
Badenul de sus, şi,  de acolo, în Elveţia fără a fi doborît un 
singur „asupritor" .  El e răzbună acum pe ei, ghi lotinîndu-i 
cu duiumul in effigie * de la Londra. 

A doua zi dimineaţa noi am p ărăsit Karlsruhe pentru a 
vizita Palatinatul. 

Despre felul cum s-a desfăşurat mai departe insurecţia 
din Baden nu mi-au mai rămas decît puţine de spus în legă
tură cu conducerea politicii generale şi cu administraţia civilă. 
Cînd Brentano s-a simţit destul de putenic, el a zdrobit din
tr-o lovitură opoziţia domesticit ă pe care i-o făcea „Clubul 
progresului categoric " .  „Adunarea constituantă" , aleasă sub 
influenţa imensei popula1ităţi a lui Brentano şi a micii bur
ghezii, care le dirij a pe toate, spunea amin la toate măsurile 
lui. „Guvernul provizoriu cu puteri dictatoriale" (o dictatură 
sub o pretinsă convenţie !) era condus exclusiv de Brentano. 
In felul acesta a continuat el să guveneze, frînînd dezvol
tarea revoluţionară şi militară a insurecţiei, lăsînd treburile 
curente să fie rezolvate tant bien que mal * "' şi păzind cu 
străşnicie rezervele şi proprietatea privată a marelui duce, 
pe care neab ătut îl considera suveranul său legitim prin 
graţia lui dumnezeu. In „Karlsruher Zeitung" el a declarat că 
marele duce se poate întoarce în orice moment, şi, într-adevăr, 
castelul a rămas tot timpul î nchis, ca şi cum locatarul lui ar fi 
întreprins o simplă citorie. Pe trimişii Palatinatului i-a 
purtat cu vorba, amînîndu-i de la o zi l a  alta ; maximul ce 
s-a putut obţine a fost un comandament militar unic sub con
ducerea lui Mieroslawski şi o înţelegere prin care se desfiinţa 
podăritul între Mannheim şi Ludwigshafen, ceea ce nu l-a 
împiedicat însă pe d-l Brentano să perceapă în c ontinuare 
această taxă la Mannheim. 

Cînd, în cele din urmă, Mieroslawski, după b ătălia de la 
Waghăusel şi Ubstadt, a fost nevoit s ă-şi retragă prin munţi, 
pînă dincolo de Murg, rămăşiţele armatei sale, cînd Karlsruhe 
a trebuit s ă  fie c·edat împreună cu o cantitate mare de pro
vizii, cînd înfrîngerea de pe Murg a hotărît soarta mişcării, 
atunci iluziile birgerilor, ale ţăranilor şi ale soldaţilor b ade
nezi s-au spulberat şi de pretutindeni s-au ridicat voci c ă 
B rentano a trădat. Dintr-o dată s-a prăbuşit întregul eşafodaj 
al popularităţii lui Brentano, menţinut datorită laşităţii mic-

* - în imaginaţie, pe hîrtie. - Nota Trad. ** - de bine de rău. -- Nota Trad. 
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burghezilor, tutlei sub care se aflau ţăranii şi insuficientei 
concentrări a muncitorlor. B rentano a fugit pe furiş în Elveţia, 
blamat ca trădător al poporului, cum l-a stigmatizat propria 
sa „Constituantă " ,  şi s-a ascuns la Feuerhalen, în cantonul 
Ziirich. 

Ne-am putea linişti la gîndul că, prin totala prăbuşire a 
poziţiei sale politice, pin dispreţul arătat de toate partidele, 
d-l Brentano şi-a primit pedeapsa meritată pentru trădarea 
comisă. Eşecul mişcării din B aden n-a prezentat mare impor
tanţă. Evenimentele din 1 3  iunie de la Paris şi refuzul lui 
Gorgey de a pomi la Viena au spulberat toate şansele de 
succes ale B adenului şi P alatinatului, chiar dacă s-ar fi reuşit 
să se extindă mişcarea p înă în Hessen, Wiirttemberg şi Fran
-conia. Ar fi fost o înfrîngere mai onorabilă, totuşi o înfrîngere. 
Dar ceea ce partidul revoluţionar nu-i va ierta niciodată 
l-lui Brentano, ceea ce nu va ierta niciodată laşilor mic-bur
ghezi din B aden, c·u ajutorul cărora s-a menţinut, este faptul c ă  
sînt direct vinovaţi de moartea celor împuşcaţi la Ka1lsruhe, 
Freiburg şi Rastatt, precum şi de moartea nenumăratelor 
victime anonime secerate pe tăcute de tifos în cazematele 
din Rastatt, unde fuseseră azvîrlite de p rusieni. 

In numărul următor al acestei „Revue" voi relata situaţia 
din Palatinat şi în încheiere campania din Baden şi Palatinat. 
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3. Palatinatul 

De la Karlsruhe am plecat în Palatinat, şi anume mai întîÎ 
la Speyer, unde ar fi trebuit să se afle D'Ester şi quvernul pro
vizoriu. Dar între timp ei plecaseră la Kaiserslautern, unde 
guvernul şi-a stabilit reşedinţa definitivă, socotindu-l „punctul 
cel mai strategic din Palatinat u .  In locul lor am găsit la 
Speyer pe Willich cu voluntarii săi. Cu un detaşament de 
cîteva sute de oameni l ţinea în şah garnizoanele din Landau 
şi Germersheim, care numărau peste 4.000 de o ameni, le îm
piedica aprovizionarea şi ile hîrţuia în fel şi chip. Chiar în 
ziua sosirii noastre, el atacase cu vreo 80 de puşcaşi două 
companii ale ganizoanei din Germersheim şi, fără s ă  fi tras 
un singur foc, le alungase înapoi în fortăreaţă. In dimineaţa 
următoare, noi, împreună cu Willich, am plecat la Kaiserslau
tern, unde am găsit pe D'Ester, guvenul provizoriu şi, î n  
general, floarea democraţiei germane. Despre o participare 
oficial ă la .această mişcare complet străină partidului nostru, 
fireşte că nu putea fi vorba nici aici. De aceea, după cîteva 
zile ne-am înapoiat la Bingen ; pe drum am fost arestaţi 
împreună cu cîţiva prieteni de soldaţi din Hessen, b ănuiţi 
fiind că am fi participat la răscoală ; am fost transportaţi la 
Danstadt şi  de acolo la Frankfurt, unde am fost, în sfîrşit, 
puşi în libertate. 

Puţin după aceea am părăsit Bingenul, iar Marx a plecat, 
cu un mandat din partea Comitetului Central al democra
ţilor 89, la Paris, unde urma să aibă loc în curînd un eveniment 
hotărîtor, pentru a reprezenta partidul revoluţionar german 
în faţa democraţilor sociali francezi 90• Eu m-am reîntors la 
Kaiserslautern, cu intenţia de a rămîne deocamdată acolo 
ca simplu emigrant politic, urmînd ca, poate, mai tîrziu, cînd 
s .. ar ivi 10 ocazie potrivită, la izbucnirea luptei, să ocup ân 
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această mişcare singurul loc pe care îl putea ocup a „Noua 
gazetă renană",  lcul de soldat. 

Cine a văzut măcar o dată Palatinatul, acela înţelege că 
în această ţară, b ogată în vinuri şi în cheflii, mişcarea tre
buia să c apete un c aracter cît se poate de vesel. In sfîrşit, 
populaţia se descotorosise de vechii funcţionari b avarezi, 
greoi şi pedanţi, mari amatori de bere, punînd în locul lor 
nişte petrecăreţi amatori de vinuri palatineze. Ea pusese, în 
sfîrşit, capăt şicanelor poliţieneşti b avareze făcute cu tîlc, atît 
de amuzant persiflate în „Fliegende Blatter" 91 , o revistă de 
altminteri cît se poate de plicticoasă, şi pe care slobozii 
p alatinezi le suportau mai anevoie decît orice. Instituirea 
libertăţii cîrciumilor a fost primul act revoluţionar al poporului 
palatinez : întregul Palatinat s-a transformat într-o cîrciumă 
uriaşă, iar cantitatea de b ăuturi spirtoase consumate în 
decursul acestor şase săptămîni „în numele poporului pala
tinez " întrecea orice închipuire. Deşi în Palatinat participarea 
activă la mişcare nu a fost nici pe departe atît de masivă ca 
în Baden, deşi aici existau multe districte reacţionare, toată 
p opulaţia a fost unanimă în ceea ce priveşte b ăutura, şi chiar 
cei mai reacţionari filistini şi ţărani au fost cuprinşi de 
această veselie general ă. 

Nu era nevoie de prea multă perspicacitate ca să-ţi dai 
sema ce mare decepţie le va provoca peste cîteva săptă
mîni amata prusiană ac·estor veseli palatinezi. Şi, totuşi, 
în Palatinat oamenii c are nu se !egănau în cea mai deplină 
siguranţă puteau fi număraţi pe degete. Erau puţini la număr 
cei care credeau în venirea prusienilor, toată lumea era însă 
ferm convinsă că, dacă prusienii vor veni, vor fi izgoniţi cu 
cea mai mare uşurinţă. E drept că aici nu exista acea gravitate 
pe care ţi-o dă probitatea şi a c ărei deviză - „seriozitatea 
este proprie b ărbatului "  - era înscrisă pe fruntea tuturor 
ofiţerilor din miliţia populară b adeneză, fără să fi împiedicat, 
totuşi, toate acele minunăţii despre care urmează să povestesc 
mai tîrziu, că aici nu exista acea solemnitate de burtă-verde 
pe care caracterul filistin al mişcării a imprimat-o la B aden 
maj orităţii participanţilor ei. In Palatinat b ărbatul era „serios "  
doar î n  treacăt. Aici „însufleţirea" şi „seriozitatea "  serveau 
numai pentru a înfrumuseţa veselia generală. Dar fiecare 
era întotdeauna destul de „serios"  şi „însufleţit" pentru a 
socoti că nici o forţă din lume nu-l poate înfrînge şi mai cu 
seamă amata prusiană ; şi d acă în ceasurile tihnite de re
culegere se strecoară în sufletele lor o umbră de îndoială, 
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ei o înlătură cu un argument de necombătut : „Chiar de-ar fi 
aşa, nu trebuie s-o spunem" .  Cu cît mişcarea cpăta mai multă 
amploare, ·cu cît devenea mai evident că batalioanele prusiene 
se c·oncentrau mai masiv între Saarbricken şi Kreuznach, 
cu atît, fireşte, îndoielile deveneau mai frecvente, cu atît cei 
care se îndoiau şi cei fricoşi făceau mai multă paradă de 
invincibilitatea unui „popor însufleţit de ideea de libertate " ,  
cum erau numiţi palatinezii. Această lăudăroşenie a luat 
curînd forma unui adevărat sistem de narcotizare, care, spri
jinit în fel şi chip de guvern, a paralizat orice activitate de 
apărare, ameninţînd cu arestarea ca reacţionari pe toţi cei 
care se ridicau împotriva acestui sistem. 

Această siguranţă, această lăudăroşenie pe seama „însu
fleţirii " şi a atotputerniciei ei, îmbinate cu neînsemnatele 
mijloace materiale ale „răscoalei" şi cu micul petic de pă
mînt pe care se desfăşura, au constituit latura comică a 
mişcării palatineze şi au oferit destul material de distracţie 
celor cîţiva oameni ale căror vederi largi şi poziţie indepen
dentă le dădea posibilitatea unei aprecieri libere. 

Intregul aspect exterior al mişcării din Palatinat avea un 
caracter vesel, nepăsător şi boem. In timp ce la Baden fiecare 
sublocotenent nou numit, fie el din armata de linie sau din 
miliţia populară, purta o uniformă greoaie, ajustată pe corp, 
şi se împăuna cu epoleţii de argint, care mai tîrziu, în ziua 
bătăliei, erau imediat băgaţi în buzunar, în Palatinat lumea 
era mult mai rezonabilă. De îndată ce s-a făcut simţită arşiţa 
primelor zile din iunie au dispărut 1oate surtucele de stofă, 
j iletcile şi cravatele, cedînd locul unor bluze uşoare. Se 
părea că, o dată cu vechea birocraţie, palatinezii se descoto
rosiseră şi de toată vechea austeritate şi constrîngere. Fiecare 
se îmbrăca cum îi plăcea, cum îi era mai comod şi după ano
timp ; împreună cu deosebirile vestimentare au dispărut din
tr-o dată şi celelalte deosebiri în relaţiile dintre oameni. Toate 
clasele societăţii se întîlneau în aceleaşi localuri publice, aşa 
că un visător socialist ar fi putut vedea în aceste relaţii dega
jate zorile frăţiei generale. 

Cum era Palatinatul, aşa era şi guvernul lui provizoriu. 
Acesta era alcătuit aproape în întregime din cheflii inofensivi, 
care au fost mai mult decît uimiţi cînd s-au pomenit, deodată, 
în guvernul provizoriu al patriei lor binecuvîntate de Bachus. 
Şi, totuşi, nu se poate contesta că aceşti miniştri joviali s-au 
comportat mai bine şi, în comparaţie cu vecinii lor din Baden 
conduşi de „integrul " Brentano, au făcut mult mai mult. Ei 
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aveau, cel puţin, bunăvoinţă şi, cu toate că le plăcea vinul, 
dădeau dovadă de o judecată mult mai limpede decît domnii 
din Karlsruhe, cu gravitatea lor filistină, şi doar cîţiva dintre 
ei se indignau cînd maniera lor comodă de a face revoluţie 
şi neputincioasele lor j umătăţi de măsură erau luate în rîs. 

Guvernul provizoriu din Palatinat nu putea realiza nimic 
atîta vreme cit nu era sprijinit de guvernul din Baden. Iar 
în ceea ce p riveşte B adenul a făcut tot ceea c e  se cuvenea să 
fac·ă. El a trimis un emisar după altul, a făcut o concesie după 
alta, numai să ajungă la o înţelegere ; dar zadarnic : d-l B ren
tano nu voia şi pace I 

In timp ce guvernul din B aden a găsit totul de-a gata, 
guvernul din Palatinat nu a găsit nimic. B ani nu avea şi nici 
arme ; avea în schimb o mulţime de districte reacţionare şi 
două fortăreţe inamice pe teritoriul său. Franţa a interzis ime
diat exportul de arme în Baden şi Palatinat, Prusia şi Hessen 
au confiscat toate armele trimise acolo. Guvernul Palatinatu
lui a trimis imediat agenţi în Franţa şi Belgia ca s. cumpere 
arme şi să le expedieze în ţară ; armele au fost cumpărate, 
dar n-au sosit. Guvernului i se poate reproşa că nu a acţionat 
destul de energic şi, mai ales, că nu a organizat, cu ajutorul 
numeroşilor contrab andişti de la graniţă, un transport clan
destin de arme ; dar cea mai mare vină o poartă agenţii lui, 
care au dat dovadă de nepăsare şi, în loc să aducă armele 
franceze măcar la Saargemind şi Lauterburg, s-au mulţumit 
uneori cu simple promisiuni. 

ln ceea c e  priveşte mijloacele b ăneşti, în micul Palatinat 
banii de hîrtie nu p rea erau de folos. Cînd guvenul s- a văzut 
într-o situaţie financiară grea, a avut cel puţin curajul să re
curgă la un împrumut forţat cu dobîndă progresivă, deşi creş
terea acestei dobînzi era neînsemnată. 

Ceea ce i se poate reproşa guvenului palatinez este că el, 
simţindu-se neputincios, s-a lăsat prea mult contaminat de 
nepăsarea generală şi de iluzia propriei sale siguranţe născută 
din această nepăsare ; că de aceea, în loc să folosească c u  
energie mijloacele d e  apărare a ţării, ce-i drept limitate, e l  a 
p rferat să se lase în n ădejdea unei victorii a Muntelui la 
Paris, în nădejdea cuceririi Vienei de către unguri sau chiar a 
unei adevărate minuni care să poată salva Palatinatul : o răs
coală în rîndul armatei prusiene etc. De aici neglijenţa în p ro
curarea armelor într-o ţară în care chiar 1 .000 de flinte bune 
în plus sau în minus contau extrem de mult şi unde primele 
şi ultimele patruzeci de puşti au sosit, în sfîrşit, din străină-
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tate, şi anume din Elveţia, abia în ziua cînd au intrat prusienii. 
De aici modul uşuratic în care au fost aleşi comisarii civili şi 
militari, recrutaţi în cea mai mare p arte dintre cei mai inca
pabili şi mai confuzi visători, şi menţinerea într-un număr 
atît de mare a vechilor funcţionari, precum şi a tuturor j ude
cătorilor. De aici, în sfîrşit, neglij area tuturor măsurilor, chiar 
şi a celor mai la îndemînă, cu ajutorul cărora ar fi putut fi 
împresurat sau poate chiar cucerit Landau şi asupra cărora 
voi reveni ulterior. 

Indărătul guvernului p rovizoriu sătea D'Ester, ca un fel de 
secretar-general intim sau, cum îi spunea d-l Brentano, ca o 
„camarilă roşie care înconjura guvenul moderat de la Kai
serslauten u. Din această „camarilă roşi e "  făceau de altfel 
p arte şi alţi democraţi germani, mai ales nişte participanţi 1la 
răscoala din Dresda, refugiaţi aici. In persoana lui D'Ester 
miniştrii p alatinezi au găsit acea competenţă administrativă 
care lor le lipsea şi totodată o minte revoluţionară care le 
impunea p rin faptul că se limita întotdeauna numai la pro
blemele imediate, evident posibile, şi de aceea nu se încurca 
c'ind era vorba de măsuri concrete. In felul acesta D'Ester a 
exerdtat o mare influenţă şi s .. a bucurat de deplina încredere 
a guvenului. Chiar dacă cîteodată lua şi el mişcarea prea în 
serios, ca, de pildă, atunci cînd, prin introducerea regulamen
tului său cu privire la comunităţi, cu totul nepotrivit în acel 
moment, a crezut că înfăptuieşte ceva important, este cert că 
D'Ester a fost acela care a îndemnat guvenul provizoriu să 
ia toate măsurile cît de cît energice şi că, în special în con
flictele iscate în iferite probleme, găsea întotdeauna soluţii 
potrivite. 

D acă în Prusia renană se contrapuneau de la bun început 
olasele reacţionare şi clasele revoluţionare, dacă la B aden o 
clasă iniţial entuziasmată de mişcare - mica burghezie - a 
devenit treptat, pe măsură ce se apropia primejdia, mai întîi 
indiferentă apoi ostilă mişcării pe care ea însăşi a promovat-o, 
în Palatinat mai curînd unele districte, conduse de interese 
locale, decît unele clase ale populaţiei s-au declarat, parte de 
la bun început, p arte încetul cu încetul, împotriva mişcării. 
In olice caz, la Speyer birgerii au fost reacţionari din 
capul locului, la Kaiserslauten, Neustadt, Zweibricken etc. 
au devenit reacţionari cu tipul, dar principla forţă a p arti
dului reacţionar s e  afla în districtele agricole din întregul 
Platinat. Această configuraţie confuză a p ărţilor b eligerante 
putea fi înlăturată p rintr-o singură măsură : printr-un atac 
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direct împotriva proprietăţii private plasate în ipoteci şi în 
camătă ipotecară în favoarea ţăranilor înglodaţi în datorii şi 
stmşi de cămătari. Această măsură, are ar fi antrenat imediat 
[n răscoală întreaga populaţie rurală, presupune însă existenţa 
unui teritoriu mult mai întins şi a unor relaţii sociale mult mai 
dezvoltate la oraşe decît există în PalatiJat. Acest lucru era 
posibil numai la începutul insurecţiei, o dată cu extinderea 
€i în valea Moselei şi în Eifel, unde la ţară există aceeaşi si
tuaţie, completată de dezvoltarea ndustrială a oraşelor re
nane. Dar în Palatinat s-a făcut tot atît de puţin ca şi în Baden 
pentru extinderea mişcării în afară. 

In aceste împrejurări, uvernul dispunea numai de puţine 
mijloace p entru a lupta împotriva districtelor reacţionare : 
unele expediţii militare răzleţe în localităţile rebele, arestări, 
în special arestarea preoţilor c atolici care se aflau în fruntea 
rebelilor etc.,  numirea unor comisari civili şi militari şi, în 
sfîrşit, propaganda. Expediţiile, în cea mai mare p arte cu un 
caracter foarte comic, au avut numai un efect momentan ; 
propaganda nu a •avut nici un efect, iar comisarii - nepri
cepuţi, dar plini de ifose - f.ceau de cele mai multe ori o 
gafă după alta sau nimic altceva decît să consume cantităţi 
€nome de vin p alatinez şi să debiteze inevitabile lăudăro
şenii de cîrciumă. 

Printre propagandiştii, comisarii şi funcţionarii administra
ţiei ceitPale, un loc foarte important îl ocupau democraţii, 
.adunaţi î n ·  Palatinat în nmăr şi mai mare decît în B aden . 
• iici veniseră nu numai refugiaţii care p articipaseră l a  răs
coalele din Dresda şi Prusia renană, ci şi o mulţime de alţi 
„tribuni ai poporului " mai mult sau mai puţin entuziaşti, 
doici să se pună aici în slujba p atriei. Guvernul palatinez, 
care, spre deosebire de cel din Karlsruhe, a intuit just că 
numai „capacităţile" din Palatinat nu vor putea face faţă 
sarcinilor nici măc'ar ale unei 1astfel de mişcări, i-a primit cu 
bucurie. Nu puteai sta două ore în Palatinat fără să ţi se ofere 
o duzină de funcţii dintre cele mai diferite şi mai onorabile. 
Domnii democraţi, c are nu vedeau în mişcairea din Palatinat 
-şi Baden o răscoală locală, pe zi ce trece mai locală şi mai 
neînseată, ci zorile glorioase ale unei răscole glorioase 
a întregii democraţii germane şi c are în general vedeau pre
dominînd în mişcare tendinţele lor, mai mult sau mai puţin 
mic-burgheze, s-au grăbit să accepte aceste oferte. Totodată, 
fiecare socotea însă că poate ocupa numai o funcţie care, în 
czul unei mişcări pe scara întregii G ermanii, nu i .. ar ştirbi 



160 Friedrich En�els 

de fel pretenţiile sale, de cele mai multe oi, fireşte, foarte 
mari. La început acest lucru a mai fost cu putinţă. Oricine 
îşi oferea seviciile devenea de �ndată şef de birou, comisar 
al guvernului, maior sau locotenent-colonel. Treptat însă nu
mărul solicitanţilor s-a înmulţit, posturile au devenit mai rare 
şi s-a ponLt meschina goană filistină după p o sturi, care oferea 
spectatorului obiectiv un spectacol cit se poate de amuzant. 
Cred că nu mai este nevoie s ă  insist în mod expres asupra 
faptului că acest rar mişmaş de mercantilism şi confuzie, de 
insistenţe sîcîitoare şi incapacitate, pe care „Noua gazetă 
renană "  a avut nu o dată prilejul să-l admire la democraţia 
germană, c ă  această mixtură neplăcu:ă şi-a pus pecetea pe 
funcţionarii şi p ropagandiştii din Palatinat. 

Se înţelege că şi mie mi-au fost propuse o mulţime de 
funcţii civile şi militare, pe care nu ş fi ezitat nici o clipă 
să le primesc dacă ar fi fost vorba de o mişcare proletară. In 
condiţiile de atunci însă l-am refuzat pe toate. Singurul lucru 
pe c are l-am acceptat a fost să scriu cîteva articole agitatorice 
pentru o mică gazetă 92 difuzată de guvenul provizoriu pe 
scară largă în Palatinat. Ştiam că nu o să iasă nimic nici din 
treaba asta, dar în cele din urmă, la insistenţele lui D'Ester 
şi ale mai multor membri ai guvernului, am cedat, pentru ca 
s ă  dovedesc cel puţin că am bunăvoinţă. Cum, fireşte, nu 
prea m-am sfiit să mă exprim fără mănuşi, încă cel de-al doilea 
articol a întimpinat obiecţia că ar fi prea „agitatoric "  ; am 
considerat că nu are nici un rost să mai lungesc vorb a  : am 
luat articolul înapoi, l-am rupt în faţa lui D'Ester şi cu aceasta 
am terminat. 

Printre·  democraţii veniţi în Palatinat, cei mai buni erau, 
de altfel, cei care participaseră de curînd la luptă în p atria 
lor : democraţii din Saxonia şi din Prusia renană. Cei cîţiva 
saxoni erau o cupaţi în cea mai mare parte în cancelariile ad
ministraţiei centrale, unde lucrau cu rîvnă şi se distingeau prin 
cunoştinţele lor în domeniul administrativ, printr-i minte 
cumpănită, clară şi lipsa oricăror pretenţii şi iluzii. ' Renanii, 
în majoritatea lor muncitori, s-au înrolat în masă în armată ; 
cei cîţiva care la început lucraseră în birouri au pus şi ei mai 
tîrziu mina pe armă. 

ln cancelariile administraţiei centrale instalate la Kaises
lauten în Fruchthalle 93 domnea o atmosferă tihnită. In condi
ţiile acestui laisser-aller * general, ale unui total neamestec în 
mişcare şi ale numărului neobişnuit de mare de funcţionai, în 

* - a lăsa lucrurile să meargă de la sine. - Nota Trad. 
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genere era puţin de lucru. Era vorba aproape numai de treburi 
administrative curente, şi acestea se rezolvau tant bien que 
mal *. Dacă nu sosea vreo ştafetă, dacă vreun biirger patriot 
nu avea de făcut vreo propunere profund gîndită pentru sal
varea patriei, dacă nu venea vreun ţăran cu vreo plîngere s au 
dacă vreo comună o arecare nu trimitea o delegaţie, în majori
tatea cancelariilor nimeni nu avea nici o treabă. Funcţionarii 
căscau, trăncăneau, îşi povesteau anecdote, făceau spirite 
proaste sau elaborau planuri strategice, se vînzoleau dintr-un 
birou într-altul, căutînd s ă-şi omoare timpul. Subiectul prin
cipal al discuţiilor îl constituiau, fireşte, evenimentele poli
tice la ordinea zilei, despre care circulau zvonurile cele mai 
contradictorii. Culegerea de informaţii era c'ît se poate de 
neglij ată. Vechii funcţionari de la poştă rămăseseră aproape 
fără nici o excepţie în posturile lor şi, fireşte, nu se putea 
pune nici o b az ă  pe ei. Paralel se înfiinţase o „poştă de cam
p ani e u ,  lăsată în seama chevaux�legers-ilor 94 palatinezi care 
trecuseră de partea răsculaţilor. Comandanţii şi comisarii din 
regiunile de graniţă nu se sinchiseau de fel de ceea ce se 
petrecea dincolo de graniţă. Guvernul primea numai „Frank
furter Journal u 95 şi „Karlsruher Zeitung",  şi îmi amintesc şi 
acum cu plăcere de uimirea provocată de ştirea, pe care am 
descoperit-o la c azino într-un număr al lui „Kolnische Zei
tung" 96 sosit în urmă cu cîteva zile, despre concentrarea a 27 
de b atalioane prusiene, 9 b aterii şi 9 regimente de cavalerie, 
precum şi despre dislocarea Jor, relatată în amănunt, între 
Saarbricken şi Kreuznach. 

Trec, în sfîrşit, la problema principală, la organizare a 
militară. Aproximativ 3.000 de palatinezi din armata bavareză 
au trecut, cu arme şi b agaj e, de partea răsculaţilor. Tot atunci 
s-au înrolat numeroşi voluntari, atît din Palatinat cit şi de 
prin alte părţi. Pe lingă aceasta, guvernul provizoriu a de
cretat mobilizarea primului grup de contingente, mai întîi a 
tuturor b ărbaţilor necăsătoriţi între 1 8  şi 30 de ani. Această 
mobilizare s-a făcut însă numai pe hîrtie, în parte din pricina 
nepriceperii şi neglijenţei comisarilor militari, în parte din 
lipsă de arme, în parte din pricina indolenţei guvenului însuşi. 
Acolo unde, cum era cazul în Palatinat, lipsa de arme consti
tuia principala piedică în organizarea apărării, trebuia să se 
recurgă la toate mijloacele pentru a se procura arme. Dacă 
acestea nu puteau fi aduse din afară, atunci ar fi trebuit adu
nate toate flintele, toate puştile, toate puştile de vînătoare. 

* - de bine de rău. - Nota Trad. 

1 1 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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care puteau fi găs1te în Palatinat şi puse în mîinile luptăto
rilor activi. Nu numai că foarte multe arme aparţineau unor 
persoane particulare, dar şi cel puţin 1 .500-2.000 de puşti, 
fără să mai socotim carabinele, se aflau în mîinile diferitelor 
gărzi civile. S-ar fi putut cere, cel puţin, să fie predate armele 
deţinute de persoane particulare, precum şi puştile tuturor 
acelora din gărzile civile care nu intrau în primul grup de 
contingente mobilizate sau care nu voiau să se înroleze ca 
voluntari. Dar nimic din toate acestea nu s-a făcut. După multe 
insistenţe a fost luată, în sfîrşit, o hotărîre în acest sens cu 
privire la armele gărzii civile, hotărîre care n-a fost însă 
niciodată transpusă în fapt ; garda civilă din Kaiserslauten, 
formată din peste 300 de filistini, făcea zilnic de pază în faţa 
halei de fructe, în uniformă şi cu toate armele, ca la paradă, 
aşa că, atunci cînd au intrat în oraş, prusienii au avut şi plă
cerea de a-i dezarma pe aceşti domni. La fel s-.a întîmplat 
pretutindeni. 

In ziarul oficial al guvernului a apărut o chemare către toţi 
slujbaşii silvici şi p ădurarii să se prezinte la  Kaiserslautem 
pentru a forma un detaşament de puşcaşi ; dar aceştia nici nu 
s-au gîndit să  se prezinte. 

S-a hotărît, sau cel puţin s-a cerut, ca în întregul Palatinat 
să se făurească coase ; o serie de coase au fost într-adevăr 
făcute. La Kirchheimbolanden, într-un detaşament din Prusia 
renană, am văzut încărcîndu-se m ai multe butoaie cu lame de 
coase pentru a fi expediate la Kaiserslautern. - Aceste loca
lităţi erau cam la 7-8 ore de drum una de cealaltă ; patru 
zile mai tîrziu guvenul a fost nevoit să cedeze oraşul Kaisers
lauten prusienilor şi coasele tot nu sosiseră încă. Dacă s-ar fi 
dat aceste coase gărzii civile nemobilizabile, aşa-numitul al 
doilea grup de contingente, în schimbul flintelor pe care ar 
i trebuit să le :edeze, lotul ar fi fost în regulă ; în loc de 
aceasta, indolenţii filistini şi-au p ăstrat puştile lor cu percuţie, 
iar tinerii recruţi urmau s ă  ponească la luptă înarmaţi u 
coase împotriva prusienilor, care dispuneau de tunuri şi de 
puşti cu ac. 

In timp ce lipsa de puşti era generală, săbii de paradă 
existau u duiumul. Cine nu putea obţine o puşcă se grăbea 
să-şi atîne o spadă zonăitoare, închipuindu-şi că în felul 
acesta a şi ajuns ofiţer. Mai ales la Kaiserslauten exista o 
mulţime dintre aceşti ofiţeu autoconfecţionaţi, şi zi şi noapte 
străzile răsunau de zăngănitul teribilelor lor arme. Mai cu 
seamă studenţii şi-au cîştigat merite deosebite în ceea ce 
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priveşte salvarea patriei prin această nouă manieră de a b ăga 
spaima în duşman şi prin pretenţiile Jor de a forma o legiune 
academică de cavalerişti pedeştri. 

Mai exista apoi o jumătate de escadron de chevaux-legers-i, 
care trecuseră de partea răsculaţilor, dar care, lucrînd la 
poşta de c ampanie etc . ,  erau risipiţi şi de aceea nu puteau 
constitui o unitate distinctă de luptă. Artileria, sub comanda 
„locotenent-colonelului" Anneke, era compusă din c îteva 
tunuri de trei livre, ale c ăror atelaje nu-mi amintesc să le fi 
v ăzut vreodată, şi din c îteva mortiere. La Kaiserslautem, în 
faţa halei de fructe, exista cea mai splendidă colecţie de ţevi 
de fier, pe c are ţi-ai putea-o dori, de Ja nişte mortiere vechi. 
Cea mai mare parte din ele au rămas, fireşte, să zacă nefo
losite acolo. Două ţevi dintre cele mai mari au fost încărcate 
pe afete colosale, special construite, şi transportate. Guvernul 
din Baden a vîndut în cele din urmă Pal atinatului o b aterie 
de tunuri de şase livre scoase din uz şi o cantitate mic ă  de 
muniţii ; lipseau însă atelajele, servanţii şi c·antitatea necesară 
de muniţii. Muniţia a fost, pe cit posibil, fabricată, atelajele 
s-au procurat tant bien que mal prin mobilizarea unor ţărani 
şi rechiziţionarea cailor ; pentru instruirea servanţilor au fost 
găsiţi c îţiva vechi artileişti b avarezi c are s ă-i înveţe pe oa
meni greoaiele şi complicatele exerciţii b avareze. 

Conducerea supremă a treburilor militare încăpuse pe 
mîinile cele mai rele. D-l Reichardt, care ocupa în guvernul 
provizoriu funcţia de ministru de război, era un m activ, dar 
lipsit de energie şi de cunoştinţe de specialitate. Primul co
mandant suprem al forţelor armate palatineze, aventurierul 
Fenner von Fenneberg, a fost curînd destituit din cauza atitu
dinii sale echivoce ; locul său l-a luat vremelnic Raquilliet, n 
ofiţer polonez. In cele din urmă s-a alat că Mieroslawski va 
prelua comanda supremă a trupelor din Baden şi Palatinat şi 
c ă  c omanda trupelor din Palatinat a fost încredinţată „gene
ralului " Sznayde, şi l polonez. 

Generalul Sznayde a venit. Era un b ărbat scund, gras, 
c are arăta mai degrabă ca un b onvivant tomnatic decît ca 
„oşteanul războinic Menelau " 97• Generalul Sznayde a preluat 
comanda cu multă demnitate, a ascultat un rapot asupra 
situaţiei şi a dat imediat un şir de ordine de zi pe armată. 
Majoitatea acestor ordine se refereau la uniforma militară 
- bluza, la semnele distiJctive pentru ofiţeri - b ande
role s au eşarfe tricolore - şi la chmările adresate 
cavaleriştilor şi puşcaşilor care serviseră în armată de a se 
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înrola ca voluntari, chemări lansate şi mai înainte de zeci de 
ori fără succes etc. Insuşi Sznayde a dat exemplu comandîn
du-şi de îndată o tunică de husari cu şnururi tricolore pen
tru a se �mpune armatei. Ceea ce era într-adevăr practic şi 
important în ordinele sale de zi se reducea la repetarea unor 
ordine date de mult şi a unor propuneri făcute mai înainte de 
puţinii ofiţeri capabili existenţi, dar care rămăseseră neînde
pliite şi puteau fi aduse la îndeplinire abia acum datorită 
autorităţii unui general, comandant al trupelor. In rest, „ge
neralul " Sznayde se lăsa în nădejdea lui dnezeu şi a lui 
Mieroslawski şi trăia doar pentru plăcerile gastronomice, sin
gurul lucru raţional pe care îl putea face un individ atît d e  
incapabil. 

Dintre ceilalţi ofiţeri din Kaiserslauten, singurul capabil 
era Techow, acelaşi Techow care, ca locotenent-maj or al 
armatei prusiene, a participat împreună cu Natzmer la asal
tul asupra arsenalului din Berlin 98, a predat arsenalul 
p oporului şi, fiind condamnat la 15 ani detenţiune într-o for
tăreaţă, a fugit din Magdeburg. In calitate de şef al statului
maj or din Palatinat, Techow s-a dovedit pretutindeni instruit, 
p revăzător şi c alm, p oate chiar puţin prea calm pentru a 
putea p resupune la el hotărîri rapide, care adesea sînt decisive 
pe cîmpul de luptă. „Locotenent-colonelul u Anneke s-a 
dovedit incapabil şi indolent în organizarea artileriei, cu 
toate că, atunci cînd a condus pirotehnia, a adus servicii bune. 
La Ubstadt, în calitate de comandant, nu a c'ules lauri, şi din 
Rastatt, unde Mieroslawski i-a dat în grij ă materialul pentru 
asediu, a fugit peste Rin într-un mod ciudat, p ărăsindu-şi caii, 
încă înainte ca oraşul să fi fost împresurat. 

Nici ofiţerii din diferitele districte nu se prezentau mai 
bine. Numeroşi p olonezi veniseră în parte încă înaintea lui 
Sznayde, în p arte o dată cu el. Intrucît cei mai buni oameni 
dintre emigranţii polonezi se aflau dej a în Ungaria, e lesne 
de înţeles că aceşti ofiţeri p olonezi erau mai curînd o adună
tură. Cei mai mulţi dintre ei s-au grăbit să-şi procure un număr 
apreciabil de c ai de c ălărie şi să dea unele dispoziţii, fără să 
se sinchisească prea mult de executarea lor. Ei aveau un ton 
d estul de arogant şi voiau s ă-i trateze pe ţăranii din Pal atinat 
ca pe iobagii polonezi obidiţi, nu cunoşteau ici ţara, nici 
limba, nici comenzile militare şi de aceea, în calitate de co
misari-militari, adică de organizatori ai b atalioanelor, n-au 
reuşit să facă mare lucru sau chiar nimic·. In cursul campaniei, 
i s-au refugiat curînd în statul-major al lui Sznayde şi ime-
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diat după aceea, cînd Sznayde a fost atacat şi maltratat de 
soldaţii Săi, au dispărut cu totul. Cei mai buni dintre ei au 
sosit prea tîrziu pentru a mai putea organiza ceva. 

Nici printre ofiţerii germani nu erau mulţi oameni mai des
toinici. Detaşamentul din Hessa renană, în care de altfel erau 
cîteva elemente capabile din punct de vedere militar, se afla 
sub conducerea unui oarecare Hausner, un om cu totul nepo
trivit, şi sub influenţa morală şi politică încă şi mai nefastă 
a lui Zitz şi Bamberger, cei doi eroi care, mai tîrziu la Karls
ruhe, au dat bir cu fugiţii într-un mod atît de glorios. In 
regiunea muntoasă a Palatinatului, Schimmelpfennig, un fost 
ofiţer prusian, a organizat un detaşament. 

Numai doi ofiţeri s-au distins în serviciul activ încă înainte 
de agresiunea prusienilor, şi anume Willich şi Blenker. 

Willich, cu un mic detaşament de voluntari, a 1luat asupra 
sa supravegherea şi,  mai tîrziu, încercuirea fortăreţelor 
Landau şi Germersheim. Sub comanda sa s-au adunat treptat 
o companie de studenţi, o companie de muncitori, care fuse
seră împreună cu l la Besan;on, trei companii nu prea nume
ro ase de gimnaşti din Landau, Neustadt şi Kaiserslautern, 
două companii de voluntari din loc alităţile învecinate şi, în 
sfîrşit, o companie înarmată cu coase, formată din locuitori 
din Prusia renană, în cea mai mare parte participanţi la răs
coalele din Prim şi Elberfeld refugiaţi aici. Pînă la urmă ei 
erau în număr de 700-800 de oameni, în orice c·az soldaţii 
cei mai de nădejde din întregil Palatinat. Cei mai mulţi dintre 
subofiţeri serviseră dej a în armată, iar unii dintre ei luaseră 
parte în Algeria la războiul de guerilă. Cu aceste puţine forţe 
de luptă Willich s-a instalat între Landau şi Germersheim, a 
organizat gărzi civile în sate, pe care le-a folosit pentru paza 
drumurilor şi ca avanposturi, a respins toate atacurile între
prinse de cele două fortăreţe cu toată superioritatea forţelor 
inamicului, în special a gnizoanei din Genersheim. Willich 
a împresurat Landaul în aşa fel încît i-a tăiat aproape orice 
posibilitate de aprovizionare, i-a tăiat conductele de apă, a 
zăgăzuit rîul Queich, şi, în timp c·e toate pivniţele fortăreţei 
s-au inundat, apa potabilă lipsea i gaizoana era hărţuită în 
fiecare noapte de patrulele sale, care nu numai că au golit 
fortificaţiile exterioare lăsate în părăsire şi au scos la mezat 
sobele găsite în camerle de gardă, obţinînd cîte 5 guldeni 
pe bucată, dar au p ătruns chiar pînă în şanţurile din jurul 
fortăreţei, silind adesea garnizoana să ponească împotriva 
unui căprar şi a doi ostaşi un bomb ardament pe cît de pu-
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tenic pe atît de inofensiv cu tunuri de cîte 24 de livre. 
Aceasta a fost, ca să spunem aşa, perioada cea mai strălu
cită din istoria detaşamentului de voluntari al lui Willich. 
Dacă el ar i dispus atunci numai de cîteva obuziere sau 
măcar de cîteva tunuri de cîmp, atunci, după informaţiile 
spionilor care zilnic se duceau la Landau şi veneau de acolo, 
fortăreaţa, cu ganizoana i demorlizată şi slabă şi cu popu
laţia ei răzvrătită, putea fi luată în cîteva zile. Chiar şi fără 
artilerie, prelungirea asediului ar fi dus pînă într-o săpt.înă 
la capitulare. La Kaiserslauten existau două obuziere de 
ş apte livre, destul de bune pentru a incendia în timpul nopţii 
cîteva case din Landau. Dacă ele ar fi fost acolo unde trebuia, 
ceea ce părea de neînchipuit ar fi devenit posibil, şi anume 
c a  o fortăreaţă ca Landau să fie cucerită cu cîteva tunuri de 
cîmp. Zile la rînd am căutat să conving statul-maj or din 
Kaiserslautern despre necesitatea de a fac·e, cel puţin, o în
cercare. Zadarnic. Unul dintre obuziere a rămas la Kaisers
lauten, celălalt a fost trimis la Homburg, unde era cît pe-aci 
să c adă în mîinile prusienilor. Amîndouă au ajuns dincolo 
de Rin fără să fi tras măcar un singur obuz. 

In măsură şi mai mare decît Willich s-a distins „colonelulu 
Blenker. „Colonelul u Blen.er, fost comis-voiajor de vinuri, 
care vizitase Grecia ca filoelen, stabilindu-se apoi ca ne
gustor de vinuri la Worms, se numără fără doar şi poate 
printre personalităţile militare cele mai proeminente ale 
acestei glorioase campanii. Veşnic călare, înconjurat de un 
numeros stat-major, solid, putenic, cu o figură sfidătoare, o 
barbă impunătoare a la Hecker, o voce de stentor şi toate 
celellte însuşiri caracteristice unui „tribll al poporului " din 
sudul Germaniei care, după cum se ştie, nu prea excelează 
în deşteptăciune, „colonelul " Blenker făcea impresia unui om 
la vederea căruia însuşi Napoleon s-ar fi ascuns şi care 
merita să figureze în refrenul cu care am început această 
expunere. „Colonelul" Blenker s-a simţit în stare să-i răs
toane pe monarhii germani chiar şi fără ajutorul lui „Hecker, 
Struve, Zitz şi Blum" şi a ponit imediat la treabă. El era de 
p ărere să ducă războiul nu ca soldat, i c a  comis-voiajor de 
vinu1i, şi în acest scop a hotăt s ă  cucereasc·ă Landau-ul. Pe 
atunci Willich încă nu era acolo. Blenker a adunat toate for
ţele militare de c are dispunea Palatinatul, trupe de inie şi 
miliţie populară, a organizat trupe care rătăceau în dezordine, 
cavalerie şi artilerie, şi a poit spre Landau. In faţa fortă
retei s-a ţinut un consiliu de război, s-au format coloanele d e  
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atac, s-a stabilit poziţia artileriei. Artileria se compunea însă 
din cîteva mortiere uşoare, cu un calibru de la 1/2 pînă la 1 3/s 
livre, transportate pe un car de fîn, care servea totodată pen
tru transpomarea muniţiilor. Căci întreaga muniţie pentru 
aceste mortiere de calibru diferit se compunea din una ghiule a  
de 24 de livre ; cît despre praf d e  puşcă, nici u rmă nu era. 
După ce totul a fost orînduit, au ponit înainte înfruntînd 
moartea. Au ajuns pînă la glacisurile fortăreţei fără să în
tîmpine vreo împotrivire, apoi au mers mai departe pînă la 
porţile fortăreţei. In faţă mergeau soldaţii din Landau care 
trecuseră de partea răsculaţilor. Pe metereze au apărut cîţiva 
soldaţi ca parlamentari. Li s-a s trigat să deschidă porţile. Se 
şi pornise o discuţie foarte amicală şi totul părea să meargă 
ca pe roate, cînd deodată de pe metereze a răsunat un b u
b uit de tun, mitraliile au început să şuiere peste capetele 
agresorilor şi într-o clipită întreaga armată eroică împreună 
cu prinţul ei palatinez Eugen 99 a rupt-o la fugă. Toţi fugeau 
de rupeau pămîntul, aşa că n-a durat mult şi cele cîteva ghiu
lele trase de pe metereze n-au mai şuierat peste capetele ce
lor care fugeau, ci numai deasupra flintelor, cartuşierelor şi 
raniţelor aruncate de ei. Cînd s-au oprit, în sfîrşit, la cîteva 
ceasuri de Landau, d-l „colonel " Blenker şi-a regrupat din nou 
armata şi a dus-o acasă fără cheile fortăreţei Landau, dar nu 
mai puţin mîndru ca la început. Aşa s-a petrecut o faptă 
eroică fără precedent : cucerirea Landau-ului cu trei mortiere 
uşoare şi lina ghiulea de 24 de livre. 

Focul de mitralii a fost tras la repezeală de cîţiva ofiţeri 
b avarezi care au văzut că soldaţii lor sînt gata să deschidă 
porţile fortăreţei. Soldaţii înşişi au schimb at direcţia de tra
gere a tunurilor şi aşa s-a făcut că nimeni n-a fost rănit. Dar 
cînd garnizoana din Landau a văzut ce efect au avut aceste 
mitralii trase în gol, fireşte că nici vorbă nu mai putea fi de 
predarea fortăreţei. 

Eroul Blenker nu era însă omul care să nu-şi ia revanşa 
pentn un asemenea eşec. De astădată s-a hotărît să cuce
rească Wormsul. El a ponit-o din Frankenthal, unde co
manda un b atalion. Cei cîţiva soldaţi din Hessen care se aflau 
la Worms au fugit care încotro şi eroul Blenker a intrat în 
sunet de fanfară în oraşul său de b aştină. După ce eliberarea 
Wormsului s-a sărbătorit printr-o masă solemnă, s-a trecut 
la solemnitatea principală, şi anume : douăzeci de soldaţi din 
Hessen, rămaşi în oraş din cauză de boală, au fost aduşi s ă  
jure credinţă constituţiei imperiului. D a r  în prima noapte 
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după aceste uriaşe succese trupele imperiale ale lui Peucker 
şi-au instalat tunurile pe malul drept al Rinului şi în zori 
i-au trezit pe victorioşii cuceritori, într-un mod puţin delicat, 
printr-o canonadă. Nu exista nici un dubiu : trupele impe
riale trăgeau de pe malul opus cu ghiulele pline şi granate I 
Fără să spună o vorbă, eroul Blenker şi-a adunat vitejii şi a 
şters-o din Worms spre Frankenthal. Viitoarele sale fapte 
eroice vor fi cîntate de muze la locul potrivit. 

în timp ce în districte caracterele cele mai diferite se ma
nifestau fiecare în felul lui, în timp ce soldaţii şi miliţia popu
lară, în loc să facă instrucţie, stăteau prin cîrciumi şi cîntau, 
la Kaiserslautern domnii ofiţeri se ocupau cu elaborarea ce
lor mai profunde planuri strategice. Era vorba nici mai mult 
nici mai puţin lecit de posibilitatea ca Palatinatul, o pro
vincie atît de mică, deschisă din mai multe părţi, cu forţe 
armate existente aproape numai în imaginaţie, să reziste în 
faţa unei armate foarte reale, care număra peste 30.000 de 
oameni şi 60 de tunuri. Tocmai p entru că aici toate proiec
tele erau la fel de inutile şi la fel de absurde, tocmai pentru 
că aici lipseau toate condiţiile de elaborare a unui plan stra
tegic, tocmai de aceea geniile militare, minţile luminate ale 
armatei p alatineze şi-au propus cu tot dinadinsul să născo
cească o minune strategică care să bareze prusienilor calea 
spre Palatinat. Fiecare proaspăt locotenent, fiecare netot 
care-şi atîmase o sabie şi făcea p arte din legiunea academică 
- înjghebată, în sfîrşit, sub auspiciile d-lui Sznayde şi în 
care gradul de locotenent fusese acordat tuturor -, fiecare 
conţopist îşi încreţea fruntea meditativ asupra hărţii Palati
natului în spernţa că va descoperi piatra lozofală strate
gică. Este lesne de înţeles ce caraghioslîcuri au rezultat de 
aici. In special metoda ungară de ducere a războiului era la 
mare preţ. De la „generalul"  Sznayde pînă la ultimul Napo
leon din armată încă nerecunoscut puteai auzi în fiecare ceas 
repetîndu-se : „Trebuie să procedăm şi noi întocmai ca 
Kossuth, trebuie să renunţăm la o parte din teritoriul nostru 
şi să ne retragem într-o parte sau în alta, în munţi sau în văi , 
după împrejurări" .  „Trebuie să p rocedăm şi noi întocmai ca 
Kossuth" ,  răsuna prin toate cîrciumile. „Trebuie să  procedăm 
şi noi întocmai ca Kossuth" ,  repeta fiecare caporal, fiecare 
soldat, fiecare ştrengar. „Trebuie să procedăm şi noi întocmai 
ca Kossuth" , repeta tacticos guvenul provizoriu, care ştia 
mai bine ca oricine că nu trebuia să se amestece în treburile 
astea şi căruia, de fapt, îi era indiferent ce se va face. „Tre-
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buie s ă  procedăm şi noi întocmai c a  Kossuth, altminteri sîn
tem pierduţi " .  - Palatinatul şi Kossuth ! 

Inainte de a trece la descrierea propriu-zisă a campaniei 
rebuie să mă m ai opresc pe scurt asupra unei întîmplări 
menţionate în diferite ziare : vremelnica mea arestare la 
Kirchheimbolanden. Cu cîteva zile înainte de intrarea pru
sienilor l-am întovărăşit pe p rietenul meu Moli - care pleca 
într-o misiune - pînă la graniţa Palatinatului, la Kirchheim
bolanden. Aici se afla o p arte a detaşamentului din Hessa 
renană în care serveau cîţiva cunoscuţi de-ai noştri. Intr-o 
seară stăteam împreună cu aceştia şi cu alţi voluntari din 
detaş ament într-un restaurant. Printre voluntari se aflau 
cîţiva dintre acei serioşi şi însufleţiţi „ oameni de acţiune " 
despre care a mai fost vorb a  în repetate rînduri şi c ărora nu 
li se p ărea greu să înfrîngă cu puţine arme, dar cu mult elan 
orice armată din lume. Erau dintre acei o ameni care, în ceea 
ce priveşte armata, văzuseră cel mult schimb area gărzii, care 
în general nu se sinchisiseră vreodată de mijloacele materiale 
pentru atingerea vreunui scop, şi de aceea, în maj oritatea lor, 
dup ă cum am avut ulterior ocazia să mă conving în repetate 
rînduri, au suferit în prima b ătălie o decepţie atît de cruntă 
încît au rupt-o la fugă. Am întrebat pe unul dintre aceşti eroi 
dacă într-adevăr consideră că prusienii pot fi b ătuţi cu cele 
30.000 de s ăbii de paradă şi cele 3.500 de flinte, printre care 
mai multe carabine ruginite, de cite dispunea Palatinatul ; 
tocmai mă - amuzam copios de sfînta indignare a acestui om 
de acţiune lezat în sentimentele sale cele mai nobile, cînd 
deodată a intrat o p atrulă şi m-a arestat. In acelaşi moment 
am văzut năpustindu-se din spate asupra mea doi indivizi 
furioşi. Unul dintre ei s-a dovedit a fi comisarul civil Muller, 
celălalt era d-l Greiner, singurul membru din guvern pe care 
nu l-am cunoscut mai îndeaproape din cauza plecărilor lui 
repetate din Kaiserslautern (acest domn îşi transforma pe 
ascuns în b ani lichizi averea) şi a înfăţişării sale suspecte, 
ipocrite, morocănoase. Atunci, o veche cunoştinţă a mea, 
c ăpitan în detaş amentul din Hessa renană, s-a ridic'at şi a 
declarat c ă, dacă voi fi arestat, el şi un număr considerabil 
dintre cei mai buni oameni vor p ărăsi de îndată detaşamen
tul. Moll şi alţii au s ărit să mă apere cu forţa. Cei prezenţi 
s-au împărţit în două tabere, scena p ărea să devină intere
santă ; am declarat că mă voi lăsa, fireşte, cu plăcere arestat : 
mişcarea din Palatinat îşi va da, în sfîrşit, arama p e  faţă. Am 
plecat escortat de p atrulă. 
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A doua i dimineaţa, după un interogatoriu c araghios luat 
de d-l Zitz, am fost predat comisarului civil, c are, la rîndul 
său, m-a predat unui jandarm. Jandarmul, căruia i s-a po
runcit să mă trateze ca pe un spion, mi-a pus c ătuşe la mîini 
şi m-a dus pe jos pînă la Kaiserslautern ; eram acuzat de a 
fi denigrat răscoala poporului palatinez şi de a fi instigat 
împotriva guvenului, despre care, în treacăt fie zis, nu am 
pomenit nici un cuvînt. Pe drum am reuşit să obţin o răsură. 
La Kaiserslauten, unde Moll reuşise să ajungă înaintea mea, 
i-am găsit pe membrii guvernlui, fireşte, consternaţi de gafa 
bravului Greiner şi încă şi mai constenaţi de felul în care 
fusesem tratat. Se înţelege că le-am făcut acestor domni, de 
faţă fiind şi j andarmul, o scenă drăguţă. Intrucît nu sosise 
încă nici un raport din partea d-lui Greiner, mi s-a propus 
să fiu eliberat pe cuvînt de onoare. Am refuzat să-mi dau 
cuvîntul de onoare şi m-am îndreptat spre închisoarea can
tonală fără însoţitor, aşa cum s-a hotărît la propunerea lui 
D'Ester. D 'Ester a declarat că nu mai poate rămîne în guvern 
după ce un tovarăş de partid a fost supus unui asemenea tra
tament. Tzschiner, care a sosit tocmai atunci, a avut şi el o 
atitudine foarte hotărîtă. In aceeaş i seară întîmplarea era cu
noscută în tot oraşul şi toţi cei cu orientare radicală au trecut 
de îndată de partea mea. S-a mai adăugat vestea că această 
întîmplare a stîrnit tlburări în detaş amentul din Hessa re
nană şi o mare p arte din oameni vor să plece acasă. Era mai 
mult decît suficient pentru a dovedi membrilor guvenului 
provizoriu, cu care fusesem zilnic împreună, că este necesar 
să mi se dea satisfacţie. După ce m-am amuzat destul de bine 
24 de ore în închisoare, au venit la mine D'Ester şi S chmitt ; 
S chmitt mi- a declarat că sînt liber fără nici o condiţie, guver
nul manifestîndu-şi speranţa că nu voi ezita să particip pe 
�iitor la mişcare. El mi-a mai comunicat c ă  s-a dat ordin c a  
de acum încolo nici u n  deţinut politic să nu fie adus în cătuşe 
şi că cercetările în legătură cu cei care poartă vina acestui 
tratament infam, precum şi în legătură cu arestarea mea şi 
c auzele ei, sînt în curs. După ce guvenul, căruia d-1 Greiner 
încă nu-i trimisese nici un raport, mi-a dat toată satisfacţia 
posibilă în momentul acela, s-a renunţat de o parte şi de alta 
la tonul oficial şi ne-am dus cu toţii la „Donnersberg " să bem 
cîteva stacane. In dimineaţa următoare, Tzschirner a plecat 
la detaşamentul din Hessa renană pentru a-l linişti şi eu le-am 
transmis băieţilor cîteva rînduri prin el. Cînd s-a reîntors la 
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Kaiserslauten, d-1 Greiner a avut o atitudine atît de ipocrită, 
incit a primit de la colegii săi o săpuneală dublă. 

Intre timp p rusienii înaintau dinspre Homburg, şi întrucît 
situaţia căp ăta astfel o întorsătură interesantă, iar eu nu 
voiam s ă  pierd p rilejul de a trece puţin prin şcoala războiu
lui, şi, în sfîrşit, întrucît „Noua gazetă renană" trebuia să fie 
reprezentată honoris causa şi în armata din Palatinat şi B a
den, m-am încins şi eu u o spadă şi am plecat la Willich. 
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4. Pentru republică să mori ! 

„Doar treizeci şi ş ase de tronuri răsturnate 
Republicii germane îi vor da libertate. 
Deci, fără de cruţare, voi, fraţi, le răsturnaţi, 
Chi" viaţa şi avutul de-ar fi să le riscaţi. 
Pentru republică să mori 
Este un măreţ şi nobil ţel 
Şi demn să năzuim spre el 1 •  

Aşa cîntau voluntarii în tren cînd a m  plecat spre Neustadt 
pentru a mă interesa acolo unde se află în acel moment car
tierul general al lui Willich. 

Aşadar, pentru republică să mori era sau, cel puţin, tre
buia să fie de acum încolo ţelul spre care să năzuiesc. Imi 
ap ăream mie însumi într-o postură ciudată cu acest nou ţel. 
Ii priveam pe voluntari, toţi flăcăi tineri, frumoşi, voioşi. Ei 
nu-ţi făceau de loc impresia că şi-au ales drept ţel al năzuin
ţelor lor să moară pentru republică. 

De la Neustadt am plecat cu un car ţărănesc rechiziţionat 
spre Offenb ach, situat între Landau şi Germersheim, unde 
încă se mai afla Willich. Imediat după Edenkoben am întîlnit 
primeile pichete de p az ă  puse de ţărani l a  ordinul lui Willich ; 
le întîlneai de acum încolo la intrarea şi ieşirea din fiecare 
sat, precum şi la toate încrucişările de drumuri, şi nimeni nu 
putea trece fără o autorizaţie scrisă din partea autorităţilor 
insurecţionale. Se vedea că te apropii de zona operaţiilor 
militare. Tîrziu, noaptea am ajuns la Offenbach, unde mi-am 
luat imediat în primire postul de adjutant al lui Willich. 

In aceeaşi zi - la 13 iunie - o mic ă  parte din detaşa
mentul lui \Villich a susţinut o b ătălie strălucită. Cu cîteva 
zile înainte, lui Willich i se trimisese un batalion din miliţia 
populară badeneză, batalionul Dreher-Obermiller, ca să spri
jine detaşamentul s ău de voluntari. Din acest b atalion el a 
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trimis vreo 50 de oameni la Bellheim să lupte împotriva 
Gemersheim-ului. In urma lor, la Knittelsheim, se mai afla o 
companie a detaşamentului de voluntari şi un număr de ostaşi 
înarmaţi cu c·oase. Un b atalion de b avarezi cu două tunuri 
şi un escadron de cheveaux-legers-i au pornit la atac. B ade
nezii au luat-o la fugă fără să opună vreo rezistenţă ; numai 
unul dintre ei, ajuns de trei j andarmi c ălare, s-a apărat cu. 
înverşunare pînă ce, în cele din urmă, sfîrtecat de lovituri 
de sabie, s-a prăbuşit şi a fost ucis de agresori. Cînd fugarii 
au sosit la Knittelsheim, c ăpitanul care staţiona acolo cu mai 
puţin de 50 le oameni, dintre care unii erau înarmaţi doar 
cu coase, a pornit împotriva b avarezilor. El şi-a repartizat cu 
abilitate oamenii în mai multe grupuri şi a înaintat în linie 
de trăgători cu atîta hotărîre, încît după o luptă de două ore 
i-a respins pe b avarezi, care erau de zece ori pe atît de 
numeroşi, silindu-i să se retragă în satul părăsit de b adenezi ; 
în cele din urmă, sosind şi întăriri din p artea lui Willich, i-a 
alungat pe bavarezi şi din acest sat. B avarezii, după ce au 
pierdut vreo 20 de oameni, morţi şi răniţi, s-au înapoiat la Ger
mersheim. Din păcate, nu pot să dau numele acestui tînăr 
ofiţer, atît de viteaz şi talentat, deoarece, probabil, nu se află 
încă în siguranţă. Dintre oamenii lui, numai 5 au fost răniţi , 
dar nici unul grav. Unul dintre cei 5 răniţi, un voluntar fran
cez, a fost împuşcat în braţ încă înainte de a fi apucat el 
însuşi să tragă. Cu toate acestea, el a tras toate cele 1 6  car
tuşe pe care le avea şi, cînd rana l-a împiedicat să-şi mai 
încarce arma, a dat să i-o încarce unul dintre ostaşii înarmaţi 
cu coase, numai ca să mai poată trage cu ea. A doua zi ne-am 
dus la Bellheim ca să vedem cîmpul de luptă şi să dăm noi 
dispoziţii. B avarezii trăseseră asupra tiraliorilor noştri cu 
gloanţe pline şi mitralii, dar nu nimeriseră decît în ramurile 
copacilor, cu c'are era presărat tot drumul, şi în copacul sub 
care se afla c ăpitanul. 

Tot batalionul Dreher-Obermiiller era astăzi prezent, gata 
s ă  se instaleze definitiv la Bellheim şi în împrejurimi. Era un 
b atalion care se prezenta bine, înarmat cum trebuie, şi în 
special ofiţerii, cu b arbişoanele lor şi feţele lor smeade, se
rioase şi entuziaste, arătau ca nişte canibali adevăraţi, dar 
cu j udecată. Din fericire, nu erau chiar atît de periculoşi, 
după cum vom vedea pe parcurs. 

Spre surprinderea mea, am aflat că nu dispunem aproape 
de nici un fel de muniţii, că maj oritatea oamenilor nu au 
dedt -6 cartuşe şi doar cîţiva dintre ei vreo 20 de cartuşe, 
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c ă  rezervele nu sînt suficiente nici măcar pentru a umple 
cartuşierele golite ale participanţilor la lupta de ieri. M-am 
.oferit de îndată s ă  mă duc la Kaiserslautem după muniţii, şi 
în aceeaşi seară am pornit la drum. 

Carele ţ ărăneşti se mişcau încet ; nevoia de a rechiziţiona 
din timp în timp alte care, nec·unoaşterea drumului etc. pro
vocau şi ele o întîrziere. Se lumina de ziuă cînd m sosit l a  
Maikammer, cam la jumătatea drumului spre Neustadt. Aici 
am întîlnit o unitate a miliţiei populare din Pkmasens şi cele 
4 tunuri trimise la Homburg, care la Kaiserslautern erau dej a 
considerate pierdute. Trecînd prin Zweibricken �i Pirmasens, 
şi de acolo pe cele mai mizerabile drumuri de munte, ei reu
şiseră să ajungă aici, unde, în sfîrşit, au dat de cîmpie. Dar 
domnii prusieni nu s-au prea grăbit s ă-i urmărească, deşi cei 
din Pirmasens, înfierbîntaţi de greutăţile întimpinate, de mar
şurile de noapte şi de vinul consumat, îi şi vedeau pe ur
mele lor. 

După cîteva ore - era la 15 iunie - am sosit la Neustadt. 
întreaga populaţie era pe străzi, de asemenea soldaţi şi vo
luntari, cum erau denumiţi de-a valma în Palatinat toţi cei 
din miliţia populară care purtau bluză. Căruţe, tunuri şi cai 
blocau toate c ăile de acces în oraş. Pe scurt, nimerisem în
tr-un moment cînd toată armata palatineză se retrăgea. Gu
vernul provizoriu, generalul Sznayde, c artierul general, cn
celariile - cu toţii erau acolo. Kaiserslauten, cu hala lui de 
fructe, cu restaurantul „Donnersberg" , cu berăriile lui -
„punctul cel mai strategic al P alatinatului" -, era pierdut, şi 
pentru moment Neustadt era centrul haosului palatinez, c are 
abia acum, cînd trebuia să se treacă la luptă, ajunsese l a  
apogeu. M-am pus, aşadar, l a  curent cu întreaga situaţie, am 
luat cit mai multe butoaie cu pulbere, plumbi şi cartuşe gata 
confecţionate - la ce ar mai fi putut, de altfel, folosi muniţia 
acestei armate c are s-a fărîmiţat fără să fi susţinut nici o 
b ătălie ? - şi, după nenumărate încercări neizbutte, mi-am 
făcut în cele din urmă rost, într-un sat învecinat, de un car 
cu loitre, iar seara am făcut cale întoarsă cu aceste trofee şi 
p ăzit de cîţiva o ameni. 

Înainte de plecare m-am dus la d-l Sznayde şi 11-am în
trebat dacă nu vrea să-i transmită ceva lui WiJlich. B ătrînul 
gurmand mi-a dat cîteva dispoziţii fără nici o însemnătate şi 
a adăugat cu un aer foarte grav : „Vedeţi, acum procedăm şi 
noi întocmai ca Kossuth " .  
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Iată cum de au ajuns însă palatinezii să procedeze întoc
mai ca Kossuth. Palatinatul dispunea în perioada cea mai 
strălucită a „răscoalei u ,  adică în ajunul intrării prusienilor, 
de aproximativ 5.000-6.000 de combatanţi înarmaţi cu arme 
de tot felul şi vreo 1 .000-1 .500 de combatanţi înarmaţi cu 
coase. Aceşti 5.000-6.000 de combatanţi potenţiali formau, 
în primul rînd, detaşamentele de voluntari - al lui Willich 
şi cel din Hessa renană - şi, în al doilea rînd, aşa-numita 
miliţie populară. In fiecare district era desemnat un comisar 
militar însărcinat cu organizarea unui b atalion. Ca nucleu al 
fiecărui b atalion şi ca instructori serveau soldaţii din unită
ţile militare ale districtului respectiv care se alăturaseră 
răscoalei. Acest sistem de a combina trupe de linie cu recruţi 
proaspeţi, care în timpul unor acţiuni militare active cu o 
disciplină severă şi cu instrucţie continuă ar fi putut da re
zultatele cele mai bune, aici a dus de rip ă totul. Din lipsă de 
arme, b atalioanele n-au putut fi organizate ; din lipsă de ocu
paţie, soldaţii au pierdut orice disciplină şi ţinută militară şi 
cea mai mare p arte dintre ei s-au risipit. In sfîrşit, în cîteva 
districte au fost formate un fel de b atalioane, în altele existau 
numai nişte cete înarmate. Cu combatanţii înarmaţi cu coase 
nici pe atîta nu aveai ce face ; încurcînd pe toată lumea, fără 
a fi de folos nimănui, î n  parte au fost lăsaţi ca nişte anexe 
temporare pe lingă respectivele lor b atalioane pînă se vor 
procura arme pentru ei, în parte au format un detaşament se
p arat sub comanda neghiobului c ăpitan Zinn. Cetăţeanul Zinn, 
cel mai autentic Pistol shakespeareian pe care ţi-l poţi ima
gina, acelaşi c are, atunci cînd a fugit din faţa Landau-ului, 
sub comanda eroului Blenker, s-a împiedicat de teaca s a
biei sale şi a spart-o, dar ulterior a j urat cu mult patos 
c ă  „o ghiulea de 24 de livre, aprinsă, i-a rupt-o în două u ,  
ac·est Pistol invincibil fusese folosit pînă atunci pentru 
potolirea satelor reacţionare. Îndeplinindu-şi această misiune 
cu mult zel, ţăranii aveau, ce-i drept, faţă de el şi de deta
şamentul lui un foarte mare respect, dar îl şi ciomăgeau cum 
se cuvine ori de cite ori le c ădea în mîini. Se spune c ă, 
atunci cînd se întorceau din asemenea expediţii, oamenii lui 
îşi făceau coasele ţăndări, şi el însuşi, cînd venea la Kai
serslauten, povestea despre luptele lui cu ţăranii nişte 
falstaffiade 100 de ţi se încrîncena c anea p e  tine. 

Intrucît cu asemenea forţe nu se putea întreprinde, fireşte, 
mai nimic, Mierolawski, care a sosit la cartierul generl al 
armatei b adeneze abia la 10 iunie, a ordonat detaşcnentelor 



176 Friedrich Engels 

palatineze să se retragă, luptînd, spre Rin, să treacă pe cît 
p osibil Rinul la Mannheim, altminteri s ă  caute s ă  ajungă pe 
malul drept al Rinului la Speyer sau Knielingen, c a  apoi să 
apere dinspre Baden trecerile peste Rin. O dată c u  acest 
ordin a sosit ştirea că prusienii au invadat Palatinatul ,  ve
nind dinspre Saarbricken, şi c ă, după cîteva focuri de armă, 
au respins spre Kaiserslautern p e  cei cîţiva oameni de-ai 
noştri postaţi la graniţă. Totodată, aproape toate unităţile 
mlitare, mai mu1t sau mai puţin organizate, au fost concen
trate în direcţia Kaiserslauten şi Neustadt ; s-a produs o 
nemaipomenită z ăp ăceală şi o mare parte dintre recruţi s-au 
risipit care încotro. Rakow, un tînăr ofiţer din detaşamentul 
de voluntari din 1 848 din Schleswig-Holstein, a pornit cu 
30 de soldaţi să-i strîngă pe dezertori, şi în răstimp de 48 de 
ore a reuşit să adune 1 .400 de oameni cu care a format „ba
talionul Kaiserslauten " ,  pe care l-a condus pînă la sfîrşitul 
campaniei. 

Din punct de vedere strategic, Palatinatul are un relief 
atît de puţin complicat, încît nici măcar prusienii n-au putut 
face aici nici un fel de greşeli. De-a lungul Rinului se întinde 
o vale largă absolut neaccidentată, care poate fi parcursă în 
patru-cinci ore. In trei zile de marş uşor prusienii au venit 
de la Kreuznach şi Worms pînă la Landau şi Germersheim. In 
partea muntoasă a Palatinatului, „şoseaua imperial ă " de la 
S aargemlind pîn. l a  Mainz trece adesea peste coama munte
lui sau prin valea largă a unui rîu. Şi aici terenul aproape 
că nu este de loc accidentat, aşa că o armată numericeşte 
slabă şi neinstruită din punct de vedere tactic numai cu greu 
s-ar putea menţine cît de cît pe poziţii. Din „şoseaua impe
rial ă " ,  în sfîrşit, se bifurcă chiar lîngă graniţa prusiană, la 
Homburg, un drum minunat, care duce în parte prin văile 
rîurilor, în parte peste coama Vosgilor, prin Zweibricken şi 
Pirmasens, direct la Landau. Ce-i drept, acest drum este ceva 
mi accidentat, dar nici el nu p oate fi b arat cu puţine trupe 
şi fără artilerie, în special atunci cînd o unitate inamică face 
manevre în cîmpie şi poate tăi a  retragerea spre Landau şi 
Bergzaben. 

In consecinţă, atacul prusienilor n-a p rezentat nici un fel 
de complicaţii . Prima incursiune a avut loc dinspre S a ar
b ricken în direcţia Homburg ; de aici o coloană s-a îndreptat 
direct spre Kaiserslauten, iar alta spre Landau, trecînd prin 
Pirmasens. Imediat dup ă aceea un al doilea detaşament a tre
cut la of�nsivă în valea Rinului. Acest detaş ament a îtîm-
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pinat la Kirchheimbolanden prima împotrivire înverşunată 
din partea detaşamentului din Hessa renană staţionat acolo. 
In pofida pierderilor considerabile pe care le-au suferit, puş
caşii din Mainz au apărat grădina palatului cu multă dîrzenie. 
In cele din urmă, fiind învăluiţi, s-au retras. ŞaptespTezece 
dintre ei au căzut în mîinile prusienilor. Ei au fost imediat 
legaţi de copaci şi împuşcaţi pe loc de eroii b eţi ai „glorioasei 
armate " .  Cu această infamie şi-au inaugurat prusienii „scurta, 
dar glorioasa lor campanie" în P alatinat. 

Astfel au cucerit prusienii întreaga jumătate de nord a 
Palatinatului şi s-a făcut j oncţiunea dintre cele două coloane 
principale. Acum nu le mai rămăsese decît să înainteze în 
cîmpie şi să despresoare Landau şi Germersheim, pentru a 
ocupa tot restul Palatinatului şi a captura toate detaşamen
tele care s-ar mai fi menţinut în munţi. 

In Palatinat se aflau vreo 30.000 de prusieni cu o nume
roasă c avlerie şi artilerie. In cîmpie, unde prinţul de Prusia 
şi Hirschfeld înaintau cu cel mai putenic d etaşament, între 
ei şi Neustadt se interpuneau doar citeva unităţi ale miliţiei 
populare, incapabile să opună rezistenţă şi pe jumătate dez
organizate, precum şi o parte a detaşamentului din Hessa 
renană. Un marş rapid asupra Speyer-ului şi Germersheim-ului 
era suficient pentru ca toţi cei 4.000-5.000 de răsculaţi p a
latinezi, concentraţi sau, mai bine zis, care mişunau în dez
ordine la Neustadt şi Landau, să fie înfrînţi,  împrăştiaţi, 
fug.riţi şi lu-aţi prizonieri. D ar pe cit de activi erau domnii 
prusieni cind era vorba să împuşte nişte prizonieri neînar
maţi, pe atît de prudenţi erau în luptă şi de indolenţi în 
urmărire. 

Dacă în tot cursul descri erii întregii campanii am fost 
nevoit să insist nu o dată asupra acestei surprinzătoare in
dolenţe a prusienilor şi a celorlalte trupe imperile, atît în 
ofensivă cit şi în urmărire, în raport cu o armată în majo
ritatea cazurilor de 6 ori şi, întotdeauna, de cel puţin 3 ori 
mai mică, prost organizată şi uneori mizerabil comandată, 
este limpede că nu pun această indolenţă pe seama unei laşi
tăţi specifice a soldaţilor prusieni, cu atît mai mult cu cit s-a 
văzut dej a c ă  eu nu-mi fac nici un fel de iluzii asupra vitejiei 
deosebite a trupelor noastre. Tot atît de puţin am intenţia să 
explic acest lucru, aşa cum fac reacţionarii, printr-un fel de 
mărinimie a prusienilor şi prin dorinţa lor de a nu se împo
văra cu prea mulţi prizonieri. Birocraţii prusieni civili şi 
militari au căutat de cind lumea să-şi ciştige gloria prin 
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triumfuri strălucite repurtate asupra unor duşmani slabi, 
răzbunîndu-se cu voluptate, setoşi de sînge, pe nişte oameni 
neînarmaţi. Ei au făcut acest lucru atî t în Baden cit şi în 
Palatinat, dovadă : execuţiile de la Kirchheimbolanden, exe
.cuţiile noctune din fazaneria de la Karlsruhe, masacrarea în 
masă, pe toate cîmpurile de luptă, a răniţilor şi a celor care 
.s-au predat, maltratările la care au fost supuşi puţinii luptă
tori luaţi prizonieri, asasinările din ordinul curţilor marţiale 
la Freiburg şi Rastatt şi, în sfîrşit, exterminarea lentă, pe 
.ascuns, şi de aceea cu atît mai groaznică, a prizonierilor de 
1a Rastatt prin maltratări, înfometare, îngrămădirea lor în 
celule umede, sufocante şi tifosul provocat de toate acestea. 
Indolenţa cu care prusienii purtau războiul se datora, ce-i 
drept, laşităţii, şi anume laşităţii comandanţilor. Abstracţie 
făcînd de pedantismul tacticos, fricos al prusienilor noştri, 
eroi de cazarmă şi de paradă, suficient pentru a face impo
sibil orice pas temerar, orice hotărîre rapidă, abstracţie făcînd 
de meticulosul regulament militar, menit să preîntîmpine pe 
cale ocolită repetarea atîtor înfrîngeri ruşinoase, ar fi recurs 
oare vreodată prusienii la acest fel de ducere a războiului, 
pentru noi atît de insuportabil de plicticos şi p entru ei atît 
de compromiţător, dacă ar fi fost siguri de propriii lor sol
daţi ? Dar tocmai acesta era motivul. Domnii generali ştiau 
că o treime din armata lor se compune din regimente recal
citrante ale Landwehrului, care după prima victorie a armatei 
insurecţionale vor trece de partea acesteia, trăgînd după ele 
foarte curînd şi jumătate din trupele de linie, în special în
treaga artilerie. Şi ce s-ar întîmpla atunci cu dinastia Hohen
zollern şi cu „coroana neştirbită" 101 - acest lucru e destul 
de limpede. 

La Maikammer, unde am fost nevoit să aştept pînă în 
dimineaţa de 16  alte care şi însoţitori, m-a ajuns iarăşi din 
urmă armuta p onită în zori din Neustadt. In ajun se mai 
vorbise despre un marş asupra Speyer-ului, prin urmare pla
nul fusese abandonat şi armata ponise direct spre podul 
Knielingen. Am pornit-o la drum însoţit de cincisprezece flă
căi din Pirmasens, nişte ţărani pe jumătate sălbatici din pă
durile virgine ale părţii muntoase a Palatinatului . Abia în 
apropiere de Offenbach am aflat că Willich, împreună cu 
toate trupele sale, a plecat spre Frankweiler, o localitate si
tuată la nord-est de Landau. Am făcut, aşadar, cale întoarsă 
şi pe la amiază am ajuns la Frankweiler. Aici l-am găsit nu 
numai pe Willich, ci din nou întreaga avangardă a palatine-
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zilor, care, pentru a nu trece între Landau şi Germersheim, 
au apucat calea care trece la răsărit de Landau. In han se 
afla guvenul provizoriu cu funcţionarii lui, statul-major şi 
numeroşii pierde-vară democraţi care li se alăturaseră. Ge
neralul Sznayde dejuna. Toţi alergau încoace şi încolo - în 
han membrii guvernului provizoriu, comandanţii şi toţi 
pierde-vară ; pe străzi - soldaţii. Rînd pe rînd a sosit şi gro
sul armatei : d-l Blenker, d-l Trocinski, d-l Strasser şi cum i-o 
mai fi chemînd pe ceilalţi, mergînd ţanţoşi pe cai în fruntea 
vitejilor lor. Zăpăceala devenea tot mai mare. Incetul cu în
cetul unele detaşamente au putut fi trimise în direcţia 
Impflingen şi Kandel. 

Nu era o armată care să-ţi facă impresia că s-ar afla în 
retragere. De la bun început dezordinea era aici un fenomen 
obişnuit şi, chiar dacă tinerii războinici începeau să se plîngă 
de marşurile neobişnuite, aceasta nu i-a împiediCat să bea 
prin cîrciumi după pofta inimii, să facă tărăboi şi să-i ame
ninţe pe prusieni că îi vor înfrînge în cel mai scurt timp. In 
pofida acestei încrederi în victorie, un singur regiment de 
cavalerie cu cîteva tunuri de artilerie călăreaţă ar fi fost de 
ajuns pentru a împrăştia în cele patru vînturi vesela socie
tate  şi a destrăma complet „armata renano-palatineză a li
bertăţii " .  Pentru aceasta ar fi fost nevoie doar de o hotărîre 
rapidă şi de puţină îndrăzneală ; dar nici una, nici alta nu 
puteau fi găsite în tabăra prusiană. 

A doua zi dimineaţa am plecat din nou. 1n timp ce grosul 
armatei se retrăgea spre podul Knielingen, Willich cu deta
şamentul său şi cu batalionul Dreher a pornit prin munţi 
împotriva prusienilor. Una dintre companiile noastre, vreo 
cincizeci de gimnaşti din Landau, o luase înainte spre vîrful 
munţilor, pînă la Johanniskreuz. Schimmelpfennig se mai afla 
cu detaşamentul său pe drumul care duce de la Pirmasens 
la Landau. Se punea problema de a-i opri pe prusieni şi de 
a le tăia în Hinter-Weidenthal drumul spre Bergzaben şi 
valea rîului Lauter. 

Schimmelpfennig cedase însă Hinter-W eidenthal şi se 
afla în Rinthal şi Annweiler. Drumul face aici o cotitură, şi 
tocmai în această cotitură munţii care străjuiesc valea 
Queich-ului formează un fel de defileu, în spatele căruia e 
situat satul Rin1hal. Acest defileu a fost ocupat de un fel de 
detaşamente mobile. Noaptea, patrulele acestora au raportat 
că s-a tras asupra lor ; în zori, fostul comisar civil W eiss din 
Zweibricken şi un tînăr renan, M. J. Becker, au adus 
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ştirea că prusienii se apropie şi au cerut să se trimită pa
trule de recunoaştere. Dar, întrucît nimeni n-a fost trimis în 
recunoştere şi nici înălţimile de pe ambele p ărţi ale defileu
lui nu au fost ocupate, Weiss şi Becker au hotărît să meargă 
în recunoaştere din proprie iniţiativă. Cînd au încept să 
vină tot mai des ştiri despre apropierea duşmanului, oamenii 
lui Schimmelpfennig au trcut la baricadarea defileului ; 
Willich, care a sosit între timp, a inspectat poziţia, a dat 
cîteva ordine de ocupare a înălţimilor şi a dispus îndepăr
tarea acestor baricade, cu totul inutile. S-a înapoiat apoi în 
grabă, călare, la Annweiler ca să-şi aducă detaşamentul. 

Cînd am trecut prin Rinthal, am auzit primele focuri de 
armă. Am străbătut în grabă satul şi am văzut postaţi pe 
şosea oamenii lui Schimmelpfenig, cei mai mulţi dintre ei 
înarmaţi cu coase, mai puţini cu flinte ; unii se şi angajaseră 
în luptă. Prusienii înaintau trăgînd spre vidul munţilor ; 
Schimmelpfennig îi lăsase impasibil să pună mina pe poziţia 
pe care trebuia să o ocupe el însuşi. Incă nu c ăzuse nici un 
glonte în coloanele noastre ; toate zburau în aer, peste ca
petele noastre. Cînd vreun glonte şuera pe deasupra oame
nilor înarmaţi cu coase, toţi intrau în panică şi se auzeau 
ţipete din toate părţile. 

Cu greu ne-am putut croi drum printre aceste trupe, care 
blocau aproape tot drumul, zăpăceau totul şi nu puteau fi de 
nici un folos cu coasele lor. Comandanţii de companie şi lo
cotenenţii erau tot atît de dezorientaţi şi zăpăciţi ca şi sol
daţii. Puşcaşii noştri au fost trimişi înainte, unii în dreapta, 
alţii în stînga, pe înălţimi ; în plus, în stînga au mai fost 
trimise două companii pentru a-i sprijini pe puşcaşi şi a efec
tua o mişcare de învăluire a prusienilor. Coloana principală 
a rămas în vale. Cîţiva puşcaşi s-au postat în spatele dărî
măturilor baricadelor, la cotitura drumului, şi au tras asupra 
coloanei prusiene, care se afla cu cîteva sute de paşi în 
urmă. Eu împreună cu cîţiva soldaţi am urcat muntele în 
stînga. 

N-am apucat bine să escaladăm povîmişul acoperit de 
tufăriş, cînd în faţa noastră s-a deschis o poiană ; dinspre 
marginea opusă, împădurită, a acesteia, puşcaşi prusieni 
trăgeau în noi cu gloanţe conice. Am mai chemat cîţiva 
dintre voluntarii care urcau descumpăniţi şi cu teamă po
vîmişul muntelui, i-am postat, pe cit posibil, mai ferit şi 
am cercetat mai îndeaproape terenul. Nu puteam înainta cu 
o mină de soldaţi peste un cîmp deschis, larg de 200-250 de 
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paşi, atîta timp cit detaş amentul de învăluire trimis înainte, 
în stînga, nu a atins flancurile prusienilor ; puteam, în cel mai 
bun caz, să rezistăm, dat fiind că oricum eram prost camu
flaţi. De altfel, cu toate puştile lor cu gloanţe conice, pru
sienii trăgeau tare prost ; stăteam aproape necamuflaţi, de 
mai bine de o jumătate de oră, sub ploaia de gloanţe şi cel 
mult dacă puşcaşii inamici au nimerit ţeava unei puşti şi un 
colţ de bluză. 

Trebuia, în sfîrşit, să aflu unde era Willich. Oamenii mei 
mi-au promis să reziste, iar eu m-am înapoiat, coborînd po
vîişul muntelui. Jos toate erau în bună regulă. Coloana 
principală a prusienilor, în care puşcaşii noştri trăgeau de pe 
drum şi din dreapta drumului, a fost silită să se retragă puţin. 
Deodată, din stînga, unde mă aflasem eu, voluntarii noştri au 
început să coboare în goană povîmişul, lăsîndu-şi poziţia în 
voia soartei. Companiile trimise înainte, la extremitatea flan
cului stîng, slăbite în urma pierderii multor puşcaşi, găsind 
prea lung drumul printr-o pădurice situată ceva mai departe, 
au luat-o, în frunte cu căpitanul c are ciştigase b ătălia de la 
Bellheim, de-a dreptul peste cimpie. O ploqie de gloanţe s-a 
abătut asupra lor ; căpitanul şi mulţi soldaţi au căzut, iar 
ceilalţi, rămaşi fără comandant, au bătut în retragere în faţa 
forţelor superioare ale inamicului. Prusienii au început atunci 
s ă  înainteze, i-au atacat din flanc pe puşcaşii noştri, trăgînd 
de sus asupra lor, şi în felul acesta i-au silit să se retragă. 
N-a trecut mult şi tot muntele se afla în mîinile prusienilor. 
Ei trăgeau de sus, de pe munte, asupra coloanelor noastre ; 
nu mai era nimic de făcut şi am început să ne retragem. Du
mul era blocat d e  trupele lui Schimmelpfennig şi de batalionul 
Dreher-Obermiller, c are, potrivit lăudabilului obicei badenez, 
nu mergeau în rînduri de cite 6 oameni, ci de cite 12-15 
oameni, ocupînd toată lăţimea şoselei. Oamenii noştri au fost 
nevoiţi să treacă prin nişte lunci mlăştinoase ca să ajungă 
în sat. Eu am rămas cu puşcaşii care acopereau retragerea. 

Lupta a fost pierdută în p arte din c·auză că Schimmel
pfennig, împotriva ordinului lui Willich, nu a dispus ocupa
rea înălţimilor, pe care noi, cu puţinele noastre trupe capa
bile de luptă, nu le mai puteam recuceri_ de la prusieni, în 
parte din cauza incap acităţii totale a oamenilor lui Schimmel
pfennig şi a b atalionului Dreher şi, în sfîrşit, în p arte din 
cauza nerădării c ăpitanului trims pen!ru a efectua o miş
care de învăluire a prusienilor, nerăbdare c are aproape c·ă 
l-a costat viaţa şi a descoperit flancul nostru stîng. De 
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altfel, această înfrîngere a fost spre norocul nostru ; o co
loană prusiană se  şi afla în drum spre Bergzabern, Landau-ul 
fusese despresurat, şi astfel am fi fost încercuiţi în Hinter
Weidenthal din toate p ărţile. 

In timpul retragerii am pierdut mai mulţi oameni decît 
în luptă. Din timp în timp gloanţele prusiene nimereau în 
plin coloana, care înainta, în cea mai mare p arte, într-o totală 
dezordine şi un vacarm teribil. Aveam vreo cincisprezece 
răniţi, printre care şi Schimmelpfennig, rănit la genunchi 
chiar de la începutul luptei. Prusienii ne urmăreau de data 
aceasta fără vlagă şi curînd încetară focul. Numai cîţiva 
puşcaşi de pe povîrnişurile muntelui continuau să ne urmă
rească. La Annweiler, la o jumătate de oră de cîmpul de 
luptă, am îmbuc·at cîte ceva în tihnă, apoi ne-am îndreptat 
spre Albersweiler. Principalul l-am obţinut : 3.000 de guldeni 
depuşi la Annweiler în contul împrumutului forţat. Ulterior, 
prusienii au numit acest act devalizarea casieriei. Tot aşa au 
susţinut, îmbătaţi de victorie, că l-ar fi ucis la Rinthal pe 
căpitanul Manteuffel din detaşamentul nostru, vărul onora
bilului ManteuffeJ din Berlin, fost subofiţer prusian care tre
cuse de p artea noastră. D-l Manteuffel nu numai că n-a murit. 
dar de atunci a mai cîştigat la Zirich un premiu la un con
curs de gimnastică. 

La Albersweiler ni s-au alăturat două tunuri badeneze şi 
o parte din întăririle trimise de Mieroslawski. Am vrut să le 
folosim pentru a ne mai încerca norocul în aceste locuri ; 
ne-a p arvenit însă ştirea că prusienii se află dej a l a  Landau, 
şi, în consecinţă, nu ne-a rămas nimic altceva de făcut decît 
să ne îndreptăm direct spre Langenkandel. 

La Albersweiler ne-am debarasat, din fericire, de detaşa
mentele incapabile de luptă care mergeau cu noi. Detaşamentul 
lui Schimmelpfennig, lipsit de comandantul lui, începuse în 
p arte să se dstrame şi o pornise din proprie iniţiativă spre 
Kandel *.  La fiecare cîrciumă se desprindeau din el soldaţi 
istoviţi sau care rămăseseră în urmă din alte cauze. La Albers
weiler batalionul Dreher a început să se răzvrătească. 
Willich şi cu mine ne-am dus acolo pentru a-i întreba pe 
oameni ce vor. S-p aştenut o tăcere generală. In cele din 
urmă, un voluntar mai în vîrstă a exclamat : „Vor să ne ducă 
la tăiere ! " Această exclamaţie suna teribil de comic într-un 
detaşament care nu participase la vreo luptă şi în timpul re-

* - Langenkandel. - Nota Red. 
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tragerii avusese doi, cel mult trei uşor răniţi. \Tillich i-a 
ordonat acestui om să iasă din rînd şi să predea arma. Bătrî
nelul, puţin cherchelit, s-a conformat ordinului şi a jucat o 
scenă tragicomică, rostind cu glas plîngăreţ o cuvîntare lungă 
pentru a spune doar atît : că lui nu i s-a mai întîmplat nici
odată aşa ceva. Atunci ,  din rîndul acestor soldaţi bonomi, dar 
nedisciplinaţi s-a ridicat un murmur de indignare generală, 
aşa că Wllich a ordonat întregii companii să plece imediat, 
spunînd că s-a săturat de atîta vorbărie şi atîtea proteste şi 
că nu mai vrea să comande nici o clipă asemenea soldaţi .  
Compania nu s-a lăsat mult poftită, a făcut stînga împrejur 
şi a plecat. După cinci minute i-a urmat şi restul batalionului, 
pe care Willich l-a înzestrat şi cu două tunuri. Era prea de 
tot „să fie duşi la tăiere" şi să li se ceară să respecte disci
plina. I-am lăsat cu plăcere să plece. 

Am cotit-o spre dreapta şi, prin munţi, ne-am îndreptat 
spre Impflingen. In scurtă vreme am ajuns în apropierea 
prusienilor ; puşcaşii noştri au schimbat cu ei cîteva focuri 
de armă. In general, în tot cursul serii s-au auzit din cînd 
în cînd împuşcături. M-am oprit în primul sat pentru a tri
mite, prin ştafete, ştiri companiei noastre de gimnaşti din 
Landau ; nu ştiu dacă le-a primit sau nu, dar ea a reuşit să  
treacă cu bine în Franţa ş i  de  acolo în Baden. Din cauza 
acestei opriri, m-am pierdut de detaşamentul meu şi am fost 
nevoit s-o ponesc de unul singur la Kandel. Drumurile mi
şunau de soldaţi rămaşi în urmă ; toate cîrciumile erau tic
site ; după cum se vede, toată splendoarea a avut un sfîrşit 
lamentabil. Ofiţeri fără soldaţi, soldaţi fără ofiţeri, o mulţime 
pestriţă de voluntari din toate detaşamentele se îndreptau, 
care pe jos, care în căruţe, spre Kandel. Şi prusienii care 
nici nu se gîndeau la o urmărire serioasă ! Impflingen se află 
numai la o oră de drum de Landau, Worth (în faţa podului 
Knielingen) - numai la patru-cinci ore de drum de Ger
mersheim ; şi prusienii care nu se grăbeau să trimită nici în
tr-un punct nici în celălalt trupe care să taie calea, aici celor 
rămaşi în urmă, acolo întregii armate. Intr-adevăr, laurii 
prinţului de Prusia au fost dobîndiţi într-un mod original ! 

La Kandel l-am găsit pe Willich, dar nu şi detaşamentul, 
care fusese încartiruit în afara oraşului. In s chimb, am găsit 
din nou aici guvenul provizoriu, statul-major şi numeroasa 
suită de pierde-vară. Aceeaşi aglomerare de trupe, dar o şi 
mai mare dezordine şi zăpăceală ca, ieri, la Frankweiler. In 
fiecare clipă soseau ofiţeri care îşi căutau detaşamentele, 
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soldaţi care-şi căutau comandanţii. Nimeni nu le putea da 
vreo indicaţie. Era o dezorganizare totală. 

In dimineaţa următoare, la 1 8  iunie, întreaga societate a 
defilat prin Worth şi pe podul Knielingen. Cu toate că mulţi 
soldaţi se împrăştiaseră şi plecaseră pe la casele lor, totuşi 
armata număra, împreună cu întăririle primite din Baden, 
vreo 5.0006.000 de oameni. Soldaţii au defilat atît de ţanţoş 
p rin Worth ca şi cum atunci ar fi luat acest sat prin luptă şi 
ar fi mers în întimpinarea a noi triumfuri. Lor tot li se mai 
p ărea că procedează întocmai ca Kossuth. Un singur batalion 
de linie din Baden îşi p ăstrase o ţinută militară şi putea trece 
prin faţa unei cîrciumi fără să lase acolo cîţiva soldaţi. In 
sfîrşit, a sosit şi detaşamentul nostru. Noi am rămas să aco
perim trecerea peste pod ; după ce au trecut cu toţii, am 
trecut şi noi în Baden şi am ajutat la demontarea podului. 

Guvenul badenez, pentru a-i menaj a pe bravii filistini 
din Karlsruhe, care la 6 iunie rezistaseră atît de vitejeşte re
publicanilor 102, a încartiruit întreaga armată p alatineză în 
împrejurimi. Noi insistasem tocmai să mergem cu detaşamen
tul nostru la Karlsruhe ; trebuia să facem o mulţime de repa
raţii şi aveam nevoie de diferite obiecte de îmbrăcăminte, în 
plus consideram foarte oportună p rezenţa unui detaşament 
revoluţionar de încredere la Karlsruhe. Dar d-l Brentano avu
sese grij ă de noi. Ne-a expediat la Daxlanden, un sat situat 
la o oră şi jumătate de Karlsruhe, care ne-a fost zugrăvit ca 
un adevărat Eldorado. Ne-am dus acolo şi am găsit cel mai 
infect tîrg din întreaga regiune. Mîncare nu, băutură nu, 
cu greu puteai găsi un braţ ·de paie ; jumătate din deta
şament a fost nevoit să doarmă pe podeaua goală. In plus 
mutre acre la toate uşile şi ferestrele. Am luat repede o hotă
rîre şi l-am avertizat pe d-l Brentano că, dacă nu primim o 
altă încartiruire mai bună, în dimineaţa următoare, la 1 9  iunie, 

• vom fi la Karlsruhe. Zis şi făcut. La ora 9 dimineaţa am por
nit-o. Dar la o azrlitură de băţ de sat ne-am p omenit cu d-l 
Brentano însoţit de un ofiţer din statul-major ; el a făcut uz 
de toate linguşelile posibile şi de toată arta oratorică pentru 
a ne ţine cît mai departe de Karlsruhe. Cic ă  oraşul ar găzdui 
5.000 de oameni, c ă  locuitorii mai înstăriţi ar fi plecat, că în 
locuinţele clasei de mijloc s-ar fi făcut încartiruiri pînă la 
refuz, că el nu va tolera ca viteazul detaşament al lui Willich, 
slăvit de toţi, să fie p rost încartiruit etc. Dar degeaba. Willich 
a cerut să i se pună la dispoziţie cîteva palate rămase goale 
în urma plecării proprietarilor lor aristocraţi, şi, întrucît 
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Brentano nu a vrut să ni le dea, ne-am dus să ne încartiruim 
la Karlsruhe. 

La Karlsruhe am căpătat arme pentru compania noastră 
înarmată cu coase şi nişte postav pentru mantale. Am dat să 
ni se repare cît mai repede cu putinţă ghetele şi hainele. Ni 
s-au ală:urat şi noi oameni, cîţiva muncitori, pe care eu îi 
cunoşteam încă din răscoala de la Elberfeld, apoi Kinkel, 
puşcaş din copania de muncitori din Besan;on, şi Zychlinski, 
adjutant al comandantului suprem al insurecţiei de la 
Dresda, ulterior comandnt al ariergăriii la retragerea insur
genţilor. El a intrat ca puşcaş în compania de studenţi. 

In afară de completarea echipamentului, ne-am îngrijit şi 
le pregătirea tactică. Făceam cu sîrg instrucţie şi a doua zi 
după sosirea noastră am întreprins din Piaţa p alatului un atac 
simulat asupra oraşului Karlsruhe. Indignarea generală şi 
profundă pe care aceste manevre au provocat-o filistinilor a 
fost cea mai bună dovadă că ei au înţeles perfect de bine 
ce-i ameninţa. 

In cele din urmă a fost luată hotărîrea îndrăzneaţă de a 
se rechiziţiona coledia  de arme a marelui duce, care rămă
sese pînă atunci neatinsă, ca o relicvă. Eram tocmai pe 
punctul de a comanda pistoane pentru douăzeci de puşti luate 
de acolo cînd ne-a p arvenit ştirea că prusienii au trecut 
Rinul la Germersheim şi că se află la Graben şi Bruchsal. 

Am plecat de îndată - era în seara de 20 iunie -, luînd 
cu noi două tunuri p alatineze. Cînd am sosit la Blankenloch, 
cale de o oră şi jumătate de Karlsruhe în direcţia Bruchsal, 
1-am găsit acolo pe d-l Clement cu batalionul său şi am aflat 
că pichetele de pază prusiene au înaintat pînă la aproximativ 
o oră de Blankenloch. In timp ce oamenii noştri cinau avînd 
armele la îndemînă, noi am ţinut un consiliu de război. 
Willich a propus să-i atacăm imediat pe prusieni . D-l Clement 
însă a declarat că nu poate întreprinde un ata' nocturn cu 
trupele sale neinstruite. De aceea s-a hotărît ca noi să 
înaintăm fără întîrziere spre Karlsdorf, să-i atacăm puţin 
înainte de revărsatul zorilor pe prusieni şi să încercăm să le 
străpungem linia. In caz de succes, intenţionam să mergem 
la Bruchsal şi, dacă va fi posibil, să p ătrundem în acest oraş. 
D-l Clement urma, în acest caz, să pornească la atac în zori 
prin Friedrichsthal şi să sprijine flancul nostru stîng. 

Era aproape de miezul nopţii dnd am poit la drum. Pla
nul nostru era destul de temerar. Nu eram nici 700 de oameni 
şi avem doar două tunuri ; trupele noastre erau mai bine 
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instruite şi mai de nădejde decît restul trupelor palatineze, şi 
destul de obişnuite cu lupta. Cu aceste forţe voiam să ata
căm un detaşament inamic care în orice caz era mai bine 
instruit şi avea subofiţeri cu mai multă experienţă decît ai 
noştri, printre care unii comandanţi de companie abia dacă 
trecuseră prin garda ivilă ; un detaşament al cărui efectiv 
nu-l cunoşteam exact, dar care nu număra mai puţin de 4.000 
de oameni. Totuşi detaşamentul nostru susţinuse dej a lupte 
mai inegale, şi, în genere, pe raporturi de forţe mai favorabile 
nici nu puteam conta în această campanie. 

Am trimis 10 studenţi ca avangardă, cu 100 de pa7i 
înainte ; venea apoi prima coloană, în frunte cu 6 dragoni 
badenezi, care ne fuseseră repartizaţi pentru serviciul de 
legătură, după ei urmau trei companii. Tunurile şi celelalte 
trei companii au rămas puţin în urmă, iar puşcaşii încheiau 
coloana. S-a dat ordin ca sub nici un motiv să nu se tragă, 
să se înainteze în cea mai desăvîrşi1ă linişte şi, de îndată ce 
se va arăta inamicul, să se treacă la atacul cu baioneta. 

Curînd am zărit în depărtare o lumină : erau focurile 
pichetelor de pază prusiene. Am ajuns ou bine pînă la Spock. 
Grosul forţelor s-a oprit ; a pornit înainte numai avangarda. 
Deodată s-au auzit împuşcături ; pe drumul ce ducea spre 
sat, în imediata apropiere a acestuia, s-au ridicat deodată 
limbile unui foc de paie, clopotul suna alarma. Puşcaşii noştri 
au înconjurat satul din dreapta şi din stînga şi coloana 
noastră a intiat în sat. Şi în sat ardeau focuri mari ; de după 
fiecare colţ ne aşteptam la o salvă. Pretutindeni domnea însă 
liniştea şi numai în faţa primăriei făcea de pază un fel de 
pichet de pază alcătuit din ţărani. Pichetul de pază prusian 
se retrăsese dej a. 

In pofida colosalei lor superiorităţi numerice, domnii pru
sieni - ucest lucru 1-am văzut aici - nu se simţeau în sigu
ranţă dacă nu îndeplineau pînă în Cele mai plicticoase amă
nunte regulamentul lor pedant al serviciului de pază. Pichetul 
lor de pază cel mai avansait era pus la o distanţă de o oră de 
tabără. Dacă i-am fi istovit în acest fel cu serviciul de pază 
pe soldaţii noştri neobişnuiţi cu greutăţile războiului, am fi 
avut nenumăraţi oameni epuizaţi. Ne-am pus nădejdea în 
lipsa de curaj a prsienilor, considerînd că ei vor avea mai 
mult respect de noi decît noi de ei. Şi pe bună dreptate. Pe 
toată distanţa pînă la graniţa elveţiană nu s-a întîmplat 
vreodată ca un pichet de pază sau un cantonament de al 
nostru să fie atacat. 
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In orice caz, prusienii erau acum avertizaţi. Trebuie oare 

să facem cale întoarsă ? Nu eram de această părere şi am 
mers mai departe. 

La Neithart - din nou alarmă ; de astă-dată însă nici 
focuri de semnalizare, nici împuşcături. In rînduri mai com
pacte am trecut şi aici prin sat şi am urcat spre Karlsdorf. 
Avangarda noastră, care acum era doar cu 30 de paşi 
înaintea noastră, n-a apucat bine să ajungă în vîrf, cînd s-a 
izbit de un post de pază prusian care a somat-o. Am auzit 
strigînd : „Cine-i acolo ? "  şi am sărit înainte. Unul dintre 
camarazii mei a zis : „Ăsta-i pierdut, n-o să-l mai vedem " .  
Dar tocmai faptul c ă  am sărit înainte m-a salvat. 

Tocmai în c�ipa aceea postul de pază inamic a tras o salvă, 
iar avangarda noastră, în loc să-J doboare cu baionetele, a tra. 
şi ea. Cu obişnuita lor laşitate, dragonii, lingă care am mers 
tot timpul drumului, au întors pe loc caii, s-au năpustit în 
galop în coloană, au răstunat o mulţime de oameni, a\ îm
prăştiat cu totul primele 46 rînduri şi au gonit mai departe. 
In acelaşi timp patrulele călări inamice postate în dreapta şi 
în stînga pe cîmp au deschis focul asupra noastră şi, ca zăpă
ceala să fie completă, cîţiva nătărăi din coloana noastră au 
început să tragă şi ei în capul propriei lor coloane şi alţi 
nătărăi le-au urmat exemplul . Intr-o clipă prima jumătate a 
coloanei s-a împrăştiat, parte din soldaţi s-au risipit pe cîmp, 
parte au luat-o la fugă, parte s-au îmbulzit pe drum în ne
orînduială. Răniţi, raniţe, capele, flinte zăceau claie peste 
grămadă în lanuile tinere de secară. La aceasta se mai adău
gau ţipetele sălbatice, confuze, împuşcăturile şi şuieratul 
gloanţelor care se auzeau din toate părţile. Iar cînd larma a 
mai slăbit puţin, am auzit tunurile noastre, aflate departe în 
urmă, huruind într-o goană nebună. Ele au adus celei de-a 
doua jumătăţi a coloanei acelaşi serviciu ca cel pe care dra
gonii l-au adus primei jumătăţi. 

Cu toată furia care mă cuprinsese în acel moment la ve
derea spaimei copilăreşti a soldaţilor noştri, nu puteam să 
nu văd toată ticăloşia prusienilor, care, deşi avertizaţi de 
venirea noastră, au încetat focul după cîteva împuşcături şi 
s-au îdepărtat în grabă. Avangarda noastră se mai afla încă 
pe acelaşi loc, fără să fi fost ţinta vreunui a1ac. Un singur 
escadron de cavalerie sau un tir cit de cit susţinut ar fi fost 
de ajuns pentru a provoca p anică şi a ne pune pe fugă. 

Lăsînd avangarda, Willich a venit în goană la detaşament. 
Compania din Besa:on a fost prima care s-a reorganizat„ 
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celelalte, mai mult sau mai puţin ruşinate, i s-au alăturat. Se 
crăp a  de ziuă. Pierderile noastre se cifrau la 6 răniţi, printre 
care unul dintre ofiţerii noştri de stat-major, doborît de calul 
unui dragon în acelaşi loc pe care-l părăsisem eu cu o clipă 
mai înainte p entru a fugi la avangardă. Alţi cîţiva fuseseră, 
evident, loviţi de gloanţele propriilor noştri soldaţi. Am adu
nat cu grijă tt echipamentul aruncat, ca să nu le rămînă 
prusienilor nici cel mai mic trofeu, şi ne .. am retras încetinel 
spre Neithart. Puşcaşii s-au postat îndărătul primelor case 
p entru a se camufla. Dar prusienii nu s-ar ivit ; cînd Zych
linscki s-a mai dus o dată în recunoaştere, a văzut că ei se 
mai aflau încă în spatele muntelui, de unde au tras asupra 
lui cîteva gloanţe fără să-l nimerească. 

Ţăranii b avarezi, care transportau tunurile noastre, tre
cuseră p rin sat cu unul din tunuri ; l doilea se răstunase, iar 
cei care îl transportaseră au tăiat şleaurile şi au plecat 
cu iinci cai. m fost nevoiţi să ridicăm rtunul şi să-l transpor
tăm mai departe numai cu rotaşul. 

Ajunşi la Spock, am auzit dinspre dreapta, dinspre Fried
richsthal, nişte împuşcături, care se înteţeau din ce în ce. 
D-l Clement atacase, în sfîrşit, cu un ceas mai tîrziu decît 
fusese stabilit. Eu am propus să-l sprijinim printr-un atac de 
flanc pentru a ne lua revanşa. Willich a fost de aceeaşi p ă
rere şi a ordonat s-o luăm pe primul rum la dreapta. O parte 
a detaşamentului nostru o cotise deja spre dreapta,  cînd un 
ofiţer de ordonanţă tmmis de Clement a înştiinţat că acesta 
se retrage. Ne-am îndreptat, aşadar, spre Blankenloch. Puţin 
după aceea ne-am întîlnit cu d-l Beust din statul-major, şi nu 
mică i-a fost mirarea cînd a văzut că sîntem întregi şi nevă
tămaţi, iar detaşamentul nostru în perfectă ordine. Ticăloşii 
de dragoni, în fuga lor la Karlsruhe, povestiseră pretutindeni 
că Willich ar fi fost ucis, toţi ofiţerii ar fi murit şi că detaşa

mentul ar i fost împrăştiat în cele p atru vînturi şi nimicit. 
Cică s-ar fi tras asupra noastră cu mitralii şi cu „ghiulele 
incendiare " .  

Cînd s ă  intrăm în Blankenloch, ne-am întîll.t cu trupe 
palatineze şi b adeneze şi, în sfîrşit, cu d-l Sznayde şi statul 
său maj or. Bătrîna cutră, care, de bună seamă, îşi petrecuse 
noaptea tihnit în aşternut, a fost destul de neruşinat ca să 
ne strige : „Hei, domnilor, încotro ? acolo este inamicul I u 
I-am răspuns, fireşte, aşa cum se cuvenea, am itrecut pe lingă 
el şi la Blankenloch ne-am odihnit puţin şi m îmbucat cite 
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ceva. După două ore d-l Sznayde şi trupele sale s-au reîntors 
fără s ă  fi dat, fireşte, ochii cu inamicul, şi s-a aşezat la masă. 

Sub comanda d-lui Sznayde se aflau acum, împreună cu 
întăririle primite din Karlsruhe şi din împrejurimi, aproxima
tiv 8.000-9.000 de oameni, printre care trei batalioane de 
linie badeneze şi două baterii badeneze. Avea în rtotal vreo 
25 de tunui. Din cauza unor ordine întrucîtva neclare ale 
lui Mieroslawski şi, încă şi mai mult, din cauza totalei inca
pacităţi a d-lui Sznayde, toată armata palatineză a rămas în 
împrejurimile oraşului Karlsrhe, în timp ce prusienii, sub 
protecţia capului de pod de la Geiersheim, au trecut peste 
Rin. Mieroslawski dăduse ordinul general (vezi rapoartele 
sale cu privire la campania din Baden 103) ca, după retragerea 
din Palatinat, să fie apărate podurile peste Rin, de la Speyer 
pînă la Knielingen, şi ordinul special s ă  fie acoperit Karlsruhe, 
fixînd ca punct de întîlnire al întregii armate podul Knielin
gen. D-l Sznayde a interpretat aceasta în sensul de a rămîne, 
pînă la noi dispoziţii, la Karlsruhe şi Knielingen. Dacă, aşa 
cum presupunea ordinul general al lui Mieroslawski, el ar fi 
trimis un detaşament puternic cu artilerie împotriva capului 
de pod de la Gennersheim, atunci maiorului Mniewski nu i 
s-ar fi dat ordinul absurd de . lua cu 450 de recruţi şi fără 
tunuri capul de pod, 30.000 de prusieni nu ar fi trecut nestin
gheriţi peste Rin, 'legătura cu Mieroslawski nu ar fi fost 
tăiată, iar armata palatineză ar fi putut ajunge la timp p e  
cîmpul d e  luptă de la Waghăusel. I n  loc d e  aceasta, î n  ziua 
luptei de la Waghăusel, la  21  iunie, ea a umblat dezorientată 
între Friedrichsthal, Weingarten şi Bruchsal, J-a pierdut din 
ochi p e  inamic şi şi-a irosit timpuJ cu marşuri de colo 
pînă colo. 

Noi am primit ordinul să pornim spre flancul drept şi prin 
Weingarten s ă  ne îndreptăm spre poalele muntelui. Am ple
cat, aşadar, în aceeaşi zi, la 21 iunie, pe la amiază din Blan
kenloch şi pe la ora 5 seara din Weingarten. Trupele pala
tineze au început, în cele din urmă, să se neliniştească ; ele 
au observat superioritatea numerică a inamicului şi au pier
dut siguranţa fanfaroană pe care o avuseseră pînă acum, cel 
puţin înainte de luptă. Din acel moment miliţiei populare 
palatineze şi b adeneze, iar, treptat, şi trupelor de linie şi arti
lerie, pretutindeni li se năzărea că-i văd pe prusieni, se repe
tau zilnic acele alarme false care provocau o zăpăceală gene
rală şi erau p rilejul unor scene dintre cele mai amuzante. 
Chiar pe prima înălţime din spatele localităţii Weingarten 
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ne-au întîmpinat patrule şi ţărani strigînd : „Vin prusienii ! " .  
Detaşamentul nostru s-a desfăşurat î n  ordine d e  luptă şi a 
început să înainteze. Eu m-am reîntors în orăşel ca să dau 
acolo alarma şi din această pricină m-am pierdut de deta
şament. Fireşte că toată zarva a fost neîntemeiată. Prusienii 
se retrăseseră spre Waghausel, iar Willich a intrat încă în 
aceeaşi seară în Bruchsal. 

Noaptea am petrecut-o cu d-l Osswald şi cu batalionul său 
palatinez la Obergrombach şi a doua zi dimineaţa am plecat 
împreună cu ei la Bruchsal. Aproape de oraş am întîlnit nişte 
care cu soldaţi rămaşi în urmă care strigau „Vin prusienii ! " . 
Imediat întregul batalion a început să se agite şi numai cu 
greu a putut fi convins să înainteze. Fireşte, a fost din nou o 
alarmă falsă ; la Bruchsal se aflau Willich şi restul avangărzii 
palatineze ; celelalte detaşamente au sosit unul după altul, cît 
despre prusieni - nici urmă. In afară de armată şi de coman
danţii ei, se mai aflau acolo D'Ester, fostul guvern palatinez, 
şi Goegg, care, în general, de la instaurarea dictaturii neli
mitate a lui Brentano aproape că-şi făcea veacul numai în 
armată şi ajuta la rezolvarea treburilor civile curente. Apro
vizionarea trupelor era proastă. Dezordinea mare. Numai la 
cartierul general se trăia, ca întotdeauna, bine. 

Am primit din nou un număr considerabil de gloanţe din 
rezervele de la Karlsruhe şi ,  seara, am ponit la drum, iar 
împreună cu noi întreaga avangardă. In timp ce avangarda 
s-a instalat la Ubstadt, noi am luat-o la dreapta, spre Unter
Owisheim, pentru a acoperi, dinspre munţi, flancul. 

Judecînd după aparenţe, eram acum o forţă �mpresionantă. 
Detaşamentul nostru primise ca întăriri două noi unităţi. In 
primul rînd, un batalion din Langenkandel, ai cărui soldaţi, 
venind din oraşul lor natal, se risipiseră în drum spre podul 
Knielingen şi ale cărui „beaux restes " * ni se alăturaseră ; 
ele se compuneau dintr-un căpitan, un locotenent, un stegar, 
un sergent-major, un subofiţer şi doi soldaţi. In al doilea rînd, 
„coloana Robert Blum" cu un steag roşu ; acest detaşamen: 
număra aproximativ 60 de oameni, care arătau ca nişte cani
b ali şi săvîrşiseră acte de bravură cu prilejul diferitelor rechi
ziţii. In plus ne�au mai fost repartizate p atru tunuri badeneze 
şi un batalion de miliţie populară badeneză, numit batalionul 
Kniery, Kniry sau Knierim (pronunţarea exaotă a acestui 
nume n-a putut fi stabilită) . Batalionul Knierim era demn de 
comandantul lui, ca şi d-l Knierim de batalionul său. Atît ba-

* - „rămăşiţele unei splendori apuse".  - Nota Trad. 
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talionul cît şi comandantul aveau convingeri ferme, erau nişte 
flecari şi panicarzi fără pereche şi întotdeauna beţi. Faimoasa 
„însufleţire " îi îndemna, după cum vom vedea, la cele mai 
mfreţe fapte eroice. 

In dimineaţa zilei de 23 iunie, Willich a primit de la 
Anneke, care comanda avangarda palatineză la Ubstadt, un 
bileţel cu următorul c·onţinut : duşmanul se apropie, s-a ţinut 
un consiliu de război şi s-a hotărît să ne retragem. Willich, 
surprins la culme de această ştire ciudată, . încălecat ime
diat, s-a dus acolo şi l-a convins pe Anneke şi pe ofiţerii lui 
să primească lupta la Ubstadt, a inspectat el însuşi poziţia 
şi a indicat unde să fie amplasate tunurile. Apoi s-a reîntors 
şi a ordonat ca oamenii săi să se încoloneze şi să se pregă
tească de luptă. In timp ce trupele noastre se încolonau, am 
primit din p artea cartierului general din Bruchsal următorul 
ordin semnat de Techow : grosul armatei să înainteze pe dru
mul spre Heidelberg ca să ajungă încă astăzi la Mingolzheim, 
iar noi să pornim în acelaşi timp prin Odenheim spre Wald
angeloch şi să înnoptăm acolo. Acolo ni se vor trimite în 
continuare ştiri despre succesele principalelor forţe şi ordine 
cu privire la acţiunile noastre viitoare. 

In fantastica sa „Istorie a celor trei răscoale populare din 
Baden " ,  pag. 31 1-3 1 7  104, d-l Struve a făcut o relatare a ope
raţiilor din 20 pînă în 26 iunie ale armatei p alatineze, care 
nu este decît o apologie a incapabilului Sznayde şi abundă 
de inexactităţi şi denaturări. Chiar din cele expuse mai sus 
rezultă că : 1 )  nu este adevărat că Sznayde „a primit la cîteva 
Jre după intrarea sa în Bruchsal (22 iunie) ştiri precise în 
1egătură cu lupta de la Waghăusel şi rezultatul ei" ; 2) nu 
este deci adevărat că „in această pricină el şi-a modificat 
planul şi, în loc să meargă la Mingolzheim, cum intenţionase 
la început" ,  chipurile, încă în 22 iunie „a luat hotărîrea să 
rămînă cu grosul diviziei sale la Bruchsal " (sus-menţionatul 
bileţel a lui Techow a fost scris în noaptea de 22 spre 23) ; 3) 
nu este adevărat că „în dimineaţa zilei de 23 urma să se facă 
o recunoaştere de mari proporţii "  ; de fapt urma să se por
nească spre Mingolzheim. Afirmaţia lui Struve că 4) „toate 
detaşamentele au primit ordin ca, de Îndată ce vor auzi focuri 
de armă, să se îndrepte în direcţia acestora " şi că 5) 11deta
şamentul din flancul drept (Willich) şi-a justificat nepartici
parea sa la bătălia de la Ubstadt prin aceea că nu a auzit im
puşcături" este, cum se va vedea ulterior, o minciună sfruntată. 
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Am plecat de îndată. La Odenheim urma să luăm gustarea 
de dimineaţă. Cîţiva cheve.ux-legers bavarezi, repartizaţi 
nouă pentru serviciul de legătură, au pornit călare spre stînga, 
înconjurînd satul, pentru a vedea dacă nu cumva prin ap;o
piere sînt detaşamnte inamice. Husari prusieni fuseseră în 
sat şi rechiziţionaseră furaje, pe care urmau să le ridice mai 
tîrziu. In timp ce noi confiscam aceste furaje şi oamenilor 
noştri, încolonaţi, li se distribuiau vin şi hrană, a venit în 
galop unul dintre cheveaux-legers strigînd : „Vin prusienii ! " .  
Cit a i  bate din palme, batalionul Knierim, care stătea î n  apro
pierea noastră, a rupt rîndurile şi s-a învălm�it, luînd-o la 
goană în toate direcţile, strigînd, urlînd, blestemînd, în timp 
ce domnul maior, căznindu-se să-şi stăpînească calul speriat, 
a fost nevoit să-şi lase oamenii în voia soartei. Willich a ve
nit călare, a restabilit ordinea şi apoi am pornit-o din nou. 
Fireşte, nu s-a ivit nici un prusian. 

De pe înălţimile de dincolo de Odenheim auzeam bubuitul 
tunurilor din Ubstadt. Curînd canonada a devenit mai puter
nică. O ureche mai versată putea chiar să deosebească şuie
ratul gloanţelor de şuieratul mitraliilor. Ne-am sfătuit dacă 
trebuia să ne continuăm drumul în direcţia stabilită înainte 
sau să ne îndreptăm în direcţia de unde se auzea canonada. 
Intrucît primisem un ordin precis, iar canonada părea că se 
aude dinspre Mingolzheim, de unde se putea deduce o înain
tare a oamenilor noştri, am optat pentru drumul mai pericu
los, şi anume drumul spre Waldangeloch. In caz de înfrîngere 
a armatei palatineze lingă Ubstadt, am fi fost ca şi izolaţi sus 
în munţi şi ne-am fi aflat într-o poziţie destul de critică. 

D-l Struve susţine că lupta de la Ubstadt „ar fi putut avea 
rezultate strălucite dacă detaşamentele de flanc ar fi inter
venit la momentul oportun" (pag. 3 14) .  Canonada n-a durat 
nici o oră şi nouă ne-ar fi trebuit 2-2 1/2 ore pentru a ajunge 
pe cîmpul de luptă dintre Mattfeld şi Ubstadt, adică am fi 
putut ajunge acolo la o oră şi jumătate după încetarea luptei. 
Aşa scrie d-l Struve „istoria" .  

Nu departe de Tiefenbach am făcut un popas. In timp ce 
trupele noastre se odihneau, Willich ·a expediat cîteva tele
grame. Batalionul Knierim a descoperit la Tiefenbach un fel 
de pivniţă comunală, s-a făcut stăpîn pe ea, a scos de acolo 
butoaiele cu vin şi după o oră toţi erau beţi. Ciuda că de 
dimineaţă s-au lăsat băgaţi în sperieţi de prusieni, canonada 
de la Ubstadt, neîncrederea acestor eroi unul faţă de celălalt 
şi faţă de ofiţerii lor, toate acestea, stimulate de vin, au luat 
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pe neaşteptate forma unei rebeliuni pe faţă. Ei au cerut să 
se facă imediat cale întoarsă ; vşnicele marşuri prin munţi 
sub ochii inamicului nu le erau pe plac. Dar întrucît, fireşte, 
nici vorbă nu putea fi de aşa ceva, au pornit-o înapoi de capul 
lor. Canibala „coloană Robert Blum" li s-a alăturat. I-am lăsat 
să plece şi ne-am îndreptat spre W aldangeloch. • 

Aici, în  valea adîncă ca un cazan, era imposibil să  înnop
tăm cit de cit în siguranţă. De aceea ne-am oprit ca să ne 
informm asupra topografiei împrejurimilor şi asupra poziţiei 
inamicului. Intre timp, ţăranii au răspîndit unele zvonuri vagi 
despre retragerea armatei de la Neckar. Se spunea că un 
numeros detaşament badenez ar înainta prin Sinsheim şi 
Eppingen spre Bretten, că însuşi Mieroslawski ar fi reuşit să 
se strecoare în cel mai strict incognito şi că la Sinsheim era 
cit pe-aci să fie arestat. Artileriştii au început să se agite şi 
chiar în rîndurile studenţilor noştri s-au auzit murmure. De 
aceea am trimis artileria înapoi şi noi am plecat spre Hils
bach. Aici am aflat amănute despre retragerea, cu 48 de 
ore în urmă, a armati de la Neckar şi că bavarezii se aflau 
la  o distanţă de o oră şi jumătate de noi, la  Sinsheim. Efec
tivul lor era apreciat la 7.000 de oameni, dar, după cum am 
aflat mai tîrziu, se ridica la 10.000. Noi număram cel mult 
700 de o ameni. Soldaţii noştri nu au mai putut merge mai 
departe. De aceea i-am încartiruit în hambare, ca întotdeauna 
cînd voiam să-i ţinem, pe cit posibil, laolaltă, am instituit o 
pază puternică şi ne-am culcat. Cînd, a doua zi dimineaţa, 
la 24 iunie, am pornit în marş, am auzit foarte desluşit trupele 
bavareze apropiindu-se. N-a trecut nici un sfert de oră de la  
plecarea noastră ş i  bavarezii au  intrat î n  Hilsbach. 

Cu două zile înainte, la 22 iunie, Mieroslawski înnoptase 
la Sinsheim, iar cind noi am intrat în Hilsbach el se şi afla cu 
trupele sale la Brtten. Becker, oare conducea ariergarda, 
trecuse şi el prin Sinsheim. De aceea nu este posibil, aşa cum 
susţine d-l Struve la pag. 308, ca Becker să fi petrecut noaptea 
de 23 spre 24 la Sinsheim, căci la orele 8 seara, probabil chiar 
mai devreme, acolo se aflau b avarezii, care încă cu o seară 
înainte susţinuseră o mică bătălie cu Mieroslawski. Retra
gerea lui Mierolawski din Waghausel prin Heidelberg spre 
Bretten este caracterizată de cei care au p articipat la  ea drept 
o manevră extrem de periculoasă. Operaţiile executate între 
20 şi 24 dunie de Mieroslawski, concentrarea rapidă la Hei
dlberg a unui detaşament cu care el s-a năpustit asupra pru
sienilor şi retragerea lui rapidă, după pierdere·a bătăliei de la 

13 - Marc-En gels - Opere, voi. 7 



194 Friedrich Enqels 

Waghausel, constituie, ce-i drept, partea cea mai strălucită 
a întregii sale activităţi la Baden ; dar că împotriva unui ina· 
mic atît de indolent această manevră nu a fost chiar atît de 
periculoasă, o dovedeşte retragerea de la Hilsbach a micului 
nostru detaşament 24 de ore mai tîrziu, care n-a întîmpinat 
nici o pied!că. Pînă şi prin defileul de la Flesingen, unde Mie
roslawslti încă în ziua de 23 aşteptase să fie atacat, am trecut 
nestingheriţi şi ne-am îndreptat spre Bichig. Aici viam să 
rămînem pentru a acoperi, în cazul unui prim atac, tabăra 
lui Mieroslawski de la Bretten. 

Pretutindeni în drumul nostru, care trecea prin Eppingen, 
Zaisenhausen şi Flesingen, trezeam uimire, întrucît toate de
taşamentele armatei de la Neckar, ba chiar şi ariergarda, tre
cuseră deja pe acolo. Cînd am intrat în Bichig şi gornistul 
nostru a sunat din goană, toată lumea a intrat în panică, cre
zînd că vin prusienii. Un detaşament al gărzii civile din Bret
ten, care rechiziţiona alimente pentru tabăra lui Mieroslawski, 
ne-a luat drept prusieni şi a oferit spectacolul unei zăpăceli 
complete, pînă cînd m apărut după colţ, şi s-a liniştit văzînd 
bluzele noastre. Am confiscat imediat alimentele şi n-am apu
cat bine să le consumăm, cînd ştirea că Mieroslawski a plecat 
cu toate trupele sale din Bretten ne-a determinat să ne îndrep
tăm spre Bretten. 

Am înnoptat la  Bretten, unde garda civilă instituise pichete 
de pază. Au fost rechiziţionate căiţe pentru a transporta a 
doua zi dimineaţa întregul detaşament la Ettlingen. Intrucît 
Bruchsalul fusese ocupat de prusieni încă din ziua de 24, şi 
nu ne puteam angaja într-o luptă în cazul că drumul care 
ducea prin Diedelsheim spre Durlach ar fi fost ocupat de ina
mic (şi fusese într-adevăr ocupat, cum am aflat ulterior), nu 
ne mai rămăsese nici un alt drum pentru a face joncţiunea 
cu grosul armatei noastre. 

La Bretten, o delegaţie de studenţi ne-a declarat că veşni
cele marşuri în faţa duşmanului nu le sînt pe plac şi că cer 
să li se dea drumul să plece. Li s-a răspuns, bineînţeles, că 
din faţa duşmanului nimeni nu poate pleca ; dar dacă vor să 
dezerteze n-au decît. După aceasta, aproape jumătate com
panie a plecat ; ceilalţi au dezertat unul cîte unul, aşa c'ă 
după puţin timp nu au mai rămas decît puşcaşii. In general, 
tot timpul campaniei, studenţii s-au purtat ca nişte coconaşi 
fricoşi, nemulţumiţi, c·are cereau întotdeauna să fie iniţiaţi în 
toate planurile de operaţii, se plîngeau că au răni la picioare 
şi protestau cil campania nu le  oferea toate plăcerire unei 
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excursii. Dintre aceşti „reprezentanţi ai intelectualităţii"  
făceau excepţie numai cîţiva oameni prin caracterul lor cu 
adevărat revoluţionar şi prin curajul lor admirabil. 

După cum ni s-a comunicat ulterior, inamicul a intrat în 
Bretten la o jumătate de oră după plecarea noastră de acolo. 
Am ajuns la Ettlingen, unde d-l Corvin-Wiersbitzki ne-a cerut 
să ponim spre Durlach, unde Becker trebuia să-l ţină în loc 
pe inamic pînă după evacuarea oraşului Karlsruhe. Willich 
a trimis un chevaux-legers cu un bilet la Becker pentru a afla 
iacă acesta mai poate rezista o bucată de vreme ; trimisul s-a 
întors peste un sfert de oră cu ştirea că s-a întîlnit pe drum 
:u trupele lui Becker care erau în plină retragere. De aceea 
am plecat la Rastatt, unde era concentrată întreaga armată. 

Drumul spre Rastatt oferea priveliştea celei mai mari de
zordini. O mulţime de detaşamente dintre cele mai diferite 
mergeau sau stăteau de-a valma şi numai cu greu izbuteam, 
sub dogoarea arzătoare a soarelui şi în haosul acela general, 
să-i ţinem laolaltă pe oamenii noştri. Pe glacisul de la Rastatt, 
trupele palatineze şi cîteva batalioane badeneze îşi instala
seră tabăra. Numărul trupelor p alatineze scăzuse simţitor. 
Incă înainte de bătălia de la Ubstadt, d-nii Zitz şi Bamberger 
chemaseră la Karlsruhe cel mai bun detaşament, cel din Hessa 
renană. Aceşti viteji luptători pentru libertate au comunicat 
detaşamentului că totul s-ar fi dus de rîpă, că superioritatea 
numerică a inamicului ar fi prea mare şi că încă se mai pot 
întoarce cu toţii teferi acasă ; că ei, pJavragiul din parlament 
Zitz şi curajosul Bamberger, nu vor să-şi încarce conştiinţa 
cu sînge nevinovat şi cu alte orori, şi de aceea declară desfiin
ţat detaşamentul. Soldaţii din detaşamentul din Hessa renană 
au fost, fireşte, atît de indignaţi din cauza acestei propuneri 
infame, încît au vrut să-i aresteze şi să-i împuşte pe ambii 
trădători ; D'Ester şi guvernul palatinez de asemenea i-au pus 
sub urmărire pentru a-i aresta. Dar onorabilii cetăţeni şter
seseră dej a putina, iar viteazul Zitz, care se şi afla în sigu� 
ranţă la Basel, urmărea de acolo desfăşurarea campaniei pen
tru constituţia imperiului. Ca şi în septembrie 1 848 cu apelul 
său „la acţiuni hotărîte" 105, tot aşa şi în mai 1 849 d-l Zitz a 
fost unul dintre fanfaronii parlamentari care au incitat cel 
mai mult poporul la răscoală şi de ambele dăţi a ocupat un 
loc de cinste printre cei care, primii în timpul răscoalei, au 
lăsat poporul în voia soatei. Şi la Kirchheimbolanden d-l Zitz 
a fost printre primii care au dat bir cu fugiţii, în timp ce puş
:aşii lui se luptau şi erau sfîrtecaţi de gloanţe. 

1 3* 
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Detaşamentul din Hessa renană, care şi aşa era foarte slă
bit, ca şi toate cellalte detaşamente, din c auza dezertărilor. 
descurajat din cauza retragerii spre Baden, a fost pentru mo
ment cu totul descumpănit. Parte dintre soldaţi s-au risipit 
şi au plecat pe la casele lor, restul s-a regrupat şi a luptat pin� 
la sfîrşitul campniei. Celelalte detaşamente pal atineze care 
se aflau lingă Rastatt au fost demoralizate de vestea că toţi 
cei ce se vor reîntoarce acasă pînă la 5 iulie vor fi amnisti aţi. 
Mai mult de jumătate din oameni au fugit, batalioanele s-au 
redus pînă la efectivul unor companii, subofiţerii au plecat şi 
ei în cea mai mare parte, iar restul de aproximativ 1 .200 de 
oameni aproape că nu mai erau buni de nimic. Şi detaşamentul 
nostru, deşi nicidecum demoralizat, s- a redus, în urma pier
derilor suferite, a bolilor şi a dezertării studenţilor, la un efec
tiv care nu depăşea cu mult 500 de oameni. 

m fost încartiruiţi la Kuppenheim, unde se aflau dej a alte 
detaşamente. In dimineaţa următoare am plecat cu Willich la 
Rastatt, unde l-am întîlnit din nou pe Moll. 

Jertfelor răscoalei din Baden care au aparţinut mai mult 
sau mai puţin claselor culte li s-au ridicat în p resă şi în aso
ciaţiile democrate tot felul de osanale în versuri şi în proză. 
Dar despre sutele şi miile de muncitori c are au dus tot greul 
luptelor şi au căzut pe cîmpurile de luptă, care au putrezit 
de vii în cazematele de la Rastatt sau care azi în străinătate 
sînt singurii dintre toţi emigranţii care trebuie să soarbă în 
exi1 pînă la fund cupa amară a mizeriei, despre aceştia nu vor
beşte nimeni. Exploatarea muncitorilor este un fenomen tradi
ţional şi prea obişnuit pentru ca „democraţii u noştri oficiali 
să poată vedea în ei altceva decît o materie primă uşor infla
mabilă, bună numai pentru a fi un obiect de agitaţie şi de 
exploatare sau de a servi drept carne de tun. „Democraţii u 
noştri sînt mult prea ignoranţi şi p ătrunşi de spirit burghez 
pentru a înţelege poziţia revoluţionară a proletariatului şi 
viitorul clasei muncitoare. De aceea ei chiar urăsc caracterele 
cu adevărat proletare, care sînt prea mîndre pentru a-i linguşi� 
prea clarvăzătoare pentru a se lăsa folosite de ei, dar care 
luptă totuşi cu arma în mină ori de cite ori este vorba de 
răstunarea unei puteri existente şi care, în fiecare mişcare 
revoluţionară, reprezintă nemijlocit partidul proletariatului. 
Dar dacă aşa-zişii democraţi nu sînt cîtuşi de puţin interesaţi 
să preţuiască precum se cuvine pe asemenea muncitori, în 
schimb este de datoria p artidului proletariatului să-i 
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cinstească după merit. Şi printre cei mai buni din aceşti mun
citori se numără şi Joseph Moll din Colonia. 

Mon era de profesiune ceasoicar. El părăsise de ani de 
zile Germania şi făcuse parte în mod activ din toate socie
tăţile revoluţionare - legale şi secrete - din Franţa, Belgia 
şi Anglia. In 1840 a fost unul dintre întemeietoriii Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de la Londra 106• După revo
luţia din februarie s-a întors în Germania şi, scurt timp după 
aceea, a preluat, împreună cu prietenul său Schapper, con
ducerea Uniunii muncitorilor din Colonia 107• Emigrat la Lon
dra după evenimentele de la Colonia din septembrie 1848 108, 
el s-a întors curînd în Germania sub un nume străin, a dus 
muncă de agitaţie în diferite regiui şi a îndeplinit misiuni 
care îi înspăimîntau pe toţi ceilalţi prin caracterul lor pericu
los. L-am întîlnit din nou la Kaiseslauten. Şi aici a primit 

-să îndeplinească în Prusia o serie de misiuni care, în cazul 
că ar fi fost descoperit, l-ar fi adus în faţa plutonului de exe
cuţie. Intorcîndu-se din a doua misiune a sa, a reuşit să ajungă 
cu bine, strecurîndu-se printre armatele duşmane, pînă la 
Rstatt, unde a intrat imediat în detaşamentul nostu, şi anume 
în compania muncitorească de la Besan;on. După trei zile a 
căzut în luptă. Am pierdut în el un vechi prieten, iar partidul 
pe unul dintre cei mai neobosiţi, mai neînfricaţi şi mai devo
taţi luptători de frunte ai lui. 

Partidul proletariatului era destul de putenic reprezentat 
în armata din Baden-Palatinat, în special în detaşamentele de 
voluntari, bunăoară detaşamentul nostru, în legiunea emi
granţilor etc. El poate înfrunta fără teamă toate celelalte par
tide ; nici unul dintre ele nu va găsi ceva de reproşat vre
unuia din membrii lui. Comuniştii cei mai hotărîţi au fost şi 
soldaţii cei mai curajoşi. 

In ziua următoare, la 27, detaşamentul nostru a fost expe
diat ceva mai dparte în munţi, în direcţia Rothenfols. Im
părţirea armatei pe unităţi şi dislocarea lor au fost stabilite 
treptat. Noi făceam parte din divizia de pe flancul drept, de 
sub comanda colonelului Thome, acelaşi care a vrut să-l 
aresteze pe Mieroslawski la Meckesheim 101 şi căruia din nai
vitate i s-a lăsat comanda ; din ziua de 27 divizia a trecut 
sub comanda lui Mersy. Willich, care refuzase comanda tru
pelor palatineze, care-i fusese oferită de Siegel, îndeplinea 
funcţia de şef al statului-major al diviziei. Divizia era dispusă 

·pe linia Gensbach - graniţa wirttembergheză pînă dincolo 
de Rothenfels ; în stînga se sprijinea pe divizia Oborski, con-
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centrată în jurul localităţii Kuppenheim. Avangarda a fost 
tnmisă pînă la graniţă şi pînă la Sulzbach, Michelbach şi 
Winkel. Aprovizionarea, la început neregulată şi proastă, s-a 
îmbunătăţit începînd din ziua de 27. Divizia noastră se com
punea din cîteva batalioane de linie badeneze, din rămăşiţele 
trupelor p alatineze de sub comanda eroului Blenker, din deta
şamentul nostru şi dintr-o baterie sau o baterie şi jumătate 
de artilerie. Trupele palatineze erau cantonate la Gensbach 
şi în împrejurimi, iar trupele de linie şi detaşamentul nostru 
la Rothenfels şi în împrejurimi. Cartierul general a fost insta
lat într-un hotel din Elisabethenquelle, situat în faţa Rothen
felsului. 

In acest hotel, noi, statul-major al diviziei şi statul-major 
J detaşamentului, precum şi Mall, Kinkel şi alţi voluntari, 
stăteam în ziua de 28 la masă şi beam cafea cînd a sosit 
vestea că la Michelbach avangarda noastră a fost atacată de 
prusieni. Am pornit imediat, deşi aveam toate motivele să 
presupunem că inamicul nu intenţiona decît să facă o recu
noaştere. Aşa a şi fost. La sosirea noastră, satul Michelbach, 
situat în vale şi ocupat pentru scurtă vreme de prusieni, 
fusese recucerit. Se trăgea dintr-o parte şi din cealaltă, de 
pe ambele povîrnişuri ale muntelui peste vale, irosindu-se 
fără rost multe muniţii. Am văzut un singur mort şi un sin
gur rănit. In timp ce trupele de linie trăgeau în mod inutil 
de la o distanţă de 600-800 de paşi, oamenii noştri, din ordi
nuJ lui Willich, şi-au aşezat în linişte armele în piramidă şi 
s-au odihnit în imediata apropiere a pseudoluptătorilor şi a 
pseudoluptei. Numai puşcaşii au coborît pe povîrnişul împă
durit al muntelui şi, susţinuţi de o parte din soldaţii bata
lioanelor de linie, i-au alungat p e  prusieni de pe  înălţimea 
opusă. Unul dintre puşcaşii noştri a tras de la o depărtare 
de vreo 900 de p aşi cu muscheta sa gigantică, un adevărat 
tun portativ, asupra unui ofiţer prusian, doborîndu-1 de pe 
cal ; întreaga companie a acestuia a făcut imediat stînga
împrejur şi s-a întors în p ădure. Prusienii au lăsat în mîinile 
noastre cîţiva morţi şi răniţi, p recum şi doi prizonieri. 

A doua zi s-a ponit o ofensivă generală pe toată linia. 
De astă dată domnii p rusieni ne-au deranjat tocmai în timpul 
mesei. Primul atac de care am luat cunoştinţă a fost cel între
prins împotriva localităţii Bischweier, deci împotriva punc
tului de legătură între divizia Oborski şi divizia noastră. 
Willich a insistat ca trupele noastre să fie ţinute, pe cit posi
bil, ca rezervă la Rothenfels, întrucît lovitura principală era 
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aşteptată, în orice caz, în direcţia opusă, la Gemsbach. Dar 
Mersy a obiectat : ştim noi cum se întîmplă de obicei - dacă 
unul dintre batalioanele noastre este atacat, iar celelalte nu-i 
sar imediat toate în ajutor, atunci din toate părţile se strigă 
că e trădare şi toţi o iau la fugă. Am pornit, aşadar, spre 
Bischweier. 

Willich şi cu mine am luat-o, împreună cu compania de 
iUşcaşi, pe drumul care duce spre Bischweier pe malul drept 
l Murgului. La o jumătate de oră de Rothenfels am dat cu 
ochii de inamic. Puşcaşii s-au desfăşurat în linie de trăgători 
şi Willich s-a întors călare pentru a aduce în prima linie deta
şamentul care se afla puţin mai în urmă. Puşcaşii noştri, 
ascunşi pe după pomi şi în vii, au fost expuşi o bucată de 
vreme unui foc destul d e  susţinut, la -care ei au răspuns la fel. 
Dar cînd o puternică coloană inamică a apărut pe drum pen
tru a-i sprijini pe puşcaşii ei, flancul stîng al puşcaşilor noştri 
1a dat înapoi şi nici un fel de îmbărbătări nu i-au mai putut 
ţine în loc. Flancul drept o luase înainte în munţi şi mai tîrziu 
s-a unit cu detaşamentul nostru. 

Văzînd că cu puşcaşii nu era nimic de făcut, i-am lăsat 
în voia soartei şi am pornit-o în munţi, unde se vedeau flu
turînd steagurile detaşamentuf i nostru. O companie rămă
sese în urmă ; comandantul ei, un croitor, de altfel curajos 
de felul lui, nu ştia ce are de făcut. Am condus compania sus 
la ceilalţi şi l-am găsit pe Willich tocmai în momentul cîd 
trimitea compania din Besan:on înainte, în linie de trăgători, 
iar pe toţi ceilalţi, împreună cu compania trimisă în direcţia 
munţilor pentru a acoperi flancul drept, îi aşeza în două linii 
de bătaie. 

Linia noastră de trăgători a fost întîmpinată de un foc 
puternic. In faţa ei se aflau puşcaşii prusieni şi puştilor lor 
cu gloanţe conice muncitorii noştri nu le-au putut opune 
decît nişte muschete. Dar, susţinuţi de flancul drept l puş
caşilor noştri, care li s-a alăturat, ei au poit atît de hotărît 
la atac, încît distanţa mică, în special la flancul drept, a com
pensat foarte curînd calitatea mai proastă a armelor şi pru
sienii au fost respinşi. Cele două linii de bătaie au rămas 
chiar în spatele liniei de trăgători. Intre timp, în stînga 
noastră, în valea Murgului, au mai fost aduse două tunuri 
badeneze, care au deschis focul împotriva infanteriei şi arti
leriei prusiene, postate pe drum. 

Lupta a durat aproape o oră, gloanţele şi obuzele şuierau 
fără încetare şi prusieni! se retrăgeau într-una ; unii puşcaşi 
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de-ai noştri ajunseseră pînă la Bischweier, cînd deodată pru
sienii au primit întăriri şi batalioanele lor au început să 
înainteze. Linia noastră de trăgători a dat înapoi ; prima linie 
de luptă a deschis foc de salvă pe plutoane, a doua s-a retras 
puţin mai la stînga, într-o vîlcea, şi a deschis şi ea focul. Dar 
prusienii au atacat în rînduri compacte pe toată linia ; cele 
două tunuri badeneze, care acopereau flancul nostru stîng, 
făcuseră cale întoarsă, pe flancul drpt prusienii începuseră 
să coboare din munţi, aşa că am fost nevoiţi să ne retragem. 

De îndată ce am ieşit din focul concentric l inamicului, 
am ocupat o nouă poziţie la poalele muntelui. Dacă mai înainte 
frontul nostru fusese îndreptat spre cîmpia Rinului, spre 
Bischweier şi Niederweier, acum el era îndreptat spre munţii 
ocupaţi de prusieni dinspre Oberweier. Acum, în sfîrşit, şi 
batalioanele de linie au sosit în linia de foc şi au intrat în 
luptă împreună cu două companii din detaşamentul nostru, 
trimise din nou înainte în linie de trăgători. 

Suferiserăm piezderi mari. Pierduserăm vreo 30 de oameni, 
printre care pe Kinkel şi pe MoJl, fără să-i mai numărăm pe 
puşcaşii risipiţi care încotro. Kinkel şi Moll, împreună cu 
flancul drept al companiei lor şi cu cîţiva puşcaşi, înaintaseră 
prea mult. Comandantul puşcaşilor, pădurarul-şef Emmermnn 
din Thronecken, Prusia renană, care a ponit la luptă îm
potriva prusienilor ca la  o vînătoare de iepuri, i-a condus pe  
puşcaşi într-un loc d e  unde puteau trage fără întrerupere asu
pra artileriei prusiene, silind-o să se retragă în mare grabă. 
Dar chiar atunci a ieşit dintr-o vîlcea o companie de prusieni 
şi a deschis focul împotriva lor. Kinkel s-a prăbuşit lovit la 
cap de un glonţ şi a trebuit să fie dus în circă pînă ce s-a 
putut ţine din nou pe picioare ; n-a trecut mult şi din nou au 
fost prinşi într-un foc concentric din care trebuiau să caute 
să iasă cumva. Kinkel nu a putut să-i urmeze pe ceilalţi şi 
s-a refugiat într-o casă ţărănească, de unde a fost luat pri
zonier şi a fost maltratat de prusieni. Moll a fost lovit de n 
glonţ în pîntece, a căzut şi el prizonier şi curînd a murit de 
pe urma rănii sale. Şi Zychlinscki 'a fost rănit în ceafă de un 
glonte ricoşat, ceea ce nu l-a împiedicat însă să rămînă în . 
detaşament. 

In timp ce grosul trupelor s-a oprit pe loc, iar Willich a 
ponit călare spre alt sector al cîmpului de luptă, eu m-am 
dus în grabă la podul de pe Murg, mai jos de Rothenfels, 
care era un fel de punct de întîlnire. Voiam să capăt veşti 
din Gensbach. Dar încă înainte de a ajunge la pod m zăit 
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coloane de fum deasupra Gensbachului incendiat şi, sosind 
la pod, am aflat că oamenii au auzit dintr-acolo bubuit de tun. 
După aceea m-am mai întors în cîteva rînduri la pod ; de fie
care dată aflam veşti tot mai proaste din Gernsbach ; de fie
care dată erau adunate dincolo de pod tot mai multe trupe 
de linie badeneze, care se demoralizau de cum intrau în foc. 
In cele din urmă am aflat că inamicul era dej a la Gaggenau. 
Sosise momentul să-l înfruntăm acolo. Willich a trecut cu 
detaşamentul său peste Murg, pentru a ocupa o poziţie în 
faţa localităţii Rothenfels, şi a mai luat cu el patru tunuri 
care i se nimeriseră în cale. Eu m-am dus să aduc cele două 
companii ale noastre care între timp o luaseră mult înainte 
în linie de trăgători. Pretutindeni întîlneam trupe de linie, în 
cea mai mare p arte fără ofiţeri. Unul dintre detaşamente era 
comandat de un medic, care a folosit acest prilej pentru a 
mi se prezenta în felul următor : „De bună seamă mă cunoaş
teţi, sînt Neuhaus, conducătorul mişcării din Turingia I " .  
Aceşti bravi îi b ătuseră pretutindeni p e  prusieni ş i  acum se 
întorceau deoarece nu mai vedeau nicăieri nici urmă de ina
mic. N-am găsit nicăieri companiile noastre - ele făcuseră 
din acelaşi motiv cale întoarsă, trecînd prin Rothenfels -, 
aşa că m-am înapoiat la pod. Aici l-am găsit pe Mersy cu 
statul-maj or şi trupele sale. L-am rugat să-mi dea cel puţin 
2-3 comp anii ca întăriri pentru Willich. „Luaţi toată divizia 
dacă credeţi că o să mai puteţi face vreo treabă ;u ea",  mi-a 
răspuns el. Aceşti soldaţi, care-l respinseseră pretutindeni p e  
inamic, acum, după numai 5 ore d e  marş, zăceau pe iarbă 
epuizaţi, demoralizaţi, fără să mai fie buni de nimic. Vestea că 
ar fi fost învluiţi de inamic la Gemsbach îi zdrobise cu totul. 
Mi-am văzut de drum. Nici cu compania pe care m întîlnit-o, 
întorcîndu-se din MiChelbach, nu mi-a mers mai bine. Cînd, 
în cele din urmă, ,am dat din nou de detaş amentul nostru la 
vechiul c artier general, au venit în goană de la Gaggenau 
fugarii palatinezi, Pistol-Zinn şi ceata lui, care, de altfel acum 
erau înarmaţi cu muschete. In timp ce Willich, după căutări 
îndelungate, a găsit o poziţie pentru tunuri care să domine 
valea Murgului şi să ofere marele avantaj l unui tir con
comitent l puşcaşilor, artileriştii şi-au luat tlpăşiţa cu tunuri 
cu tot, fără ca comandantul să-i fi putut opri. Şi au ajuns din 
nou la Mersy l a  pod. Tocmai atunci Willich mi-a arătat un 
bilet de l a  Mersy, în care acesta îi comunica că totul este 
pierdut şi că el se va retrage spre Oos. Nici nouă nu ne rămă-
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sese altceva de făcut, aşa că am ponit-o imediat în munţi. 
Era cam pe la orele şapte. 

La Gernsbach lucrurile s-au petrecut în felul următor : tru
pele imperiale ale lui Peucker, zărite încă în ajun de patrulele 
noastre la Herrenalb, pe teritoriul Wirttembergului, împreună 
cu detaşamentul wirttemberghez postat la graniţă, au atacat 
în după-amiaza de 29 Gensbachul, după ce printr-un vicleşug 
au făcut să dea înapoi pichetele noastre de pază ; ele s-au 
apropiat de aceste pichete de pază şi au strigat de departe : 
„ Ju trageţi, sîntem fraţi de-ai voştri I " ,  pentru ca apoi, cînd 
au ajuns la o distanţă de 80 de paşi, să tragă o rafală. După 
aceea au aruncat granate asupra Gernsbachului şi l-au incen
diat, iar cînd focul n-a mai putut fi stăvilit, d-l Sigel, trimis 
acolo de Mieroslawski pentru a păstra cu orice preţ această 
poziţie, a dat el însuşi ordin d-lui Blenker să se retragă cu 
trupele sale luptînd. D-l Sigel nu va nega acest lucru, după 
cum nu l-a negat nici la Berna, cînd un adjutant al d-lui Blen
ker a povestit, în prezenţa lui, adică a d-lui Sigel, şi a lui 
Willich această întîmplare ciudată. In urma acestui ordin de 
a părăsi 1 1luptînd " ( !) punctul-cheie al întregului dispozitiv de 
pe Murg, a fost, fireşte, pierdută lupta pe toată linia, a fost 
pierdută ultima poziţie a armatei badeneze. 

Prusienii, de altfel, nu s-au acoperit de glorie ciştigînd 
lupta de la Rastatt. Noi aveam vreo 13.000 de soldaţi, în cea 
mai mare parte demoralizaţi şi, cu puţine excepţii, cit se poate 
de prost comandaţi ; armata lor număra, împreună cu trupele 
imperiale care au atacat Gernsbachul, cel puţin 60.000 de 
oameni. In pofida acestei covîrşitoare superiorităţi numerice, 
ei nu s-au încumetat niciodată să dea un atac frontal serios, 
ci ne-au înfrînt recurgînd la vicleşuguri laşe, violînd neutra
litatea teritoriului wirttemberghez, inaccesibil nouă. Şi nici 
chiar aceste vicleşuguri nu le-ar fi fost de mare folos, cel 
puţin la început, şi nu i-ar fi scutit pînă la urmă de necesita
tea unui atac frontal decisiv dacă apărarea Gensbachului 
n-ar fi fst atît de inadmisibil de prost asigurată şi dacă 
d-l Sigel nu ar fi dat faimosul ordin menţionat mai sus. Nu 
încape îndoială că am fi pierdut a doua zi poziţia noastră, 
care nu era de loc straşnică ; dar această victorie i-ar fi costat 
pe prusieni incomparabil mai multe jertfe şi ar fi ştirbit 
nespus faima lor militară. Tocmai de aceea ei au preferat 
să violeze neutralitatea Wirttembergului, lucru pe care 
Wirttembergul l-a tolerat fără să se opună. 
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Detaşamentul nostru, care abia dacă mai număra 450 de 
oameni, s-a retras, prin munţi, spre Oos. Aici drumul era înţe
sat de trupe complet dezorganizate, de căruţe, tunuri etc. ; 
domnea o adevărată harababură. Am trecut mai departe şi 
am poposit la Sinheim. In dimineaţa următoare m cules de 
pe drum, dincolo la Bihl, un număr oarecare de fugari , şi am 
înnoptat la Oberachern. In acea zi a avut loc ultima bătălie ; 
legiunea germano-poloneză împreună cu alte trupe din divizia 
Hecker a respins la Oos trupele imperiale şi a capturat de la 
ele o Obuzieră (mecklenburgheză) , care, pînă la  urmă, a ajuns 
în Elveţia. 

Armata era complet dezorganizată. Mieroslawski şi cei
lalţi polonezi au renunţat să mai comande trupele ; colonelul 
Oborski şi-a părăsit postul încă p e  cîmpul de luptă, în seara 
de 29. Totuşi această dezorganizare vremelnică nu prezenta 
prea mare importanţă. TrupeJe palatineze se mai destrăma
seră şi înainte de vreo trei-patru ori şi de fiecare dată se 
reorganizau tant bien que mal *. Mai rămîneau două posibili
tăţi care puteau fi încercate : o retragere cit mai lentă şi com
pletarea trupelor pe seama tuturor grupelor de contingente 
din regiunile care urmau să fie cedate inamicului, precum şi 
concentrarea rapidă a celor chemaţi sub arme din Badenul 
de sus la Freiburg şi Donaueschingen. In felul acesta s-ar fi 
restabilit curînd - de bine de rău - ordinea şi disciplina şi 
s-ar fi putut da o ultimă bătălie desperată, dar glorioasă, la 
poalele muntelui Kaiserstuhl lîngă Freiburg sau la Donaue
schingen. Dar şefii administraţiei, atît civile cît şi militare, 
erau mai demoralizaţi decît soldaţii. Ei au lăsat armata şi 
întreaga mişcare în voia soartei şi s-au retras tot mai departe, 
deprimaţi, descumpăniţi şi zdrobiţi. 

După atacul de la Gernsbach, toţi au fost cuprinşi de teama 
de a fi învăluiţi prin teritoriul wirttemberghez, ceea ce a 
provocat o demoralizare generală. Detaşamentul lui Willich 
s-a îndreptat cu două obuziere de munte - restul de tunuri 
încredinţate nouă au refuzat să meargă mai departe de Kap
p el - prin valea Kappel în munţi, pentru a acoperi graniţa 
wirttembergheză. Marşul nostru prin Pădurea Neagră, în 
timpul căruia n-am întîlnit nici urmă de inamic, a fost de-a 
dreptul o excursie plăcută. La 1 iulie am ajuns la Oppenau 
prin Allerheilligen, la 2 iulie la Wolfach p este vîrful Hunds
kopf. Aici am auzit, la 3 iulie, că guvernul se află la Freiburg 
şi că are intenţia să cedeze şi acest oraş. Această veste ne-a 

* - de bine de rău. - Nota Trad. 
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determinat să ne îndreptăm imediat într-acolo. Voiam sa-1 
silim pe domnii membri ai guvernului provizoriu şi coman
damentul suprem, în fruntea căruia se afla acum eroul Sigel, 
să nu predea Freiburgul fără luptă. Era tîrziu cînd am plecat 
din Wolfach, aşa că am sosit abia noaptea la Waldkirch. Aici 
am aflat că Freiburgul a şi fost predat şi că guvnul îm
preună cu cartierul general s"au mutat la Donaueschingen. 
Totodată am primit ordinul direct de a ocupa valea Simons
wald, de a ne întări acolo şi de a ne instala cartierul general 
la Furtwangen. A trebuit, aşadar, să ne întoarcem la Bleibach. 

D-l Sigel şi-a dispus acum trupele dincolo de lanţul mun
ţilor Pădurea Neagră. Linia de apărare trebuia să treacă de la 
Lorrach, prin Todtnauf şi  Furtwangen spre graniţa wirttem
bergheză, în direcţia Schramberg. Flancul stîng îl formau 
Mersy şi Blenker, care se îndreptau prin valea Rinului spre 
Lorrach ; venea apoi d-l Doll, fost comis-voiajor, care în cali
tatea sa de general l armatei lui Hecker, fusese numit co
mandant de divizie şi se afla în regiunea Hollental ; urma 
apoi detaşamentul nostru, instalat în Furtwangen şi în valea 
Simonswald, şi, în sfîrşit, pe fJancul drept Becker, la Sankt
Georgen şi Tryberg. D-l Sigel stătea cu armatele de rezervă 
dincolo de munţi, la Donaueschingen. Forţele de luptă, foarte 
slăbite de pe  urma dezertărilor şi necompletate de noi che
mări sub arme, tot mai numărau vreo 9.000 de oameni cu 40 
de tunuri. 

Ordinele care ne veneau unul după altul de la Cartierul 
general din Freiburg, din Neustadt pe Wutach şi Donau
eschingen vădeau cel mai hotărît dispreţ faţă de moarte. Ne 
aşteptam, ce-i drept, ca duşmanul să ne cadă iarăşi în spate 
din Wirttemberg prin Rottweil şi Villingen; eram însă hotărîţi 
să-l zdrobim şi să nu cedăm cu nici un preţ Munţii Pădurea 
Neagră, „aproape fără a ţine seama de mişcările duşmanului",  
cum se spunea într-unul din aceste ordine ; cu alte cuvinte, 
d-l Sigel îşi asigurase posibilitatea unei retrageri glorioase, 
în patru ore, din Donaueschingen spre graniţa elveţiană. La 
Schaffhausen el putea sta liniştit, fără grijă pentru soarta 
noastră, a celor încercuiţi în munţi. Se va vedea îndată la ce 
sfîrşit vesel a dus acest dispreţ faţă de moarte. 

In ziua de 4 am ajuns la Furtwangen cu două companii 
(160 de oameni) , restl detaşamentului fiind trimis să ocupe 
valea Simonswald şi trecătorile de la Gitenbach şi St. Morgen. 
Prin St. Morgen ţineam legătura cu detaşamentul lui Doll, iar 
prin Schonwalde - cu deaşamentul lui Becker. Toate trecă-
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1orile erau baricadate. La 5 iulie ne-am oprit la  Furtwangen. 
La 6 iulie am primit veste de la Becker că prusieniii atacă 
Villingen 110 ; J ne solicita totodată să-i atacăm pe prusien\ 
la Vohrenbach pentru a sprijini operaţia lui Sigel. In acelaşi 
timp Becker ne comunica că detaşamentul lui principal s-a 
întărit bine, la Tryberg, unde se va duce şi l de îndată ce 
Sigel va ocupa Villingen. 

De un atac din partea noastră nici nu putea fi vorba. Cu un 
detaşament care nu număra nici 450 de oameni trebuia să  ne 
menţinem pe trei mile p ătrate şi, prin urmare, nu ne puteam 
dispensa de nici un om. Eram nevoiţi să  rămînem pe loc şi 
i-am făcut cunoscut acest lucru lui Becker. Curînd după aceea 
a sosit o depeşă de la cartierul general: Willich să vină imediat 
la Donaueschingen şi să peia comanda întregii artilerii. Toc
mai ne pregăteam să plecăm repede într-acolo, cînd la Furt
wangen a sosit o coloană a miliţiei populare, urmată de arti
lerie şi de alte cîteva batalioane ale miliţiei populare. Era 
Becker cu detaşamentul său. Soldaţii săi cică s-ar fi revoltat. 
M-am dus la un prieten, ofiţer de stat-major, „maiorul" Ner
linger, şi am aflat următoarele : El, Nerlinger, avea comanda 
unei poziţii lingă Tryberg şi tocmai dădea ordin să se facă 
întărituri, cînd ofiţerii i-au înmînat o declaraţie, semnată de 
toţi , în care se spunea că oamenii sînt revoltaţi şi dacă nu se 
va da imediat ordin de plecare, atunci ei, ofiţerii, vor pleca 
împreună cu toate trupele. M-am uitat la semnături : era din 
nou viteazul batalion Dreher-Obeiiller I Lui Nerlinger nu i-a 
rămas altceva de făcut decît să-l încunoştinţeze pe Becker şi 
să plece la Furtwangen. Becker a ponit imediat ca să-i ajungă 
din urmă, şi aşa a ajuns împreună cu toate trupele sale la Furt
wangen, unde voluntarii noştri i-au întimpinat pe acşti ofiţeri 
şi soldaţi laşi cu hohote de rîs. Ei s-au ruşinat şi spre seară 
Becker i-a putut duce din nou la poziţiile pe care le părăsiseră. 

După aceasta noi am plecat, urmaţi de compania de la 
Besan:on, spre Donaueschingen. Prusienii forfoteau pînă 
aproape de şosea ; Villingen era dej a ocupat. Am reuşit totuşi 
să trecem fără a fi atacaţi şi pe la ora 1 0  seara au sosit şi cei 
din Besan:on. La Donaueschingen l-am întîlnit pe D'Ester, de 
la care am aflat că d-l Struve a cerut în adunarea constituantă 
din Freiburg 111 să plecăm imediat în Elveţia, întrucît totul este 
pierdut, şi că eroul Blenker, urmînd acest sfat, s-a şi refugiat 
în cursul dimineţii la Basel, p e  teritoriul elveţian. Ambele ştiri 
s-au confirmat întru totul. Eroul Bleker plecase într-adevăr 
a 6 iulie la Basel, deşi el se afla cel mai departe de inamic. 
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Zăbovise doar atît cît era nevoie pentru a fac·e, în cele din 
urmă, o serie de rechiziţii sui-generis care au dus la unele 
conlicte penibile între el şi d-l Sigel şi, ulterior, între el şi 
autorităţile elveţiene. Iar eroul Struve, cel care încă la 29 iunie 
înfierase ca trădători . popomlui pe d-l Brentano şi pe toţi 
cei care voiau să trateze cu duşmanul, peste trei zile - la 
2 iulie - a fost atît de dărîmat, încît nu s-a jenat să propună 
într-o şedinţă închisă a adunării constituante badeneze urmă
toarele : 

„ca Populaţia din Badenul de sus ca Şi cea din Badenul de jos să 
nu sufere de pe urma grozăviilor războiului ş� să nu se mi verse atîta 
singe preţios şi intruoit trebuie salvat ceea ce mai poate i salvat (!) , 
să se plătească, atî t deputaţilr adunării din B�den oit şi fiecărui par
ticipant la revoluţie, diurna sau solda pînă la 1 0  iulie plus respectivele 
cheltuieli de drum şi toţi să se retragă pe teritoriul elveţian cu toate 
fondurile, proviziile, armele etc. ! "  

Viteazul Struve a făcut această propunere lăudabilă la 
2 iulie, pe cînd noi ne aflam la Wolfach, în Munţii Pădurea 
Neagră, la o depărtare de 1 0  ore de Freiburg şi de 20 de ore 
de graniţa elveţiană ! D-l Struve este atît de naiv, încît în 
„Istoria" sa la pag. 237 şi urm. relatează el însuşi acest epi
sod, şi încă fălindu-se cu el. Adoptarea unei asemenea pro
puneri ar fi putut avea o singură urmare : prusienii ne-ar fi 
presat cît mai mlt cu putinţă p entru „a salva ceea ce mai 
putea fi salvat" ,  şi anume pentru a ne smulge fondurile, arma
mentul şi proviziile, întrucît, după o hotărîre ca cea de mai sus, 
prusienii ne puteau urmări în voie, fără nici n risc ; pe de 
altă parte, marea masă a trupelor noastre s-ar fi risipit ime
diat şi detaşamente întregi ar i trecut din proprie iniţiativă 
în Elveţia, aşa cum s-a şi întîmplat în realitate. Detaşamentul 
nostru ar fi avut atunci situaţia cea mai grea ; el s-a aflat pe 
teritoril badenez pînă în ziua de 12 ,  şi solda i-a fost plătită 
pînă în ziua de 1 7. 

D-l Sigel, în loc să recucerească Villingen, hotărîse iniţial 
să ocupe o poziţie la Hifingen, în spatele localităţii Donau
eschingen, unde să-l aştepte pe inamic. Dar chiar în aceeaşi 
seară s-a luat hotărîrea de a se poni spre Stihlingen, în 
imediata apropiere a grniţei elveţiene. Am trimis în grabă 
ştafete călări la Furtwangen pentru a avertiza detaşamentul 
nostru şi detaşamentul lui Becker. Ambele detaşamente tre
buiau să se îndrepte şi ele spre Stihlingen prin Neustadt şi 
Bonndorf. Willich s-a dus la Neustadt în întîmpinarea detaşa
mentului, iar eu am rămas la compania din Besan;on. Am 
înnoptat la Riedboringen, şi în ziua următoare, la 7 iulie, 
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lupă-amiază, am sosit l a  Stihlingen. In ziua de 8 iulie, 
d-l Sigel şi-a trecut în revistă armata sa, redusă la jumătate în 
urma dezertărilor, i-a ordonat ca de acum încolo să nu mai 
folosească (spre graniţă I) vehicule, ci să meargă pe jos, şi a 
plecat. Nouă ne-a lăsat o jumătate de baterie şi un ordin 
pentru Willich. 

Intre timp, de la Furtwangen înştiinţarea despre retra
gerea generală a fost trimisă mai întîi lui Becker şi apoi com
paniilor noastre care ocupau o poziţie ceva mai înaintată. 
Detaşamentul nostru a fost primul care s-a adunat la Furtwan
gen, iar la Neustadt l-a întîlnit pe Willich. Becker, care se 
afla mai aproape de Furtwangen decît detaşamentul nostru, 
staţionat într-un punct mai înaintat, a ajuns totuşi mai tîrziu 
acolo şi a urmat acelaşi drum. In drum a dat peste nişte în
tarituri care i-au stînjenit înaintarea ; mai tîrziu s-a afirmat 
în ziarele elveţiene că aceste întărituri ar fi fost făcute de 
detaşamentul nostru. Inexact : detaşamentul nostru a bari
cadat numai drumurile de dincolo de Munţii Pădurea Neagră, 
şi nicidecum drumul de la Tryberg la Furtwangen, pe care 
nu-l ocupase. In plus, voluntarii noştri au plecat din Furt
wangen abia atunci cînd avangarda lui Becker intrase acolo. 

La Donaueschingen se hotărîse ca rămăşiţele întregii ar
mate să se adune dincolo de rîul Wutach, între Eggingen şi 
Thiengen, şi să aştepte acolo apropierea inamicului. Aici, unde 
teritoriul elveţian oferea un sprijin flancurilor, puteam în
cerea, susţinuţi de artileria noastră numeroasă, o ultimă bă
tălie. Ba puteam chiar aştepta eventualitatea violării terito
riului elveţian de către prusieni, ceea ce ar fi antrenat Elveţia 
în război. Dar mare ne-a fost mirarea cînd, la sosirea lui Wil
lich, am citit în ordinul viteazului Sigel următoarele : „Grosul 
armatei se va îndrepta spre Thiengen şi Waldshut şi va 
ocupa acolo o poziţie solidă ( ! !) .  Căutaţi să păstraţi cît mai 
mult timp această poziţie (la Stihlingen şi Eggingen) u .  -
„Poziţie solidă" la Thiengen şi Waldshut, cu Rinul în spate, 
iar din front înălţimi accesibile inamicului ! Asta nu înseamnă 
altceva decît : vrem să trecem în Elveţia peste podul Sackin
gen. Şi n-a fost oare eroul Sigel acela care, cu prilejul pro
punerii lui Struve, a spus : dacă această propunere va fi adop
tată, el, Sigel, va fi primul care se va răzvrăti. 

Noi am ocupat pmiţia de dincolo de rîul Wutach şi ne-am 
eşalonat truple de la Eggingen pînă la Wutoschingen, unde 
se afla c artierul nostru general. Aici am primit din partea 
.d-lui Sigl următorul document, şi mai senzaţional : 
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„Ordin. Cartirul gneral din Thingen, 8 iu1ie 149, - Colonelului 
Willich la Eggingen. Inruit cantonul Schaffhausen are de pe acum o 
atitudine stilă faţă de mine, îmi este imposibil să ocp POziţia stabilită 
de noi. Ţinînd seama de aceasta, vei dirija mişcările detaşamentului tău 
spre Gdessen, Lauchringen şi Thingen. Eu voi porni mîine de aici 
pentu a mă indrepta fie spre Waldshut, fie dincolo de rîul Alb (adică 
spre Săckingen) „ .  Comandant suprem, Sigel " .  

Aceasta era prea de tot. Seara, Willich şi cu mine am 
plecat la Thiengen, unde „Generalquartiermeister"-ul Schlinke 
ne-a mărturisit că, într-adevăr, s-a luat hotărîrea de a se 
merge la Săckingen, urmînd ca de acolo să se treacă Rinul. 
Sigel a vrut la început să se prevaleze de dreptul său de 
„comandant suprem" ,  dar Willich nu s-a lăsat impresionat 
şi l-a determinat, n cele din urmă, să dea ordin ca trupele să 
se reîntoarcă şi să  ponească spre Griessen. Drept pretext 
pentru marşul spre Săckingen servea necesitatea joncţiunii 
cu Doll, care, cică, s-ar fi îndreptat şi el într-acolo, precum 
şi faptul că Săckingen ar fi o poziţie puternică. Această pozi
ţie, probabil aceeaşi pe care o ocupase Moreau înainte de 
lupta dată de el în 1 800, prezenta doar neajunsul că avea fron
tul îndreptat în cu totul altă direcţie decît aceea de unde 
venea spre noi inamicul ; în ceea ce-l priveşte pe nobilul Doll, 
el s-a grăbit să demonstreze că poate ajunge în Elvetia şi 
fără ajutorul d-lui Sigel. 

Intre cantoanele Zirich şi Schaffhausen există o mică fîşie 
de teritoriu badenez, cu localităţile Jestetten şi Lottstetten, 
înconjurată din toate părţile de teritoriul elveţian, în afară 
de o trecere îngustă la Baltersweil. Aici urma să se ocupe o 
ultimă poziţie. !nălţimile de dincolo de Baltersweil ofereau de 
ambele părţi ale drumului locuri foarte potrivite pentru am
plasarea tunurilor noastre, iar pedestrimea noastră era încă 
destul de numeroasă pentru a le acoperi în cazul că ar fi fost 
nevoie să treacă pe teritoriul elveţian. S-a stabilit că aici tre
bia. să aşteptăm pînă se va lămuri dacă prusienii ne vor 
ataca sau ne vor veni de hac prin înfometare. Grosul armatei, 
căruia i se alăturase şi Becker, şi-a instalat aici tabăra. Wil
lich a ales locul de amplasare a tunurilor (ulterior le-am 
găsit parcate acolo unde trebuiau amplasate). Noi am format 
ariergarda şi m urmat fără grabă prea mare grosul armatei. 
ln seara zilei de 9 am plecat la Erzingen, în 1 0  la Rieden. ln 
ziua aceea s-a ţinut în tabără un consil\u general de război. 
Numai Willich a susţinut că apărarea trebuie continuată. 
Sigel, Becker şi alţii s-au pronunţat pentru retragerea pe teri
toriul elveţian. A participat şi n comisar elveţian, dacă nu 
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mă înşel colonelul Kurz, care a declarat că, dacă se va mai 
da o luptă, Elveţia nu ne va mai acorda azil. Trecîndu-se la 
vot, Willich şi doi-trei ofiţeri au rămas în minoritate. Din 
detaşamentul nostru n-a participat nimeni în afară d� el . 

Pe cînd Willich se mai afla încă în tabără, jumătatea de 
baterie repartizată nouă a primit ordin să se retragă şi a 
plecat fără să  ne avertizeze. Şi toate celelalte detaşamente, în 
afară de noi, au primit ordin să se prezinte în tabără. Noaptea 
eu m plecat din nou cu Willich Ja cartierul general din 
Lottstetten ; în zori, cînd ne-am reîntors, ne-am întîlnit pe 
drum cu întreaga societate, care desfăcuse tabăra şi se nă
pustea buluc spre graniţă. In aceeaşi i, la 1 1  iulie, dis-de
dimineaţă, d-l Sigel cu oamenii săi au trecut pe teritoriul el
veţian la Rafz, iar d-l Becker cu ai săi - la Rheinau. Noi am 
concentrat detaşamentul nostru, am plecat spre tabără şi de 
acolo la Jestetten. Aici am primit, pe la ora prînzuJui, printr-un 
ofiţer de ordonanţă, o scrisoare din Eglisau de la Sigel, care ne 
comunica că a ajuns cu bine în Elveţia, că ofiţerilor li s-a per
mis să-şi păstreze săbiile, şi că trebuie să venim şi noi acolo 
cit mai curînd posibil. Şi-au amintit de noi abia atunci cînd 
s-au aflat pe un teritoriu neutru I 

Am pornit prin Lottstetten spre graniţă, am mai înnoptat 
pe teritoriul german, iar în dimineaţa de 12 am tras în vînt 
gloanţele care ne mai rămăseseră şi m trecut, ultimii din 
armata badeneză-palatineză, pe teritoriul elveţian. In aceeaşi 
zi, o dată cu noi, a plecat şi din Konstanz un detaşament sta
ţionat acolo. Peste o săptămînă Rastatt a căzut în urma unei 
trădări, şi în întreaga Germanie n-a rămas colţişor cit de în
depărtat pe care contrarevoluţia să nu fi pus din nou vremel
nic stăpînire. * 

* * 
Campania pentru constituţia imperiului a eşuat din cauza 

caracterului ei ciuntit şi a propriei ei slăbiciuni. Din clipa 
înfrîngerii din iunie 1848, pentru partea civilizată a continen
tului euopean problema se pune în felul următor : sau domi
naţia proletariatului revoluţionar, sau dominaţia claselor care 
au fost Ja putere înainte de februarie. O cale de mijloc nu mai 
este posibilă. In special în Germania, burghezia s-a dovedit 
incapabilă să domine din punct de vedere politic ; în lupta 
împotriva poporului ea şi-a putut menţine dominaţia numai 
făcînd din nou concesii nobilimii şi birocraţiei. Constituţia 
imperiului reprezintă o încercare a micii burghezii, în alianţă 
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cu ideologia germană, de a realiza o înţelegere irealizabilă, 
care trebuia să amîne lupta hotărîtoare. Această încercare era 
sortită eşecului : cei care luau în serios mişcarea nu luau în 
serios constituţia imperiului, iar cei care luau în serios consti
tuţia imperiului nu luau în serios mişcarea. 

Acest lucru n-a împiedicat însă ca rezultatele campaniei 
pentru constituţia imperiului să fie importante. In primul rînd, 
această campanie a simplificat situaţia. A pus punct infinitelor 
încercări de a se ajunge la un compromis ; după eşuarea 
acestei campanii putea învinge sau monarhia feudal-birocra
tică cu un oareoare colorit constituţional, sau adevărata 
revoluţie. lar acum revoluţia nu poate fi desăvîrşită în Ger
mania înainte de instaurarea dominaţiei depline a proleta
riatului. 

Apoi în ac.e state germane, unde antagonismele de clasă 
nu erau încă precis conturate, campania pentru constituţia 
imperiului a contribuit în mare măsură la dezvoltarea lor. 
Aceasta este valabil în special pentru Baden. In Baden, după 
cum am văzut, aproape că nu au existat, înainte de insurecţie, 
nici un fel de antagonisme de clasă. De aici - dominaţia re
cunoscută a micii burghezii asupra tuturor claselor de opo
ziţie, de aici - aparenta unitate de vederi a populaţiei, de 
aici - impetuozitatea cu care badenezii, ca şi vienezii, au 
trecut de la opoziţie la insurecţie, au încercat, de cîte ori li 
s-a ivit prilejul, să facă o răscoală, fără să se dea în lături 
nici chiar de la lupta în cîmp deschis împotriva unei armate 
regulate. Dar, de îndată ce insurecţia izbucnea, clasele se de
limitau precis, mic-burghezii se delimitau de muncitori şi de 
ţărani. Prin reprezentantul ei Brentano, mica burghezie s-a 
compromis pentru totdeauna. Dominaţia militarismului prusac 
a adus-o la o asemenea desperare, încît acum preferă orice 
regim, fie chiar unul instaurat de muncitori în locul actua
lului jug ; la viitoarea mişcare ea va participa mai activ decît 
la toate mişcările de pînă acum ; dar, din fericire, ea nu va 
mai putea juca niciodată un rol independent, dominant, ca sub 
dictatura lui Brentano. Nici pentru muncitori şi ţărani, care 
au tot atît de mult de suferit ca şi mic-burghezii de pe urma 
dominaţiei militarismului prusac, experienţa ultimei răscoale 
nu a fost zadanică ; ei, care, în plus, trebuiau să-şi răzbune 
fraţii ucişi şi căzuţi în luptă, vor avea grijă ca în viitoarea 
insurecţie rolul conducător să le revină lor, şi nu mic-burghe
zilor. Şi deşi nici o experienţă insurecţională nu poate în
locui dezvoltarea de clasă, la care se ajunge numai în urma 
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unei existenţe [ndelungate a marii industrii, totuşi Badenul, 
datorită ultimei răscoale şi consecinţelor acesteia, a trecut 
în rîndul acelor provincii germane care în viitoarea revo
luţie vor ocupa unul dintre locurile cele mai de seamă. 

Din punct de vedere politic, campania pentru constituţia 
imperiului era din capul locului sortită eşecului. Tot aşa şi 
din punct de vedere militar. Singura ei şansă de reuşită se 
afla în afara Germaniei : în victoria republicanilor la Paris 
la 13 iunie, dar mişcarea de la 13 iunie a fost înfrîntă. După 
acest ev eniment, campania nu mai putea fi decît o farsă mai 
mult sau mai puţin sîngeroasă. Şi nici n-a fost altceva. Prostia 
şi trădarea au dus-o cu totul de rîpă. Şefii militari erau, cu 
puţine eţcepţii, nişte trădători sau carierişti incapabili, igno
ranţi şi laşi, iar acei cîţiva care constituiau o excepţie n-au 
primit nici un sprijin din partea celorlalţi, de pildă, din 
partea guvernului Brentano. Acela care la viitoarea zguduire 
revolutionară nu se va putea mîndri cu alte merite în afară 
de acela de a fi fost general l lui Hecker sau ofiţer în cam
pania pentru constituţia imperiului, va trebui pe bună drep
tate să fie imediat dat afară pe uşă. Şi cum erau şefii, aşa 
erau si soldaţii. In sinul poporului badenez există cadre mi
litare excelente ; dar încă de la începutul insurecţiei ele au 
fost atît de prost folosite şi de neglijate, încît s-a ajuns la 
situaţia jalnică pe care am descris-o în amănunţime. Intreaga 
„revoluţie" s-a transformat într-o adevărată comedie şi sin
gura consolare a fost faptul că adversarul, de şase ori mai pu
ternic, a avut de şase ori mai puţin curaj. 

Dar, datorită setei de sînge a contrarevoluţiei, această co
medie a avut un sfîrşit tragic. Aceiaşi soldaţi care în timpul 
marşului sau pe cîmpul de Juptă au fost nu o dată cuprinşi 
de spaimă şi de panică au murit ca nişte eroi în temniţele 
fortăreţei Rastatt. Nici unul dintre ei nu a cerşit îndurare, nici 
unul nu a tresărit. Poporul german nu va uita execuţiile şi 
cazematele de la Rastatt : el nu-i va uita nici pe conducătorii 
care au ordonat aceste mîrşăvii şi nici pe trădătorii care pdn 
laşitatea lor le-au provocat : p e  toţi Brentano din Karlsruhe 
şi Frankfurt. 

14* 
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Recenzie din „Neue Rheinische Zeitung . 
Politisch-okonomische Revue" nr. 2 112 

G. Fr. Daumer. „Religia noii ere. Incercare de 
fundamentare combinatorică-aforistică", 2 vol., 

Hamburg, 1850 * 

„Un cetăţean din Ninberg, de altfel foarte liberal în �ncepţii şi 
căruia orice noutate îi era d estul de acesibilă, a prins o ură teribilă 
npotriva activităţii democraţilor. Pe Ronge, al cărui portret îl atîrnase 
în camera sa, âl venera. Cînd iSă a aflat că acesta s-a dat de partea 
dmocraţilor, i-a mutat portretul la closet. O dată a spus : , de-am trăi sub cnutul rusesc, it ş fi de fericit I A murit în timpul tulburărilor 
şi presupun că, dşi era bărin, numai indignarea şi mîhnire. pe care 
i-.u provcato evenimentele îl-au băgat dn mormînt" (vol. II, pag. 
321, 322) . 

Dacă acest deplorabil mic-burghez de la Nimberg, în loc 
să moară, şi-ar fi cules serbedele sale cugetări din „Korres
pondent von und fir Deutschland" 113, din Schiller şi Goethe, 
din vechi manuale de şcoală şi din noutăţile ieftine de la bi
bliotecile de împrumut, n-ar mai fi murit, iar d-l Daumer ar fi 
fost scutit să scrie cele două volume de fundamentare combi
natorică-aforistică 114, elaborate cu atîta osteneală. Desigur că 
în acest caz n-am fi avut minunatul prilej ca, o dată cu reli
gia noii ere, să cunoaştem şi p e  primul ei mucenic. 

Opera d-lui Daumer se împarte în două părţi : una „pre
liminară" şi una „propriu-zisă" .  In p artea preliminară, cre
dinciosul Eckart 115 al filozofiei germane îşi exprimă adinca 
mîhnire izvorîtă din faptul că de doi ani încoace înşişi ger
manii culţi şi care gîndesc s-au lăsat abătuţi de pe adevărata 
cale şi au renunţat la preţioasele cuceriri ale gîndirii în schim
bul activităţii revoluţionare pur „exterioare" .  El găseşte clipa 
de faţ. indicată pentru a apela din nou la cele mai bune sen
timente ale naţiunii ; el atrage atenţia asupra ce va să zică să 
renunţi u atîta uşurinţă la toată cultura germană, singura da
torită căreia cetăţeanul german mai repre�intă ceva. El ex-

* G. Fr. Daumer : „Die Religion ds neuen Weltalters. Versuch einer 
kmbinatorisch-aphoristischen Grudlung • ,  2 B-de, Haburg, 1850. -
Nota Red. 
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primă întregul conţinut al culturii germane prin cele mai dras
tice aforisme pe care le poate găsi în tezaurul erudiţiei sale, 
compromiţînd prin aceasta în egală măsură cultura şi filozo
ia germană. Antologia celor mai măreţe producţii ale spiri
tului geman, întocmită de el, întrece în platitudine şi bana
litate pînă şi cea mai trivială carte de lectură pentru fete de 
pension. De la atacurile filistine ale lui Goethe şi 
Schiller împotriva primei revol'uţii franceze, de la maxima 
clasică „E primejdios să trezeşti leul " 116 şi pînă la literatura 
modernă, marle preot al noii religii adulmecă neobosit fie
care pasaj în care filistinismul german se opune cu o nemul
ţumire indolentă mişcării istorice, pe care o urăşte. Autori
tăţi de talia unui Friedrich Raumer, Berthald Auerbach, 
Lochner, Moritz Carriere, Alfred Meissner, Krug, Dingelstedt, 
Ronge, „Ninberger Bote" , Max Wa!dau, Stenberg, German 
Măurer, Louise Aston, Eckermann, Noack, „Blătter fir litera
rische Unterhaltung", A. Kunze, Ghillany, Th. Mundt, Saphir, 
Gutzkow, o oarecare „născută Gatterer" etc. - iată coloanele 
pe care se sprijină templul noii religii. Mişcarea revoluţio
nară, asupra căreia aruncă anatema un cor atît de numeros, 
se limitează pentru d-l Daumer, pe de o p arte, la cea mai 
banală p olitică de cafenea, care înfloreşte la Ninberg sub 
auspiciile lui „Korrespondent von und fir Deutschland" ,  şi, pe 
de altă parte, la excese ale plebei, despre care d-l Daumer 
îşi face o idee dintre cele mai fanteziste. Izvoarele de unde 
se adapă cu informaţii sînt demne de cei citaţi mai sus : în 
afară de „Korrespondent" din Ninberg, amintit în repetate 
rînduri, mai figurează „Bamberger Zeitung" ,  „Minchner 
Landbotin" ,  „Augsburger Allgemeine Zeitung" etc. Aceeaşi 
ticăloşie filistină, care vede întotdeauna în proletar doar o 
haimana ordinară şi decăzută şi care şi-a frecat mîinile cu 
satisfacţie privind masacrele de la Paris din iunie 1 848, cînd 
au fost măcilărite peste 3.000 din aceste „haimanle" , aceeaşi 
ticăloşie filistină se arată indignată de ironia cu care sînt 
tratate sentimentalele societăţi pentru p rotecţia animalelor. 

„lngrozioarele chinuri - strigă d-l Daumer [a Pg, 293, vol. I - la 
care nefericitul anmal e supus dn winile tiranice ale omului sînt, pen· 
tru aceşti bnbari, un «fleac» de care nu merită să te sinchiseşti I "  

Toată actuala luptă de clasă nu este pentru d-l Daumer 
decît lupta „brutalităţii " împotriva „civilizaţiei " .  In loc să 
caute explicaţia acestei lupte în condiţiile istorice ale acestor 
clase, el o găseşte în intrigile şi uneltirile unor indivizi rău 
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intenţionaţi, care mizează pe instinctele josnice ale plebei, 
aţîţînd-o împotriva claselor culte. 

„Acst reformi. dl.ocratic„. stîrneşte invidia, furia şi setea de 
j af a claselor de j os ale societăţii Îlotriva laselor de sus ; straşnic 
mijloc de a-l face pe m mai nobil, mai bun şi de a pne bazele unei 
trepte mai [nalte de cultură I "  (voi. I, Jag. 289). 

D-l Daumer nu cunoaşte nici măcar luptele pe care au 
fost nevoite să le ducă „clasele de jos ale societăţii împotriva 
claselor de sus" pentru a atinge chiar şi numai „o treaptă 
de cultură" ca aceea de la Nimberg şi pentru a face posibilă 
ivirea unui luptător împotriva lui Moloch a la Daumer 117• 

A doua parte, cea „propriu-zisă", conţine expunerea pozi
tivă a noii religii. Aici se revarsă toată mînia pe care i-o tre
zeşte filozofului german faptul că lupta sa împotriva creşti
nismului a fost dată uitării, precum şi indiferenţa poporului 
faţă de religie, singurul obiect demn de atenţia unui filozof. 
Pentru a-şi reabilita profesiunea înlăturată de concurenţă, 
înţeleptului nostru nu-i rămîne altceva de făcut decît, după 
ce a l ătrat cît a putut la adresa vechii religii, să inventeze 
una nouă. Ca o urmare firească a celor expuse în partea întîi, 
această nouă religie se reduce însă la o simplă antologie de 
sentinţe, poezioare de album şi versus memoriales * ale cul
turii burtă-verzimii germane. Versetele noului coran 11s nu 
sînt altceva decît un şir de fraze care ascund din Runct de 
vedere moral şi înfrumuseţează din punct de vedere poetic 
actualele rînduieli din Germania. Faptul că aceste fraze au 
lepădat forma nemijlocit religioasă nu le face să fie mai puţin 
înrudite cu vechea religie. 

„Rînduieli şi relaţii cu totul noi pe plan mondial nu pot lua fiinţă 
decît datorită unei noi religii. Ca o ilustrare şi o dovadă de ceea ce 
este in stare să facă religia pot servi creştinismul şi islamismul, după 
cm mişcarea desfăşurată in 1848 poate servi drept mărturie vie a 
neputinţei şi ineficadtăţii POiiticii abstra:te şi e:lusiviste" (voi. I, 
pag. 313). 

In această teză profundă găsim toată platitudinea şi igno
ranţa „gînditorului" german, care confundă micile „cuceriri 
din martie" germane şi mai ales pe cele bavareze, cu mişca
rea europeană din 1 848 şi 1 849, şi care pretinde ca primele 
răbufniri, de altfel foarte superficiale, ale unei mari revoluţii, 
care îşi croieşte drum şi se concentrează treptat, să şi producă 
„rînduieli şi relaţii u totul noi pe plan mondial " .  Toată com
plexitatea Juptei sociale, de la Paris la Debreţin, de la Berlin 

* - versuri mnemotehnice, - Nota Trad. 
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la Palermo, care în ultimii doi ani a ajuns la primele ciocmn 
între avanposturi, se reduce pentru înţeleptul domn Daumer 
la faptul că în ianuarie 1849 „speranţele asociaţiilor constitu
ţionale de la Erlangen au fost amînate pentru un viitor nede
finit"  (vol. I, pag. 31 2) şi la teama că o nouă luptă l-ar putea 
deranja în mod neplăcut pe d-l Daumer de la studiile sale 
despre Hafis, Mohamed şi Berthold Auerbach. 

Aceeaşi neruşinată superficialitate îi permite d-lui Daumer 
să nu ţină seama de faptul că creştinismul a fost precedat de 
completa prăbuşire a „rînduielilor lumii " antice, creştinismul 
nefiind altceva decît expresia acestei prăbuşiri ; că „rîndu
ielile cu totul noi pe plan mondial " nu au luat naştere dinăun
tru datorită creştinismului, ci abia atunci cînd hunii şi ger
manii „au tăbărît din afară asupra cadavrului imperiuiui 
roman" ; că după invazia germană nu „noile rînduieli pe plan 
mondial" s-au adaptat creştinismului, ci, dimpotrivă, creşti· 
nismul s-a modificat cu fiecare nouă fază a acestor rînduieli 
pe plan mondial. De altfel, să ne dea d-l Daumer măcar un 
singur exemplu în care o dată cu apariţia unei noi religii să 
se fi schimbat vechile rînduieli pe plan mondial, fără să fi 
survenit concomitent cele mai violente convulsii „abstract
politice din afară" .  

Este limpede că, o dată cu fiecare mare prefacere istorică 
a rînduielilor sociale au fost revoluţionate şi concepţiile şi 
ideile oamenilor, prin urmare şi ideile lor religioase. Deose
birea dintre actuala prefacere şi toate cellalte de pînă acum 
constă tocmai în faptul că, în sfîrşit, taina acestui proces de 
prefaceri istorice a fost descoperită, şi de aceea oamenii, în 
loc de a sanctifica din nou acest proces practic „din afară" 
sub forma exaltată a unei noi religii, au înlăturat orice religie. 

După blîndele precepte de morală ale noii înţelepciuni 
universale, care se ridică chiar deasupra lui Knigge 1 19 prin 
faptul că tratează nu numai relaţiile cu oamenii, ci şi relaţiile 
cu animalele, - după proverbele lui Solomon, urmează cîn
tarea cîntărilor a noului Solomon. 

„Natura şi femeia sînt cu adevărat divine în contrst cu omul şi 
bărbatul... P'osternarea omenescului în faţa firii, a bărbatului în fata 
femeii este singura smerenie şi abnegaţie adevărată Şi cea mai înaltă, 
ba chiar unica virtute şi cucernicie care există" (vol. II, p ag. 257).  

Vedem aici cum ignoranţa plată a acestui întemeietor spe
culativ de religii se transformă într-o foarte evidentă laşitate. 
In faţa tragediei istorice, care ameninţă să se apropie prea 
mult de dînsul, d-l Daumer îşi caută scăparea în aşa-zisa 
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natură, adică în prosteasca idilă ţărănească, propovăduind 
cultul femeii pentru a-şi ascunde propria sa resemnare muie
rească. 

La d-l Daumer cultul naturii are, de altfel, un caracter 
sui-generis. Pînă şi în comparaţie cu creştinismul a reuşit 
el să aibă un punct de vedere reacţionar. El încearcă să re
stabilească într-o formă modenizată vechea religie a naturii 
dinaintea lui Hristos. Fireşte că totul se reduce doar la o trăn
căneală patriarhală creştino-germană despre natură, care 
sună, de pildă, în felul următor : 

„0, natră, dulce mmă, 
Să te caut mereu mă cheamă. 
Tu de mină du-mă-agale, 
Să păşesc pe a ta cle I "  

„Asemenea lucruri a u  ieşit din modă, dar nu î n  avantajul culturii, 
progresului şi fericirii omeneşti" (voi. II, pag. 157). 

Cultul naturii se reduce, după cum vedem, la plimbările 
duminicale ale unui provincial, care se minunează în mod pu
eril de faptul că cucul îşi depune ouăle în cuiburi străine 
(vol. II, pag. 40) , că lacrimile sînt destinate să menţină umedă 
suprafaţa ochiului (vol. II, pag. 73) etc., pentru ca în cele din 
urmă să declame copiilor săi cu sacră înfiorare Oda primă
verii de Klopstock 120 (vol. II, pag. 23 şi urm.) . Fireşte, nici nu 
pomeneşte despre ştiinţele moderne ale naturii, care, alături 
le industria modernă, revoluţionează întreaga natură, punînd 
capăt, pe lingă alte copilării, şi atitudinii puerile a omului faţă 
le natură. Găsim în schimb aluzii misterioase şi presenti
mente filistine năuce în legătură cu prorocirile lui Nostrada
mus, cu viziunile scoţienilor şi cu magnetismul animal 121• De 
altfel ar fi de dorit ca înţepenita economie ţărănească a Ba
variei, pămîntul pe care răsar în aceeaşi măsură şi popii şi 
Daumerii, să fie, în fine, răscolit de agricultura modenă şi de 
maşinile moderne. 

In ceea ce priveşte cultul femeii, lucrurile se petrec ai
doma ca şi cu cultul naturii. Este de la sine înţeles că d-l 
Daumer nu pomeneşte nimi' despre actuala situaţie socială a 
femeii, că la el nu e vorba decît de femeia ca atare. El caută 
să consoleze femeile pentru mizeria în care le ţine societatea 
burgheză, făcînd din ele obiectul unui cult, învăluit în fraze 
pe cit de găunoase, pe atît de pretenţios misterioase. Aşa le 
îmbunează arătîndu-le că talentele lor dispar o dată cu căsă
toria, deoarece atunci sînt ocupate cu copiii (vol. II, pag. 237) , 



Recenzie. - G. Fr. Daumer. , ,Religia noii ere• 217 

că ele sînt capabile să alăpteze copii pînă la 60 de ani (vol. II,  
pag. 251)  etc. D-l Daumer numeşte toate cestea „prosterna
rea bărbatului în faţa femeii " .  Iar pentru a găsi în patria sa 
figurile feminine ideale necesare prosternării sle masculine 
se vede silit să recurgă la diferite doamne aristocrate din se
colul trecut. Cultul femeii se reduce deci şi la el la depen
denţa penibilă a literaţilor de veneratele lor protectoare, vezi 
Wilhelm Meister 122. 

„Cultura0 a cărei decădere o deplînge d-l Daumer este cul
tura epocii de înflorire pe care a cunoscut-o Ninbergul ca  
oraş imperial liber pe vremea cînd industria din Nirnberg, 
acest amestec de artă şi meşteşug, juca un rol însemnat, este 
cultura micii burghezii germane care apune o dată cu această 
mică burghezie. Dacă pieirea claselor anterioare, cum ar fi 
cea a cavalerilor a putut forma subiectul unor minunate ca
podopere dramatice, burtă-verzimea, fireşte, nu depăşeşte ex
presia neputincioasă a unei mînii fanatice şi a unei culegeri 
de maxime şi precepte demne de un Sancho Panza. D-l Dau
mer este o simplă continuare seacă, fără pic de umor a lui 
Hans Sachs. Filozofia germană, care îşi frînge mîinile şi se 
văicăreşte asistînd la agonia tatălui ei adoptiv, burtă-ver
zimea germană - iată tabloul înduioşător pe cate ni-l înfă
ţişează religia noii ere. 

Scris în ianuarie-februarie 1850 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue• 
nr. 2 din 1850 

Se tipăreşte după texul 
apărut în revistă 

Tradus din limba gel"mană 
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Ludwig Simon din Trier. „Un cuvînt al dreptului 
în apărarea tuturor luptătorilor pentru constituţia 

imperiului, adresat juraţilor germani" .  
Frankfurt pe Main, 1849 * 

„Noi m votat împotriva puterii erditare a caipului imperiului � 
ne-am abţinut de la vot în ziua umătoare, cind a avut loc alegerea 
capului mperiului. Dar atunci cînd. prin voinţa majorităţii Adunării, 
aleasă pe baza votului universal ,  problma a fost d efinitiv rezolvată, 
am declarat eă sintm gata să ne supunem. Dacă nu am fi făcut acest 
lucru, m fi dovedit că în general nu sîntem buni pentru societatea ci
vilă" (pag, 3).  

Aşadar, după d-l L. Simon „din Trier" ,  membrii extremei 
stingi din Adunarea de la Frankfurt „în general n-au fost 
buni pentru societatea civilă" .  Aşadar, după cum se vede, d-l 
L. Simon „din Trier" îşi imaginează în general cadrul socie
tăţii civile mai îngust decît pereţii catedralei sf. Paul 123• 

De altfel, d-l Simon a avut destul tact pentru ca în spove
dania sa din 1 1  aprilie 1849 să dezvăluie atît secretul opozi
ţiei sale din trecut cit şi al schimbării sale de mai tîrziu. 

„Din apele tulburi ale diplomaţiei dinainte de evenimentele din 
martie s-au ridicat neguri reci. Acste nguri se vor transforma în nori 
şi ne ameninţă o furtună nimicitoare, ce va loi în primul rînd în tur
nul catedralei în care ne .întrunim noi. Feriţi-vă şi gindiţi-vă la un p a
ratrăsnet care să abată de la voi trăsnetul ! "  124 

Cu alte cuvinte : domnilor, este vorba acum de pielea 
noa�iră I 

Propunerile smerite şi umile făcute de stînga de la Frank
furt majorităţii şi jalnicele ei compromisuri cu aceasta - în 
legătură cu problema puterii imperiale, precum şi după 
întoarcerea ruşinoasă a delegaţiei trimisă la împărat 12s -
numai pentru ca majoritatea să nu părăsească Adunarea, în
cercările mîrşave de conciliere pe care le-a întreprins atunci 

* Ludwig Simon von Trier, „Ein Wort des Rechts fir alle Reichsver
fassungskămpfer an die deutschen Geschwonen" .  Frankfurt a. M„ 189L 
- Nota Red. 
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în toate direcţiile, toate acestea p rimesc o înaltă consfinţire 
în următoarele cuvinte ale d-lui Simon : 

„Ca urmare a evenimentelor petrute în anul care a trecut, cu
vîntul ((conciliere» a devenit obiectul un' ironii foarte peri::uloase. 
Aproape că nu-l mai Poţi rosti fără a risca să fii luat dn rîs. Una din 
două : ori oamenii se înţeleg intre ei, ori se năpustesc unii asupra al
tora ca fiarele sălbatice" (pag. 43). 

Aceasta înseamnă : ori partidele îşi duc lupta lor pînă la 
capăt, ori o amînă, recurgînd la un compromis. Ultima alter
nativă este, bineînţeles, mai „civilizată" şi mai , ,umană" .  De 
altfel, datorită teoriei sale, citată mai sus, d-l Simon îşi des
chide perspectiva unui şir nesfîrşit de concilieri, cu ajutorul 
cărora va putea rămîne în orice „societate civilă" . 

Răposata constituţie a imperiului îşi găseşte justificarea 
în urmă:oarea deducţie filozofică : 

,,Constituţia imperiului era, în esenţă, expresia a ceea ce era posibil 
fără noi măsuri violente„. Ea era expresia vie (I) a monarhiei demo
crate, prin urmare expresia unei ontradicţii principiale. Dar în lume 
au mai e..'istat multe lucruri care au fost principial contradictorii, şi, 
totuşi, tocmai din existenţa fectivă a contradicţiilr Principiale viaţa 
se dezvoltă mai departe" (pag. 44). 

După cum se vede, a aplica dialectica hegeliană este to
tuşi ceva mai greu decît a cita poezioarele lui Schiller. Dacă 
constituţia imperiului trebuia să existe „efectiv" ,  cu toată 
„contradicţia" ei „principială",  ea ar fi trebuit cel puţin să 
exprime în mod „principial" contradicţia care exista „efectiv" .  
„Efectiv" ,  d e  o parte stăteau Prusia şi Austria, absolutismul 
militar, şi de partea cealaltă p oporul german, căruia i s-au 
smuls prin înşelăciune roadele insurecţiei sale din martie, 
care a fost tras pe sfoară în mare măsură datorită încrederii 
lui prosteşti în j alnica Adunare de la Frankfurt şi care toc
mai atunci se pregătea, în sfîrşit, să pornească din nou la 
lupta împotriva absolutismului militar. Această contradicţie 
efectivă putea fi rezolvată numai printr-o luptă efectivă. Ex
prima oare consttuţia imperiului ace�stă contradicţie ? Ea 
exprima contradicţia care a existat în martie 1 848, înainte 
ca Prusia şi Austria să-şi adune din nou forţele, înainte ca 
opoziţia, ca urmare a unor înfrîngeri p arţiale, să fie fărîmi
ţată, slăbită, dezarmată. Mai departe, ea nu exprima decît 
autoflatarea copilăroasă a domnilor din catedrala sf. Paul, 
care îşi închipuiau că şi în martie 1849 mai pot dicta legi 
guvernelor Pusiei şi Austriei şi că-şi pot asigura pe veci 
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nişte focşoareL pe cît de rentabile, pe atît de sigure, de Barrot-i 
ai imperiului german. 

Apoi d-l Simon se felicită pe sine şi pe colegii săi pentru 
că nimic nu a putut zdruncina orbirea 1or interesată în ceea 
ce priveşte constituţia imperiului. 

„Recunoaşteţi, spre ruşinea voastră, voi renegaţi de la Gotha, că, 
înflăcăraţi de pasiuni noi, nu ne-am lăsat duşi în ispită, că m rămas 
credincioşi cuvîntlui dat şi nu m trădat nici u o iotă opera noastră 
c omună I" (pag. 67). 

Mai departe el arată ce fapte eroice au s ăvîrşit ei în legă
tură cu Wirttembergul şi Palatinatul şi cu rezoluţia lor de la 
Stuttgart din 8 iunie, în care au luat Badenul sub ocrotirea 
imperiului, deşi în realitate pe atunci imperiul se afla sub 
ocrotirea Badenului 126 ; rezoluţiile lor au arătat numai hotă
rîrea respectivilor de a nu renunţa „nici cu o iotă" la laşita
tea lor şi de a impune cu forţa o iluzie în care nici i singuri 
nu mai credeau. 

D-l Simon respinge imputarea că „constituţia imperiului 
ar fi o simplă mască pentru republică " prin următorul argu
ment extrem de profund : 

„Numai în cazul cîi aupta dmpotriva tuturor guvernelor, Jri ex
cepţie, ar i trebuit dusă pînă la capăt„. Dr cine spune că lupta împotriva 
tuturor guvernelor, fără excpţie, trebuia dusă pînă la capăt ? Cine 
poate ţine seama dinainte de toate oscilaţiile posibile ale norocului ar
melor şi ale luptei, şi dacă s-ar dnîmpla ca dintr-o daită fraţii lnvrăjbiţi" 
(guvernul şi poporul), „după o luptă sîngeroasă, istoviţi, nemaiavind 
putere să ia nici un fel de hotărire, să sta faţă în faţă şi asupra lor să 
se pogoare spiritul păcii şi al împăcării, am aduce oare noi cea mi 
mică ştirbire steagului constituţiei imperiului, la umbra căuia ei şi-r 
JJutea întinde unul altuia o dnă frăţească spre impăcare ? Priviţi în 
jurul vosru I Puneţi mina pe inimă I Ascultaţi glasul propriei voastre 
conştiinţe şi veţi răspunde, va trebui să răspudeţi : nu, nu şi iarăşi 
nu ! "  (pag. 70). 

Iată adevărnta tolbă de elocinţă de unde iş1 scotea d-l 
Simon săgeţile, pe c are le arunca cu un efect atît de uluitor 
în catedrala sf. Paul f Dar, oricît ar fi de trivial, acest patos 
sentimental prezintă totuşi un interes special. El dovedşte 
că domnii de la Frkfurt stăteau liniştiţi la Stuttgart, 
aşteptînd ca partidele învrăjbite să obosească în luptă, pen
tru ca la momentul oportun să se interpună între �uptătorii 
istoviţi şi s ă  Ie propună panaceul concilierii - constituţia 
imperiului. Şi cît de bine îşi înţelege d-l Simon colegii se 
vede din faptul c ă  aceşti domni se mai întrunesc şi acum la 
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Bena, la c îrciumarul Benz din Kesslergasse, aşteptînd pînă 
cînd lupta va izbucni din nou, pentru ca atunci cînd s-ar în
tîmpla ca partidele „istovite, nemaiavînd putere să ia nici 
un fel de hotărîre, să stea faţă în faţă" , să intervină şi să le 
propună, pentru conciliere, constituţia imperiului, această ex
presie mai mult decît perfectă a neputinţei şi a nehotărîrii. 

„Dar, în pofida tuturor acstora, vă spun că, oricît de dureros ar fi 
tsă mergi pe potecile singuratice ale surghiunului, departe de patrie, d
parte de ţră, departe de părinţii bătrîni, pentru nici n fel de bunuri 
pămînteşti nu 11i-aş schimba co�tiinţa mea curată pe mustrările de 
conştiinţă ale rengaţilor şi pe nopţile fără somn ale puternicilor zilei" 
(pag. 71). 

De-ar putea fi trimişi în exil aceşti domni I Dar parcă ei 
nu-şi duc patria în geamantane, sub forma dărilor de seamă 
stenografiate de la Fran.furt, care exală p entru ei adevr.tul 
aer al patriei şi un exces de superb ă automulţumire ? 

De altfel, dacă d-l Simon afirmă că el şi-a ridicat glasul 
în apărarea luptătorilor pentru constituţia imperiului, aceasta 
nu este decît o cucenică minciună. Luptătorii pentru consti
tuţia imperiului nu au nevoie de acest „ cuvînt al dreptului" ,  
ei s-au apărat singuri mai bine ş i  mai energic. Dar d-l Simon 
trebuie să s e  ascundă în spatele lor p entru a masca faptul că, 
în interesul celor din Frankfurt compromişi sub toate aspec
tele, în interesul acelora care au fabricat constituţia imp
riului, în propriul său interes, el socoate necesar să rostească 
o oratio pro domo *. 

Scris in ianuarie-februarie 1850 

Publicat în 
„Neue RheiniSche Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue" 
nr. 2 din 1850 

Se tipăreşte după textul 
apărut în 'evistă 

Tradus din limba germană 

* - textual : cuvîntare în apărarea casei sale ; aici - cuvintare 
rostită în ipărarea li �nsuşi, - Nota Trad. 
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Guizot. „De ce a reuşit revoluţia din Anglia ? 
Consideraţii asupra istoriei revoluţiei din Anglia" . 

Paris, 1850 * 

Pamfletul d-lui Guizot îşi propune să dovedească că Ludo
vic-Filip şi politica lui Guizot n-ar fi trebuit de fapt să sufere 
fias'oul de la 24 februarie 1848 şi că vinovat de faptul că 

• monarhia din iulie 1830 a ajuns, după 18  ani de existenţă chi
nuită, la un eşec ruşinos, fără să dea dovadă de longevitatea 
de care se bucură monarhia engleză din 1688, este numai ca
racterul urît al francezilor. 

Din acest pamflet se vede că pînă şi oamenii cei mai in
teligenţi i lui ancien regime **, pînă şi aceia cărora în nici 
un caz nu li se poate contesta un anumit talent de istoric, 
sînt atît de derutaţi de evenimentele funeste din februarie, 
încît au pierdut orice capacitate de a înţelege istoria, de a în
ţelege chiar şi propriile lor fapte din trecut. In loc de a 
înţelege, pe baza experienţei revoluţiei din februarie, deose
birea radicală dintre condiţiile istorice şi împărţirea în clase 
sociale din timpul monarhiei franceze de la 1830 şi din timpul 
monarhiei engleze de la 1688, d-l Guizot, prin cîteva fraze 
moralizatoare, reduce la zero întreaga deosebire dintre ele 
şi se jură în încheiere că politica ce a dat faliment la 24 fe
bruarie „păstrează statul şi este singura în stare să pună 
capăt revoluţiilor" . 

Dacă dăm o formulare precisă problemei la care vrea să 
răspundă d-J Guizot, ea se reduce la următoarele : de ce în 
Anglia procesul de dezvoltare al societăţii burgheze sub 
forma monarhiei constituţionale a durat vreme mai îndelun
gată decît în Franţa ? 

* Guizot. „Pourquoi la revolution d'Angleterre a-t-elle reussi ? Dis
cours sr l'histoire de la revolution d'Angleterre". Paris, 1850. - Nota 
Red. 

** - vechiul regim. - Nota Trad. 



Recenzie. - Guizot. 11De ce a reuşit revoluţia din Anglia ?" 223 

Caracteristic pentru cunoştinţele d-lui Guizot despre mer
sul dezvoltării burgheze în Anglia este următorul pasaj : 

1 1In timpul regilor George I şi George al Ii-lea preocupările au luat Q altă direcţie ; politica externă a incetat de a mai constitui principalul 
Jbiect al preoc!părilor ; cea mai mare grijă a guvenului şi a opiniei 
publice se îndrepta spre administraţia internă, menţinerea păcii, proble
mele financiare, coloniale şi comerciale, dezvoltarea regimului parla
mentar şi lupta parlamentară" (pag. 168) . 

In guvenarea lui Wilhelm al Iii-lea, d-l Guizot găseşte 
doar două momente care merită să fie alintite : menţinerea 
echilibrului dintre parlament şi coroană şi menţinerea echili
brului european pe calea luptei împotriva lui Ludovic 
al XIV-lea. Şi iată că dintr-o dată, în timpul dinastiei de Ha
novra, „preocupările au luat o altă direcţie" , nu se ştie cum 
şi de ce. Vedem aici că d-l Guizot aplică frazeologia cea mai 
banalizată a dezbaterilor parlamentare franceze la istoria 
engleză şi crede că în felul acesta o explică. Tot astfel şi-a 
imaginat d-l Guizot, pe cînd era ministru, că ţine pe umerii 
lui echilibrul dintre prlament şi coroană, precum şi echili
brul european, în timp ce în realitate nu făcea decît să vîndă 
cu amănuntul întregul stat francez şi întreaga societate fran
ceză financiarilor cămătari ai bursei franceze. 

Despre faptul că războaiele împotriva lui Ludovic 
al XIV-lea au fost nişte războaie pur comerciale în scopul ni
micirii comerţului francez şi a puterii maritime franceze, că 
în timpul lui Wilhelm al Iii-lea dominaţia burgheziei finan
ciare a fost pentru prima oară consfinţită ca urmre a în
fiinţării băncii şi a datoriei publice 127, că prin aplicarea 
consecventă a sistemului protecţionist i s-au creat burgheziei 
manufacturiere condiţiile pentru o continuă dezvoltare, 
despre toate acestea d-l Guizot nici nu-şi dă osteneala să 
vorbească. Pentru l nu are importanţă decît frazeologia 
politică. Nici măcar nu pomeneşte că partidele dominante 
s-au putut menţine în timpul reginei Anna şi au putut men
ţine monarhia constituţională numai datorită faptului că 
printr-o lovitură de stat au prelungit durata mandatelor par
lamentare pînă Ja şapte ani şi în felul acesta au lichidat 
aproape în întregime influenţa poporului asupra guvenului. 

In timpul dinastiei de Hanovra, Anglia progresase atît de 
mult, incit putea duce războiul comercial împotriva Franţei 
într-o formă modenă. Anglia a luptat ea însăşi împotriva 
Franţei numai în America şi lndiile orientale ; pe continent 
însă s-a mulţumit să tocmească suverani străini, ca, de exem-
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plu, Friedrich al Ii-lea, care să ducă războiul împotriva 
Franţei. Şi în timp ce războiul în exterior îmbracă numai altă 
formă, d-l Guizot afirmă că „politica externă încetează de a 
mai constitui principalul obiect al preocupărilor" şi locul ei 
îl ia „grij a pentru menţinerea păcii" .  In ce măsură „cea mai 
mare grij ă a guvenului şi a opiniei publice " se îndrepta 
spre dezvoltarea regimului parlamentar şi lupta parlamen
tară, acest lucru poate fi apreciat după scandalurile provo
cate de corupţia guvernului Walpole, care, e drept, seamănă 
ca două picături de apă cu scandalurile care erau Ja ordinea 
zilei în timpul guvernului Guizot. 

D-l Guizot explică faptul că revoluţia engleză a luat, după 
părerea sa, o întorsătură mai favorabilă decît cea franceză 
mai ales prin 2 cauze : în primul rînd, prin aceea că revoluţia 
engleză a avut întru totul un caracter religios, şi deci nu a 
rupt-o nicidecum cu toate tradiţiile trecutului, şi, în al doilea 
rînd, prin aceea că de la bun înc·eput ea s-a manifestat nu ca 
o forţă distructivă, ci ca o forţă conservatoare, că parlamen
tul a apărat de abuzurile coroanei vechile legi existente. 

In ceea ce priveşte primul punct, d-l Guizot uită că libera 
cugetare, care-l înspăimîntă atît de mult în revoluţia fran
ceză, a fost introdusă în Franţa tocmai din Anglia. Părintele 
ei a fost Locke, iar la Shaftesbury şi Bolingbroke a îmbrăcat 
forma spirituală care a luat ulterior în Franţa o dezvoltare 
atît de strălucită. Aşadar, ajungem la ciudata concluzie că 
aceeaşi liberă cugetare care, după părerea d-lui Guizot, a 
constituit c auza prăbuşirii revoluţiei franceze a fost unul 
dintre cele mai importante produse cu caracter religios ale 
revoluţiei engleze. 

In ceea ce priveşte cel de-al doilea punct, d-l Guizot uită 
cu desăvîrşire că la începutul ei revoluţia franceză a avut 
un caracter tot atît de conservator, ba chiar mult mai con
servator decît cea engleză. Absolutismul, în special în forma 
în care s-a manifestat spre sfîrşit în Franţa, a fost şi acolo 
un lucru nou, şi împotriva acestui lucru nou s-au ridicat 
parlamentele apărînd vechile legi, us et coutumes * ale vechii 
monarhii de castă. Şi dacă prima măsură a revoluţiei fran
ceze a fost reînvierea răposatelor State generale din timpul 
lui Henric al IV-lea şi Ludoic al Xiii-lea, revoluţia engleză 
nu-i poate opune nici un exemplu de conservatorism atît 
de clasic. 

* - obiceiuri Şi rînduili. - Nota Trad. 
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După părerea d-lui Guizot, principalul rezultat al revo
luţiei engleze este că regele a fost lipsit de posibilitatea de 
a conduce împotriva voinţei p arlamentului şi  în parlament 
- împotriva Camerei comunelor. Intreaga revoluţie s-ar re
duce la aceea că la început ambele părţi, coroana şi parla
mentul, au depăşit limitele stabilite şi au mers prea departe, 
pînă cînd, în sfîrşit, sub Wilhelm al Iii-lea au ajuns l a  un 
echilibru just şi s-au neuralizat unul pe celălalt. Faptul că 
supunerea puterii regale faţă de parlament însemna supune
rea ei faţă de dominaţia unei anumite clase, d-l Guizot 
socoate că e de prisos să-l menţioneze. Şi de aceea el nu 
simte nici nevoia de a analiza mai amănunţit în ce fel această 
clasă a dobîndit suficientă putere pentru c a  pînă la urmă să 
transfome coroana în slujnica sa. Pentru d-l Guizot întreaga 
luptă dintre Carol I şi parlament se duce numai în jurul 
unor privilegii pur politice. De ce au avut nevoie parlamen
tul şi clasa reprezentată de el de aceste privilegii, despre 
acest lucru nu aflăm nimic. D-l Guizot nu acordă mai multă 
atenţie atentatelor directe ale lui Carol I împotriva liberei 
concurenţe, care a creat condiţii din ce în ce mai insuporta
bile p entru c omerţul şi industria Angliei, şi nici faptului că 
datorită permanentei jene financiare a lui Carol I, depen
denţa sa de parlament devenea cu atît mai putenică cu cît 
încerca el să se opună mai mult parlamentului. De aceea 
pentru d-l Guizot întreaga revoluţie se explică numai pin 
reaua-voinţă şi fanatismul religios al cîtorva răzvrătiţi · c are 
nu voiau să se mulţumească cu o libertate moderată. Tot 
atît de puţin este în stare d-l Guizot să descopere legătura 
dintre mişcarea religioasă şi dezvoltarea societăţii burgheze. 
Şi  republica îi apare, bineînţeles, tot ca fiind pur şi  simplu 
opera cîtorva indivizi orgolioşi, fanatici şi rău intenţionaţi. 
Despre faptul că în acelaşi timp s-au făcut încercări şi  la 
Lisabona, Neapole şi  Messina de a instaura republica 12s, şi 
tot după modelul olandez, ca şi în Anglia, despre aceasta 
nici nu se pomeneşte. Deşi d-l Guizot nu pierde nici un md
ment din vedere revoluţia franceză, el nu ajunge niciodată 
l a  conluzia simplă că tranziţia de l a  monarhia absolută la 
cea constituţională se înfăptuieşte pretutindeni numai după 
lupte crîncene şi dup ă  ce s-a trecut prin forma republicană 
de guvenămînt, şi chiar şi atunci vechea dinastie, nemai
corespunzînd, trebuie să cedeze locul liniei colaterale uzur
patoare. Din această cauză, despre căderea ·monarhiei n
gleze restaurate el nu ne poate spune decît cele mai triviale 

1 5 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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banalităţi. El nu arată nici măcar cauzele imediate ale acestei 
căderi : frica noilor mari proprietari funciari creaţi de re
formă că se va reintroduce catolicismul, în care caz ar trebui, 
fireşte, să restituie toate pămînturile foste bisericeşti jefuite 
de ei, fapt care ar avea drept rezultat că şapte zecimi din 
întreaga suprafaţă agricolă a Angliei şi-ar schimba proprie
tarii ; teama burgheziei ocupate în industrie şi comerţ de 
catolicism, care nu se armonizează de loc cu activitatea ei ; 
nepăsarea cu care Stuarţii, de dragl proplilor lor avantaje 
şi al avantajelor nobilimii de la curte, au vîndut interesele 
întregii industrii şi ale întregului comerţ englez guvernului 
francez, adică guvenului singurei ţări a cărei concurenţă 
prezenta pe atunci un pericol pentru englezi şi în multe pri
vinţe avea mai mult succes etc. Şi cum d-l Guizot omite pre
tutindeni momentele cele mai importante, el nu ne poate oferi 
nimic în afară de o extrem de nesatisfăcătoare şi banală 
expunere a aspectului pur politic al evenimentelor. 

Marea enigmă pentru d-l Guizot, . pe care el o poate ex
plica numai prin deosebita înţelepciune a englezilor - enigma 
caracteului conservator al revoluţiei engleze -, se explică 
prin alianţa de lungă durată dintre burghezie şi majoritatea 
marilor proprietari funciari, i ar această alianţă constituie 
deosebirea esenţială dintre revoluţia engleză şi cea franceză, 
care prin parcelare a distrus marea proprietate fundară. 
Această clasă a marilor proprietari funciari legată de bur
ghezie - apărută, de altfel, încă din timpul Jui Henric 
al VIII.ea -, spre deosebire de marea proprietate funciară 
feudală din Franţa în 1789, nu era în opoziţie, ci, dimpotrivă, 
în perfectă concordanţă cu condiţiile existenţei burgheziei. 
De fapt, pToprietăţile funciare ale acestei clase nu erau o 
proprietate feudală, ci o proprietate burgheză. Aceşti pro
prietari funciari funizau, pe de o parte, industriei burgheziei 
mina de lucru necesară existenţei manufacturii, iar pe de 
altă parte puteau da agriculturii o orientare corespunzătoare 
stării industriei şi comerţului. De aiCi comunitatea de inte
rese dintre proprietarii funciari şi  burghezie, de aici 
alianţa lor. 

Pentru d-l Guizot, istoria Angliei încetează o dată u con
solidarea monarhiei constituţionale în Anglia. Pentru el, tot 
ce a urmat după aceea se reduce la un plăcut joc în scrînciob 
între tory şi whigi, adică îi apare cam în genul acelor mari 
dueluri verbale care au avut loc· între d-l Guizot şi d-l Thiers. 
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In realitate însă, tocmai o dată cu consolidarea monarhiei 
constituţionale începe în Anglia o grandioasă dezvoltare şi 
transformare a societăţii burgheze. Acolo unde d-l Guizot nu 
vede decît calmul şi seninătatea unei idile paşnice, se desfă
şoară în realitate cele mai acute conflicte, cele mai adînci 
transformări. In timpul monarhiei constituţionale, manufac� 
tura a luat pentru prima oară o dezvoltare fără precedent, 
pentru ca apoi să cedeze locul marii industrii, maşinii cu 
abur şi unor fabrici gigantice. Dispar clase întregi ale popu
laţiei, în locul lor apar altele noi, cu condiţii de existenţă 
noi şi cu necesităţi noi. Ia naştere o burghezie nouă, mai 
putenică ; în timp ce vechea burghezie duce lupta împotriva 
revoluţiei franc'eze, noua burghezie îşi cucereşte piaţa mon
dială. Ea devine într-atît de atotputernică, incit, înainte ca 
legea cu privire la reformă să-i transmiti nemijlocit puterea 
politică, ea îşi determină adversarii să promulge legi aproape 
numai în interesul ei şi în concordanţă cu cerinţele ei. Ea îşi 
cucereşte o reprezentanţă directă în parlament şi o foloseşte 
în scopul lichidării ultimelor rămăşiţe de putere reală pe care 
le mai păstrează proprietatea funciară. In sfîrşit, în momen
tul de faţă burghezia este ocupată să distrugă pînă în temelii 
somptuosul edificiu al constituţiei engleze, care stîmeşte 
într-atît admiraţia d-lui Guizot. 

Şi în timp ce d-l Guizot felicită pe englezi pentru faptul 
că la ei miasmele dezgustătoare le vieţii publice din 
Franţa - republicanismul şi socialismul - nu au putut 
zdruncina temeliile monarhiei care reprezintă singura sal
vare, în timpul acesta în Anglia contradicţiile de clasă din 
scietate ajung la o ascuţime nemaiîntîlnită în nici o altă 
ţară ; aici burgheziei, excepţională prin bogăţia şi forţele ei 
de producţie, i se opune proletariatul, a cărui forţă şi con
centrare este de asemenea fără egal. Aşadar rezultă că d-l 
Guizot preamăreşte Anglia pentru faptul că aici, la  adăpostul 
monarhiei costituţionale, s-au dezvoltat elemente cu mult 
mai numeroase şi cu mult mai radicale ale revoluţiei sociale 
decît în toate celelalte ţări din �une luate la un loc. 

Acolo unde firele dezvoltării istorice a Angliei se ,dună 
într-un nod pe care nici d-l Guizot nu-l mai poate tăia - nici 
măcar pentru a salva aparenţele - cu ajutorul unei pure 
frazeologii politice, el recurge la frazeologia religioasă, la 
intervenţia armată a divinităţii. Astfel, de exemplu, duhul 
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sfînt pogoară pe neaşteptate asupra armatei şi nu-l lasă pe 
Cromwell să  se proclame rege etc. De conştiinţa s a  Guizot 
se salvează cu ajutorul divinităţii, de publicul neiniţiat - cu 
ajutorul stilului. 

Intr-adevăr, nu numai Ies rois s 'en vont * , dar chiar şi Is 
capacites de la bourgeoisie s'en vont * *. 

Scris în februarie 1850 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonmische Revue• 
nr. . 1850 

* - regii se duc. - Nota Trad. 

S e  tipărşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 

•• - talentele burgheziei se duc. - Nota Trad. 
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A tout seigneur, tout honneur l * Să începem cu Prusia. 
Regele Prusiei face tot ce-i stă în putinţă pentru ca si

tuaţia actulă, cu concilierile ei anoste şi cu compromisurile 
ei care nu satisfac nici una dintre părţi, să ducă la o criză 130• 
El acordă o constituţie şi, după ce se loveşte de diferite difi
cultăţi, creează două Cmere care revizuiesc această consti
tuţie. Vrînd să-i dea o formă mai acceptabilă pentru coroană, 
Camerele suprimă orice articol care ar putea să nu-i fie pe 
plac şi-şi fac socoteala că acum regele va jura imediat pe 
constituţie. Dar a ieşit cu totul altfel l Pentru a da Cmerelor 
o dovadă de „conştiinciozitatea" sa „regală" , Frederic-Wil
helm ticluieşte un mesaj în care face noi propuneri pentru 
„îmbunătăţirea constituţiei" ,  propuneri a căror adoptare e 
menită să răpească în mod definitiv documentului men
ţionat orice aparenţă de aşa-zise garanţii cetăţeneşti consti
tuţionale 131• Regele sperase că aceste propuneri vor fi respinse 
de cele două Cmere, dar lucrul acesta nu se întîmplă. Dacă 
înainte Cmerele s-au înşelat în speranţele pe care şi le pu
seseră în coroană, de data asta au avut grij ă ca coroana să 
se înşele în speranţa pe care şi-a pus-o în ele. Camerele 
aprobă totul, absolut :otul - şi menţinerea camerei pairilor, 
şi tribunalul excepţional, şi landsturmul, şi fideicomisul 132 
- şi aceasta numai p entru ca deputaţii să nu fie timişi la 
casele lor, numai pentru a-l sili, în sfîrşit, pe rege să jure 
solemn pe constituţie. Aşa se răzbună un burghez constitu
ţional prusian. 

Cu greu ar putea regele să născocească o umilinţă care 
să li se pară n cale afară acestor Camere. Pînă la urmă o 
să se  vadă nevoit să declare că „cu cit e mai sfîntă pentru 

• - Fiecăruia după cm merită. - Nota Trad. 
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el făgăduiala solemnă c'ă va depune jurămîntul, cu atît sînt 
mai scumpe inimii sale îndatoririle, impuse de dumnezeu, faţă 
de patria lui dragă" şi cu atît mai puţin îi permite lui „con
ştiinciozitatea regală "  să depună jurămînt pe o constituţie 
care îi oferă lui totul, iar ţării nimic. 

Domnii din răposata „Dietă unită" 133, care acum s-au în
trunit din nou cu toţii în cele două Camere, tocmi de aceea 
se tem atît de mult să nu fie împinşi iarăşi pe vechile lor 
poziţii de dinainte de 1 8  martie, p entu că acum ei se află 
din nou în faţa revoluţiei, c·are de astădată nu le va aduce 
însă nici un fel de lauri. La aceasta se mai adaugă şi faptul 
că în 1 847 ei mai puteau să refuze un împrumut solicitat sub 
pretextul construirii unei căi ferate în răsărit, în timp ce 
în 1849 mai întîi au aprobat în mod efectiv acest împrumut, 
pentru ca după aceea să vină smeriţi şi să ceară, retrospec
tiv, dreptul teoretic de a aproba această sumă de bani. 

!n acest timp , în afara Camerelor, la curţile cu juri, bur
ghezia îşi permite plăcerea de a rosti sentinţe de achitare a 
acuzaţilor politici şi de a-şi manifesta în felul acesta opoziţia 
faţă de guven. Din aceste procese iese în mod regulat com
promis guvenul, pe de o parte, iar pe de altă parte demo
craţia, reprezentată prin acuzaţi şi auditoriu. Menţionăm, în 
această privinţă, procesul „permanent constituţionalului "  
Waldeck, procesul de l a  Trier 134 etc. 

La intrebarea b ătrînului Amdt : „Care este patria germa
nului ? "  135, Frederic-Wilhelm al IV-lea a răspuns : Erfurt 136• 
N-a fost atît de greu să se facă o parodie a „Hiadei " în „Răz
boiul dintre şoareci şi broaşte " 137, dar nimeni n-a cutezat 
încă să se gîndească la o parodiere a „Războiului dinre şoa
reci şi broaşte " .  Planul de la Efurt a reuşit însă să parodieze 
pînă şi războiul dintre şoareci şi broaşte din biserica Sf. PauL 
Bineînţeles, este tot atît de indiferent dacă himerica adunare 
se întruneşte într-adevăr la Erfurt sau dacă ţarul pravoslavic 
o intezice, pe cît este de indiferent protestul împotriva com
p etenţei ei, pentru a cănţi form}lare d-1 Vogt va cădea, fără 
îndoială, la un acord ·cu d-l Venedey. Toată această iicţiune 
prezintă interes doar pentru politicienii profuzi ale căror 
articole de fond găsesc în probJema „ Germaniei mari" sau 
a „Germaniei mici " un izvor pe cît de inepuizabil pe atît de 
necesar şi pentu burghezii prusieni care trăiesc cu credinţa 
mîntitoare că la Erfurt regele Prusiei va aproba absolut 
totul tocmai pentru că la Berlin a respins totul. 
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Dacă „Adunarea naţională"  de la Frankfurt trebuie să-şi 
găsească la Erfurt o copie mai mult sau mai puţin fidelă, 
în schimb vechiul bundestag va renaşte sub forma „Inte
rim"-ului 138 şi va fi totodată readus la cea mai simplă ex
presie a sa, şi anume la o comisie federală austro-prusiană. 
Interim-ul a şi intrat în funcţiune în Wirttemberg şi în curînd 
urmează să facă acelaşi lucru şi în Mecklenburg şi Schleswig
Holstein. 

In timp ce Prusia, într-o perioadă destul de lungă, şi-a 
echilibrat, de bine de rău, bugetul ei cu ajutorul emisiunilor 
de bani de hîtie, al împrumuturilor secrete la Seehandlung 39 
şi l rămăşiţelor din vistieria statului şi abia acum este ne
voită să pornească pe calea împrumuturilor, în Austria fali
mentul statului este în toi. Un deficit de 155.000.000 de gul
deni în primele 9 luni ale anului 1849, deficit care pînă la 
sfîrşitul lui decembrie trebuie să  se fi ridicat la 2 10.000.000-
220.000.000 ; subminarea totală a creditului statului înăuntrul 
şi în afara ţării, după ce încercarea de a contracta un nou 
împrumut s-a so.dat cu un eşec atît de răsunător ; completa 
secătuire a resurselor financiare interne : impozitele obiş
nuite, contribuţiile obligatorii, emisiunile de bani de hîrtie ; 
necesitatea de a impune ţării istovite noi impozite dictate 
de o situaţie desperată, impozite care, după cum e de pre
văzut, nu vor putea fi încasate - iată principalele trăsături 
care caracterizează cumplita jenă financiară în Austria. 
Concomitent cu aceasta se constată procesul de descompu
nere 1ot mai rapidă a organismului de stat austriac. Zadarnic 
opune guvernul acestui proces încercări spasmodice de 
centralizare ; dezorganizarea a atins, de pe ac·um, părţile cele 
mai periferice ale organismului de stat ; Austria devine 
insuportabilă .chiar şi pentru poporele ce.e mai barbare, 
principalii piloni ai bătrînei Austrii, pentru slavii de sud din 
Dalmaţia, Croaţia şi Banat, pentru „credincioşii" ei grăni
ceri 140• Ei nu-i mai rămîne decît să recurgă la un act de 
desperare care i-ar oferi unele şanse de scăpare : un război 
extern ; acest război extern, spre care esrte împinsă în mod 
irezistibil Austria, trebuie să desăvîrşească repede deCom
punerea ei totală. 

Rusia nu era nici ea destul de bogată pentru a-şi plăti 
gloria, pe care, în plus, trebuia s-o plătească cu bani peşin. 
In ciuda faptului că dispune de faimoasele mine de aur din 
Url şi din Altai, ca şi de inepuizabilele comori din subsolurile 
fortăreţei Petropavlovsk, şi în ciuda achiziţionării masive de 
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hîrtii de valoare l a  Londra şi l a  Paris - care, pe cit se spune, 
a fost determinată pur şi simplu de existenţa unui surplus de 
bani -, ţarul pravoslavnic se vede nevoit nu numai să scoată, 
sub tot felul de pretexte false, 5.000.000 de ruble argint n 
rezervele de nmerar păstrate în fortăreaţa Petropavlovsk 
drept acoperire pentru banii de hîrtie şi să ordone vînzarea 
hîrtiilor sale de valoare la bursa din Pais, dar să şi solicite 
neîncrezătorului City londonez un avans de 30.000.000 de 
ruble argint. 

Datorită mişcărilor din 1848 şi 1849, Rusia s-a pomenit 
pînă-ntr-atît de antrenată în politica europeană, incit acum 
trebuie să-şi înfăptuiască cit mai repede vechile ei planuri 
în legătură cu Turcia, u Constantinoplul, „ această cheie a 
casei sale" 141, dacă nu vrea ca ele să devină pentru totdeauna 
irealizabile. Succesele contrarevluţiei şi puterea, în continuă 
creştere, a partidului revoluţionar în Europa occidentală, si
tuaţia intenă a Rusiei însăşi şi starea precară a finanţelor 
ei o silesc să acţioneze cu toată rapiditatea. Am fost, nu de 
mult, martorii prologului diplomatic al acestei noi acţiuni 
spectaculoase în problema orientală 142 ; peste citeva luni 
vom putea asista la desfăşurarea acţiunii însăşi. 

Războiul cu Turcia este în mod necesar un război euro
pean. Şi el este cu atît mai bine venit pentru sfînta Rusie, 
:are capătă astfel prilejul să pună temeinic piciorul în Ger
mania, să ducă cu toată energia l a  bun sfîrşit contrarevoluţia 
în această ţară, să ajute prusienilor să cucerească Neu
châtelul şi, în ultimă instanţă, să pornească spre Paris, cen
trul revoluţiei. 

In condiţiile unui asemenea război european, Anglia nu 
p oate să rămînă neutră. Ea trebuie să ia poziţie împotriva 
Rusiei. Şi Anglia este, pentru Rusia, adversarul cel mai de 
temut. Dacă armatele terestre ale continentului, pe msură 
ce înaintează înăuntrul Rusiei, trebuie să slăbească necon
tenit din cauza dispersării pe un teritoriu l arg, dacă înain
tarea lor de la graniţele răsăritene ale vechii Polonii trebuie 
să înceteze aproape cu totul de frica reeditării li 1812, An
glia are p osibilitatea de a lovi Rusia în părţile ei cele mai 
vulnerabile. Abstracţie făcind de faptul că ea poate de
termina pe suedezi să recucerească Finlanda, pentru flota ei 
rămîn deschise Petersburgul şi Odesa. Flota rusească, după 
cum se ştie, este cea mai proastă din lume, iar Kronstadtul 
şi Schlisselburgul p ot fi cucerite tot atît de uşor ca şi S aint
Jean d'Ac're şi San Juan de Ulua 143• Dar, fără Petersburg şi 
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Odesa, Rusia este un colos cu mîinile retezate. La acestea se 
mai adaugă faptul că, atît în ce priveşte desfacerea materiilor 
ei prime cit şi în ce priveşte cumpărarea de produse indus
trile, Rusia nu se poate lipsi de Anglia nici măcar ş ase luni, 
ceea ce s-a văzut cit se poate de limpede încă în timpul blo
cadei continentale napoleoniene ; şi lucrul acesta este şi 
mai valabil pentru zilele noastre. O izolare de piaţa en
gleză i-ar provoca Rusiei, după cîteva Juni, convulsii pu
tenice. Cit despre Anglia, ea nu numai că se poate dispensa 
n timp oarecare de piaţa rusească, dar poate să-şi procure 
de pe alte pieţe tot felul de materii prime ruseşti. După cum 
vedem, Rusia, care inspira atîta teamă, nu este in nici un caz 
atît de periculoasă. Dar ea trebuie să-i pară atît de înspăi
mîntătoare birgerului german penu că îşi subordonează în 
mod direct monarhii lui şi pentru că el presimte, pe bună 
dreptate, că hoardele barbare ale Rusiei vor inunda în scurtă 
vreme Germania şi vor juca acolo, într-o oarecare măsură, 
un rol mesianic. 

Elveţia se află, faţă de Sfînta Alianţă în general, în ace
laşi raport în care se află Camerele prusiene faţă de regele 
lor în special. Cu deosebirea însă că Elveţia mai are un 
ţap ispăşitor, asupra căruia poate să-şi reverse, îndoit sau 
întreit, loviturile pe care le primeşte din p artea Sfintei 
Alianţe, şi anume un ţap ispăşitor lipsit de apărare, cu care 
s-a p omenit cu voia sau fără voia ei : emigranţii germani. 
Este adevărat că o p arte dintre elveţienii „radicali" au pro
testat, la Geneva, Waadt şi Berna, împotriva laşei politici a 
Consiliului federal, pJitică laş ă  atît faţă de Sfînta Alianţă 
cit şi faţă de emigranţi. Dar tot a:ît de adevărat este 
că Consiliul federal avea dreptate cînd susţinea că politica 
sa este „poHtica imensei majorităţi a poporului elveţian" .  
Intre timp, guvenul central continuă foarte liniştit s ă  în
făptuiască, în domeniul p oliticii intene, mici reforme bur
gheze, un sistem unitar vamal, monetar, poştal, de măsuri 
şi greutăţi, reforme care-i asigură simpatia micii burghezii. 
Ce-i drept, ea n-a cutezat să traducă în viaţă hotărîrea cu 
privire la anularea capitulaţiilor militare, şi locuitorii vechi
lor cantoane elveţiene se duc şi acum, zilnic, în grupuri la  
Como pentru a se înrola în serviciul militar napolitan u4, 
Dar, cu toată docilitatea şi condescendenţa ei faţă de Sfînta 
Alianţă, Elveţia este ameninţată de o furtună fatală. ln primul 
moment de ameţeală după războiul Sonderbundului, şi mai 
u seamă după revoluţia din februarie, elveţienii, care de 
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obicei sînt atît de timizi, s-au ·lăsat antrenaţi pe calea actelor 
necugetate. Ei au dat dovadă de o cutezanţă grozavă, ma
nifestîndu-şi dorinţa si devină, în sfîrşit, independenţi ; in 
locul constituţiei din 1 814, garantată de marile puteri, ei şi-au 
acordat una nouă şi au recunoscut independenţa Neuchâtelu
lui, în ciuda obligaţiilor consemnate în tratate. Pentru 
aceasta îşi vor primi pedeapsa cuvenită, cu toate temenelele 
şi amabilităţile lor şi cu toate sericiile de poliţişti aduse de ei. 
Şi, din momentul în care Elveţia va fi antrenată în vîrtejul 
războiului european, situaţia ei nu va fi în nici un caz din 
cele mai favorabile ; căci dacă, pe de o parte, Elveţia a adus 
o ofensă Sfintei Alianţe, pe de altă parte ea a trădat re
voluţia. . 

In Franţa, unde burghezia însăşi, în propriul ei interes, 
s-a situat în fruntea reacţiunii şi unde forma de guvenămînt 
republicană oferă acestei reacţiuni posibilitatea celei mai 
libere şi mai consecvente ofensive, reprimarea revoluţiei 
capătă formele cele mai neruşinate şi mai violente. In scurtul 
interval de o lună, loviturile au urmat una după alta : re
instituirea impozitului pe băuturi, care duce pur şi simplu la 
ruină jumătate din populaţia rurală ; circulara lui d'Hautpoul, 
care obligă pe jandarmi să spioneze pînă şi pe funcţionari ; 
legea cu privire la cadrele didactice din şcolile elementare, 
potrivit căreia toţi învăţătorii pot fi destituiţi în mod arbi
trar de către prefecţi ; legea învăţămîntului, care dă şcolile 
pe mina popilor, şi legea deportărilor în colonii, în care 
burghezia îşi manifestă nepotolita ei sete de răzbunare împo
triva insurgenţilor din iunie şi prin care ea, în lipsa unor 
alte mijloace de tortură, îi expune pe aceştia acţiunii c·elei 
mai ucigătoare clime din Algeria. Despre nenumăratele 
eopulzări operate chiar în rîndurile străinilor nevinovaţi, 
expulzări care de Ja 1 3  iunie n-au mai încetat, nu vrem să 
mai vorbim. 

Scopul acestei furibunde reacţiuni burgheze este, bine
înţeles, restaurarea monarhiei. Dar, pentru restaurarea mo
narhiei, o piedică importantă o constituie dirverşii preten
denţi şi partidele care îi sprijină în interiorul ţării. Legitimiştii 
şi orleaniştii, cele două partide monrhiste foarte putenice, 
aproape c·ă se echilibrează între ele ; al treilea partid, cel 
bonapartist, este cu mult mai slab. Ludovic-Napoleon, în 
ciuda celor 7.000.000 de voturi întrunite de el, nu are nici 
măcar un partid adevărat, ci doar o clică. El, care în aplicarea 
politicii generale a reacţiunii este întotdeauna sprijinit de 
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maj oritatea din Cameră, se vede părăsit de ea de îndată ce 
ies la iveală interesele lui deosebite ca pretendent, părăsit 
nu numai de către maj oritatea din Cameră, dar şi de miniştrii 
săi, care-l prind de fiecare dată c·u minciuna şi care a doua 
zi îl silesc totuşi să declare în scris că ei se bucură de în
crederea lui. Disensiunile intervenite între el şi maj oritate, 
oricît de serioase ar fi consecinţele lor, nu sînt, prin urmare, 
pînă în momentul de faţă decît nişte episoade comice, în care 
de fiecare dată preşedintele republicii joacă rolul celui pă
călit. Se înţelege atunci de la sine că fiecare din grupările 
monarhice conspiră în secret, pe cont propriu, cu Sfînta 
Alianţă. Ziarul „Assemblee Nationaleu are neruşinarea să 
ameninţe făţiş poporul cu intervenţia ruşilor, şi în momentul 
de faţă există suficiente dovezi de intrigile urzite de Ludovic
Napoleon împreună cu Nikolai. 

Dar, pe măsură ce reacţiunea îşi sporeşte eforturile, cresc, 
fireşte, şi forţele pac:idului revoluţionar. Marea masă a popu
laţiei rurale, ruinată de consecinţele parcelării pămîntului, 
de povara impozitelor şi de caracterul pur fiscal şi dăunător 
- chiar din punctul de vedere burghez - al maj orităţii im
pozitelor, dezamăgită de promisiunile făcute de Ludovic
Napoleon şi de deputaţii reacţionari, s-a aruncat în braţele 
partidului revoluţionar şi se declară adeptă a unui socialism, 
ce-i drpt, ,încă extrem de rudimentar şi burghez. Că pînă 
şi departamentele legitimiste au fost cuprinse de o stare de 
spirit revoluţionară ne-o dovedesc ultimele alegeri din de
partamentul Gard, centrul regalismului şi al „terorii albe" 
din 1 815, unde acum a fost ales un „roşu" 145• Mica burghezie, 
apăsată de marele capital, care deţine din nou, în comerţ ca 
şi în politică, exact aceeaşi situaţie ca pe vremea lui Ludovic
FJip, a urmat şi ea populaţia rurală. S-a produs o schimbare 
atît de importantă, că pînă şi trădătorul Marrast şi ziarul bă
canilor, „Le Siecleu ,  au trebuit să deClare că sînt de partea 
socialiştilor. Raportul dintre diferitele clase, care se exprimă 
şi în corelaţia dintre partidele politice, este astăzi aproape 
identic cu cel de la 22 februarie 1 848. Numai că acum este 
vorba de alte hJcruri, că muncitorii sînt mult mai conştienţi 

' şi că clasa ţăranilor, care pînă acum era inertă din punct de 
vedere politic, este antrenată în mişcare şi atrasă de partea 
revoluţiei. 

Prin aceaşta se explică necesitatea pentru burghezia do
minantă de a încerca să suprime cî� mai curînd posibil 
votul universal, şi din această necesitate izvorăşte, la 
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rîndul ei, certitudinea unei apropiate victorii a revoluţiei, 
chiar dacă facem abstracţie şi de relaţiile internaţionale. 

Cit de încordată este, în general, situaţia care s-a creat 
se poate judeca şi după proiectul de lege, atît de comic, pre
zentat de unul dintre reprezentanţii poporului, Pradit, care, 
în circa 200 de paragrafe, face încercarea de a preîntîmpina 
printr-un decret l Adunării naţionale loviturile de stat şi re
voluţiile. Şi cit de puţină încredere are aristocraţia financiară 
de aici, ca şi cea din alte capitale, în „ordinea" aparent sta
bilită se poate vedea din faptul că, acum citeva luni, dife
ritele ramuri ale dinastiei Rotschild au prelungit numai u 
un an contractele încheiate de societăţile lor, ceea ce re
prezintă un termen fără precedent - prin scurtimea lui -
în analele marelui c·omerţ. 

ln timp ce continentul, în ultimii doi ani, se îndeletnicea 
cu revoluţiile şi contrarevoluţiile şi cu nesfîrşitele exerciţii 
retorice indisolubil legate de ele, Anglia, ţară ndustrială, 
înregistra progrese într-un domeniu cu totul diferit : ea tre
cea printr-o perioadă de prosperitate economică. Aici criza 
comercială, care a izbucnit in due course * în tona anului 
1845, a fost întreruptă de două ori : o dată la începutul anu
lui 1 846, ca urmare a hotărîrilor luate de parlament în legă
tură cu libertatea comerţului 146, şi a doua oară la începutul 
nului 1 848, datorită revoluţiei din februarie. O mulţime de 
mărfuri care inundau pieţele de peste oceane şi-au găsit, 
treptat, debuşeu în acest interval de timp. Revoluţia din fe
bruarie a înlăturat pe aceste pieţe concurenţa industriei de 
pe continent, în timp ce industria engleză nu a avut pe piaţa 
perturbată de pe continent pierderi cu mult mai mari decît 
cele pe care le-ar fi avut şi aşa, dacă criza şi-ar fi urmat 
cursul ei. Revoluţia din februarie, care a dus in mod tem
porar la o stagnare aproape completă a activităţii industriei 
de pe continent, a ajutat astfel englezilor să suporte cu 
destulă uşurinţă un an de criză, a contribuit într-o măsură 
mportantă la lichidarea stocurilor de mărfuri aglomerate pe 
pieţele de peste oceane şi a făcut cu putinţă un nou avînt al 
industriei în primăvara anului 1 849. Acest avînt, care de 
:ltfel a cuprins şi o mare parte din industria âe pe continent, 
a atins, în ultimele trei luni, un asemenea nivel, incit 
fabricanţii firmă că n-au mai apucat niciodată o pe
rioadă atît de prosperă, afimaţie care se repetă de fie
care dată în ajunul qizei. Fabricile sînt supraa�lomerate de 

* - m tellenul stbilit. - Nota Tra. 
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comenzi i lucrează cu vHeză sporită ; se recurge la tot felul 
de mijloace pentru a eluda lega zilei de muncă de zece ore 
şi a obţine noi ore de muncă. Se construiesc o mulţime de fa
brii noi în toate părţ1le districtelor industriale, iar cele v echi 
sînt lărgite. Banii 'lichizi afluează spre piaţă, capitlul dis
ponibil vrea să profite de aceasţă conjunctură, in general, 
fatorabilă ; scontul alimentează speculaţia, pătrunde în in
dustrie sau în comerţul cu materii prime, aproape toate măr
furile înregistrează o creştere absolută a preţurilor şi toate, 
fără nici o excepţie, o creştere relativă. Intr-un cuvînt, Anglia 
are parte de „prosperitate" în toată splendoarea ei, şi se pune 
doar întrebarea cit timp va mai dura această plăcută ame
ţeală. In orice c·az, nu prea mult. Numeroase pieţe dintre cele 
mai mari, şi mai cu seamă aceea a Indiilor orientale, sînt de 
pe acum aproape tixite. Chiar de pe acum măfurile sînt ex
portate, de preferinţă, nu atît pe adevăratele pieţe mari, cît 
la bazele comerţului mondial, de unde ele pot i îndreptate 
spre pieţele cele mai favorabile. Datorită imensei creşteri a 
forţelor de producţie, care s-a observat în industria engleză 
în anii 1 846-1847, şi mai cu seamă în 1849, în comparaţie 
cu 1 843-1845, şi care continuă şi azi, pieţele care au mai 
rămas, şi în speeial cele nordamericane, sudamericane şi aus
traliene, vor fi şi ele supraîncărcate. Şi la sosirea primelor 
ştiri despre această supraîncărcare va începe „panica" atît 
în sfera speculaţiei cit şi în aceea a producţiei, poate că încă 
pe la sfîrşitul primăverii sau, cel mai tîrziu, în iulie sau 
august. Dar această ciză, datorită faptului că trebuie să 
coinc'idă cu o serie de mari ciocniri pe continent, va avea cu 
totul alte urmări decît toate cele anterioare. Dacă pînă acum 
fiecare criză era semnalul unui nou succes, al unei noi vic
torii a burgheziei industriale asupra proprietarilor funciari 
şi a burgheziei financiare, această criză va însemna începutul 
revoluţiei engleze moderne, al unei revoluţii în care Cobden 
va prelua rolul lui Necker. 

Să trecem acum la America. Evenimentul cel mai impor
tant care s-a petrecut aici, mai important chiar decît revo
luţia din februarie, este descoperirea zăcămintelor de aur din 
California. Incă de pe acum, deşi n-au trecut decît 1 8  luni, 
se poate prevedea că această descoperire va avea rezultate 
mult mai •grandioase chiar decît descoperirea Americii. Timp 
de 330 de ani, întregul comerţ al Eurtei cu ţinuturile din 
Oceanul Pacific trebuia să ocolească, cu o impresionantă 
răbdare, Capul Bunei Speranţe sau Capul Hon. Toate propu-



28 Karl Marx şi Friedrich Enqels 

nerile privitoare la s ăparea unui canal prin istmul le Panama 
s-au prăbuşit din pricina rivalităţii meschine a ţărilor care 
se îndeletniceau cu negoţul. N-au trecut decît lŞ  luni de la 
descoperirea zăcămintelor de aur din California, şi iankeii 
s-au şi apucat să construiască o cale ferată, o şosea lungă şi 
un canal dinspre golful Mexic ; vapoarele fac de pe acum 
curse regulate de la New York la Chagres şi de la Pan;ma 
la San Francisco. Comerţul din Oceanul Pacific se concen
trează de pe acum în Panama şi drumul de a Capul Hon a 
devenit de domeniul trecutului. Un ţ ărm care se întinde pe 
o distanţă de 30° latitudine, una dintre regiunile cele mai pi
toreşti şi mai fertile din lume, care pînă acum era aproape 
nelocuită, se transformă sub ochii noştri ·într-o ţară bogată, 
civilizată, cu o populaţie deasă formată din oameni de toate 
neamurile, de la iankei pînă la chinezi, de la negri pînă la 
indieni şi malaie'i, de la creoli şi metişi pînJ la europeni. 
Aurul californian se revarsă în şuvoaie asupra Americii şi 
asupra coastei asiatice a Oceanului Pacific şi, datorită lui, 
pînă şi cele mai refractare popoare barbare sînt antrenate în 
comerţul mondial, sînt atrase spre civilizaţie. Pentru a doua 
oară, comeţul mondial capătă o nouă direcţie. Ceea ce erau 
Tirul, Cartagina şi Alexandria in antichitate, Genova şi Ve
neţia în evul mediu, ceea ce au fost pînă 1în zilele noastre 
Londra rşi Liverpool - centre ale comerţului mondial - au 
devenit acum New Yorkul şi San Francisco, San Juan de 
Nicaragua * şi Leon, Chagres şi Panama. Centrul de greutate 
al comerţului mondial, care în evul mediu era în Italia, 
iar în �oca modenă în Anglia, s-a mutat acum în jumă
tatea de sud .a peninsulei nordameric·ane. Industria şi comer
ţul b ătrînei Europe trebuie să depună eforturi imense dacă 
nu vor s ă  ajungă în starea de dec·ădere în care se află industria 
şi comerţul Italiei cu începere din secolul al XVI-lea, dacă 
nu vor ca Anglia şi Franţa să devină ceea ce sînt în zilele 
noastre Veneţia, Genova şi Olanda. Peste cîţiva i vom 
avea o cursă regulată de vapoare, care vor lega Anglia de 
Chagres, iar Chagres şi San Francisco de Sidney, Canton şi 
Singapore. Datorită aurului californi.an şi energiei neobosite 
a iankeilor, amble ţărmuri ale Oceanului Pacific vor deveni 
în curînd tot atît de populate, tot atît de accesibile p entru 
comerţ, tot atît de dezvoltate din punct de vedere industrial 
cum ste acum cojta oceanului de la Boston pînă la New 
Orleans. Şi atunci >ceanl Pacific va avea acelaşi rol pe 

* ste vorba de portul Sn Juan del Sur. - Nota Red. 
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care-l are azi Oceanul Atlantic şi pe care l-a avut în anti
chitate şi în evul mediu Marea Mediterană - acela de mare 
cale maritimă pentru traficul mondial ; iar rolul Oceanului 
Atlantic va decădea la acela al unei mări interioare cum este 
astăzi Mediterana. Singura şansă ca ţările civilizate lin Eu
rpa să nu cadă în aceeaşi dependenţă industrială, comer
cială şi politică în care se află astzi Italia, Spania şi Portu
galia este o revoluţie socială ; o asemenea revoluţie, Cit nu 
€ încă prea tîrziu, tranformă modul de producţie şi de 
schimb, astfel ca să corespundă însşi nevoilor producţiei, 
generate de forţele productive moderne, şi face astfel posi
bil ă crearea unor noi forţe productive, care asigură superio
ritatea industriei europene şi compensează astfeJ dzavanta
j ele poziţiei geografic e. 

In încheiere, încă o cuiozitate caracteristică din China, 
pe care o deţinem din relatarea făcută de Giitzlaff, cfnoscu
tul misionar german. Suprapopulaţia - în creştere lentă, dar 
permanentă - a făcut ca în această ţară condiţiile sociale 
să fie de multă vreme foarte apăsătoare pentru marea ma
joritate a naţiunii. Au venit apoi englezii şi au obţinut cu 
forţa dreptul de a face comerţ liber în cinci porturi. Mii de 
vapoare engleze şi americane s-au îndreptat spre China şi 
în scurt timp ţara a fst inundată de fabricate ieftine brita
nice şi americane. Industria chineză, bazată pe munca ma
nuală, n-a putut rezista concurenţei făcute de maşini. Ne
clintitul imperiu de mijJoc a trecut printr-o criză socială. Nu 
mai puteau fi încasate impozitele, statul era în pragul fali
mentului, populaţia, căzută în bună parte în stare de paupe
rism, începea să se răzvrătească, refuza să se mai supună 
stăpînirii, malt-rata şi omora p e  andarinii împăratului şi pe 
preoţii budişti. Ţara ajunsese, spune el, într-o stare de ruină 
şi era chiar ameninţată de o putenică revoluţie. Ba mai rău 
decît atît. In rîndul plebei răzvrătite au apărut oameni care 
au atras aten1ia asupra sărăciei unora şi bogăţiei altora şi care 
au cerut şi mai cer şi acum să e procdeze la un alt fel de 
repartiţie a avuţiilor, ba chiar la desfiinţarea completă a pro
prietăţii private. Cînd d-l Giitzlaff, după o absenţă de 20 de 
ani, a nimerit iarăşi printre oameni civilizaţi şi printre euro
peni, a auzit vorbindu-se despre socialism şi a întrebat ce 
însenă acest cuvînt. Cînd i s-a explicat, a exclamat în
grozit : 
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„Va să zi:ă nll să p nicăieri de acestă dootrină nfastă. Căci 
acelşi lucru n prdică şi in China, de la o vreme inoace, o mulţime 
de oameni n rîdul gloatei t • 

Se prea poate ca între socialismul chinez şi cel european 
să fie tot .atît de puţină asemănare ca între filozofia chineză 
şi cea hegliană. Este totuşi îmbucurător că, sub ifJuenţa 
baloturilor de stambă ale burghezilor englezi, cel mai vechi 
şi mai neclintit imperiu din lume s-a trezit, după opt ani, în 
ajunul unei răstunări sociale care e sortită să aibă, în orice 
caz, cele mai importante rezultate pentru civilizaţie. Cind 
racţionarii noştri europeni, în apropiata lor pribegie prin 
Asia, vor ajunge fa cele din urmă pînă la zidul chinezesc, 
pînă la portile care duc spre ultrareacţionara şi ultraconser
vatoarea citadlă, cine ştie dacă ei nu vo' citi, deasupra 
acestor porţi, următoarea inscripţie : 

REPUBLIQUE CHINOISE 

LIBERTE, EGTE, RATNE * 
Londra, 31 ianuarie 1 850 

Burgheziei prusiene i s-au împlinit dorinţele : „omul de 
onoare" a depus jurămînt p e  constituţie, cu condiţia „de a 
i se da posibilitatea să cîrmuiască cu această constituţie" . 
Şi, în cele cîteva zile care s-au scurs de la 6 februarie, bur
ghezii din cele două Camere i-au s atisfăcut această dorinţă. 
înainte de 6 februarie, ei spuneau : trebuie să facem con
cesii numai pentru a. face pe rege să jure pe constituţie ; 
după ce va depune jurămîntul, vom putea recurge la alte 
procedee. După 6 februarie ei spun : constituţia a fost în
tărită prin jurămînt, aşa că acum avem toate garanţiile 
posibile ; prin mmare, putem să facem fără grijă unele con
cesii. 1 8.000.000 pentru pregătiri de război - pentru mobili
zarea a 500.000 de soldaţi împotriva unui inamic încă ne
cunoscut - sînt aprobate aproape cu unanimitate de voturi, 
fără nici un fel de discuţii, fără nici o opoziţie ; bugetul este 
votat în p atru zile, toate prniectele prezentate de guvern 
sînt votate de Camere într-o clipită. Precum vedeţi, nici de 
astă dată burghezia germană nu-i lipsită de laşitate şi de pre
texte pentru această laşitate. 

* - Republica chinză. Libertate, galitate, frateitate. - Nota 
Trad. 
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Aceste Camere binevoitoare i-au dat regelui Prusiei 
destule ocazii să vadă ce avantaje prezintă sistemul con
stituţional faţă de cel absolutist, şi aceasta nu numai pentru 
guvenaţi, dar şi pentru guvenanţi. Dacă ne gîndim la difi
cultăţile financiare din anii 1842-1848, la încercările zadar
nice de a contracta n împrumut prin intermdiul Seehand
lung-ului şi al băncii, la răspunsurile negative ale lui Rot
schild, la refuzul Dietei unite de a aproba împrumutul, l a  
secătuirea vistieriei ş i  a tezaurului statului, ş i  dacă facem o 
comparaţie între toate acestea şi pletora financiară din anul 
1 850 - trei bugete cu un deficit de 70.000.000 acoperit cu 
aprobarea Camerelor, o masivă emisiune de obligaţiuni şi 
bonuri de tezaur, crearea unor relaţii mai bune între stat 
şi bancă decit cele anterioare dintre stat şi Seehandlung -
şi dacă la toate acestea adăugăm împrumuturile de 34.000.000 
aprobate ca rezervă, ce contrast rezultă I 

Judecind după declaraţiile făcute de ministrul de Tăzboi, 
guvenul prusian consideră că e foarte probabil să se producă 
unele evenimente care l-ar putea sili să-şi mobilizeze întreaga 
amată în interesul menţinerii „ordinii şi liniştii " în Europa. 
Prin această declaraţie, Prusia a anunţat cu glas tare şi răs
picat reîntoarcerea ei în sinul Sfintei Alianţe. Impotriva cărui 
duşman este îndreptată noua cruciadă e cit se poate de lim
pede. Centrul anarhiei şi al revoluţiei, Babilonul galic, tre
buie distrus. Dacă se va poni un atac direct împotriva 
Franţei sau dacă acest atac va fi precedat de unele diversiuni 
împotriva Elveţiei şi a Turciei depinde în mare măsură de 
felul cum se vor desfăşura evenimentele la Paris. In orice 
caz, guvenul prusian dispune acum de mijloacele necesare 
pentru a ridica, în decurs de două luni, numărul soldaţilor 
săi de la 180.000, la 500.000 ; 400.000 de ruşi se află eşalonaţi 
în Polonia, V olînia şi Basarabia ; Austria are sub arme cel 
puţin 650.000 de oameni. Numai pentru a hrăni aceste imense 
forţe armate Rusia şi Austria sînt nevoite să ponească n 
război de cotropire încă în cursul acestui an. In ce direcţie 
vor opera mai întîi trupele de invazie se vede din ciudatul 
document dat de curînd publicităţii. 

„Schweizerische National-Zeitung0 publică, într-unul din 
ultimele sale numere, un memorandum, întocmit, după cit se 
spune, de generalul austriac Schonhals, şi care cuprinde un 
plan complet de invadare a Elveţiei. Principalele momente 
ale acestui plan sînt următoarele : 

16 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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Prusia concentrează circa 60.000 de oameni pe Main, în apropierea 
tăilor ferate ; n detaşment format din soldaţi din Hessa, Bavaria şi 
Wfuttemberg se concentrează în parte la Rottweil şi Tuttlingen, în p arte 
Ja Kmpten şi Memmingen. Astria aplasează 50.000 de oameni la 
Vorarlberg şi la Innsbruck şi formează un al doilea corp de armată în 
Italia, între Sesto Calende şi  Leco. lntre timp Elveţia e ameţită prin 
fot felul de tratative diplomatice. In momentul ofensivei, prusienii 
îşi transferă în grabă trupele cu trenul la Lorrach, iar detaşamen
tele mici la Donaueschingen ; astriecii se concentrează lingă Bregenz 
şi Feldkirch, jar airmata din Italia în apropiere de Cmo şi Lecco. O bri
gadă rămîne la Baressa şi ameninţă Bellinzona. Ambasadorii prezintă 
un ultimatum şi părăsesc ţara. focep operaţiile militare ; principalul 
pretext : restabilirea constituţiei federale din 1814 şi a libertăţii cantoa
nelor membre ale Sonderbundului. Se trece la un atac concentric împo
triva Lucernei. Prusienii înaintează prin Base! spre rîul Aar, iar austrie
cii prin St. Gallen şi Zilrich spre rîul LiIlmat. Cei dintii ocupă terito
riul de la Solothl"n -înă la Zurzach, iar ceilalţi pe cel de la Zurzach, 
prin Zilrich, pînă la Uznach. In acelaşi timp, 15.000 de austrieci străbat 
drumul de la Chur la Splilgen şi se unesc cu corpul de armată din Italia, 
iar apoi ambele înaintează, prin valea Rinului superior, spre St. Gotthard, 
pentru a face aici j oncţinea cu corpul de armată care înaintează prin 
Baressa şi Bellinzona şi  provoacă răscoală în cantoanele vechi. ln 
acest timp, prin inaintarea armatelor principale, cu care s-au unit la 
Schaffhausen unităţile mai mici, şi prin cucerirea Lucernei, aceste can
toane sînt izolate de Elveţia apuseană Şi în felul acesta sînt despărţite 
oile de cpre. In acelaşi timp, Franţa, care prin „tratatul secret din 30 
ianurie" ste obligată să concentreze la Lyon şi Colmar 60.000 de oa
meni, ocupă Geneva şi Jura sub acelaşi pretext la c are a recurs cînd a 
ocupat Ro.a. 1n acste amdiţii, Berna nu mai poate rezista şi guvernul 
„revoluţionar" se vde nevoit ori să capituleze imdiat, ori să moară 
de foame, âmPreună cu trupele sale, ân Alpii bernezi. 

După c·um se vede, planul nu e chiar aşa de rău. El ţine 
seama de situaţia terenului, propune să  fie ocupată mai 
întîi partea de nord a Elveţiei, care e mai netedă şi mai fer
tilă, şi să fie cucerită cu forţe unite singura poziţie serioasă 
din nordul Elveţiei, aceea de dincolo de rîurile Aar şi Limmat. 
Planul acesta prezintă avantajul că taie armatei elveţiene 
legătur. cu grînarul ei şi lasă în mod vremelnic în mîinile ei 
regiunea muntoasă, mai puţin practicabilă. El poate fi deci 
pus în aplicare la începutul primăverii, şi cu oit va i înfăp
tuit mai devreme, cu atît situaţia elveţienilor împinşi în 
munţi va fi mai grea. 

Dacă acest document a fost publicat împotriva voinţei 
autorilor săi sau dacă a fost întocmit în mod special pentru 
a ajunge la vreun ziar elveţian care să-i facă o largă publi
citate, e greu de stabilit numai pe baza considerentelor cu
prinse în el. In ultimul caz, prin acest document nu s-ar putea 
urmări altceva decît a-i determina pe elveţieni să-şi secă
tuiască vistieria printr-o amplă şi grabnică mobilizare de 
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trupe, a-i face să adopte o atitudine din ce în ce mai docilă 
faţă de Sfînta Alianţă şi, în general, a induce în eroare opi
nia publică asupra intenţiilor pe care le au aliaţii. Intreaga 
zarvă din ultima vreme în legătură cu înarmările Rusiei şi 
.ale Prusiei şi cu planurile de război împotriva Elveţiei >ar 
să pledeze în favoarea acestei presupuneri. Aceeaşi impresie 
o creează şi un paragraf din memorandum în care se re
comandă ca toate operaţiile să fie executate cu cea mai mare 
viteză, pentru a cotropi un teritoriu cît mai mare înainte ca 
contingentele locale să fie recrutate şi scoase din acest teri
toriu. Dar în el se pot găsi tot aîtea temeiuri care să p le
deze în favoarea autenticităţii memorandumului ca plan prin 
care se urmăreşte într-adevăr cotropirea Elveţiei. 

Un lucru este însă sigur : Sfînta Alianţă va p oni, încă în 
cursul acestui an, fie mai întîi împotriva Elveţiei sau a Tur
ciei, fie direct împotriva Franţei, dar şi într-un caz şi în altul 
soarta Consiliului federal este pecetluită. Indiferent de fap
tul că la Berna va sosi mai întîi Sfînta Alianţă saru revoluţia, 
Consiliul federal, prin tactica sa de neutralitate laşă, s-a con
damnat singur la pieire. Contrarevoluţia nu poate să se de
clare mulţumită cu concesiile făcute de acest consiliu, dată 
fiind originea lui mai mult sau mai puţin revoluţionară ; revo
luţia nu va putea tolera nic'i un moment existenţa unui ase
menea guvern trădător şi laş în inima Europei, în vecinătatea 
a trei ţări puternic antrenate în mişcare. Atitudinea Consiliu
lui federal elveţian oferă cel mai elocvent şi, nădăjduim, ulti
mul exemplu de ceea ce înseamnă pretinsa „independentă" 
şi „suveranitate " a statelor mici înconjurate de mari naţiuni 
modene. 

Scris la 31 ianuarie-februarie 1850 

Publicat în 
„Nue Rheinische Zeitung. 
Politisch-iknomische Revue• ·nr. 2, 1850 

� 6* 

Se publică după textul 
apdrut în revistă 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Problema zilei de muncă de zece ore re 

Luptătorii pentru interesele clasei muncitoare se mulţu
meau de regulă să răspundă la argumentele burgheziei liber
schimbiste din aşa-numita „şcoală de la Manchester" 148 numai 
prin demascarea indignată a caracterului egoist, imoral şi 
neruşinat l doctrinei ei. Muncitorul, umilit, călcat în picioare, 
distrus din punct de vedere fizic şi pustiit din punct de vedere 
spiritual de către clasa arogantă a fabricanţilor iubitori de 
arginţi, acest muncitor şi-ar merita pe deplin soarta dacă nu 
i s-ar urca sîngele în obraz ori de cite ori i se spune foarte 
calm că este condamnat să fie pe veci o maşină, un lucru 
de care stăpînul lui poate dispune după bunul său plac, spre 
o mai mare glorie a capitalului şi acumularea lui mai rapidă, 
ori de cite ori i se spune că numai cu această condiţie poate 
fi asigurată „măreţia ţării sale" şi existenţa însăşi a clasei 
muncitoare. Dacă nu ar exista acest sentiment de revoltă 
pasionată, revoluţionară, nu ar exista nici o speranţă de eli
berare a proletariatului. Dar una este să sprijini spiritul de  
împotrivire curajoasă î n  rîndurile muncitorilor, ş i  altceva să-i 
combaţi pe duşmanii lor în discuţii publice. Aici numai cu 
indignarea, numai cu izbucniri de revoltă, oricît de justificate 
ar fi ele, nu faci nimic ; aici este nevoie de argumente. Şi nu 
încape îndoială că, chiar într-o discuţie calmă bazată pe argu
mente, chiar în domeniul ei preferat, în domeniul economiei 
politice, şcoala liber-schimbistă poate fi uşor înfrîntă de apă
rătorii intereselor proletariatului. 

Cît priveşte impertinenţa şi neruşinarea afirmaţiilor făcute 
de fabricanţii liber-schimbişti că existenţa mai departe a so
cietăţii modeme depinde de posibilitatea lor de a acumula 
şi de acum înainte bogăţii din sudoarea şi sîngele muncitori
lor, vrem să facem o singură remarcă. In toate perioadele 
istoriei, imensa majoritate a oamenilor au servit într-o formă 
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sau alta drept simple instrumente pentru îmbogăţirea unui 
pumn de privilegiaţi. In trecut însă, acest sistem de a suge 
s îngele poporului a fost întotdeauna promovat sub paravanul 
>diferitelor pretexte morale, religioase şi politice ; preoţi, filo
zofi, jurişti şi oameni de rstat spuneau poporului că el este 
sortit să îndure mizeria şi foamea spre binele lui şi pentru 
c ă  ac·easta este voia lui dumnezeu. Acum, dimpotrivă, liber
schimbiştii declară cu impertinenţă : „Voi, muncitorii, sîn
teţi sclavi, şi sclavi veţi rămîne pentru că numi mulţumită 
sclaviei voastre ne putem spori avuţia şi numai astfel putem 
noi trăi în prosperitate, pentru că noi, clasa dominantă a 
acestei ţări, nu vom putea să dominăm mai departe dacă voi 
veţi înceta să fiţi sclavi " .  Aşadar, taina asupririi a fost acum, 
în sfîrşit, dezvăluită ; acum, datorită liber-schimbiştilor, po
porul poate, în sfîrşit, s ă-şi înţeleagă limpede poziţia ; acum, 
în sfîrşit, chestiunea este pusă direct şi fără echivoc : noi sau 
voi I Şi, de aceea, aşa cum preferăm duşmanul făţiş falsului 
prieten, aşa îl preferăm pe liber-schimbistul impertinent făţar
nicului aristocrat-filantrop, îl preferăm pe quakerul Bright 
lordului Ashley. 

Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore a fost adop
tată după o luptă îndelungată şi înverşunată, dus ă  timp de 
40 de ani în parlament, în c ampaniile electorale, în presă, în 
fiecare fabric'ă şi în fiecare atelier din regiunile industriale. 
Pe de o parte erau înfăţişate cele mai sfîşietoare imagini : 
copii a căror creştere era frînată şi care erau chinuiţi pînă 
ce-şi dădeau sufletul ; femei smulse din căminul şi de lîngă 
c opiii lor ; generaţii întregi contaminate de boli incurabile ; 
nenumărate vieţi sacrificate şi fericirea oamenilor distrusă 
pe scară naţională - şi toate acestea pentru a îmbogăţi şi 
mai mult un număr dnfim de indivizi care şi aşa sînt foarte 
bogaţi. Şi în acest tablou nimic nu este scornit, toate acestea 
sînt fapte, fapte îndărătnice. Totuşi nimeni nu a îndrăznit 
s ă  ceară desfiinţarea acestui sistem mîrşav ; s-a cerut numai 
ca acţiunea lui s ă  fie întrucîtva îngrădită. Pe de altă parte 
se ridică economistul rece, fără inimă, sluga plătită a celor 
c are se îngraşă de pe urma acestui sistem, şi demonstrează 
printr-o serie de raţionamente tot atît de incontestabile şi de 
precise ca şi regula de trei simplă că acest sistem trebuie să 
rămînă neschimbat, în caz contrar existînd pericolul de „rui
nare a ţării" .  

Trebie s ă  recunoaştem c ă  apărătorii muncitorilor din fa
brici nu s-au priceput de loc s ă  respingă argumentele econo-
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miştilor şi că foarte arareori au avut curajul să polemizeze 
cu ei. Aceasta se explică prin aceea că, în actualul sistem 
social, cînd capitalul este concentrat în mîinile unui număr 
mic de persoane, cărora cei mulţi sînt nevoiţi să-şi vindă 
munca, fiecare dintre aceste argumente constituie un fapt tot 
atît de incontestabil ca şi argumentele prezentate de partea 
adversă. Da, în actualul sistem social , Anglia, cu toate cla
sele populaţiei sale, d epinde întru totul de prosperitatea in
dustriei sale, iar această prosperitate depinde întru totul, în 
actualul sistem, de libertatea cea mai neîngrădită a vînzării
cumpărării şi de obţinerea prof�tului maxim posibil de pe 
urma tuturor resurselor ţării. 

Da, singurul mijloc de a asigura această prosperitate a 
industriei, de care depinde acum însăşi existenţa imperiului, 
este, în condiţiile sistemului actual, de a produce în fiecare 
an mai mult şi cu cheltuieli mai mici. Şi cum să se pro
ducă mai mult reducînd cheltuielile ? In primul rînd, punînd 
uneltele ide producţie [the instrument of production] - ma
şinile şi muncitorii - să luc'reze anul acesta mai mult decît 
anul trecut ; în al doilea rînd, înlocuind metoda de producţie 
general folosită pînă atunci printr-o metodă nouă, mai per
fecţionată, adică înlocuind oamenii prin maşini perfecţionate ; 
în al treilea rînd, reducînd cheltuielile făcute pentru muncitor 
prin reducerea costului întreţinerii lui (comerţul liber cu ce
reale etc.) sau pur şi simplu prin reducerea salariului acestuia 
la nivelul cel mai scăzut cu putinţă. Prin urmare, în toate 
cazurile, cel care pierde este muncitorul ; prin urmare, Anglia 
poate fi salvată numai cu preţul nimicirii muncitorilor ei ! 
Aceasta este situaţia, acestea sînt consecinţele inevitabile 
pentru Anglia ale progresului tehnicii, acumulării capitalu
lui şi concurenţei dinăuntrul ţării şi din afara ei, rezultată 
de aici. 

Aşadar, legea cu privire la ziua de muncă de zece ore, 
considerată c·a atare şi ca scop final, a fost fără îndoială un 
pas greşit, o măsură neraţională şi chiar reacţionară, care 
purta în ine germenele propriei sale pieiri 149• Pe de o parte, 
legea aceasta nu a nimicit actualul sistem social, iar pe de 
altă parte nu a favorizat nici dezvoltarea lui. In loc să for-· 
ţeze dezvoltarea acestui sistem pînă la limitele lui extreme, 
pînă la punctul în care toate resursele clasei dominante se· 
vor fi epuizat, în care dominaţia unei alte clase şi revoluţia 
socială ar fi devenit inevitabile - în loc de aceasta, legea 
cu privire la ziua de muncă de zece ore tindea să împing. 
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cu forţa societatea înapoi, într-un stadiu dej a parcurs, care 
cedase demult locul actualului sistem. Este suficient să vedem 
ce partide au făcut să fie adoptată legea în parlament, în 
ciuda opoziţiei iliber-schimbiştilor, şi atunci acest lucru devine 
evident. Nu cumva clasa muncitoare, prin agitaţia ei, prin 
comportarea i ameninţătoare, a obţinut această lege ? Fireşte 
că nu. Dacă lucrurile ar fi stat aşa, muncitorii demult şi-ar fi 
cucerit Carta 150• In afară de aceasta, persoanele provenite 
din rîndurile muncitorilor care s-au situat în fruntea mişcării 
pentru reducerea zilei de muncă nu e·rau nicidecum nişte 
revoluţionam de temut. In cea mai mare parte erau oameni 
moderaţi şi respectabili, devotaţi bisericii şi tronului. Se ţineau 
departe de cartism şi înclinau în majoritatea cazurilor spre 
un fel de torism sentimental. Ei nu au inspirat niciodată teamă 
vreunui guvern. Legea cu privire la ziua de muncă de zece 
ore a fost adoptată de adversarii reactionari ai comerţului 
liber, de reprezentanţii intereselor proprietarilor funciari, ale 
financiarilor, ale societăţilor coloniale şi de navigaţie, - de 
coaliţia dintre aristocraţie şi acele părţi ale burgheziei care 
se temeau ele însele de dominaţia fabricanţilor liber-schim
bişti. Nu cumva această lege a fost adoptată dintr-un senti
ment de simpatie faţă de popor ? Nicidcum. Ei au trăit şi 
trăiesc de pe urma jefuirii poporului. Ei nu sînt cu nimic mai 
buni decît fabricanţii, deşi sînt mai puţin sinceri şi mai sen
timentali. Ei n-au vrut însă să fie înlăturaţi de fabricanţi, şi 
de aceea, din ură faţă de ei, au votat această lege, care tre
buia să le asigure simpatia poporului şi totodată să oprească 
creşterea rapidă a puterii sociale şi politice a fabricanţilor. 
Adoptarea leqii cu privire la ziua de muncă de zece ore nu 
a dovedit că clasa muncitoare era putenică, ci că fabricanţii 
nu erau încă destul de puternici pentru a obţine ceea ce 
doreau. 

De atunci fabricanţii şi-au asigurat efectiv dominaţia, ob
ţinînd prin parlament aplicarea principiilor liber-schimbiste 
în domeniul comerţului cu cereale şi al navigaţiei. Interesele 
proprietarilor funciari şi ale societăţilor de navigaţie au fost 
jertfite fabricanţilor, aflaţi în plină ascensiune. Şi cu cît fabri
canţii deveneau mai puteici, cu atît îi apăsau mai mult cătu
şele care le-au fost impuse prin legea icu privire la ziua de 
muncă de zece ore. Ei au început s-o încalce făţiş, au reintro
dus sistemul lucrului în schimburi, au silit pe ministrul aface
rilor intene să emită circulare prin care se recomanda inspec
torilor de fabică să treacă cu vederea această încălcare a 



248 Friedrich ngels 

legii, şi cînd, în sfîrşit, avînd în vedere cererea sporită a măr
furilor lor, observaţiile unor inspectori sîcîitori au devenit 
de nesuportat, ei au adus chestiunea în faţa Tribunalului tre
zoreriei, care, printr-o singură sentinţă, a anulat cu desăvîr
şire legea cu privire la iua de muncă de zece ore 151 • 

Astfel, roadele unei agitaţii care a durat 40 de ani au fost 
anihilate într-o singură zi datorită puterii crescînde a fabri
canţilor, cărora pentru aceasta le-a fost de ajuns o scurtă 
perioadă de „prosperitate" şi de „cerere sporită" ,  iar judecă
torii englezi au dovedit că ei, ca şi clericii, avocaţii, oamenii 
de stat şi economiştii, nu sînt decît nişte slugi plătite ale 
clasei dominante, fie ea clasa proprietarilor funciari, a mag
naţilor finanţelor sau a proprietarilor de fabrici. 

Inseamnă oare aceasta că sîntem adversarii legii cu pri
vire la ziua de muncă de zece ore ? Dorim noi oare menţinerea 
sistemului dezgustător de a stoarce bani din măduva şi sîn
gele femeilor şi copiilor ? Nu, desigur. Nu numai că nu sîntem 
nicidecum împotriva acestei legi, dar socotim chiar că clasa 
muncitoare încă în prima zi în care va fi cucerit puterea poli
tică va trebui să adopte, în vederea protecţiei muncii femeilor 
şi copiilor, măsuri mult mai energice decît o lege cu privire 
la ziua de muncă de zece ore, sau chiar de opt ore. Afirmăm 
însă că, în forma în care a fost adoptată în 1847, legea a fost 
impusă în parlament nu de muncitori, ci de aliaţii lor de mo
ment, de clasele reacţionare ale societăţii, şi că, întrucît ea 
nu a fost urmată de nici o altă măsură care să schimbe fun
damental relaţiile dintre capital şi muncă, a fost o măsură 
inoportună, inconsistentă, ba chiar reacţionară. 

Dar, chiar dacă legea cu privire la ziua de muncă de zece 
ore nu mai există, totuşi muncitorii au avut de cîştigat de pe 
urma ei. Pe muncitori nu trebuie să-i tulbure t1iumful de 
scurtă durată al fabricanţilor, căci pînă la urmă vor triumfa 
muncitorii, iar fabricanţii vor plînge în pumni. Şi iată de ce. 

In primul rînd. Timpul şi eforturile cheltuite atîţia ani pen
tru agitaţia în favoarea legii cu p rivire la ziua de muncă de 
zece ore nu au fost degeaba, deşi rezultatele lor imediate au 
fost zădărnicite. In această agitaţie muncitorii au găsit un mij
loc putenic pentru a se cunoaşte între i, pentru a-şi înţelege 
poziţia şi interesele lor în societate, pentru a se organiza şi a 
deveni conştienţi de puterea lor. Muncitorul care a trecut prin 
această agitaţie nu mai este cel dinainte ; iar clasa muncitoare, 
în întregul ei, după ce a trecut prin această agitaţie, este de o 
sută de ori mai putenică, mai luminată, mai bine organizată 
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decît era pînă acum. Clasa muncitoare era înainte o aglome
rare de indivizi izolaţi, care nu se cunoşteau între ei şi care 
nu erau uniţi prin nici un fel de legături comune ; acum ea 
este un tot unitar, putenic, conştient de forţa sa, recunoscut 
.ca „starea a patra" şi care curînd va fi cea dintîi. 

In al doilea rînd. Clasa muncitoare s-a convins din expe
rienţă că nu poate obţine nici o îmbunătăţire trainică a si
tuaţiei sale prin alţii şi că trebuie să o obţină ea însăşi, cuce
rind în primul rînd puterea politică. Muncitorii trebuie să  
înţeleagă acum că niciodată îmbunătăţirea situaţiei lor sociale 
nu le va fi asigurată atî ta timp cît nu vor obţine votul uni
versal, care le va da posibilitatea să  instaureze o majoritate 
muncitorească în Cmera comunelor. Din acest punct de ve
dere, anularea legii cu privire la ziua de muncă de zece ore 
va aduce uriaşe foloase mişcării democratice. 

In l treilea rînd. Anularea în fapt a legii din 1847 va an
trena pe fabricanţi într-o asemenea febră a supraproducţiei, 
incit crizele se vor succede una după alta şi foarte curînd toate 
mijloacele şi resursele actualului sistem vor fi epuizate, ast
fel incit revoluţia va deveni inevitabilă. Această revoluţie, 
care va duce rapid la dominaţia politică şi socială a prole
tarilor, va transforma societatea mai radical decît revoluţiile 
din 1793 şi 1848. Am văzut că actualul sistem social este indi
s olubil legat de dominaţia capitaliştilor industriali şi că 
această dominaţie depinde, la rîndul ei, de posibilitatea de a 
lărgi neîntrerupt producţia, reducînd în acelaşi timp cheltuie
lile necesitate de ea. Dar lărgirea producţiei are o anumită 
limită : ea nu poate depăşi capacitatea pieţelor existente. Cînd 
se întîmplă acest lucru, se produce o criză, care aduce după 
sine ruina, falimentul şi mizeria. Au fost multe crize de acest 
fel, din care pînă acum s-a putut ieşi cu bine datorită deschi
derii unor noi pieţe (piaţa chineză în 1 842) sau unei mai bune 
folosiri a c·elor vechi şi prin reducerea cheltuielilor de pro
ducţie (de pildă prin introducerea comerţului liber cu cereale) . 
Dar şi acestea au o limită. Acum nu mai pot fi deschise noi 
pieţe şi nu a mai rămas decît un singur mijloc de reducere 
a salariilor : o reformă financiară radicală şi reducerea im
pozitelor prin anularea datoriei publice. Iar dacă fabricanţii 
liber-schimbişti nu vor avea Curajul să meargă pînă la capăt 
pe această cale, sau dacă, la un moment dat, şi acest expe
dient va fi epuizat, i bine, în acest caz ei vor pieri din cauza 
abundenţei. Este evident că dacă nu există posibilitatea extin-
1derii continue a pieţelor, într-un sistem care implică lărgirea 
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neîntreruptă a producţiei, dominaţia fabricanţilor va lua sfîr
şit. Şi ce va urma ? „Ruină şi haos general " - spun liber
schimbiştii. Revoluţie socială şi dominaţia proletariatului -
spunem noi. 

Muncitori din Anglia I Dacă pe voi, pe soţiile voastre şi 
pe copiii voştri vă aşteaptă din nou „capcana" zilei de muncă 
de 13 ore, nu desperaţi. Trebuie să beţi pînă la fund acest 
pahar, oricît ar fi de amar. Cu cit veţi trece mai repede prin 
asta, cu atît va fi mai bine. Aroganţii voştri stăpîni, puteţi 
fi siguri, şi-au săpat propriul lor mormînt obţinînd, ceea ce 
numesc ei, o „victorie" asupra voastră. Anularea în fapt a 
legii cu privire la ziua de muncă de zece ore este un eveni
ment care va face ca ceasul eliberării voastre s ă  sune mult 
mai curînd. Fraţii voştri, muncitorii francezi şi germani, nu 
s-au mulţumit niciodată cu revendicarea zilei de muncă de 
zece ore. Ei au năzuit întotdeauna la eliberarea deplină de 
tirania capitalului. Iar voi, care, sub raportul tehnicii, al cali
ficării profesionale şi l numărului, aveţi mult mai multe posi
bilităţi de a vă elibera şi de a produce o cantitate suficientă 
de bunuri pentru voi toţi, voi, desigur, nu vă veţi mulţumi 
cu nişte pomeni mărunte. De aceea, nu mai cereţi „măsuri 
de protecţie a muncii" ,  ci porniţi cu curaj la lupta imediată 
pentru dominaţia politică şi socială a proletariatului, care vă 
va da posibilitatea să luaţi voi înşivă măsuri pentru protecţia 
muncii voastre. 
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Friedrich Engels 

Legea engleză 
cu privire la ziua de muncă de zece ore 

Muncitorii englezi au suferit o înfrîngere însemnată şi 
încă de acolo de unde se aşteptau cel mai puţin. Tribunalul 
trezoreriei, una din cele 4 instanţe judecătoreşti supreme ale 
Angliei, a pronunţat acum cîteva săptămîni o hotărîre prin 
care principalele prevederi ale legii cu privire la ziua de 
muncă de zece ore, promulgată în 1847, sînt în fapt anulate. 

Istoria legii cu privire la ziua de muncă de zece ore pre
zintă o exemplificare vie a formei specifice a dezvoltării con
tradicţiilor de clasă în Anglia şi, de aceea, merită să fie ana
lizată pe larg. 

Se ştie că, o dată cu apariţia marii industrii, fabricanţii 
au început o exploatare necunoscută în trecut, o exploatare 
de o neruşinare fără margini a clasei muncitoare. Noile ma
şini făceau ca munca bărbaţilor adulţi să fie de prisos ; pen
tru supravegherea maşinilor era nevoie de femei şi de copii, 
care erau mult mai indicaţi pentru această treabă şi a căror 
muncă era mai ieftină decît aceea a bărbaţilor. Exploatarea 
industrială a pus deci dintr-o dată stăpînire pe întreaga fami
lie a muncitorului şi a închis-o în fabrică : femei şi copii tre
buiau să muncească zi şi noapte, fără să ştie ce-i odihna, 
pînă ce cădeau din picioare complet epuizaţi. Datorită faptu
lui că munca copiilor era tot mai cerută, copiii săracilor din 
casele de muncă au devenit un adevărat articol de comerţ ; 
începînd de la vîrsta de 4, sau chiar de 3 ani, erau vînduţi 
la licitaţie în grupuri mari - ca ucenici, pentru instruirea 
cărora se încheia un contract - fabricanţilor care ofereau 
mai mult. Amintirea acelor timpuri de exploatare cumplită 
şi neruşinată a copiilor şi femeilor, o exploatare care nu-şi 
slăbea victima atîta timp cît se mai putea suge din ea o pică· 
tură de sînge, cît se mai putea stoarce din muşchii, din vinele 
ei un efort, este încă foarte vie în mintea muncitorilor en· 
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glezi din generaţia mai vîrstnică ; şira spinării deformată sau 
membrele schilodite ale multora dintre ei şi sănătatea com
plet şubrezită a tuturora îi face să păstreze această amintire. 
Soarta sclavilor de pe cele mai nenorocite plantaţii americane 
era fericită în comparaţie cu soarta muncitorilor englezi din 
acea vreme. 

Incă demult statul a fost nevoit să ia măsuri pentru a pune 
frîu exploatării deşănţate, care nu cunoaşte absolut nici o li
mită, practicată de fabricanţi, care călcau în picioare toate 
cerinţele societăţii civilizate. Aceste prime îngrădiri legale au 
fost însă cu totul insuficiente şi curînd au început să fie oco
lite. Abia la o jumătate de secol de la introducerea marii in
dustrii, cînd dezvoltarea vertiginoasă a industriei îşi croise 
un făgaş constant, abia în 1 833 a devenit posibilă adoptarea 
unei legi eficiente care să îngrădească în oarecare măsură 
abuzurile cele mai flagrante. 

Incă de la începutul acestui secol s-a format, sub con
ducerea cîtorva filantropi, un partid care cerea limitarea prin 
lege a timpului de muncă în fabrici la zece ore pe zi. Acest 
partid, care între anii 1810  şi 1 820 şi-a dus agitaţia sub con
ducerea lui Sadler, iar după moartea acestuia sub conducerea 
lordului Ashley şi a lui R. Oastler, şi a continuat s-o ducă 
pînă la aplicarea efectivă a legii cu privire la ziua de muncă 
de zece ore, a unit încetul cu încetul sub steagul său, în afară 
de muncitori, şi aristocraţia, precum şi toate fracţiunile bur
gheziei ostile fabricanţilor. Această unire a muncitorilor cu 
elementele cele mai eterogene şi mai reacţionare ale socie
tăţii engleze a făcut ca agitaţia pentru ziua de muncă de zece 
ore să fie ruptă cu desăvîrşire de agitaţia revoluţionară a 
muncitorilor. E drept că cartiştii erau toţi pînă la unul pentru 
legea cu privire la ziua de muncă de zece ore ; ei formau prin
cipala masă, corul, la toate mitingurile în legătură cu ziua de 
muncă de zece ore ; ei şi,au pus p resa la dispoziţia comitetu
lui pentru ziua de muncă de zece ore. Dar nici un cartist nu 
a luat atitudine oficial alături de partizanii aristocraţi sau bur
ghezi ai legii cu privire la ziua de muncă de zece ore, nici 
unul n-a făcut parte din comitetl din Manchester pentru ziua 
de muncă de zece ore. (Short-Time-Committee) . Acest comi
tet era constituit exclusiv din mundtori şi supraveghetori din 
fabrică. Dar muncitorii care făceau parte din comitet erau nişte 
biete făpturi înfrînte, chinuite de muncă peste puteri, nişte 
oameni liniştiţi, c·u frică de dumnezeu şi modeşti, care simţeau 
o spaimă cucenică faţă de cartism şi socialism şi nutreau 
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respeotul c·uvenit faţă de tron şi biserică ; fiind prea neputin
cioşi pentru a urî burghezia industrială, ei nu erau în stare 
decît să venereze plini de smerenie aristocraţia, care cel puţin 
binevoia să se intereseze de mizeria lor. Torismul muncitoresc 
al acestor partizani ai zilei de muncă de zece ore era încă 
ecoul acelei prime opoziţii a muncitorilor faţă de progresul 
industrial, opoziţie care căuta să restabilească vechile relaţii 
patriarhale şi care în manifestările ei cele mai energice n-a 
mers mai departe de distrugerea maşinilor. Nu mai puţin 
reacţionari decît aceşti muncitori eiau şefii burghezi şi aisto
craţi ai partidului care milita pentru ziua de muncă de zece 
ore. Ei erau toţi, fără excepţie, nişte tory sentimentali, în cea 
mai mare parte nişte ideologi visători, în mintea cărora stă
ruia amintirea dispărutei exploatări patriarhale, camuflate, 
cu cortegiul ei de cucernicie, viaţă de familie, virtute şi obtuzi
tate, cu rînduielile ei închistate, moştenite prin tradiţie. Aceşti 
oameni mărginiţi se simţeau cuprinşi de ameţeală numai cînd 
priveau vîrtejul revoluţiei industriale. Sufletul lor mic-bur
ghez se indigna în faţa noilor forţe productive apărute pe 
neaşteptate şi ca prin farmec, care numai în cîţiva ani au 
măturat din calea lor clasele cele mai venerabile, cle mai 
inviolabile, cele mai importante ale societăţii de pînă atunci 
şi le-au înlocuit cu clase noi, înainte necunoscute, cu clase 
ale căror interese, simpatii, mod de viaţă şi idei se aflau în 
contradicţie flagrantă cu instituţiile vechii societăţi engleze. 
Aceşti ideologi slabi de înger n-au pierdut ocazia de a pro
testa, situîndu-se pe punctul de vedere l moralei, umanităţii 
şi compasiunii, împotriva cruntei neîndurări şi brutalităţii cu 
care se desfăşura acest proces de transformare a societăţii 
şi de a-i opune, ca un ideal social, stabilitatea, tihnita bună
stare şi virtute a patriarhalismului care dispărea. 

In perioada în care problema zilei de muncă de zece ore 
atrăgea asupra ei atenţia opiniei publice, acestor elemente li 
s-au alăturat toate fracţiunile societăţii ale căror interese erau 
lezate şi a căror existenţă era ameninţată de revoluţia in
dustrială. Bancherii, agenţii de bursă, armatorii şi negustorii, 
aristocraţia funciară, marii latifundiari din Indiile occidentale, 
mica burghezie - se uneau cu toţii din c·e în ce mai mult în 
acele perioade sub conducerea acelora care făceau agitaţie 
pentru ziua de muncă de zece ore. 

Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore oferea 
acestor clase şi fracţini reacţionare un teren excelent pentru 
a se uni cu proletariatul împotriva burgheziei industriale. 



254 Friedrich n1els 

Stingherind considerabil creşterea rapidă a bogăţiei, a influen
ţei, a puterii sociale şi politice a fabricanţilor, ea oferea mun
citorilor numai avantaje pur materiale, ba chiar exclusiv fizice. 
Ea îi ferea de ruinarea prea rapidă a sănătăţii lor, dar nu le 
oferea nimic prin care ar fi putut deveni periculoşi pentru 
aliaţii lor reacţionari ; nu le dădea nici putere politică şi nici 
nu le schimba poziţia lor socială de muncitori salariaţi. Dim
potrivă, agitaţia în favoarea zilei de muncă de zece ore ţinea 
în permanenţă pe muncitori sub influenţa şi, în parte, chiar 
sub conducerea acestor aliaţi avuţi, conducere de care, de la 
legea cu privire la reforma electorală încoace şi de la începu
tul agitaţiei cartiste, ei căutau tot mai mult să scape. Era 
foarte firesc, mai ales la începutul revoluţiei industriale, ca 
muncitorii, care duceau o luptă directă numai împotriva bur
gheziei industriale, s ă  se alăture aristocraţiei şi celorlalte frac
ţiuni ale burgheziei, de care nu erau exploataţi în mod direct 
şi care luptau şi ele împotriva burgheziei industriale. Dar 
această alianţă denatura caracterul mişcării muncitoreşti, 
imprimîndu-i o pronunţată nuanţă reacţionară, care abia acum 
dispare treptat ; ea a întărit considerabil poziţiile elementului 
reacţionar din mişcarea muncitorească, adică poziţiile acelor 
muncitori cum sînt, de pildă, ţesătorii manuali, a căror ra
mură de activitate mai ţine încă de manufactură şi pentru 
care, deci, progresul industrial ca atare constituie o pri
mejdie. 

De aceea a fost un noroc pentru muncitori că în acea 
epocă de confuzie din 1 847, cînd toate vechile partide par
lamentare se descompuneau, iar cele noi nu erau încă for
mate, a fost, în sfîrşit, adoptată legea cu privire la ziua de 
muncă de zece ore. Ea a fost votată în urma unei serii în
tregi de scrutine încurcate, al căror rezultat se datora în mod 
e vident numai întîmplării şi în timpul cărora nici un p artid, 
in afară de fabricanţi, liber-schimbişti convinşi, pe de o parte, 
şi de proprietarii funciari, adepţi înfocaţi ai protecţionismu
lui, pe de altă parte, nu a votat în bloc şi consecvent. Ea a 
fost adoptată c a  o festă, pe care aristocraţia, o parte dintre 
adepţii lui Peel şi o parte dintre whigi au jucat-o fabricanţi
lor pentru a-şi lua revanşa pentru marea victorie obţinută de 
aceştia prin anularea legilor cerealelor. 

Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore a adus mun
citorilor nu numai satisfacerea unei cerinţe fizice imperioase, 
ocrotindu-le în oarecare măsură sănătatea împotriva exploată
rii deşăntate a fabricanţilor, ea i-a eliberat pe muncitori şi de 
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tovărăşia vis�orilor sentimentali, de solidaritatea cu toate 
clasele reacţionare ale Angliei. Trăncănelile patriarhale ale 
unui Oastler, emoţionantele asigurări de simpatie ale unui 
lord Ashley n-au mai găsit ascultători de îndată ce legea 
�ilei de muncă e zece ore a ,  încetat de a mai fi princi
palul conţinut al acestor tirade. Abia acum mişcarea munci
torească s-a concentrat în întregime asupra cuceririi puterii 
_politice de către proletariat, ca fiind primul mijloc de transfor
mare a întregii societăţi existente. Iar în această problemă, 
aristocaţia şi fracţiunile reacţionare ale burgheziei, aliaţii 
le ieri ai muncitorilor, s-au opus mişcării muncitoreşti ca  
duşmani de  moarte, ca  aliaţi ai burgheziei industriale. 

Ca urmare a revoluţiei industriale ,  industria, datorită că
reia Anglia cucerise piaţa mondială şi o ţinea subjugată, de
venise pentru Anglia principala ramură de p roducţie. Prospe
ritatea Angliei depindea întru totul de avîntul sau declinul in
dustriei, se ridica şi cobora împreună cu fluctuaţiile acesteia. 
'Datorită influenţei hotărîtoare a industriei, burghezia indus
trială, adică fabricanţii, au devenit Clasa hotărîtoare în socie
tatea engleză ; dominaţia politică a industriaşilor, înlăturarea 
tuturor instituţiilor p olitice şi sociale care stăteau în calea dez
voltării marii industrii au devenit o necesitate. Burghezia 
industrială s-a pus pe lucru. Istoria Angliei, de la 1 830 şi pînă 
'în prezent, este istoria victoriilor obţinute una după alta de 
această burghezie asupra adversarilor ei reacţionari uniţi. 

ln timp ce în Franţa revoluţia din iulie a dus la dominaţia 
aristocraţiei financiare, în Anglia, legea cu privire la reforma 
-electorală, care a fost adoptată imediat după aceea, în 1 832, 
a dus tocmai la căderea aristocraţiei financiare. Banca, cre
Oitorii statului şi speculanţii de bursă, într-un cuvînt toţi cei 
ce făceau negoţ cu bani şi cărora aristocraţia le datora sume 
mari, stăpîniseră p înă atunci •aproape în mod exclusiv An
glia, sub paravanul pestriţ al monopolului electoml. Cu cit 
marea industrie şi comerţul mondial se dezvoltau mai mult, 
cu atît dominaţia lor, în ciuda unor concesii izolate, de
venea mai insuportabilă. Coaliţia tuturor celorlalte fracţiuni 
ale burgheziei cu p roletariatul englez şi cu ţăranii irlandezi 
a răstunat burghezia financiară. Poporul ameninţa cu revo
luţia, burghezia înapoia băncii, în masă, biletele ei şi o aduse 
în pragul falimentului. Aristocraţia financiară a cedat la timp ; 
ac·easta a făcut ca Anglia să  fie scutită de o revoluţie ca cea 
din februarie. 
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Legea cu privire la reforma electorală a dat tuturor clase
lor avute ale ţării, pînă la cel mai mic negustoraş, dreptul de 
a participa la puterea poJHică. Datorită acestui lucru, toate 
fracţiunile burgheziei au căpătat un teren legal pe care să-ş1 
poată formula pretenţiile şi exercita put�a lor. Aceeaş" 
luptă care se dă în Franţa s'ub republică, de la victoria n 
iunie 1848 încoace, între diferitele fracţiuni ale burgheziei, 
s-a dat în Anglia în cadrul parlmentului după legea cu pri
vire la reforma electorală. Se înţelege că, întrucît condiţiile 
sînt complet diferite, şi rezultatele în cele două ţări sînt com
plet diferite. 

O dată ce burghezia industrială şi-a cucerit prin legea cu 
privire la reforma electorlă o arenă pentru lupta parlamen
tară, nu putea să nu obţină o victorie după alta. Prin limitarea 
sinecurelor 152, burgheziei industriale i-au fost sacrificaţi 
lacheii aristocraţi ai financiarilor, prin legea cu privire la 
săraci din 1 833 153 - pauperii, iar prin reducerea tarifului şi 
introducerea impozitului p e  venit i-a fost sacrificată scutirea 
de impozite de care se bucurau financiarii şi proprietarii fun
c'iari. O dată cu victoriile industriaşilor a sporit şi numărul 
vasalilor lor. Marele şi micul comerţ au devenit tributarii lor. 
Londra şi Liverpoolul s-au prostenat în faţa libertăţii comer
ţului, acest mesia al industriaşilor. Dar, o dată cu victoriile 
lor, au crescut şi cerinţele lor, pretenţiile lor. 

Marea industrie modenă poate exista numai cu condiţia 
de a se extinde în permanenţă, de a cuceri în permanenţă noi 
pieţe. Ea e silită la aceasta de posibilităţile nelimitate ale pro
ducţiei în masă, de neîncetata dezvoltare şi continua perfec
ţionare a tehnicii şi de înlăturarea neîntreruptă de capitaluri 
şi de forţă de muncă determinată de toate acestea. Orice stag
nare înseamnă aici începutul ruinei. Dar extinderea industriei 
este condiţionată de extinderea pieţelor. Şi întrucît industria, 
în actualul ei stadiu de dezvoltare, îşi sporeşte incomparabil 
mai rapid forţa ei productivă decît îşi poate extinde pieţele, 
se produc crizele peiodice în cadrul cărora, din cauza 
surplusului de mijloac·e de producţie şi de produse, se opreşte 
dintr-o dată circulaţia în organismul comercial, industria şi 
comerţul stagnează aproape cu desăvîrşire, pînă cînd exce
dentul de produse se poate scurge prin noi canale. Anglia este 
focarul ac·estor crize, :l căror efect paralizant se resimte în 
mod inevitabil în cele mai îndepărtate şi mai ascunse colţuri 
ale pieţei mondiale, ducînd pretutindeni la ruinarea unei părţi 
însemnate a burgheziei comerciale şi industriale. Pentru a 
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ieşi din aceste crize, care de altfel dovedesc în modul cel mai 
palpabil tuturor pătu1ilor societăţii engleze dependenţa lor 
de fabricanţi, nu există decît un singur mijloc : lărgirea des
facerii fie prin cucerirea de noi pieţe, fie prin exploatarea 
mai temeinică a celor vechi. Dacă lăsăm la o parte puţinele 
excepţii, în care, aşa cum a fost cazul Chinei în 1 842, s-a 
p ătruns prin forţa armelor într-o piaţă rămasă pînă atunci 
închisă cu îndărătnicie, există un singur mijloc de a deschide 
pe cale industrială noi pieţe şi de a exploata mai temeinic 
pe cele vechi : preţuri mai scăzute, adică reducerea cheltuie
lilor de producţie. Or, cheltuielile de producţie pot fi reduse 
prin metode de producţie noi, mai perfecţionate, prin reduce
rea profitului, sau prin reducerea sala"iului. Introducerea unor 
metode de producţie mai perfecţionate nu poate îns ă  salva 
societatea de criză, deoarece face să crească  producţia, şi în 
felul acesta determină ea însăşi necesitatea unor noi pieţe. 
In timp de criză, cînd fiecare este bucuros să vîndă chiar în 
pierdere, nu are rost să vorbim de scăderea profitului. La fel 
stau lucrurile şi cu salariul, care, de altminteri, ca  şi profitul, 
este determinat de legi care nu depind de voinţa s au de inten
ţiile fabricanţilor. Şi, totuşi, salariul c·onstituie principala parte 
-componentă a cheltuielilor de producţie, iar continua lui re
ducere este singurul mijloc de extindere a pieţelor şi de 
ieşire din criză. Salariul va scădea, însă, numai o dată cu ief
tinirea mijloacelor de trai ale muncitorului. Iar în Anglia, 
mijloacele de trai ale muncitorului s-au scumpit din cauza 
taxelor vamale protecţioniste asupra cerealelor, asupra pro
duselor c·oloniale engleze etc. şi a impozitelor indirecte. 

Aşa se explică agitaţia neîntreruptă, zgomotoasă, generală 
făcută de industriaşi în favoarea libertăţii comerţului şi în
deosebi a desfiinţării taxelor l a  cereale. Aşa se explică faptul 
senificativ că  de la 1 842 încoace, fieoare criză comercială 
şi industrială le-a adus o nouă victorie. Prin desfiinţarea taxe
lor la cereale le-au fost sacrificaţi proprietarii funciari englezi, 
prin desfiinţarea taxelor vamale diferenţiale la zahăr etc·. -
proprietarii funciari din colonii, prin desfiinţarea legilor cu 
privire la navigaţie 154 - armatorii. In momentul de faţă ei 
desfăşoară o agitaţie în favoarea limitării cheltuielilor statului 
şi scăderii impozitelor, precum şi în favoarea acordării drep
tului de vot acelei p ărţi a muncitorilor care oferă cele mai 
mari garanţii. Ei vor să-şi asigure noi aliaţi în parlament, pen
tru a-şi cuceri mai repede o dominaţie politică nemijlocită, 
singura care le dă posibilitatea să se descotorosească de 
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anexele tradiţionale ale maşinii de stat engleze : aristocraţia, 
biserica, sinecurile, jurisprudenţa semi-feudală, anexe care au 
pierdut orice sens, dar sînt foarte costisitoare. Nu încape în
doială că noua criză comercială iminentă în momentul de 
faţă, care, după toate aparenţele, va coincide cu ciocniri noi 
şi de mari proporţii pe continent, va duce, cel puţin, la acest 
progres în dezvoltarea Angliei. 

-

Dar, în toiul acestor victorii neîntrerupte ale burgheziei 
industriale, fracţiunile reacţionare au reuşit să-i pună cătuşele 
legii cu privire la ziua de muncă de zece ore. Această lege a 
fost adoptată într-un moment care nu era nici un moment de 
prosperitate, nici unul de criză, în una din acele perioade de 
tranziţie în care industria mai are încă îndeajuns de suferit 
de pe urma supraproducţiei pentru a nu putea pune în mişcare 
lecît o parte din resursele ei şi în care, deci, fabricanţii nu folo
sesc integral ziua de muncă. Numai într-un asemenea mo
ment, în care legea cu privire la ziua de muncă de zece ore 
.i.ta conc.renţa dintre fabricanţii înşişi, numai într-un ase
menea moment era ea acceptabilă. Dar acest moment a cedat 
curînd locul unei noi perioade de prosperitate. Pieţele golite 
de mărfuri se cereau din nou aprovizionate ; specula a apă
rut iarăşi şi a dublat cererea ; fabricanţii nu mai pridideau 
cu lucrul. Acum, legea cu privire la ziua de muncă de zece ore 
se transforma pentru ei, care aveau nevoie mai mult ca ori
cînd de o totală independenţă şi de posibilitatea de a dispune 
nelimitat de toate resursele indusrtriei, în nişte cătuşe insupor
tabile. Ce avea să  se întîmple cu industriaşii în timpul viitoarei 
crize, dacă nu li se permitea să exploateze din plin scurta 
perioadă de prosperitate ? Legea cu privire la ziua de muncă 
de zece ore trebuia să cadă. Şi dacă nu erau încă destul de 
puternici pentru a o anula în parlament, trebuiau să caute s-o 
eludeze. 

Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore limita timpul 
de muncă al tinerilor sub 1 8  ani şi al tuturor muncitoarelor 
la zece ore pe zi. Intrucît femeile, adolescenţii şi copiii consti
tuie cea mai mare parte a muncitorilor din fabrici, consecinţa 
necesară a fost că fabricile nu puteau să lucreze, în general, 
decît zece ore pe zi. Dar atunci cînd, în perioada de prosperi
tate, fabricanţii au avut nevoie să sporească orele de muncă, 
ei au găsit o soluţie. Aşa cum au procedat înainte cînd era 
vorba de copii sub 1 4  ani, l căror timp de muncă este şi mai 
limitat, ei au mai angajat cîteva femei şi cîţiva adolescenţi 
pentru a da ajutor şi pentru a completa schimburile. In felul 
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acesta fabricile, ca şi muncitorii lor adulţi erau puşi să lucreze 
treisprezece, paisprezece, cincisprezece ore fără ca nici un 
individ dintre cei care intrau în prevederile legii cu privire 
la ziua de muncă de zece ore să fi lucrat mai mult de zece ore 
pe zi. Aceasta contravenea în parte literii legii, şi în şi mai 
mare măsură spiritului legii şi intenţiei legiuitorului ; inspec
torii de fabrică îi dădeau în judecată pe industriaşi, judecă
torii de pac·e aveau puncte de vedere diferite şi hotărîrile lor 
difereau între ele. Şi cu cit prosperitatea creştea, cu atît mai 
vehement protestau industriaşii împotriva legii cu privire la 
ziua de muncă de zece ore şi împotriva amestecului inspec
torilor de fabrică. Sir G. Grey, ministrul de interne, a dat 
ordin inspectorilor să tolereze sistemul de muncă în schimburi 
{relay sau shift system) . Dar mulţi dintre ei, bazîndu-se pe 
lege, nu ţineau seama de acest ordin. In cele din urmă, un 
caz deosebit de semnificativ a ajuns pînă la Tribunalul tre
zoreriei, iar acesta s-a pronunţat în favoarea fabricanţilor. 
Prin această sentinţă, legea cu privire la ziua de muncă de 
zece ore era în fapt abrogată, iar fabricanţii au devenit din 
nou stăpîni absoluţi în fabricile lor ; în timpul crizei ei pot 
lucra două, trei sau şase ore şi, în perioadele de prosperitate, 
de la treisprezece pînă la cincisprezece ore, iar inspectorii de 
fabrică nu mai au dreptul să se amestece. 

Dacă legea cu privire la ziua de muncă de zece ore a fost 
apărată în primul rînd de reacţionari şi dacă în mod exclusiv 
clasele reacţionare au făcut ca ea să fie votată în parlament, 
vedem acum că, prin felul în care a fost aplicată, ea a consti
tuit o măsură absolut reacţionară. Intreaga dezvoltare socială 
a Angliei este legată de dezvoltarea industriei, de progresul 
ei. Toate instituţiile care împiedică această dezvoltare, care 
vor s-o îngrădească sau s-o reglementeze după criterii care 
nu au nici o contingenţă cu ea şi sa şi-o subordoneze, sînt 
reacţionare, inconsistente şi vor fi înlăturate de această dez
voltare. Forţa revoluţionară, care a venit cu atîta uşurinţă 
de hac întregii societăţi patriarhale a vechii Anglii, aristocra
ţiei şi burgheziei financiare, nu se va lăsa desigur [nghesuită 
în limitele înguste ale legii cu privire la ziua de muncă de zece 
ore. Toate încercrile lordului Ashley şi ale tovarăşilor săi 
de a reintroduce printr-o interpretare autentică legea care a 
căzut vor fi infructuoase sau, în cel mai bun caz, vor avea 
numai n rezultat efemer aparent. 

Şi, totuşi, pentru muncitori legea u privire la ziua de 
muncă de zece ore este indispensabilă. Ea este pentru ei ) 
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necesitate fizică. Fără această lege, întreaga generaţie tînără 
de muncitori din Anglia se distruge din punct de vedere fizic. 
Dar între legea cu privire la ziua de muncă de zece ore pe 
care o revendică astăzi muncitorii şi aceea pentru care au 
făcut propagandă Sadler, Oastler şi Ashley şi care a fost 
votată de coaliţia reacţionară din 1 847 există o deosebire 
uriaşă. Din scurta existenţă a acestei legi, din uşurinţa cu 
care a fost desfiinţată - a fost destul o simplă hotărîre ju
decătorească, n-a fost nevoie nici măcar de un act emis de 
parlament ca s ă  fie anulată -, din manifestările ulterioare ale 
foştilor lor aliaţi reacţionari, muncitorii au înţeles cît valo
rează o alianţă cu reacţiunea. Ei au înţeles ce folos pot avea 
de pe urma introducerii unor neînsemnate măsuri izolate 
împotriva burgheziei industriale. Ei au înţeles că burghezia 
industrială este deocamdată singura clasă în stare să se si
tueze în momentul de faţă în fruntea mişcării, că ar fi zadar
nic să i te împotriveşti ei în îndeplinirea ac·estei misiuni 
progresiste. De aceea, cu toată luşmnia lor făţişă şi care nu 
încetează nici un moment împotriva industriaşilor, muncitorii 
sînt astăzi mult mai înclinaţi să-i sprijine în agitaţia lor în 
favoarea introducerii depline a libertăţii comerţului, a re
formei financiare şi a extinderii dreptului de vot, decît să se 
lase din nou amăgiţi de înşelătoriile filantropice sub steagul 
reacţionarilor uniţi. Ei simt că lor le va veni ceasul abia 
atunci cînd industriaşii îşi vor fi jucat rolul, şi de aceea in
stinctul lor just îi îndeamnă să accelereze procesul de dezvol
tare, care trebuie să dea industriaşilor puterea şi prin aceasta 
să pregătească căderea lor. Dar aceasta nu-i face pe munci
tori să uite c ă, contribuind la instaurarea dominaţiei in
dustriaşilor, ei contribuie la instaurarea dominaţiei duşmani
lor lor celor mai direcţi, duşmanii lor de moarte, şi  că ei pot 
dobîndi propria lor eliberare numai prin răstunarea industria
şilor, prin cucerirea puterii politice pntru ei înşişi. Anularea 
legii cu privire la ziua de muncă de zece ore le-a dovedit 
din nou acest lucru în modul cel mai grăitor. Reintroducerea 
acestei legi poate avea sens acum numai în condiţiile domi
naţiei votului universal, iar în Anglia, unde 2/s din populaţie 
o formează proletarii industriali, votul universal înseamnă 
dominaţia politică exclusivă a clasei muncitoare cu toate 
schimbările revoluţionare ale rînduielilor sociale pe care le 
implică. Iată de ce legea zilei de muncă de zece ore pentru a 
cărei obţinere luptă astăzi muncitorii nu seamănă nicidecum 
cu aceea anulată de curînd de Tribunalul trezoreriei. Ea nu 
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mai este o încercare izolată de a paraliza dezvoltarea indus
trială, ea este o verigă dintr-un lanţ lung de măsuri care tre
buie să transforme cu desăvîrşire actuala structură a socie
tăţii şi să distrugă încetul cu încetul toate contradicţiile de 
dasă existente pînă acum ; ea nu mai este o măsură re
acţionară, ci una revoluţionară. 

Anularea efectivă a legii zilei de muncă de zece ore, mai 
întîi de către fabricanţi cu de la sine putere, apoi de către 
Tribunalul trezoreriei, a contribuit în primul rînd la scurtarea 
perioadei de prosperitate şi la accelerarea crizei. Dar ceea ce 
accelerează crizele ac·celerează în acelaşi timp şi mersul dez
voltării societăţii engleze şi realizarea scopului imediat al 
acestei dezvoltări : răsturnarea burgheziei industriale de către 
proletariatul industrial. Mijloacele de care dispun industriaşii 
pentru extinderea pieţelor şi pentru înlăturarea crizelor sînt 
foarte limitate. Reducerea cheltuielilor statului, preconizată 
de Cobden, este sau o simplă trăncăneală proprie whigilor, 
sau echivalează cu o adevărată revoluţie, chiar dacă nu ur
mareşte decît o îmbunătăţire de moment. Iar dacă va fi apli
cată pe scara cea mai largă, cea mai revoluţionară - în mă
sura în care industriaşii englezi pot fi revoluţionari -, cum 
se poate preîntîmpina criza următoare 1 Este evident că in
dustriaşii englezi, ale căror mijloace de producţie au o capa
citate de a s e  extinde incomparabil mai mare decît pieţele 
lor de desfacere, se apropie cu p aşi repezi de momentul în 
care şi mijloacele lor excepţionale vor fi epuizate, în care 
perioada de prosperitate, care acum mai desparte încă o criză 
de cea următoare, va dispărea cu desăvîrşire sub presiunea 
forţelor productive, dezvoltate p este măsură, în care crizele 
vor fi despărţite una de cealaltă numai prin scurte perioade 
de activitate industrială slabă, somnolentă ; atunci industria, 
comerţul, întreaga societate modernă ar trebui să piară din 
cauza surplusului de forţă vitală neutilizată, pe de-o parte, 
şi a sleirii totale, pe de altă parte, dacă această stare anor
mală n-ar purta în sine remediul p entru vindecarea sa şi dacă 
dezvoltarea industriei nu ar fi generat totodată singura clasă 
în stare să ia atunci în mîinile sale conducerea societăţii -
proletariatul. Revoluţia proletară va fi atunci inevitabilă, iar 
victoria ei neîndoioasă. 

Acesta este mersul normal al evenimentelor, aşa cum re
zultă el cu necesitate ineluctabilă din întreaga situaţie so
cială actuală a Angliei. In c·e măsură acest curs normal va 
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putea fi ac·celerat prin ciocniri pe continent şi schimbări re
voluţionare în Anglia, o va arăta viitorul apropiat. 

Dar legea cu privire la ziua de muncă de zece ore ? 
Din momentul în care chiar şi graniţele pieţei mondiale 

vor deveni prea strîmte pentru deplina dezvoltare a 
tuturor resurselor industriei modene, din momentul în care 
va avea nevoie de o revoluţie socială pentru ca forţele ei să 
poată dobîndi din nou deplina libertate de acţiune, - din acel 
moment limitarea timpului de muncă nu mai este o măsură 
reacţionară, nu mai constituie o frînă pentru dezvoltarea 
industriei. Dimpotrivă, aceasta se impune de la sine. Primul re
zultat l revoluţiei proletare în Anglia va fi centralizarea 
marii industrii în mîinile statului, adică ale proletariatului 
ajuns la putere, iar o dată cu centralizarea industriei sînt 
înlăturate toate relaţiile legate de concurenţă care duc în mo
mentul de faţă la un conflict între reglementarea timpului 
de muncă şi progresul industriei. Aşadar, singura rezolvare a 
problemei zilei de muncă de zece ore, ca şi a tuturor proble
melor care au la baza lor contradicţia dintre capital şi munca 
salariată, este revoluţia proletară. 
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In cursul celor doi ani revoluţionari, 1 848-1 849, Liga co
muniştilor s-a afirmat în două feluri : întîi prin faptul că 
membrii ei au participat pretutindeni energic la mişcare, că 
în presă, pe baricade şi pe cîmpurile de luptă au fost în pri
mele rînduri ale singurei clase hotărît revoluţionare, prole
tariatul. Liga s-a afimiat de asemenea prin faptul că concepţia 
ei despre mişcare, aşa cum a fost expusă în circularele con
greselor şi ale Organului central din 1 847, ca şi în „Mani
festul Comunist " ,  s-a dovedit a fi singura justă, că speranţele 
exprimate în aceste documente s-au împlinit întru totul, iar 
concepţia despre situaţia societăţii de astăzi, propagată 
înainte de Ligă doar în secret, este acum pe buzele tuturor 
şi se propovăduieşte public în pieţe. In acelaşi timp a slăbit 
considerabil organizaţia, odinioară solidă, a Ligii. O mare 
parte dintre membrii care au p articipat direct la mişcarea 
revoluţionară au crezut că vremea asociaţiilor secrete a tre
cut şi că este suficientă numai activitatea publică. Diferitele 
circumscripţii şi comunităţi au lăsat să slăbească legăturile 
lor cu Organul central şi treptat le-au întrerupt cu totul. 
Astfel , în timp ce partidul democrat, p artid al micii burghezii, 
se organiza tot mai bine în Germania, partidul muncitoresc 
îşi pierdea singurul său suport solid, rămînea organizat cel 
mult în cîteva localităţi, pentru scopuri locale, şi din această 
cauză, în cadrul mişcării generale, a ajuns cu totul sub do
minaţia şi conducerea democraţilor mic-burghezi. Acestei 
stări de lucruri trebuie să i se pună capăt, muncitorii trebuie 
să devină independenţi. Organul central a înţeles această 
necesitate şi de aceea a trimis chiar în iama 1 848-1849 un 
emisar, pe Josef Mall , în Germania, pentru reorganizarea 
Ligii. Misiunea lui Mall n-a avut însă un efect durabil, pe 
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de o parte, pentru că muncitorii germani nu aveau încă p e  
vremea aceea destulă experienţă, pe de altă parte pentru că 
această misiune a fost întreruptă de insurecţia din mai anul 
trecut. Moll însuşi a pus mina pe armă, s-a înrolat în armata 
din Baden-Palatinat şi a căzut la 29 iunie * în lupta de pe 
Murg. In persoana lui Liga a pierdut pe unul dintre membrii 
ei cei mai vechi, mai activi şi mai vrednici de încredere, care 
participase la toate congresele, făcuse parte din Organul cen
tral şi care şi mai înainte îndeplinise cu mare succes o serie 
de misiuni. După înfrîngerea partidelor revoluţionare din 
Germania şi Franţa în iulie 1 849, mai toţi membrii Organului 
central s-au adunat din nou la Londra şi, completîndu-şi rîn
durile cu noi forţe revoluţionare, au ponit cu o rîvnă sporită 
la reorganizarea Ligii. 

Reorganizarea Ligii nu poate fi înfăptuită decît printr-un 
emisar, şi Organul central consideră că este de cea mai mare 
importanţă ca  emisarul să plece tocmai acum, cînd o nouă 
revoluţie se apropie, cînd, prin urmare, partidul muncito
resc trebuie să acţioneze cit mai organizat, mai unitar şi mai 
independent, dacă nu vrea să fie din nou exploatat de bur
ghezie ca în 1 848 şi să ajungă iar la remorca ei. . 

Noi v-am spus, fraţilor, încă în 1 848 că burghezii liberali 
germani vor veni în curînd la putere şi că vor folosi de 
îndată puterea lor, recent dobîndită, împotriva muncitorilor. 
Aţi văzut că aşa s-a întîmplat. Intr-adevăr, burghezii au fost 
aceia care, după mişcarea din martie 1848, au pus imediat 
mina pe puterea de stat şi au folosit-o ca să-i aducă de îndată 
pe muncitori, aliaţii lor în luptă, în starea de asuprire de mai 
înainte. Dacă burghezia nu a putut înfăptui acest lucru fără 
s ă  se alieze cu partidul feudal, înlăturat în martie, ba chiar 
fără să cedeze, în cele din urmă, acestui partid absolutist 
feudal dominaţia, ea şi-a asigurat totuşi condiţii în care, da
torită greutăţilor financiare ale guvernului, dominaţia ar 
trece, cu tipul, în mîinile ei şi i-ar garanta toate interesele, 
în cazul că s-ar dovedi posibil ca mişcarea revoluţionară să 
păşească de pe acum pe calea unei aşa-zise dezvoltări paş
nice. Pentru a-şi asigura dominaţia, burghezia nici n-ar avea 
măcar nevoie să se facă odioasă poporului prin măsuri vio
lente, întrucît toate aceste măsuri violente au şi fost înfăp
tuite de contrarevoluţia feudală. Dezvoltarea nu va urma 
însă această cale paşnică. Dimpotrivă, revoluţia care va grăbi 
această dezvoltare se apropie, indiferent dacă revoluţia 

* In ediţia din 1885 a apărut greşit : 19 iulie. - Nota Red. 
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va fi provocată de o insurecţie independentă a proletariatului 
francez sau de invazia Sfintei Alianţe în Babilonul revo
luţionar. 

Iar rolul pe care în 1848 l-au jucat burghezii liberali ger
mani faţă de popor, acest rol de trădători va fi preluat în re
voluţia viitoare de mic-burghezii democraţi, care ocupă 
acum în opoziţie locul deţinut de burghezia liberală înainte 
de 1848. Acest partid, partidul democrat, mult mai periculos 
pentru muncitori decît p artidul liberal de mai înainte, se 
compune din trei elemente. 

I. Din elementele cele mai progresiste ale marii burghezii, 
care urmăresc răstunarea imediată şi totală a feudalismului 
şi absolutismului. Această fracţiune este reprezentată de foştii 
conciliatori de la Berlin, care preconizau să se refuze plata 
impozitelor. 

II. Din mic-burghezii democrat-constituţionali, al căror 
principal scop în mişcarea de pînă acum a fost crearea unei 
confederaţii mai mult sau mai puţin democrate la care nă
zuiau reprezentanţii lor, stînga din Adunarea de la Frankfurt, 
iar mai tîrziu parlamentul de la Stuttgart şi ei înşişi în cam
pania pentru constituţia imperiului. 

III. Din mic-burghezii republicani, al căror ideal este o re
publică federativă germană în genul celei elveţiene şi care 
acum se intitulează „roşii" şi „democraţi sociali " pentru că 
nutresc dorinţa deşartă de a desfiinţa apăsarea micului ca
pital de către marele capital, a micii burghezii de către marea 
burghezie. Reprezentanţii acestei fracţiuni au fost membrii 
congreselor şi ai comitetelor democrate, conducătorii aso
ciaţiilor democrate, redactorii ziarelor democrate. 

Toate aceste fracţiuni se intitulează acum, după îfrînge
rea lor, „republicane" sau „roşii " ,  după cum mic-burghezii 
republicani din Franţa se intitulează acum socialişti. Acolo 
unde mai au posibilitatea, ca în Wirttemberg, Bavaria etc . ,  
să-şi urmărească  scopul pe cale constituţională, ele folosesc 
această posibilitate pentru a rămîne la vechea lor frazeologie 
şi a dovedi prin fapte că nu s-au schimbat cîtuşi de puţin. Se 
înţelege, de altfel, că, prin schimbarea denumirii acestui 
partid, nu se ' schimbă de loc poziţia lui faţă de munc'itori, ci 
se dovedeşte doar că acum este nevoit să se întoarcă împo
triva burgheziei aliate cu absolutismul şi să se sprijine p e  
proletariat. 

Partidul democrat mic-burghez din Germania este foarte 
puternic. El cuprinde nu numai marea majoritate a birgerilor 
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de la oraşe, mici negustori, întreprinzători din industrie şi 
meseriaşi patroni ; împreună cu ei merg şi ţăranii şi proleta
riatul agricol, atîta timp cît acesta nu şi-a găsit încă un sprijin 
în proletariatul independent de la oraşe. 

Poziţia partidului muncitoresc revoluţionar faţă de demo
craţia mic-burgheză este următoarea : el merge alături de ea 
împotriva fracţiunii pe care vrea să o răstoarne ; el  se ridic. 
împotriva ei ori de cîte ori mica burghezie vrea să-şi con
solideze situaţia în propriul ei interes. 

Mic-burghezii democraţi, departe de a voi să revoluţio
neze întreaga societate în interesul proletariatului revolu
ţionar, năzuiesc la o schimbare a rînduielilor sociale care să 
le facă societatea existentă cît mai suportabilă şi mai comodă. 
De aceea ei cer înainte de toate reducerea cheltuielilor sta
tului prin restrîngerea birocraţiei şi trecerea principalelor 
impozite asupra marilor proprietari funciari şi asupra bur
ghezilor. Ei cer de asemenea înlăturarea presiunii marelui 
capital asupra celui mic prin înfiinţarea de către stat a unor 
instituţii de credit şi prin legi împotriva cametei, care să le 
dea lor şi ţăranilor posibilitatea de a obţine împrumuturi în 
c·ondiţii avantajoase, nu de la capitalişti, ci de la stat ; ei 
mai cer apoi stabilirea relaţiilor de proprietate burgheze la  
ţară prin înlăturarea completă a feudalismului. Pentru reali
zarea tuturor acestora, ei au nevoie de o organizare demo
cratică a statului, fie constituţională, fie republicană, care să 
le dea lor şi aliaţilor lor, ţăranii, majoritatea, precum şi de o 
organizare comunală democratică, care să le dea pe mînă 
controlul direct asupra proprietăţii comunale şi o serie de 
funcţii exerc'itate actualmente de birocraţi. 

Apoi, după părerea lor, trebuie combătute dominaţia şi 
creşterea rapidă a capitalului, în parte prin limitarea dreptu
lui de moştenire, în p arte încredinţîndu-se statului executarea 
unui număr cît mai mare de lucrări. In ceea ce-i priveşte pe 
muncitori, în primul rînd este neîndoielnic faptul că urmează 
să rămînă, ca şi pînă acum, muncitori salariaţi, cu singura 
deosebire că mic-burghezii democraţi vor ca muncitorii să 
aibă salarii mai bune şi o existenţă mai asigurată ; ei speră 
să înfăptuiască aceasta, în parte, prin angaj area lor de către 
stat şi prin măsuri filantropice ; într-un cuvînt, ei speră sa-1 
corupă pe muncitori prin pomeni mai mult sau mai pu
ţin mascate şi să le frîngă forţa revoluţionară printr-o îm
bunătăţire vremelnică a situaţiei lor. Revendicările demo
craţiei mic-burgheze rezumate aici nu sînt susţinute deopo-
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trivă de toate fracţiunile ei, şi democraţii mic-burghezi care 
năzuiesc să le înfăptuiască în totalitatea lor sînt foarte puţini 
la număr. Cu cît mai departe merg unele persoane sau frac
ţiuni din sînul democraţiei mic-burgheze, cu al:ît îşi vor însuşi 
mai multe din aceste revendicări, iar puţinii oameni care pri
vesc cele de mai sus ca pe propriul lor program înclină să 
creadă că prin aceasta au formulat maximum ce se poate cere 
revoluţiei. Aceste revendicări nu pot însă nicidecum satisface 
partidul proletariatului. In timp ce mic-burghezii democrati 
vor să pună capăt revoluţiei cît se poate de repede, ducînd 
la îndeplinire cel mult revendicările de mai sus, interesul 
nostru şi sarcina noastră este să facem ca revoluţia să fie ne
întreruptă pînă cînd toate clasele mai mult sau mai puţin 
avute vor fi înlăturate de la putere, pînă cînd puterea de 
stat va fi cucerită de proletariat, iar asocierea proletarilor va 
progresa într-atît nu numai într-o singură ţară, ci în toate 
ţările dominante din lumea întreagă, încît concurenţa dintre 
proletari va înceta în aceste ţări şi cel puţin forţele de pro
ducţie hotărîtoare vor fi concentrate în mîinile proletarilor. 
Pentru noi nu poate fi vorba de o modificare a proprietăţii 
private, ci de desfiinţarea ei, nu de o estompare a contra
dicţiilor de clasă, ci de desfiinţarea claselor, nu de o îmbu
nătăţire a societăţii existente, ci de întemeierea unei socie
tăţi noi. Nu încape nici o îndoială că în decursul dezvoltării 
ulterioare a revoluţiei democraţia mic-burgheză va dobîndi 
pentru un timp o influenţă precumpănitoare în Germania. 
Se pune deci întrebarea c are va fi poziţia proletariatului ş: 
în special a Ligii faţă de democraţia mic-burgheză : 

1 )  atîta timp cît dăinuie actualele relaţii, în care şi de
mocraţii mic-burghezi sînt asupriţi ; 

2) în viitoarea luptă revoluţionară, care le va da lor pre
ponderenţa ; 

3) după această luptă, în timpul cît ei vor avea preponde
renţa asupra claselor răsturnate şi asupra proletariatului. 

1 .  In momentul de faţă, cînd mic-burghezii democraţi sînt 
pretutindeni asupriţi, ei predică în general proletariatului 
unirea şi armonia, îi întind mîna şi tind să întemeieze un 
mare partid de opoziţie, care să cuprindă toate nuanţele 
partidului democrat, adică tind să-i atragă pe muncitori într-o 
organizaţie de partid în care să predomine frazele generale 
social-democrate, îndărătul cărora se ascund interesele lor 
particulare şi în care formularea revendicărilor proprii ale 
proletariatului să fie interzisă de dragul armoniei. O ase-
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menea unire ar fi numai în avantajul lor şi cu totul în dez
avantajul proletariatului. ProletaTiatul şi-ar pierde cu totul 
poziţia lui independentă, atît de greu dobîndită, şi ar ajunge 
din nou la remorca democraţiei burgheze oficiale. Această 
unire trebuie deci respinsă în modul cel mai categoric. In 
loc să se coboare din nou la rolul de cor care îi aplaudă pe 
democraţii burghezi, muncitorii şi ,  în primul rînd, Liga tre
buie să militeze pentru înfiinţarea, în afara democraţilor 
oficiali, a unei organizaţii independente secrete şi deschise 
a partidului muncitoresc şi să facă din fiecare comunitate 
centrul şi nucleul unor uniuni muncitoreşti în care poziţia şi 
interesele proletariatului să poată fi discutate independent de 
influenţele burgheze. Cît de puţin iau în serios democraţii 
mic-burghezi o alianţă în care p roletarii să aibă putere egală 
şi drepturi egale cu ei o dovedesc bunăoară democraţii din 
Breslau, care, în organul lor, „Neue Oder-Zeitung" ,  îi atacă 
în modul cel mai vehement p e  muncitorii organizaţi inde
pendent şi îi numeşte socialişti. In cazul unei lupte împotriva 
unui adversar comun nu este nevoie de o alianţă specială. 

Atuni cînd împotriva unui astfel de adversar trebuie dusă 
o luptă directă, interesele celor două partide coincid pentru 
moment, şi, ca şi pînă acum, această alianţă de moment se 
va stabili de la sine şi pe viitor. Se înţelege c ă  în conflictele 
sîngeroase care ne aşteaptă, ca şi în toate cele din trecut, 
muncitorii vor fi aceia care, pin curajul, hotărîrea şi spiritul 
lor de sacrificiu, vor trebui să cucerească victoria. In această 
luptă, ca şi înainte, masa micii burghezii va şovăi, nehotă
rîtă şi inactivă, cît mai mult posibil, pentru ca apoi, de îndată 
ce victoria va fi fost hotărîtă, să o acapareze pentru sine, să-i 
îndemne pe muncitori să fie Jiniştiţi şi să  se reîntoarcă la 
munca lor, să  prevină aşa-zisele excese şi să  excludă proleta
riatul de la roadele victoriei. Nu stă în puterea muncitorilor 
să-i împiedice de la toate acestea pe democraţii mic-burghezi, 
dar stă în puterea muncitorilor să îngreuieze ascensiunea 
democraţilor mic-burghezi în detrimentul proletariatului în
armat şi să le dicteze condiţii în care dominaţia democraţilor 
burghezi să poarte în sine, din capul locului, germenul pieirii, 
iar viitoarea ei înlocuire de către dominaţia proletariatlui 
să fie considerabil uşurată. In timpul conflictului şi imediat 
după luptă, muncitorii trebuie, înainte de toate, s ă  contraca
reze pe cît posibil încercările burgheziei de a p otoli spiritele 
.şi s ă-i silească pe democraţi să pună în aplicare actualele lor 
.fraze teroriste. Ei trebuie să acţioneze în aşa fel, încît agi-
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taţia revoluţionară nemijlocită să nu fie înnăbuşită imediat 
după victorie. Ei trebuie, dimpotrivă, să o întreţină cît mai 
mlt posibil. Ei nu numai că nu trebuie să se opună aşa-zise
lor excese, acţiunilor de răzbunare a poporului împotriva 
indivizilor pe care îi urăşte sau împotriva clădirilor publice 
de care se leagă numai amintiri odioase, ei trebuie nu numai 
să tolereze aceste acţiuni, dar să şi ia în mînă conducerea 
lor. In timpul luptei şi dup ă luptă, muncitorii trebuie să for
muleze cu fiecare p rilej , alături de revendicările democraţilor 
burghezi, p ropriile lor revendicări. Ei trebuie să ceară ga
ranţii p entru muncitori de îndată ce democraţii burghezi 
sînt pe punctul de a prelua puterea. La nevoie, ei trebuie s ă  
smulgă aceste garanţii şi, î n  general, s ă  aibă grij ă c a  noii 
c îrmuitori să-şi ia obligaţia de a face toate concesiile şi p ro
misiunile posibile ; acesta este mijlocul cel mai sigur de a-i 
compromite. Ei trebuie, în general, să frîneze prin toate mij
loacele şi cit mai mult cu putinţă delirul victoriei şi entu
ziasmul faţă de situaţia nouă, care se manifestă dup ă fiecare 
luptă de stradă încununată de succes, cîntărind cu calm, cu 
sînge rec·e, situaţia şi arătîndu-şi pe faţă neîncrederea în 
noua cîrmuire. Ei trebuie să instituie de îndată, alături de 
noile cîrmuiri oficiale, propriile lor cîrmuiri muncitoreşti, 
revoluţionare, fie sub formă de organe de autoadministrare 
locală, de consilii comunale, fie sub formă de cluburi mun
citoreşti sau de comitete muncitoreşti, în aşa fel încît cîr
muirea burghezo�democratică nu numai să piardă de îndată 
sprijinul muncitorilor, dar să se şi simtă de la bun început 
supravegheată şi ameninţată de autorităţi, în spat�le c ăora 
stă întreaga masă a muncitorilor. Intr-un cuvînt, din primul 
moment al victoriei nu p artidul reacţionar învins trebuie să 
fie obiectul neîncrederii, ci aliaţii lor de pînă atunci, partidul 
care vrea să exploateze singur victoria comună. 

2. Dar p entru a se putea opune energic şi ca o forţă de· 
temut acestui partid, care va încpe să-i trădeze p e  munci
tori din p rimul ceas al victoriei, aceştia trebuie să fie în
armaţi şi orgaizaţi. Inarmarea întregului prpletariat cu 
flinte, carabine, tunuri şi muniţii trebuie înfăptuită imediat ; 
trebuie împiedicată reînfiinţarea vechii gărzi civile, îndrep; 
tate împotriva muncitorilor. Acolo însă unde această re
înfiinţare nu poate fi împiedicată, muncitorii trebuie să în
cerce să se organizeze în mod independent ca gardă proletară, 
cu comandanţi şi cu un stat-maj or p ropriu aleşi de ei înşişi 
şi sub comanda, nu a puterii de stat, ci a consiliilor comunal-
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revoluţionare impuse de muncitori. Muncitorii care lucrează 
în întreprinderile statului trebuie să se înarmeze şi să se 
organizeze cu orice preţ într-un detaşament aparte, cu co
mandanţi aleşi de ei, sau ca o parte a gărzii proletare. Armele 
şi muniţiile nu trebuie predate sub nici un motiv, orice în
cercare de dezarmare trebuie zădărnicită, la nevoie, cu forţa. 
Muncitorii trebuie să fie scoşi de sub influenţa democraţilor 
burghezi, ei trebuie să se organizeze şi să se înarmeze ime
diat în mod independent şi să impună condiţii cit se poate 
de împovărătoare şi compromiţătoare pentru inevitabila do
minaţie momentană a democraţiei burgheze - acestea sînt 
principalele puncte de care trebuie să ţină seama proletaria
tul şi, prin urmare, Liga în timpul şi după viitoarea insurecţie. 

3. Lupta împotriva muncitorilor va porni de îndată ce 
noile cîrmuiri se vor fi consolidat întrucîtva. Pentru a se 
putea opune ca o forţă mic-burghezilor democraţi, muncitorii 
trebuie înainte de toate să fie organizaţi şi centralizaţi în 
mod independent prin cluburile lor. După răsturnarea cîr
muirilor existente, Organul central va pleca de îndată ce se 
va putea în Germania, va convoca imediat un congres şi va 
supune acestuia proiectele necesare pentru centralizarea 
cluburilor muncitoreşti sub o conducere stabilită la sediul 
central l mişcării. Organizarea rapidă cel puţin a unor 
uniuni de cluburi muncitoreşti pe provincii este una dintre 
măsurile cele mai importante pentru întărirea şi dezvoltarea 
partidului muncitoresc ; măsura imediat următoare răstur
nării cîrmuirilor existente va fi alegerea unei adunări na
ţionale r?prezentative. Pentru aceasta, proletariatul va trebui 
să aibă grijă : 

I. Ca nu cumva, prin felurite şicane ale autorităţilor locale 
sau ale c·omisarilor· guvenamentli să fie excluşi de la ale
geri, sub vreun pretext oarecare, un număr de muncitori. 

II. Ca pretutindeni, alături de candidaţi ai democraţilor 
burghezi să fie desemnaţi şi candidaţi ai muncitorilor, pe cit 
posibil dintre membrii Ligii, a căror alegere trebuie promovată 
prin toate lijloacele. Chiar acolo unde nu există nici un fel de 
perspective pentru alegerea lor, muncitorii trebuie să de
semneze candidaţi proprii, pentru a-şi păstra independenţa, 
a-şi număra forţele şi pentru a face cunoscute opiniei publice 
poziţia lor revoluţionară şi punctul de vedere al partidului. 
Ei nu trebuie să se lase înşelaţi de frazele democraţilor, 
bunăoară că prin aceasta s-ar produce o sciziune în partidul 
democrat şi s-ar da reacţiunii posibilitatea de a în.nge. In 
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ultim. instanţă toate aceste fraze nu urmăresc altceva decît 
să înşele proletariatul. Succesele pe care partidul proletar 
le-ar obţine printr-o asemenea manifestare independentă sînt 
infinit mai importante decît dezavantajul pe care l-ar putea 
constitui prezenţa cîtorva reacţionari în adunarea reprezen
tativă. Dacă democraţia adoptă de la bun început o atitudine 
categorică şi teroristă faţă de reacţiune, influenţa acesteia în 
alegeri este dinainte anihilată. 

Primul punct care va provoca conflictul dintre democraţii 
burghezi şi muncitori va fi desfiinţarea feudalismului ; ca şi 
în prima revoluţie francez., mic-burghezii vor da ţăranilor 
domeniile feudale în p roprietate liberă, adică vor menţine 
proletariatul agricol, vrînd să creeze o clasă ţărănească mic
burgheză, care să parcurgă acelaşi ciclu l pauperizălii şi al 
înglodării în datorii pe care ţăranul francez îl mai parcurge 
şi acum. 

Muncitorii trebuie să se împotrivească acestui plan în 
interesul proletariatului agricol şi în propriul lor interes. Ei 
trebuie să ceară ca proprietatea feudală confiscată să rămînă 
un bun al statului şi să fie transformată în colonii muncito
reşti în care proletariatul agricol asociat să lucreze folosind 
toate avantajele marii agriculturi ; prin aceasta principiul 
proprietăţii comune va dobîndi de îndată o bază puternică încă 
în condiţiile relaţiilor de proprietate burgheze care se clatină. 
După cum democraţii se aliază cu ţăranii, aşa şi muncitorii 
trebuie să se alieze cu p roletariatul agricol 156. Democraţii se 
vor strădui apoi să ajungă direct la republica federativă, sau, 
dacă nu vor putea evita republica unică şi indivizibilă, cel 
puţin să paralizeze conducerea centrală, acordînd o cît mai 
mare independenţă comunelor * şi provinciilor. In opoziţie 
:U acest plan, muncitorii trebuie să acţioneze nu numai pen
tru o republică germană unică şi indivizibilă, dar şi pentru 
cea mai categorică centralizare a puterii în mîinile statului, 
în cadrul acestei republici. Ei nu trebuie să se lase induşi în 
.eroare de vorbăria democratică despre libertatea comunelor, 
lespre conducerea autonomă etc .  Intr-o ţară ca Germania, 
unde mai sînt încă de înlăturat atîtea rămăşiţe medievale, 
unde mai trebuie înfrîntă atîta încăpăţînare locală şi pro
vincială, nu se poate tolera în nici un caz ca fiecare sat, 
ficare oraş, fiecare provincie să pună noi piedici activităţii 
revoluţionare, care poate pomi cu toată puterea doar de la 

* Temenul comună este întrebuinţat aici în sens larg, inţelgin
du-se atît comunele urbane cit şi comunele rurale, - Nota Red. 
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centru. Nu se poate tlera reptarea actualei stări de lu
cruri, în care, p entru unul şi acelaşi p as înainte, germanii 
trebuie să lupte în fiecare oraş, în fiecare provincie în parte. 
Cu atît mai puţin se poate tolera ca, printr-o aşa-zisă orga
nizare comunală autonomă, să se etenizeze proprietatea co
munală - formă de proprietate mai înapoiată decît proprie
tatea privată modenă în care se dizolvă în mod necesar 
pretutindeni - şi o dată cu ea conflictele, care rezultă de 
aici, între comunele bogate şi cele sărace, precum şi dreptul 
eivil al comunelor cu şicanele lui împotriva muncitorilor, în 
vigoare alături de dreptul civil al statului .  Astăzi în Germa
ia, ca şi în 1 793 în Fran.a, sarcina p artidului cu adevărat 
revoluţionar este înfăptuirea celei mai stricte centralizări * .  

Am văzut că în viitoarea mişcare democraţii vor veni 
la putere şi că vor fi nevoiţi să propună măsuri mai mult 
sau mai puţin socialiste. Se pune întrebarea ce contramăsuri 
trebuie s ă  propună muncitorii ? Fireşte, la începutul mişcării 
muncitorii încă nu pot propune măsuri de-a dreptul comu
niste. Ei pot însă : 

1 .  Să-i s ilească pe democraţi s ă  intervină în cît mai multe 
domenii ale ordinii sociale existente, să împiedice mersul ei 
normal şi s ă  se compromită ei înşişi ; de asemenea să con
centreze cît mai multe forţe de producţie, mijloace de trans
port, fabrici, căi ferate etc. în mîinile statului. 

* Trebuie amintit acum că la baza acestui pasaj stă o confuzie. 
Datorită falsificatorilor bonapartişti şi liberali ai istoriei, se socotea pe 
atunci ca un fapt dovdit că maşina administrativă centralizată fran
ceză a fost introdusă de marea revoluţie, fiind folosită de Convenţie ca 
o armă indispensabilă şi hotărîtoare Pentru înfrîngerea reacţiunii rega
liste şi federaliste Şi a duşmanului din afară, Acum însă este un fapt 
cunoscut că in tot timpul revoluţiei şi pînă la 18 Brumar întreaga admi
nistraţie a departamentelor, arondismentelor şi comunelor era alcătuită 
din autorităţi alese de înşişi cei administraţi, care se mişcau cu o de
plină libertate în cadrul legilor generale ale statului ; că această con
ducere autonomă locală şi a 1provinciilor, asemănătoare celei americane, a devenit toomai PÎrghia cea mai puternică a revoluţiei, şi anume în 
aşa măsură, incit Nllpoleon, îndată după lovitura sa de stat de la 1B 
Brumar, s-a grăbit s-o inlc:uiască Prin administraţia prefcţilor exis
tentă şi azi, administraţie care a fost, aşadar, de la bun început, un 
simplu inswument al reacţiunii. Dar după um administraţia autonomă 
locală şi a provinciilor nu este în contradicţie cu centralizarea politică 
şi naţională, tot aşa ea nu este în mod necesar legată de acel eJoism 
mărginit cantonal sau comunal care ne izbeşte in mod aît de neplăcut 
în Elveţia şi pe care toţi republicanii fderativi din sudul Germaniei 
voiau să-l intrducă fn 189 IÎn Germania. (Nota lui Engels la ediţia din 
1885). 
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2. Ei trebuie să împingă la extrem propunerile democraţi

lor, care în nici un caz nu vor avea o atitudine revoluţionară, 
ci doar reformistă, şi să 'le prefacă în atacuri directe împo
triva proprietăţii private ; aşa, de pildă, dacă mic-burghezii 
propun răscumpărarea căilor ferate şi a fabricilor, muncitorii 
trebuie să ceară ca aceste căi ferate şi fabrici să fie pur şi 
simplu confiscate de stat fără ici o despăgubire, ca proprie
tate a unor reacţionari. Dacă democraţii propun impozite 
proporţionale, muncitorii trebuie să ceară impozite progre
sive ; dacă democraţii propun ei înşişi impozite progresive 
moderate, muncitorii trebuie să insiste asupra unui impozit 
ale cărui cote să crească atît de repede, incit să distrugă 
marele capital ; dacă democraţii cer plata datoriilor publice, 
muncitorii să ceară declararea statului în stare de faliment. 
Revendicările muncitorilor vor trebui deci să se orienteze 
pretutindeni după concesiile şi măsurile democraţilor. 

Dacă muncitorii germani nu pot să ajungă la putere şi la 
înfăptuirea intereselor lor de clasă fără a trece printr-o în
treagă dezvoltare revoluţionară mai îndelungată, de astădată 
ei au cel puţin certitudinea că primul act al acestei drame 
revoluţionare care se apropie va coincide cu vktoria directă 
a propriei lor clase în Franţa şi va fi mult grăbită de aceasta. 

Dar ei înşişi vor contribui în cea mai mare măsură la vic
toria lor finală, dacă vor înţelege interesele lor de clasă, se 
vor situa cit mai grabnic pe o poziţie de partid independentă 
şi nu se vor lăsa nici un moment abătuţi din calea organizării 
independente a patidului proletariatului de frazele făţarnice 
ale mic-burghezilor democraţi. Lozinca lor de luptă trebuie 
să fie : „Revoluţia neîntreruptă u .  

Londra, martie 1850 
Multiplicat sub formă de foi volante 
în 1850 

Publicat de F. Engels ca anexă 
la lucrarea : K. Marx. 
„Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia• . 
Hot\ingen-Ziirich, 1885 

18 -- Max-Eagels - Opere, voi. Î 

Se tipăreşte după textul cărţi' 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Fri€drich Engels 

Recenzii apărute în „Neue Rheinische Zeitug. 
Politisch-okonomische Revue" nr. 4 

Thomas Carlyle. „Pamflete contemporane. 
Nr. 1 .  Epoca actuaJă. Nr. 2. Inchisorile model" .  

Londra, 1 850 * 

Thomas Carlyle este singurul scriitor englez asupra căruia 
literatura germană a exercitat o influenţă directă şi deosebit 
de importantă. De aceea un german nu poate, fie măcar din 
politeţe, să nu acorde atenţie operelor lui. 

Din ultima scriere a lui Guizot (vezi „Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue" nr. 2 **) ne-am putut 
convinge că „talentele" burgheziei sînt în plin declin. Cele 
două broşuri ale lui Carlyle pe care le avem în faţa noastră 
ne arată la ce decădere a ajuns un talent literar care, lovin
du-se de lupta istorică devenită acută, încearcă să-şi susţină 
împotriva ei revelaţiile sale profetice, neluate în seamă de 
nimeni. 

Thomas Carlyle are meritul că în scrierile sale a luat ati
tudine împotriva burgheziei într-o vreme cînd concepţiile, 
gusturile şi ideile ei şi-au subordonat în mod categoric în
treaga literatură oficială engleză ; în această privinţă mani
festările lui au avut uneori chiar un caracter revoluţionar. 
Ne referim la lucrarea sa de istorie a revoluţiei fanceze, la 
apologia pe care i-o face lui Cromwell, la broşura despre 
cartism, la cartea „Trecut şi prezent" 157• Dar în toate aceste 
scrieri critica prezentului este strîns legată de o apoteoză, 
surprinzător de neistorică, a evului mediu, care, de altfel, 
este destul de frecventă şi la revoluţionarii englezi, de pildă 
la Cobbett şi la o parte din cartişti. In timp ce, atunci cînd 
priveşte spre trecut, el se extaziază cel puţin în faţa epocilor 
clasice ale unei anumite faze a dezvoltării sociale, prezentul 
îl duce la desperare, iar viitorul îl îngrozeşte. Acolo unde 
recunoaşte revoluţia sau chiar o proslăveşte, ea se concen-

* „Latter-Day Pamphlets ".  Edited by Thomas Carlyle. „'! 1 : The 
Present Time. - 'g 2 :  Model Prisons " .  London, 1850. - Nota Red. 

** Vezi volumul de faţă, Pag. 222-228. - Nota Red. 
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trează pentru el într-o singură persoană, într-un Cromwell 
sau Danton, care costituie pentru el obiectui aclui cult al 
eroilor pe oare l-a propovăduit, în ale sale „Prelegei despre 
eroi şi despre cultul eroilor" i;s, ca pe singura evadare din 
prezentul plin de deznădejde, ca pe o nouă religie. 

Aşa cum sînt ideile lui Carlyle, aşa este şi stilul lui. O 
reacţie directă şi vi'lentă împotriva stilului burghez englez 
modem al bigotului Pecksniff 11, a cărui platitudine emfatică, 
prolixitate circumspectă şi plicticoasă incoherenţă moral
sentimentală s-au transmis de la creatorii iniţiali ai acestui 
stil, de la londonezii culţi, la întreaga literatură engleză. Spre 
deosebire de această literatură, Carlyle a început să trateze 
limba engleză ca pe un material absolut brut, pe care trebuia 
să-l prelucreze în mod radical. El a dat la ivelă formulări 
şi cuvinte tnvechite şi a combinat expresii noi după exemplul 
german, în special după exemplul lui Jean Paul. Adeseori 
noul stil era bombastic şi anost, dar de multe ori era stră
lucitor şi întotdeauna original. Şi sub acest raport „Pamfle
tele contemporane " vădesc un regres considerabil. 

Semnificativ este, de altfel, faptul că, dintre toţi repre
zentanţii ·literaturii germane, cel care a exercitat cea mai 
mare influenţă asupra lui Carlyle nu a fost Hegel, ci spiţerul 
literar Jean Paul. 

In broşurile de care ne ocupăm, cultul geniului, pe care 
Carlyle îl împarte cu Strauss, este lipsit de geniu. N-a mai 
rămas decît cultul. 

„Epoca actuală" începe cu delaraţia că contemporanei
tatea este fiica trecutului şi mama viitorului şi că, în orice 
caz, este o eră nouă. 

Primul fenomen al acestei ere noi este un papă reforma
tor. Pius al IX-lea, cu evanghelia în mînă, voia ca,  de la 
înălţimea Vaticanului, să vestească creştinătăţii „legea ade
vărului " .  

„Cu mai bine d e  3 0  de ani în urmă, scaunul sfintului Petru a pri
mit o hotărîre judecătoreacă fără drpt de apel, un ordin autentic, în• 
rgistrat la cancelaria cerească, şi care de atunci poate fi citit în iniile tuturor oamenilor cinstiţi : a primit ordin să se care, să dispară 
şi să nu ne mai bată capul cu amăgirile sale, cu scornirile lui nelegiuite ; 
şi de aunci el continuă să existe pe propriul său risc şi va trebui să 
plătească grele despăgubiri pentru fiecare zi din această existenţă a s a. 
Lgea adevărului ? Dar, pentru a acţiona in concordanţă cu această 
lege a adevărului, papalitatea r trebui să renunţe la putreda ei viaţă 
galvanizată - care constituie o ofensă la adresa lui dumnezeu şi a oa
menilo' -, să moară în mod onorabil şi să se lase îngropată. Ceea ce 
a întreprins bietul papă era departe de aşa ceva, dşi, in general, era în 

t s• 
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esenţă acelaşi lucru„. Un papă reformator 1 Turgot şi Necker nu erau 
nimic în comparaţie cu el. Dumnezeu e mare, şi ,  cînd trebuie si se 
pună capăt .unei ispite, cheamă pentru asta la l un credincios, care 
se apucă de trabă cu ndejde, şi nu cu desperre• (pag. 3) . 

Prin manifestele sale în legătură cu reforma, p ap a  a stîit 
întrebări 

„purtătoare de vij elii, de conflagraţii mondiale, de cutremure„., in
trebăi pe ca.re toţi brbaţii de stat doreau şi, in cea mai mare parte, 
5perau să le amine pînă în ziua judecăţii de apoi. Dar ziua judecăţii 
de apoi a sosit - .ată care e groaznicul adevăr• (pag, 4) . 

Legea adevărului a fost proclamată. Sicilienii 

„au fost p'imul popor care s-a hotărît să aplice această nouă regulă 
sancţionată de sfîntul Părinte : potrivit legii adevărului, noi nu ţinem 
de Neapole şi de aceşti funcţionari napolitani. Prin graţia cerului şi a 
papii, noi vrem să ne eliberăm de ei•.  

Aşa se explică revoluţia din Sicilia. 
Poporul francez, oare se consideră pe sine drept „un fel 

de popor-mesia " ,  drept un „soldat ales al libertăţii " ,  se temea 
ca nu cumva j alnicii şi dispreţuiţii sicilieni să le ia această 
meserie (trade) . Drept urmare, a izbucnit revoluţia din fe
bruarie. 

„n întreag a  Europă, ca sub influenta unui curent electric subteran 
de simpatie, a izbucnit o explozie grandioasă, care nu poate i supusă 
nici unui control, şi am fost astfel martorii anului 1848, unul dintre 
anii cei mai ciudaţi, cei mai nenorociţi, cei mai uluitori şi, în general, 
cei mai umilitori prin care a trecut clndva lumea europeană„. Pretu
tindeni, regii şi cei ce se aflau la cîrma guvernelor au încremenit pur 
şi  simplu, cuprinşi de o gOază subită, dnd le-a tunat în urechi glasul 
întrgii lumi : Căraţi-vă, imbecili făţanici I Sînteţi nişte p aiaţe, iar nu 
nişte eroi I Ştergţi-o de-aici l Dar ce a fost mai ciudat şi s-a înUm
plat pentru prima oară in acest an a fost că toţi regii s-au grăbit să 
plce şi toţi Păreau că vor să spună : „Da, în tr-adevăr sîntem nişte 
biete paiaţe ; aveţi nvoie de eroi ? Nu ne ucideţi, ce putem noi face ? 
- Nici unul dintre ei nu s-a mai dntrs şi nu şi-a revendicat puterea 
regală ca pe un drept pentru care e gata să moară sau să-şi rişte p ielea. n aceasta constă, subliniez eu, particularitatea îngrij orătoare a vremuri
lor noastre. n aceste noi codiţii, democraţia îşi dă seama că toţi rgii 
sîm pătrunşi de conştiinţa că ei nu sînt altceva decît nişte comdianţi. 
Ei au şters-o repede - şi nii dintre ei preferind, a să zicem aşa, o fugă 
oricH de ruşinoasă - de teama închisorii sau de ceva şi mai rău. Dar po
porul, plebea, şi-a instaurat pretutindeni propria sa ocîrmuire, şi acum. 
pretutindeni, la ordinea zilei este deviza : nici n fel de regalitate (kingless
ness) - au ceea ce numim noi anarhie, şi mi bine încă dacă această 
anarhie e însoţită de un poliţist. Acestea sînt evenimentele istri:e care 
s-au desfăşurat în zilele lui martie 1848 de la Marea Baltică µînă la Ma
rea Miterană, in Italia, Frnţa, Prusia, Austria, de la un capăt la altul 
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al Europei. Şi n felul acsta na mai rămas niici n rge n Europa, nici nl, dacă .facm abstracţie de «harngueur»-ul • puble, care prorează 
de la înă1ţimea butoiului cu bere şi  în articolele de fond sau care ţine şe
dinţe cu cei de teapa lui in parlamentul naţional. Şi timp de aproape pa
tru luni în întreaga Franţă, şi într-o anumită măsură în întreaga Europă, 
zgîlţîită parcă de febră, plebea, în frunte cu d-l Lamartine, care îşi avea 
reşdinţa la primăria P arisului îţi făcea imresia nei mări agitate. Cit 
timp s-a aflat la putere, a oferit un pctacol destul de lamentabil pentru 
oamenii care gîndesc, acest j alnic don Lamartine în care nu găseai ni
mic altceva decit o adire melodioasă şi o moliciune dlceagă. Un spc
tacol cu adevărat deprimant, această ultimă şi extrem de elcventă în
truchipare a «haosului» reabilitat, care e în stare să pldeze pentru sine 
şi  să demonstreze, cu deplină convingere şi in limbajul cel mai distins, 
că el ste «cosmosul» I Dar n asemenea cazuri nu mai aveţi mult de aş
teptat : sub presiunea faptelor, toate baloanele trebuie să se dezumfle şi, 
elimnind tot gazul cu care sint umplute, să se stringă ân modul cel mai 
dzgustăt'" (pag. 8) . 

Şi cine a aprins flacăra acestei revoluţii generale, pentru 
care a existat, bineînţeles, materialul necesar ? 

„Studenţ, tineri literaţi, avocaţi şi gazetari, entuziaşti înflăcăraţi 
şi lipsiţi de eiperienţă, sălbatici desperados **, ruinaţi din propria lor 
vină. Nicidată pînă acum nişte oameni atît de tineri, a.proape copii, 
n-au dirij ait în aşa măsură destinele oamnilor. S-au schimba! vre
murile de ind cuvîntul senior, seigneur sau «Staroste» a fost pentru 
prima oară creat pentru a desmna pe stăpîn sau pe şf, aşa cum se 
observă în limbile tuturor popoarelor I... Dacă veţi privi cu mai mu\tă 
atenţie, veţi observa că vîrstnicii au încetat de a mai fi respctaţi şi au 
început să fie dispreţuiţi, de parcă n-ar fi decît nişte băieţandri prostă
naci, dar nişte băieţandri lPsiţi de graţia, măriniia şi energia clocoti
toare a fiinţelor tinere. n scurt timp, această stMe de lucruri anor
mală se va rezolva, desigur, de la sine, aşa cum se poate observa încă 
de pe acm pretutindeni ; necsităţile obişnuite ale vieţii de fiecare zi 
nu se pot �mpăca cu această stare de lucruri, şi ele trebuie să fie satis
făcute cu orice preţ, Probabil că în majoritatea ţărilor se va procda 
curînd la o rparare a vechii maşini, care va căpăta o nouă fomă şi 
o nouă culoare ; vechilor regi de operetă li se va permite să-şi reia 
puterea, cu anumite condiţii : recunoaşterea constituţiei şi a parlamen
telor naţionale, precm şi a altor asemenea accesorii la mdă, iar ve
chea viaţă cotidiană va Încerca lretutindeni să-şi reia cursul. Dar de 
data asta nu mai e nici o speranţă că ceste compromisuri vor fi de 
lungă durată. Aruncată, �n acest chip funst, dintr-o parte în alta, so
cietatea europeană va trebui să meargă inainte, lipleticindu-se, miş
cîndu-se parcă sub presiunea unor furtunoase vîltori fără fund şi a unor 
curente marine care se ciocnesc �ntre ele, lipsită de un fundament so
lid, dnd poticnindu-se neputincioasă, cînd ridioîndu-se din nou cu greu, 
la intervale tot mai scurte, .înă ce, în fîrşit, va işi la lumina zilei 
stînca solidă a unui fundament nou, iar torentul agitat al răzvrătirii şi 
necsitatea răzvrătirii vor dispărea din nou• (pag. -10). 

• - „oratorul" .  - Nota Trad. •• - capabili de orice, oameni certaţi cu justiţia. - Nota Trad. 
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Aceasta este istoria, care nici sub această formă nu oferă 
prea multă consolare lumii vechi. Urmează apoi morla ei : 

„Orice am crede noi depre democraţia generală, ea este 
un fapt inevitabil al vremii noastre0 (pag. 10) .  Ce este de
mocraţia ? Ea trebuie, oricum, să aibă un anumit sens, căci 
altfel n-ar exista. De aceea toată problema se reduce la gă
sirea adevăratului sens al democraţiei. Dacă vom reuşi să  
facem acest lucru, atunci vom putea să-i venim de hac ; în 
caz contrar, sîntem pierduţi. Revoluţia din februarie a fost 
„un faliment general al înşelăciunii ; aceasta este, pe scurt, 
definiţia ei 0 (pag. 14) .  In epoca modernă au dominat fanto
mele şi figurile fantomatice - „shams" ,  „delusions" ,  „phn
tasms0 ,  denumiri care şi-au pierdut semnificaţia - în locul 
unor relaţii şi lucruri reale ; într-un cuvînt, minciuna în locul 
adevărului . Sarcina reformei constă în lepădarea individuală 
şi socială de aceste figuri iluzorii şi fantome ; necesitatea de 
a termina cu orice prefăcătorie (sham), cu orice înşelăciune 
e incontestabilă. 

„Fireşte, unora poate să li se pară ciudat acest lucru ; şi unui en
glez serios din aşa-zisele clase culte, care, cu satisfacţia omului sănă
tos, îşi digeră în Hnişte budinca, acest lucru poate să i se pară extrem 
de ciudat, .un fel de Închipuire absurdă şi ignorantă it se poate de 
stranie şi aducătoare de ruină. De-a lungul fatregii sale vieţi, el s-a 
ohişnuit cu anumite forme ale bunei cuviinţe care şi-au pierdut de mult 
orice sens, cu forme de comportare admise, cu festivităţi care au că
pătat caracterul unor ceremonii fomale - ceea ce voi, cu umorul vos
tru iconclast, numiţi shams ; el n-a auzit nicidată că ar fi ceva rău 
in toate acestea, că fără ele " fi cu putinţă să obţină vreun succes. 
Oare firele de bumbac nu se ţseau de la sine, vitele nu se îngrăşau 
singure, colonialele şi mirodeniile nu veneau singure din est şi din vest, 
şi nu se 1împăcau de minune, toate acestea, cu shas 1" (pag. 15) .  

Va înfăptui oare democraţia această reformă necesară, 
această eliberare de shams ? 

„Va înfăptui oare dmocraţia, dd va fi organizată cu ajutorul 
dreptului de vot universal, această salutară trecere generală de la iluzii 
la realitate, de l a  minciună l a  adevăr, şi va crea ea oare, dncetul cu 
încetul, o lume binecuvîntată 1• (pag. 17). 

La această întrebare, Carlyle dă un răspuns negativ. In 
general, el nu vede în democraţie şi în votul uni
versal decît o epidemie care a cuprins toate popoarele 
sub influenţa ideii superstiţioase pe care o au englezii 
despre infailibilitatea guvernării p arlamentare. A conduce 
statul pe baza votului universal înseamnă, spune el, a pro-
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ceda ca matrozii unui vas care au rătăcit drumul spre 
capul Horn : în loc să se orienteze după vînt şi după vreme 
şi să se folosească de sextant, ei au pus la vot alegerea di
recţiei şi au declarat infailibilă hotărîrea maj orităţii. Pentru 
întreaga societate, ca .şi pentru fiecare individ în parte, totul 
se reduce la a descoperi adevăraţii regulatori ai universului, 
legile eterne ale naturii în legătură cu sarcina dată în fie
care moment şi a acţiona în conformitate cu ele. Noi urmăm 
pe cel ce ne dezvăluie aceste legi eterne, „fie el ţarul Rusiei 
sau parlamentul cartist, arhiepiscopul de Cnterbury sau 
dalai-lama " .  Dar cum să descoperim aceste prescripţii eterne 
ale lui dumnezeu ? In orice caz,  votul universal, care pune 
în mîna fiecăruia un buletin de vot şi numără capetele, este 
cea mai proastă cale spre acest scop. Universul e cît se poate 
de exclusivist şi întotdeauna el şi-a dezvăluit tainele numai 
cîtorva aleşi, numai unei minorităţi infime de oameni nobili 
şi înţelepţi. De aceea nici un popor n-a putut exista vreodată 
pe baza democraţiei. Ni se va aminti, poate, de Grecia şi de 
Roma. Dar acum oricine ştie că ele n-au fost în nici un caz 
nişte democraţii, că la baza acestor state a stat sclavagismul. 
Cît despre diversele republici franceze, despre ele nici nu 
face să mai vorbim. Dar republica model din America de 
Nord ? Despre americani deocamdată nu se poate spune nici 
măcar că alcătuiesc o naţiune, un stat. Populaţia Americii 
trăieşte fără guvern ; aici guvenează anarhia plus un poli
ţist. Această stare de lucruri este posibilă numai datorită 
imenselor întinderi de pămînt încă nelucrat, precum şi res
pectului, importat din Anglia, faţă de bastonul poliţistului. 
O dată cu creşterea populaţiei va lua sfîrşit şi această stare 
de lucruri. 

„A dat America vreun mare suflet uman, a emis ea vreo idee im
portantă, a făcut ea vreo faptl nobilă în faţa căreia să te poţi închina 
sau pe care s-o admiri cu toată sinceritatea ?"  (pag. 25) . 

Ea n-a făcut decît să-şi dubleze populaţia la fiecare 20 de 
ani - voila tout * . 

Aşadar, de ambele părţi ale Oceanului Atlantic democra
ţia se dovedeşte a fi pentru totdeauna cu neputinţă. Insuşi 
universul este o monarhie şi o ierarhie. Un stat în care 
etena misiune divină a conducerii şi controlului asupra ce
lor ignoranţi nu este încredinţată celui mai nobil şi suitei 

* - şi atîta tot. - Nota Trad. 
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sale alese dintre nobili nu este o împărăţie a lui dumnezeu, 
nu corespunde legilor eterne ale naturii. 

Acum aflm şi secretul, originea şi necesitatea democra
ţiei moderne. El constă pur şi simplu în aceea că falsul nobil 
(sham-noble) se ridică şi este consacrat datorită tradiţiei sau 
iluziilor nou născocite. 

Şi cine trebuie s ă  descopere adevăratul briliant cu în
treaga lui montură de mici nestemate şi perle umane ? Bine
înţeles că nu votul universal , căci numai un nobil poate 
descoperi pe un alt nobil. Şi Carlyle declară că  în Anglia mai 
există un anumit număr de astfel de nobili şi „regi " ,  pe care 
la pag. 38 îi invită s ă  se prezinte la el. 

Precum vedem, „nobilul " Carlyle porneşte de la o con
cepţie absolut panteistă. întregul p roces istoric nu este deter
minat de însăşi dezvoltarea maselor de oameni vii - care, 
fireşte, depind de anumite premise determinate, dar care, la 
rîndul Jor, sînt istoriceşte create şi schimbătoare -, ci de o 
lege a naturii, eternă şi neschimbată de-a lungul vremurilor, 
de care azi se depărtează, iar mîine se apropie din nou, şi de 
a cărei cunoaştere exactă depinde totul. Această cunoaştere 
exactă a legii eterne a naturii este adevrul etern, iar restul 
e minciună. Potrivit acestei concepţii, toate contradicţiile 
reale de clasă, atît de diferite în diferite epoci, se reduc la o 
singură mare şi eternă contradicţie între cei care au făcut 
cunoştinţă cu eterna lege a naturii şi acţionează conform 
acestei legi - înţelepţii şi nobilii - şi cei care o înţeleg în 
mod greşit, o denaturează şi acţionează împotriva ei - proştii 
şi escrocii. Deosebirile de clasă create de istorie se reduc, 
aşadar, la nişte deosebiri naturale, care trebuie recunoscute 
ca fiind o parte din marea lege a naturii şi pe care trebuie 
să le venerezi, pleeîndu-te în faţa celor pe care natura i-a 
făcut nobili şi înţelepţi : într-un cuvînt, cultul geniului. In
treaga înţelegere a procesului istoric de dezvoltare se sim
plifică, aşadar, pînă la banala înţelpciune trivială a ilumi
naţilor şi francmasonilor 160 din secolul trncut, pînă la morala 
simplă din „Flautul fermecat" 161 şi la un saint-simonism 
extrem de banalizat şi de denaturat. Totodată se pune, bine
înţeles, şi vechea întrebare : dar cine trebuie, de fapt, s ă  
conducă ? Intrebarea aceasta este discutată, î n  modul cel mai 
amănunţit, cu o superficialitate emfatică, şi pînă la urmă ni 
se răspunde că trebuie s ă  conducă nobilii, înţelepţii şi ştiu
torii. Iar de aici decurge cit se poate de firesc concluzia că 
trebuie exercitată o conducere temeinică, foarte temeinică, 
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că niciodată nu se poate spune că se exercită o conducere 
prea temeinică, căci, precum se ştie, a conduce înseamnă a 
dezvălui în permanenţă şi a impune masei legea naturii. 
Dr cum să-i descoperim pe nobili şi p e  înţelepţi ? Ei nu 
ne sînt arătaţi prin vreo minune supranaturală, ci trebuie 
căutaţi. Şi aici ies din nou la iveală istoricele deosebiri 
de clasă, care sînt transformate în pure deosebiri naturale. 
Nobilul este nobil pentru c ă  e înţelept, atotştiutor. El tre
buie deci căutat în rîndul claselor care se bucură de 
monopolul culturii, în rîndul claselor privilegiate ; aceste 
clase îl vor descoperi chiar ele în mijlocul lor şi vor 
lua o hotărîre în legătură cu pretenţiile lui de înălţaTe la 
rangul de nobil şi de înţelept. Datorită acestui fapt, clasele 
privilegiate devin de îndată, d acă nu chiar nişte clase nobile 
şi înţelepte, cel puţin nişte clase care vorbesc „articulat" ; 
clasele asuprite rămîn, fireşte, nişte clase „mute, care nu 
vorbesc aTticulat" ,  şi în felul acesta dominaţia de clasă este 
din nou sancţionată. Toată această indignare gălăgioasă şi 
plină de emfază se transformă într-o recunoaştere oarecum 
voalată a dominaţiei de clasă existente, într-un bombănit şi 
un mîrîit împotriva faptului că burghezii nu acordă geniilor 
lor neînţelese nici un loc în fruntea societăţii şi că, din con
siderente foarte practice, nu dau atenţie divagaţiilor fante
ziste ale acestor domni. De altfel, un exemplu cit se poate 
de grăitor de felul cum şi aici vorbăria grandilocventă se 
transformă în opusul ei, cum nobilul, ştiutorul şi  înţeleptul 
devine în practică trivial, ignorant şi p rost ni-l oferă însuşi 
Carlyle. 

Considerînd că totul se reduce la o guvernare de mină 
forte, Carlyle se repede, plin de indignare, împotriva celor 
care vorbesc de eliberare şi emancipare : 

„Să fim deci cu toţii Uberi unul faţă de celălalt, fără nici un fel d e  
afinitate sau legătură, cu excepţia plăţii î n  bani peşin ; plată cinstită 
pentru mncă cinstită, stabilită prin contract liber consimţit şi pe baza 
lgii cererii şi ofertei, aceasta îşi închipuie unii că ar fi soluţia tuturor 
dificultăţilor şi nedreptăţilor care se ivesc intre oameni. Oare pentru 
a normaliza relaţiile dintre două persoane nu există altă metodă decît 
înlăturarea definitivă a acestor relaţii 1• (pag. 29). 

Ac·eastă lichidare definitivă a tuturor legăturilor, a tuturor 
relaţiilor dintre oameni îşi atinge, fireşte, punctul său cul
minant în anarhie, în legea arbitrarului, în acea stare în care 
legătura legăturilor - guvernul - este definitiv ruptă. Şi 



282 Karl Marx şi Friedrich Enqels 

către această stare se tinde atît în Anglia cit şi pe continent, 
şi chiar în „serioasa Germanie" .  

Aşa continuă Carlyle s ă  tune şi s ă  fulgere pe un şir întreg 
de pagini, amestecînd în chip foarte ciudat republica roşie, 
fraterni te ', Louis Blanc etc. cu free trade ', desfiinţarea 
taxelor vamale la cereale etc·. (vezi pag. 29-42) . In felul 
acesta, el confundă şi identifică lichidarea rămşiţelor feu
dale care se mai menţin încă prin forţa tradiţiei, reducerea 
statului la strictul necesar şi ieftinirea lui la minimum, de
plina realizare a liberei concurenţe de către burghezie cu 
desfiinţarea toc·mai a acestor relaţii burgheze, cu lichidarea 
opoziţiei dintre capital şi munca salariată, cu răsturnarea 
burgheziei de către proletariat. Minunată întoarcere la „noap
tea absolutului " ,  cînd toate pisicile sînt cenuşii I Aşa arată 
profunda ştiinţă a „ştiutorului " ,  care nu are nici cea mai 
slabă noţiune de ceea ce se petrece în jurul lui I Aşa arată 
această uimitoare perspicacitate care-şi închipuie că, o dată 
cu lichidarea feudalismului sau cu instaurarea liberei con
curenţe, vor înceta să mai existe orice relaţii între oameni I 
Aşa arată temeinica aprofundare a „eternei legi a naturii" ,  
care crede cu toată seriozitatea că, dacă părinţii nu se vor mai 
duce la primărie „să se unească" prin legăturile căsătoriei, 
nu vor mai veni nici copii pe lume ! 

După acest edificator exemplu de înţelepciune, care se re
duce la  ignoranţa cea mai crasă, Carlyle ne mai face şi do
vada că o nobleţe care planează la mare înălţime se trans
formă în ticăloşie făţişă de îndată ce coboară din norii 
frazeologiei şi sentinţelor ei în lumea relaţiilor reale. 

„În toate ţările europene, şi mai cu s eamă n Anglia, s-a format de 
pe acl, într-o oarecare măsură, o clasă de căpitani şi comandanţi de 
oameni care 1poate fi considerată ca germenul unei aristocraţii noi, reale, 
şi nu închipuite ; aceştia sînt căpitanii industriei, clasă care, din feri
cire, în vremurile noastre este mai necesară decît oricare alta. Pe de altă 
parte, nu lipsesc, desigur, nici cei care au nevoie să fie comandaţi : ar
gaţii ***, această jalnică clasă de oameni pe care i-am descris ca pe nişte 
mîrţoage emanc�pate şi care sînt reduşi la o viaţă de vagabondaj şi de 
foamete ; o asemenea clasă s-a format şi în celelalte ţări şi continuă 
să se dezvolte într-o sinistră Progresie geometrcă, cu o viteză îngro
zitoare. Pornind de la toate acestea, se poate afirma, pe drept cuvînt, 
că organizarea muncii este sarcina vitală a întrgii lumi" (pag. 42-43) .  

* - fraternitate. - Nota Trad. 
** - libertatea comerţului. - Nota Trad. 

*** - în original : „hodge• - poreclă dispreţuitoare dată argaţilor 
şi , în general, ţăranilor. - Nota Red. 
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După ce, în primele 40 de pagini, Carlyle şi-a revărsat din 
nou, în expresii de-a drptul fulminante, întreaga lui minie 
virtuoasă împotriva egoismului, a liberei concurenţe, a lichi
dării legăturilor feudale dintre oameni, a cererii şi ofertei, 
a lui laisser faire 162, a producţiei firelor de bumbac, a plăţii 
în bani peşin etc., aflăm deodată că principalii reprezentanţi 
ai tuturor acestor shams, burghezii din industrie, nu numai 
că se enumeră printre eroii şi geniile sărbătorite, dar alcătu
iesc chiar partea lor deosebit de necesară, că în dosul tuturor 
atacurilor lui împotriva relaţiilor şi a ideilor burgheze se 
ascunde apoteozarea burghezului ca persoană. Pare totuşi 
ciudat că Carlile, după ce a găsit comandanţii şi soldaţii 
armatei muncii, adică după ce a găsit o anumită organizare 
a muncii, continuă să creadă totuşi că organizarea muncii 
constituie o mare problemă care se cere rezolvată. Dar nu 
trebuie s ă  ne înşelăm ! Aici nu este vorb a  de organizarea 
muncitorilor deja înregimentaţi în această armată, ci de cei 
neînregimentaţi, de cei lipsiţi de conducători, şi sarcina orga
nizării lor şi-a asumat-o Carlyle. La sfîrşitul broşTii lui îl 
vedem cum apare pe neaşteptate în rolul unui prim-ministru 
britanic in partibus 163, cum convoacă pe cei 3 .000.000 de cer
şetori irlandezi şi de altă naţie, pe golanii nomazi sau stator
niciţi apţi de muncă, cum pune la cale o adunare naţională 
generală a pauperilor britanici din casele de muncă şi din 
afara lor şi rosteşte în faţa lor un discurs 1 1retoric" ,  în care mai 
întîi repetă acestor golani tot ce i-a comunicat mai înainte 
cititorului, iar după aceea se adresează, precum urmează, 
acestei societăţi alese : 

„Golni şi haimanale fără căpăîi, unii dintre voi sînteţi nişte neghiobi 
şi mulţi nişte infractori. Cu toţii sînteţi insă nşte nenoro.iţi I E de 
ajuns să-mi arunc privirea spre voi ca să mi se umple sufletul de Ui
mire şi desperare. V-aţi adunat aici în număr de vreo 3.000.000. Mulţi 
dintre voi au alunecat în prpastia cerşetoriei făţişe şi te-apucă groaza 
cil te gîndeşti că fiecare dintre cei ce cad în această prpastie face 
ca, prin greutatea s a, lanţul care îi trage şi pe ceilalţi să atîrne şi mai 
greu. La marginea acestei prăpăstii atîrnă milioane nenmărate, la care 
se adaugă, după cit am aflat, În ficare zi cite 1.200 de oameni, şi ei 
cad, cad unul după altul, iar lanţul devine tot mai greu, şi pînă la urmă 
cine va mai putea răîne pe picioare ? Ce se va înimpla atunci cu 
voi ? Ceilalţi, care e mai ţin îocă pe picioare, se luptă u propriile lor 
nevoi, asta pot să v-o spun eu ; dar voi, care aveţi prea puţină energie 
şi rea multă poftă de mîncare, voi, care nu vă prea înghesuiţi la 
mncă, dar beţi o cantitate exagerată de bere, aţi dovdit că nu 
sînteţi în stare de acest Jucru. Să ştiţi că, oricare ar fi copiii libertăţii, 
voi în nici un caz nu fceţi şi nu veţi putea face p arte dintre ei ; voi 
nu sînteti liberi, ci pur şi siplu prizonieri... Prin natura voastră sin-
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teţi nişte robi sau, dacă preferaţi altă expresie, nişte slugi vagabonde 
cre rătăcesc din loc ln lc, nştiind să-şi găsească un stăpîn„. Voi 
puteţi de acIl iinainte să intraţi �n relaţii cu mine, dar nu ca nişte 
fii glorioşi şi nefericiţi ai libertăţii, ci ca nişte prizonieri !n adevăratul 
înţeles al cuvintului, ca nişte nefericiţi fraţi căzuţi, care cer ca eu să-i 
conduc şi, dacă e nevoie, să-i supravghez şi să mi-i supun„. ln faţa 
cerului şi a păântului şi a lui dumnezeu, creatorul nostru al tuturor, 
deolar că mă doare sufletul cînd văd cum se menţine acestă existenţă 
a voastră cu preţul sudorii şi sîngelui fraţilor vştri, şi că, dacă nu 
putem schimba această stare de lucruri, atunci mai bine moartea„. Voi, 
sărmani bandiţi pribegi, încrieţi-vă în rgimentele mele irlandeze, sco
ţiene, engleze ale noii ere, supuneţi-vă, munciţi, răbdaţi, postiţi, aşa cum 
a trebuit să facem cu toţii„. Voi aveţi nevoie de comandanţi indus
triali, de şefi de ateliere, de supravghetori, de stăpîni pe viaţa Şi pe 
moartea voastră, de oameni drepţi ca Rhadamante şi tot aît de nîndu
plecaţi ca şi el, şi asemenea oamni se vor găsi, atunci oid veţi fi supuşi 
unui rgulament militar„. Voi spune atunci fiecăruia dintre voi : iată 
că aveţi de lucru ; apucaţi-vă cu curaj de muncă, cu supunere vite
jească şi o tărie sufletească de soldat, coformaţi-vă metdelor pe care 
vi le dictez eu aici, şi veţi primi fără nici o greutate salariul vostru„. 
Dacă însă veţi începe să vă îpotriviţi, dacă vă sperie munca grea, dacă 
nu vă veţi supune prescripţiilor date, atunci voi căuta să vă indemn, 
să vă conving ; iar dacă şi acest mijloc se va dovdi zadarnic, am să 
vă lovesc cu biciul, şi dacă nici asta nu va ajuta la nimic, atunci m 
sa vă împuşc• pg. 4--55). 

Aşadar, „noua eră" în care doneşte geiul se deosebşte 
de cea veche, în primul rînd, prin aceea că biciul îşi închipuie 
că e genial. Genialul Carlyle se deosebeşte de oricare cerber 
de închisoare sau supraveghetor al săracilor numai prin in
dignarea sa virtuoasă şi conştiinţa morală că el îi jupoaie pe 
pauperi numai pentru a-i ridica la înălţimea sa.  Vedem aici 
cum, în minia sa care izbăveşte lumea, geniul grandilocvent 
justifică în mod fantastic şi chiar amplifică ticăloşia burghe
zului. Dacă burghezia engleză i-a asimilat pe pauperi cu delic
venţii pentru a inspira frica de pauperism, dacă ea a creat 
legea cu p rivire la săraci din 1 833, Carlyle îi acuză pe pau
peri de înaltă trădare pe motiv că p auperismul generează 
p auperism. Aşa cum mai înainte el conferea burgheziei in
dustriale - clasă dominantă istoriceşte apărută - atributul 
genialităţii numai pentru că domina, tot aşa şi acum pentru el 
fiecare clasă asuprită, cu cit este mai crîncen asuprită, cu 
atît este mai departe de genialitate, cu atît mai mult devine 
victima furiei reformatorului nostru neînţeles. La fel se pe
trec acum lucrurile şi cu p auperii. Dar nobila lui indignare 
morală îşi atinge apogeul cînd este vorba de oameni absolut 
ticăloşi şi netrebnici, de , ,canii 0, adică de delicvenţi. Despre 
aceştia vorbeşte el în broşura sa despre închisorile model. 
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Această broşură se deosebeşte de prima numai printr-o 
furie şi mai feroce, care îl costă cu atît mai puţin pe autor cu 
cit e îndreptată împotriva unor persoane în mod oficial izgo
nite din societatea actuală, împotriva unor oameni aflaţi 
după gratii ; o furie care a lpădat ultimele Tămăşiţe din mo
destia de care mai dau dovadă, din spirit de decentă, bur
ghezii obişnuiţi. Aşa cum în primul său palet stabileşte o 
întreagă ierarhie a nobiHlor şi-l caută pe cel mai nobil dintre 
ei, tot aşa şi aici el creează o ierarhie tot atit de completă a 
ticăloşiloir şi netrebnicilor şi caută să-l dibuiască pe cel mai 
rău dintre răi, pe cel mai mare ticălos din Anglia, pentru a-şi 
procura satisfacţia de ·a .. 1 spînzura. Dar să admitem că-. prinde 
şi-I spînzură ; în cazul acesta un altul, cae este acum cel mai 
rău, urmează să fie şi el spînzurat, iar după aceea iarăşi un 
altul, pînă cînd, procedînd tot aşa, vine în sfîrşit, rîndul celor 
nobili, iar după aceea al celor şi mai nobili şi în cele din urmă 
nu mai rămîne nimeni în afară de Carlyle, cel mai nobil, care, 
urmărindu-i pe ticăloşi, se dovedeşte a fi în acelaşi timp şi 
un ucigaş al nobililor, şi care a ucis şi în ticăloşi ceea ce era 
nobil ; va rămîne acest individ, cel mai nobil dintre nobili, 
care devine deodată cel mai josnic dintre ticăloşi, şi în această 
calitate va trebui să se spînzure singur. In felul acesta s-ar 
rezolva toate problemele referitoare la guven, stat, organi
zarea muncii, ierarhia nobililor şi s-ar împlini, în sfîrşit, legea 
etenă a naturii. 

Scris în martie-ariilie 1850 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue" 
nr. 4, 1850 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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A. Chenu, ex-căpitan de gardă al cetăţeanului Caussidiere. 
„Conspiratorii. Societăţile secrete ; Prefectura poliţiei sub 
Caussidiere ; franctirorii" .  Paris, 1 850. Lucien de Ja Hodde. 

„Naşterea Republicii în februarie 1848" .  
Paris, 1850 * 

Ar fi cît se poate de dorit ca cei ce au stat în fruntea parti
dului mişcării - fie înainte de revoluţie, în societăţile secrete 
sau în domeniul publicisticii, fie în perioada revoluţiei, în 
posturi oficiale - să fie în sfîrşit zugrăviţi, cu paleta unui 
Rembrandt, în· adevărata lor înfăţişare. In toate descrierile 
de pînă acum n-a fost niciodată redat adevăratul chip al aces
tor persoane, ci numai cel oficial, cu coturi în picioare şi cu 
aureolă în jurnl capului. In aceste exaltate portrete rafaelice 
se pierde întreaga veridicitate a prezentării. 

Ambele scrieri care formează obiectul analizei noastre în
lătură, c·e-i drept, cotunii şi aureola cu care apăreau de 
obicei pînă acum „marii bărbaţi " ai revoluţiei din februarie ; 
ele pătrund în viaţa particulară a acestor domni, pe care ni-i 
prezintă în neglije ,  în ambianţa lor alcătuită din tot felul de 
indivizi subalteni. Totuşi ele sînt încă departe de a fi o pre
zentare cu adevărat veridică  a persoanelor şi evenimentelor. 
Unul dintre aceşti autori a fost demascat ca fost copoi al lui 
Ludovic-Filip, iar celălalt este un vechi complotist de profesie, 
ale cărui relaţii cu poliţia sînt de asemenea foarte dubioase 
şi al cărui spirit de observaţie poate fi caracterizat chiar şi 
numai prin aceea că  el a văzut între Rheinfelden şi Basel 
„acel măreţ lanţ al Alpilor, ale cărui piscuri argintii te orbesc" ,  
i ar între Kehl şi Karlsruhe „Alpii renani, ale căror vîrfuri 
îndepărtate se pierd la orizont" .  Din partea unor astfel de oa
meni, mai ales dacă ei scriu pentru propria lor dezvinovăţire, 

* „Les Conspirateurs" ,  par A. Chenu, ex-c.pi taine des gardes du 
citoyen Caussidiere. „Les societes scretes ; la prefecture de police sous 
Caussidiere ; Ies corps-francs•. P aris, 1 850. 

,La naissance de la Republique en fevrier 1848 " ,  par Lucien de �a 
Hodde. Paris, 1850. - Nota Red. 
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nu te poţi aştepta, fireşte, decît la o cronică scandaloasă, mai 
mult sau mai puţin caicaturală, a revoluţiei din februarie. 

D-l de la Hodde, în broşura sa, încearcă să se prezinte 
în rolul spionului din romanul lui Cooper 164• El afirmă că, 
timp de 8 ani de zile, a paralizat activitatea societăţilor se
crete şi, prin aceasta, şi-.a cîştigat merite în faţa societăţii. 
Dar între spionul lui Cooper şi d-l de la Hodde este o mare, 
foarte mare diferenţă. Pe d-l de la Hodde, colaborator al re
vistei „Charivari" 165, membru din 1 839 al Comitetului central 
al Societăţii noilor anotimpuri 166 , coredactor al ziarului 
„La Reforme" încă de la înfiinţarea lui şi în acelaşi timp 
agent plătit al prefectului de poliţie Delessert, nu l-a compro
mis nimeni atît de mult ca Chenu. Apariţia broşurii lui de la 
Hodde este un rezultat imediat al demascărilor făcute de 
Chenu, deşi el se fereşte să răspundă măcar printr-un cuvînt 
la cele spuse de Chenu pe seama lui. Aşadar, cel puţin această 
parte a memoriilor lui Chenu este autentică. 

„!n timpul uneia din peregrinările mele nocturne - povesteşte 
Chenu - l-am observat pe de la Hodde cum se plimba în sus şi în j os 
pe cheiul Voltaire. Ploua cu găleata şi asta m-a pus pe gînduri. Nu 
cumva drăguţul ăsta suge şi din casa fondurilor secrete 1 Dar roi-am 
amintit de cîntecele lui, de minunatele strofe de.pre Irlanda şi Polonia 
şi, mai cu seamă, de articolele vehemente publicate de el în ziarul «la 
Reforme» " (pe cînd d-l de la Hodde caută să apară în postura omu
lui care a făcut ca ziarul „la Reforme" să adopte un ton mai moderat ) .  

- „Bună seara, de la Hdde, dar ce dracu faci aici la ora asta şi 
pe o vreme aşa de păcătoasă 1 - Aştept o secătură care-mi datorează 
nişte bani şi, cum trece pe aici în fiecare seară <pe la ora asta, ori îmi 
plăteşte, ori.„ - şi Jovi puternic cu bastonul dn parapetul cheiului" . 

De la Hodde încearcă să scape de el şi se îndreaptă spre 
podul Carrousel. Chenu se depărtează în direcţie opusă, dar 
se ascunde sub arcadele Institutului. Peste puţin timp de la 
Hodde se întoarce, se uită cu atenţie în toate părţile şi începe 
din nou să se plimbe în sus şi în jos. 

„După un sfert de oră am observat trăsura cu cele două mici felinare 
verzi despre care-mi vorbise fostul meu agent• (un fost spion care în 
închisoare i-a trădat lui Chenu o mulţime de semne distinctive şi se
crete ale poliţiei ) .  „Ea s-a aprit la colţul străzii Vieu:-Augustin. Din 
trăsură a coborlt un bărbat, de la Hodde s-a îndrptat spre el, au schim
bat cîteva cuvinte, iar după aceea l-am văzut pe de la Hodde făcînd 
gestul omului care bagă nişte bani în buzunar. - După această î ntîm
plare am făcut tot ce mi-a stat în putinţă .pentru a-l înlătura pe de la 
Hodde de la adunările noastre şi, mai ales, pentru a-l împiedica pe Al
bert să c adă într-o cursă, deoarece el era piatra de temelie a edificiului 
nostru. La cîteva zile după aceea, ziarul «la Reforme» i-a refuat n 
articol d-lui de la Hodde. Aceasta i-a rănit amorul propriu de publicist. 
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L-am sfătuit să se răzbune dnfiinţid un alt ziar. El mi-a urmat sfatul Şi, 
impreună cu Pilhes şi  Dupoty, a publicat :hiar prospctul unui ziar, 
«le Peuple» ; şi in tot acest timp m fost �roape co1Plet scutiţi de 
prezenţa lui• (Chenu, pag. 4-48) . 

Vedem cum acest spion cooperian se transformă într-o 
prostituată politică de cea mai joasă speţă, care aşteaptă în 
stradă, pe timp de ploaie, pe cel mai ordinar officier de paix • 
pentru a-şi primi cuvenitul cadou. Mai departe aflăm că în 
fruntea societăţilor secrete nu era de la Hodde, cum vrea el 
să ne facă să credem, ci Albert. Aceasta reiese, în general, 
din întreaga prezentare făcută de Chenu. Aici spionul „în 
interesul ordinii"  se transformă deodată într-un publicist 
ofensat care se înfurie că „la Reforme" acceptă cu greu 
articolele colaboratorului revistei „Charivari " şi, din această 
cauză, rupe relaţiile cu „la Reforme" , care este un adevă
rat organ de partid - la care, dacă ar fi colaborat, ar fi putut 
aduce servicii poliţiei - pentru a înfiinţa un nou ziar, care 
să-i poată satisface în cel mai înalt grad vanitatea sa de 
publicist. Aşa cum prostituatele încearcă să-şi justifice în
deletnicirea lor murdară printr-un anumit simulacru senti
mental, tot aşa şi acest copoi încearcă să-şi justifice atitudi
nea sa prin p retenţii scriitoriceşti. Ura împotriva ziarului 
„la Reforme" ,  care străbate întreul său pamflet, îşi are expli
c·aţia în cea mai banală ranchiună de publicist. In sfîrşit, 
vedem cum în cea mai importantă perioadă din existenţa 
societlţilor secrete, cu puţin timp înainte de revoluţia din 
februarie, de la Hodde este treptat-treptat înlăturat din aceste 
societăţi ; aşa se şi explică de ce el, spre deosebire de Chenu, 
afirmă că în această perioadă societăţile secrete decad tot 
mai mult. 

Ajungem acum la scena în care Chenu descrie demasca
rea, care a avut loc după revoluţia din februarie, a trădării 
lui de la Hodde. La invitaţia lui Caussidiere, p artidul „la Re
forme " s-a întrunit la Albert, în palatul Luxemburg. Au fost 
de faţă Monnier, Sobrier, Grandmenil, de la Hodde, Chenu etc. 
Deschizînd adunarea, Caussidiere a spus : 

, ,Printre noi se află un trădător. Trebuie să ne constituim �n tribunal 
sret pentru a-l judeca•.  - Grandmenil, a cl mi în virstă din
tre cei prezenţi, a fost numit Preşedinte, iar Tiphaine secretar. „Ce
tăţni - a continuat Caussidiere in calitate de acuzator public -, vrme 
indelungată lIl adus favinuiri unor patrioţi cinstiţi. Eram dparte de a 
bănui ce şarpe s-a strecurat in mijlocul nostru. Astăzi am descoperit pe 

* - coisar de poiţie. - Nota Trad. 
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adevăratul trădător : Lucien de la Hodde 1•. - Acesta, care pînă atunci 
stătuse foarte liniştit, auzind această aczaţie directă a sărit în sus. A 
făut o şcare spre uşă, dar Caussidiere a încuiat-o rpede şi, scoţînd n pistol, a strigat : „Dacă te mişti de la locul tău, îţi zdrobesc ţeasta 1 • .  
D e  la Hodde a susţinut c u  toată tăria că e nevinovat. „Bine - i-a spus 
Caussidiere. - Avm aici un dosar cu documente care conţine 1 .800 de 
rapoarte adresate prefectului poliţiei" ,  şi ns împărţi la toţi rapoartele 
care se refereau la fiecare dintre noi. De la Hodde a tăgăduit cu inc.
păţînare că aceste rapoarte, semnate Pierre, proveneau de la el, pînă 
în momentul cînd Caussidiere a citit scrisoarea care a fost, ulterior, 
publicată în memoriile sale şi în care de la Hodde îşi oferea serviciile 
prefectului de poliţie ; această scrisoare era semnată cu adevăratul său 
nume. Din acest moment, nfericitul încetă să mai tăgădiască şi căută 
să se scuze aruncind vina pe mizeria care-i sugerase ideea funestă de a 
se arunca �n braţele poliţiei. Caussidiere îi oferi pistolul, singura ieşire 
care-i mai rămăsese lui de la Hodde. Acesta începu să-şi implore jude
cătorii, să facă apel la mărinimia lor, dar ei rămaseră neînduplecaţi. 
Bocquet, unul dintre cei de faţă, pierindu-şi răbdarea, apucă pistolul 
şi  i-l întinse de trei ori cu cuvintele : „Allons *, zboară-ţi creierii, 
laşule, laşule, că, de nu, te împuşc eu I " .  Dar Albert îi  smulse pistolul 
din mină şi-i spuse : „Dă-ţi seama ce faci, gîndeşte-te ce zavă r pro
duce o împuşcătură aici la Luxemburg 1 • . „Ai dreptate - exclamă 
Bocquet - trebuie să facem rost de otravă".  - „Otravă ? - spuse Caus
sidiere -, am adus cu mine otravă de toate soiurile" .  Luă un pahar, 
îl umplu cu apă in care puse şi zahăr, apoi scutură în el un praf alb 
şi i-l  oferi lui de la Hdde, care se dete înapoi îngrozit. „Prin urmare 
vreţj să mă noriţi ?" - „Da - ii răspunse Bocquet -, ia şi bea•. De 
la Hodde arăta îngrozitor. Era pămîntiu la faţă, părul său foarte ondu
lat şi pieptănat cu îngrijire i se ridicase măciucă. Sudoarea îi curgea 
şiroaie pe obraz. IPlora, plîngea. „Nu vreau să mor I " .  Dar Bocquet, 
neînduplecat, ii tot întindea paharul, „Hai, bea odată - îi spuse 
Caussidiere -, n-ai timp nici să clipeşti şi i şi ajuns pe lumea cea
laltă".  - „Nu, nu, nu beau 1•  Şi, în tulbl!area li, adăugă făcînd nişte 
gesturi sinistre : „O, am să mă răzbun eu pentru toate aceste chinuri 1 • .  

ind ne-am convis că toate aceste peluri la point d'honneur ** nu 
duc la nici �n rezultat, de la Hodde, la intervenţia lui Albert, a fost în 
sfîrşit graţiat şi dus în închisoarea Conciergerie (Chenu, p ag. 13-136). 

Pretinsul spion cooperian devine din ce în ce mai jalnic.  
II vedem aici în toată ticăloşia lui , împotrivindu-se numai 
prin laşitate adversarilor săi. Noi nu-i reproşăm că nu s-a 
sinucis, ci că n-a tras, la nimereală, în vreunul dintre adver
sarii săi. El încearcă ulterior să se salveze printr-o broşură 
în care caută să prezinte întreaga revoluţie ca pe o simplă 
escrocherie. Adevăratul titlu al acestei scrieri ar trebui să 
fie : „Poliţistul dezamăgit" .  Ea constituie o dovadă că adevă
rata revoluţie este exact contrarul a ceea ce crede despre 
ea un spion, care, în deplin acord cu „oamenii faptelor• ,  vede 

* - Ei, hai I - Nota Trad. ** - senrtimentul onoarei. - Nota Trad. 

19 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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în fiecare revoluţie opera unei miei coterii. Dacă toate mişcă
rile care, într-o misură mai mare sau mai mică, au fost pro
vocate de bunul '1ac .f coteriilor au rămas simple răzvrătiri, 
chiar din expunerea lui de la Hodde reiese, pe de o parte, că 
la începutul lui februarie republicanii oficiali nu aveau încă 
nici un fel de speranţă să  cucerească republica, iar pe de 
altă parte c ă  burghezia a fost nevoită, împotiva voinţei sale, 
să ajute la cucerirea republicii ; că, prin urmare, instaurarea 
republicii din februarie a fost consecinţa necesară a împreju
rărilor care au determinat masele proletariatului care se afla 
în afara oricărei coterii, s ă  iasă în stradă şi au silit majori
tatea burgheziei să stea în casă sau să p articipe la acţiuni 
comune. Celelalte relatări ale lui de la Hodde sînt extrem de 
sărăcăcioase şi se reduc la cele mai banale bîrfeli. Doar o 
singură scenă prezintă interes : adunarea din seara zilei de 
21  februarie a democraţilor ofiCiali, care a avut loc la sediul 
ziarului „la Reforme" şi în cadrul căreia şefii s-au pronunţat 
cu hotărîre împotriva unei acţiuni armate. Cuprinsul discursu
rilor rostite de ei dovedeşte, în general, că în această zi ei 
mai aveau o justă înţelegere a situaţiei. Ridicul e numai tonul 
declamator l acestor oameni şi pretenţia lor de mai tîrziu 
de a fi înfăptuit revoluţia, încă de la început, în mod con
ştient şi intenţionat. Cel mai rău lucru pe care-l poate spune 
de la Hodde despre ei este că l-au tolerat atîta vreme în mij
locul lor. 

Dar să trecem la Chenu. Cine este d�l Chenu ? Un vechi 
conspirator, care, începînd din 1832, a p articipat la toate ac
tiunile armate şi era bine cunoscut p oliţiei. Imolat în armată, 
el dezertează în scurtă vreme şi rămîne la Pariş fără a fi 
descoperit, deşi participă în repetate rînduri la conspiraţii şi 
la acţiunea armată din 1839 167 •  In 1844 el se prezintă la regi
mentul său şi, ciudat lucru, cu tot trecutul său bine cunoscut, 
generalul diviziei nu-l deferă tribunalului militar. Mai mult 
decît atît : i se dă posibilitatea să se întoarcă la Paris fără 
să-si fi terminat stagiul militar. ln 1847 e amestecat în com
plotul cu bombe incendiare 168 ; se sustrage unei încercări de 
arestare, dar rămîne totuşi la Paris, deşi este condamnat in 
contumaciam * la patru ani. Abia după ce complicii săi din 
complot îl acuză că  are legături cu p oliţia, el pleacă în 
Olanda, de unde se întoarce la 2 1  februarie 1848. Dup ă  revo
luţia din februarie el devine căpitan în garda lui Caussidiere. 
Curînd acesta începe să-l bănuiască de legături cu p oliţia 

* - în lipsă. - Nota Trad. 
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specială a lui Marrast (bănuială, fără îndoială, întemeiată) 
şi-l expulzează, fără prea multă împotrivire, în Belgia, iar 
apoi în Germania. D-l Chenu se înrolează succesiv, cu mai 
.multă sau mai puţină tragere de inimă, în detaşamentul de 
-voluntari belgian, în cel german şi în cel polonez. Şi toate 
acestea într-o perioadă cînd puterea lui Caussidiere începuse 
să se clatine. Totodată Chenu afirmă că el şi l-a subordonat 
complet pe Caussidiere şi că o dată, pe cînd era arestat, l-a 
silit, printr-o scrisoare de ameninţare, să-l pună imediat în 
libertate. Iată tot ce putem spune despre caracterul autoxului 
nostru şi despre încrederea ce i se poate acorda. 

Excesul de fard şi paciulii cu care prostituatele încearcă 
să acopere laturile nu prea seducătoare ale existenţei lor 
fizice îşi găseşte un echivalent literar în acel bel esprit cu 
care de la Hodde îşi drege pamfletul său. Dimpotrivă, carac
terul literar al cărţii lui Chenu, prin naivitatea şi vioiciunea 
expunerii, aminteşte adeseori de Gil Blas 169•  Aşa cum Gil 
Blas, în cele mai variate aventuri ale sale, rămîne întotdeauna 
o slugă şi judecă totul din punctul de vedere l unei slugi, 
tot aşa şi Chenu, începînd de la insurecţia armată din 1 832 şi 
pînă la îndepărtarea lui de la prefectură, rămîne mereu ace
laşi conspirator care deţine roluri subalterne, şi a cărui măr
·ginire specială este, de altfel, foarte uşor de deosebit de re
flecţiile plate ale „maestrului " literar care i-a fost ataşat de 
către palatul Elysee. E limpede că nici la Chenu nu poate fi 
vorba de o înţelegere a mişcării revoluţionare. De aceea din 
toată lucrarea lui prezintă interes numai capitolele în care 
descrie, mai mult sau mai puţin obiectiv, ceea c e  a văzut el 
însuşi : conspiratorii şi eroul Caussidiere. 

Este îndeobşte cunoscută înclinaţia spre conspiraţii a po
:poarelor romanice şi rolul pe care l-au avut conspiraţiile în 
istoria modenă a Spaniei, Italiei şi Franţei. După înfrîngerea 
conspiratorilor spanioli şi itlieni la începutul deceniului 
al 3-lea, Lyonul şi, mai cu seamă, Parisul au devenit centrele 
uniunilor revoluţionare. După cum se ştie, pînă în 1830 în 
fruntea conspiraţiilor împotriva Restauraţiei s-a aflat burghe
zia liber.ală. După revoluţia din iulie, locul ei a fost luat de 
burghezia republicană ; proletariatul, deprins u conspira
ţiile încă din anii Restauraţiei, a început să păşească pe 
primul plan pe măsură ce burghezii republicani, în urma 
zadarnicelor lupte de stradă se retrăgeau speriaţi din socie
tăţile conspirative. Societatea anotimpurilor, cu ajutorul 
căreia Barbes şi Blanqui au organizat insurecţia armată 

1 *  
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din 1 839, era p e  de-a-ntregul p roletară şi la fel era şi Societa
tea noilor anotimpuri, înfiinţată după înfrîngerea celei dintîi . 
în fruntea acesteia se afla Albert şi din ea făceau parte Chenu. 
de la Hodde, Caussidiere etc. Prin intermediul şefilor lor, 
conspiratorii erau în legătură p ermanentă cu elementele mic
burgheze reprezentate prin cei de la ziarul „la Reforme • ,  dar 
rămîn eau întotdeauna foarte independenţi. Bineînţeles că 
aceste societăţi conspirative nu cuprindeau niciodată mare. 
masă a p roletariatului p arizian. Ele se limitau la un nwnăr 
relaiv mi c de membri, în continuă flutuaţie, care era alcă
tuit, în p arte, din conspiratori vechi, permanenţi, transmişi 
cu regularitate de fiecare societate secretă către succesoarea 
ei şi, în p arte, din muncitori de curînd recrutaţi. 

Dintre aceşti vechi conspiratori, Chenu ne p rezintă 
aproape exclusiv pe cei din c ategoria din c are făcea şi l 
parte : conspiratorii de profesie. O dată cu înfiinţarea s ocie
tăţilor conspirative proletare a apărut necesitatea unei divi
ziuni a muncii. Membrii ei s-au împărţit în conspiratori 
ocazionali, conspirateurs d'occasion - adică în muncitori 
pentru care p articiparea la conspiraţii era doar o îndeletni
cire care se adăuga la ocupaţia lor obişnuită, c are nu făceau 
decît să frecventeze adunările şi erau întotdeauna gata, la 
ordinul şefilor, să se p rezinte la punctul de adunare - şi în 
conspiratori de p rofesie, c are-şi dedicau întreaga lor activi
tate conspiraţiei şi trăiau de pe urma ei. Ei formau o pătur. 
intemediară între muncitori şi ş efi, şi adeseori se strecurau 
în rîndurile acestora din urmă. 

Condiţiile de viaţă ale oamenilor din această categorie 
determină, încă de la început, întregul lor c aracter. Participa
rea lor la o societate conspirativă p roletară le putea oferi, 
fireşte, doar nişte surse de existenţă extrem de restrînse şi 
de nesigure. De aceea ei sînt mereu nevoiţi să facă apel l a  
fondurile organizaţiei. Unii dintre e i  ajung chiar la conflicte 
directe cu societatea burgheză şi apar, într-o formă mai mult 
sau mai puţin decentă, în faţa tribunalului poliţiei corcţio
nale. Existenţa lor p recară, care uneori depinde mai mult de 
întîmplare decît de activitatea lor, viaţa lor neregulată, în 
care singurul adăpost p ermanent sînt cîrciuile - locul de 
întîlnire l conspiratorilor -, relaţiile lor ineviabile cu tot 
felul de o ameni suspecţi îi împing în acel cerc care la Paris 
p oartă denumirea de „la boheme" *. Această boemă demo
crată de origine proletară - căci există şi o boemă demorată 

* - boa. - Nota Trad. 



Rcenzii. - A. henu . •  Consp. •. L. de la Hode . •  Naşterea Republ. • 293 

de origine brgheză, haimanale democrate şi piliers d' esta
minet * - este alcătuită fie din muncitori care s-au lăsat de 
-ocupaţia lor şi care, astfel, s-au declasat, fie din indivizi 
proveniţi din lumpenproletariat şi care aduc cu ei, în noua 
lor existenţă, toate deprinderile libertine ale acestei clase . 

. ln asemenea condiţii devine de înţeles de ce aproape în fie
care proc·es de conspiraţie sînt implicaţi şi cîţiva repris de 
justice **. 

Intregul mod de viaţă al acestor conspiratori de profesie 
are un pronunţat caracter de boemă. Ca nişte subofiţeri în
sărcinaţi cu recrutarea de conspiratori, ei merg din cîrciumă 
în cîrciumă, tatonează starea de spirit a muncitorilor, caută 
oamenii de care au nevoie, îi ispitesc să intre în conspiraţie, 
trecînd consumaţia - inevitabilă în asemenea împrejurări -
în contul casei societăţii sau lăsîndu-1 pe noul prieten s-o 
achite el. In general, patronul cîrciumei este adevărata lor 
gazdă. Aici, la el, îşi petrece conspiratorul cea mai mare 
parte din timpul său ; aici au loc întîlnirile lui cu tovarăşii, 
cu membrii secţiei sale, cu cei pe care intenţionează să-i 
recruteze ; aici, în fine, au loc adunările secrete ale secţiilor 
şi  ale şefilor. de secţii (grupe) . In această permanentă at
mosferă de cîrciumă, conspiratorul, care şi aş a are o fire 
veselă - ca, de altfel, toţi proletarii parizieni -, devine în 
scurt timp un bambocheuT *** desăvîrşit. Conspiratorul poso
morit, c are la şedinţele secrete rată ca un om de o austeri
tate spartană, se îmblînzeşte deodată şi devine un client 
obişnuit, pretutindeni cunoscut, care se pricepe la vin şi la 
femei. · Această dispoziţie de chefliu devine şi mai pronun
ţată ca umare a permanentelor pericole la care se expune 
:onspiratorul ; în orice moment el poate să fie chemat pe 
baricade şi să cadă luptînd acolo ; la fiecare pas poliţia îi 
întinde curse, care îl pot duce la închisoare sau chiar la ocnă. 
Dar tocmai aceste primejdii fac farmecul meseriei ; cu cit 
conspiratorul e ameninţat de mai multe primej dii, cu atît 
se grăbeşte să se bucure mai intens de plăcerile momentului. 
Totodată, fiind obişnuit cu primejdia, el devine cit se poate 
de indiferent faţă de viaţă şi libertate. La închisoare, ca şi la 
drciumă, se simte ca la el acasă. In fiecare zi aşteaptă ordi
nul d e  a porni la acţiune. Indrăzneala desperată, nebunească, 
care la Paris se manifestă în orice insurecţie, este adusă toc-

* - stîlpi de cafna. - Nota Trad. 
** - recidivişti. - Nota Trad. 

*** - chefliu. - Nota Trad. 
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mai de aceşti vechi conspiratori de profesie, de aceşti hom
mes de coup de main *. Ei sînt aceia care ridică şi comandă 
primele baricade, care organizează rezistenţa, pun la cale 
devastarea magazinelor de arme, rechiziţionarea de arme şi 
muniţii de prin casele particulare ; ei întreprind, în timpul 
insurecţiei, acele acţiuni de o îndrăzneală nebunească care 
provoacă atît de des zăpăceală în rîndUTile partidului guver
namental. Intr-un cuvînt, i sînt ofiţerii insurecţiei. 

E de la sine înţeles că aceşti conspiratori nu se mulţumesc 
doar să organizeze, în general, proletariatul revoluţionar. 
Misiunea lor constă tocmai în a o lua înaintea procesului de 
dezvoltare revoluţionaTă, de a-l împinge în mod artificial spre 
criză, de a face revoluţie pe nepregătite, fără a mai aşteptai 
apariţia condiţiilor necesare. Singura condiţie de reuşită a 
revoluţiei este, după părerea lor, organizarea cum trebuie a 
conspiraţiei. Ei sînt alchimiştii revoluţiei şi împărtăşesc pe 
de-a-ntregul reprezentările confuze şi obtuzitatea ideilor fixe 
ale vechilor alchimişti. Ei se pasionează după invenţiile me
nite să săvîrşească minuni revoluţionare : bombe incendiare, 
maşini de distrugere cu efect magic, răscoale cu o acţiune cu 
atît mai miraculoasă şi mai uluitoare cu cît au o bază mai 
puţin raţională. Ocupaţi cu făurirea unor asemenea proiecte, 
ei nu urmăresc decît un scop imediat - răstunarea guver
nului existent - şi manifestă un profund dispreţ pentru cei 
ce caută să explice munc'itorilor, mai mult teoretic, care sînt 
interesele lor de clasă. Prin aceasta se ş i  explică ostilitatea 
- care nu e proletară, ci pur şi simplu plebeiană - faţă de 
habits noirs **, faţă de oamenii mai mult sau mai puţin culţi, 
care reprezintă această latură a mişcării ; dar, întrucît acştia 
sînt reprezentanţii oficiali ai partidului, conspiratorii nu pot fi 
niciodată cu totul independenţi de ei. Din cînd în cînd, Ies· 
habits noirs trebuie să le servească şi drept sursă băneasc ă. 
De altfel se înţelege că, vrînd-nevrînd, conspiratorii trebuie 
să uneze dezvoltarea partidului revoluţionar. 

Principala trăsătură caracteristică a vieţii conspiratorilor 
este lupta lor cu poliţia, în raport cu care ei se află în aceeaşi 
situaţie ca şi hoţii şi prostituatele. Poliţia tolerează societăţile 
conspirative nu numai ca pe un rău necesar. Ea le tolerează 
şi ca pe nişte centre uşor de supravegheat, în care se adună 
cele mai îndrăzneţe elemente revoluţionare ale societăţii. 

* - oameni de acţiune. - Nota Trad, 
** - hainele negre. - Nota Trad. 
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c a  pe nişte ateliere de producţie a răscoalelor şi care în Franţa 
au devenit un mijloc· de guvenare tot atît de necesar ca şi 
poliţia însăşi, şi, În sfîrşit, ca pe un loc unde pot fi recrutaţi 
propriii ei spioni politici. Aşa cum cei mai abili agenţi, care-i 
vînează pe delicvenţii de drept comun, Vidocq şi cei de 
teapa lui, se recrutează din rîndurile pungaşilor mari şi mici, 
ale hoţilor, scrocilor şi faliţilor frauduloşi, şi adeseori ei se 
întorc iarăşi la vechea lor meserie, tot aşa şi cadrele inferi
oare ale poiţiei politice sînt recrutate din rîndurile conspira
torilor de profesie. Conspiratorii se află în permanent contact 
cu poliţia şi în fiecare moment sînt în conflict cu ea ; ei 
vînează pe agenţi, aşa cum agenţii ii vînează pe ei. Spionajul 
este una dintre principalele lor ocupaţii. De aceea nu-i de 
mirare că se efectuează atît de des micul salt de la conspira
torul de profesie la agentul de poliţie plătit, mai ales dacă 
intervin şi factori ca mizeria şi închisoarea, ameninţările şi 
promisiunile. Aşa se explică  suspiciunea generală care dom
neşte în societăţile conspirative şi care-i orbeşte cu totul pe 
membrii respectivi, făcîndu-i să vadă in cei mai buni oameni 
nişte pioni şi în adevăraţii spioni pe oamenii lor cei mai 
demni de încredere. Este evident c ă  cea mai mare parte din 
aceşti agenţi recrutaţi dintre conspiratori, dnd intră în legă
tură cu poliţia, au buna intenţie de a o trage pe sfoară, că  un 
timp oarecare ei reuşesc să joace acest dublu rol pînă cînd 
cad din ce în ce mai mult victimă primului lor pas, şi că 
într-adevăr ei trag adeseori poliţia pe sfoară. De altfel, faptul 
că un asemenea cospirator cade sau nu în cursa pe care i-o 
întinde poliţia depinde de împrejurări cu totul întîmplătoare 
şi de o deosebire mai mult cantitativă decît calitativă în ce 
priveşte tăria de caracter. 

Aşa arată conspiratorii, pe care Chenu ni-i prezintă adesea 
în culori foarte vii şi al căror caracter îl schiţează cînd în 
mod intenţionat, cînd involuntar. De altfel el însuşi ne oferă, 
pînă şi în raporturile sale nu tocmai clare cu poliţia lui 
Delessert şi a lui Marrast, imaginea cea mai izbitoare a con
spiratorului de profesie. 

Pe măsură ce proletariatul parizian a început să se mani
feste el însuşi ca partid, aceşti conspiratori şi-au pierdut rolul 
lor conducător şi rîndurile lor au început să se destrame ; ei 
au avut de întimpinat o periculoasă concurenţă din partea 
societăţilor proletare secrete, care nu-şi puneau ca scop 
isurecţia directă, ci organizarea şi dezvoltarea proletariatu
lui. Chiar insurecţia din 1839 a avut un pronunţat caracter 
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proletar şi comunist. Dar după aceea au început să se pr
ducă sciziunile de care se plîng atîta vechii conpiratori şi 
care erau determinate de nevoia pe care o simţeau muncitorii 
de a-şi lămuri interesele lor de clasă şi care s-au mnifestat 
în parte în vechile organizaţii, cu caracter conspirativ, în 
parte în cele noi, cu caracter propagandistic. Agitaţia comu
nistă, începută cu atîta energie de către Cabet curînd după 
1839, şi chestiunile litigioase ivite în rîndurile partidului co
munist au depăşit foarte repede nivelul de înţeh;gere al con
spiratorilor. Atît Chenu cit şi de la Hodde recunosc că în 
perioada revoluţiei din februarie comuniştii au fost, incontes
tabil, cea mai puteică fracţiune a proletariatului revoluţio
nar. Pentru a nu-şi pierde influenţa lor supra muncitorilor şi, 
o dată cu ea, importanţa lor în opoziţie cu Ies habits noirs, 
conspiratorii au fost nevoiţi să urmeze această mişcare şi să 
adopte ideile comuniste sau socialiste. Astfel s-a ivit, încă 
înainte de revoluţia din februarie, o contradicţie între socie
tăţile conspirative muncitoreşti, reprezentate de Albert, şi 
adepţii ziarului „la Reforme " ,  contradicţie care, curînd după 
aceea, s-a manifestat şi în cadrul guvernului provizoriu. De 
altfel, nici nu ne gîndim să-l confundăm p e Albert cu aceşti 
conspiratori. Din ambele scrieri analizate de noi reiese că 
Albert a ştiut să se situeze pe o poziţie personală indepen
dentă faţă de aceste unelte ale sale şi în nici un caz nu fae 
parte din categoria acelora pentru care conspiraţiile consti
tuie un mijloc de existenţă. 

Afacerea cu bomoole din 1847, în care influenţa directă a 
poliţiei a fost mai putenică decît în toate cazurile precedente, 
a provocat, în sfîrşit, o ruptură în rîndurile celor mai încă
păţinaţi şi mai perseverenţi dintre vechii conspiratori şi a 
făcut ca secţiile lor care se mai menţinuseră pînă atunci să 
fie antrenate în mişcarea proletară directă. 

După revoluţia din februarie găsim din nou la prefectura 
poliţiei, în calitate de montagnarzi, pe aceşti conspiratori de 
profesie, pe cei mai exaltaţi oameni din secţiile lor şi Ies 
detenus p olitiques * de origine proletară, care sînt, în cea 
mai mare parte, tot vechi conspiratori. Dar nucleul întregii 
acestei companii îl constituie tot vechii conspiratori. Nu e 
greu de înţeles că aceşti oameni, care se adunaseră aici cu 
toţii laolaltă cu armele în mîini, fiind, în maj oritatea lor, în 
raporturi familiare cu prefecţii şi ofiţerii lor, trebuiau să for
meze n corp destul de turbulent. Aşa cum Montagne din 

* - deţinuţii olitici. - Nota Tra. 
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Adunarea Naţională nu era decît o parodie a vechii Montagne 
şi prin neputinţa ei dovedea cit se poate de grăitor că în mo
mentul de faţă vechile tradiţii revoluţionare de la 1793 nu 
mai sînt suficiente, tot aşa şi montagarzii de la prefectura 
poliţiei - această imitaţie a vechilor sanculoţi - consti
tuiau o dovadă că pentru revoluţia contemporană nu mai e 
suficientă nici această parte a proletariatului şi că numai în
tregul proletariat, luat în ansamblu, poate îfăptui revoluţia. 

Chenu zugrăveşte în culori din cele mai vii existenţa de 
sanculoţi pe care o ducea această respectabilă companie la 
prefectură. Aceste scene umoristice - la care, evident, ş i  
d-l Chenu a contribuit în mod destul de activ - au uneori 
un caracter cam extravagant. Dar ele devin cit se poate d e  
explicabile d.că ţinem seama de caracterul vechilor conspi
ratori, al acestor bambocheurs, şi reprezintă reversul nece
sar şi chiar sănătos l orgiilor la care s-a dedat burghezia în 
ultimii ani ai  doniei lui Ludovic-Filip. 

Cităm un singur exemplu din capitolul în care se povs
tşte cum s-a făcut instalarea lor la prefectură. 

„Cînd s-a crăpat de ziuă, m observat cum veneau unul după altul 
şefii de grupă cu omnii lor ; dar cea mai mare parte dintre ei erau 
neinamaţi, J-am atras atenţia lui Caussidiere asupra acestui fapt. «m 
să le fac rost de arme - mi-a răspuns el. Caută un loc potrivit la pre
fectură unde să-i încr>. Eu m indeplinit imdiat această dispo
ziţie şi i-am trimis să ocupe vechiul cop de gardă l poliţiştilor, unde am fost cindva tratat atît de ndmn. Cuind i-m văzut că se întorc in 
goană. «Unde fugiţi aşa ? - i-am întrebat eu. - Postul e ocupat de o 
trupă de poliţişti, îmi răspunse D evaisse ; ei dorm liniştiţi, iar noi 
căutăm nişte instrumnte cu care să-i trzim şi să-i dăm afară». S-au 
înarmat cu ce au avut la îndemină : vergele de puşcă, teci de săbii, 
curele, pe care le-au pus �n două, şi cozi de mătură. Apoi băieţii mei, care 
într-o măsură mai mare sau mai mică simţiseră cu toţii pe propria lor 
piele insolenţa şi brutalitatea celor ce dormeau, s-au năpustit cu toată 
puterea asupra lor şi, timp de P este o jumătate de oră, le-au dat o lecţie 
ltît de aspră, că unii dintre ei au zăcut după aceea vreme îndelungată. 
La strigătele lor de ajutor am alergat într-acolo şi numai cu multă greutate 
am izbutit să deschid şa, pe care montanarzii, din prudenţă, o închise
seră pe dinăuntru. Făcea să vezi cum au fugit in curte poliţiştii pe jumă
tate goi ; au coborît treptele dintr-o sinqură săritură, şi numai fiindcă 
cunoşteau toate intrările şi ieşirile prefecturii au putut să dispară din 
ochii duşmanilor care ii fugăreau. Ajunşi stăpîni pe fortăreaţa a cărei 
garnizoană o alungaseră cu atîta politeţe, montagnarzii noştri, indri de 
victoria lor, s-au gătit u lucrurile moştenite de la cei învinşi, şi mult 
timp după aceea puteau fi văzuţi pl.bîndu-se încoace şi încolo prin uta prefecturii, u sabia la şold, cu man1aua pe umeri şi cu capul 
împodobit cu pălăria �n trei colţuri care altădată le inspira at1ta teamă 
celor mai mulţi dintre ei" (pg. 35). 
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Am făcut cunoştinţă cu montagnarzii. Să trecem acum Ia 
şeful lor, Caussidiere, eroul epopeii lui Chenu. Chenu vor
beşte despre el destul de des, cu atît mai mult cu cit împo
triva lui este îndreptată, de fapt, întreaga carte. 

Principalele reproşuri care i se aduc lui Caussidiere se 
referă la fizionomia lui morală. Ele se rduc, toate, la nişte 
istorii cu poliţe fără acoperire şi alte mici încercări de a-şi 
face rost de bani, lucruri care se pot întîmpla şi se întîmplă 
la Paris oricărui comis-voiajor încărcat de datorii şi căruia 
îi place să trăiască. In ce măsură escrocheriile, potlogăriile, 
şarlataniile şi jocurile de bursă, pe care se bazează întregul 
comerţ, cad sub prevederile codului penal, asta depinde, în 
general, de mărimea capitalului. In legătură cu loviturile de 
bursă şi înşelătoriile de tip chinezesc care caracterizează 
îndeosebi comerţul francez, ne putem referi la picantele ta
blouri schiţate de Fourier în cărţile sale : „Cele patru miş
cări " ,  „Falsa industrie" , „Tratat despre unitatea universală" 
şi din lucrările sale postume 170• D-l Chenu nici nu încearcă 
măcar si aducă vreo dovadă în sprijinul afirmaţiei că  
Caussidiere s-a folosit de situaţia sa de prefect al  poli
ţiei în scopuri p ersonale. In general, orice partid s-ar putea 
felicita dacă adversarii săi învingători ar fi nevoiţi să se mul
ţumească doar cu demascarea unor asemenea fleacuri de 
natură morală-comercială. Şi cit de mare e contrastul dintre 
micile experimente ale comis-voiajorului Caussidiere şi gran
dioasele scandaluri ale burgheziei din 1847 I Intreaga critică 
a lui Chenu are sens numai în măsura în care Caussidiere 
făcea parte din partidul „la Reforme" ,  care căuta să-şi as
cundă lipsa sa de pricepere şi energie revoluţionară prin 
solemne afirmaţii despre virtutea republicană şi printr-o 
sumbră seriozitate a convingerilor. 

Dintre toţi conducătorii revoluţiei din februarie, Caussi
diere este singurul care are o fire veselă. In calitatea sa de 
loustic * al revoluţiei, el era tocmai conducătorul cel mai 
potrivit al vechilor conspiratori de profesie. Sensibil şi spi
ritual, vechi client al cafenelelor şi cîrciumilor de toate soiu
rile, adept al principiului „trăieşte şi lasă şi pe alţii să tră
iască",  dînd totodată dovadă de bravură militară, ascunzînd 
sub o aparenţă de bonomie şi degajare o mare dibăcie, şire
tenie şi prudenţă, precum şi un subtil spirit de observaţie, el 
avea un anumit tact revoluţionar şi o energie revoluţionară_ 
Caussidiere era pe atunci un adevărat plebeu, care nutrea O• 

* - şugubăţ. - Nota Trad. 
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ură instinctivă împotriva burgheziei şi împărtăş ea în cel mai 
înalt grad toate pasiunile plebei. De îndată ce se înscăunează. 
la prefectură, el începe să conspire împotriva celor de la 
„National " ,  dar fără a neglija bucătria şi pivniţa predece
sorului său. Işi organizează imediat o putere militară, îşi asi
gură un ziar, înfiinţează cluburi, împarte rolurile şi,  în gene
ral, acţionează din primul moment cu multă siguranţă. In 
24 de ore prefectura este transformată într-o fortăreaţă, din 
care îşi poate înfrunta duşmanii. Dar toate planurile lui rămîn 
simple proiecte sau se reduc în practică la simple toane ple
beiene, lipsite de orice rezultat. Cînd 1ncep să se ascută 
contradicţiile, el împărtăşeşte soarta partidului său, care, din 
lipsă de fermitate, s-a împotmolit la jumătatea drumului între 
adepţii „National "-ului şi revoluţionarii proletari de felul lui 
Blanqui. Montagnarzii săi sînt scindaţi ; vechii bambocheurs 
nu mai ascultă de nimeni şi nu mai pot fi struniţi, în timp ce 
partea revoluţionară trece de p artea lui Blanqui. Iar Caussi
diere se îmburghezeşte tot mai mult în situaţia sa oficială de 
prefect şi reprezentant al poporului ; prudent, el nu participă 
la evenimentele din 15 mai 171 şi la Cameră încearcă să  se 
dezvinovăţeasc ă  într-un mod cu totul nedemn ; la 23 iunie el 
lasă pe insurgenţi în voia soartei. Drept recompensă pentru 
aceasta el este, fireşte, îndepărtat de la prefectură şi după 
aceea este nevoit să emigreze. 

Dăm mai jos cîteva p asaje mai caracteristice din crţile· 
lui Chemi şi de la Hodde în legătură cu Caussidiere. 

Abia îl numise pe de la Hodde ca secretar general al pre
fecturii, cînd, în seara de 24 februarie, Caussidiere îi spuse : 

„Am nevoie aici de oameni de nădejde. într-o instituţie administra
tivă lucrurile îşi urmeză oarecum cursul lor ; m menţinut temporar pe 
vechii funcţionari ; de îndată ce-i vor fi instruiJt pe patrioţi, o să ne des
cotorosim de ei. Asta e o p roblmă secundară. Ceea ce e important acum 
e să facem din prefectură o citadelă a revoluţiei. Instruiţi în acest spirit 
pe oamenii noştri ; să se prezinte cu toţii aici. Dacă vom avea aici o mie 
de tovarăşi puternici, înseamnă că vom fi stăpîni pe situaţie. Ledru
Rollin, Flocon, Albert şi cu mine ne înţelegem destul de bine şi sper că 
treiba o să meargă. Trebuie să dăm peste cp cNational»-ul. După aceea 
vom republicaniza ţara, cu sau fără voia ei •.  

Imediat după aceea a venit în vizită la el Garnier-Pages, primarul 
Parisului, sub a cărui şefie fusese pusă poliţia de către cei de la „Natio
nal" .  El i-a pmpus lui Caussidiere să prmească, un locul funcţiei sale nu 
prea plăcute de la prefectură, postul de comandant al castelului Com
piegne. Caussidiere i-a răspuns cu glasul său subţirel, care contrastează 
atît de izbitor cu umerii lui laţi : „Eu la Compiegne ? Imposibil. Trebuie 
să rămîn aici. m, acolo jos, cîteva sute de băieţi de treabă, care lucrează 
de minune ; aştept să mai vină de vreo două ori pe atâta. Dacă vouă, 
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celor de la pnmane, o să vă lipsească bnăvoinţa sau curajul, am să vă 
pot ajuta.„ Ha, ha, •la revolution fera son petit bonhomme de chemin, il 
le faudra bien I * - Revoluţia ? Dar ea s-a teminat I - Ba nu, nici măcar 
n-a început I - Bietul primar a rămas cu gura căscată• (De la Hodde, 
p ag. 12) . 

Una dintre scenele cele mai muzante, zugrăvite de Chenu, 
este aceea a primirii comisarilor de poliţie şi a officiers de 
paix de c ătre noul prefect, care se afla tocmai la masă cînd 
s-a anunţat venirea lor. 

„Să aştepte - spuse Caussidiere -, prefectul lucrează". Şi el mai 
1ucră încă o bună j umătate de oră şi abia după aceea pregăti punerea 
in scenă a primirii domnilor comisari, care, intre timp, se aliniaseră de-a 
lungul scării celei marL Caussidiere se instală din nou, maistos, în fo
toliu, u sabia lui mare la şold. Doi montagnarzi cu o îfăţişare săl
batică, fiorosă, u muscheta la picior şi cu pipa în gură, păzeau ş. Doi 
căpitani cu săbiile scose stăteau in picioare de o parte şi de alta a bi
roului său. In afară de aceasta, î n  sală mai stăteau îngrămădiţi toţi şefii 
de secţie şi republicanii care fomau statul său major ; toţi erau înrmaţi 
cu săbii mari şi pistoale de cavalerie, cu cara.bine şi pşti de vînătoare. 
Toţi fumau şi norul de fum c are umplea încăperea făcea ca feţele lor să 
pară şi mai .întunecate şi dădea acestei scene un aspect î ntr-adevăr 
în,păimintător. La mijloc fusese lăsat un foc liber pentru comisari. Toţi 
cei de faţă erau acm cu capetele acoperite şi Caussidiere dădu ordin 
să fie introduşi vizitatorii. Bieţii comisari nici nu doreau altceva, deoarece 
fsseră expuşi la tot felul de vexaţiuni şi ameninţări din partea montag
narzilor, c are le promiteau toate torturile posibile, cBandă de nemernici I - urlau montagnarzii -, în sfîrşit aţi căzut în mîinile noastre I Nu mai 
scăpaţi voi, aici o să vă lăsaţi pielea I » ,  - Cind au intrat în cabinetul 
prefectului, comisarii au crzut că nimeriseră din lac în puţ. Primul care 
trecu pragul păru că ezită un moment. Nu ştia dacă e cazul să meargă 
înainte sau să dea înapoi, atît de încruntate erau toate privirile aţintite 
aspra lui. In sfîrşit, îşi luă inima în dinţi, făcu un pas înainte şi se în
clină, mai făcu încă un pas şi se înclină mai adînc, apoi încă unul şi se 
înclină şi mai adînc. Fiecare dintre ei îşi făcea intrrea cu plecăciuni 
adînci în faţa fiorosului prefect, care, sprij init cu mina pe minerul săbiei, 
primea cu răceală şi in tăcere toate aceste omagii. Comisarii priveau cu 
ochii holbaţi acest spectacol ciudat. Gîţiva, zăpăciţi de frică, vrînd pro
b abil să ne fie 1pe plac, găsiră că tabloul e impresionant, măreţ. - «Li
nişte I» - ordonă un montagnard cu o voce spulcrală. După ce au intrat 
toţi, Caussidiere, care stătuse pînă atunci fără să scoată o vorbă şi fără 
să facă o işcare, rupse tăcerea şi spuse cu o voce înfricoşătoare : 

uAcum o să.ptămină cred că nu vă aşteptaţi să mă vedeţi aici, în acest 
loc, înconjurat de prieteni devotaţi. Aşa că acum aceşti republicani de 

:arton, cum îi numeaţi cîndva, sint stăpînii voştri. Acum voi tremurţi 
în faţa acelora cu care v-aţi purtat în modul cel mai nedemn. D-ta, Vassal, 
ai fst cel mai ticălos şi mai fanatic adept al guvernului răsturnat, cel 
mai înverşunat prigonitor al republicanilor şi acum ai căzut în mîinile 
celor mai neînduplecaţi duşmani i d-tale, pentru că nici unul din cei de 

-faţă nu a sc>at de persecuţiile d-tale. Dacă r i să dau ascultare recla-

* - revoluţia .îşi va urma calea sa ; trebuie I - Nota Trad. 
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maţiilor îndreptăţite care mi-au fost prezentate, ar trebui să trec la rpre
siuni, dar eu prefer să dau totul uitării. Intoarcţi-vă cu toţii la posturile 
voastre ; dar dacă am să aflu vreodată că sînteţi amestecaţi în vreo in
trigă reaţionară, am să vă strivesc ca pe nişte ploşniţe, Plecaţi 1„  

Comisarii trecuseră prin toate fazele spaimei şi,  mulţumiţi că scăpa
seră doar cu dojana prefectului, au şters-o din loc foarte veseli. Montag
narzii, care îi aşteptau j os pe scară, i-au însoţit, cu mare tărăboi, pînă Ia 
capătul străzii Jerusalem. Nici nu ieşise bine ultimul comisar şi noi am 
zbucnit într-un hohot de rîs. Caussidiere era radios şi rîdea mai tare 
decit toţi de minunata festă pe care o jucse comisarilor săiu (Chenu, 
pag. 87-0) . 

După evenimentele de la 17 martie, la care a participat în mod deose
bit de activ, Caussidiere i-a spus lui Chenu : „Eu pot să ridic masele după 
bunul meu plac şi să Ie irunc împotriva burgheziei" (Chenu, pag. 140) . 

In general, Caussidiere n-a mers niciodată mi departe de 
acest joc prin care umărea să-şi sperie adversarii. 

In sfîrşit, despre relaţiile lui Caussidiere cu montagnarzii, 
Chenu spune : 

„De cite ori i-m vorbit de excesele la care se ddau oamenii lui, 
Caussidiere ofta, dar simţea că-i nt miinile legate. lşi trăise viaţa alături 
de cea mai mare parte n ei, împărţise cu i necazurile şi bucmiile, şi 
mulţi dintre i îi făcuseră diferite servicii. Dacă nu-i putea ţine în friu, 
asta se datora propriului său trecut" (pag. 97) . 

Amintim cititorilor noştri că  amîndouă aceste cărţi au fost 
scrise în perioada de agitaţie p entru alegerile de la  
1 0  martie 172• Ce  influenţă au avut ele se poate vedea din 
rezultatul alegerilor, care au însemnat o strălucită victorie 
a roşilor. 

Scris 1n martie-aprilie 1 80 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politish-okonomische Revue• 
nr, 4, 1850 

Se tpăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus in limba german! 
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Emile de Girardin. 
„Socialismul şi impozitul" .  Paris, 1850 * 

Există două f elruri de socialism : socialism „bun" şi socia
lism „rău " .  

Socialismul rău este Jăzboiul muncii împotriva capitalu
Jur . Lui i se atribuie toate ororile : împărţirea egalitară a pă
mîntului, distrugerea relaţiilor de fmilie, jaful organizat etc. 

Socialismul bun este „armonia dintre muncă şi capilar. 
El e însoţit de lichidarea ignornţei, de înlăturarea cauzelor 
care generează pauperismul, de organizarea creditului, de 
sporirea proprietăţii, de reforma sistemului fiscal, într-un 
cuvînt de „un regim care se apropie cel mai mult de imaginea 
pe care şi-o face omul despre împărăţia lBi dumnezeu pe 
pămînt " .  

Trebuie s ă  folosim socialismul cel bun pentru a-l înnăbuşi 
pe cel rău. 

„Socialismul avea o pirghie ; această pîrghie era bugetul. Dar lui îi 
lipsea un punct de sprijin pentru a putea deplasa pămîntul de pe axa lui. 
Acest punct de sprijin pe care i l-a d at revoluţia de la 24 februarie este 
vo tul universal•. 

Sursa bugetului o constituie impozitele. Influenţa votului 
universal asupra bugetului se reduce, aşadar, la influenţa lui 
asupra impozitelor. Şi datorită acestei influenţe asupra impo
zitelor se înfăptuieşte socialismul „cel bun" . 

„Franţa nu poate plăti mai mult de 1 ,2 miliarle de franci impozit 
anual. Ce aveţi de gînd să faceţi p e ntru a reduce heltuielile la această 
sumă ? "  

„In răstimp le 3 5  de ani aţi �nscris de trei ori, dn două carte şi o 
constituţie, obligaţia pe care o au toţi francezii de a purta povara chel
tuielilor statului în rport cu v eniturile lor. De 35 de ani această egalitate 
a impunerilor a rămas o linciună goală.„ • 

* „Le socialisme et l'impât" .  Pr Emile de Girardin, Prs, 1850. -
Nota Red. 
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Să examinăm sistemul de impozite francez. 
I. Impozitul funciar. Impozitul funciar nu este plătit în mod 

proporţional de proprietarii funciari. 

„Dacă două ternuri învcinate au fost înregistrate în cadastru la 
valori gale, ambii proprietari fonciari plătesc acelaşi impozit, fără să 
se facă deosebire între prprietarul fictiv şi cel real • ,  adică între pro-
prietarul împovărat de ipoteci şi cel care nu are nici o ipotecă, 

Mai departe : impozitul funciar nu este proporţional cu 
impozitele care apasă asupra celorlalte forme de proprietate. 
1n 1790, cînd a introdus acest impozit, Adunarea naţională se 
.fla sub influenţa şcolii fiziocrate, care considera pămîntul 
·drpt unica sursă de venit net, şi de aceea a lăsat ca toată 
povara impozitelor s ă  cadă asupra proprietarilor funciari. Prin 
urmare, impozitul funciar se bzează pe o eroare economică. 
Dacă impozitele ar fi repartizate în mod egal, proprietarul 
funciar ar trebui să plătească 200/o din venitul său, în timp ce 
acum el plăteşte 53u/o. 

In fîrşit, potrivit destinaţiei sale iniţiale, impozitul fun
ciar ar trebui să  fie perceput numai de la proprietarii funciari 
şi nu de la fermieri sau arendaşi. In loc de aceasta, după cum 
spune d-l Girardin, el este în permanenţă perceput de la fer
mieri şi de la arendaşi. 

Aici d-l Girardin comite o eroare economică. Pentru că : 
sau fermierul este într-adevăr fermier, şi în acest caz impo
zitul funciar cade asupra proprietarului sau a consumatoru
lui, iar nu asupra lui ; sau, sub aparenţa de fermier, el nu este 
decît un lucrător care munceşte pentru proprietar, cum se 
întîmplă în Irlanda şi adeseori în Franţa, şi în acest caz se 
vor percepe întotdeauna de la el impozitele care-l privesc pe 
proprietar, indiferent de denumirea ce li se dă. 

II. Impozitul personal pe bunuri mobile. Scopul acestui 
impozit, introdus tot în 1790 printr-un decret al Adunării na
ţionale, a fost impunerea directă a capitalului mobil. Pentru 
stabilirea mărimii capitalului a fost luat ca măsură cuantumul 
chiriei pentru locuinţă. In realitate, acest impozit apasă asu
pra proprietarului funciar, a ţăranului şi a industriaşului, în 
timp ce pe rentier nu-l atinge aproape de loc sau chiar de loc. 

Aşadar, acest impozit reprezintă tocmai contrarul intenţiilor 
urmărite de cei ce l-au introdus. In afară de aceasta, un milio
nar poate locui într-o cămăruţă de mansardă cu două scaune 
şubrede, deci nu e just etc. 
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III. Impozitul pe uşi şi pe ferestre. Un atentat la sănătatea 
poporului. Măsuri fiscale împotriva aerului curat şi a lu
minii zilei. 

„tn Franţa, aproape jumătate din locuinţe au o singură uşă şi nici 
o fereastră, sau cel mult o uşă şi o fereastrăM.  

Acest impozit a fost adoptat l a  24 vendemiaire, anul VII 
(14 octombrie 1 799) , pentru a răspunde unei nevoi stringente 
de bani, şi numai ca o măsură provizorie, excepţională ; în 
principiu însă el a fost respins. 

IV. Impozitul pe patentă (impozitul pe meserii) . Impozit nu 
pe venit, i pe practicarea unei anumite meserii. Pedeapsă 
pentru muncă. Acolo unde trebuie să-l atingă pe producător, 
acest impozit loveşte, de cele mai multe ori, în consumator. 
In general, prin introducerea lui în 1791  s-a umărit de aseme
nea numai satisfacerea unei nevoi momentane de bani. 

V. Taxele de înregistrare şi de timbru. Droit d'enregistre
ment 173 a fost introdus pe vremea lui Francisc I şi la început 
el nu a avut un scop fiscal (?). In 1790 înregistrarea forţată 
a contractelor privind proprietatea a fost extinsă, iar taxele 
au fost urcate. Impozitul este stabilit în aşa fel, încît la vîn
zare şi cumpărare se percepe mai mult decît la donaţii şi 
moşteniri. Taxa de timbru este o născocire pur fiscală, care 
impune în măsură egală profituri inegale. 

I. Impozitul pe băuturi. O chintesenţă a tuturor nedrep
tăţilor şi o frînă pentru producţie, un impozit vexatoriu ; cel 
mai scump dintre mijloacele de percepere a impozitelor (vezi, 
bunăoară, în numărul 3 al revistei, „1 848-1 849• ,  „Consecin
ţele lui 13 iunie" *}. 

VII. Taxele vamale. O îngrămădire haotică de taxe va
male acumulate prin tradiţie şi care se contrzic unele pe 
altele ; ele nu au nici un rost şi dăunează industriei. De 
exemplu, pentru bumbacul brut se plăteşte în Franţa o taxă 
vamală de 22 de franci şi 50 de centime pentru 100 kg. Să  
trecem mai departe. 

VIII. Octroi m. Un impozit în favoarea căruia nu se poate 
invoca nici măcar pretextul că apără o ramură a industriei 
naţionale. Acest impozit reprezintă o vamă în interiorul 
ţării. La început el a fost un impozit local în folosul 
săracilor ; acum însă el apasă cu toată greutatea în primul 
rînd asupra claselor celor mai sărace şi duce la falsificarea 

* Vezi To!umul de faţă, pag. 86. - Nota Re. 
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mijloacelor de subzistenţă destinate lor. El pune industriei 
naţionale tot atîtea bariere cite oraşe există. 

Asta e tot ce ne spune Girardin despre diferitele impozite. 
Cititorul a remarcat, desigur, că critica făcută de el este, pe 
cit  de plată, pe atît de întemeiată. Ea se reduce la trei 
argumente : 

1 )  nici un impozit nu se aplică clasei de la  care ar trebui 
să fie perceput potrivit intenţiilor celor care l-au introdus, ci 
este aruncat în spinarea altei clase ; 

2) fiecare impozit provizoriu se statorniceşte şi se eter
nizează ; 

3) nici un impozit nu e proporţional cu averea, nu e echi
tabil, egal, raţional. 

Aceste 6biecţii economice generale împotriva impozitelor 
existente se repetă în toate ţările. Dar sistemul fiscal francez 
are o particularitate caracteristică. Aşa cum englezii sînt re
prezentanţi tipici ai dreptului public şi privat, tot aşa şi fran
cezii, care în toate celelalte domenii, pornind de la un punct 
de vedere general, au codificat, au simplificat şi au rupt cu 
tradiţia, în ceea ce priveşte sistemul fiscal sînt un popor 
într-adevăr istoric. In legătură cu această particularitate, 
Girardin spune : 

„în Franţa, noi trăim sub �ăsarea aproape a tuturor procdeelor 
fiscale ale vechiului regim. Taille *, capitaţia, aides **, taxe vamale, im
pozit pe sare, tax. de control, taxe pentru înregistrarea actelor, pentru 
eliberarea copiilor de pe acte, monopolul tutunului, veniturile excesive 
ale serviciului poştal şi ale comerţului cu praf de puşcă, organizarea lo
teriei, claca în folosul comunităţii sau al statului, plata pentru scutire 
de încartiruire, octroi, taxe vamale fluviale şi de drumuri, impuneri ex
cepţionale, toate acestea au putut să-şi schimbe numele, dar în realitate 
continuă să existe şi azi şi nu au devenit nici mai puţin apăsătoare pen
tru popor şi nici mai profitabile pentru vistieria statului, Sistemul nostru 
financiar nu are absolut nici o bază şninţifică. El nu este altceva dedt 
o reflectare a tradiţiilor evului mediu, care, la rîndul lor, sînt o moşte
nire a ignorantei şi prădalnicei fiscalităţi romane• . 

• 
Şi, totuşi, încă în Adunarea naţională a primei revoluţii 

părinţii noştri au declarat : „Am făcut revoluţie numai pentru 
ca să putem dispune noi înşine de impozite u .  

Această stare d e  lucruri a putut s ă  se menţină şi sub im
periu, sub Restauraţie, sub monarhia din iulie, dar acum i-a 
sunat ceasul : 

* - Impozit direc, care apăsa mai ales asupra ţărănimiL -
Nota Trad. 

** - Impozite indirecte. - Nota Trad. 

20 - Marx-Enlels - Opere, voi. 7 
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„Desfiinţarea privilegiilor electorale atrage după sine, în mod nece
sar, desfiinţarea oricărei inegalităţi fiscale. Aşadar nu trebuie să pierdem 
nici un moment, ci să procedăm numailecît la o reformă financiară, dacă 
nu vrem ca violenţa să ia locul ştiinţei... Impozitul este aproape singura 
temelie pe care se sprijină societatea noastră ... Noi căutăm cu asiduitate 
prea departe şi prea sus reformele sociale şi politice, în timp ce refor
mele cele mai importante sînt cuprinse [n impozite. Căutaţi aici şi veţi 
găsi". 

Şi ce găsim ? 

„Impozitele, aşa cum le înţelegem noi, trebuie să fie o primă de asi
gurare pe care s-o plătească cei avuţi pentru a fi asiguraţi împotriva 
oricărui risc cre ar putea să-i stînjenească in posesiunea şi folosinţa 
lor ... Această primă trebuie să fie proporţională şi absolut precisă. Orice 
impozit care nu reprezintă o garanţie impotriva unui risc sau preţul 
unei mărfi sau echivalentul unui serviciu trebuie desfiinţat 1 nu admitem 
decît două excepţii : impozitul pe mărfurile aduse din străinătate (douane) 
şi taxa de deces (enregistrement) ... Aşadar, în locul celui ce plăteşte 
impozite apare cel ce se asigură ... Cine este interesat să plătească plă
teşte, dar numai în măsura în care-i dictează interesul... Noi mergem şi 
mai departe şi spunem : orice impozit este condamnat, fie şi numai pen
tru simplul fapt că poartă denumirea de impozit, de impunere. Toate 
impozitele trebuie desfiinţate, deoarece trăsătura distinctivă a mpozitului 
este constringerea, în timp ce asigurarea are un caracter benevol". 

Nu trebuie să confundăm această primă de asigurare cu 
un impozit pe venit. Ea este mai degrabă un impozit pe capi
al, întrucît prima de asigurare nu garantează venitul, ci în
treaga avere. Statul procedează la fel ca societăţile de asigu
rare, care, atunci cînd încheie asigurarea, se interesează de 
valoarea averii, iar nu de venitul pe care-l aduce ea. 

„Activul avuţiei naţionale a Franţei este evaluat la 134 de miliarde, 
din care trebuie scăzut un pasiv de 28 de miliarde. Dacă bugetul chel
tuielilor s-ar reduce la 1 ,2 miliarde, ar fi de ajuns să se ia anual doar l "/o 
din capital pentru a aduce statul la nivelul unei imense societ.ţi de asi
gurare reciprocă • .  

Din acest moment „nu mai există revoluţie " .  
I 

„tn focul cuvîntului autoritate apare cuvîntul solidaritate ; interesul 
general devine elementul de legătură intre membrii societăţii". 

D-l Girardin nu se llulţumeşte cu această propunere gene
rală, ci ne dă totodată şi o schemă de poliţă de asigurare sau 
de înscris pe care trebuie s-o primească fiecare cetăţean din 
partea statului. 

1n fiecare n, persoana care îndeplineşte funcţiile fostului 
perceptor înmînează asiguratului o poliţă, care e alcătuit. 
„din p atru pagini de mărimea unui paşaport".  Pe prima pa-
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gma se află numele asiguratului şi numărul său de ordine, 
precum şi o rubrică pentru înscrierea cotizaţiilor ; pe pagina 
a doua se află date exacte cu privire la persoana asiguratului 
şi a familiei sale, precum şi o evaluare detaliată a întregii 
sale averi, făcută de el însuşi şi certificată după toate regu
lile ; pe pagina a treia, bugetul statului şi balanţa generală 
a Franţei ; pe pagina a p atra, diferite date statistice mai mult 
sau mai puţin utile. Această poliţă serveşte drept paşaport, 
certificat de alegător, canet de plată pentru muncitorul care 
călătoreşte dintr-un loc în altul etc. Registrele în care sînt 
înscrise aceste poliţe, la rîndul lor, servesc statului la întoc
mirea a patru cărţi mari : cartea mare a populaţiei, cartea 
mare a proprietăţii, cartea mare a datoriei publice şi cartea 
mare a datoriei ipotecare, care la n loc cuprind o statistică 
completă a tuturor surselor de venit ale Franţei. 

Impozitul, prin urmare, este mai degrabă o primă de asi
gurare pe care cel asigurat o plăteşte pentru a se putea 
bucura de următoarele avantaje : 1) dreptul la apărare din 
partea societăţii, la justiţie gratuită, la exercitarea gratuită 
a cultului religios, la învăţămînt gratuit, posibilitate. de a 
primi credit în schimbul unei garanţii, şi pensie de la casa 
de economii ; 2) scutirea de serviciu militar în timp de pace ; 
3) protecţie împotriva mizeriei ; 4) despăgubire pentru pier
derile pricinuite de incendiu, inundaţie, grindină, epizootie, 
naufragiu. 

Trebuie de asemenea să relevăm că d-l Girardin vrea ca  
sumele pe care statul trebuie să l e  achite asiguraţilor ca des
păgubire pentru daune să fie strînse din diferite amenzi etc., 
din beneficiile obţinute de pe domeniile naţionale, din taxele 
de înregistrare şi taxele vamale care se menţin, precum şi din 
m>nopolurile de stat. 

Reforma fiscală este calul de bătaie al tuturor burghezilor 
radicali, elementul specific al tuturor reformelor economice 
burgheze. Incepînd cu primii mic-burghezi din evul mediu şi 
pînă la liber-schimbiştii englezi modei, lupta principală se 
dă în jurul impozitelor. 

Reforma fiscală are drept scop fie desfiinţarea vechilor 
impozite, transmise prin tradiţie, care împiedică dezvoltarea 
industriei şi ieftinirea aparatului de stat, fie o repartizare mai 
egală a impozitelor. Burghezul aleargă cu atît mai stă
ruitor după idealul himeric al repartizării egale a impozite
lor, cu cît în practică acest ideal îi scapă tot mai mult 
din mînă. 

20* 
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Relaţiile de repartiţie, care derivă nemijlocit din pro
ducţia burgheză - raportul dintre salariu şi profit, dintre 
profit şi dobîndă, dintre renta funciară şi profit -, pot fi 
schimbate, prin impozit, cel mult în punctele lor secundare, 
dar nu pot fi niciodată zdruncinate din temelie. Toate cerce
tările şi discuţiile în legătură cu impozitele presupun exis
tenţa veşnică a acestor relaţii burgheze. Dar chiar şi desfiin
ţarea impozitelor n-ar face decît să accelereze dezvoltarea 
proprietăţii burgheze şi a contradicţiilor ei. 

Impozitul poate să pună unele clase într-o situaţie privi
legiată şi să apese destul de greu asupra altor clase, aşa cum 
vedem că stau lucrurile, bunăoară, sub dominaţia aristocra
ţiei financiare. El ruinează numai păturile intermediare ale 
societăţii situate între burghezie şi proletariat şi a căror po
ziţie nu le dă posibilitatea să arunce povara impozitelor pe 
spinarea al tei clase. 

Cu fiecare nou impozit proletariatul este împins pe o 
treaptă mai jos, iar desfiinţarea unui impozit vechi face să 
crească profitul, iar nu salariul. In timpul revoluţiei se poate 
ca impozitul, prin mărirea lui în proporţii imense, să fie folo
sit ca o formă de atac împotriva proprietăţii private ; dar 
chiar şi atunci el trebuie ori să împingă lucrurile mai de
parte, spre noi măsuri revoluţionare, ori să ducă în cele din 
urmă la restabilirea vechilor relaţii burgheze. 

Reducerea impozitelor, repartiţia lor mai echitabilă etc. 
- iată în ce constă banala reformă burgheză. Desfiinţarea 
impozitelor - iată la ce se reduce socialismul burghez. Acest 
socialism burghez se adresează mai ales păturilor mijlocii din 
industrie şi comerţ, precum şi ţăranilor. Marea burghezie, 
care trăieşte încă de pe acum în cea mai bună dintre lumile 
ei, dispreţuieşte, bineînţeles, utopia unei lumi şi mai b.e. 

D-l Girardin desfiinţează impozitele, transformîndu-le 
într-o primă de asigurare. Membrii societăţii, plătind un anu
mit procent, îşi asigură reciproc avutul lor împotriva incen
diului, inundaţiei, grindinei şi falimentului, într-un cuvint 
împotriva tuturor riscurilor posibile care împiedică în vre
mea noastră pe burghezi să guste în tihnă deliciile vieţii. 
Cotizaţiile anuale sînt stabilite nu numai de către toţi asigu
raţii, dar şi de fiecare individ în parte, care-şi evaluează 
s ingur avutul. Datorită acestei metode dispar crizele comer
ciale şi agrare1 pierderile şi falimentele de mari proporţii, 
toate fluctuaţiile şi vicisitudinile existenţei burgheze, care au 
căpătat un caracter epidemic de cînd a apărut industria mo-
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demă, - dispare toată latura poetică a societăţii burgheze. 
Se realizează siguranţa şi asigurarea generală. Cetăţeanul 
primeşte din partea statului o garanţie în scris că în nici o 
împrejurare nu se poate ruina. Toate laturile umbrite ale 
orînduirii existente sînt înlăturate, toate aspectele ei lumi
noase se menţin în plină strălucire, într-un cuvînt se înfăp
tuieşte regimul „care se apropie cel mai mult de imaginea pe 
care şi-o face burghezul despre împărăţia lui dumnezeu pe 
pămînt" .  Locul autorităţii îl ia solidaritatea, locul constrîn
gerii - libertatea, locul statului - o comisie administrativă, 
şi iată că s-a găsit oul lui Columb : cotizaţia, calculată cu o 
precizie matematică, a fiecărui „asigurat" potrivit cu averea 
pe care o are. Fiecare „asigurat" poartă în pieptul său un 
întreg stat constituţional, un sistem bicameral desăvîrşit. 
Teama ca nu cumva să plătească prea mult statului - opoziţia 
burgheză din Camera deputaţilor - îl împinge pe cetăţean 
să-şi evalueze la o sumă prea mică avutul său. Interesul de 
a-şi menţine averea sa - elementul conservator din camera 
pairilor - îl determină să-şi evalueze la o cifră prea mare 
avutul său. Din jocul constituţional al acestor orientări 
contradictorii rezultă în mod necesar un echilibru real al 
puterilor, o indicaţie precisă şi adevărată a valorii avutului, 
o adevărată proporţionalitate a cotizaţiilor. 

Un oarecare cetăţean al Romei dorea să aibă o casă cu 
pereţii de sticlă, astfel ca fiecare din mişcările lui să  fie 
făcută în văzul tuturor. Burghezul doreşte ca nu casa sa, ci 
aceea a vecinului să aibă pereţii de sticlă. Şi această dorinţă 
i se împlineşte. De exemplu, un cetăţean vrea să primească 
de la mine un avans sau să d evină asociatul meu. Eu îi cer 
să-mi p rezinte poliţa sa, în care găsesc o mărturisire com
pletă şi amănunţită a tuturor relaţiilor sale civile, garantată 
de interesele sale just înţelese şi întărită de semnătura con
siliului administrativ al societăţii de asigurare. La uşa mea 
bate un cerşetor şi cere de pomană. Scoate poliţa I Cetăţeanul 
trebuie să fie sigur c ă  dă de pomană cui se cuvine. Angajezi 
un servitor, îl aduci în casă în speranţa că ai nimerit bine ; 
iar acum - arată-mi poliţa I 

„Cite căsătorii nu se incheie fără ca o p"te sau cealaltă să nu şie 
ce să creadă despre mărimea reală a dotei şi fără să-şi facă una despre 
alta iluzii exagerate". 

Scoate poliţa I Schimbul de efuziuni reciproce ale unor 
suflete frumoase se va limita pe viitor la un schimb reciproc 
de p>liţe. Şi astfel dispare înşelătoria, care constituie în vre-
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mea noastră farmecul şi supliciul vieţii, şi se instaurează îm
părăţia adevărului în sensul propriu al cuvîntului. Mai mult 
decit atît : 

„In actualele condiţii, tribunalele costă statul aproximativ 7.500.000, 
pe cind în sistemul nostru contravenţiile vor fi pentru el o sursă de 
venituri şi nu de cheltuieli, deoarece ele se transformă, toate, în amenzi şi în despăgubiri pentru daune•. 

Minunată idee ! 
In această lume, cea mai bună din cite există, totul aduce 

profit : crimele dispar, iar contravenţiile aduc cîştig *. In sfîr
şit, întrucît în acest sistem proprietatea este ferită de orice 
riscuri, iar statul nu este decît o societate generală de asigu
rare a tuturor intereselor, muncitorii au în permanenţă de 
lucru. „Nu mai există revoluţii I u 

Dacă nici asta cetăţeanului nu-i place, 
Atunci ce l-ar mai putea s atisface 1 

Statul burghez nu este altceva decît o societate de asigu
rare reciprocă a clasei burgheze atît împotriva difeiţilor săi 
membri luaţi în parte cit şi împotriva clasei exploatate, o asi
gurare care în mod inevitabil devine din ce în ce mai costi
sitoare şi, în aparenţă, din ce în ce mai independentă de 
societatea burgheză, datorită faptului că pentru această so
cietate devine tot mai greu să ţină în frîu clasa exploatată. 
Schimbarea denumirii nu schimbă cu nimic condiţiile acestei 
asigurări. Insuşi d-l Girardin este nevoit să renunţe numai
decît la aparenta independenţă faţă de societatea de asigu
rare, pe care a atribuit-o, pentru un moment, diferiţilor indi
vizi. Cine îşi evaluează avutul la o sumă prea scăzută îşi 
primeşte pedeapsa : casa de asigurări îi cumpără proprietatea 
la preţul indicat de el şi, promiţînd diverse recompense, îm
pinge chiar pe oameni să se preteze l a  denunţuri. Mai mult 
chiar : cine preferă să nu-şi asigure de loc avutul se situează 
în afara societăţii şi este declarat în afara legii. Societatea 
nu poate tolera, fireşte, ca în sinul ei să se formeze o cate
gorie de oameni care se ridică împotriva condiţiilor lor de 
existenţă. Constrîngerea, autoritatea, amestecul birocratic în 
treburile oamenilor, adică tocmai ceea ce vrea să înlăture 
Girardin, vor apărea din nou în această societate. Dacă el a 
făcut, pentru moment, abstracţie de condiţiile societăţii bur-

* Joc de cuvinte : „vergehen• - „a dispărea• 1 „Vergehen• - . con
travenţie" . - Nota Trad. 
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gheze, aceasta a fost numai pentru ca, pe căi ocolite, să se 
întoarcă din nou la ele. 

In dosul desfiinţării impozitelor se ascunde desfiinţarea 
statului. Pentru comunişti, desfiinţarea statului nu are alt în
ţeles decît acela că ea este rezultatul inevitabil al desfiinţării 
claselor, o dată cu care cade de la sine necesitatea forţei or
ganizate a unei clase în scopul ţinerii în frîu şi subordonării 
celorlalte clase. In ţările burgheze, desfiinţarea statului în
senă reducerea puterii de stat pînă la nivelul celei din 
America de Nord. Aici contradicţiile de clasă nu au ajuns 
încă la o deplină dezvoltare ; conflictele de clasă sînt estom
pate, de fiecare dată, prin scurgerea spre vest a surplusului 
de populaţie proletară ; amestecul puterii de stat, care în 
răsărit este redus la minimum, în apus lipseşte cu desăvîrşire. 
In ţările feudale, desfiinţarea statului înseamnă desfiinţarea 
feudalismului şi instaurarea statului burghez obişnuit. In Ger
mania, sub lozinca desfiinţării statului se ascunde fie fuga 
laşă din faţa actualei lupte directe, fie exagerarea şarlata
nească a libertăţii burgheze, mergînd pînă la independenţa şi 
autonomia absolută a individului izolat, fie, în sfîrşit, indife
renţa burghezului faţă de orice formă de stat, cu singura con
diţie ca ea să nu împiedice libera manifestare a intereselor 
burgheziei. Şi dacă această desfiinţare a statului „în sensul 
cel mai înaltu este propovăduită într-o formă atît de absmdă, 
vina nu este, desigur, a Stimerilor şi Faucherilor de la Berlin. 
La plus belle fille de France ne peut donner que ce qu'elle a *, 

Aşadar, ceea ce mai rămîne din societatea de asigurare 
a d-lui Girardin este numai impozitul pe capital, spre deose
bire de impozitul pe venit, şi în locul tutror celorlalte im· 
pozite. La d-l Girardin capitalul nu se limitează la capitalul 
investit în producţie, ci cuprinde toată averea mobilă şi 
imobilă. Acest impozit pe capital Girardin îl preamăreşte în 
fel şi chip : 

„El este oul lui Columb, este piramida care stă pe temelia ei şi nu 
pe virf, este torentul care-şi sapă singur albia, revoluţia fără revoluţionari, 
progresul fără regres, mişcarea fără impuls, est, în sfîrşit, ideea simplă 
şi legea adevărată". 

Dintre toate reclamele şarlataneşti care au fost născocit! 
cîndva de d-l Girardin - şi, după cum se ştie, numărul lor 
este legiune - acest proiect de impozit pe capital este, fără 
îndoială, o capodoperă. 

* - Cea mai frumoasă fată din Frnţa nu poate da dit ceea ce are. - Nota Trad. 
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De altfel, impozitul pe capital, în calitate de impozit unic, 
are avantaj ele sale. Toţi economiştii, şi îndeosebi Ricardo, 
au demonstrat avantajele unui impozit unic. Impozitul pe 
capital, ca impozit unic, înlătură dintr-o singură lovitură în
tregul aparat complicat şi costisitor al direcţiei fiscale, inter
vine cel mai puţin în mersul normal al producţiei, circulaţiei 
şi consumului şi, spre deosebire de toate celelalte impozite, 
se extinde şi asupra capitalului investit în obiecte de lux. 

Dar, la d-l Girardin, impozitul pe capital nu se limitează 
la atît. El mai are şi o altă acţiune, deosebit de binefăcătoare. 

Capitalurile de mărime egală vor trebui să plătească statu
lui impozite egale, indiferent dacă aduc un venit de 6°/o, de 30/o 
sau nu aduc nici un venit. Urmarea va fi că capitalurile dis
ponibile vor fi puse în drculaţie şi, în felul acesta, masa capi
talurilor productive va creşte, iar capitalurile care sînt deja 
ocupate vor începe să activeze şi mai intens, pentru a produce 
mai mult. Rezultatul va fi, şi într-un caz şi în celălalt, o scă
dere a profitului şi a ratei dobînzii. D-l Girardin, dimpotrivă, 
afirmă că în acest caz profitul şi rata dobînzii vor creşte, ceea 
ce reprezintă o adevărată minune economică I Transformarea 
capitalurilor neproductive în productive şi creşterea produc
tivităţii capitalurilor în general au accelerat şi au înteţit mer
sul dezvoltă'ii crizelor industriale şi au făcut să scadă profitul 
şi nivelul dobînzii. Impozitul pe capital nu poate decît să acce
lereze acest proces, să ascută crizele şi, în felul acesta, să con
tribuie la sporirea elementelor revoluţionare. „Nu mai există 
revoluţii I "  

O altă acţiune miraculoasă a impozitului p e  capital este, 
după părerea d-lui Girardin, atragerea capitalurilor din agri
cultură, care e puţin rentabilă, spre industrie, care e mai ren
tabilă, ceea ce face să scadă preţul pămîntului şi duce la con
centrarea proprietăţii funciare, la marea agricultură engleză 
şi, o dată cu aceasta, la transplantarea în Franţa a industriei 
engleze pe deplin dezvoltate. Abstracţie făcînd de faptul că 
pentru aceasta ar fi necesar să se mute în Franţa şi celelalte 
condiţii ale industriei engleze, d-l Girardin face aici o greşeală 
extrem de ciudată. In Franţa, agricultura nu suferă de surplus 
de capitaluri, ci de lipsă de capitaluri. In Anglia, concentrarea 
proprietăţii funciare şi avîntul agriculturii nu sînt rezultatul 
retragerii de capitaluri din agricultură, ci, dimpotrivă, rezulta
tul transferării de capital industrial în agricultură. In Anglia, 
preţul pămîntului este cu mult mai .ridicat decît în Franţa ; 
valoarea totală a întregului pămînt din Anglia, după eva-
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luarea făcută de Girardin, este aproape egală cu întreaga avu
ţie naţională a Franţei. Aşadar, în Franţa, preţul pămîntului 
ar trebui nu numai să nu scadă pe măsură ce se produce con
centrarea proprietăţii funciare, dar, dimpotrivă, să crească. 
Totodată, în Anglia concentrarea proprietăţii funciare a mă
turat de pe faţa pămîntului generaţii întregi de locuitori. In 
Franţa, această concentrare a proprietăţii funciare, la care va 
contribui neapărat impozitul pe capital prin faptul că accele
rează procesul de ruinare a ţăranilor, ar alunga aceste mase 
de ţărani la oraşe şi în felul acesta ar face ca revoluţia să  
devină ş i  mai iminentă. Şi, în sfîrşit, dacă în  Franţa a şi 
început să se producă un proces invers, de Ia parcelare la 
concentrare, în Anglia marea proprietate funciară păşeşte din 
nou cu paşi gigantici spre fărîmiţare, dovedind, fără putinţă 
de tăgadă, că, atîta timp cit vor continua să existe relaţiile 
burgheze, agricultura va trebui să efectueze în permanenţă 
această mişcare circulară de la concentrare la  fărîmiţare şi 
de Ia fărîmiţare l a  concentrare. 

Dar ne-am ocupat de ajuns de aceste minuni. Să  trecem 
acum la creditul pe garanţie. 

La început creditul pe garanţie este deschis numai pentru 
proprietatea funciară. Statul emite bonuri ipotecare, întru 
totul corespunzătoare bancnotelor, cu singura deosebire că 
aici garanţia nu o constituie b anii în numerar sau lingourile 
de aur, ci pămîntul. Statul avansează ţăranilor îndatoraţi 
aceste bonuri ipotecare de 4°/o, pentru a da în fel�l acesta 
satisfacţie celor ce dau împrumut cu ipotecă ; acum ipoteca 
nu se găseşte în mîinile creditorului particular, ci în mîinile 
statului, care consolidează datoria, şi în felul acesta creditorul 
nu mai poate niciodată s-o ceară înapoi. In Franţa, într�aga 
datorie ipotecară se ridică la 1 4  miliarde. Girardin socoate, 
ce-i drept, că se vor emite bonuri ipotecare în valoare de 
numai 5 miliarde, dar o sporire a cantităţii de bani de hîrtie 
cu această sumă ar fi suficientă nu numai pentru a ieftini 
capitalul, dar şi pentru a deprecia complet banii de hîrtie. 
Totodată Girardin nu îndrăzneşte să dea acestor hîrtii un 
curs forţat. Pentru a evita deprecierea lor, el propune deţină
torilor acestor bonuri să Ie schimbe al pari * pe obligaţii 
de stat de 3°/o. Ca urmare, întreaga operaţie se reduce la 
următoarele : ţăranul, care înainte plătea 50/o dobînzi şi 
1°/o taxă pentru înregistrarea ipotecii, pentru reînnoiTea 
ei etc. ,  plătşte acum numai 40/o, deci cîştigă 2°/o ; statul 

* - la pretul nominal. - Nota Trad. 
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plăteşte 30/o şi încasează 4°/o, deci cîştigă 1°/o ; fostul 
creditor particular, care înainte primea 5°/o, este nevoit, sub 
ameninţarea deprecierii bonurilor ipotecare, să primească cu 
recunoştinţă cele 3°/o oferite de stat şi pierde deci -0/o. lu 
afară de aceasta, ţăranul este scutit de necesitatea de a-şi 
plăti datoria, iar creditorul pierde posibilitatea de a încasa 
de la stat suma ce-i revine. Intreaga operaţie se reduce, aşa
dar, la o jefuire directă - abia mascată prin bonurile ipote
care ale creditorului care acordă împrumut ipotecar - cu 2°/o 
din 5°/o. Prin urmare, singura dată cînd îşi propune să  nu 
se limiteze la  impozite, ci să  schimbe înseşi relaţiile sociale, 
d-l Girardin este nevoit să atenteze direct la proprietatea pri
vată, să devină revoluţionar şi să se lepede de întreaga sa 
utopie. Dar acest atentat nu poneşte în nici un caz de la 
dînsul. El l-a luat de la comuniştii germani, care după revo
luţia din februarie au cerut, pentru prima oară, transformare
datoriei ipotecare într-o datorie către stat 175, deşi, bineînţeles,. 
în cu totul alt mod decît d-l Girar.în, care s-a pronunţat chiar 
împotriva unei asemenea măsuri. Este semnificativ că, singura 
dată cînd propune o măsură întrucîtva revoluţionară, d-l Gi
rardin nu are curajul să ofere altceva decît un paliativ, care 
poate să facă doar ca procesul de parcelare în Franţa să fie şi 
mai cronic şi care nu poate decît să-l încetinească pentru 
cîteva decenii, pentru ca, în cele din urmă, să-l aducă din nou 
la actuala situaţie. 

Singurul lucru pe care nu-l va g ăsi cititorul în toată car
tea lui Girardin sînt muncitorii. Dar socialismul burghez pre
zintă întotdeauna lucrurile în aşa fel de parcă societatea s-ar 
compune numai din capitalişti, pentru a avea apoi posibili
tatea ca, pornind de la acest punct de vedere, să rezolve u 
uşurinţă litigiul dintre capital şi munca salariată. 

Scris în a doua jumătate a lunii aprilie 1850 

Publicat in 
„Neue Rheinishe Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue• 
nr. 4, 1850 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba german: 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

A doua cronică intenaţională 

(Din lipsă de spaţiu, cronica noastră lunară n-a putut să. 
apară în numărul trecut. In numărul de faţă publicăm din 
această cronică numai partea care se referă la Anglia) .  

Cu puţin timp înainte de aniversarea revoluţiei din fe
bruarie, cînd, din ordinul lui Carlier, au fost doborîţi arborii 
libertăţii, revista „Punch" 176 a publicat un desen care repre
zenta un arbore al libertăţii avînd baionete în loc de frunze 
şi bombe în loc de fructe, şi alături de acest arbore francez 
al libertăţii, acoperit de baionete, într-un cîntec special era 
proslăvit arborele libertăţii engleze, singurul care dă roade 
solide : pounds, shillings and pences *. Dar acest răutăcios 
spirit de cancelarie pleşte în faţa violentelor accese de furie 
cu care, înccpînd de la 10 martie, ziarul „Times" tună şi ful
geră împotriva victoriilor obţinute de „anrhie" .  In Anglia, 
ca şi în toate celelalte ţări, partidul reacţionar resimte lovi
tura de la Paris ca şi cum ar fi fost atins în mod direct. 

Dar în Anglia „ordinea" este ameninţată nu atît de peri
colul care vine de la Paris, cît de o consecinţă nouă, directă 
a ordinii, de unul dintre roadele acestui arbore englez al liber
tăţii : o criză comercială. 

In cronica noastră din ianuarie (nr. 2 al revistei **) am 
atras deja atenţia asupra crizei care se apropie. Numeroase 
împrejurăi au grăbit apropierea ei. Inainte de ultima criză 
din 1 845, capitalul excedentar s-a îndreptat spre speculaţia 
cu acţiuni ale căilor ferate. Supraproducţia şi speculaţia exce
sivă cu acţiuni ale căilor ferate au căpătat totuşi proporţii 
atît de mari, incit nici chiar în perioada de prosperitate din 
1 848-1849 întreprinderile de căi ferate nu şi-au putut reveni, 
şi chiar acţiunile celor mai solide dintre ele continuă să aibă 

* - lire sterline, şilingi şi pence. - Nota Trad. •• Vezi volumul de faţă, pag. 23-237. - Nota Red. 
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n curs extrem de scăzut. Preţurile scăzute la cereale şi 
perspectivele recoltei în 1 850 nu creează nici ele condiţii cit 
de cit favorabile pentru plasarea capitalurilor, iar diferitele 
titluri de stat au fost supuse unui risc prea mare pentru a 
deveni un obiect de speculaţie pe scară largă. In felul acesta, 
obişnuitele canale de scurgere a capitalului excedentar din 
perioada de prosperitate au fost închise. Capitlului nu-i mai 
rămîne deci decit să se îndrepte în întregime spre producţia 
industrială şi spre speculaţia cu coloniale şi cu principalele 
categorii de materii prime pentru industrie - bumbacul şi 
lina. Datorită unei asemenea afluenţe directe în industrie a 
unei părţi considerabile din capital care înainte era folosită 
în alt mod, producţia industrială a trebuit, fireşte, să crească 
extraordinar de repede, ceea ce a dus la o supraîncărcare 
a pieţei şi, prin urmare, a grăbit considerabil izbucnirea cri
zei. Incă de pe acum apar primele simptome ale crizei în cele 
mai importante ramuri ale industriei şi în speculaţii. De o 
1ună de zile, ramura hotărîtoare a industriei - industria bum
b acului - se află într-o stare de totală depresiune, iar în 
cadrul ei suferă tot ramurile cele mai importante, şi în primul 
rind filatura şi ţesătoria de produse simple. Scăderea preţuri
lor la firele toarse şi la stamba simplă a luat-o, de pe acum, 
cu mult înaintea scăderii preţurilor la bumbacul brut. Se re
-duce producţia ; fabricile, aproape fără excepţie, au trecut la 
ziua de lucru incompletă. Se conta pe o înviorare momentană 
a activităţii industriale ca urmare a comenzilor de primăvară 
de pe continent ; dar, în timp ce comenzile făcute mai dinainte 
pentru piaţa internă, Indiile orientale şi China şi pentru Le
vant sînt, în cea mai mare parte, contramandate, comenzile 
de pe continent, care în mod obişnuit dădeau de lucru pentru 
două luni, lipsesc aproape cu desăvîrşire, ca urmare a situa
ţiei politice nesigure. In industria linii se observă, ici şi colo, 
simptome care lasă să se întrevadă sfirşitul apropiat al unei 
stări de lucruri care deocamdată este încă destul de „supor
tabilă" .  Producţia de fier intimpină şi ea dificultăţi. Patronii 
intreprinderilor consideră că o scădere a preţurilor în viitoul 
apropiat este inevitabilă şi încearcă să împiedice o scădere 
prea rapidă prin încheierea unei coaliţii intre ei. Aceasta este 
situaţia în industrie. Să trecem acum la speculaţii. Preţul bum
bacului scade, în parte din cauză că acest produs se aduce 
în cantităţi mereu sporite, în parte din cauza depresiunii din 
industrie. La fel stau lucrurile şi cu colonialele. Importul lor 
creşte, în timp ce consumul pe piaţa intenă scade. Numai 
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cu ceai au sosit, în ultimele două luni, la Liverpool 25 de 
vase. Asupra consumului de coloniale, care şi în perioada de 
prosperitate s-a menţinut la n nivel destul de scăzut din 
cauza situaţiei dezastruoase în care se aflau districtele agrare, 
are o influenţă deosebit de serioasă starea apăsătoare care 
a pus stăpînire şi pe circumscripţiile industriale. Din această 
cauză, una dintre cele mai mari case de comerţ din Liverpool 
care importă produse coloniale a şi dat faliment. 

Efectele apropiatei crize comerciale vor fi cu mult mai 
putenice decît ale celor precedente. Această criză coincide 
cu cea agrară, care a început încă de la desfiinţarea taxelor 
pe cereale în Anglia, şi s-a agravat şi mai mult datorită ulti
melor recolte, care au fost bune. Pentru prima oară, Anglia 
trece concomitent printr-o criză industrială şi una agrară. 
Datorită zguduiturilor care au loc pe continent, această dublă 
criză engleză se înteţeşte, se extinde şi devine şi mai pericu
loasă, iar revoluţiile de pe continent, ca urmare a influenţei 
exercitate de criza engleză pe piaţa mondială, capătă un ca
racter socialist incomparabil mai pronunţat. Se ştie că nici 
o ţară din Europa nu este supusă într-o formă atît de directă, 
atît de amplă şi de intensă influenţei crizei engleze cum este 
Germania. Cauza acestui fenomen este cît se poate de simplă : 
Germania reprezintă pentru Anglia cea mai largă piaţă de 
desfacere de pe continent, şi principalele articole de export 
germane - lina şi cerealele - îşi găsesc în Anglia cel mai 
important debuşeu. Această împrejurare se reflectă într-o epi
gramă la adresa prietenilor ordinii, în care se spune că, în 
timp ce clasele muncitoare sînt revoltate din pricina con
sumului insuficient, clasele superioare dau faliment din pri
cina producţiei excedentare. 

Primele victime ale crizei vor fi, bineînţeles, whigii. Aşa 
cum s-a întîmplat şi în trecut, ei vor lăsa să le scape din mină 
cîrma statului de îndată ce va izbucni furtuna care se apropie. 
Dar de data asta ei îşi iau pentru totdeauna rămas bun de la 
birourile din Downing Street 177• La început, ei vor fi urmaţi, 
poate pentru scurt timp, de un guvern tory, dar acestuia i se 
va clătina pămîntul sub picioare şi împotriva lui se vor uni 
toate partidele opoziţioniste, în frunte cu industriaşii. Aceştia 
din urmă nu mai dispun de un mijloc universal atît de popular 
împotriva crizei cum a fost abrogarea legilor cerealelor. Ei vor 
i nevoiţi să meargă cel puţin pînă la reforma parlamentară. 
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Asta înseamnă că puterea politică, pe care o vor obţine în 
mod inevitabil, le va cădea în mină în condiţii care vor da  
proletariatului acces î n  parlament, vor pune revendicările lui 
pe ordinea de zi a Camerei comunelor şi vor atrage Anglia 
în revoluţia europeană. 

La aceste note, scrise cu o lună în urmă, în legătură cu 
-criza comercială care se apropie, ne rămîne prea puţin de 
adăugat. O îmbunătăţire momentană a situaţiei, care inter
vine, de regulă, în fiecare primăvară, s-a produs în sfîrşit şi 
le data asta, dar într-o măsură mult mai redusă ca de obicei. 
De pe urma acestei îmbunătăţiri a profitat îndeosebi industria 
franceză, care produce mai ales ţesături uşoare de vară. Dar 
şi la Manchester, Glasgow şi West Riding a crescut numrul 
comenzilor. Această înviorare temporară a industriei primă
vara se observă, de altfel, în fiecare an, şi ea nu împiedică 
decît într-o măsură cu totul neînsemnată evoluţia crizei. 

Şi în Indiile orientale s-a produs o înviorare, de scurtă 
durată, a comerţului. O situaţie mai favorabilă a cursului 
acţiunilor în Anglia a dat posibilitate vînzătorilor să-şi desfacă 
0 parte din stocurile lor la preţuri mai scăzute lecit cele obiş
nuite, şi datorită acestui lucru s-a îmbunătăţit într-o oarecare 
măsură situaţia pieţei l a  Bombay. Dar şi această îmbunătăţire 
temporară şi locală în mersul afacerilor reprezintă unul dintre 
fenomenele întîmplătoare, care au loc din timp în timp, mai 
cu seamă la începutul fiecărei crize, şi care au o influenţă 
cu totul neînsemnată asupra mersului general al evoluţiei ei. 

n schimb, din America ne-au venit chiar acum ştiri din 
care reiese că pe piaţa de acolo domneşte o totală stare de 
depresiune. Or, piaţa americană are rolul cel mai decisiv. 
Suprasaturarea pieţei americane, stagnarea în afaceri şi scă
derea preţurilor în America înseamnă de fapt începutul cri
zei, începutul influenţei ei directe, rapide şi nestăvilite asupra 
Angliei. E de ajuns să ne amintim de criza din 1 837. Numai 
la o singură marfă se înregistra o permanentă urcare a preţu
lui în America, şi anume la obligaţiile de stat ale Statelor 
Unite, singurele hîrtii de stat care oferă un refugiu sigur pen
tu capitalul europenilor noştri iubitori de ordine. 

După antrenarea Americii în mişcarea regresivă provocată 
de supraproducţie ne putem aştepta ca în luna următoare 
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criza să evolueze ceva mai repede decît pînă acum. Pe zi ce 
trece, evenimentele politice de pe continent duc şi ele tot 
mai nestăvilit spre deznodămînt, şi coincidenţa dintre criza 
comercială şi revoluţie, despre care s-a mai vorbit de repe
tate ori în această revistă, devine tot mai de neînlăturat. 
Que Ies destins s'accomplissent I * 

Londra, 1 8  aprilie 1 850 

Scris între jumătatea lunii 
martie şi 18 aprilie 1 850 
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Karl Marx 

Ludovic-Napoleon şi Fould 

După cum îţi aminteşti, cititorule, în numărul precedent 
al revistei noastre * m arătat cum în Franţa a venit din nou 
la putere aristocraţia financiară. Cu acest prilej am vorbit 
despre alianţa încheiată între Ludovic-Napoleon şi Fould în 
vederea obţinerii unor avantaj oase speculaţii de bursă. Incă 
mai demult devenise cit se poate de izbitor faptul că, o dată 
cu intrarea lui Fould în guvern, au încetat pe neaşteptate 
veşnicele pretenţii băneşti formulate de Ludovic-Napoleon 
fată de Adunarea legislativă. Dar încă din timpul alegerilor 
din urmă au ieşit la iveală o serie de fapte care aruncă o 
lumină extrem de vie asupra surselor de venit ale preşedin
telui Bonaparte. Vom da un singur exemplu. 

In comunicarea noastră ne vom referi, în primul rînd, la  
cele relatate de  „ l a  Patrie" ,  această onestă publicaţie a 
Uniunii electorale 178, al cărei proprietar, bancherul Delamarre, 
este el însuşi unul dintre cei mai de seamă oameni de bursă 
din Paris. 

In jurul alegerilor de la 10 martie a fost organizată o mare 
speculaţie â la hausse. In această intrigă, condusă de 
d-l Fould, erau implicaţi cei mai buni prieteni ai ordinii, iar 
camarila d-lui Bonaparte, ca şi el însuşi, au investit în ea im
portante sume de bani. 

La 7 martie titlurile de 3°/o au înregistrat o urcare de 5 cen
time, iar cele de 50/o o urcare de 15 centime. Aceasta pentru 
că ziarul „la Patrie" comunicase rezultatele preliminare în 
legătură cu alegerea prietenilor ordinii. Dar această urcare 
li s-a părut prea neînsemnată speculanţilor noştri ; trebuia 
„încins focul" .  Şi ziarul „la Patrie" cu data de 8 martie, apă
rut de cu seară, într-un buletin bursier, lasă să se înţeleagă 

" Vezi volumul de faţă, pag. 73. - Nota Red. 
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că nu poate încăpea nici cea mai mică îndoială că victoria 
va fi a partidului ordinii. Printre altele el scrie : 

„Noi nu vom reproba, fir�şte, rezerva pe care o manifestă capitaliştii 1 
dar, dacă există situaţii în care îndoiala este inadmisibilă, apoi o ase
menea situaţie avem tocmai acum, după rezultatele obţinute în alegerile 
preliminare". 

Pentru a aprecia cum trebuie influenţa exercitată asupra 
bursei de buletinul bursier şi întreaga comunicare făcută de 
„la Patrie",  trebuie ştiut că acest ziar este adevăratul moni
teur * al actualului guven şi primeşte date oficiale chiar 
înaintea lui „le Moniteur" .  Totuşi, de data aceasta speculaţia 
n-a reuşit. 

La 8 martie devin cunoscute unele rezultate favorabile ob
ţinute de partidul roşilor în alegerile din armată, şi imediat 
cursul acţiunilor scade. Se pare că speculanţii sînt cuprinşi 
de panică. Sînt puse în mişcare toate mijloacele. Buletinul 
bursei, „la Patrie" ,  se menţine pe poziţii. Toate ziarele Ligii 
alegătorilor sînt angrenate în această campanie ; se discută 
cu aprindere unele inexactităţi, lipsite de importanţă, comise 
la calcularea voturilor ; unul dintre ziare publică la loc de 
frunte rezultatele alegerilor obţinute într-un regiment care a 
votat pentru monarhişti ; în sfirşit, ziarele republicane sînt 
silite să publice unele dezminţiri oficiale, care după cîteva 
zile se dovedesc a fi simple minciuni. 

Ca urmare a tuturor acestor eforturi, la 9 martie, cînd se 
deschide bursa, se obţine o oarecare urcare a titlurilor de 
stat, care totuşi nu dureză prea mult. Cursul se menţine 
destul de scăzut pînă la ora 2 şi 1 5  minute ; din acest moment 
el urcă într-una pînă la închiderea bursei 179• Cauzele acestei 
schimbări subite le divulgă însuşi ziarul „la Patrie" : 

„Se vorbeşte că aproape de ora închiderii bursei cîţiva peculanţi, 
foarte interesaţi în urcarea cursului acţiunilor, au cumpărat un număr 
mare de acţiuni pentru a crea în momentul alegerilor o stare de spirit 
favorabilă în provincie şi pentru ca, favorizate de încrederea care ar 
cuprinde provincia, să poată provoca noi cupărări, care să ducă la o ş1 mai mare urcare a cursului acţiunilor• . 

A fost o operaţie de multe milioane, care a avut ca ur
mare urcarea preţului titlurilor de 3°/o cu 40 de centime, iar 
a celor de 5°/o cu 60 de centime. 

Aşadar este limpede : nişte speculanţi aveau interes să 
obţină o urcare a cursului acţiunilor, şi de aceea în m0men-

* - buletin oficial. - Nota Trai. 

2 1 - Marx-En gels - Opere, vel. f 
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tul hotărîtor au cumpărat un număr însemnat de acţiuni pen
tru a provoca o nouă urcare. Cine erau aceşti speculanţi ? 
La această întrebare numai faptele ne pot da un răspuns. 

La 1 1  martie s-a înregistrat o scădere a cursului acţiunilor 
la bursă. ln faţa rezultatelor oscilante ale alegerilor, toate 
încercările speculanţilor s-au dovedit neputincioase. 

La 12 martie se înregistrează o nouă scădere considera
bilă a cursului acţiunilor, întrucît rezultatele alegerilor sînt 
ca şi cunoscute şi se poate considera ca sigur că cei trei can
didaţi socialişti au obţinut o maj oritate covîrşitoare. Specu
lanţii â la hausse recurg la o încercare desperată. „La Patrieu 
şi „Moniteur du Soir" publică, sub formă de telegrame ofi
ciale, nişte comunicate complet născoite cu privire la ale
gerile din provincie. Manevra reuşeşte. Seara, la Tortoni is> 
se înregistrează o uşoară urcare a cursului. Prin urmare, sin
gurul lucru ce trebuie făcut acum este „a încinge focul" 
tot mai mult. „La Patrie" tipăreşte următoarea ştire : 

„Potrivit datelor primite pînă acum cu privire la rezultatele alegerilor, 
:etăţeanul de Flotte a Ybţinut numai cu 341 de voturi mai mult decît 
cetăţeanul F. Foy. Rezultatele scrutinului se mai pot schimba în favoarea 
candidatului nostru în urma alegerilor din jandarmeria uşoară. - Ni se 
dau asigurări că mîine guvernul va prezenta Adunării două legi, cu pri
vire la presă şi la întrunirile electorale, şi va cere să li se aprobe 
urgenţa" .  

Cea de-a doua comunicare era falsă ; numai după multe 
şovăieli şi îndelungate discuţii cu şefii partidului ordinii şi 
după schimbarea de cabinet s-a hotărît guvenul să prezinte 
aceste legi. Prima comunicare era o minciună şi mai neruşi
nată ; chiar în momentul cînd a apărut această ştire în ziarul 
„la Patrie" ,  guvernul a trimis departamentului o comunicare 
telegrafică în legătură cu alegerea lui de Flotte. 

Intre timp speculaţia a reuşit : valoarea titlurilor s-a urcat 
la 1 franc şi 35 de centime, iar domnii speculanţi au cîştigat 
vreo 3 .000.0004.000.000. Fireşte, nu pot fi condamnaţi „prie
tenii proprietăţii" pentru strădania lor de a pune cît mai te
meinic stăpînire pe fetişul lor, în interesul ordinii şi al so
cietăţii. 

In urma acestui dodge * reuşit, domnii speculanţi au deve
nit atît de impertinenţi, încît au procedat imediat la o achi
ziţionare masivă de noi acţiuni şi au antrenat astfel în această 
îndeletnicire o mulţime de alţi capitalişti. Ridicarea cursului 
acţiunilor a fost atît de însemnată, că pînă şi eventualele pro-

• - tertip, - Nota Trad. 
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fituri de pe urma acestei operaţii au fost cotate la bursă. Dar 
iată că în dimineaţa zilei de 15 a fost dată o lovitură nimici
toare : proclamarea lui Carnat, de Flotte şi Vidal c a  reprezen
tanţi ai poporului. Cursul acţiunilor a început s ă  înregistreze 
scăderi bruşte şi înfrîngerea speculanţilor noştri n-a mai putut 
fi împiedicată prin nici un fel de ştiri false şi născociri tele
grafice. 

Scris de K. Marx in aprilie 1850 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-ikonomische Revue • 
nr. 4, 1850 

21• 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Gottfried Kinkel 

Aşa-zisul partid revoluţionar german dă dovadă de o atît 
de mare moliciune, încît o serie de lucruri, care în Franţa 
sau în Anglia ar stîri o furtună de indignare, în Germania 
nu numai că nu provoacă nedumerire, dar se bucură chiar 
de o aprobare unanimă. D-l Waldeck aduce în faţa Curţii 
cu juri depoziţii amănunţite făcute de martori în sprijinul 
afirmaţiei sale că a fost întotdeauna un constituţionalist loial, 
şi este dus acasă în triumf de către democraţii din Berlin. La 
Trier, într-o şedinţă publică a tribunalului, d-l  Grin se dezice 
de revoluţie într-o formă cum nu se poate mai stupidă, şi 
publicul din sală întoarce spatele proletarilor condnaţi, 
pentru a-l aclama pe afaceristul achitat. 

Un nou exemplu de ceea ce se poate întîmpla în Germania 
ni-l oferă pledoaria rostită de d-l Gottfried Kinkel la 4 august 
1 849 în faţa tribunalului militar din Rastatt şi publicată la 6 
şi 7 aprilie a.c. în ziarul berlinez „Abendpost" .  

Ştim dinainte că, demascînd în faţa partidului nostru 
această pledoarie a „prizonierului " Kinkel, vom stîmi indig
narea generală a escrocilor sentimentali şi a amatorilor de 
frazeologie democratică. Acest lucru ne este absolut indi
ferent. Sarcina noastră este de a face o critică necruţătoare, 
şi totodată o critică îndreptată mai degrabă împotriva pre
tinşilor prieteni decît împotriva duşmanilor declaraţi ; situîn
du-ne pe această poziţie a noastră, renunţăm cu plăcere la o 
popularitate ieftină în rîndurile democraţilor. Prin atacul 
nostru nu înrăutăţim cîtuşi de puţin situaţia d-lui Kinkel ; 
p r i n a c e a s t ă d e m a s c a r e n o i 1 i a d u c e m a m
n i s t i a, confirmînd depoziţia lui, din care reiese că el nu 
este ceea ce cred uii, şi declarînd că merită nu numai să fie 
amnistiat, dar chiar sâ i se dea o slujbă în statul prusian. Şi, 
apoi, pledoaria lui a şi fost publicată. Demascăm în faţa par-
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tidului nostru întreagă a�eastă pledoarie, din care nu vom 
cita aici decît pasajele cele mai elocvente. 

„Totodată eu n-am d eţinut niciodată n post de comandă, şi de aceea 
nu pot fi făcut răspunzător pentru comportarea altora. Şi protestez îm
potriva identificării faptelor mele cu murdăria şi noroiul care - ştiu 
asta -, din păcate, s-au lipit în ultima vreme de revoluţie". • 

Dat fiind că  d-l Kinkel „a  intrat în compania Besan:on 
ca simplu soldat" şi că prin aceste cuvinte el aruncă o umbră 
de suspiciune asupra tuturor comandanţilor, nu era de datoria 
lui să  se pronunţe cel puţin în favoarea lui Willich, care a 
fost superiorul lui direct ? 

„Eu n-am slujit niciodată în armată şi, prin urmare, n-am călcat jură
mîntul, n-am aplicat împotriva patriei mele cunoştinţele militare pe care 
le-aş ii căpătat în timpul cit aş ii fost în slujba patriei mele" ,  

Nu este această declaraţie un denunţ direct împotriva foş
t1lor soldaţi prusieni luaţi prizonieri, împotriva lui Jansen 
şi Bernigau, care curînd după aceea au şi fost împuşcaţi ? 
Şi n-a fost e a  o deplină justificare a condamnării la moarte 
a lui Dortu, care şi fusese împuşcat ? 

Tot aşa denunţă d-l Kinkel tribunalului militar şi propriul 
său partid atunci cînd vorbeşte despre nişte planuri de cedare 
a malului stîng al Rinului Franţei şi declară că dînsul n-a 
fost implicat în aceste planuri criminale. D-l Kinkel ştie 
foarte bine că despre alipirea Renaniei la Franţa s-a vorbit 
numai în sensul că, în momentul luptei decisive dintre revo
luţie şi contrarevoluţie, această provincie va trece neaprat 
de partea revoluţiei, indiferent dacă ea va fi reprezentată de 
francezi sau de chinezi. El  n-a uitat, de asemenea, să invoce 
caracterul său blînd, care i-a permis lui, spre deosebire da 
sălbaticii revoluţionari, să fie, dacă nu ca membru l parti
dului, apoi ca om, în bune relaţii cu Andt şi cu alţi conser
vatori. 

„Vina mea este numai că am continuat să doresc în vară ceea ce 
aţi dorit voi toţi în martie, ceea ce a dorit in martie întregul popor 
german I "  

El  se prezintă aici drept un om care luptă numai pentru 
constituţia imperiului, care n-a dorit vreodată altceva decît 
o constituţie a imperiului. Lum notă de această declaraţie. 

D-l Kinkel aminteşte, în treacăt, de un articol scris de dîn
sul în legătură cu vărsările de sînge săvîrşite la Mainz de 
soldaţii prusieni 181 , şi spune : 
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„Cum s-a procedat cu mine ? .n ti� ce lipseam de acasă, am fost 
chemat Pentru a doua oară în faţa justiţiei, şi cum nu m-am putut pre
zenta ca să mă apăr, am fost condamnat - după cum i s-a comunicat 
de curînd - la pierdera drpturilor electorale pe tilp de 5 ani. Pier
derea drepturilor electorale pe timp de cinci ani - iată la ce m fost 
condamnat ; pentru un om care a avut o dată cinstea să fie deputat, 
aceasta este o pedeapsă extrem de aspră• (I) 

„De cîte ori nu mi-a fost dat să ad că sînt un «rău prusian» I Această 
imputare m-a făcut să sufăr„. Ei şi I In momentul de faţă, în paria mea 
partidul meu a suferit o înfrîngere. Dacă acum coroana prusiană duce, 
în sfîrşit, o politică iîndrăeaţă, de înă forte, dacă alte/a sa regală, 
moştenitorul tronului nostru, prin/ul Prusiei, va reuşi să unească Ger
mania prin sabie - căci alfel nu e cu putinţă - şi s-o facă mare şi 
respectată de vecinii noştri, să-i asigure o libertate internă reală şi de 
lungă durată, să învioreze din nou viaţa comercială, să repartizeze în 
mod egal pe întreaga Germania povara militară, care apasă acum prea 
greu pe umerii Prusie, şi, înainte de toate, să asigure bucata de pîine 
săracilor poporului meu, al cărui reprezentant mă socot, - dacă partidul 
vostru va reuşi să ânfptuiască toate acestea, voi fi alături de voi I 
Onoarea şi măreţia patriei mele îmi sînt mai scumpe decdt idealurile 
mele politice ; eu ştiu să preţuiesc pe republicanii franczi din 173" 
(Fouche şi Talleyrand ?) , „care, în interesul Franţei, s-au plcat de bună
voie în faţa măreţiei �ui Napoleon ; dacă ar fi aşa şi poporul 
meu mi-ar mai acorda o dată cinstea de a mă alege ca deputat 
al său, aş i unul dintre primii deputati care cu inima plină de bucurie 
ar striga : Trăiască imperiul german I Trăiască imperiul Hohenzollernilor I 
Dacă a avea asemenea concepţii înseamnă a i un rău prusian, atunci 
nici nu doresc să fiu un bun prusian• . 

„Domnilor, înainte de a pronunţa verdictlll, gîndiţi-vă puţin şi la so/ia 
şi copilul, rămaşi singuri, ai mului care, datorită vicisitudinilor soartei 
omeneşti, stă acum in faţa voastră atît de îndurerat şi nenorocit". 

D-l Kinkel a rostit această pledoarie în timp ce 26 dintre 
tovarăşii săi erau condamnaţi la moarte de către aceleaşi 
tribunale militare şi împuşcaţi. Aceşti oameni au ştiut să  
înfrunte gloanţele altfel d e  cum îşi înfruntă d-l Kinkel judecă
torii. Dar, în orice caz, el are perfectă dreptate cînd se pre
zintă pe sine ca pe un om inofensiv. El a nimerit doar din 
greşeală în rîndurile partidului său, şi ar fi o cruzime cum 
nu se poate mai absurdă din partea guvernului prusian să-l 
mai tină la închisoare. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la mijlocul [unii aprilie 150 

Pblicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue• 
nr. 4 din 150 

Se tipăreşte dpă textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Declaraţia comitetului emigranţilor 

In ziarul berlinez „Abendpost" din 14 aprilie a apărut 
următoarea ştire, datată : Stettin *, 1 1  aprilie : 

„In lgătură cu ajutorul care se acordă emigranţilor, la Londra a 
fost adoptată următoarea rgulă : bnii trebuie triişi lui Bucher, care 
va stabili legătura cu Schram (din Strigau **) , întrucit între celelalte 
două comitete există unele nînţelegeri şi banii sînt .împărţiţi de ele în 
mod părtinitor•. 

La Londra există de fapt un singur comitet al emigranţi
lor, şi anume cel ce semnează mai jos, care a luat fiinţă în 
septembrie anul trecut, cînd a început emigraţia la Londra. 
De atunci s-au făcut unele încercări de a înfiinţa şi alte comi
tete ale emigranţilor, dar ele au rămas fără rezultat. Pînă în 
prezent, comitetul alcătuit din subsemnaţii a fost în stare 
să sprijine (măcar atît cît să nu moară de foame) pe emigranţii 
care aveau nevoie de ajutor şi care, toţi, cu excepţia a patru 
sau cinci dintre ei, i se adresau nouă. Dar, în urma afluenţei 
masive de emigranţi, care a fost provocată în ultima vreme 
de expulzările din Elveţia, fondurile acestui comitet au ajuns 
în cele din urmă să fie aproape cu desăvîrşire epuizate. 
Aceste fonduri au fost împărţite în mod absolut egal, fără 
deosebire de partid, tuturor celor care au putut dovedi că au 
luat parte la mişcarea revoluţionară din Germania şi au ne
voie de ajutor. Acest comitet şi-a luat denumirea de „social
democrat" nu pentru că sprijinea numai pe emigranţii care 
făceau parte din acest partid, ci pentru că folosea în special 
mijloacele financiare ale acestui partid, aşa cum a şi declarat 
în apelul său din noiembrie anul trecut 182• 

* Denumirea gmnă a oraşului Sczcin. - Nota Red. 
** Denumirea germană a oraşului Strzeg>m. - Nota Red. 
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Zvonul provocat, după cît se pare, de organizarea, în 
Elveţia, a unei loterii în folosul emigranţilor - că aici, la 
Londra, s-au strîns mari sume de bani pentru emigranţi a 
făcut ca la comitetul nostru să vină cereri care n-au putut 
fi satisfăcute. Pe de altă parte, zvonurile - intenţionat răs
pîndite în mod concomitent de către ziare - în legătură cu 
existenţa unor disensiuni între comitetele concurente au îm
piedicat expedierea la Londra a unor sume de bani, destul 
de însemnate. Subsemnatul comitet, căutînd să se lămurească 
dacă mai există şi alte comitete sau alte surse de mijloace 
pentru sprijinirea emigranţilor, le-a propus acestora să tri
mită o delegaţie la cetăţenii Struve, Rudolf Schramm şi 'Louis 
Bauer (din Stolpe) . Ceea ce s-a şi făcut. Delegaţia ne-a adus 
următorul răspuns : 

Cetăţeanul Schramm (din Strigau) a declarat că  nu face 
parte din nici un comitet de emigranţi, dar că a primit n 
număr de bilete de loterie de la Galeer din Geneva, cu însăr
cinarea de a trimite banii l a  Geneva. Celălalt comitet, spune 
dînsul, există numai pe lîrtie. 

Cetăţeanul Struve a declarat că el nu are bani, ci numai 
un număr de bilete de loterie, p e  care nu le-a plasat încă. 

Cetăţeanul Bauer a dat următoarea explicaţie în scris : 

„a răspuns la întrebarea emigrantului Kleiner, declar, prin pre
zenta, că comitetul local al migranţilor de pe lingă Asociatia democra
tică nu are posibilitatea să ajute pe nici un emigrant politic şi că nici 
casieria acestei asociaţii, după ce a cheltuit tn acest scop 2 I.st, şi 15 şilingi, nu are posibilitatea de a acorda vreun ajutor, 

Londra, 8 aprilie 1850 
Dr. Bauer, preşedintele comitetului de ajutor 

al Asociaţiei democrate• 

D-nii Struve şi Schrmm au recomandat emigranţilor să-şi 
aleagă un comitet din mijlocul lor sau dintre persoanele neu
tre din punct de vedere politic. Subsemnatul comitet a pro
pus emigranţilor să ajungă ei înşişi la o hotărîre în legătură 
cu această propunere. Drept răspuns a primit din partea lor 
următoarea declaraţie : 

„Către comitetul social-democrat al emigranţilor. 
Londra, 1 aprilie 150. - Subsemnaţii emigranţi considerăm de dato

ria noastră ca, acum cînd se discută chestiunea dacă n-ar fi bine să tre
cem grija pentru soarta noastră pe seama unui comitet ales chiar in 
mijlocul nostru, să eprimăm membrilor actualului comitet, pe baza sin
cerei convingeri atît a vechilor migranţi ît şi a celor de curînd veniţi, 
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profunda noastră recunoştinţă pentru activitatea lui şi pentru anevoioasa 
muncă de administrare ce şi-a asumat-o, întruc:t fondurile de care a 
dispus acest comitet au fost întotdeauna distribuite în aşa fel, ca s ă  
satisfacă cît mai p e  deplin interesel� noastre. N u  n e  rămine decît s ă  ne 
exprimăm dorinţa ca aceşti tovarăşi să continue să ne poarte de grijă, 
pînă cînd o revoluţie grabnică, pe care o dorim cu toţii, îi va elibera de 
această grijă, 

Cu salutări frăţeşti (urmează semnăturile) " .  

Acest document, întocmit de emigranţi, constituie cel mai 
bun răspuns dat sus-menţionatei comunicări şi altor insinuări 
similare apărute în presă. De altfel, noi nu le-am fi răspuns 
în nici un fel, dacă n-ar fi fost chiar în interesul emigranţilor 
care au nevoie de ajutor ca declaraţiile de acest fel să fie 
explicate publicului larg de cititori. 

Londra, 20 aprilie 1850 

Comitetul social-democrat 
al emigranţilor 

K. Marx- preşedinte, H. Bauer, 
F. Engels, A. Willich, . Pfănder 

Publicat în 
„Neue Deutsche Zeitung• nr. 102 
din 28 aprilie 150 

Se tipăreşte după manuscrisul 
lui F. Engels, confruntat cu textul 
apărut în ziar 

Tradus dln limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Scrisoare adresată redactorului ziarului „The Times " 

Stimate domn, 
In numărul de azi al ziarului dv., la rubrica rezervată co

municatelor poliţiei, am citit relatarea unei convorbiri care 
a avut loc la Mansion-House între d-nii Forthergill şi Struve 
şi d-l Gibbs, consilier municipal, în legătură cu emigranţii 
germani 183, Ţinem să declarăm că nici unul dintre membrii 
subsemnatului comitet şi nici unul dintre emigranţii germani 
care primesc ajutoare din p artea lui nu are vreun amestec 
în această chestiune. 

Vă rugăm să publicaţi această declaraţie în numărul viitor 
l ziarului dv. ; în interesul naţiunii noastre trebuie să pro
testăm împotriva posibilităţii ca numeroşii emigranţi germani 
care locuiesc la Londra să fie consideraţi răspunzători pentru 
un pas făcut de cîţiva dintre ei, din proprie iniţiativă. 

Cu toată stima, 

Membrii Comitetului emocratic-sociaUst 
pentru ajutorarea emigranţilor politici germani 

20, Great Windmill Street, Haymarket 
24 mai 1850 

ublicat pentru prima oară în 134 
în limba rusă de Institutul de marxism
lenism de Je lingă C.C. l P.C.U.S. 

Se tipăreşte dllpă textul 
iărut în ir 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Adresa Organului Central 
către Liga comuniştilor 

INIE 150 

Organul Central către Ligă 

331 

In ultima noastră circulară *, pe care v-a transmis-o emi
sarul Ligii * * ,  noi m făcut cunoscută poziţia p artidului mun
citoresc, şi în special a Ligii, atît în momentul de faţă cit şi 
în cazul unei revoluţii. 

Prezenta adresă are drept scop principal o prezentare a 
situaţiei Ligii. 

Infrîngerile suferite în vara trecută de partidul revoluţio
nar au făcut ca pentru moment organizaţia Ligii să fie aproape 
complet destrămată. Cei mai activi dintre membrii ei, care 
au luat parte la diferite mişcări, s-au împrăştiat, legăturile 
au fost rupte, adresele n-au mai putut fi folosite ; toate aceste 
împrejurări, ca şi teama că scrisorile vor fi interceptate, au 
făcut ca, pentru un timp oarecare, orice corespondenţă să 
fie imposibilă. In felul acesta, pînă spre sfîrşitul anului tre
cut, Organ.I Central a fost condamnat la o totală inactivitate. 

Pe măsură ce s-a atenuat, treptat, prima impresie a înfrîn
gerilor suferite, a început să se simtă pretutindeni necesita
tea unei puteice organizaţii secrete a partidului revoluţionar 
pe întreaga Germanie. Această necesitate, care a deter
minat Organul Central să trimită un emisar în Germania şi 
în Elveţia, a dus, pe de altă parte, la încercarea de a crea o 
nouă uniune secretă în Elveţia, ca şi la încercarea comuni
tăţii din Colonia de a organiza, cu forţe proprii, Liga în Ger
mania. 

In Elveţia, un număr de emigranţi, mai mult sau mai puţin 
cunoscuţi prin participarea lor la diferite mişcări, au alcătuit, 
la începutul acestui an, o uniune 184, al cărei scop era să con-

* Vezi volumul de faţă, pag. 2-273, - Nota Red. 
** Heinrich Bauer. - Nota Red. 
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tribuie în momentul oportun la răsturnarea guvernelor şi să 
dispună de oameni care să fie gata să-şi asume conducerea 
mişcării şi chiar să formeze guvernul. Uniunea nu avea cîtuşi 
de puţin un caracter de partid bine definit, întrucît elementele 
pestriţe din care era alcătuită constituiau o piedică în acest 
sens. Membrii ei proveneau din toate fracţiunile care par
ticipaseră la diferite mişcări, începînd cu comuniştii cei mai 
fermi, şi chiar cu foştii membri ai Ligii, şi terminînd cu cei 
mai laşi democraţi mic-burghezi şi cu foştii membri ai guver
nului din Palatinat. 

Numeroşilor carierişti din Baden-Palatinat care se aflau 
pe atunci în Elveţia, ca şi celorlalţi ambiţioşi mai mărunţi, 
această organizaţie le oferea prilejul de parvenire mult dorit. 

Instrucţiunile trimise de către această uniune agenţilor ei, 
şi care se află la dispoziţia Organului Central, erau tot atît 
de puţin în măsură să inspire încredere. Lipsa unui punct de 
vedere de partid bine precizat, încercarea de a uni laolaltă 
toate elementele opoziţioniste existente pentru a obţine ceva 
numai în aparenţă unit, toate acestea au fost destul de prost 
mascate prin punerea unui mare număr de întrebări de amă
nunt care se referă la industrie, la ţărănime, la situaţia poli
tică şi militară în diferite localităţi. Forţele acestei uniuni 
erau şi ele cu totul neînsemnate. Aşa cum se vede din lista 
completă a membrilor ei, pe care o avem în faţa noastră, 
întreaga societate din Elveţia se compunea, în perioada ei 
de cea mai mare înflorire, doar din 30 de membri. Este carac
teristic faptul că printre ei nu se aflau aproape de loc mun
citori. Ea reprezenta de la bun început o armată alcătuită 
numai din subofiţeri şi ofiţeri fără soldaţi. Printre aceştia se 
aflau Fries şi  Greiner din Palatinat, Korner din Elberfeld, 
Sigel etc. 

In Germania ei au trimis doi agenţi. Primul, Bruhn din 
Holstein, membru al Ligii comuniştilor, prezentînd lucrurile 
în mod fals, denaturat, a reuşit să determine pe unii dintre 
membrii Ligii comuniştilor şi unele comunităţi să adere tem
porar la  noua uniune, în care ei vedeau o reînviere a Ligii. 
El a trimis totodată Organului Central elveţian din Zirich 
o comunicare cu privire la Liga din Elveţia, iar nouă una cu 
privire la  uniunea elveţiană. Nemulţumindu-se cu acest rol 
de colportor, în timp ce se afla încă în corespondenţă cu noi 
el trimitea la Frakfurt scrisori calomnioase persoanelor sus
menţionate, pe care le cîştigase în favoarea uniunii elveţiene, 
şi le recomanda s ă  nu intre în nici un fel de legături cu cei 
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de la Londra. Pentru aceasta a fost numaidecit exclus din 
Ligă. Chestiunea de la Frankfurt a fost pusă la punct de un 
comisar al Ligii. Incolo, activitatea lui Bruhn în folosul Orga
nului Central elveţian n-a dus la nici un rezultat. Cel de-al 
doilea agent, studentul Schurz din Bonn, n-a reuşit să facă 
nimic, pentru că, după cum a scris chiar el la Zirich, „toate 
forţele utile le-a găsit în mîinile Ligii u. Apoi a părăsit pe 
neaşteptate Germania, iar acum bate drumurile de la Bruxel
les la Paris, unde se află sub supravegherea Ligii. Organul 
Central putea cu atît mai puţin să vadă în această nouă 
uniune un pericol pentru Ligă, cu cit din Organul Central al 
uniunii din Elveţia face parte un membru de încredere al 
Ligii *, care are sarcina să supravegheze dispoziţiile şi pla
nurile acestor oameni, în măsura în care ele sînt îndreptate 
împotriva Ligii, şi să ni le facă cunoscute. Totodată, Organul 
Central a trimis un emisar în Elveţia 185, pentru ca, împreună 
cu membrul Ligii despre care am vorbit mai sus, să atragă 
în Ligă forţele necesare şi, în general, să organizeze Liga 
în Elveţia. Comunicările de faţă se întemeiază pe documente 
absolut autentice. 

O altă încercare de acest fel a fost făcută mai înainte de 
Struve, Sigel şi alţii, care s-au întrunit pe atunci la Geneva. 
Oamenii aceştia nu s-au sfiit să prezinte încercarea lor de 
a forma o uniune drept Liga însăşi, şi chiar să abuzeze, în 
acest scop, de numele membrilor Ligii. Dar, se înţelege, ei 
n-au putut să inducă pe nimeni în eroare cu această minciună. 
încercarea lor a fost, din toate punctele de vedere, atît de 
nereuşită, încit pînă şi puţinii membri rămaşi în Elveţia ai 
acestei uniuni, care, de altfel, nici n-a văzut lumina zilei, au 
fost nevoiţi, în cele din urmă, să adere la sus-menţionata 
organizaţie. Dar cu cit această coterie era mai neputincioasă, 
cu atît făcea mai multă paradă de nişte titluri atît de răsună
toare cum este „Comitetul Central al democraţiei europeneu 
etc. Şi aici, la Londra, Struve, împreună cu alţi ciţiva mari 
bărbaţi înşelaţi în speranţele lor, a continuat aceste încer
cări. 1n toate colţurile Germaniei au fost trimise manifeste 
şi îndemnuri de a adera la „Biroul central al întregii emi
graţii germaneu 186 şi la „Comitetul Central al democraţiei 
europene u 187, dar şi de data aceasta fără cel mai mic succes. 

Aşa-zisele legături ale acestei coterii cu revoluţionarii 
francezi şi cu alţi revoluţionari negermani sînt absolut 
inexistente. Intreaga lor activitate se reduce la mici intrigi 

* Wilhelm Wolf. - Nota Re. 
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între emigranţii germani din localitate, care nu ating în mod 
direct Liga, nu prezintă nici un pericol şi pot fi uşor supra
vegheate. 

Toate încercările de acest fel, ori au acelaşi ţel ca şi Liga, 
adică organizarea revoluţionară a partidului muncitoresc, şi 
în acest caz, fărîmiţînd forţele, ele distrug centralizarea şi 
tăria partidului, şi sînt de aceea nişte uniuni separatiste ab
solut dăunătoare ; ori urmăresc doar să folosească din nou 
partidul muncitoresc în scopuri care îi sînt străine sau chiar 
potrivnice. In anumite situaţii, partidul muncitoresc, p entru 
a-şi atinge scopurile, poate foarte bine să se folosească de 
alte partide sau fracţiuni de partide, dar el nu trebuie să se 
subordoneze nici unui alt partid. Iar cei care, în timpul ulti
mei mişcări 188, au intrat în guvern şi au profitat de poziţia 
lor pentru a trăda mişcarea şi a înnăbuşi partidul muncitoresc 
atunci cînd el a vrut să acţioneze independent, trebuie ţinuţi 
la o distanţă respectabilă, în orice împrejurare. 

Despre situaţia Ligii putem să vă comunicăm următoarele : 

I. BLGIA 

Organizaţia Ligii în rîndurile muncitorilor belgieni, în 
forma pe care a avut-o în anii 1 846 şi 1847, a încetat, bine
înţeles, să mai existe din momentul în care, în 1 848, membii 
din conducerea ei au fost arestaţi şi condamnaţi la moarte, 
pedeapsă care ulterior a fost comutată în închisoare pe 
viaţă 189• In general, începînd de la revoluţia din februarie 
şi de la expulzarea din Bruxelles a majorităţii membrilor 
Asociaţiei muncitorilor germani 190, Liga din Belgia a slăbit 
simţitor. Condiţiile poliţieneşti existente nu i-au permis să se 
redreseze. Totuşi, la Bruxelles s-a menţinut tot timpul o comu
nitate care mai există şi astăzi şi care activează pe măsura 
puterilor ei. 

II. GNIA 

Organul Central intenţiona s ă  prezinte în această circu
lară o dare de seamă specială asupra situaţiei Ligii în Ger
mania. Dar în momentul de faţă nu poate face acest lucru, 
întrucît poliţia prusacă tocmai încearcă să dea de urma unei 
organizaţii ramificate a partidului revoluţionar *. Această cir
culară, care va ajunge pe o cale sigură în Germania, dar care, 
cu prilejul difuzării ei în interiorul Germaniei, ar putea, 

* Vezi volumul de faţă, pag. 339 şi 34. - Nota Red. 
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fireşte, să cadă ici-colo în mîinile poliţiei, trebuie, pentru acest 
motiv, să fie întocmită în aşa fel, încît să nu ofere, prin con
ţinutul ei, o armă împotriva Ligii. De aceea Organul Central 
se limitează de data asta la următoarele : 

In Germania, principalele centre ale Ligii sînt : Colonia, 
Frankfurt pe Main, Hanau, Mainz, Wiesbaden, Hamburg, 
Schwerin, Berlin, Breslau, Lignitz, Glogau ', Leipzig, Nim
berg, Minchen, Bamberg, Wirzburg, Stuttgart, Baden. 

Sînt considerate circumscripţii conducătoare : 
Hamburg pentru Schleswig-Holstein ; Schwerin pentru 

Mecklenburg ; Breslau pentru Silezia ; Leipzig pentru Saxonia 
şi Berlin ; Nirnberg pentru Bavaria ; Colonia pentru Renania 
şi Westfalia. 

Comunităţile din Gottingen, Stuttgart şi Bruxelles rămîn 
deocamdată în legătură directă cu Organul Central , pînă cînd 
vor reuşi să-şi extindă influenţa lor într-o măsură suficientă 
pentru a putea forma noi circumscripţii conducătoare. 

Situaţia Ligii în Baden se va lămuri abia  după ce va fi 
primit raportul emisarului care a fost trimis acolo şi în 
Elveţia. 

Acolo unde, cum e cazul în Schleswig-Holstein şi Meck
lenburg, există uniuni ale ţăranilor şi argaţilor, membrii Ligii 
au reuşit să exercite o influenţă directă asupra lor, iar pe 
unii dintre ei să-i atragă pe de-a-ntregul de p artea lor. 
Uniunile muncitorilor şi argaţilor din Saxonia, Hessa şi 
Nassau se află şi ele, în cea mai mare parte, sub conducerea 
Ligii. Membrii cei mai influenţi ai Frăţiei muncitorilor 191 fac 
de asemenea parte din Ligă. Organul Central atrage atenţia 
tuturor comunităţilor şi membrilor Ligii că această influenţă 
a Ligii asupra organizaţiilor muncitoreşti, de gimnastică, ţără
neşti, ale argaţilor etc. prezintă o mare importanţă şi trebuie 
făcut totul pentru a exercita pretutindeni o asemenea influenţă. 
El recomandă circumscripţiilor conducătoare, precum şi comu
nităţilor care ţin legătură directă cu el, să-i comunice, în 
viitoarele lor scrisori, tot ce s-a făcut în această direcţie. 

Emisarul trimis în Germania, căruia Organul Central i-a 
adus mulţumiri pentru activitatea sa, a primit pretutindeni 
în Ligă numai oamenii cei mai de nădejde, încredinţîndu-le 
lor, ca unora ce cunosc mai bine condiţiile loc·a1e, sarcina de 
a lărgi rîndurile Ligii. Posibilitatea primirii directe în Ligă 

* Denuirile germane ale orşelor Wroclaw, Lignica, Glog6w, -
�Nota Red. 



336 Karl Marx şi Friedrich ngels 

a elementelor revoluţionare intransigente va depinde de con
diţiile locale. Acolo unde acest lucru nu este cu putinţă, ur
mează să se formeze - din elemente capabile şi de încredere 
din punct de vedere al revoluţiei, dar care nu înţeleg încă 
urmările comuniste ale mişcării actuale - o a doua cate
gorie, mai largă, de membri ai Ligii. Membrii acestei cate
gorii, cărora uniunea trebuie să le fie prezentată ca avînd 
un caracter pur local sau regional, trebuie să se afle în per
manenţă sub conducerea membrilor efectivi ai Ligii şi a orga
nelor sale conducătoare. Cu ajutorul acestor uniuni mai largi 
se poate asigura, mai ales, o influenţă organizată deosebit de 
trainică .supra uniunilor ţărăneşti şi a societăţilor de gim
nastică. Amănuntele de organizare ale Ligii rămîn în seama 
circumscripţiilor conducătoare, de la care Organul Central 
aşteaptă, în viitorul cel mai apropiat, dări de semă şi în 
această privinţă. 

Una din comunităţi a prezentat Organului Central pro
punerea de a se proceda la convocarea imediată a unui con
gres al Ligii, care să aibă loc chiar în Germania. Comunităţile 
şi circumscripţiile se pot singure convinge că, în actualele 
condiţii, nu pretutindeni este recomandabil să se ţină nici 
măcar congrese provinciale ale circumscripţiilor conducă
toare, iar un congres general al Ligii este absolut imposibil 
în momentul de faţă. Dar de îndată ce va fi cu putinţă, Or
ganul Central va convoca un congres al Ligii într-un loc potri
vit. - Un emisar al circumscripţiei conducătoare din Colonia 
a vizitat de curînd Prusia renană şi Westfalia. La Colonia nu 
s-a primit încă raportul cu privire la rezultatele acestei călă
torii. Recomandăm tuturor circumscripţiilor conducătoare ca, 
de îndată ce le va fi cu putinţă, să trimită asemenea emisari 
care să viziteze districtele lor şi să comunice cit mai curînd 
ce rezultate au obţinut. In încheiere vă mai comunicăm că în 
Schleswig-Holstein s-a ajuns la stabilirea unor legături cu 
armata. Sîntem în aşteptarea unui raport mai amănunţit despre 
influenţa pe care o poate cîştiga Liga acolo. 

I. L ETIA 

N-m primit încă raportul emisarului ; de aceea abia în 
circulara următoare vom putea comunica date mai amă
nunţite. 
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IV. FNŢA 

Legătura cu muncitmii germani din Besan:on şi din cele
lalte localităţi din Jura va fi din nou stabilită prin Elveţia. 
La Paris, Ewerbeck, membru al Ligii, care s-a aflat pînă acum 
în fruntea comunităţii locale, a declarat că va p ărăsi Liga, 
întrucît consideră că activitatea sa literară este mai impor
tantă. De aceea, legătura cu Parisul a fost pentru moment 
întreruptă, iar la reluarea ei trebuie să se procedeze cu multă 
prudenţă, întrucît cei de acolo au primit în rîndurile lor un 
anumit număr de oameni cu totul neindicaţi şi care înainte 
au avut o atitudine pur şi simplu ostilă faţă de Ligă. 

V, ANGLIA 

Circumscripţia de la Londra este cea mai puternică din 
întreaga Ligă. Ea s-a remarcat îndeosebi prin faptul că, de 
cîţiva ani, acoperă aproape singură cheltuielile întregii Ligi, 
şi în special pe cele necesitate de călătoriile emisarilor. In 
ultima vreme ea s-a întărit şi mai mult, în urma primirii unor 
noi elemente, şi conduce în permanenţă Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani de la Londra 192, precum şi fracţiunea 
cea mai hotărîtă a emigranţilor germani stabiliţi în acest 
oraş . 

Prin intermediul unui număr de membri delegaţi în acest 
scop, Organul Central întreţine legături cu partidul cel mai 
revoluţionar al francezilor, englezilor şi ungurilor. 

Din rîndurile revoluţionarilor francezi ni s-a alipit parti
dul, cu adevărat proletar, al cărui conducător este Blanqui. 
Delegaţii societăţilor secrete ale lui Blanqui întreţin o legă
tură permanentă şi ofic'ială cu delegaţii Ligii, cărora le-au 
încredinţat importante lucrări de pregătire în interesul viitoa
rei revoluţii franceze. 

Conducătorii partidului revoluţionar cartist se află, de 
asemenea, într-o legătură strînsă şi permanentă cu delegaţii 
Organului Central. Ei ne-au pus la dispoziţie ziarele lor. Rup
tura dintre acest partid muncitoresc independent revoluţionar 
şi fracţiunea condusă de O'Connor, care este mai înclinată 
spre conciliere c·u burghezia, a fost accelerată în mare mă
sură de delegaţii Ligii. 

Tot aşa, Organul Central se află în legătură u partidul 
cel mai progresist al emigranţilor unguri. Acest partid este 

22 - M • rx-Engels - Opere, voi. 7 
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important pentru că din el fac parte mulţi militari de seamă, 
care în timpul unei revoluţii s-ar afla la dispoziţia Ligii. 

Organul Central cere circumscripţiilor conducătoare să 
difuzeze cit  mai de grabă această adresă printre membrii lor 
şi să-i prezinte fără întîrziere rapoarte. El cheamă pe toţi 
membrii Ligii la o activitate cit mai intensă, îndeosebi acum, 
cind relaţiile sînt atît de încordate încit se aşteaptă izbucni
rea, nu peste mult timp, a unei noi revoluţii. 

Muliplicat, sub formă de foi volante, 
in vara anului 1 850 

Publicat de F. Engels ca anexă 
Ia lucrarea : K. Marx. 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia•.  
Hottingn-Zirich, 1885 

Se tipăreşte după textul cărti 

Tradus din liba germană 



339 

Karl Marx şi Friedrich Engels 

Emigranţii prusieni 

ĂE RDACTORUL RULUI „IE SUN" 193 

Stimate domn, 
In ultima vreme, subsemnaţii emigranţi poliltici germai 

stabiliţi l a  Londra am avut prilejul să ne convingem de deose
bita atenţie pe care ne-o acordă nu numai ambasada prusiană, 
dar şi guvernul britanic. N-am fi dat prea multi importanţă 
acestui fapt, pentru că cu greu ne putem închipui în ce fel 
am fi putut noi tulbura ceea ce legea cu privire la controlul 
străinilor m numeşte „menţinrea păcii şi liniştei în acest 
regat " ; dar într-o vreme nu prea depărtată ne-a fost dat să 
aflăm de atîtea ori, din ziare, că ambasadorul prusian a pri
mit dispoziţii să insiste pentru expulzarea din Anglia a celor 
mi primej dioşi emigranţi, iar de o săptmînă sîntem supuşi 
unei supravegheri atît de srricte din partea agenţilor de po
liţie englezi, incit am ajuns la concluzia că este necesar să 
aducem această chestiune la cunoştinţa publicului. 

Nu încape nici o îndoială că guvernul prusian încearcă 
să obţină aplicarea împotriva noastră a legii cu privire la 
controlul străinilor. Dar de ce ? Pentru că ne amestec. în 
politica engleză ? D ar n-ar putea nimei să dovedească aşa 
ceva. Atunci, de ce ? Pentru c·ă guvenul prusian găseşte 
necesar să se creeze impresia că atentatul comis la Berlin 
împotriva regelui este opera unei vaste conspiraţii al cărei 
centru trebuie căutat la Londra. 

Şi acum să examin. faptele în cauză. Poate oare guver
nl prusian să nege că Sefeloge, autorul atentatului, în afară 
de faptul că este un dement dovedit ca atare, face parte din 
societatea ultraregalistă „Treubundu ? Poate el să nege că 

Sefeloge este înregistrat pe lista de membri ai acestei socie
tăţi sub numărul 133, secţia a 2-a din Berlin ? Poate el să 
nege că Sefeloge a primit, nu demult, ajutoare băneşti de l a  
această societate ? Poate e l  să nege că documentele lui 
Sefeloge erau p ăstrate la locuinţa unui oarecare maior Ku
nowski, un ultraregalist din ministerul regal de război ? 

2* 
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n faţa unor asemenea fapte este pur şi simplu ridicol să 
susţii că partidul revoluţionar are ceva comun cu acest aten
tat. Partidul revoluţionar nu are nici un interes să se producă 
o grabnică urcare pe tron a prinţului Prusiei, pe cînd ultra
regaliştii au un asemenea interes. Şi totuşi guvenul prusian 
vrea ca opoziţia radicală să plătească pentru acest atentat, 
lucru pe care îl dovedeşte noua lege împotriva libertăţii pre
sei şi activitatea ambasadei prusiene de la Londra. 

Totodată putem declara că cu vreo două săptămîni înainte 
de atentat s-au prezentat la noi nişte indivizi, de care sîntem 
convinşi că erau agenţi prusieni, şi au încerc·at să ne atragă 
în conspiraţii regicide. E de la sine înţeles că nu ne-am lăsat 
mistificaţi de asemenea încercări. 

Dacă guvenul englez doreşte să capete informaţii despre 
noi, sîntem oricînd gata să i le dăm. Nu înţelegem însă ce 
speră el să afle trimiţînd spioni să  ne supravegheze. 

Sfînta Alianţă, care se reconstituie acum sub oblădirea 
Rusiei, ar fi foarte încîntată dacă ar reuşi să determine 
Anqlia - singura piedică în calea ei - să adopte o politică 
intenă reacţionară. Dar ce va rămîne din sentimentele anti
ruse ale Angliei, din notele diplomatice şi din declaraţiile 
făcute în parlament de guvernul ei dacă ele vor fi însoţite 
de aplicarea Legii cu privire la controlul străinilor, care e 
provocată numai şi numai de dorinţa de răzbunare a Sfintei 
Alianţe, din care Prusia face parte integrantă 1 

Sperăm că  guvenele Sfintei Alianţe nu vor reuşi să în
şele pînă într-atîta guvenul britanic, incit ministerul aface
cerilor interne să i a  măsuri care ar ştirbi în mod serios stră
vechea reputaţie pe care şi-a cîştigat-o Anglia de a fi cel mai 
sigur azil pentru emigranţii din toate ţările, indiferent de 
partiduţ din care fac parte. 

Cu toată stima, 

Karl Marx, l Redactori ai „Noii gazete renane H 
F. Engels, f din Colonia 
Aug. ilich, colonel în armata insurgenţilor 

4, Dean Street, Soho Square 
14 iunie 1 850 

Publicat in 
„The Sun• din 15 iunie 1 850 
şi „The Northem Star" nr. 600 
din 15 iunie 1 850 

din Baden. 

Se tipăreşte după textul 
apărut in „The Sun• , confruntat 
cu cel din „The N>rthrn Star• 

Tradus din limba engleză 
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Scrisoare-anexă la articolul „Spioni prusieni 
la Londra" 

ĂE REDACTORUL GZTEI „THE SPECTATOR" ns 
(Personal) 

Stimate domn, 

341 

Ne permitem să vă adresăm rugămintea de a insera ală
turata scrisoare în numărul viitor al gazetei dv. *. Avem to ate 
motivele să credem că guvernul intenţionează să aplice pre
vederile legii cu privire la controlul străinilor şi să obţină 
repunerea ei în vigoare de către parlament. Pe cit se pare, ne 
este dat nouă să fim primele ei victime. Considerăm că 
onoarea naţiunii engleze cere să fie împiedicată punerea în 
aplicare a unui asemenea plan ; d e  asemenea socotim că cel 
mai bun lucru pe care-l putem face este să ne adresăm în 
mod deschis opiniei publice, cerindu-i să ne sprijine. De aceea 
sperăm că nu veţi refuza să acordaţi scrisorii noastre publi
citatea pe c·are i-o poate asigura o gazetă atît de răspîndită 
ca a dv. 

In caz că doriţi să obţineţi unele informaţii suplimentare, 
vă vom sta bucuroşi la dispoziţie ; vă rugm numai să aveţi 
amabilitatea de a ne indica unde şi cînd vă putem întîlni. 

Cu toată stima 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 14 iunie 1 850 

Pwblict pnu pria oară fa 1934 
în liba rusă d e  Institutul de marxism 
lenim de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 

Se tpăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

* n continuare, în manuscris int şterse cuvintele : Sistmul de spio
naj folosit împotriva noastră de către guvernul britanic, şi care capătă 
prporţii aproape de n ecrezut, constituie de altfel o dovadă suficientă 
că rpetatele cereri ale ambasadoului Prusiei„. •. - Nota Red. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Spioni prusieni la Londra 

64, Dean Street, Soho Square, 14 iunie 150 

Stimate domn, 
In ultima vreme, subsemnaţii emigranţi germani stabiliţi 

în Anglia am avut prilejul să ne minunăm de atenţia pe care 
ne-o acordă guvenul britanic. Ne obişnuisem să întîlnim 
din cind în cind cite un obscur slujbaş al ambasadei prusiene 
care „oficial nu era înregistrat ca atare" ; ne obişnuisem cu 
tiradele furibunde şi propunerile smintite ale acestor agents 
provocateurs, şi ştiam cum să-i tratăm. Ceea ce ne uimeşte nu 
este atenţia pe care ne-o acordă ambasada Prusiei - căci 
sîntem mîndri că o merităm, ci înţelegerea cordială care pare 
să se fi stabilit, cel puţin în privinţa noastră, între spionii 
prusieni şi agenţii de informaţie englezi. 

In realitate nu ne-am fi închipuit vreodată, stimate domn, 
că în Anglia există atîţia spioni poliţieneşti ciţi am avut 
norocul să vedem în scurtul interval de o săptămînă. Nu 
numai că uşile caselor în care locuim sînt permanent supra
vegheate de indivizi cu o înfăţişare mai mult decit dubioasă, 
care notează cu un calm imperturbabil ori de cite ori intră 
sau iese cineva ; nu putem face nici un pas fără să fim urmă
riţi de ei oriunde m merge. Nu putem urca într-un omnibuz 
s au intra într-o cafenea fără ca cel puţin unul dintre aceşti 
prieteni necunoscuţi să ne acorde favoarea de a ne însoţi. Nu 
ştim dacă domnii care practică această plăcută îndeletnicire 
sînt „în slujba maiestăţii-sale",  d ar ştim foarte bine că cei 
mai mulţi dintre ei au o înfăţişare cu totul neîngijită şi de 
loc respectabilă. 

Ne întrebăm ce utilitate pot prezenta pentru cineva să
răcăcioasele informaţii pe care le adună în felul acesta, în 
pragul caselor noastre, un grup de jalnici spioni şi de prosti
tuate masculine de cea mai joasă speţă, recrutaţi, pe cit se 
pare, dintre denunţătorii de profesie ? Să fie oare aceste in-
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formaţii - care sînt, fireşte, absolut veridice - să fie ele 
oare atît de preţioase incit să îndreptăţească pe cineva să 
jertfească de dragul lor un vechi titlu de glorie al englezilor, 
care se mîndresc că în ţara lor nu poate fi introdus acel 
sistem de spionaj de care nu e scutită nici o ţară de pe 
continent ? 

In afară de aceasta, noi am fost şi vom fi întotdeauna 
gata să dăm guvenului, în măsura posibilităţilor noastre, 
orice informaţii doreşte să capete despre noi. 

Ştim însă foarte bine ce se urmăreşte prin toate acestea. 
Guvenul p rusian s-a folosit de recentul atentat la viaţa lui 
Frederic-Wilhelm al !V-lea pentru a dezlănţui o nouă cam
p anie împotriva adversarilor săi politici din Prusia şi din 
afara Prusiei. Şi pentru că un dement notoriu a tras asupra 
regelui Prusiei, guvernul englez trebuie să se lase ademenit 
şi să aplice împotriva noastră legea pentru controlul străi
nilor, deşi nu ne putem da cîtuşi de puţin seama în ce fel 
prezenţa noastră la Londra ar putea să împiedice „menţine
rea păcii şi a liniştei în acest regat" .  

Cu vreo opt ani î n  urmă, cînd am atacat, î n  Prusia, sis
temul de guvenare existent, funcţionarii oficiali şi presa au 
declarat că, „dacă acestor domni nu le plac rînduielile pru
siene, sînt absolut liberi să plece din ţară" .  Am plecat, şi am 
avut toate motivele să procedăm astfel. Dar şi în străinătate 
ne-am lovit pretutindeni de Prusia ; în Franţa, în Belgia, în 
Elveţia am simţit pe propria noastră piele in:Uuenţa pe care 
o avea acolo ambasadorul prusian. Dacă acum, datorită 
amestecului său, vom fi nevoiţi să părăsim şi acest ultim azil 
care ne-a mai rămas în Europa, Prusia va putea să creadă 
despre sine că este puterea conducătoare a lumii. 

Pînă acum Anglia a fost singurul obstacol în calea Sfintei 
Alianţe, care se reconstituie în prezent sub oblăduirea Ru
siei ; iar Sfînta Alianţă, din care face parte integrantă şi 
Prusia, nu urmăreşte altceva decît să atragă Anglia, duşmană 
a Rusiei, pe calea unei p olitici interne de fatură mai mult 
sau mai puţin rusească. Şi într-adevăr, ce va crede Europa 
despre recentele note diplomatice şi declaraţii în parlament 
ale guvernului englez, dacă ele au drept comentariu aplica
rea legii cu privire la controlul străinilor, care a fost deter
minată numai şi numai de insistenţele vindicative ale unor 
guverne reacţionare străine ? 

Guvenul prusian susţine că focul de armă tras asupra re
gelui Prusiei a fost rezultatul unei vaste ramificaţii de conspi-
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raţii revoluţionare, al cărei centru trebuie căutat la Londra. 
Ca urmare, el desfiinţează întîi libertatea presei în ţara sa, 
iar după aceea cere guvenului englez să expulzeze pe pre
tinşii conducători ai pretinsei c·onspiraţii. 

Ţinînd seama de caracterul şi de calităţile personale ale 
actualului rege al Prusiei şi ale fratelui său, moştenitorul tro
nului, care partid este mai interesat înt·r-o cit mai rapidă 
înscăunare a acestuia - partidul revoluţionar sau ultra
regaliştii ? 

Pmiteţi-ne să vă informm că, cu vreo două săptămîni 
înainte de atentatul de la Berlin, s-au prezentat la noi nişte 
persoane pe care avem toate motivele să le considerăm drept 
agenţi fie ai guvenului prusian, fie ai ultraregaliştilor, şi 
ne-au propus aproape direct să partkipăm la o conspiraţie 
pentu acţiuni regicide la Berlin sau în altă parte. Nu mai este 
nevoie să adăugăm că aceste persoane nu au reuşit să ne 
ducă de nas. 

Permiteţi-ne să vă informăm că şi după săvîrşirea atenta
tului alte persoane de aceeaşi speţă s-au ţinut scai de noi , 
făcîndu-ne propuneri similare. 

Permiteţi-ne să vă informăm că Sefeloge, sergentul care a 
tras asupra regelui, nu era revoluţionar, ci ultraregalist. El 
făcea parte din secţia nr. 2 a societăţii ultraregaliste „Treu
bund " ,  pe a cărei listă de membri el este înregistrat sub nr. 1 33. 
Un timp oarecare el a şi primit de l a  această societate aju
toare băneşti ; ·hîrtiile lui erau păstrate la locuinţa unui maior 
ultraregalist din ministerul de război. 

Dacă acest proces va fi cîndva judecat în şedinţă publică 
- lucru de care ne îndoim -, publicul va putea să vadă 
limpede dacă au existat instigatori la atentat şi cine au fost ei. 

Publicaţia ultraregalistă „Neue Preussische Zeitung" 19& a 
fost prima care s-a gribit să acuze pe emigranţii care trăiesc 
la Londra că ei ar fi adevăraţii autori ai atentatului. Ea a dat 
chiar numele unuia dintre subsemnaţii, despre care afirmase 
mai înainte că a fost la Berlin timp de două săptămîni, deşi 
o mulţime de martori pot dovedi că el n-a părăsit nici un mo
ment Londra 197• Noi ne-am adresat printr-o scrisoare d-lui 
Bunsen, ambasadorul Prusiei, pe care l-am rugat să ne procure 
numerele respective ale sus-numitei publicaţii. Atenţia pe 
care ne-a acordat-o acest gentlemen n-a mers însă atît de 
departe incit să-l determine să dea dovadă de acea courtoisie 
care caracterizează pe un cavaler 198• 
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Credem, stimate domn, că, în asemenea împrejuran, cel 
mai bun lucru este să aducem întreaga chestiune la cunoştinţa 
publicului. Credem că pentu englezi prezintă interes tot ceea 
ce ar putea ştirbi, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
străvechea reputaţie pe care şi-a cîştigat-o Anglia de a i cel 
mai sigur azil pentru refugiaţii din toate ţările, indiferent de 
patidul din care fac parte. 

Cu toată stima, 

Karl Marx, { Redactori ai „Noii gazete renane" 
F. Engels, din Colonia 

Aug. Ulich, colonel în armata insurgenţilor 

Scris la 14 iunie 150 
Pblicat în „The Spectator• 
din 15 iunie 1850 

din Baden 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Scrisoare către redactorul ziarului „The Globe " m. 

Stimate domn, 
Permiteţi-mi ca, prin intermediul ziarului dv., să atrag 

atenţia publicului asupra unui fapt în care este, poate, inte
resată, într-o anumită măsură, onoarea naţiunii engleze. 

Precum ştiţi, după înfrîngerile suferite în 1849 de către 
partidul mişcării, diferitele guverne de pe continent au reuşit 
să obţină izgonirea numeroşilor emigranţi politici, în special 
germani, unguri, italieni şi polonezi, din toate locurile unde 
îşi găsiseră un azil, pînă ce ei şi-au găsit, în cele din urmă, 
protecţie şi linişte în Anglia. 

Există pe continent anumite guverne a căror animozitate 
împotriva adversarilor lor politici pare a nu fi satisfăcută 
nici cu acest rezultat. Printre ele se numără şi guvernul pru
sian. După ce a reuşit să facă în aşa fel ca majoritatea emi
granţilor prusieni să se concentreze în Anglia, guvernul de 
la Berlin depune sforţări vizibile pentru a-i sili, într-un fel 
sau altul, să plece în America. Aceleaşi partide care la ele 
acasă, în ziarele lor (bunăoară în „Neue Preussische Zeitungu 
şi „Assemblee Nationaleu ) ,  prezintă guvernul englez drept un 
comitet de iacobini şi de complotişti împotriva conservatori
lor din întreaga Europă, manifestă o grijă extrem de suspectă 
atunci cînd e vorba de liniştea Angliei şi trimit guvenului 
englez diverse denunţuri la adresa emigranţilor, afirmînd că 
aceştia s e  amestecă în viaţa politică a Angliei şi  că ei  sînt 
implicaţi în tentativa de asasinare a regelui Prusiei. 

Am cinstea de a face parte dintre cei pe care persecuţiile 
guvenului prusian i-au urmărit pretutindeni unde s-au aflat. 
Am fost redactor al „Gazetei renaneu (la Colonia) în 1842 200 
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şi l „Noii gazete renane" în anii 1848-1849 ; amîndouă 
acste ziare au fost interzise în urma energicei intervenţii -
directe sau indirecte - a guvenului prusian. Am fost 
expulzat din Franţa, în 1845 şi 1849, şi din Belgia, în 1848, 
la cererea expresă şi sub presiunea ambasadei prusiene, iar 
în timpul şederii mele în Prusia, în 1848-1849, mi s-au in
tentat o duzină de procese politice, la care s-a renunţat, 
totuşi, după ce Curtea cu juri a hotărît de două ori achi
tarea mea. 

Dar nici în ţara dv. guvenul prusian nu mă pierde din 
ochi. Aceasta mi-o dovedesc numeroasele avertismente pri
mite de mine în ultima vreme, prin care sînt informat că 
guvernul englez, b azîndu-se pe denunţuri de acest gen, in
tenţionează să ia anumite măsuri împotriva mea. Acest lucru 
este dovedit şi de faptul că, de cîteva zile, nişte indivizi 
s-au postat la uşa mea şi iau notă ori de cite ori intră sau 
iese cineva din casă. Acest lucru îl dovedesc şi ştirile apărut
în „Neue Preussische Zeitung" ,  care cu cîtva timp în urmă 
a scris că aş călători prin Germania şi că aş fi stat două săp
tămîni la Berlin, deşi proprietarii locuinţei mele şi o serie de
alţi englezi pot confirma că de anul trecut, de cînd am sosit 
aici, n-am părăsit Londra nici o clipă. După atentatul comis 
de dementul Sefeloge, acelaşi ziar ultraregalist a făcut o 
legătură între pretinsa mea călătorie la Berlin şi acest aten
at ; şi totuşi acest ziar ar trebui să ştie cel mai bine cine 
este implicat în acest atentat - dacă în general este cineva 
implicat -, întrucît Sefeloge este membru al secţiei nr. 2 a 
societăţii ultraregaliste „Treubund" şi n-a avut niciodată le
gături cu altcineva decît cu ofiţerii de stat-major din minis
terul de război de la Berlin. Acst lucru e dovedit totodată 
şi de prezenţa aici, la Londra, a unor agents provocateurs 
prusieni, care, cu două săptămîni înainte ca Sefeloge să fi 
comis atentatul, s-au prezentat la mine şi la cîţiva dintre prie
tenii mei, căutînd să ne convingă de necesitatea unui ase
menea atentat şi referindu-se chiar la existenţa unei conspi
raţii organizate în acest scop la Berlin. După ce s-au convins 
că nu ne pot prosti, ei au început s ă  frecventeze mitingurile 
catiste, pentru a crea în rîndurile publicului impresia că 
emigranţii străini participă în mod activ la mişcarea cartistă 
engleză. 



48 Karl Max 

n încheiere, îngăduiţi-mi, stimate domn, să vă întreb pe 
dv. - iar prin dv. şi opinia publică - dacă este de dorit ca, 
pe baza unor asemenea date, guvernul englez s ă  recurgă la 
măsui care, într-o măsură sau alta, pot să zdruncine convin
gerea generală că legile engleze acordă aceeaşi protecţie 
oricui păşeşte pe pămîntul Angliei. 

Rămin ec. 
Scris la mijlocul lunii iunie 150 
Publi:at pentru prima oară în 193' 
în limba rsă de Institutul de marxism
len.ism de pe lingă C.C. l P.C.U.S. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba englză 



Karl Marx 

Declaraţie către redactorul 
lui „Neue Deutsche Zeitung" 201 

349 1 

In foiletonl ziarului dv. cu data de 22 iunie a.c. mi-aţi 
adus imputarea că apăr ideea dominaţiei şi dictaturii c/usei 
muncitoare, în timp ce dv., spre deosebire de mine, susţineţi 
lichidarea deosebirilor de clasă în general. Nu înţeleg această 
punere la punct. 

Dv. ştiţi prea bine căi în „Manifestul Partidului Comunist" 
(publicat înainte de revoluţia din februarie 1 848) , la pag. 16,  
se spne : „Dacă proletariatul, în lupta sa împotriva burghe
ziei, se uneşte în mod necesar ca clasă, dacă, prin revoluţie, 
devine clasă dominantă şi, ca clasă dominantă, desfiinţează 
vechile relaţii de producţie făcînd z de forţă, atunci el 
desfiinţează, o dată cu aceste relaţii de producţie, şi condiţiile 
de existenţă ale antagonismului de clasă, ale claselor în ge
nere, şi, prin aceasta, propria sa dominaţie de clasă" .  

Dv. ştiţi c ă  în „Mizeria filozofiei u ,  încă înainte de februa
rie 1 848, eu am susţinut acelaşi punct de vedere împotriva 
lui Proudhon 202• 

In sfîrşit, chiar în articolul pe care îl criticaţi („Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-okonimische Revue" nr. 3, 
pag. 32) *, se spune : „Acest socialism (adică comunismul) 
este declararea unei revoluţii neîntrerupte, este dictatura de 
clasă a proletariatului ca treaptă de tranziţie necesară pentru 
lichidarea deosebirilor de clasă în general, pentru desfiinţa
rea tuturor relaţiilor de producţie pe care se întemeiază ele, 
pentru desfiinţarea tuturor relaţiilor sociale care corespund 
acestor relaţii de producţie, pentru revoluţionarea tuturor 
ideilor care decurg din aceste relaţii sociale" .  
Iunie 150 

Publicat în 
„Neue Deutsche Zeitung• nr. 158 
din 4 iulie 1850 

K. Marx 

Se tipăreşte djpă textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 

• Vezi volumul de faţă, pag. 83. - Nota Red. 
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Friedrich Engels 

Declaraţie către redactorul 
lui „Neue Deutsche Zeitung" 

In foiletonul din 22 iunie al ziarului dv. aveţi amabilitatea 
să recunoaşteţi că, în urma suspendării „Noii gazete renane" ,  
în presa cotidiană germană s-a produs „un gol simţitor" .  Dar 
dv. protestaţi împotriva „afirmaţiei d-lui Engels "  că „Noua 
gazetă renană" a fost singurul organ de presă care a repre
zentat proletariatul nu numai în vorbe sau numai prin bune 
intenţii. 

E adevărat că în articolul meu din nr. 1 al revistei „Neue 
Rheinische Zeitung• , în care mă ocupam de campania desfă
şurată în Germania pentru constituţia imperiului, m de
clarat că ziarul „Noua gazetă renană" era singurul organ de 
presă în care interesele proletariatului german erau repre
zentate nu numai în vorbe sau numai prin bune intenţii •.  
Dacă dv. consideraţi că prin această afirmaţie s-a adus vreun 
prejudiciu lui „Neue Deutsche Zeitung " ,  răposatul oficios al 
extremei stingi din Adunarea de la Frankfurt, fără îndoială 
că muncitorii v-ar i foarte îndatoraţi dacă aţi arăta unde, 
cînd şi în ce fel a reprezentat „Neue Deutsche Zeitung" 
proletariatul german sau interesele lui de clasă. 

Londra, 25 iunie 1850 

Publicat fn 
„Neue Deutsche Zeitung• nr. 1 58 
din 4 iulie 1850 

F. Engels 

Se tipărşte după textul 
apărut tn ziar 

Tradus din limba gemană 

* Vzi volumul de faţă, pg. 124. - Nota Rd. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Scrisoare către redacţia lui „Weser-Zeitung" 203 
I 

In numărul din 22 iunie a.c. al ziarului dv. a apărut o co
respondenţă din Londra, care cuprinde următorul pasaj : 

„Karl Marx, Friedrich Engels şi August Willich„. au scris în ziarul 
«Spectator» că spionii de la lgaţia prusiană îi urmăresc pas cu pas etc. 
Lunga lor plîngere este completată de «Spectator• cu acest scurt comen
tariu : «Oamenii din această catgorie (adică emigranţii politici) se în
şală foarte adeseori în asemenea cazuri, şi greşeala lor �şi are rădăcina, 
în primul rînd, în vanitatea care îi  determină să se creadă mult mai im
portanţi decît sînt în realitate, şi, în al doilea rînd, fa conştiinţa propriei 
lor vinovăţii. Suspiciunile pe care emigranţii Încearcă să le creeze în 
jurul liberalului şi ospitalierului guvern englez nu pot fi numite altfel 
decît impertinentă»•. 

Nu e nevoie să fii prea familiarizat cu tonul şi stilul con
venţional, pe deplin statornicit, al presei engleze, pentru a-ţi 
da numaidecît seama că nici un ziar englez, şi mai ales sub
tilul şi spiritualul „Spectatoru , n-ar fi putut să publice un co
mentariu atît de grosolan, atît de prusac prin forma şi conţi
nutul lui. Intregul „comentariu" de mai sus, care e atribuit 
ziarului „Spectatoru ,  nu este altceva decît o neruşinată năs
cocire a corespondentului. In „Spetatoru nu numai că nu 
există nimic asemănător, dar, dimpotrivă, în acelaşi număr în 
care a apărut declaraţia noastră, redacţia acestui ziar face 
următoarea observaţie : 

„Scrisoarea publicată de noi mai jos conţine şi o gravă învinuire la 
adresa propriului nostru guvern. Noi nu ştim, în această chestiune, decit 
ceea ce reiese din scrisoare, dar o asemenea acuzaţie deschisă, expri
mată într-o formă atît de cumpănită şi cu amănunte atît de veridice, nu 
p oate fi trecută cu vederea. In esenţă se aduce guvernului învinuirea că 
acordă sprijin cPoilor poliţişti (bloodmen) germani în Încercările lor de 
a-l detemina să aplice impotriva emigranţilor germani lgea cu privire 
la controlul străinilor• („Spectator• din 15 iunie, pg. 4). 
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In ce scop a recurs d;l corespondent al dv. la acest fals 
reiese destul de clar din laudele cu care îl copleşeşte, în 
aceeaşi scrisoare, pe d-l Bunsen. De altfel, toată această ma
nevră face cinste subtilităţii prusace. 

Sperăm că, publicînd această declaraţie a noastră în nu
mărul viitor al ziarului dv., veţi da posibilitate coresponden
tului dv. să beneficieze numai dînsul de gloria care-i revine 
ca autor al unei născociri atît de geniale. 

Londra, 2 iuli� 1850 

Publicat în 
„Tages-Chronik" nr. 314 
din 10 iulie 1850 

Karl Marx, Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



F. ENGELS• 

Războiul ţărănesc german 20f 

l 35. 

Scris de F. Engels 
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Poporl german îşi are şi el tradiţia lui revoluţionară. A 
fost o vreme cînd Germania a dat naştere unor personalităţi 
care pot fi puse alături de cei mai buni revoluţionari din alte 
ţări, cînd poporul german a dat dovadă de o tenacitate şi o 
energie care r fi dus la cele mai strălucite rezultate la o na
ţiune centralizată, cînd ţăranii şi plebeii germani zămisleau 
idei şi planuri care îi fac adeseori pe urmaşii lor să se cu
tremure. 

In actuala stare de lîncezeală, care după doi ani de luptă 
a devenit un simptom aproape general, este momentul să 
prezentăm din nou poporului german figurile cam necioplite, 
dar viguroase şi dîrze, ale marelui război ţărănesc. De atunci 
s-au scurs trei secole şi multe lucruri s-au schimbat ; şi totuşi 
războiul ţărănesc nu este chiar atît de departe de bătăliile 
noastre de astăzi, iar adversarii pe care trebuie să-i com
batem sînt încă, în cea mai mare parte, aceiaşi. Vom constata 
că aceleaşi clase şi fracţiuni de clase care au trădat peste 
tot revoluţia în 1 848 şi 1 849 au trădat-o şi în 1525, chiar dacă 
pe atunci ele se aflau pe o treaptă de dezvoltare inferioară. 
Iar dacă vandalismul robust al războiului ţărănesc nu s-a ma
nifestat în mişcarea din ultimii ani decît pe alocuri - în 
Odenwald, Pădurea Neagră şi Silezia -, acest lucru nu do
vedeşte în nici un caz superioritatea insurecţiei moderne. 

23* 
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I 

Să aruncăm mai întîi o scurtă privire retrospectivă asupra 
situaţiei din Germania de la începutul secolului al XVI-lea. 

In secolul al XIV-lea şi al XV-lea industria germană a 
luat un avînt considerabil. Locul meşteşugurilor locale ru
rale, feudale l-a luat meşteşugul orăşenesc, organizat în 
bresle, care produce pentru cercuri mai largi şi chiar pentru 
pieţe mai îndepărtate. Ţesutul pînzeturilor şi postavurilor 
mai groase devine o ramură industrială permanentă şi foarte 
răspîndită. La Augsburg se produc chiar ţesături de lină şi 
pînzeturi mai fine, precum şi mătăsuri. Pe lingă ţesătorie se 
dezvoltă mai ales acele ramuri ale industriei înrudite cu arta, 
care au fost alimentate de luxul clericilor şi l laicilor de la 
sfîrşitul evului mediu : industria aurarilor şi argintarilor, a 
sculptorilor şi cioplitorilor, a acvafortiştilor şi xilografilor, a 
armurierilor, medalierilor, strungarilor etc. La dezvoltarea 
meşteşugurilor au contribuit într-o măsură considerabilă o 
serie de invenţii mai mult sau mai puţin importante, al căror 
punct culminant l-au constituit, din punct de vedere istoric, in
ventarea prafului de puşcă * şi aceea a tiparului. Comerţul 
s-a dezvoltat în acelaşi ritm ca şi industria. Datorită mono
polului ei secular asupra mărilor, Hansa 205 a scos întreaga 
Germanie de nord din barbaria medievală ; şi cu toate că 
încă de la sfîrşitul secolului al XV-lea ea începuse de
clinul ei_ rapid, determinat de concurenţa Angliei şi a Olan
dei, marele drum comercial din Indii spre nord trecea, în 
ciuda descoperirilor lui Vasco de Gama, tot prin Germania, 
iar oraşul Augsburg continua să fie marele antrepozit al mă
tăsurilor italiene, al mirodeniilor din India şi al celorlalte 

* După cum s-a dovedit acum in mod neîndoios, praful de puşcă a 
ajuns la arabi venind din China pe drumul Indiei, iar de la ei a pătruns 
în Europa Prin Spania, împreună cu armele de foc. (Nota lui Engels). 
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produse din Orient. Oraşele germane din sud, şi mai cu seamă 
Augsburg şi Nirnberg, erau centrele unei bogăţii şi ale unui 
lux considerabil pentru acele vremuri. Extragerea materiilor 
prime se dezvoltase de asemenea în mod simţitor. In secolul 
al XV-lea minerii germani erau cei mai îndemînatici din 
lume, iar înflorirea oraşelor smulsese şi agricultura din pri
mitivismul ei medieval. Suprafeţe întinse de pămînt înţelenit 
fuseseră transformate în terenuri arabile şi se trecuse chiar 
la cultivarea plantelor colorante, precum şi a altor plante 
importate, a căror cultură, necesitînd mai multă îngrijire, a 
avut o influenţă favorabilă şi asupra agriculturii în general. 

Şi, totuşi, în ceea ce priveşte avîntul producţiei naţionale, 
Germania nu ţinuse pasul cu alte ţări. Agticultura ei rămă· 
sese cu mult în urma celei din Anglia şi din Ţările de Jos, 
industria rămăsese în urma celei italiene, flamande şi en· 
gleze, iar în ce priveşte comerţul maritim, englezii şi mai 
ales olandezii începeau să înlăture tot mai mult concurenţa 
germană. Populaţia era încă foarte rară. Civilizaţia exista în 
Germania doar sporadic, fiind concentrată în jurul anumitor 
-centre industriale şi comerciale ; şi chiar interesele acestor 
centre izolate erau cu totul diferite şi abia dacă exista ici
colo cite un punct de contact. Sudul avea cu totul alte legă
turi comerciale şi pieţe de desfacere decît Nordul ; între est 
şi vest aproape că nu exista schimb. Nici un oraş nu era în 
situaţia de a deveni din punct de vedere industrial şi comer
dal centrul de gravitate al întregii ţări, aşa cum ajunsese, 
de exemplu, să fie Londra pentru Anglia. Intreaga circulaţie 
internă se mărginea aproape exclusiv la cabotaj, navigaţie 
fluvială şi la cele cîteva mari căi comerciale care duceau de 
la Augsburg şi Ninberg prin Colonia spre Ţările de Jos, iar 
prin Erfurt spre nord. Departe de fluvii şi de căile comerciale 
se găsea un număr de oraşe mai mici, care, fiind excluse d e  
la schimbul p e  scară largă, continuau s ă  vegeteze netulburate 
în condiţiile de viaţă de la sfîrşitul evului mediu, mulţumin
du-se u puţinele mărfuri venite din afară şi funizînd prea 

puţine produse pentru export. In ceea ce priveşte populaţia 
rurală, numai nobilimea venea în contact cu cercuri mai largi 
şi cu noi necesităţi ; marea masă a ţărănimii nu ieşea nici
odată din cadrul relaţiilor strict locale şi nu depăşea strîmtul 
orizont legat de ele. 

In timp ce în Anglia şi în Franţa dezvoltarea comerţului 
şi a industriei a dus la o împletire a intereselor în întreaga 
ţară, şi prin aceasta la o centralizare politică, în Germania 
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acest proces n-a dus decît la gruparea intereselor pe pro
vincii, în jurul unor centre pur locale, şi, prin umare, la o 
fărîmiţare politică ; în scurt timp, această fărîmiţare s-a ac
centuat şi mai mult prin excluderea Germaniei de la comerţul 
mondial. Pe măsură ce se destrăma imperiul pur feudl se 
desfăcea şi legătura dintre pămînturile imperiale ; posesorii 
marilor feude imperiale deveneau suverani aproape indepen
denţi, iar oraşele imperiale, pe de o parte, şi cavalerii im
periali, pe de altă parte, începeau să încheie alianţe cînd 
unii împotriva altora, cînd împotriva principilor sau a îm
păratului. Guvernul imperial, care nu-şi mai dădea nici el 
seama de situaţia în care se găsea, şovăia neputincios între 
diferitele elemenţe care constituiau imperiul, pierzîndu-ş1 
astfel tot mai mult din autoritate ; încercarea lui de a realiza 
o centralizare după exemplul lui Ludovic al XI-lea, în ciuda 
tuturor intrigilor şi actelor de violenţă la care a recurs, n-a 
avut alt rezultat decît întărirea legăturii între teritoriile ere
ditare ale casei de Austria. Cei care au profitat în ultimă 
instanţă - şi era firesc să profite - de pe urma acestui haos, 
a acestor nenumărate conflicte care se încrucişau, au fost ex
ponenţii centializării în cadrul acestei fărîmiţări, exponenţii 
centralizării locale şi provinciale, principii, alături de care 
împăratul însuşi devenea din ce în ce mai mult un principe 
ca oricare al tul. 

In aceste condiţii, poziţia claselor sociale care dăinuiau 
din evul mediu a suferit o modificare esenţială şi alături de 
clasele vechi au apărut clase noi. 

Din rîndurile marii nobilimi s-au desprins principii. Ei 
ajunseseră aproape independenţi de împărat şi deţineau ma
joritatea prerogativelor rezervate suveranului. Deolarau război 
şi încheiau pace cînd le venea la socoteal ă, întreţineau ar
mate pemanente, convocau diete şi puneau d ări. Ei şi-au 
supus o mare parte a micii nobilimi şi a oraşelor şi au con
tinuat să facă uz de orice mijloace pentru a încorpora la 
domeniul lor şi restul oraşelor şi al baroniilor care mai depin
deau încă direct de împărat. Faţă de oraşe şi de baronii, ei 
aveau un rol centralizator, după cum foţă de puterea imperială 
aveau un rol d escentralizator. In interior stăpînirea lor era 
încă de pe atunci cit se poate de despotică. Convocau adu
nările stărilor nmai cînd nu puteau s-o scoată altfel la capăt. 
Puneau dări şi strîngeau bani cînd credeau de cuviinţă ; 
dreptul stărilor de a aproba dările era rareori recunoscut şi 
mai rar încă se făcea uz de el. Dar chiar în asemenea cazuri 
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principele avea de obicei majoritatea de partea sa, datorită 
celor două stări - nobilimea şi clerul - c are erau scutite de 
dări, dar care se înfruptau din ele. Nevoia de b ani a princi
pilor creştea o dată cu luxul şi cu sporirea cheltuielilor ne
cesare pentru întreţinerea curţii, o dată cu apariţia armatelor 
permanente şi cu sporirea continuă a cheltuielilor de guver
nare. Impozitele deveneau tot mai apăsătoare. De cele mai 
multe ori, datorită privilegiilor lor, oraşele erau la adăpost 
de aceste impo�ite, aşa că întreaga povară a impozitelor că
dea pe spinarea ţăranilor, atît a celor de pe domeniile prin
cipelui însuşi, cît şi a celor c are erau iobagi, clăcaşi şi dij
maşi dependenţi de c avalerii vasali principilor. Acolo unde 
impozitele directe se dovedeau insuficiente intrau în func
ţiune cele indirecte ; se recurgea la c ele mai rafinate manevre 
ale artei financiare pentru a umple golurile vistieriei. Cînd 
toate aceste mijloace erau epuizate, cînd nu mai era nimic de 
amanetat şi nici unul dintre oraşele imperiale libere nu mai 
voia să acorde credite, se recurgea la cele mai j osnice ope
raţii b ăneşti : se b ătea monedă calpă, se impuneau cursuri 
forţate, mai ridicate sau mai scăzute, după cum îi convenea 
vistieriei. Traficul cu privilegii orăşeneşti şi cu tot felul de 
alte privlegii care erau retrase dup ă aceea cu forţa pentru a 
fi vîndute din nou pe b ani grei, folosirea oricărei încercări 
de împotrivire ca pretext pentru tot felul de j afuri şi pentru 
a impune contribuţii forţate etc. etc. erau de asemenea surse 
mănoase de b ani de care se serveau în mod curent principii 
din acea epocă. Justiţia era şi ea un articol de comerţ per
manent, care nu era cîtuşi de puţin lipsit de importanţă pen- , 
tru principi. Intr-un cuvînt, supuşilor de atunci, care mai 
aveau de satisfăcut şi lăcomia personală a intendenţilor şi 
a slujbaşilor principelui, le era dat să guste din plin toate 
binefacerile acestui regim „părintesc " .  

Nobilimea mijlocie dispăruse aproape c u  desăvîrşire din 
ierarhia feudală a evului mediu ; o parte din ea reuşise să 
se ridice la starea de independenţă a principilor mici, iar 
cealaltă decăzuse intrînd în rîndurile micii nobilimi. Mica 
nobilime, cavalerii, mergea cu paşi repezi spre pieire. O mare 
p arte dintre ei erau complet ruinaţi şi nu mai trăiau decît 
din serviciile prestate principelui în funcţii militare sau ci
vile ; o altă p arte se aflau sub suzeranitatea şi dominaţia 
principilor ; în sfîrşit, ultima parte, cea mai mică, depindea 
direct de împărat. Dezvoltarea artei militare, rolul crescînd 
.l infanteriei şi perfecţionarea armei de foc au făcut ca ac-
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ţiunile militare întreprinse de cavaleria lor grea să-şi piardă 
din importanţă şi în acelaşi timp au pus capăt inexpugnabi
lităţii cetăţilor lor. La fel ca şi meseriaşii din Ntirnberg, 
cavalerii au devenit inutili datorită progresului realizat de 
industrie. Nevoia de bani a cavalerilor a contribuit şi ea în 
mare măsură la ruina lor. Luxul care domnea la castele, 
fastul cu care se întreceau în organizarea turnirelor şi a ser
bărilor, ca şi preţul armelor şi l cailor creşteau o dată cu 
progresele înregistrate de dezvoltarea socială, în timp ce 
sursele de venituri ale cavalerilor şi baTonilor creşteau prea 
puţin sau chiar de loc. Cu timpul, războaiele dintre ei cu 
obişnuitele jafuri şi contribuţii forţate, tîlhăriile la drumul 
mare şi alte ocupaţii nobile de acest gen au devenit prea 
periculoase. Dările şi prestaţiile supuşilor feudali abia dacă 
produceau ceva mai mult ca înainte. Ca să-şi acopere nece
sităţile crescînde, nobilii cavaleri au fost nevoiţi să recurgă 
la aceleaşi mijloace ca şi principii. Jefuirea ţăranilor de către 
nobilime căpăta din an în an forme tot mai cumplite. Iobagii 
erau storşi de ultima picătură de sînge, clăcaşii erau împo
văraţi cu noi dări şi prestaţii sub tot felul de pretexte şi 
denumiri. Clăcile, dijmele, arenzile, taxele de feudă, taxele 
de succesiune, banii pentru apărare 206 şi multe alte taxe erau 
mărite în mod arbitrar, în ciuda învoielilor anterioare. Drep
tatea era refuzată ţăranilor şi constituia un obiect de trafic, 
iar atunci cînd cavalerul nu putea să obţină p e  altă cale banii 
de la ţăran îl băga pur şi simplu la închisoare şi îl silea să se 
răscumpere. 

Mica nobilime nu trăia în bună înţelegere nici cu celelalte 
stări sociale. Nobilimea vasală căuta să ajungă direct de
pendentă de împărat, iar cea care depindea direct de împărat 
căuta să-şi păstreze independenţa ; de aici interminabilele 
conflicte cu principii. Faţă de clerul trufaş de atunci, care îi 
apărea ca o stare socială cu totul inutilă, cavalerul nutrea 
invidie, din cauza moşiilor lui întinse şi a averilor care ră
mîneau indivizibile datorită celibatului şi organizării biseri
ceşti. Cu oraşele era veşnic pe picior de război ; le datora 
în permanenţă bani, trăia din prădarea teritoriului lor şi din 
jefuirea negustorilor care locuiau pe ac·est teritoriu, c a  şi 
din banii primiţi drept răscumpărare pentru prizonierii luaţi 
în lupta împotriva lor. Şi lupta cavalerilor împotriva tuturor 
acestor stări sociale devenea cu atît mai aprigă, cu cit pro
blema banilor devenea şi pentu ei o problemă de viaţă şi de 
moarte. 
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Clerul, reprezentant al ideologiei feudalismului medieval, 
resimţea şi el din plin influenţa transformărilor istorice. 
Datorită inventării tiparului şi sporirii cerinţelor unui comerţ 
din ce în ce mai extins, el îşi pierduse nu numai monopolul 
scrisului şi cititului, dar şi pe acela al culturii superioare. S-a 
produs o diviziune a muncii şi pe tărîm intelectual. Tagma 
juriştilor, care tocmai se formase, a înlăturat clerul dintr-un 
şir de posturi dintre cele mai influente. Clerul începea şi el 
să devină din ce în ce mai inutil, dovedind el singur acest 
lucru prin lenevia şi ignoranţa lui mereu crescînde. Insă cu 
cît devenea mai inutil, cu atît devenea mai numeros, datorită 
uriaşelor sale averi pe care le sporea fără încetare prin toate 
mijloacele posibile. 

Clerul se compunea din două clase complet diferite. Ierar
hia feudală clericală : episcopii şi arhiepiscopii, abaţii, stareţii 
şi ceilalţi prelaţi fomau clasa aristocratică. Aceşti înalţi 
demnitari ai bisericii erau ori ei înşişi principi ai imperiului, 
ori stăpîneau 'în calitate de nobili feudali, sub suzeranitatea 
altor principi, suprafeţe întinse de pămînt cu numeroşi iobagi 
şi clăcaşi. Ei îşi exploatau supuşii cu o lipsă de scrupule şi 
mai neruşinată decît nobilii şi principii. Pentru a smulge su
puşilor lor şi ultima leţcaie sau pentru a mări patrimoniul 
bisericii, ei făceau uz nu numai de violenţă grosolană, ci şi 
de toate şiretlicurile religiei, nu numai de grozăviile torturii, 
i şi de ameninţarea cu anatema şi cu refuzul de a le ierta 
păcatele, şi ţeseau tot felul de intrigi pe baza celor aflate la 
spovedanie. Falsificarea documentelor era o metodă de în
şelăciune obişnuită şi preferată a acestor oameni respectabili. 
Dar cu toate că pe lîngă obişnuitele prestaţii şi dijme feudale 
mai încasau şi zeciuiala, aceste venituri tot nu le ajungeau. 
Confecţionarea de icoane şi moaşte făcătoare de minuni, or
ganizarea unor locuri de pelerinaj aducătoare de mîntuire, 
traficul cu indulgenţe, toate aceste mijloace au fost utilizate 
- şi multă vreme cu deplin succes - pentru a smulge po
porului şi mai mulţi bani. 

Impotriva acestor prelaţi şi a imensei lor amate de că
lugări, care creştea pe măsură •ce se înteţeau persecuţiile 
politice şi religioase, se îndreaptă nu numai ura anticlericală 
a poporului, ci şi ura nobilimii. In măsura în care erau direct 
dependenţi de împărat, ei stăteau în calea principilor. Traiul 
slobod şi de huzur al episcopilor şi al abaţilor îmbuibaţi, ca 
şi al amatei lor de călugări, stîrnea cu atît mai mult invidia 
nobilimii şi mînia poporului, care trebuia să suporte chel-
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tuielile, cu cît contrastul dintre modul de viaţă al acestor 
prelaţi şi predicile lor devenea mi strident. 

Partea plebeiană a clerului era formată din predicatorii 
de la ţară şi de la oraşe, care se aflau în afara ierarhiei 
feudale a bisericii şi nu erau părtaşi la bogăţiile ei. Activita
tea lor era relativ puţin controlată, şi, oricît de importantă 
era ea pentru biserică, pentru moment nu era nici pe departe 
atît de indispensabilă ca serviciile poliţieneşti ale călugărilor 
încazamaţi. De aceea ei erau mult mai prost plătiţi, iar ve
niturile lor bisericeşti erau de obicei reduse. Birgeri ori plebei 
la origine, ei erau destul de apropiaţi de condiţiile de viaţă 
ale maselor, pentru ca, în ciuda calităţii lor de preoţi, s. 
împărtăşească simpatiile birgerilor şi plebeilor. Participarea 
la mişcările epocii - care pentru călugări constituia o ex
cepţie - era la ei regulă generală. Din rîndurile lor se re
,crutau teoreticienii şi ideologii mişcării, şi de aceea mulţi 
dintre ei, care s-au manifestat ca reprezentanţi ai plebeilor 
şi ai ţăranilor, au murit pe eşafod. De aceea numai în cazuri 
izolate ura poporului împotriva clericilor era îndreptată şi 
împotriva lor. 

După cum deasupra principilor şi a nobilimii stătea împă
ratul, tot aşa deasupra clerului superior şi a celui inferior 
stătea papa. După cum împăratului i se plătea „obştescul 
Pfennig" 207, impozitul datorat imperiului, tot aşa papii i se 
plăteau impozitele bisericeşti generale, care întreţinea luxul 
de la curtea din Roma. Datorită puterii şi numărului clerici
lor, în nici o altă ţară aceste impozite bisericeşti nu erau 
strînse cu mai multă rîvnă şi străşnicie ca în Germania. Cu 
o deosebită rigurozitate erau încasate amatele 208, atunci cînd 
deveneau vacante scaunele episcopale. O dată cu creşterea 
necesităţilor s-au inventat şi noi mijloace de procurare a 
banilor : negoţul cu moaşte, vînzarea de indulgenţe şi dările 
jubiliare etc. In felul acesta sume importante de bani ieşeau 
în fiecare an din Gemania luînd drumul Romei, iar apăsarea, 
sporită prin acest fapt, nu numi că făcea să crească ura 
împotriva poplor, dar aţîţa şi sentimentul naţional, mai ales 
la nobilime, care pe vremea aceea era pătura socială cea mai 
pătrunsă de sentimentul naţional. 

Tîrgoveţii, din care se compunea la început populaţia ora
şelor medievale, se diferenţiaseră prin înflorirea comerţului 
şi a meseriilor în trei fracţiuni cît se poate de distincte. 

Pătura conducătoare a societăţii orăşeneşti o formau 
familiile de patricieni, aşa-numita „protipendadă•.  Acestea 



Rzboiul ţărănesc german. - I 363 

erau familiile cele mai bogate. Membrii consiliului municipal 
erau recrutaţi exclusiv din rîndurile lor, şi tot ei deţineau 
toate functiile comunle. Din această cauză, ei nu numai că 
administrau veniturile oraşului, dar le şi consumau. Puternici 
prin avere .şi prin poziţia lor aristocratică moştenită din 
străbuni şi recunoscută de împărat şi de imperiu, ei exploatau 
în fel şi chip atît comunitatea orăşenească cit şi pe ţăranii 
supuşi oraşului. Practicau cămătăria împrumutînd cereale şi 
bani, îşi arogau tot felul de monopoluri, sustrăgeau comuni
tăţii, unul după altul, toate drepturile ei de folosinţă în comun 
a pădurilor şi a păşunilor comunale, întrebuinţîndu-le în mod 
exclusiv în interesele lor personale, instituiau în mod arbitrar 
taxe pe drumuri, poduri şi bariere, precum şi tot felul de 
alte dări, făceau negoţ cu privilegiile breslelor, cu drepturile 
de meşter .şi de cetăţean şi cu dreptatea. Cu ţăranii de pe 
teritoriul care ţinea de oraş nu se purtau cu mai multe me
najamente decît nobilimea sau popii ; dimpotrivă, intendenţii 
şi slujbaşii pe care oraşele îi ţineau la sate, şi care erau cu 
toţii patricieni, adăugau la lăcomia ş i  asprimea lor aristo
cratică şi un anumit pedantism birocratic în încasarea dări
lor. Veniturile orăşeneşti strînse pe această cale erau admi
nistrate în modul cel mai arbitrar : contabilitatea în registrele 
comunale - care reprezenta o simplă formalitate - era cit 
se poate de neglijent întocmită şi de încurcată ; delapidările 
şi neregulile în mînuirea banilor erau un fenomen obişnuit. 
Dacă ne gîndim la nenumăratele delapidări şi înşelăciuni 
scoase la iveală în 1 848 în administraţia atîtor oraşe, ne putem 
da foarte bine seama cit de uşor ii venea pe atunci unei caste 
care beneficia de tot felul de privilegii, unei caste puţin nu
meroase şi strîns unite prin legături de rudenie şi comunitate 
de interese, să se îmbogăţească într-o măsură enormă de pe 
urma veniturilor comunale. 

Patricienii au avut grij ă să facă în aşa fel ca pretu
tindeni drepturile comunităţilor orăşeneşti, mai ales cele de 
ordin financiar, să fie date uitării. Abi a  mai tîrziu, cînd abu
zurile acestor domni au întrecut măsura, comunităţile s-au 
pus din nou în mişcare pentru a asigura măcar un control 
asupra administraţiei oraşului ; şi ele şi-au recăpătat într-ade
văr drepturile în majoritatea oraşelor. Curînd însă, din 
cauza veşnicelor certuri dintre bresle, a dîrzeniei de care 
dădeau dovadă patricienii şi a ocrotirii de care se bucurau 
ei din partea imperiului şi a cîrmuirii oraşelor aliate cu ei, 
consilierii patricieni au restabilit în mod efectiv, prin înşelă-
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ciune sau prin violenţă, vechea lor supremaţie. La începutul 
secolului al XVI-lea, în toate oraşele comunitatea se găsea 
din nou în opoziţie. 

Opoziţia orăşenească împotriva patriciatului se împărţea 
în două fracţiuni, care în războiul ţărănesc apar foarte precis 
conturate. 

Opoziţia biirgerilor, predecesoarea liberalilor noştri de 
astăzi, cuprindea pe tîrgoveţii mai bogaţi şi pe cei mijlocii, 
precum şi o parte mai mare sau mai mică din mica tîrgove
ţime, potrivit împrejurărilor locale. Revendicările lor se men
ţineau în cadrul strict constituţional. Ei cereau dreptul de 
control în administraţia comunală şi de participare la puterea 
legislativă, fie chiar prin intermediul adunării comunale, fie 
printr-o reprezentanţă a ei (marele consiliu, comitetul comu
nal) ; apoi o îngrădire a nepotismului patricienilor şi a puterii 
oligarhice a cîtorva familii, care se manifesta din ce în ce mai 
făţiş chiar în cadrul patriciatului. In afară de aceasta, ei se 
mulţumeau să ceară cîteva locuri în consiliul municipal pen
tru cetăţenii din mijlocul lor. A'est partid, căruia i se alătura 
uneori fracţiunea nemulţumită şi decăzută a patriciatului, 
dispunea de o majoritate considerabilă la toate adunările 
comunale regulate, ca şi în bresle. Partizanii consiliului 
municipal însă, ca şi reprezentanţii opoziţiei mai radicale, 
chiar luaţi împreună, constituiau doar o mică minoritate 
printre biirgerii cu drepturi depline. 

Vom vedea din cele ce urmează că în mişcarea din secolul 
al XVI-lea această opoziţie „moderată", „legală" ,  „înstărită" 
şi „inteligentă" a jucat cu tot atîta succes acelaşi rol ca şi 
urmaşul ei, partidul constituţionalist, în mişcarea din 1 848 
şi 1 849 209• 

De altfel, opoziţia birgerilor protesta cu multă vehemenţă 
împotriva popilor, a căror viaţă de trîndăvie şi huzur şi ale 
căror moravuri libertine îi stîrneau o vie indignare. Ea cerea 
să se ia măsuri împotriva felului de viaţă de-a dreptul scan
dalos al acestor venerabili domni, cerea desfiinţarea jurisdic
ţiei speciale şi a scutirii de impozite a clerului şi, în general, 
limitarea numărului călugărilor. 

Opoziţia plebeilor se compunea din birgeri ruinaţi şi din 
masa o răşenilor lipsiţi de drepturi cetăţeneşti : calfe, zileri şi 
numeroşi reprezentanţi ai ·lumpenproletariatului în curs de 
apariţie şi pe care îi  întîlnim chiar pe treptele inferioare ale 
dezvoltării oraşelor. In genere, lumpenproletariatul consti
tuie un fenomen care - într-o formă mai mult sau mai puţin 
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dezvoltată - a existat aproape în toate fazele evoluţiei so
ciale de pînă acum. Sumedenia de oameni care n-aveau o 
prohsiune determinată şi nici un domiciliu stabil s-a înmulţit 
toc.al atunci într-o msură considerabilă, datorită descom
punerii feudalismului şi apariţiei unei societăţi în care fiecare 
ramură de activitate şi fiecare sector al vieţii era încă îngră
dit de un număr nesfîrşit de privilegii. In toate ţările dezvol
tate, numărul vagabonzilor a atins în prima jumătate a seco
lului al XVI-lea cifre mai mari ca oricind. O parte din aceşti 
vagabozi se înrola în timp de război în armată, altă parte 
cutreiera ţara cerşind, şi, în sfîrşit, o a treia parte căuta să-şi 
ciştige o mizerabil! existenţă la oraşe muncind cu ziua ori 
practicind alte îndeletniciri neîncadrate în bresle. Aceste trei 
categorii îşi au rolul lor în războiul ţărănesc : prima, în ar
matele principilor care i-au învins pe ţărani ; a doua, în 
uniunile conspirative ale ţăranilor sau în cetele de ţărani, 
unde inluenţa ei demoralizantă s-a făcut simţită în fiecare 
clipă ; a treia, în luptele dintre partidele orăşeneşti. Nu tre
buie să uităm de altfel că o mare parte din această clasă, şi 
anume cea care locuia la oraşe, îşi mai menţinea pe atunci, 
într-o mare măsură, firea sănătoasă a ţăranului şi nu ajun
sese nici pe departe la venalitatea şi decăderea lumpenprole
tariatului „civilizat" din zilele noastre. 

După cum vedem, opoziţia plebeilor din oraşele de atunci 
era formată din elemente cu totul eterogene. Ea reunea păr
ţile componente decăzute ale vechii societăţi feudale şi cor
poratiste cu elementul proletar abia apărut şi încă nedezvoltat 
al societăţii burgheze modene în curs de formare ; pe de o 
parte breslaşi sărăciţi, care prin privilegiile lor erau încă 
legaţi de organizarea orăşenească existentă, pe de altă parte 
ţărani izgoniţi din localităţile lor de baştină şi servitori con
cediaţi, care încă nu puteau deveni proletari. Intre aceste 
două categorii se situau calfele, care pentru moment se 
găseau în afara societăţii oficiale şi care prin condiţiile lor 
de viaţă se apropiau de proletariat, atît cit era cu putinţă în 
stadiul la care ajunsese pe atunci industria, şi cind se men
ţineau încă privilegiile breslelor ; dar în acelaşi timp, tocmai 
datorită acestor privilegii de breaslă, aproape toate aceste 
calfe erau viitori birgeri şi meşteri breslaşi. De aceea poziţia 
politică a acestui amestec de elemente era în mod necesar cit 
se poate de nesigură şi varia în funcţie de condiţiile locale. 
Inainte de războiul ţărănesc, opoziţia plebeilor nu apare în 
luptele politice ca partid, ci numai ca un apendice, turbulent 
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şi pus pe j af, al opoziţiei biirgerilor, care poate fi cumpărat 
şi vîndut pe cîteva butoaie de vin. Ea devine partid abja în 
timpul răscoalelor ţărăneşti, dar şi atunci ea este aproape 
pretutindeni, în revendicările şi în atitudinea ei, dependentă 
de ţărani - o dovaă semnificativă care arată cît de mult 
mai depindea pe atunci oraşul de sat. Ea se manifestă in
dependent numai în măsura în care cere restabilirea mono
polului meşteşugului orăşenesc la sate, în măsura în care se 
ridică împotriva micşorării veniturilor oraşelor prin desfiinţa
rea servituţilor feudale pe teritoriul din jurul oraşlui etc. ; 
întrln cuvînt, în măsura în care este independentă, ea este 
reacţionară şi se subordonează propriilor sale elemente mic
burgheze, oferind în modul acesta un preludiu caracteristic 
la tragicomedia pe care o joacă de trei ani încoace mica 
burghezie modernă sub fima democraţiei. 

Numai în Turingia, sub influenţa directă a lui Miinzer, şi 
în alte cîteva regiuni, sub aceea a discipolilor lui, iureşul 
general al revoluţiei a tîrît cu sine atît de departe fracţiunea 
plebeiană de la oraşe, încît elemenlul proletar embrionar 
din sinul ei . obţinut, la un moment dat, supremaţia asupra 
tuturor celoualte elemente ale mişcării. Acest episod, care 
constituie punctul culminant al întregului război ţărănesc şi 
care se concentrează în jurul lui Thomas Minzer, figura sa 
cea mai proeminentă, este în acelaşi timp şi cel mai scurt. Se 
înţelege că această parte a plebeilor avea să fie cel dintîi 
înfrîntă, că pecetea pe care o purta ea nu putea fi decît, prin 
excelenţă, fantastică şi că modul în care îşi exprima reven
dicările avea să rămînă cît se poate de imprecis, căci tocmai 
ea a găsit cel mai puţin o baz ă  solidă în relaţile sociale 
de atunci. 

Dedesubtul tuturor acestor clase, u ecepţia celei din 
umă, se afla mna masă exploatată a naţiunii : ţăranii. Pe 
umerii lor apăsa povara întregii piramide sociale : principi, 
funcţionari, nobilime, popi, patricieni şi biirgeri. Fie că apar
ţinea unui principe, unui baron aflat sub suzeranitatea împă
ratului, unui episcop, unei mănăstiri sau unui oraş, ţăranl 
era pretutindeni tratat ca un obiect, ca un animal de povară 
şi chiar mai rău. Dacă era iobag, era la iscreţia stăpînului 
său. Dacă era clăcaş, prestaţiile, chiar numai cle legale, pre
văzute prin contract, erau suficiente pentru a-l strivi ; şi 
·aceste prestaţii sporeau din zi în zi. Cea mai mare parte din 
timpul său, l trebuia să muncească pe moşia stpînului ; din 
ceea ce reuşea să producă în puţinele sale ore libere trebuia 
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să plătească zeciuială, dijmă, arendă, dări către principele 
respectiv [Bede] , viaticum contribuţii de 'ăzboi} , dări locale 
şi dări către imperiu. El nu putea să se căsătorească s au să 
moară fără a-i plăti stăpînului ceva. In afară de servituţile 
obiş.uite, l trebuia să strîngă p aie pentru milostivul său 
stăpîn, să culeagă fragi, afine, melci, să hăituiască vînatul la 
vînătoare, să taie lemne etc. Pescuitul şi vînătoarea erau 
privilegiul stăpînului, aşa că ţranul trebuia să stea liniştit 
şi să privească cum vînatul îi distruge recolta. Păşunile co
munale şi pădurile care aparţinuseră ţăranilor au fost, 
aproape peste tot, luate cu forţa de stăpînii feudili. Şi, în 
acelaşi mod arbitrar în care dispuneau de bunurile ţăranului, 
dispuneau şi de persoana lui, de aceea a nevestei şi a fiicelor 
sale. Stăpînul avea dreptul primei nopţi. El putea în orice 
moment, dacă avea chef, să-l azvîrle pe ţăran în temniţă, unde 
îl aştepta tortura tot atît de sigur cum îl aşteaptă astăzi pe 
arestat judecătorul de instrucţie. II omora în bătăi sau, dacă 
i se năzărea, putea să dea ordin să i se taie capul. Printre arti
colele edificatoare ale Carolinei 210, care tratează despre „tăie
rea urechiloru,  „tăierea nasului u, „scoaterea ochiloru ,  „rete
zarea degetelor şi a mîinilor u ,  „decapitarea u, „tragerea pe 
roată" ,  „arderea pe rugu ,  „tortura cu cleştele înroşit în foc " ,  
„tăierea î n  bucăţi u etc., nu există nici unul pe care nobilul 
senior şi protector să nu'l fi folosit după bunul său plac îm
potriva ţăranilor săi. Şi cine putea să ia apărarea ţăranului ? 
Tribunalle erau în mina baronilor, a popilor, a p atricienilor 
sau a juriştilor, care ştiau foarte bine pentru ce sînt plătiţi. 
Şi toate stările oficiale ale imperiului trăiau din ce storceau 
de la ţărani. 

Dar, deşi ţăranii scrîşneau din dinţi sub groaznica apăsare, 
era foarte greu să-i împingi la răscoală. Starea lor de răzle
ţire îngreuia în cea mai mare măsură orice posibilitate de 
înţelegere între ei. Deprinderea îndelungată de a se supune, 
transmisă din generaţie în generaţie, faptul că în multe re
giuni ţăranii se dezobişnuiseră de mînuirea armelor, asprimea 
exploatării, care ba scădea, b a  sporea, în funcţie de persoana 
seniorului - toate acestea contribuiau la menţinerea în su
punere a ţăranilor. De aceea în evul mediu întîlnim o sume
denie de rscoale ţărăneşti locale, dar - în Gmania cel 
puţin - pînă la războiul ţărănesc nu dăm de nici o răscoală 
ţărănească naţională, generală. Pe lingă aceasta, ţăranii nu 
erau în stare să facă singuri revoluţie atîta timp cit împo
triva lor se ridica, coalizată şi unită, foţa organizată a prin-
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cipilor, a nobilimii şi a oraşelor. Numai în alianţă cu alte 
stări sociale puteau să aibă ţărpii unele şanse de victorie, 
dar cum să se fi aliat ei cu alte stări cînd toate îi exploatau 
deopotrivă 1 

Vedem deci că diferitele stări ale imperiului - principii, 
nobilimea, preoţii, patricienii, biirgerii, plebeii şi ţăranii -
formau, la  începutul secolului al XVHea, o masă haotică 
extrem de eterogenă, cu cele mai variate necesităţi, care se 
încrucişau în toate direcţiile. Fiecare stare socială stătea în 
calea celeilalte şi, pe faţă ori pe ascuns, era într-o luptă con
tinuă cu toate celelalte. In aceste condiţii, scindarea întregii 
naţiuni în două tabere mari, cum a fost cazul în Franţa la 
izbucnirea primei revoluţii, sau cum se observă acum, pe o 
treaptă de dezvoltare mai înaltă, în ţările cele mai înaintate, 
era pur şi simplu o imposibilitate ; o asemenea scindare nu 
se putea realiza, nici măcar cu aproximaţie, decît în cazul 
cînd s-ar fi răsculat p ătura cea mai de jos a naţiunii, exploa
tată de toate celelalte stări : ţăranii şi plebeii. Vom înţelege 
mai uşor complicata împletire de interese, concepţii şi nă
zuinţe care domnea în acea epocă dacă ne vom aminti cîtă 
confuzie a creat în ultimii doi ani structura actulă, mult mai 
puţin complicată, a naţiunii germane, care este compusă 
numai din nobilime feudală, burghezie, mică burghezie, ţără
nime şi proletariat. 
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II 

Gruparea în unităţi mai mari a stărilor sociale, pe atunci 
atît de variate, era aproape imposibilă, din cauza descentra
lizării şi a autonomiei locale şi provinciale, din cauza înstrăi
nării industriale şi comerciale a diferitelor provincii între ele 
şi din cauza proastei stări a căilor de comunicaţie. O 
astfl de grupare începe să se Tealizeze abia o dată cu răs
pîndirea generală a ideilor revoluţionare - religioase şi po
litice - din perioada Reformei . Diferitele stări sociale care 
se alătură sau se împotrivesc acestor idei grupează naţiunea 
germană, desigur cu multă greutate şi foarte aproximativ, în 
trei tabere mari : cea catolică sau reacţionară, cea luterană 
sau reformatoare a birgerilor şi cea revoluţionară. Şi dacă 
această mare scindare a naţiunii nu este prea consecventă, 
dacă în primele doui tabere descoperim în parte aceleaşi 
elemente, acest lucru se explică prin starea de destrămare 
în care se găseau cele mai multe dintre stările oficiale trans
mise din evul mediu şi prin descentralizarea care putea im
prima unora şi aceloraşi stări, în regiuni diferite, tendinţe 
pentru moment opuse. In ultimii ani am avut atît de des 
ocazia să vedem în Germania fenomene absolut asemănătoare, 
incit un astfel de amestec aparent de stări şi de clase în con
diţiile mult mai compLicate ale secolului al XVlea nu ne 
mai poate mira. 

Cu toată experienţa din ultima vreme, ideologia germană 
nu vede nici acum, în luptle care au dus la prăbuşire evul 
mediu, nimic altceva decît nişte înveişunate certuri teologice. 
Dacă oameii din vremea aceea s-ar fi putut înţelege asupra 
celor cereşti, n�ar fi existat, după părerea istoriografilor şi a 
înţelepţilor bărbaţi de stat ai patriei noastre, nici un motiv 
ca ei să se cete pentru cele pămînteşti. Aceşti ideologi sînt 
destul de creduli ca să ăa drept bune toate iluziile pe care şi 

24 - Ma rx-Engcls - Opere, val. 7 
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le face o epocă despre ea însăşi, sau pe care şi le fac despre 
această epocă ideologii timpului. Oamenii din această cate
gorie nu văd, bunăoară, în revoluţia de la 1789 decît o serie 
de dezbateri, ce-i drept cam aprinse, asupra avantajelor 
monarhiei constituţionale faţă de monarhia absolută, în revo
luţia din iulie o controversă practică pe tema lipsei de temei
nicie a dreptului „prin graţia lui dumnezeu u ,  iar în revoluţia 
din februarie o încercare de a rezolva problema : „republică 
sau monarhie ? "  etc. Despre lupta de clasă care se desfăşoară 
în timpul acestor zguduiri şi a căror simplă expresie sînt 
lozincile pomice înscrise de fiecare dată pe drapel, - despre 
această luptă de clasă ideologii noştri nu au, pînă în ziua de 
azi, nici cea mai vagă idee, cu toate că despre această luptă 
ne vorbesc destul de clar nu numai ştirile venite de peste 
graniţă, ci şi murmurul surd şi ostil care se ridică din pieptu
rile multor mii de proletari germani. 

Şi pe vremea aşa-ziselor războaie religioase din scolul 
al XVI-lea era vorba, în primul rînd, de interese materiale 
de clasă foarte precise ; aceste războaie au fost şi ele o luptă 
de clasă, ca şi conflictele interne de mai tîrziu din Anglia şi 
din Franţa. Şi chiar dacă atunci lupta de clasă se desfăşura 
în numele unor lozinci religioase, chiar dacă interesele, ne
voile şi revendicările diferitelor clase se ascundeau sub un 
înveliş religios, acest fapt nu schimbă întru nimic lucrurile 
şi este uşor explicabil prin condiţiile epocii. 

Evul mediu s-a dezvoltat pe o bază cu totul primitivă. El 
a tras cu buretele peste civilizaţia antică, peste filozofia, 
politica şi jurisprudenţa antică, pentru a o lua, în toate dome
niile, de la început. Singurul lucru pe care l-a preluat din 
lumea veche dispărută a fost creştinismul şi un număr de 
oraşe pe jumătate distruse, complet despuiate de civilizaţia 
lor de odinioară. Umarea a fost că, aşa cum se întîmplă pe 
toate treptele primitive de dezvoltare a societăţii, popii au 
obţinut monopolul pregătirii intelectuale şi că prin aceasta 
cultura însăşi a căpătat un caracter esenţiailmente teologic. 
1n mîna popilor, politica şi jurisprudenţa, ca şi celelalte 
ştiinţe, au devenit simple ramuri ale teologiei, fiind tratate 
după principiile valabile în teologie. Dogmele bisericii au de
venit în acelaşi timp axiome politice, iar pasajele din Biblie 
au căpătat putere de [ege în faţa oricăror instanţe judecăto
reşti. Chiar după ce s-a format o tagmă aparte de jurişti, 
jurisprudenţa a continuat să rămînă multă vreme sub tutela 
teologiei. Dar această supremaţie a teologiei în toate dome-
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niile de activitate intelectuală era în acelaşi timp consecinţa 
necesară a poziţiei adoptate de biserică în calitatea ei de 
supremă chintesenţă şi consfinţire a dominaţiei feudale 
existente. 

Este clar că, în asemenea condiţii, toate atacurile îndrep
tate împotriva feudalismului în general, şi înainte de toate 
împotriva bisericii, toate doctrinele revoluţionare - sociale 
şi plitice - trebuiau să fie în acelaşi timp şi cu precădere 
erezii teologice. Pentru ca relaţiile sociale existente să poată 
fi atacate, era necesar ca ele să fie despuiate de aureola 
lor sacră. 

Opoziţia revoluţionară împotriva feudalismului străbate 
întregul ev mediu şi îmbracă, după împrejurări, forma de 
mistică, de erezie deschisă sa.u de răscoală armată. In ce pri
veşte mistica, se ştie cît de mult depindeau de ea reformatorii 
secolului al XVI-lea, şi Minzer a fost într-o măsură destul 
de mare tributarul ei. preziile erau, în parte, expresia re
acţiunii păstorilor alpini patriarhali împotriva feudalismului 
care pătrunsese pînă la ei (valdenzii 211) ; în parte, ele erau 
expresia opoziţiei oraşelor împotriva feudalismului pe cure-1 
depăşiseră (albigenzii 212, Arnold de Brescia etc.) ; în parte, 
ele erau expresia unor răscoale directe ale ţăranilor (John 
Ball, predicatorul ungur din Picardia 213 etc.) .  De erezia patri
arhală a valdenzilor, ca şi de răscoala elveţienilor, nu e 
nevoie să ne ocupăm aici, ea nefiind altceva decît o încer
are - reacţionară în formă şi conţinut - de izolare faţă de 
mersul istoriei şi neavînd decît o însemnătate pur locală. In 
celelalte două forme pe care Je-au îmbrăcat ereziile din evul 
mediu găsim, încă în secolul al XII-lea, primele manifestări 
ale marelui antagonism dintre opoziţia birgerilor şi cea a ţă
ranilor şi plebeilor, care a dus l a  eşuarea războiului ţărănesc. 
Acest antagonism continuă să existe de-a lungul întregului 
ev mediu de mai tîrziu. 

Erezia de la oraşe - care este de fapt erezia oficială a 
evului mediu - s-a îndreptat mai cu seamă împotriva popi
lor, atacîndu-le averile şi poziţia politică. După cum burghezia 
cere astăzi un gouvemement a bon marche, o guvernare ne
costisitoare, tot aşa şi birgerii din evul mediu cereau în 
primul rînd une eglise a bon marche, o biserică necostisi
toare. Reacţionară în ceea ce priveşte forma, ca orice erezie, 
care nu poate vedea în dezvoltarea bisericii şi a dogmelor 
decît o denaturare, erezia birgerilor cerea restabilirea orga
nizării simple a bisericii, ca în timpul creştinismului primitiv, 

24* 
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şi desfiinţarea stării exclusiviste a preoţilor. Această organi
zare necostisitoare prevedea înlăturarea călugărhlor, a pre
laţilor, a curţii de la Roma, pe scurt, a tot ce era costisitor 
în organizarea bisericii. Oraşele, care erau de fapt nişte 
republici, chiar dacă se găseau sub ocrotirea unor monarhi, 
exprimau, prin atacurile lor împotriva papalităţii, pentru 
prima dată, într-o formă generlă, ideea că forma firească a 
dominaţiei burgheze este republica. Atitudinea lor ostilă faţă 
de o serie de dogme şi legi bisericeşti se explică, în parte, 
prin cele spuse mai sus, ir în parte prin celelalte condiţii de 
viaţă ale lor. Nimeni nu eiplică mai bine decit Boccaccio de 
ce oraşele atacau cu atîta înverşunre, de exemplu, celibatul 
clerului. Reprezentanţii principli ai acestui curent au fost 
Arnold de Brescia în Italia şi Germania, albigenzii în sudul 
Franţei, John Wycliffe în Anglia, Huss şi calixtinii 214 în 
Boemia *. Faptul că la aceştia opoziţia împotriva feudalismului 
apare doar ca o opoziţie împotriva feudalităţii clericale s e  
explică destul d e  simplu prin aceea că oraşle, care ajun
seseră pretutindeni o stare recunoscută, aveau suficiente po
sibilităţi de a combate feudalismul laic fie uzînd de privilegiile 
lor, fie sprijinindu-se pe forţa armelor, fie prin adunările 
stărilor. 

Şi de astă dată vedem că, atit în sudul Franţei cit şi în 
Anglia şi în Boemia, cea mai mare parte din mica  nobilime 
se alătură oraşelor în lupta lor împotriva popilor şi aderă la 
ereziile lor, fenomen care se explică prin dependenţa micii 
nobilimi faţă de oraşe şi prin comunitatea lor de interese în 
lupta împotriva principilor şi prelaţilor ; acest fenomen îl vom 
întîlni şi în războiul ţărănesc. 

Un caracter cu totul deosebit a avut erezia care exprima 
direct nevoile ţărănimii şi ale plebeilor şi care întovărăşea 
aproape întotdeauna o răscoală. Ea împărtăşea, ce-i drept, 
toate revendicările ereziei birgerilor în ceea ce priveşte 
popii, papalitatea şi revenirea la organizarea bisericii din 
timpul creştinismului primitiv, dar în acelaşi timp mergea 
mult mai departe : ea cerea restabilirea raporturilor de egali
tate între membrii comunităţii religioase, existente în timpul 
creştinismului primitiv, şi recunoaşterea acestei eglităţi ca 
normă şi în viaţa laică a cetăţenilor. Ea preconiza ca „egali
tatea fiilor domnului" să fie astfel extinsă incit să se ajungă 
la o egalitate cetăţenească şi, în parte, chiar la o eglitate 
de avere. Punerea pe picior de egalitate a nobililor cu ţăranii, 

• Cehia. - Nota Red. 
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a patricienilor şi tîrgoveţilor privilegiaţi cu plebeii, desfiinţa
rea servituţilor, dijmelor, impozitelor, privilegiilor sau cel 
puţin a celor mai flagrante deosebiri de avere, - acestea 
erau revendicările formulate mi mult sau mi puţin precis 
şi preconizate drept consecinţe care decurg în mod necesar 
din doctrina creştinismului primitiv. Această erezie a ţărani
lor şi a plebeilor, care în epoca de înflorire a feudalismului 
abia mai putea fi distinsă de aceea a birgerilor, cum a fost, 
de pildă, cazul la albigenzi, se transformă într-o concepţie 
de partid bine precizată în secolul al XIV-lea şi al XV-lea, 
cînd ea se manifestă de obicei în mod cu totul independent, 
alături de erezia birgerifor. Astfel, John Ball, predicatorul 
răscoalei wat-tyleriste, apare în Anglia alături de mişcarea 
lui Wycliffe, iar taboriţii 215 în Boemia alături de calixtini. 
La taboriţi se manifestă, încă de pe atunci, chiar o tendinţă 
republicană avînd un înveliş teocratic, tendinţă care, la sfîr
şitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, 
a fost continuată şi dezvoltată în Germania de reprezentanţii 
plebeilor. 

In această categorie de erezii intră şi exaltarea sectelor 
mistice, a flagelanţilor, lollarzilor 216 etc., care au continuat 
tradiţia revoluţionară în vremurile de asuprire. 

Plebeii erau pe atunci singura clasă care se afla pe 
de-a-ntregul în afara societăţii oficiale existente. Ei  se găseau 
atît în afara castei feudale cît şi în afara celei a birgerilor. 
Nu aveau privilegii, nici proprietate ; şi nu posedau nici 
măcar o proprietate grevată de sarcini împovărătoare ca ţă
ranii şi păturile de jos ale birgerilor. Ei erau în toate privin
ţele lipsiţi de avere şi de drepturi ; condiţiile lor de viaţă nu 
aveau nici o legătură directă cu instituţiile existente, care îi 
ignorau cu totul. Ei erau simptomul viu al descompunerii 
societăţii feudale şi corporatiste şi în acelaşi timp primii 
precursori ai societăţii burgheze moderne. 

Din această poziţie a lor rezultă de ce, încă de pe atunci, 
fracţiunea plebeiană a societăţii nu putea să se limiteze la 
simpla luptă împotriva feudalismului şi a tîrgoveţimii privi
legiate ; de ce ea trebuia să depăşească, cel puţin în închi
puire, societatea modernă burgheză care abia începea să se 
infiripe, de ce această fracţiune, care era complet lipsită de 
.avere, trebuia să pună sub semnul întrebării instituţiile, con
cepţiile şi ideile comune tuturor formelor sociale bazate p e  
antagonisme de clasă. Exaltările hiliaste 217 d e  l a  începuturile 
creştinismului ofereau un punct de plecare foarte comod în 
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această privinţă. Dar, în acelaşi timp, această tendinţă de a 
depăşi nu numai cadrul prezentului, ci şi pe  cel al viitorului, 
nu putea avea decît un caracter fantastic de violentare a 
realităţii şi trebuia, la prima încercare de a o aplica în prac
tică, să arunce mişcarea înapoi, l a  acele limite restrînse ale 
epocii care erau permise de condiţiile de atunci. Atacurile 
împotriva proprietăţii private, revendicarea comunităţii de 
bunuri trebuiau, în mod inevitabil, să degenereze într-o or
ganizare primitivă a binefacerii ; egalitatea creştină, care era 
o noţiune atît de vagă, putea să se reducă cel mult la „egali
tatea" burgheză „în faţa legilor" ; înlăturarea oricărei autori
tăţi se transformă, în cele din urmă, în instaurarea unor gu
verne republicane alese de popor. Anticiparea în închipuire 
a comunismului a devenit, în viaţa reală, o anticipare a rela
ţiilor burgheze modene. 

Această anticipare a istoriei de mai tîrziu, care era într-o 
contradicţie atît de flagrantă cu realitatea, dar care se ex
plică totuşi prin condiţiile de viaţă ale plebeilor, o întîlnim 
mai întîi în Germania, la Thomas Minzer şi la aderenţii săi. 
Un fcl de comunitate de bunuri hiHastă existase, ce-i drept, 
încă la taboriţi, însă numai ca o măsură pur militară. Abia la 
Minzer aceste idei comuniste embrionare devin expresia nă
zuinţelor unei fracţiuni reale a societăţii, abia la dînsul ele 
sînt formulate pentru prima oară cu oarecare precizie. Ince
pînd de la el, le vom regăsi în fiecare mare mişcare populară, 
pînă cînd, încetul cu încetul, ele se vor contopi cu mişcarea 
proletară modernă, aşa cum în evul mediu lupta ţăraniJor 
liberi împotriva stăpînirii feudale, care-i înlănţuia din ce în 
ce mai mult, s-a contopit cu lupta iobagilor şi a clăcaşilor 
pentru dărîmarea din temelii a stăpînirii feudale. 

In timp ce în prima dintre cele trei mari tabere, în cea 
catolică-conservatoare, erau reunite toate elementele intere
sate în menţinerea rînduielilor existente, adică puterea 
imperială, principii bisericii şi o p arte din pincipii laici, 
nobilimea mai bogată, prelaţii şi patricienii oraşelor, sub 
stindardul reformei luterane moderate a birgerilor s-au strîns 
elementele avute ale opoziţiei - masa micii nobilimi, bir
gerii şi chiar o parte din principii laici, care sperau să se 
îmbogăţească prin confiscarea averilor bisericeşti şi care 
voiau să folosească orice prHej favorabil pentru a obţine o 
mai mare independenţă faţă de imperiu. In sfîrşit, ţăranii şi 
plebeii au folat un p atid revoluţionar, ale cărui revendicări 
şi doctrine au fost formulate cel mai răspicat de Minzer. 
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Prin doctrinele Jar, ca şi prin caracterul şi prin atitudinea 
lor, Luther şi Munzer sînt reprezentanţii tipici ai parti
delor lor. 

Luther a trecut, între 1517 şi 1525, prin aceeaşi evoluţie 
prin care au trecut constituţionaliştii germani moderni între 
1846 şi 1849 şi prin care trece orice partid burghez, care, deşi 
la un moment dat se află în fruntea mişcării, este depăşit 
chiar în cursul desfăşurării acestei mişcări de partidul prole
tar sau plebeu care se găseşte în urma lui. 

In 1517, cînd Luther s-a ridicat, pentru prima dată, împo
triva dogmelor şi a organizării bisericii catolice, opoziţia lui 
nu avea încă un caracter precis.  Fără a depăşi revendicările 
vechii erezii a burgerilor, ea nu excludea, şi nici nu putea 
să excludă, nici unul dintre curentele mai radicale. In primul 
moment trebuiau unite toate elementele opoziţioniste, tre
buia să se dea dovadă de cea mai hotărîtă energie revoluţio
nară şi trebuia opusă bigotismului catolic întreaga masă de 
erezii existente pînă atunci. La fel cum în 1 847 burghezii 
noştri liberali mai erau încă revoluţionari, îşi ziceau socia
lişti şi comunişti şi erau stăpîniţi de ideea emancipării clasei 
muncitoare. Firea robustă de ţăran a lui Luther s-a manifestat 
năvalnic în această primă perioadă a activităţii sale. 

„Dacă furia lor nebnă• (a POpilor romano-catolici) „va continua să 
se manifeste şi  de acum încolo, mi se pare că nu există mijloc mai bun 
pentru a-i pune frîu decît ca regii şi principii să folosească forţa, să se 
înarmeze şi să-i atace pe aceşti oameni vătămători care otrăvesc toată 
lumea şi  să pună capăt, o dată pentru totdeauna, acestui j oc, cu armele, 
iar nu cu vorba. Dacă î i  pedepsim pe hoţi cu ştreangul, pe ucigaşi cu 
sabia, iar pe eretioi cu focul, de ce n-am ataca mai bine pe aceşti peri
culoşi dascăli ai pierzaniei, pe papi, pe cardinali şi  pe episcopi, împreună 
cu tot alaiul sodomei romano-catolice, de ce nu i-am ataca cu tot felul 
de rme şi de ce nu ne-am spăla mîinile în sîngele lor?" 218 

Dar această primă înflăcărare revoluţionară n-a durat 
mult. Trăsnetul pe care l-a aruncat Luther a nimerit în plin. 
Intregul popor german s-a pus în mişcare. Pe de o parte, ţă
ranii şi plebeii au văzut în apelurile lui împotriva popilor şi 
în predicile lui despre libertatea creştină semnalul răscoalei ; 
pe de altă parte, i s-au alăturat burgerii mai moderaţi şi o 
mare parte din mica nobilime ; ba chiar şi unii principi au 
fost luaţi de curent. Unii credeau că a sosit ziua răfuielilor 
cu toţi asupritorii lor, alţii voiau doar să frîngă puterea popi
lor şi ierarhia catolică, să scuture jugul papalităţii şi să se 
îmbogăţească de pe urma confiscării averilor bisericeşti . 
Partidele s-au despărţit şi şi-au găsit fiecare reprezentantul 
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său. Luther a trebuit să aleagă între ele. El, protejatul elec
torului de Saxonia, venerabilu1 profesor de la Wittenberg, 
marele om care devenise puternic şi celebru p este noapte şi 
care era înconjuat de o întreagă şleahtă de creaturi linguşi
toare dependente de el, nu a şovăit nici o clipă, a părăsit 
elementele populare ale mişcării şi a trecut de partea birge
rilor, nobililor şi principilor. Apelurile prin care incita la un 
război de nimicire împotriva Romei au contenit ; Luther a 
început să predice acum dezvoltarea paşnică şi rezistenţa pa
sivă (comp. ,  de exemplu, proclamaţia : „Către nobilimea na
ţiunii germane" ,  1520 219 etc.) . La invitaţia lui Hutten de a 
veni la el şi la Sickingen, la Ebernburg, centrul conjuraţiei 
nobililor împotriva popilor şi a principilor, Luther a răspuns : 

„N-aş vrea ca evanghelia să fie apărată prin violenţă şi vărsare de 
sînge. Prin cuvint a fost biruită lumea, prin cuv�nt s-a menţinut biserica 
şi tot prin cuvint îşi va recăpăta ea locul cuvenit, iar Antihristul va că
dea tot fără violenţă, aşa cm fără violenţă a obţinut ceea ce stăpinşte•.  

De la această schimbare de atitudine, sau mai bine zis 
de la această definire mai precisă a orientării lui Luther, a 
început acea tîrguială şi tocmeală în jurul menţinerii sau 
reformării anumitor instituţii şi dogme ; au început acele 
intrigi diplomatice, concesii şi tranzacţii dezgustătoare al 
căror rezultat a fost tocmai confesiunea de la Augsburg, 
organizarea bisericii reformate a birgerilor 220, obţinută în 
cele din urmă după multă tîrguială. S-a încheiat atunci exact 
acelaşi tîrg care s-a repetat de curînd pînă la dezgust, într-o 
formă politică, în adunările naţionale germane, în adunările 
conciliatoare, în camerele de revizuire a constituţiei şi în 
sesiuniJe parlamentului de la Erfurt. In cursul acestor trata
tive a apărut cit se poate de evident caracterul filistin al 
reformei oficiale. 

Faptul că Luther, de aici înainte reprezentantul oficial al 
reformei birgerilor, a început să propovăduiască progresul 
în limitele legii nu era ceva întîmplător. Majoritatea oraşelor 
trecuseră de partea reformei moderate ; mica nobilime i se 
alăturase în număr tot mai mare şi o p arte din principi tre
cuse de partea ei, în timp ce o altă parte mai şovăia. Suc
cesul refomei era ca şi asigurat, cel puţin într-o mare parte 
din Gemania. Dacă lucrurile ar fi continuat să se desfăşoare 
şi de aici înainte în mod paşnic, celelalte regiuni n-ar fi 
putut rezista mult timp presiunii opoziţiei moderate. Dimpo
trivă, orice mişcare violentă ar fi adus tabăra moderată în 
conflict cu cea extremistă a plebeilor şi ţăranilor, ar fi în-
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depărtat de mişcare pe principi, pe nobili şi unele oraşe, 
nelăsînd altă posibilitate decît fie dominarea taberei birgeri
lor de căire ţărani şi plebei, fie înfrîngerea tuturor partidelor 
progresiste de către restauraţia catolică. Şi în ultima vreme 
am avut destule exemple de modul cum partidele burgheze, 
de îndată ce au repurtat o victorie oricît de mică, caută să 
se strecoare printre Scy1la revoluţiei şi  Caribda restauraţiei 
pe calea progresului în limitele legii. 

După cum, în condiţiile sociale şi politice generale din 
acea vreme, rezultatele oricărei schimbări trebuiau să fie, în 
mod necesar, în folosul principilor şi să le sporească puterea, 
tot aşa şi reforma birgerilor, cu cît se separa mai net de 
elementele ţărăneşti şi plebee, trebuia să cadă tot mai mult 
sub controlul principilor reformaţi. Insuşi Luther a devenit 
din ce în ce mai mult sluga lor, şi poporul nu se înşela de loc 
cînd spunea că Luther a devenit, ca toţi ceilalţi, o slugă a 
principilor şi ştia foarte bine ce face cînd, la Orlaminde, a 
aruncat cu pietre în el. 

După izbucnirea războiului ţărănesc, mai ales în regiunile 
unde principii şi nobilii erau în marea lor majoritate catolici, 
Luther a încercat să joace rolu1 de mijlocitor. El a atacat cu 
vehemenţă organele puterii, învinuindu-le că chiar ele au 
provocat răscoala, prin asuprirea ţăranilor, şi spunîndu-le că 
nu ţăranii, ci însuşi dnezeu le este potrivnic. Dar răscoala, 
spunea el pe de altă parte, este şi ea potrivnică lui dumnezeu 
şi evangheliei. In concluzie, el sfătuia ambele tabere să-şi 
facă concesii una alteia şi să trăiască în bună înţelegere. 

Dar, în pofida acestor propuneri de împăcare bine inten
ţionate, răscoala s-a întins repede, cuprinzînd chiar şi re
giunile prbtestante, stăpînite de principi, nobili şi oraşe lute
rane, şi a depăşit cu repeziciune „chibzuita" reformă a bir
gerilor. In imediata apropiere de Luther, în Turingia, şi-a 
instalat cartierul general cea mai hotărîtă fracţiune a răscu
laţilor, de sub conducerea lui Minzer. lncă cîteva succese, 
şi întreaga Germanie ar fi fost în flăcărri, iar Luther încercuit 
şi, poate, tras în ţeapă ca trădător şi întreaga reformă a bir
gerilor ar fi fost măturată de talazurile năprasnice ale revo
luţiei ţăranilor şi plebeilor. Intr-o asemenea situaţie nu mai 
era timp de stat pe gînduri. In faţa revoluţiei au fost uitate 
toate vechile duşmănii ; în comparaţie cu cetele de ţărani, 
slujitorii sodomei romano-catolice erau nişte mieluşei nevino-
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vaţi, nişte fii blînzi i lui dumnezeu ; şi iată că birgerii şi 
principu, nobilii şi clerul , Luther şi papa se uniră „împotrivi 
bandelor asasine şi prădalnice ale ţăraniloru 221 •  

„Care cum poate să-i siîşie în bucă/I, să-i sugrume şi să-i înjunghie, 
iă/iş sau pe ascuns, ca pe nişte cîini turba/I I - strigă Luther. - De 
aceea, stmaţi doni, săriţi în ajutor, salvaţi ceea ce PUrteţi şi care cum 
poate să-i înjunghie, să-i bată şi  să-i sugrume i iar de veţi muri în luptă, 
ferice de voi, căci de o moarte mai fericită ca aceasta nu puteţi avea 
parte". Numai să nu se aibă o milă rău înţeleasă faţă de ţărani. Cei 
cărora le este milă de oamenii aceştia, de care nici lui dumnezeu însuşi 
nu îi e milă, ci pe care, diJotrivă, vrea să-i vadă pedepsiţi şi  nimiciţi, 
înseamnă că intră ei înşişi în rîndurile celor răsculaţi, O dată şi o dat. 
ţăranii vor învăţa ei singuri să mulţumească lui dumnezeu atunci cind 
vor trebui să dea o vaca pentru a se putea bucura în 1ihnă de cealaltă 1 
iar principii vor invăţa să cunoască din această răscoală adevăratul 
caracter al plebei, care nu poate fi cîrmuită decît prin forţă. „Inţeleptut 
spune : cibus, onus et virga asino * i ţăranului îi ajung paiele de ovăz i 
el nu înţelege de cuvînt şi e nătîng, deci trebuie să asculte de bici şi  
de puşcă, căci aşa merită. Să ne rugăm pentru el ca să devină ascultător, 
iar de nu, fiţi fără milă. Lăsaţi puştile să-i secere, căci ceea ce ar pute. 
face ei ar fi de o mie de ori mai rău" .  

La fel au vorbit şi burghezii socialişti şi  filantropi de la 
noi răposaţi întru domnul, cînd, după evenimentele din 
martie, proletariatul a venit să-şi ceară partea ce i se cuvenea 
din roadele victoriei. 

Prin traducerea Bibliei, Luther a pus în mina mişcării 
plebee o armă puternică. Prin Biblie, el a opus creştinismului 
feudalizat din vremea li creştinismul modest al primelor 
secole, iar societăţii feudale decadente imaginea unei socie
tăţi care nu cunoştea ierarhia feudală artificială şi adînc 
stratificată. Ţăranii întrebuinţaseră această armă în toate di
recţiile : împotriva principilor, a nobilimii, a popilor. Acum 
Luther o întorcea împotriva lor şi transforma Biblia într-un 
adevărat ditiramb la adresa autorităţii instituite de dumne
zeu, cum nici un lingău al monarhiei absolute nu a reuşit să 
compună vreodată. Autoritatea cu care principii erau inves
tiţi prin graţia lui dumnezeu, supunerea pasivă şi chiar iobă
gia erau consfinţite cu ajutorul Bibliei. Astfel a fost renegată 
nu numai răscoala ţăanilor, dar chiar întreaga răzvrătire a 
lui Luther împotriva autorităţii clericale şi laice ; astfel a fost 
trădată în folosul principilor nu numai mişcarea populară, dar 
şi cea a birgerilor. 

* - măgarului îi trebuie hrană, povară şi bici. - Nota Trad. 
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Mai e oare nevoie să-i numim pe burghezii oare ne-au dat 
de curînd noi exemple de asemenea renegare a propriului 
lor trecut ? 

Să facem acum o comparaţie între revoluţionarul plebeu 
Minzer şi Luther, reformatorul biirgerilor. 

Thomas Minzer s-a născut la Stolberg, în munţii Harz, în 
jurul anului 1498 222• Tatăl lui se pare că a murit spînzurat, 
victimă a samavolniciei conţilor de Stolberg. Incă de la vîrsta 
de 1 5  ani, pe cind studia la şcoala din Halle, Miinzer a înte
miat o asociaţie secretă împotriva arhiepiscopului de Magde
burg şi a bisericii romano-catolice în general. Graţie erudiţiei 
sale în domeniul teoJogiei din vremea aceea, el a obţinut de 
timpuriu titlul de doctor şi un post de diacon într-o mănăstire 
de maici din Halle. Incă de pe atunci el trata ritul şi dogmele 
bisericii cu cel mai adînc dispreţ : în timpul liturghiei el 
omitea cuvintele transsubstanţierii şi, după cum afirmă Luther, 
mînca hostia nesfinţită. Obiectul principal de studiu îl con
stituiau pentru el misticii medievali şi mai Jes operele 
hiliaste ale lui Ioachim de Calabria. Lui Miinzer i se pătea 
că împărăţia de o mie de ani şi aspra judecare a bisericii 
denaturate şi a lumii depravate pe care aceasta o vestea şi 
o zugrăvea se apropie o dată cu Reforma şi cu starea de fră
mîntare generală a epocii. Predicile pe care le ţinea în îm
prejurimi aveau n mare răsunet. In 1520 a plecat la Zwickau, 
unde a fost primul predicator evanghelic. Acolo Miinzer a 
găsit una dintre sectele de hiliaşti exaltaţi care continuau să 
existe în multe regiuni, neştiute de nimeni, şi care, sub haina 
umilinţei şi a sihăstriei lor de moment, ascundeau opoziţia 
crescîndă a straturilor celor mai de jos ale societăţii împo
triva situaţiei existente, dar care acum, dată fiind agitaţia 
mereu crescîndă, ieşeau la lumina zilei din ce în ce mai făţiş 
şi mai stăruitor. Era secta anabaptiştilor 223 ,  în fruntea căreia 
se afla Niklas Storch. Ei predicau apropierea judecăţii de 
apoi şi a împărăţiei de o mie de ani ; ei „cădeau în transă, 
aveau stări extatice şi darul prorocirii " .  Curînd au intrat în 
conflict cu consiliul municipal din Zwickau ; Miinzer le-a luat 
apărarea, cu toate că de fapt nu i s-a alăturat niciodată cu 
totul, ci mai degrabă i-a atras pe ei sub influenţa lui. Consi
liul municipal a luat măsuri energice împotriva lor ; ei au fost 
siliţi să părăsească oraşul şi Miinzer împreună cu ei. Era pe 
la sfîrşitul anului 1521 . 

Miinzer pleacă la Praga şi,  sprijinindu-se pe rămăşiţele 
mişcării husite, caută să recruteze noi adepţi ; dar singurul 
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rezultat al proclamaţiei lansate de l a fost acela că a trebuit 
să fugă şi din Boemia. In 1522 devine predicator la Allstedt, 
'în Turingia. Aici îşi începe acţiunea prin reformarea cultului. 
Incă înainte ca Luther să fi îndrăznit să meargă atît de de
parte, Minzer a înlăturat complet limba latină şi a introdus 
citirea întregii Biblii, i ar nu numai a textelor din evanghelii 
şi din epistolele hotărîte pentru slujbele duminicale. In ace
laşi timp el a organizat propaganda în împrejurimi. Poporul 
venea din toate părţile la el şi în curînd Allstedtul a devenit 
centrul mişcării populare anticlericale din întreaga Turingie. 

Pe atunci Minzer mai era în primul rînd teolog. Atacurile 
li erau îndreptate aproape exclusiv împotriva popilor. Dar 
el nu propovăduia dezbateri calme şi progresul paşnic, aşa 
cum începuse să predice Luther la data aceea, ci continua 
vechile predici ale acestuia care preconizau mijloacele vio
lente şi chema principii saxoni şi poporul la intervenţie ar
mată împotriva popilor romano-catolici. 

„Hristos a spus : «Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia». Dar ce 
trebuie să faceţi voi" (principii saxoni) „cu ea 1 Dacă vreţi să fiţi sluji
torii lui dumnezeu, nimic altceva decît să-i îndepărtaţi şi să-i izolaţi pe 
cei răi, care împiedică răspindirea evangheliei. Hristos a poruncit cu 
străşnicie (Luca 19,27) : «Iar pe vrăjmaşii mei aduceţi-i aici şi  tăiaţi-i în 
faţa mea»„. Nu ne răspundeţi cu vorbe deşarte cum că puterea lui dum
nezeu trebuie să facă aceasta fără ajutorul sabiei voastre ; căci sabia 
voastră ar putea să ruginească in teacă. Cei care sînt împotriva revela
ţiei divine să fie �nlăturaţi fără milă, aşa cum Iezechia, Cirus, lozi, 
Danii! şi  Ilie au nimicit pe Preoţii lui Baal, căci astfel biserica creştină 
nu va putea reveni la forma ei iniţială, Buruienile trebuie smulse din 
via domnului în vremea recoltei. Dumnezeu a spus (Moise, Deuteronomul, 
cap, 7) . «Să nu vă milostiviţi de idolatri, sfărîmaţi-le altarele, nimiciţi 
şi ardeţi chipurile lor turnate, ca să nu vărs minia mea asupra 
voastră» • 224• 

Dar aceste apeluri adresate principilor au rămas fără răs
puns, în timp ce în rîndurile poporului agitaţia revoluţionră 
creştea zi de zi. Minzer, ale cărui idei se conturau tot mai 
precis şi deveneau din ce în ce mari îndrăzneţe, s-a despărţit 
acum definitiv de Reforma birgerilor şi a început din acest 
moment să activeze făţiş ca agitator politic. 

Doctrina lui teologieă-filozofică ataca nu numai princi
piile de bază ale catolicismului, ci şi pe cele ale creştinismu
lui în general. El propovăduia într-o fomă creştină un pan
teism care prezenta o ciudată asemănare cu concepţia 
speculativă modernă 225 şi care friza pe alocuri chiar ateismul. 
El nega Biblia ca revelaţie unică şi infailibilă. Raţiunea este 
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adevărata revelaţie, revelaţia vie, o revelaţie care a existat 
în toate epocile, la toate popoarele şi care există şi astăzi. 
A opune raţiunii Biblia înseamnă a nimici spiritul folosind 
litera moartă. Căci duhul sfînt despre c are vorbeşte Biblia 
nu este ceva ce există în afara noastră. Duhul sfînt este toc
mai raţiunea. Credinţa nu este altceva decît trezirea raţiunii 
în om, de aceea şi păgînii pot avea credinţă. Prin această cre
dinţă, prin raţiunea trezită la viaţă, omul devine el însuşi 
asemenea lui dumnezeu şi se mîntuieşte. Raiul nu este deci 
ceva transcendent, el trebuie oăutat în viaţa aceasta, iar mi
siunea credincioşilor este să instaureze acest rai, împărăţia 
lui dumnezeu, aici pe pămînt. Şi după cum nu există un rai 
transcendent, tot astfel nu există nici iad sau osîndă transcen
dentă. Diavolul nu este nici el decît expresia poftelor şi a 
dorinţelor necuate ale oamenilor. Hristos a fost un om ca toţi 
oamenii, un profet şi un învăţător, iar împărtăşania pe care 
o preconiza el era o simplă cină commorativă, la care se 
mînca pîine şi se bea vin fără nici un adaos mistic. 

Miinzer a propovăduit aceste învăţături deghizîndu-le de 
cle mai multe ori cu aceleaşi formule creştine sub care a 
fost silită să se ascundă o vreme şi filozofia modernă. să 
ideea fundamentală, profund eretică, se întrezăreşte la tot 
p asul în scrierile lui şi se vede că el lua mult mai puţin în 
serios camuflajul biblic decît mulţi discipoli ai lui Hegel din 
zilele noastre. Şi totuşi pe Minzer J despart 300 de ani de 
filozofia modenă. 

Doctrina sa politică era strîns legată de aceste concepţii 
religioase revoluţionare şi depăşea relaţiile sociale şi politice 
existente pe atunci în aceeaşi măsură în care teologia lui 
dep ăşea concepţiile curente ale epoiii sale. După cum filo
zofia religioasă a lui Minzer friza ateismul, programul său 
politic friza comunismul, şi multe dintre sectele comuniste 
modene nu dispuneau, chiar în ajunul revoluţiei din februa
rie, de un arsenal teoretic mult maii bogat decît cel l 
„adepţilor Jui Minzer" din secolul l XVI-lea. Acest program, 
care era în mai mică măsură o sinteză a revendicărilor ple
beilor de ,atunci, reprezentînd mai curînd o genială anticipare 
a condiţiilor de emancipare a elementelor proletare care abia 
începeau să se dezvolte printre plebei, acest program cerea 
imediata instaurare a împărăţiei lui dumnezeu pe pămînt, a 
prorocitei împărăţii de o mie de ani, prin readucerea bise
ricii la forma ei iniţială şi prin înlăturarea tuturor institu
ţiilor care erau în contradicţie cu această biserică care-şi 
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zicea creştină primitivă, dar care în realitate era cît se poate 
de modenă. Prin împărăţia lui dumnezeu, Minzer înţelegea 
însă o societate în care nu vor mai exista deosebiri de olasă, 
proprietate privată şi nici o autoritate de stat de sine stătă
toare, străină de membrii societăţii şi opusă lor. Toate auto
rităţile existente care nu ar fi voit să se supună şi să se 
alăture revoluţiei trebuiau răstunate, toate muncile şi toate 
bunurile trebuiau să devină comune, urmînd să fie realizată 
egalitatea deplină. Urma să se întemeieze o uniune care să 
aplice în practică cele de mai sus nu numai în întreaga Ger
manie, i în întreaga lume creştină ; principii şi nobilii urmau 
să fie invitaţi să i se alăture, iar dacă refuzau, uniunea tre
buia să-i răstoane la prima ocazie cu armele în mînă sau 
să-i ucidă. 

Minzer a început imediat să organizeze această uniune. 
Predicile lui au căpătat un caracter şi mai vehement, şi mai 
revoluţionar ; pe Jîngă atacurile împotriva popilor, el tuna 
şi fulgera u aceeaşi pasiune şi împotriva principilor, a no
bilimii, a patriciatului, şi zugrăvea în culori vii asuprirea 
existentă, opunîndu-i imaginea lui fantezistă despre împără
ţia de o mie de ani a egalităţii social-republicane. In acelaşi 
timp scotea o mulţime de pamflete revoluţionare şi trimitea 
emisari în toate direcţiile, ocupîndu-se personal de organi
zarea uniunii în Allstedt şi în împrejurimi. 

Primul rod al acestei propagande a fost distrugerea cape
lei sfintei Maria de la Mellerbach, lîngă Allstedt, după po
runca : „Jertfelnicele lor să le doborîţi, stîlpii lor să-i sfărî
maţi şi chipurile turnate s ă  le ardeţi în foc, căci tu eşti popor 
sfînt" (Deuteronom, cap.  7, 56) . Principii saxoni au venit în 
persoană la Allstedt ca să potolească răscoala şi l-au chemat 
pe Minzer la castel. Acolo l le ţinu o p redică cum nu erau 
obişnuiţi să audă din partea lui Luther, „carnea ghiftuită de 
la Wittenberg" ,  după cum îl numea Minzer. El cerea cu ho
tărîre să fie ucişi cîrmuitorii cei nelegiuiţi, mai ales popii şi 
călugării, care consideră evanghelia drept erezie, şi-şi spri
jinea această afirmaţie pe texte din Noul testament. Ne
legiuiţii nu au dreptul să trăiască decît cl mult prin milosti
virea celor aleşi. Daoă principii nu-i vor extermina pe 
nelegiuiţi, dumnezeu le va lua paloşul, fiindcă puterea palo
şului aparţine întregii comunităţi. Cei care se îndeletnicesc 
cu cămătăria, hoţia şi tîlhăria sînt în primul rînd principii 
şi nobilii : ei îşi asumă dreptul de proprietate asupra tuturor 
fiinţelor, a peştilor din apă, a păsărilor din aer şi a tuturor 
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roadelor pămîntului. Şi apoi mai cutează să predice săracilor 
porunca : să nu furi, cînd ei înşişi apucă de unde pot, îl ju
poaie şi-l storc pe ţăran şi pe meseriaş, iar dacă acesta gre
şeşte cit de puţin, e spînzurat, şi la toate acestea doctorul 
Liigner * nu găseşte altceva de supus decît : min. 

„Domnii înşişi sînt vinovaţi' că omul sărac le devine duşman. Cum 
ar putea lucrurile să meargă bine pe viitor, dacă ei nu vor să înlăture 
cauza revoluţiei ? h, scumpii mei domni, ce frumos o să lovească dom
nul cu o rangă de fier în oalele vechi I Adevăr vă spun că voi răscula 
poporul. Rămîneţi cu bine ! • (Comp. Zimmermann. „Războiul ţărănesc" , 
partea a II-a, pag. 75). 

Miinzer îşi dădu predica la tipărit ; drept pedeapsă, du
.cele J ohann de Saxoni a sili pe tipograful său din Allstedt 
să părăsească ţara, iar lui Miinzer îi impuse să supună toate 
scrierile sale cenzurii guvernului ducal de la Weimar. El 
însă nu ţinu seama de această poruncă şi, curînd dup. aceea, 
dădu la tipărit în oraşul imperial Miihlhausen o scriere cit se 
poate de subversivă 226 prin care îndemna poporul 

„Să lărgească spărtura pentru ca toată lumea să poată vedea şi înţe
lege cine sînt mai-marii noştri care au păcătuit împotriva lui dumnezeu, 
f.cînd din el un omuleţ pictat• . 

Această scriere se încheia cu cuvintele : 

„Lumea întreagă va fi zdruncinată din temelii ; lucrurile se vor p e
trece astfel înoît nelegiuiţii vr fi daţi jos de la domnie, iar cei de j os 
vor fi ridicaţi• . 

„Thomas Miinzer cu ciocanul" a însc'ris drept moto pe 
!copertă : 

„Iată îţi pun cuvintele mele în gura ta ca să smulgi şi să arunci l a  
pămînt, s ă  prăpădeşti şi să dărîmi, să zideşti şi să sădeşti. U n  zid d e  fier s-a înălţat împotriva regilor, principilor şi popilor, şi  împotriva poporu
lui. N-au decît să înceapă lupta, victoria va duce în chip miraculos la 
pieirea tiranilor puternici şi necredincioşi " .  

Ruptura lui Miinzer cu Luther şi partiduJ acestuia se 
produsese de mult. Luther fusese nevoit chiar să adopte unele 
reforme bisericeşti pe care Miinzer le introdusese fără să-l 
fi întrebat. El urmărea activitatea lui Miinzer cu neincrede
rea mocnită a reformatorului moderat faţă de un p artid mai 
energic şi mai radical. Incă în primăvara anului 1 524 Miinzer 

* Joc de cuvilte : „Ligner• - mincină. (Minzer se rferă la Luther) . 
- Nota Red. 
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îi scrisese lui Melanchthon, acest prototip al savantului de 
cabinet filistin şi bolnăvicios, învinuindu-l că nici el, nici 
Luther nu înţeleg de Joc mişcarea, ci caută s-o înnăbuşe prin 
credinţa oarbă în litera Bibliei şi că întreaga lor doctrină este 
putredă. 

„Iubiţi fraţi, lăsaţi deoparte aşteptarea şi şovăiala ; a venit timpul, 
vara bate la uşă, nu legaţi �rieteşug cu cei nelegiuiţi ; ei împiedică cu
vîntul să acţioneze cu toată puterea. Nu-i linguşiţi pe principi, căci veţi 
pieri împreună cu ei. O, voi cărturari gingaşi, nu vă fie cu supărare, 
căci n-am încotro" 221, 

Luther îl provoacă de mai multe ori pe Minzer la o dispută 
publică, dar acesta, gata să înceap ă  în orice clipă lupta în 
faţa poporului, nu avea nici o poftă să se lase atras într-o 
ciorovăială teologică în faţa publicului p ărtinitor al Univer
sităţii din Wittenberg. El nu voia „să transforme mărturia 
spiritului într-un privilegiu al forului universitar" .  Dacă 
Luther era sincer, n-avea decît să facă uz de influenţa sa ca 
să înceteze persecuţiile împotriva tipografului lui Minzer şi 
cenzurarea s crierilor sale, pentru oa lupta să poată fi dusă 
nestingherit prin presă. 

După ce Minzer a publicat broşura revoluţionară amintită 
mai sus, Luther s-a manifestat pe faţă ca denunţător, luînd 
atitudine împotriva lui. !n „Scrisoarea c ătre principii din 
Saxonia împotriva spiritului de răzvrătire" 228 tipărită de el, 
Luther declară pe Minzer unealtă a diavolului şi cere prin
cipilor să intervină şi să alunge din ţară pe instigatorii la 
răscoală, deoarece aceştia nu se mulţumesc să predice învă
ţăturile lor dăunătoare, ci îndeamnă la răscoală şi la împo
trivire violentă faţă de stăpînire. 

La 1 august Minzer este silit să dea socoteală în faţa 
principilor adunaţi la castelul de la Weimar, fiind învinuit c ă  
a incitat la răscoală. Existau probe extrem d e  compromiţă
toare împotriva lui ; se dăduse de urma uniunii Jui secrete 
şi se descoperise că el jucase un rol însemnat şi în crearea 
uniunilor minerilor şi ţăranilor. Minzer este ameninţat cu 
expulzarea. Abia reîntors la Allstedt, află că ducele Georg 
de Saxonia cerea extrădarea lui i fuseseră interceptate scri
sori ale uniunii, scrise de mina lui, prin c are supuşii lui Georg 
erau îndemnaţi la rezistenţă armată împotriva duşmanilor 
evangheliei. Dacă Minzer n-ar i părăsit oraşul, consiliul 
municipal l-ar fi extrădat. 

Intre timp, agitaţia crescîndă care domnea printre ţărani 
şi plebei înlesnise mult propaganda lui Minzer. Printre 
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anabaptişti el cîştigase agenţi de nepreţuit pentru această 
propagandă. Această sectă, fără dogme precise, bine determi
nate, unită numai prin opoziţia comună a membrilor ei împo
triva tuturor claselor stăpînitoare şi p rin simbolul comun al 
celui de-al doilea botez, o sectă strict ascetică prin felul ei 
de viaţă, neobosită, fanatică şi neîfricată în agitaţia pe care 
o făcea, se grupase din ce în ce mai strîns în jurul lui 
Miinzer. Neputîndu-şi fixa un domiciliu stabil din cauza per
secuţiilor, această sectă cutreiera Gemania în lung şi în lat, 
propovăduind peste tot noua învăţătură, în care Minzer 
fomulase în mod lămurit propriile ei nevoi şi aspiraţii. Ne
număraţi anabaptişti au fost schingiuiţi, arşi de vii sau exe
cutaţi în alt mod, dar curajul şi perseverenţa acestor emisari 
erau neclintite şi succesul activităţii lor era nemăsurat, dato
rită repeziciunii cu care se în.tindea agitaţia în popor. De 
aceea, fugind din Turingia, Miinzer a găsit peste tot terenul 
pregătit, putînd să se îndrepte încotro ar fi voit. 

Lingă Niimberg, oraş spre care se îndreaptă Miinzer mai 
întîi 229 ,  abia cu o lună înainte fusese înnăbuşită în faşă o 
răscoală ţărănească. Aici Miinzer face agitaţie p e  ascuns ; în 
scurt timp au apărut oameni care susţineau principiile lui 
teJogice cele mai îndrăzneţe despre caracterul neobligatoriu 
al Bibliei şi deşertăciunea tainelor care-l considerau pe 
Hristos un om ca toţi oamenii şi care declarau că autoritatea 
stăipînirii lumeşti e potrivnică lui dumnezeu. „Pe aici se vede 
că umblă satana, spiritul de Ja Allstedt I " ,  exclamă Luther. 
La Niirnberg, Miinzer dă la tipărit răspunsul său către 
Luther 230• El îl acuză în mod direct că linguşeşte pe principi 
şi .că prin jumătăţile lui de măsură sprijină tabăra reacţionară. 
D ar poporul se va elibera, şi atunci doctorul Luther se va 
pomeni ca o vulpe prinsă în capcană. - Lucrarea a fost con
fisoată din ordinul consiliului municipal şi Miinzer a trebuit 
să părăsească Niirnbergul. 

De astă dată el se îndreaptă, prin Suabia, spre Alsacia, 
Elveţia şi se înapoiază în Pădurea Neagră superioară, unde 
răscoala izbucnise de cîteva luni, grăbită fiind în mare mă
sură de emisarii săi anabaptişti. Această călătorie de propa
gandă făcută de Miinzer a contribuit, desigur, în mod consi
derabil la organizarea partdului ppular, la formularea clară 
a revendicărilor lui şi, în sfîrşit, la izbucnirea generală a 
r.ăscoalei în aprilie 1525. Aici apare foarte clar dublul aspect· 
al aotivităţii lui Miinzer, pe de o p arte în rîndurile poporului , . 
căruia îi vorbea în limbajul profeţiilor reJigioase, singuruU 

25 - Marx-Engels - Opere, voi. 1 
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care putea fi pe atunci pe înţelesul acestuia, şi, pe de altă 
parte, în rîndurile iniţiaţilor, faţă de care putea să-şi exprime 
deschis scopul său final. Dacă chiar înainte, în Turingia, 
Minzer înjghebase în jurul lui un cerc format din oamenii 
cei mai hotărîţi, care proveneau nu numai din popor, ci şi in 
clerul de jos, pe care-i pusese în fruntea uniunii secrete, aici 
el devine punctul central al întregii mişcări revoluţionare 
din sud-vestul Germaniei. El organizează legătura cu Saxonia 
şi Turingia prin Franconia şi Suabia, ajungînd pînă în Alsacia 
şi la graniţa Elveţiei, şi numără printre discipolii săi şi printre 
conducătorii uniunii agitatori din sudul Germaniei, ca, de 
pildă, Hubmaier în Waldshut, Konrad Grebel din Zirich, 
Franz Rabmann la Griessen, Schappeler la Memmingen, Jakob 
Wehe la Leipheim, doctorul Mantel la Stuttgart, cei mai mulţi 
dintre aceştia fiind preoţi revoluţionari. El personal a stat 
mai mult în Griessen, în apropierea graniţei de la Schaffhau
sen, ponind de aici să cutreiere regiunile Hegau, Klettgau etc. 
Persecuţiile sîngeroase pe care principii şi nobilii alarmaţi 
le-au dezlănţuit pretutindeni împotriva acestei noi erezii a 
plebeilor au contribuit în mod considelabil la aţîţarea spiri
tului rebel şi la strîngerea şi mai hotărîtă a rîndurilor uniunii. 
Astfel şi-a dus Minzer munca de agitaţie timp de vreo cinci 
luni în Germania de sud, iar cu puţin timp înainte de izbucni
rea răscoalei s-a întors în Turingia, spre a lua personaJ con
ducerea ei. Aici îl vom regăsi. 

Vom vedea cit de fidel oglindeşte caracterul şi felul de a 
se comporta al celor doi şefi de partide însăşi atitudinea 
acestor partide, cum nehotărîrea, teama de această mişcare 
care devenea din ce în ce mai ameninţătoare, slugănicia laşă 
a lui Luther faţă de principi corespundeau întru totul politicii 
şovăielnice şi echivoce a birgerilor şi cum energia revolu
ţionară şi atitudinea hotărîtă a lui Minzer îşi găsesc expresia 
în fracţiunea cea mai înaintată a plebeilor şi ţăranilor. Sin
gura deosebire este că, în timp ce Luther s-a mulţumit să 
exprime concepţiile şi  dorinţele majorităţii clasei sale şi să-şi 
cîştige astfel o popularitate cit se poate de ieftină în mijlocul 
ei, Minzer, dimpotrivă, a mers mult mai departe decit con
cepţiile şi revendicările imediate ale plebeilor şi ţăranilor şi 
şi-a format din elita elementelor revoluţionare care îi stăteau 
la dispoziţie un partid, care de altfel - în măsura în care era 
la înălţimea ideilor sale şi împărtăşea energia sa - nu re
prezenta totuşi decit o minoritate restrînsă în masa răs
culaţilor. 
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Cm la 50 de i după înnăbuşirea mişcării husite au 
apărut primele simptome ale spiritului revoluţionar care în
colţise în rînduri.e ţăranilor germani *. 

In 1476 a luat fiinţă prima conjuraţie a ţăranilor în pisco
patul Wirzburg, care fusese s ărăcit încă în trecut de pe urma 
războaielor husite, „din cauza unei guvernări proaste, a tot 
felul de impozite, biruri, lupte, duşmnii, războaie, incendii, 
asasinate, întemniţări etc. " , şi care continua să fie jefuit în 
mod neruşinat de episcopi, de popi şi de nobilime. Un tînăr 
păstor şi muzicant, Hans Boheim din Niklashausen, supra
numit şi ţimbalagiul, sau Hans fluiera:ul, apăru deodată în 
valea Tauberului şi începu să prorocească. El povestea că 
i s-a arătat fecioara Maria şi că i-a poruncit să-şi arunce în 
foc ţimbalul, să nu mai slujească dansului şi plăcerilor vino
vate, ci s ă  îndemne pporul l a  pocăinţă. Prin urmare, fiecare 
să se pocăiască şi să lase la o parte plăcerile deşarte ale 
acestei lumi, să lpede toate bijuteriile şi p odoabele şi s ă  
meargă î n  pelerinaj la Maica Domnului din Niklashausen 
pentru a obţine iertarea p ăcatelor. 

lntîlnim aici, �a primul precursor al mişcării, acel ascetism 
caracteristic tuturor răscoalelor medievale cu nuanţă reli
gioasă pe care îl găsim şi în timpurile mai noi, la începuturile 
oricărei mişcări proletare. Această austeritate asc·etică a mo
ravurilor, această cerinţă de a renunţa la toate plăcerile şi 
bucuriile vieţii, opune, pe de o p arte, claselor stipînitoare 
principiul egalităţii spartane şi este, pe de Jtă parte, o fază 
de tranziţie necesară fără de care p ătura de j os a societăţii 

* In cronologia noastră urmăm datele stabilite de Zimmermann, pe 
care sîntem n evoiţi să ne bazăm în întrgime, întrucît în străinătate nu 
dispunem de suficiente izvoare, şi pe care le putm considera pe deplin 
satisfăcătoare, dat fiind scopul lucrării de faţă. 

25* 
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nu se poate pune niciodată în mişcare. Pentru a-şi dezvolta 
energia revoluţionară, p entru a-şi clarifica atitudinea ostilă 
faţă de toate celelalte elemente ale societăţii, p entru a se
concentra ca clasă, ea trebuie să înceapă prin a se dezbăra 
de tot ceea ce ar mai putea-o face să se împace cu o·rdinea 
social ă  existentă, trebuie să renunţe la puţinele plăceri care 
pentru moment îi mai fac suportabilă existenţa oprimată, 
plăceri pe care nici cea mai cruntă asuprire nu i le poate: 
smulge. Acest ascetism plebeu şi proletar se deosebeşte fun
damental, atît prin forma sa de un fanatism sălbatic cit şi prin. 
conţinutul său, de ascetismul biirgerilor pe care-l propovăduia 
morala luterană a biirgerilor şi puritanii englezi (spre deose
bire de independenţi 231 şi de alte secte mai radicale) şi al 
cărui secret constă exclusiv în spiritul de economie burghez� 
Se înţelege, de altfel, că acest ascetism plebeu-proJetar îşi 
pierde caracterul revoluţionar pe măsură ce, pe de o parte„ 
dezvoltarea forţelor de producţie moderne sporeşte la infinit 
mijloacele de consum, făcînd în felul acesta inutilă egalitatea 
sp artană, iar pe de altă parte condiţiile de viaţă ale proleta
riatului şi o dată cu ele .proletariatul însuşi devin tot mai 
revoluţionare. Ascetismul dispare încetul cu încetul din rîn
durile masei şi se transformă, la sectanţii care se crampo
nează de el, fie d e- a  dreptul în zgîrcenie burgheză, fie într-un. 
excs de virtute, care, în practică, se reduce şi a la zgîrcenia. 
filistinului sau a meseriaşului. Masei proletare nici nu e ne
voie să-i mai p redici renunţarea, căci oricum aproape nu are 
la ce renunţa. 

Predica Jui Hans luierarul, care îndemna pe oameni la 
pocăinţă, s-a bucurat de un mare răsunet ; toţi prorocii răs
coalJor începeau cu o astfel de predică, şi într-adevăr 
numai un efort extraordinar, o renunţare bruscă la felul de 
viaţă obişnuit puteau pune în mişcare această ţărănime fări
miţată, răzleţită, crescută în spiritul unei supuneri oarbe. 
Au început pelerinajele la Niklashausen, care în scurt timp. 
au luat mari proporţii ; şi cu cit poporul venea în număr mai 
mare, cu atît tînărul rebel îşi exprima mai deschis planurile. 
Maica Domnului din Niklashausen îi vestise, predica el, c ă· 
de acum înainte nu trebuia să mai existe nici împăraţi, nici 
principi, nici p apă şi nici o altă autoritate bisericească sa. 
lumească, ci să fie u toţii fraţi, fiecare să-şi cîştige pîinea 
prin munca braţelor lui şi nici unul să nu aib ă mai mult decît 
celălalt. Toate dijmele, arenzile, servituţile, vămile, impozi
tele, precum şi toate celelalte dări şi prestaţii, să fie desfiin-
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ţate pentru totdeauna, iar pădurile, apele şi păşunile să fie 
lib}re în tot locul. 

Poporul primi cu bucurie această nouă evanghelie. Faima 
profetului, „solia Maicii Domnului " ,  se răspîndi repede pînă 
în cele mai îndepărtate ţinuturi ; din Odenwald, de pe Main, 
Kocher şi Jagst, şi chiar din B avaria, Suabia şi din Renania, 
veneau la el pelerini în număr mare. Oamenii spuneau despre 
el că aT fi săvîşit minuni, cădeau în genunchi în faţa lui şi 
i se închinau ca unui sfînt : se băteau pentru un smoc din 
căciula lui, de parcă ar fi fost o relicvă sau n talisman. 
Degeaba se ridicau popii împotriva lui, degeaba zugrăveau 
vedeniile lui ca pe o nlucim pusă la cle de satana, iar 
minunile lui ca pe înşelătorii ale iadului. Masa credincioşi
lor crştea vertiginos, începea să se formeze o sectă revo
luţionară, predicile duminicale ale păstorului rebel adunau 
1a Niklashausen cite 40.000 de oameni o dată şi chiar 
mai mulţi. 

Hans fluierarul a predicat mai multe luni de-a rîndul în 
faţa mulţimii. El nu avea însă intenţia să se limiteze la pre
dici. El întreţinea legături secrete cu preotul din Niklashausen 
şi cu doi cavaleri, Kunz von Thunfeld şi fiul acestuia, adepţi 
i noii învăţături şi care urmau să devină conducătorii mili
tari i răscolei proiectate. In sfîrşit, în duminica din ajunul 
sfîntuJui Kilian, cînd i s�a părut că ·puterea sa crescuse sufi
cient, Hans fluierarul a dat semnalul. 

„Şi acum - şi-a încheiat el predica - mergeţi la casele voastre şi 
chibzuiţi asupra celor ce v-a vestit presfînta Maică a Domnului ; iar 
sîmbăta viitoare lăsaţi-vă femeile, copiii şi bătrînii acasă, iar voi băr
baţii veniţi din nou aici la Niklashausen de ziua sfintei Margareta, adică 

:sîmbăta viitoare ; şi aduceţi cu voi pe fraţii şi pe prietenii voştri, în nu
măr cit mai mare. Nu veniţi insă cu toiagul de pelerin, ci înarmaţi pină 
în dinţi, într-o mină u luminarea de pelerin, în cealaltă cu sabie, suliţă 
sau cu alebardă ; şi sfinta Fecioară vă va vesti atunci care este porunca 
ei şi ce trebuie să faceţi• 232. 

Dar înainte de sosirea maselor de ţărani, călăreţii 
episcopului * îl ridicaseră pe prorocul răscoalei în timpul 
nopţii şi îl duseseră la castelul din Wirzburg. In ziua hotă
Tîtă s-au adunat 34.000 de ţărani înarmaţi, însă vestea în
temniţării lui Hans fluierarul i-a descuraj at cu totul. Cei mai 
muJţi dintre ei s-au împrăştiat ; cei iniţiaţi au reuşit să 
0prească în loc vreo 1 6.000 de oameni, cu care au pornit la 
castel sub conducerea lui Kunz von Thunfeld şi a fiului său 

* - Rudolf l II-ia. - Nota Red. 
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Michael. Prin promisiuni piscopul i-a convins din nou să 
plece i. însă,

_ 
_e îndată ce au început să se împrăştie, au fost 

atacaţi de calareţii episcopului şi mulţi dintre ei au fost făcuţi 
p rizonieri. Doi dintre ei au fost decapitaţi, iar Hans flu1eraru1 
a fost ars de viu. Kunz von Thunfeld a scăpat cu fuga şi nu 
i s-a permis să se întoarcă decît după ce a renunţat la toate 
bunuile sale în favoarea episcopiei. Pelerinajle la Niklashau
sen au mai continuat un timp, însă în cele din urmă au fost 
interzise şi ele. 

După această primă încercare, Germania s-a liniştit din 
nou pentru un timp mai îndelungat. Abia după 1490 au 
început noi răscoale şi s-au format noi conjuraţii ale ţăranilor. 

Nu ne vom opri asupra răscoalei ţăranilor olandezi din 
1491 şi 1 492, c are a fost înnăbuşită ahia de ducele Albrecht de 
Saxonia prin bătălia de la Heemskerk, nici asupra răscoalei 
concomitente a ţăranilor de Ja mănăstirea Kempten din Suabii 
superioară şi a răscoalei frizilor, condusă de Sjoerd Aylva în 
jurul anlui 1 497, care a fost înnăbuşită tot de Albrecht de 
Saxonia. Aceste răscoale sînt, pe de o parte, prea îndepăr
tate de teatrul de luptă al războiului ţărănesc propriu-zis, iar 
pe de altă p arte nu sînt decît luptele unor ţărani pînă atunci 
liberi împotriva încercării de a li s e  impune feudalismul. 
Trecem, aşadar, direct Ja cele două mari conjuraţii c·are au 
pregătit războiul ţărănesc : „Opincau şi „Sărmanul Konradu .  

Aceeaşi scumpete care provocase î n  Ţările d e  Jos răs
coala ţăranilor a dat naştere în Alsacia, în 1493, unei uniui 
secrete a ţăranilor şi plebeilor, căreia i se alăturau şi oameni 
din opoziţia birgerilor şi cu c are simpatiza mai mult sau mai 
puţin chiar o parte din mica nobilime. Centrul de activitate 
al uniunii era regiunea din jurul oraşelor Schlettstadt, Sulz, 
Dambach, Rosheim, Scherweiler etc. etc. Conjuraţii cereau 
jefuirea şi exterminarea cămătarilor, care pe atunci, ca şi 
acum, secătuiau pe ţăranii alsacieni, introducerea unui n 
jubiliar în care toate datoriile s ă  fie şterse, desfiinţarea vămi
lor, a accizelor şi a altor dări, desfiinţarea tribunalului biseri
cesc şi a celui de la Rottweil (tribunalul imperial) , dreptul 
de a fi consultaţi la fixarea impozitelor, limitarea popilor 
la cîte o singură prebendă de 5060 de guldeni, des
fiinţarea spovedaniei şi instituirea unor tribunale proprii, 
alese de fiecare cmunitate. Planul conjuraţilor era ca, de 
îndată ce vor fi suficient de puternici, să atace prin surprin
dere Schlettstadtul, bine întărit, să confişte vistieria mănăs
tirilor şi a oraşului şi,  ponind de aici, să răscoale întreaga 
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Alsacie. Pe steagul uniunii, care trebuia să fie înălţat în mo
mentul răscoalei, era înfăţişată o opincă ţărănească cu nojiţe 
lungi, aşa-numitul Bundschuh, care a devenit simbolul şi d e
numirea tuturor conjuraţiilor ţărăneşti în următorii 20 de ani. 

Conjuraţii obişnuiau să-şi ţină adunările noaptea pe sin
guraticul Hungerberg. Primirea în uniune se făcea cu un 
ceremonial cit se poate de misterios, iar trădătorii erau ame
ninţaţi cu cele mai teribile pedepse. Dar, cu toate acestea, 
complotul a fost descoperit tocmai cînd urma să se dea lovi
tura împotriva Schlettstadtului, în p reajma săptămînii p ati
milor din anul 1493. Autorităţile au luat în grabă măsuri ; 
mulţi dintre conjuraţi au fost arestaţi şi torturaţi, unii dintre 
aceştia au fost tăiaţi în bucăţi sau decapitaţi, altora li s-au 
retezat mîinile sau degetele, iar apoi au fost expulzaţi. O mare 
parte au fugit în Elveţia. 

Dar, prin această primă înfrîngere, „Opinca" era departe 
de a fi fost nimicită. Dimpotrivă, ea şi-a continuat activitatea 
p e  ascuns, iar numeroşii fugari - împrăştiaţi în Elveţia şi în 
Germania de sud - au devenit tot atîţia emisari, care, găsind 
pretutindeni aceeaşi asuprire şi aceeaşi înclinare spre răs
coală, au răspîndit „Opinca " în întreaga regiune care consti
tuie astăzi provincia Baden. Sînt într-adevăr demne de admi
rat îndirjirea şi tenacitatea cu care au conspirat ţăranii din 
sudul Germaniei timp de aproape 30 de ani începînd din 1493, 
îndirjirea şi tenacitatea prin care au învins toate piedicile p e  
care l e  ridicau î n  calea unei organizaţii mai mari, centrali
zate condiţiile vieţii de la ţară, risipirea pe întinderi mari, 
îndirjire şi tenacitate cu care, după nenumărate eşecuri, în
frîngeri, excuţii ale conducătorilor, ei au continuat să con
spire pînă cînd s-a ivit, în sfîrşit, prilejul favorabil pentru o 
răscoală în masă ; această perseverenţă este într- adevăr 
demnă de admirat. 

In 1502 au început să apară printre ţăranii din episcopatul 
Speyer, care cuprindea p e  atunci şi regiunea Bruchsal, indi
ciile unei mişcări secrete. „Opinca" se reorganizase aici în
tr-adevăr cu un succes remarcabil. Vreo 7.000 de oameni 
intraseră în această uniune, al cărei centru era la Unter
grombach, localitate între Bruchsal şi Weingarten, şi ale cărei 
ramificaţii se întindeau pe Rin în jos pînă la Main şi în sus 
p înă dincolo de marca Baden. Programul ei cuprindea urmă
toarele puncte : să nu se mai plătească prindpilor, nobililM 
şi popilor dijmă, nici zeciuială, nici impozit sau vmă ; iobă
gia să fie desfiinţată ; mănăstirile şi celelalte bunuri ale ele-
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eului să fie confiscate şi împărţite poporului şi să nu mai fie 
recunoscut nici un alt s tăpîn în afară de împărat. 

Găsim aici două revendicări exprimate pentru prima oară 
de ţărani : cea a secularizării averilor bisericeşti în folosul 
poporului şi cea cu privire la monarhia germană unită şi in
divizibilă, două revendicări care de aici înainte vor apărea 
de regulă la fracţiunea mai avansată a ţăranilor şi plebeilor, 
pînă cînd Thomas Minzer va transforma împărţirea averilor 
bisericeşti în confiscarea lor în folosul comunităţii de bunuri, 
iar imperiul qerman unit în republica unită şi indivizibilă. 

Noua organizaţie a „Opincii " avea, ca şi cea veche, un 
loc de întrunire secret, un jurămînt cu privire la păstrarea 
clui mai desăvîrşit secret, un ceremonial de primire şi un 
steag reprezentînd o opincă şi inscripţia : „Numai dreptatea 
de la dumnezeu ! ". Planul de acţiune era asemănător cu cel 
l alsacienilor : urma să fie atacat prin surprindere oraşul 
Bruchsal, unde majoritatea locuitorilor făceau p arte din 
uniune ; aici urma să fie organizată o armată a uniunii, care 
să fie trimisă ca centru mobil de recrutare în p rincipatele 
din apropiere. 

Planul a fost trădat de un preot căruia i se spovedise un 
conjurat. Autorităţile au luat pe loc măsuri. Cit de ramificată 
era uniunea reiese din spaima care cuprinsese diferite stări 
sociale din Alsacia, care depindeau direct de imperiu, ca şi 
Uniunea suabă 233• Au fost aduse trupe şi s-au făcut arestări 
în masă. Impăratul Maximilian, „ultimul cavaler " ,  ordonă 
cele mai sîngeroase represalii împotriva acestei nemaipome
nite acţiuni a ţăranilor. In unele locuri s-a ajuns la organi
zarea unor cete care au opus rezistenţă armată ; însă cetele 
de ţărani, fiind izolate, nu au putut rezista mult timp. Unii 
dintre conspiratori au fost executaţi, alţii au reuşit să fugă ; 
secretul însă a fost atît de bine p ăstrat, incit cei mai mulţi 
dintre ei, p'intre care şi conducătorul conjuraţiei, au putut 
rmîne chiar în localităţile lor de baştină sau pe domeniile 
seniorilor vecini, nestînjeniţi de nimeni. 

După această nouă înfrîngere a urmat iarăşi o epocă mai 
îndelunqată de linişte aparentă în ceea ce priveşte luptele 
de clasă. Insă activitatea continua pe ascuns. Chiar în primii 
i ai secolului al XVI-lea a apărut în Suabia uniunea „Săr
manul Konrad", a cărei înfiinţare trebuie pusă, fără îndoială, 
în legătură cu activitatea membrilor împrăştiaţi ai „Opincii " ; 
în Pădurea Neagră, „Opinca" a continuat să existe sub forma 
unor , cercuri mici, pînă cînd, peste 1 O ani, un conducător 
energic al ţărnilor a reuşit să unească din nou firele risipite 
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într-o mare conjuraţie. Ambele conjuraţii au ieşit la iveală 
la scurt timp una după cealaltă, în anii agitaţi 1513-1515, 
cînd ţăranii elveţieni, unguri şi sloveni au pus la cale con
comitent o serie de mari răscoale. 

Cel care a reînfiinţat „Opinca" în regiunea Rinului supe
rior a fost Joss Fritz din Untergrombach, un fost soldat, refu
giat după conjuraţia din 1502, o personalitate remarcabilă 
lin toate punctele de vedere. După fugă, Joss se oprise în 
diferite localităţi dintre lacul Constanţa şi Pădurea Neagră, 
stabilindu-se în cele din urmă la Lehen lîngă Freiburg, în 
Breisgau, unde a ajuns chiar guard silvic. Dosarul anchetei 
conţine amănunte extrem de interesante relativ la modul în 
care J oss a reorganizat de aici uniunea şi la îndemînarea cu 
care a reuşit să atragă oameni din cele mai diferite categorii. 
Acest conspirator model a reuşit, graţie talentului său diplo
matic şi perseverenţei s ale neînfrînte, să atragă în uniune un 
număr de oameni din cele mai diferite clase : cavaleri, popi, 
birgeri, plebei şi ţărani, şi e aproape sigur că ar fi organizat 
chiar o serie de etape, mi mult sau mai puţin distinct contu
rate, ale conjuraţiei. Toate elementele utile au fost folosite 
cu cea mai mre precauţie şi pricpere. In afară de emisarii 
mai iniţiaţi, care cutreierau ţara deghizaţi în tot felul, au fost 
utilizaţi pentru misiunile mai puţin importante tot soiul de 
vagabonzi şi de ceşetoi. Joss se afla în directă legătură cu 
regii cerşetorilor şi prin ei avea în mină nesfîrşita ceată de va
gabonzi. Aceşti regi ai cerşetorilor joacă în conjuraţia sa un 
rol important. Erau nişte tipuri cit se poate de originale : unul 
cutreiera ţara întovărăşit de o fetiţă şi cerşea, sub pretextul 
că  ar avea picioarele oloage ; l purta peste opt embleme 
sfinte la pălărie (printre care pe cei „patrusprezece sfinţi sal
vatori " ,  pe sfînta Otilia, pe Maica Domnului etc.) ; avea o 
barbă mare roşie şi o bîtă noduroasă cu pumnal şi cu un vîrf 
ascuţit ; altul cerşea în numele sfîntului Valentin şi vindea 
mirodenii şi limbricariţă ; purta o manta lungă cenuşie, o 
beretă roşie cu emblema pruncului de la Trient, avea sabie 
la cingătoare, un pumnJ şi  o mulţime de cuţite ; alţii aveau 
răni pe care le menţineau deschise în mod artificial, îmbră
cămintea lor fiind tot atît de originală. Erau cel puţin zece la 
număr ; în schimbul unei recompense de 2.000 de guldeni, ei 
trebuiau s ă  provoace incendii în acelaşi timp în Alsacia, în 
marca Baden şi în Breisgau, şi în ziua hramului bisericii din 
Zabem să se adune la Rosen, împreună cu cel puţin 2.000 de 
oameni de-ai lor, pentru a se pune sub comanda lui Georg 
Schneider, fost căpitan de mercenari, şi să ocupe oraşul. Intre 
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membrii propriu-z1ş1 ai uniunii s-a organizat un serviciu-şta
fetă care făcea legătura între diferite puncte, iar Joss Fritz 
şi Stoffe. din Freiburg, principalul său emisar, călăreau tot 
timpul de la o localitate la alta şi treceau în revistă în timpul 
nopţii pe noii adepţi cîştigaţi. Dosarul anchetei dovedeşte 
îndeajuns cit de răspîndită a fost uniunea în regiunea Rinu
lui superior şi în Pădurea Neagră ; el cuprinde nenumărate 
nume şi semnalmente ale membrilor ei, originari lin cele mal 
diferite localităţi ale acelei regiuni. Majoritatea sînt calfe� 
apoi ţărani şi hangii, cîţiva nobili, popi (de pildă preotul din 
Lehen) şi mercenari fără slujbă. Insăşi această componenţă 
arată că, sub conducerea lui Joss Fritz, „Opincau căpătase 
un caracter mult mai larg ; elementul plebeu de la oraşe înce
puse să se afirme din ce în ce mai puteic. Conjuraţia ave: 
ramificaţii în toată Alsacia, în Badenul de astăzi, pînă l
Wirttemberg şi pînă la Main. Din cînd în cînd se ţineau 
adunări mai mari pe munţi izolaţi, pe Kniebis etc. etc., la care 
se discutau problemele uniunii. Consfătuirea conducătorilor, 
la care adesea luau parte şi membri din localitatea respec
tivă, precum şi delegaţi din localităţile mai îndepărtate, se 
ţineau pe Hartmatte, lingă Lehen. Aici au fost adoptate şi cele 
14 articole ale programului uniuii. Nici un alt stăpîn în 
afară de împărat şi (după unele versiuni) în afară de pap ă ; 
desfiinţarea instanţei judecătoreşti de la Rottweil, limitarea 
jurisdicţiei clericale la problemele clericale ; desfiinţare: 
tuturor dobînzilor care, fiind plătite un timp atît de îndelun
gat, au atins valoarea capitalului ; dobînda de 5°/o ca maxi
mum de dobîndă admisă ; libertatea vînatului, a pescuitului, 
a păşunatului şi a tăierii lemnelor ; limitarea popilor 
la o singură prebendă ; confiscarea averilor bisericeşti şi 
a odoarelor mănăstirilor în folosul fondului de război ar 
uniunii ; desfiinţarea tuturor impozitlor şi vămilor nedrepte ; 
pace veşnică în sînul întregii creştinătăţi ; măsuri energice 
împotriva adversarilor uniunii ; introducerea impozitului în 
folosl uniunii ; oucerirea unui oraş fortificat (Freiburg) care 
să servească drept centru al uniunii ; începerea unor tratative 
cu împăratul, de îndată ce membrii uniunii vor fi adunaţi 
laolaltă, şi cu Elveţia, în cazul cînd împăratul ar refuza -
iată punctele asupra cărora s-a căzut de acord. Ele arată, pe 
de o parte, că revendicările ţăranilor şi plebeilor luau o formă 
din ce în ce mai precisă şi mai categorică, iar pe de altă parte 
faptul că în aceeaşi măsură au fost necesare o serie de con
cesii faţă de cei moderaţi şi şovăielnici. 



Războiul ţărănesc geman. - III 39> 

In pragul toamnei anului 1513 urma s ă  se treacă la acţiune. 
Nu mai lipsea decît un steag al uniunii ; Joss Fritz plecă la 
Heilbronn pentru a-l da la pietat. Pe lingă tot feluJ de em
bleme şi imagini, steagul purta şi emblema opincii, precum 
şi inscripţia :  „Doamne, fă să vină dreptatea ta pe p ămînt ! " .  
Dar î n  timp c e  Joss era plecat, a fost făcută o încercare pri
pită de a lua prin surprindere oraşul Freiburg, încercare care 
a fost descoperită înainte de vreme ; cîteva indiscreţii comise 
în activitatea de propagandă au ajutat consiliul municipal din 
Freiburg şi  margraful de Baden să dea de uma conjuraţiei, 
iar trădarea a doi conjuraţi a completat seria dezvăluirilor. 
Margraful, consiJiul municipal din Freiburg şi autorităţile 
imperiale din Ensisheim * şi-au trimis imediat copoii şi sol
daţii într-acolo ; o parte dintre membrii „Opincii" au fost 
arestaţi, schingiuiţi şi executaţi ; însă şi de data aceasta cei 
mai mulţi dintre ei, printre care şi Joss Fritz, au scăpat. Auto
rităţile elveţiene i-au urmărit de astă dată pe fugari cu multă 
înverşunare şi au executat chiar o serie dintre ei ; dar, 
ca şi vecinii lor, ele nu au putut împiedic'a p e  cea mai mare 
parte dintre ei să rămînă tot timpul în apropierea localităţi
lor lor de baştină şi chiar să se întoarcă cu încetul la casele 
lor. Ce.� mai brutale represalii le-au exercitat autorităţile 
alsaciene din Ensisheim ; din ordinul lor, foarte mulţi au fost 
decapitaţi, traşi pe roată sau tăiaţi în bucăţi. Joss Fritz, care 
îşi avea reşedinţa în cea mai mare parte a timpului pe malul 
elveţian al Rinului, trecea foarte des dincolo, spre Pădurea 
Neagră, fără să p oată fi p rins vreodată. 

Explicaţia faptului că de data aceasta autorităţile elve
ţiene s-au aliat cu autorităţile învecinate împotriva membrilor 
„Opincii " o găsim în răscoala ţărnilor care a izbucnit în anul 
următor, 1514, la Berna, Solothun şi Lucena şi care a avut 
drept urmare o epurare a guvernelor aristocratice şi a patri
ciatului în general. In afară de aceasta, ţăranii au reuşit să 
obţină şi unele privilegii pentru ei. Reuşita acestor răscoale
locale din Elveţia se explică prin faptul că acolo centraliza
rea era şi mai slabă decît în Germania. Chiar în 1525, ţăranii 
au venit pretutindeni repede de hac stăpînilor locali, dar au 
fost învinşi de amatele organizate ale principilor ; or, în 
Elveţia asemenea armate nu existau. 

In acelaşi timp cu „Opinca" de la Baden şi, desigur, în di
rectă legătură u ea se formase la W.rttemberg o a doua con-

• - adică guvenul instituit de reprezentantul Habsburgilor austriec� 
fn Alsacia superioară şi la Breisgau, - Nota Red. 
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juraţie. După cum rezultă din documente, ea a existat încă 
din 1503, dar întrucît denumirea de „Opincă" devenise prea 
riscantă după împrăştierea răsculaţilor din Untergrombach, 
ea a adoptat denumirea de „Sărmanul Konrad" . Centrul aces
tei conjuraţii era valea Remsului, la poalele muntelui Hohen
staufen. Existenţa ei nu mai era demult o taină, cel puţin 
pentru popor. Asuprirea neruşinată din timpul domniei lui 
Ulrich şi un şir de ani de foamete, care au contribuit în mare 
măsură la izbucnirea mişcărilor din 1513  şi 1514, înmulţiseră 
numărul membrilor uniunii ; noile impozite pe vin, came şi 
p îine, precum şi un impozit pe capital de un pfennig anual 
pentru fiecare gulden, au provocat izbucnirea răscoalei. Răs
culaţii trebuiau să cucerească întîi oraşul Schomdorf, unde 
capii complotiştilor se întruneau în casa tocilarului Kaspar 
Pregizer. Răscoala a izbucnit în primăvara anului 1 51 4. 
3.000 de ţărani, iar după unele mărturii 5.000, au pornit asu
p ra oraşului, dar s�au lăsat înduplecaţi de promisiunile fă
cute de slujbaşii ducelui pentru a-i îmbuna şi s-au retras. 
Ducele Ulrich a sosit în grabă cu 80 de călăreţi, după ce pro
misese desfiinţarea noilor impozite ; dar, în urma acestei 
promisiuni, peste tot se restabilise liniştea. EI a p romis să 
convoace o dietă care să cerceteze toate plîngerile. Insă con
ducătorii uniunii ştiau prea bine că intenţia lui Ulrich nu era 
decît să menţină liniştea în rîndurile poporului p înă va putea 
recruta şi concentra trupe suficiente pentru ca să-şi poată 
călca cuvîntul dat şi să strîngă impozitele cu forţa. Ei lansară 
deci din casa lui Kaspar Pregizer, din „cancelaria Sărmanului 
Konrad" ,  convocări pentru un congres al uniunii, în favoa
rea căruia emisari trimişi în toate direcţiile trebuiau să facă 
propagandă. Succesul primei răscoale din valea Remsului 
ridicase p retutindeni prestigiul mişcării în ochii poporului, 
astfel încît înştiinţările şi emisarii uniunii au găsit p este tot 
un teren favorabil, iar la congresul din Untertirkheim de la 
28 mai au venit numeroşi reprezentanţi din toate p ărţile 
Wirttembergului. Congresul a hotărît ca agitaţia să fie con
tinuată fără zăbavă şi la prima ocazie să fie declanşată răs
coala în valea Remsului, de unde urma să fie extinsă. In timp 
ce Bantelhans din Dettingen, un fost soldat, şi Singerhans din 
Wirtingen, un ţăran cu autoritate, au reuşit să cîştige de 
partea uniunii pe locuitorii din regiunea Alpilor suabi, răs
coala a izbucnit pretutindeni. Şi cu toate că Singerhans a fost 
atacat prin surprindere şi luat prizonier, oraşele B acknang, 
Winenden, Markgronningen au căzut în mîinile ţăranilor 
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aliaţi cu plebeii şi tot ţinutul, de la Weinsberg la Blaubeuren 
şi de acolo pînă la graniţa Badenului, era în plină revoltă ; 
Ulrich a fost silit să dea înapoi. Dar chiar în timp ce convoca 
dieta pentru 25 iunie, el cerea în scris ajutor principilor şi 
oraşelor libere din apropiere împotriva acestei răscoale, care 
constituia un pericol pentru toţi principii, pentru autorităţile 
şi protipendada imperiului şi care „seamănă în chip uluitor 
cu acţiunile «Opincii» ".  

Intre timp, dieta, adică delegaţii oraşelor şi  numeroşi dele
gaţi ai ţăranilor care cereau să facă şi ei p arte din dietă, se 
adunase la Stuttgart încă de la 18 iunie. Prelaţii încă nu sosi
seră, cavalerii nici nu fuseseră invitaţi. Opoziţia orăşenească 
din Stuttgart şi două cete ameninţătoare de ţărani care se 
aflau în apropiere la Leonberg şi în valea Remsului susţineau 
revendicările ţăranilor. Delegaţii ţăranilor au fost primiţi şi 
s-a hotărît ca cei trei consilieri odioşi ai ducelui - Lampar
ter, Thumb şi Lorcher - să fie destituiţi şi pedepsiţi, să se 
instituie pe lîngă duce un consiliu format din patru cavaleri, 
p atru birgeri şi patru ţărani şi să i se acorde o listă civilă 
fixă, iar averile mănăstirilor şi aşezămintele bisericeşti să fie 
confiscate în folosul vistieriei statului. 

Ducele Ulrich a răspuns la aceste hotărîri revoluţionare 
printr-o lovitură de stat. La 21 iunie el a plecat călare, însoţit 
de cavlerii şi consilierii săi, la Tibingen, unde l-au urmat 
şi prelaţii, dînd poruncă şi birgerilor să vină acolo, ceea ce 
aceştia au şi făcut, iar aici şedinţele dietei au continuat fără 
ţărani. Sub imperiul terorii militare, birgerii au trădat aici 
pe aliaţii lor, ţăranii. La 8 iulie s-a încheiat înţelegerea de la 
Tibingen, care punea în s arcina ţării datoriile ducelui în 
sumă de aproape 1 .000.000, impunea ducelui cîteva restricţii, 
pe care acesta nu le-a respectat niciodată, şi fericea pe ţărni 
cu cîteva fraze goale cu caracter general, precum şi cu o lege 
p enală cit se poate de concretă împotriva revoltelor şi aso
ciaţiilor. Despre o reprezentnţă a ţăranilor în dietă nu mai 
era, bineînţeles, nici vorbă. Ţărănimea striga că a fost tră
da.tă ; dar deoarece ducele se bucura din nou de credit după 
ce stările îi preluaseră datoriile, el a reuşit curînd să strîngă 
trupe, şi chiar vecinii lui - în special principele elector al 
P alatinatului - i-au trimis trupe în ajutor. In felul acesta, 
pînă la sfîrşitl lui iulie, înţelegerea de la Tibingen a fost 
acceptată de toată ţara şi s-au depus noile jurăminte de cre
dinţă faţă de duce. Numai în valea Remsului, „Sărmanul 
Konrad" a mai opus rezistenţă ; ducele, care şi de astă dată 
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s-a dus în persoană acolo, era cit pe-aci să fie ucis, iar pe 
Kappelberg s-a format o tabără de ţărani. Insă cum lucrurile 
au tărăgănat prea mult, cea mai mare parte a răsculaţilor s-a 
împrăştiat din lipsă de alimente, iar restul au plecat şi ei pe 
la casele lor în urma unui tratat echivoc încheiat cu cîţiva 
deputaţi ai dietei. Intre timp armata lui Ulrich se întărise şi 
mai mult, datorită detaşamentelor puse u multă bunăvoinţă 
la dispoziţie de către oraşe, care acum, după realizarea reven
dicărilor lor, s-au transformat în duşmani fanatici ai ţăranilor, 
astfel că, în ciuda înţelegerii încheiate, Ulrich a atacat valea 
Remsului, ale cărei oraşe şi sate au fost supuse j afului. Au 
fost arestaţi 1 .600 de ţărani, dintre care 16 au fost decapitaţi 
pe loc, iar ceilalţi au fost condamnaţi, în cea mai mare parte, 
să plătească amenzi mari în bani în folosul vistieriei lui 
Ulrich. Mulţi dintre ei au zăcut ani îndelungaţi în închisoare. 
Legi represive, aspre au fost promulgate împotriva reîfiin
ţării uniunii şi împotriva oricăror întruniri ale ţăranilor, iar 
nobilimea suabă a încheiat o alianţă specială în scopul în
năbuşirii oricăror încercări de răscoală. - Principalii con
ducători ai „Sărmanului Konrad u au reuşit să scape fugind 
în Elveţia, de unde, după ciţiva i, cei mai mulţi dintre ei 
s-au întors acasă unul cite unul. 

Concomitent cu mişcarea din Wirttemberg au apărut şi 
în Breisgau şi în marca Baden semne de reînviere a activităţii 
„Opincii u .  La Bihl a aut loc în iunie o încercare de răscoală, 
care a fost însă imediat înnăbuşită de către margraful Filip ; 
conducătorul ei, Gugel-Bastian, a fost arestat şi decapitat la 
Freiburg. 

Tot în primăvara anului 1514 a izbucnit în Ungaria un 
război general al ţărănimii. Aici se propovăduia o cruciadă 
împotriva turcilor, iar iobagilor şi clăcaşilor care vor lua 
parte la ea li se promitea, ca de obicei, libertatea. S-au adunat 
aproximativ 60.000 de oameni, care au fost puşi sub comanda 
lui Gheorghe Doja, un secui care se distinsese şi în celelalte 
războaie împotriva turcilor, obţinînd chiar un titlu de nobleţe. 
Insă cavalerii şi magnaţii unguri nu priveau cu ochi buni 
această cruciadă, care ameninţa să lovească în proprietăţile 
lor şi să le ia argaţii. De aceea au pornit în grabă în urmărirea 
cetelor izolate de ţărani şi, maltratîndu-i în fel şi chip, şi-au 
luat iobagii înapoi cu sila. Cînd faptul a ajuns la cunoştinţa 
armatei de cruciaţi, furia ţăranilor împilaţi s-a dezlănţuit. 
Doi dintre cei mai zeloşi predicatori ai cruciadei, Laurenţiu 
şi Barnab.s, au aţîţat şi mai mult ura împotriva nobililor în 
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rîndurile armatei prin cuvîntările lor revoluţionare. Doja îm
părtăşea şi el minia trupelor sale împotriva nobililor trădă
tori ; armata de cruciaţi a devenit o armată revoluţionară, iar 
Doj a s-a pus în fruntea noii mişcări. 

Doja şi ţăranii de sub comanda lui şi-au aşezat tabăra pe 
dmpia Râkos de lingă Pesta. Ostilităţile au început prin con
flicte cu oamenii nobililor din satele învecinate şi din sub
urbiile Pestei ; curînd s-a ajuns la hărţuieli armate şi, în 
sfîrşit, la o vecenie siciliană 234 pentru toţi nobilii care au 
căzut în mina ţăranilor şi la arderea pînă în temelii a tuturor 
c·astelelor din vecinătate. Ameninţările curţii erau însă zadar
nice. După ce primul act de dreptate a poporului împotriva 
nobilimii a fost îndeplinit sub zidurile capitalei, Doja a trecut 
la alte operaţii.  El şi-a împărţit armata în cinci coloane. Două 
au fost trimise în munţii din nordul Ungariei ca să răscoale 
pe toţi ţăranii şi să stîrpească pe nobili. Cea de-a treia, sub 
conducerea lui Ambros Szâleresi, un orăşean din Pesta, a ră
mas pe cîmpia Râkos ca să ţină sub observaţie capitala ; a 
patra şi a cincea c·o1oană au pornit, sub comanda lui Doja şi 
a fratelui său Grigore, împotriva Szegedului. 

Intre timp nobilimea s-a adunat la Pesta şi a chemat în 
ajutor pe Ion Zâpolya, voievodul Transilvaniei. După ce 
Szâleresi, împreună cu birgerii din armata ţărănească, au 
trecut de partea duşmanului, nobilimea, împreună cu bir
gerii din Budapesta, a învins şi a distrus corpul de armată 
de pe cîmpia Râkos. O mulţime de prizonieri au fost execu
taţi cu o cruzime nemaipomenită, iar restul au fost trimişi 
.acasă după ce li s-a tăiat nasul şi urechile. 

Atacul lui Doja împotriva Szegedului a dat greş, iar el 
s-a îndreptat împotriva Cenadului, pe care l-a cucerit după 
ce a zdrobit o amată de nobili sub conducerea lui Stefan 
Bâthory şi a episcopului Csâky şi după ce, ca răspuns la cru
zimile de pe cîmpia Râkos, a ordonat represalii sîngeroase 
împotriva prizonierilor, între care se găseau însuşi episcopul 
-şi Teleki, vistiernicul regelui. La Cenad el a proclamat repu
blica, desfiinţarea nobilimii, egalitate pentru toţi şi suverani
tatea poporului ; apoi a pornit împotriva Timişoarei, unde 
·se retrăsese în grabă Bâthory. Dar în timpul celor două luni 
-cit a durat asediul acestei cetăţi, timp în c·are forţele lui Doja 
.au fost întărite de o nouă armată aflată sub conducerea lui 
Anton Hou, cele două coloane ale armatei sale din nordul 
Ungariei au fost învinse de nobili în mai multe bătălii şi 
Ion Zâpolya s-a îndreptat împotriva lui cu trupele din Tran-
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silvania. Ţăranii fură atacaţi prin surprindere de Zapolya şi 
risipiţi ; Doja însuşi fu luat prizonier, ars de viu pe un tron 
înroşit în foc şi mîncat de oamenii lui, cărora le fusese dăruită 
viaţa numai cu această condiţie. Ţăranii risipiţi, strînşi in 
nou de Laurenţiu şi de Hosu, au fost şi de data aceasta învinşi, 
iar toţi cei caire au c ăzut în mina duşmanului au fost traşi în 
ţeapă sau spînzuraţi. Cadavrele ţăranilor atîrnau cu miile 
de-a lungul drumurilor sau la intrarea satelor arse. Se rela
tează că aproape 60.000 de oameni au căzut în luptă sau au 
fost masacraţi. Iar nobilii au avut grijă ca, în dieta urmă
toare, legea privitoare la şerbia ţăranilor să fie din nou re
cunoscută ca lege a ţării. 

Răscoala ţăranilor din „Marca Slovenă 1 ,  adică din Carin
tia, Carniolia şi Stiria, care a izbucnit cam în acelaşi timp, 
avea la bază o conjuraţie asemănătoare „Opincii 1, conjuraţie 
care se formase încă din 1503 şi care provocase şi o răscoală 
în această regiune secătuită de nobilime şi de slujbaşii împă
ratului, pustiită de incursiunile turceşti şi chinuită de foa
mete. In 15 13, ţăranii sloveni din această regiune, ca şi cei 
germani, au ridicat din nou steagul luptei pentru „stara 
prawa11 („vechile drepturi" ) .  Şi chiar dacă atunei ei au mai 
putut fi potoliţi, dacă în 1514, cînd s-au strîns în cete şi mai 
numeroase, ei s-au lăsat din nou convinşi să se risipească în 
urma promisiunii categorice a împăratului Maximilian că le  
va restabili „vechile drepturi" ,  în primăvara anului 1515 acest 
popor mereu înşelat s-a ridicat cu şi mai multă înverşunare 
pentru a se răzbuna. Ca şi în Ungaria, castelele şi mănstirile 
au fost peste tot distruse, iar nobilii luaţi prizonieri au fost 
judecaţi de instanţele cu juraţi ale ţăranilor şi dec·apitaţi. In 
Stiria şi Carintia, căpitanul imperial Dietrichstein a reuşit să 
potolească repede răscoala ; în Carniolia ea a fost înnăbuşită 
abia prin atacul de la Rain (în toamna anului 1516) şi prin 
nenumăratele acte de cruzime comise după aceea de austrieci, 
cruzimi care n-au rămas cu nimic mai prejos de infamiile 
nobilimii ungare. 

E lesne de înţeles că, după un şir de înfrîngeri atît de 
hotărîtoare şi după cruzimile în masă comise împotriva lor 
de către nobilime, ţăranii din Germania au rămas un timp 
destul de îndlungat liniştiţi. Cu toate acestea, nici conju
raţiile, nici răscoalele locale nu au încetat cu totl. Chiar 
în 1516 majoritatea fugarilor care făcuseră parte din „Opi.ca" 
şi din „Sărmanul Konrad" s-au întors în Su.abia şi în re
giunea superioară a Rinului, iar în 1517 „Opinca" era din nou 
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în plină activitate în Pădurea Neagră. Jos& Fritz însuşi, care 
tot mai purta ascuns la piept vechiul steag al „Opincii " 
din 15 13, colinda din nou Pădurea Neagră, desfşurînd o ac
tivitate intensă. Conjuraţia a fost din nou organizată. Ca şi 
în urmă cu p atru ani, au fost convocate din nou adunări pe 
muntele Kniebis. Secretul însă nu a fost păstrat, autorităţile 
au fost informate şi au luat măsuri. Numeroşi membri au fost 
prinşi şi executaţi ; cei mai activi şi mai inteligenţi dintre ei 
au fost nevoiţi să fugă ; printre ei se afla şi Joss Fritz, care 
n,a p utut fi p rins nici de data aceasta, dar care se pare că a 
murit curînd după aceea în Elveţia, deoarece din acest mo
ment numele lui nu mai apare nic ăieri. 

26 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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IV 
Cam în acelaşi timp cînd în Pădurea Neagră era înnăbu

şită cea de-a patra conjuraţie a „Opincii u ,  Luther dădea la 
Wittemberg semnalul pentru mişcarea care avea să atragă în 
vîltoare toate stările sociale şi care avea să zdruncine între
gul imperiu. Tezele călugărului Augustin din Turingia 235 au 
avut efectul trăsnetului căzut asupra unui butoi cu pulbere. 
Tendinţele variate şi de multe ori contradictorii ale cavaleri
lor şi ale birgerilor, ale ţăranilor şi ale plebeilor, ale princi
pilor setoşi de suveranitate şi ale clerului de jos, ale sectelor 
secrete care propagau misticismul şi ale opoziţiei erudite şi 
a celei satirice-burleşti a scriitorilor 236 găseau în aceste tze 
o expresie generală care pentru moment era comună tuturor 
şi în jurul căreia s-au grupat cu o repeziciune uimitoare. 
Această alianţă a tuturor elementelor opoziţiei constituită 
peste noapte, chiar dacă a fost de scurtă durată, a dezvăluit 
dintr-o dată forţa uriaşă a mişcării, pe care a împins-o u 
atît mai vertiginos înainte. 

Dar tocmai această dezvoltare rapidă a mişcării trebuia 
să dezvolte foarte curînd germenii dezbinării care se aflau 
în ea în stare latentă şi trebuia în orice caz să despartă din 
nou elementele componente ale masei agitate, care prin în
tregul lor fel de viaţă erau diametral opuse una alteia, şi să 
le readucă la poziţia lor normală de ostilitate reciprocă. 
Această polarizare a masei eterogene a opoziţiei în jurul a 
două centre de atracţie s-a manifestat încă din primii ani ai 
Reformei ; nobilii şi birgerii s-au grupat în mod necondiţionat 
în jurul lui Luther ; ţăranii şi plebeii, deşi nu ajunseseră să 
vadă încă în Luther un duşman făţiş, au format, ca şi pînă 
atunci, un partid de opoziţie revoluţionar separat. Dar întru
cît mişcarea avea acum un caracter mult mai general şi mai 
profund decît înainte de Luther, această împrejurare trebuia 
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să ducă în mod necesar la un antagonism tot mai accentuat 
şi la o ciocnire directă între cele două partide. Acest anta
gonism direct n-a întîrziat să •se manifeste ; Luther şi Minzer 
luptau unul împotriva celuilalt prin presă şi de pe amvon, 
iar în acelaşi timp armatele principilor, ale cavalerilor şi ale 

Oraşelor, formate în cea mai mare parte din elemente lute
rane sau din elemente care cel puţin înclinau spre luteranism, 
împrăştiau cetele de ţărani şi de plebei. 

Cît de divergente erau interesele şi necesităţile diverselor 
elemente care acceptaseră Reforma, ne arată încă înainte de 
războiul ţărănesc încercarea nobilimii de a-şi impune reven
dicările împotriva principilor şi popilor. 

Am văzut mai sus care era poziţia nobilimii germane la 
inceputul secolului al XVI-lea. Ea era pe punctul de a cădea 
în dependenţă faţă de principii laici şi bisericeşti, care de
veneau din ce în ce mai putenici. Ea vedea că o dată cu ea 
decădea în aceeaşi măsură şi puterea imperială, imperiul 

.escompunîndu-se într-un număr de principate suverane ; iar 
pentru nobilime pieirea ei se identifica neapărat cu pieirea 
Germaniei ca naţiune. La aceasta s-a mai adăugat faptul că 
nobilimea, şi în special nobilimea dependentă direct de îm
părat, era starea care atît prin îndeletnicirile sale militare cît 
şi prin poziţia sa faţă de principi era reprezentanta cea mai 
autentică a imperiului şi a puterii imperiale. Ea era starea cea 
mai putenic pătrunsă de sentimentul naţional, şi cu cît 
puterea imperială era mai mare, cu dt principii erau mai 
puţni la număr şi mai slabi, cu cît Germania era mai unită, 
cu atît această nobilime era mai putenică. De aici nemulţu
mirea generală a cavalerilor faţă de poziţia politică deplo
rabilă a Germaniei şi faţă de neputinţa imperiului în proble
mele extene, neputinţă care creştea pe măsură ce casa 
imperială anexa la imperiu provincie după provincie prin 
moşteniri ; de aici nemulţumirea nobilimii faţă de intrigile 
puterilor străine în interiorul Germaniei şi faţă de complotu
rile urzite de principii germani împreună cu străinătatea îm
potriva puterii imperiale. Revendicările nobililor trebuiau să 
·se sintetizeze deci, înainte de toate, în revendicarea unei re
forme a imperiului, căreia urmau să-i cadă jertfă principii şi 
înaltul cler. Această .sintetizare a întreprins-o Ulrich von 
Hutten, reprezentantul teoretic al nobilimii germane, îm
·preună cu Franz von Sickingen, reprezentantul ei militar şi 
politic. 

6* 
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Hutten a exprimat în mod cît se poate de clar şi a conceput 
în spirit cît se poate de radical reforma imperiului cerută de 
el în numele nobilimii. El cere. nici mai mult nici mai puţin 
decît înlăturarea tuturor principilor, secularizarea tuturor 
domeniilor principilor bisericii şi a averilor bisericeşti şi în
fiinţarea unei democraţii nobiliare, avînd în frunte pe monarh. 
cam în genul celei care a existat în zilele de glorie ale fostei 
republici poloneze. Hutten şi Sickingen credeau că prin in
staurarea dominaţiei nobilimii, clasă prin excelenţă militară, 
prin îndepărtarea p rincipilor, reprezentanţii fărîmiţării impe
riului, p rin doborîrea puterii popilor şi prin smulgerea Ger
maniei de sub dominaţia spirituală a Romei vor reda impe
riului unitatea, libertatea şi puterea. 

Democraţia nobiliară bazată pe iobăgie, aşa cum a existat 
în Polonia şi,  într-o formă întrucîtva modificată, în primle 
secole de existenţă a ţărilor cucerite de vechii germani, este 
una dintre formele sociale cele mai primitive şi se dezvoltă. 
în mod firesc spre o ierarhie feudală avansată, care consti
tuie o treaptă de dezvoltare mult mai înaltă. Această dmo
craţie nobiliară pură nu mai era deci posibilă în secolul 
al XVI-lea. Ea nu putea exista fie şi din simplul motiv că în 
Gania erau oraşe însenate şi puternice. Pe de altă parte 
însă era cu neputinţă şi acea alianţă dintre mica nobilime şi 
oraşe care a dus în Anglia la transformarea monarhiei feu
dale, bazată pe stări, în monarhie burghezo-constituţională. 
In G ermania vechea nobilime s e  menţinea, în timp ce în 
Anglia ea fusese exterminată, cu excepţia a 28 d e  familii, 
prin războiul celor două roze 237 şi înlocuită printr-o nobilime 
nouă de origine burgheză şi cu tendinţe burgheze ; în Ger
mania continua să existe iobăgia şi nobilimea avea surse de 
venituri feudale, pe cînd în Anglia iobăgia fusese aproape 
complet desfiinţată, iar nobilii erau niŞte simpli burghezi pro
p rietari de pămînt, avînd o sursă de venit burgheză : renta 
funciară. In sfîrşit, centralizarea monarhiei absolute, care se 
instaurase în Franţa începînd de la Ludovic al XI-lea, înte
meindu-se pe antagonismul dintre nobilime şi burghezie, şi 
care continua s ă  s e  desăvîrşească, era cu neputinţă în Ger
mania fie şi pentru simplul fapt că aici nu existau în genere 
condiţii pentru o centralizare pe scară naţională s au se aflau 
doar în germene. 

In aceste condiţii, cu cît Hutten se ocupa mai îndeaproape 
de realizarea p ractică a idelului său, cu atît era silit el să 
facă mai multe concesii şi cu atît contururile reformei im
periului pe care o p reconiza deveneau mai confuze. Nobilimea. 
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singură nu era destul de puternică pentru a realiza acest 
proiect : dovadă - slăbiciunea ei tot mai mare faţă de prin
cipi. Trebuiau găsiţi aliaţi, iar singurii aliaţi posibili erau ora
.şele, ţăranii şi teoreticienii influenţi ai mişcării Reformei. Ora
.şele însă îi cunoşteau îndeajuns pe nobili pentru a nu avea 
încredere în ei şi a refuza să încheie orice fel de alianţă cu ei. 
1n nobilimea care îi storcea de vlagă şi îi maltrata, ţăranii 
vedeau pe bună dreptate pe duşmanul lor cel mai înverşunat, 
iar teoreticienii ţineau ori cu birgerii, ori cu principii, ori cu 
ţăranii. Ce lucruri pozitive putea p romite nobilimea birgeri
lor şi ţiranilor de pe urma unei reforme a imperiului care 
avea ca scop principal tot întărirea nobilimii ? In aceste con
diţii, lui Hutten nu-i rămînea altceva de făcut decît ca în 
scrierile sale de propagandă să vorbească prea puţin ori chiar 
de loc despre viitoarele raporturi dintre nobilime, oraşe şi 
ţărani, să arunce vina pentru toate relele asupra principilor, 
popilor şi asupra dependenţei faţă de Roma şi să dovedească 
birgerilor că interesul lor le dictează să rămînă cel puţin 
neutri în lupta iminentă dintre principi şi nobili. Despre des
fiinţarea iobăgiei şi a prestaţiilor pe Care ţăranul le datora 
nobililor nu se vorbeşte nicăieri la Hutten. 

Poziţia nobilimii germane de atunci faţă de ţărani era iden
tică cu aceea adoptată de nobilimea poloneză faţă de ţăranii 
ei în răscoalele din 1830-1846. Ca şi în răscoalele moderne 
poloneze, mişcarea nu putea fi dusă atunci pînă la capăt în 
Germania decît printr-o alianţă a tuturor p artidelor de opo
ziţie, şi în special a nobilimii cu ţăranii. Dar tocmai o ase
menea alianţă era, în ambele cazuri, imposibilă. Nici nobili
mea nu era pusă în faţa necesităţii de a renunţa la privilegiile 
ei politice şi la drepturile ei feudale în relaţiile Cu ţăranii şi 
nici ţăranii revoluţionari nu puteau să încheie, pe baza unor 
p erspective vagi şi nesigure, o alianţă cu nobilimea, cu starea 
care îi asuprea cel mai mult. Ca şi în 1830 în Polonia, nobi
limea nu mai putea cîştiga în Germania în 1522 pe ţărani de 
partea ei. Numai o abolire totală a iobăgiei şi a relaţiilor de 
dependenţă, numai desfiinţarea tuturor privilegiilor nobiliare 
ar fi putut permite încheierea unei alianţe între ţărănime şi 
nobilime ; dar, ca orice stare p rivilegiată, nobilimea nu avea 
cîtuşi de puţin poftă să renunţe de bunăvoie la privilegiile ei, 
la întreaga ei situaţie excepţională şi la cea mai mare parte 
a surselor ei de venituri. 

Aşa că la izbucnirea luptei nobilimea s-a văzut singură 
în faţa principilor. Era de prevăzut că principii, care timp de 
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două secole cîştigaseră mereu teren în dauna ei, o vor în
vinge şi de data aceasta fără eforturi. 

Desfăşurarea luptei este cunoscută. Hutten şi Sickingen 
- ultimul fiind recunoscut ca şef politic-militar al nobilimii 
din centrul Germaniei - au îfiinţat în 1522 la Landau, su. 
pretextul autoapărării, o uniune a nobilimii renane, suabe şi 
francone pe itimp de 6 ani ; Sickingen a strîns o armată, în 
p arte cu mijloace proprii, în p arte cu ajutorul cavalerilor din 
vec'inătate, a organizat recrutarea de întăriri în Franconia, 
în regiunea cursului inferior al Rinului, în Ţările de Jos şi 
în Westfalia, şi în septembrie 1522 a început ostilităţile, de
darînd război principelui elector arhiepiscopul de Trier. Dar, 
în timp ce se afla în faţa Trierului, rezervele i-au fost tăiate 
prin intervenţia rapidă a p rincipilor ; landgraful de Hessa şi 
principele elector al Palatinatului au pornit în ajutorul celor 
din Trier şi Sickingen a fost nevoit să se retragă în grabă în 
castelul său Landstuhl. Cu toate străduinţele lui Hutten şi 
ale celorlalţi prieteni ai săi, nobilimea aliată, intimidată de 
acţiunea concentrică şi rapidă a p rineipilor, l-a p ărăsit ; fiind 
rănit mortal, Sickingen a predat castelul Landstuhl, murind 
imediat după aceea. Hutten a fost nevoit să se refugieze în 
Elveţia, unde a murit cîteva luni mai tîrziu, pe insula Ufnau 
de pe lacul Zirich. 

In urma acestei înfrîngeri şi prin moartea celor doi con
ducători ai ei, puterea nobilimii, ca corporaţie independentă 
faţă de principi, a fost zdrobită. De acum înainte nobilimea 
nu mai apare deeît în serviciul şi sub conducerea principilor� 
Războiul ţărănesc, care a izbucnit curînd după aceea, a con
strîns-o şi mai mult să se pună direct sau indirect sub ocro
tirea principilor şi a dovedit în acelaşi timp că nobilimea ger
mană prefera să exploateze mai departe p e  ţărani sub 
suveranitatea p rincipilor decît să răstoarne pe principi şi pe 
popi printr-o alianţă făţişă cu ţăranii emancipaţi. 
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V 
Din momentul în care declaraţia de război a lui Luther îm

potriva i erarhiei catolice a pus în mişcare toate elementele 
opoziţioniste din Germania, nu a trecut un an în care ţăranii 
să nu fi prezentat şi ei revendicări proprii. Din 1518  pînă în 
1523, în Pădurea Neagrăi şi în Suabia de sus, răscoalele 
ţărăneşti locale s-au ţinut lanţ. Din primăvara anului 1524, 
aceste răscoale au căp ătat un caracter sistematic. ln apri
lie 1524, ţăranii de pe moşia mănăstirii Marchthal au refuzat 
să mai respecte servituţile şi prestaţiile ; în mai, ţăranii din 
Sankt-Blasien au refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile feu
dale ; în iunie, ţăranii din Steinheim, lingă Memmingen, au 
declarat că nu vor plăti nici zeciuiala, nici celelalte obligaţii 
de acest fel ; în iulie şi august s-au răsculat ţăranii din Thur
gau, dar răscoala a fost potolită, în parte, prin intervenţia 
locuitorilor din Zirich şi, în parte, prin b rutalitatea Confede
raţiei elveţiene, care a dat ordin să fie executaţi mai mulţi 
dintre ei. ln cele din urmă, în comitatul Stiihlingen a avut loc 
o răscoală mai energică, care poate fi socotită ca începutul 
direct al războiului ţărănesc. 

Pe neaşteptate, ţăranii din Stihlingen au refuzat să respecte 
prestaţiile pe care le datorau landgrafului, s-au adunat în cete 
mari şi, la 24 octombrie 1524, au ponit, sub conducerea lui 
Hans Miller din Bulgenbach, spre Waldshut. Aici au î.te
meiat, împreună u orăşenii, o frăţie evanghelică. Orăşenii 
au intrat cu atît mai bucuros în această uniune, cu cit în acea 
vreme se aflau în conflit cu guvernul din Vorderosterreich 238 
din cauza persecuţiilor religioase dezlănţuite împotriva pre
dicatorului lor Balthasar Hubmaier, prieten şi discipol al lui 
Thomas Minzer. S-a instituit deci, în folosul uniunii, un impo
zit de trei creiţari pe săptămînă - o sumă enormă pentru 
valoarea de atunci a banilor - şi au fost trimişi emisari n 
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Alsacia, pe Mosela, în toată regiunea superioară a Rinului şi 
în Franconia cu misiunea de a convinge pretutindeni pe ţărani 
să intre în uniune. Scopul proclamat de această uniune era 
desfiinţarea dominaţiei feudale, distrugerea tuturor castelelor 
şi mănăstirilor şi înlăturarea tuturor stăpînilor feudali cu ex
cepţia împăratului. Steagul uniunii era tricolorul german. 

Răscoala a cîştigat repede teren în întreaga regiune mun
toasă a Badenului de astăzi. Nobilimea din Suabia de sus, 
ale cărei trupe erau aproape în întregime ocupate în Italia 
în războiul împotriva lui Francisc I,  regele Franţei, a fost cu
prinsă de panică. Nu-i mai rmînea altceva de făcut decît să 
tergiverseze lucrurile prin tratative pentru a avea timp să 
adune bani şi trupe pînă cînd va fi destul de puternică pen
tru a p edepsi pe ţărani pentru îndrăzneala lor „prin foc şi 
sabie, prin jaf şi asasinate" 239• Din această clipă a început 
acea trădare sistematică, acea continuă perfidie şi nerespec
tare a cuvîntului dat care caracterizează acţiunile nobililor 
şi ale principilor în tot decursul războiului ţărănesc şi care 
au constituit arma lor cea mai putenică împotriva ţăranilor 
împrăştiaţi şi greu de organizat. Uniunea suabă, care cu
prindea pe principi, nobilimea şi oraşele imperiale din sud
vestul Germaniei, s-a oferit să intervină ca mijlocitoare, dar 
fără să garanteze ţăranilor concesii concrete. Aceştia au con
tinuat mişcarea. Hans Miller din Bulgenbach, care de la 
30 septembrie pînă la mijlocul lunii octombrie a cutreierat 
Pădurea Neagră pînă la Urach şi Furtwangen, şi-a sporit ceata 
la 3.500 de oameni şi s-a stabilit împreună cu aceştia lîngă 
Ewattingen (nu departe de Stihlingen) . Nobilimea nu dispunea 
de mai mult de 1 .700 de oameni, care erau şi ei împrăştiaţi. 
Ea a fost nevoită să accepte un armistiţiu, care a fost încheiat 
în cele din urmă în tabăra de la Ewattingen. Ţăranilor li s-a 
promis o învoială prin buna înţelegere, fie direct între par
ticipanţi, fie prin mijlocirea unor arbitri, şi examinarea plîn
gerilor lor de către tribunalul local de la Stockach. Atît tru
pele nobililor cît şi ţăranii s-au împrăştiat. 

Ţăranii au căzut de acord asupra unui număr de 16 arti
cole, care urmau să fie supuse spre aprobare tribunalului din 
Stockach. Articolele erau cît se poate de moderate : desfiin
ţarea dreptului de vînătoare, a servituţilor, a dărilor apăsă
toare şi în general a privilegiilor seniorilor, ocrotire împotriva 
arestărilor samavolnice şi a judecăţilor părtinitoare şi arbi
trare. Doar atît cereau ei. 
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Nobilii însă, de îndată ce ţăranii au plecat pe l a  casele lor, 

au cerut ca toate prestaţiile în litigiu să fie respectate pînă 
cînd tribunalul îşi va pronunţa hotărîrea. Ţăranii s-au împo
trivit, bineînţeles, şi şi-au invitat stăpînii să se adreseze in
stanţelor judecătoreşti. Conflictul a izbucnit iarăşi ; ţăranii 
s-au adunat din nou, iar principii şi stăpînii feudali şi-au con
centrat trupele. De data aceasta mişcarea s-a extins şi mai 
mult, pînă dincolo de Breisgau, pătrunzînd adînc în regiunea 
Wiirttemberg. Trupele nobililor, comandate de Georg 
Truchsess von Waldburg, acest duce de Alba al războiului 
ţărănesc, ţineau cetele ţărăneşti sub observaţie, le atacau tru
pele de rezervă, dar nu îndrăzneau să atace grosul armatei 
ţărăneşti. Georg Truchsess a dus tratative cu căpeteniile ţăra
nilor ,şi a reuşit să încheie pe ici-colo cite o înţelegere. 

La sfîrşitul lunii decembrie au început dezbaterile în faţa 
tribunalului din Stockach. Ţăranii au protestat împotriva fap
tului că tribunalul era format numai din nobili. Drept răspuns 
li s-a citit un decret de numire dat de împărat 240• Dezbate
rile se tărăgănau, iar între timp noblii, principii şi autorită
ţile Uniunii suabe se înarmau. Arhiducele Ferdinand, care, 
în afară de provinciile ereditare aparţinînd şi astăzi c·asei de 
Austria, stăpînea şi Wiirttembergul, regiunea Pădurii Negre 
din Baden şi Alsacia de sud, ordonă să se procedeze cu cea 
mi mare asprime faţă de ţăranii rebeli : să fie prinşi, schin
giuiţi şi omorîţi fără milă, să fie nimiciţi în fel şi chip, să li 
se ardă şi să li se pustiască avutul, iar nevestele şi copiii lor 
să fie izgoniţi din ţară. Iată cum respectau principii şi stă

pinii feudali armistiţiul şi cum înţelegeau ei învoiala prin 
bună înţelegere şi examinarea plîngerilor. Arhiducele Fer
dinand, căruia casa Welser din Augsburg îi avansase bani, 
s-a înarmat în mare grabă ; Uniunea suabă a stabilit trei ter

llene înăuntrul cărora membrii ei urmau să livreze anumite 
contingente de oameni şi să plătească anumite sume de bani. 

Răscoalele de pînă atunci au coincis cu prezenţa timp de 
5 luni a lui Thomas Miinzer în ţinuturile muntoase 241• Cu 
toate că nu există dovezi făţişe că el ar fi influenţat asupra 
izbucnirii şi desfăşurării mişcării, în mod indirect această 
influenţă este pe deplin stabilită. Cei mai hotărîţi dintre ţăranii 
revoluţionari sînt în majoritate discipoli ai săi care i-au pro
pagat ideile. Toţi contemporanii săi îi atribuie atît cele „12  ar-
1icole" cit şi „Scrisoarea-program 0 a ţăranilor din regiunea 
muntoasă, deşi în ceea ce priveşte articolele este sigur că n-au 
fost redactate de el. Reîntorcîndu-se în Turingia, el, a lansat 
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chiar în timpul călătoriei sale un manifest net revoluţionar 
către ţăranii răsculaţi 242• 

In acelaşi timp, ducele Ulrich, care fusese izgonit dih 
Wirttemberg încă din 1519,  ţesea tot soiul de intrigi, vrînd 
să-şi redobîndească ţara cu ajutorul ţăranilor. Este un fapt 
constatat că, de la izgonirea sa, Ulrich a căutat să se folosească 
de tabăra revoluţionară şi că a sprijinit-o necontenit. Numele· 
lui este amestecat în majoritatea tulburărilor locale care au 
avut loc în Pădurea Neagră şi în Wirttemberg între 1520 şi 
1524 ; el se pregătea chiar să facă o incursiune în Wirttem
berg, p ornind de la castelul său Hohentwiel. Ţăranii nu au 
făcut însă decît să se servească de el ; el nu a avut niciodată. 
vreo influenţă asupra lor şi cu atît mai puţin s-a bucurat d
încrederea lor. 

Iama a trecut fără ca vreuna dintre părţi să întreprind. 
o acţiune hotărîtoare. Principii se ascundeau, răscoala ţărani
lor cîştiga teren. In ianuarie 1525 toată regiunea dintre Du
năre, Rin şi Lech era în plină fierbere, iar în februarie a izbuc
nit furtuna. 

In timp ce ceata din Schwarzwald-Hegau, comandată de 
Hans Muller din Bulgenbach conspira împreună cu Ulrich 
von Wirttemberg, o parte dintre ei participînd chiar la expe
diţia infructuoasă a acestuia împotriva oraşului Stuttgart (din 
februarie şi martie 1525) ,  - în Ried, la nord de Ulm, ţăranii 
s-au răsculat la 9 februarie şi s-au adunat la B altringen într-> 
tabără apărată de mlaştini, au arborat steagul roşu şi au for
mat, sub conducerea lui Ulrich Schmidt, ceata din Baltringen_ 
Ea număra 1 0.000-1 2.000 de oameni. 

La 25 februarie 1525, la zvonul că trupele se îndreptau îm
potriva nemulţumiţilor apăruţi şi în această regiune, ceata 
din Allgiu-ul de Sus, în număr de 7.000 de oameni, s-a adunat 
pe S chussen. Cei din Kempten, care fuseseră toată iarna în 
conflict cu arhiepiscopul lor, s-au adunat la 26 februarie ş� 
s-au unit cu ei. Oraşele Memmingen şi Kaufbeuren s-au ală
turat şi ele mişcării în mod condiţionat ; dar poziţia echivocă 
pe care au adoptat-o oraşele în această luptă a ieşit încă de 
atunci la iveală. La 7 martie au fost adoptate la Memmingen, 
în numele tuturor ţăranilor din Allgau-ul de Sus, cele 12 arti
cole de la Memingen. 

Primind o solie din Allgau, s-a fomat lingă lacul Constanţ. 
ceata lacului, sub conducerea lui Eitel Hans. Şi această ceată 
s-a întă.it repede. Cartierul ei general era la Bermatingen. 
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Şi ţăranii din Allgau-ul de Jos, în regiunile Ochsenhausen. 

şi Schellenberg, Zeil şi Waldenburg, de pe domeniile lui 
Truchsess, s-au răsculat încă din primele zile ale lunii martie. 
Această ceată din Allgau-ul de Jos, în număr de 7.000 de oa
meni, îşi avea tabăra lingă Wurzach. 

Aceste patru cete au adoptat toate articolele de la Mem
mingen, care de altfel erau mult mai moderate decît cele re
dactate la Hegau şi vădeau, chiar şi în punctele privitoare· 
la comportarea cetelor armate faţă de nobili şi de stăpînire„ 
o ciudată lipsă de hotărîre. Atitudinea hotărîtă, acolo unde· 
s-a manifestat c a  atare, a apărut abia în timpul războiului, 
după ce ţăranii au început să cunoască din experienţă modul 
de acţiune al duşmanilor lor. 

Concomitent cu aceste cete s-a format la Dunăre o a şasea 
ceată. Din toată regiunea, de la Ulm pînă la Donauwărth, din. 
văile rîurilor Iller, Roth şi Biber, ţăranii au venit la Leipheim„ 
unde şi-au stabilit tabăra. Din 15 localităţi veniseră toţi oa
menii apţi pentru luptă, din alte 1 17 veniseră întăriri. Con
ducătorul cetei din Leipheim era Ulrich Schăn, iar predicato
rul ei era Jakob Wehe, preotul din Leipheim. 

Astfel, în Suabia de sus se găseau sub arme, la începu
tul lunii martie, 30.000-40.000 de ţărni răsculaţi, grupaţi în 
ş ase tabere. Caracterul acestor cete de ţărani era foarte ete
rogen. Partidul revoluţionar - al lui Minzer - era peste tot. 
în minoritate. Totuşi el era pretutindeni nucleul şi punctul 
de sprijin al taberelor ţărăneşti. Masa ţărniior era totdeauna 
gata să cadă la învoială cu stăpînii feudali dacă i se garantau 
concesiile pe care spera să le obţină prin atitudinea ei de 
ameninţare. Pe lingă aceasta ea începuse să se plictisească 
de război, văzînd că acesta durează prea mult şi că armatele 
princiare se apropie, iar cei care mai aveau ceva de pierdut 
au plecat în cea mai mare parte la casele lor. Totodată, cete
lor răsculate li s-a alăturat în masă lumpenproletariatul vaga
bond, care împiedica stabilirea unei discipline, demoraliza p
ţărani şi pleca şi  se întorcea după plac. Chiar acest simplu 
fapt explică de ce la început cetele ţărăneşti rămîneau p este· 
tot în defensivă, de ce stînd în tabere aceştia se demoralizau 
şi nu erau nici pe departe la înălţimea armatelor principilor, 
abstracţie făcînd de inferioritatea lor tactică şi de lipsa de 
conducători bi. 

Incă în timp ce ţăranii se adunau în cete, ducele Ulrich, 
poind de la Hohentwiel, a făcut o incursiune împotriva 
Wirttembergului cu trupe recrutate şi cu o mină de ţărani 



41 2 Fridrich nqels 

din Hegau. Uniunea suabă ar fi fost pierdută dacă ţăranii ar 
fi atacat în acel moment din cealaltă p arte trupele lui 
Truchsess von Waldburg. Dar, dată fiind atitudinea pur de
fensivă a cetelor ţărăneşti, Truchsess a reuşit curînd să încheie 
un armistiţiu cu ţăranii din B altringen, Allgau şi cu cei din 
regiunea lacului, să înceapă tratative cu ei şi să fixeze drept 
termen p entru rezolvarea litigiului duminica Judica (2 apri
lie) 243• Intre timp el a putut să pornească împotriva ducelui 
Ulrich, să ocupe Stuttgartul şi să-l forţeze să părăsească, chiar 
la 17 martie, Wirttembergul. Apoi s-a întors împotriva ţăra
nilor, însă mercenarii din propria lui armată s-au revoltat şi 
au refuzat să meargă împotriva lor. Truchsess a reuşit să poto
lească pe răzvrătiţi şi s-a îndreptat apoi spre Ulm, unde so
seau noi întăriri, după ce a lăsat o tabără de observaţie la 
Kirchheim unter Teck. 

Uniunea suabă, care avea în sfîrşit mîinile libere şi-şi adu
nase p rimele contingente, îşi lepădă atunci masca şi declară 
că „era hotărîtăJ să schimbe cu ajutorul lui dumnezeu şi prin 
forţa armelor ceea ce cutezaseră ţăranii să facă din propria 
lor voinţă" 244• 

Intre timp ţăranii respectaseră cu stricteţe armistiţiul. In 
vederea tratativelor din duminica Judica, i îşi formulaseră 
revendicările în faimoasele „12 articole" .  Ei cereau pentru 
comunităţi dreptul de a-şi alege şi a revoca p reoţii, desfiin
ţarea zeciuielii mici şi întrebuinţarea zeciuielii mari 245 în 
-scopuri publice după ce se va fi scăzut din ea leafa preotului, 
desfiinţarea iobăgiei, a dreptului de pescuit şi de vînătoare şi 
a dării în caz de deces, restrîngerea servituţilor excesive, a 
dărilor şi a arenzilor, restituirea p ădurilor, p ăşunilor şi pri
vilegiilor smulse prin violenţă comunelor şi indivizilor izo
laţi şi înlăturarea samavolniciei din justiţie şi din administra
ţie. De aici se vede că p artidul moderat şi împăciuitor era 

predominant în sinul cetelor ţărăneşti: Partidul revoluţionar 
îşi stabilise programul mai înainte, în „Scrisoarea-program" .  
Această scrisoare deschisă, adresată tuturor comunităţilor 
ţărăneşti, le chema să intre în „alianţa şi frăţia creştină" pen
tru a lupta împotriva tuturor servituţilor, fie u binele, „ceea 
ce - pe cit se p are - nu va fi cu putinţă" , fie p rin violenţă, 
şi ameninţa pe toţi cei recalcitranţi cu „excomunicarea laică",  
adică cu excluderea din societate şi ruperea relaţiilor cu mem

brii alianţei. Toate castelele, mănăstirile şi aşezămintele bise
riceşti urmau de asemenea săi sufere excomunicarea lakă 
Iacă nobilii, popii şi călugării nu le părăseau de bunăvoie, 



RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC GERMAN 
20 

oTroyes 

�\ 
I z 

·· .......... . 



I Războiul ţărănesc qerman. - V 413 
dacă nu se mutau în case obişnuite, ca toţi ceilalţi oameni, 
şi nu se alăturau alianţei creştine. - In acest manifest radical, 
care a fost fără îndoială redactat înainte de răscoaJa din 
primăvara anului 1525, este vorba, aşadar, în p rimul rînd de 
revolut�. de completa înfrîngere a claselor îcă stăpînitoare, 
iar „exc·omunicarea laică" vizează numai pe asupritori şi p e  
trădători care trebuie omorîţi, castelele care trebuie arse, mă
năstirile şi aşezămintele biseiceşti care trebuie confiscate şi 
ale căror odoare trebuie transformate în bani. 

Inainte însă ca ţăranii să fi ajuns să p rezinte cele 12 arti
cole arbitrilor desemnaţi, le-a sosit vestea că Uniunea suabă 
a violat convenţia şi că trupele acesteia se apropie. Imediat 
au fost luate măsuri. La Geisbeuren a fost convocată o adu
nare generală a ţăranilor din Allgau, Baltringen şi a celor din 
regiunea lacului. Cele patru cete au fost contopite şi reor
ganizate în patru coloane noi ; s-a hotărît confiscarea averilor 
bisericşti, vînzarea odoarelor lor în folosul fondului de 
război şi arderea castelelor. Astfel „Scrisoarea-program" a 
devenit şi ea, pe lingă cele 12 articole oficiale, un ansamblu 
de reguli pentru ducerea războiului, iar duminica Judica -
ziua fixată pentru încheierea păcii - a devenit ziua răscoalei 
generale. 

Neliniştea care creştea pretutindeni, neîncetatele c·onflicte 
locale dintre ţărani şi nobili, vestea despre amploarea 
crescîndă pe care a luat-o, în decursul ultimelor 6 luni, 
răscoala în Pădurea Neagră, precum şi vestea extinderii ei 
pînă la Dunăre şi la Lech, sînt, desigur, elemente suficiente 
pentru a explica repeziciunea cu care s-au succedat răsc'oalele 
ţărăneşti în două treimi din Germania. Dar faptul că răscoa
lele au izbucnit peste tot concomitent dovedeşte că în fruntea 
mişcării se găseau oameni care o organizaseră cu ajutorul 
anabapitiştilor şi al aJtor emisari. In ultima jumătate a lunii 
martie izbucniseră tulburări în Wirttemberg, pe Neckarul in
ferior, în Odenwald, în Franconia de jos şi de mijloc· ; ziua 
de 2 ap"ilie, duminica Judica, fusese încă înainte fixată peste 
tot ca termen pentru izbucnirea răscoalei generale ; lovitura 
hotărîtoare - răscoala în masă - a avut loc pretutindeni în 
p rima săptămînă a lunii aprilie. La 1 aprilie, şi ţăranii din 
Allgau, Hegau şi cei din regiunea lacului Constanţa au che
mat în tabere, trăgînd clopotele şi convocind adunări în masă, 
p e  toţi oamenii capabili să mînuiască armele şi au început 
să atace, în acelaşi timp cu cei din Baltingen, castelele şi 
mănăstirile. 
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In Franconia, unde mişcarea s-a grupat în j urul a şase cen
tre, răscoala a izbucnit pretutipdeni în primele zile ale lunii 
aprilie. Lîngă Nordlingen s-au format în timpul acesta două 
tabere de ţărani, cu ajutorul cărora partidul revoluţionar din 
0raş, al cărui şef era Anton Forner, a reuşit să pună nîna pe 
putere şi  să impună instalarea lui Fomer ca primar, obţinînd 
în acelaşi timp ca oraşul să se alăture ţăranilor. In toată re

giunea Ansbach ţ ăranii s-au răsculat între 1 şi 7 aprilie, iar 
de aici răscoala s-a extins pînă în Bavaria. ln regiunea din 
jurul Rothenburgului, ţăranii se aflau sub arme încă de la 
22 martie ; în oraşul Rothenburg protipendada oraşului a fost 
înlăturată la 27 martie de la conducere de către micii birgeri 
?i de plebeii de sub conducerea lui Stephan von Menzingen ; 
dar cum aici tocmai prestaţiile ţăranilor formau principala 
sursă de venituri a oraşului, noua stăpînire a avut şi ea o 
atitudine cît se poate de şovăielnică şi de echivocă faţă de 
ţărani. In eparhia capitulului sinodic de la Wirzburg 240, ţă
ranii s-au răsculat la începutul lunii aprilie împreună cu toate 
.oraşele mici, iar în episcopatul Bamberg răscoala generală 
1-a silit pe episcop, după cinci zile, să cedeze. In sfîrşit, în 
nord, la graniţa Turingiei s-a format puternica tabără a ţăra
nilor din Bildhausen. 

In Odenwald, unde în fruntea partidului revoluţionar se 
găseau Wendel Hipler, un nobil, fost cancelar al conţilor de 
Hohenlohe, şi Georg Metzler, hangiu din Ballenberg, lîngă 
Krautheim, furtuna a izbucit încă de la 26 martie. Ţăranii 
.s-au îndreptat din toate p ărţile spre rîul Tauber. Li s-au ală
turat şi 2.000 de oameni din tabăra de la Rothenburg. Georg 
Metzler a preluat comanda şi, după ce i-au sosit toate întă
'irile, a pornit, la 4 aprilie, spre mănăstirea Schonthal pe Jagst, 
unde i s-au alăturat şi cei din Valea Neckarului. Aceştia din 
urmă, conduşi de Jicklein Rohrbach, hangiu din Bockingen, 
lîngă Heilbronn, proclamaseră începutul răscoalei în duminica 
Judica în localiităţile Plein, Sontheim etc., în timp ce Wendel 
Hipler, împreună cu mai mulţi conjuraţi, atacase în acelaşi 
timp Ohringen şi atrăsese în mişcare pe ţ ăranii din împr
jurimi. La Schonthal cele 1 2  articole au fost adoptate de am
bele coloane de ţ ărani reunite în Ceata albă şi s-au organizat 
incursiuni împotriva castelelor şi mănăstirilor. Ceata albă 
număra 8.000 de oameni, fiind înzestrată cu tunuri şi cu 3.000 
de carabine. Acestei cete i s-a alăturat şi Florian Geyer, un 
cavaler dn Franconia, care a format ceata neagră, un corp 
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le elită recrutat mai cu seamă din rezervele de la Rothen
burg şi Ohringen. 

Guvenatorul wirttemberghez din Neckarsulm, contele 
Ludwig von Helfenstein, a început ostilităţile. El a pus să fie 
>moriţi fără multă vorbă toţi ţăranii care i-au căzut în mină. 
Ceata albă a porn1t împotriva lui. Aceste măceluri, precum şi 
vestea înfrînqerii cetei din Leipheim, a executării lui Jakob 
Wehe şi a atrocităţilor comise de Truchsess, sosită tocmai 
atunci, i-au îndîrjit pe ţărani. Contele de Helfenstein, care se 
retrăsese la Weinsberg, a fost atacat aici. Castelul a fost luat 
cu asalt de Florian Geyer ; oraşul a fost cucerit după o luptă 
mai îndelungată, iar contele Ludwig a fost făcut prizonier îm
preună cu alţi cavaleri. A doua i, la 17 aprilie, Jăcklein 
Rohrbach, împreună cu cei mai hotărîţi oameni din ceată, 
i-a judecat pe prizonieri, condamnînd pe 14 dintre ei, în frunte 
cu contele de Helfenstein, la cea mai ruşinoasă moarte : 
execuţia prin împungerea cu lănci. Cucerirea Weinsbergului 
şi răzbunarea teroristă a lui Jăcklein împotriva lui Helfenstein 
şi-au produs fără întîrziere efectul asupra nobilimii. Conţii 
de Lowenstein s-au alăturat uniunii ţăranilor, iar conţii 
de Hohenlohe, c are i se alăturaseră mai de mult, dar nu-i dă
luseră încă nici un ajutor efectiv, au trimis imediat tunurile 
şi praful de puşcă cerut. 

Căpeteniile s-au consfătuit dacă nu era cazul să aleagă 
pe Gotz von Berlichingen în funcţia de comandant suprem, 
„deoarece acesta putea să atragă şi pe nobili de partea lor" . 
Propunerea a fost aprobată ; însă Florian Geyer, care privea 
această stare de spirit a ţăranilor şi a căpeteniilor ca începu
tul unei reacţiuni, s-a despărţit de ceata ţăranilor şi, împreună 
cu ceata sa neagră, a început să cutreiere pe cont propriu 
întîi regiunea Neckarului, iar apoi pe cea a Wirzburgului, 
listrugînd peste tot castelele şi cuiburile popilor. 

Restul cetei s-a îndreptat mai întîi împotriva Heilbronnu
lui. In acest oraş imperial, liber şi putenic, împotriva proti· 
pendadei se ridica, ca aproape pretutindeni, opoziţia birgeri
lor şi opoziţia revoluţionară. Aceasta din urmă, pe baza unei 
înţelegeri secrete cu ţăranii, a deschis lui Georq Metzler şi 
Jăcklein Rohrbach, încă la 1 7  aprilie, porţile oraşului în timpul 
llei învălmăşeli. Conducătorii ţăranilor şi oamenii lor au 
ocupat oraşul, care a fost pimit în frăţie punînd la dispoziţia 
acesteia suma de 1 .200 de guldei şi un detaşament de volun
tari. Au fost j efuite numai avuţiile clericilor şi ale cavalerilor 
)rdinului iteutonic 247• In ziua de 22 ţăranii s-au retras din oraş, 



416 Fridrich .qels 

lăsînd o mica garnizoană de ocupaţie. Heilbronnul urma să 
devină centrul diferitelor cete care trimiseră într-adevăr dele
gaţi acolo ca să se sfătuiască asupra acţiunii şi a revendicări
lor comune ale ţăranilor. Insă opoziţia birgerilor şi protipen
dada care, ţupă intrarea ţăranilor în oraş, se aliase cu ea, 
avînd din nou supremaţia în oraş, au împiedicat orice măsură 
mai energică, întrucît ele aşteptau doar apropierea armatei 
princiare p entru a trăda definitiv pe ţărani. 

Ţăranii s-au îndreptat spre Odenwald. La 24 aprilie, Gotz 
von Berlichingen, care cu cîteva zile înainte îşi oferise ser
viciile întîi eJectorului Palatinatului, apoi ţăranilor şi pe urmă 
din nou electorului, a fost nevoit să intre în frăţia evanghe
lică şi să preia comanda supremă a Cetei luminoase albe 
(spre deosebire de Ceata neagră a lui Florian Geyer) . El era 
însă totodată prizonierul ţăranilor, care îl supravegheau plini 
de suspiciune, supunîndu-1 controlului consiliului căpeteniilor, 
fără de care nu putea întreprinde nimic'. Gotz şi Metz.Ier au 
ponit cu grosul ţăranilor prin Buchen spre Amorbach, unde 
au rămas de la 30 aprilie pînă la 5 mai, răsculînd toată re
giunea Mainz. Pretutindeni nobilii s-au văzut siliţi să se ală
ture mişcării pentru a-şi cruţa castelele ; au fost arse şi jefuite 
numai mnăstirile. Ceata se demoraliza vzînd cu ochii ; cei 
mai energici dintre ei plecaseră cu Florian Geyer sau cu 
Jăcklein Rohrbach, căci şi acesta se despărţise de ceilalţi 
după luarea Heilbronnului, pentru că el, juaecătorul contelui 
Helfenstein, nu mai putea rămîne în ceata care voia să se 
împace cu nobilimea. Insăşi această strădanie de a se ajunge 
la o înţelegere cu nobilimea era un semn de demoralizare. 
Curînd după aceasta, Wendel Hipler a p ropus o foarte nime
rită reorganizare a cetei : să fie angajaţi mercenarii care-şi 
ofereau zilnic serviciile, iar c·eata să nu se mai reînnoiască 
în fiecare lună prin noi înrolări şi prin liberarea vechilor con
tingente ca p înă atunci, ci să fie păstrate trupele care se aflau 
sub arme şi care aveau o oarecare experienţă. Adunarea ob
ştească a respins însă ambele propuneri ; ţăranii, îmbătaţi de 
succese, considerau întregul rzboi ca o expediţie de pradă, 
aşa încît concurenţa mercenarilor nu le putea i pe plac ; în 
afară de aceasta, ei voiau să aibi libertatea de a pleca acasă 
de îndată ce şi-ar fi umplut buzunarele. La Amorbach s-a 
ajuns chiar pînă acolo încît consiliel comunal Hans Berlin 
din Heilbronn a izbutit să impună căpeteniilor şi sfetnicilor 
cetei „Declaraţia celor 12 articole " ,  un document care atenua 
şi ultimele ascuţişuri ale celor 12 articole şi care punea în 
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gura ţăranilor un limbaj umil şi smerit. Dar aceasta era prea 
de tot şi ţăranii au respins „Declaraţia" cu mre zarvă şi au 
stăruit fără clintire să fie menţinute articolele originale. 

Intre itimp, în regiunea Wirzburg intervenise o cotitură 
hotărîtoare în desfăşurarea evenimentelor. Episcopul, care în 
timpul primei răscoale a ţăranilor, adică la începutul Junii 
aprilie, se retrăsese în fortăreaţa Frauenberg de lingă 
Wirzburg şi trimisese zadrnic misive în toate direcţiile prin 
care cerea ajutor, a fost silit, în cele din urmă, să cedeze pen
tru moment. La 2 mai s-a deschis o dietă în care erau repre
zentaţi şi ţăranii. Dar încă înainte de a se fi putut ajunge la 
vreun rezultat au fost interceptate scrisori care dezvăluiau 
uneltirile trădătoare ale episcopului. Dieta s-a dizolvat ime
diat şi ostilităţile dintre orăşeni şi ţăranii răsculaţi, de o parte, 
şi oamenii episcopului, de cealaltă parte, au început. Epis
copul însuşi a fugit la 5 mai la Heidelberg ; chiar a doua i a 
sosit Plori1an Geyer cu Ceata neagră la Wirzburg, iar îm
preună cu el şi Ceata franconă de pe Tauber, care se formase 
din ţărani din Mergentheim, Rothenburg şi Ansbach. La 7 mai 
a sosit şi Gotz von Berlichingen cu Ceata albă luminoasă şi 
asediul Frauenbergului a început. 

In regiunile Limpurg, Ellwangen şi Hall s-a format încă 
de la sfîrşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie o nouă 
ceată, a celor din Gaildorf, sau Ceata albă de rînd. Ea a între
prins acţiuni foarte violente, a răsculat întreaga regiune, a 
dat foc multor mănăstiri şi castele, între altele şi castelului 
Hohenstaufen, a silit pe toţi ţăranii să i se alăture, iar pe toţi 
nobilii, ba chiar şi pe paharnicii imperiali din Limpurg, i-a 
obligat să intre în frăţia creştină. La începutul luii mai, ceata 
a făcut o incursiune în Wirttemberg, dar a fost nevoită să se 
retragă. Ca şi în 1848, particularismul german, rezultat al 
divizării Germaniei în mai multe stătuleţe mici, nu permitea 
nici atunci ca revoluţionarii din teritorii diferite să acţioneze 
împreună. Cei din Gaildorf, fiind siliţi să se rezume la un cîmp 
mic le acţiune, trebuiau în mod fatal să se destrame după 
ce înfrînseseră orice rezistenţă în această regiune. Ei au în
cheiat un acord cu oraşul Gmind şi s-au împrăştiat, lăsînd pe 
loc numai 500 de oameni înarmaţi. 

In Palatinat se formaseră spre sfîrşitul lunii aprilie cete 
de ţărani pe ambele maluri ale Rinului. Ele au distrus nume
roase castele şi mănăstiri, iar la 1 mai au cucerit oraşul 
Neustadt, situat pe Hardt, după ce, cu o zi înainte, cei din 
Bruchrain, veniţi de pe malul celălalt al Rinului, constrînse-

27 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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seră oraşul Speyer să încheie o înţelegere cu ei. Mareşalul 
von Habern nu a putut întreprinde nimic împotriva lor cu tru
pele puţin numeroase ale electorului, aşa că la 10 mai elec
torul a trebuit să încheie cu ţăranii răsculaţi o înţelegere prin 
care le garanta că va supune revendicările lor unei diete. 

In sfîrşit, în Wirttemberg răscoala izbucnise, în unele re
giuni izolate, chiar mai devreme. In munţii Urach, ţăranii for
maseră încă din februarie o uniune împotriva popilor şi a 
stăpînilor feudali, iar la sfîrşitul lunii martie se răsculară cei 
din Blaubeuren, Urach, Minsing, B aling şi Rosenfeld. Ţăranii 
din Gaildorf au atacat Goppingenul, Jacklein Rohrbach a ata
cat Brackenheimul, iar resturile cetei înfrînte la Leipheim au 
atacat Pfullingenul, în ţinutul Wirttemberg, răsculînd ţără
nimea. Şi în alte regiuni au avut loc tulburări serioase. 
Pfullingenul a fost silit să capituleze încă de la 6 aprilie în 
faţa ţăralor. Guvenul arhiducelui austriac se afla într-un 
mare impas. Bani nu avea de loc şi trupele sale erau foarte 
puţin numeroase. Oraşele şi castelele se aflau în cea mai 
proastă stare şi nu aveau nici ganizoane, nici muniţii. Pînă 
şi Asbergul era aproape fără apărare. 

Incercarea guvernului de a chema sub arme contingentele 
oraşelor şi a le trimite împotriva ţăranilor s-a soldat cu în
frîngerea a imediată. La 16  aprilie contingentul din Bottwar 
a refuzat să se supună ordinului de plecare şi, în loc să se 
îndrepte spre Stuttgart, l a pornit spre Wunnenstein lingă 
Bottwar *, formînd acolo nucleul unei tabere de birgeri şi de 
ţărani care a crescut foarte repede. In aceeaşi zi a izbucnit 
răscoala în Zabergau ; mănăstirea Maulbronn a fost jefuită 
şi multe mănăstiri şi castele complet devastate. Ţăranilor din 
Gau le-au sosit ajutoare şi din regiunea învecinată Bruchrain. 

In fruntea cetei de pe Wunnenstein a trecut Matern Feuer
bacher, consilier din Bottwar, care, deşi era nul dintre con
ducătorii opoziţiei birgerilor, ajunsese s ă  se compromită în
deajuns pentru a fi nevoit să treacă de partea ţăranilor. El a 
avut însă tot timpul o atitudine dt se 'poaite de moderată, a 
împiedicat traducerea în fapt a „Scrisorii-program u în ceea 
ce priveşte castelele şi a căutat să joace pretutindeni rolul 
de mediator între ţărani şi birgerii moderaţi. El a împiedicat 
unirea celor din Wirttemberg cu Ceata albă luminoasă, iar 
mai tîrziu a convins pe cei din Gaildorf să se retragă din 
Wirttemberg. Din cauza tendinţelor sale de birger, el a fost 
destituit la 19 aprilie, dar chiar a doua zi a fost numit din nou 

• Localitatea mai poartă şi denumirea de Gross-Bottwar. - Nota Red. 
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conducătorul 'etei, căci era indispensabil. De aceea, chiar 
după ce la 22 aprilie Jăcklein Rohrbach se alătură celor din 
Wirttemberg împreună cu 200 de oameni hotărîţi, el s-a vă
zut nevoit să-l lase pe Feuerbacher să ocupe mai departe pos
tul său şi să se mărginească doar la o supraveghere amănun
ţită a activităţii acestuia. 

La 1 8  aprilie guvernul a încercat să trateze cu ţăranii de 
pe Wunnenstein. Aceştia au stăruit în cererea lor ca guvenul 
să accepte cele 1 2  articole, lucru pe care împuteniciţii săi, 
fireşte, nu-l puteau face. Aşa că ceata s-a pus în mişcare. 
La 20 a intrat în Laufen, unde propunerile solilor guvernului 
au fost refuzate p entru ultima oară. La 22 ceata, care număra 
6.000 de oameni, se afla la Bietigheim şi ameninţa Stuttgartul. 
Consiliul municipal de aici fugise în cea mai mare p arte şi în 
fruntea administraţiei fusese pus un comitet de orăşeni. Aici, 
orăşenii erau împărţiţi în aceleaşi tabere ca peste tot : proti
pendada, opoziţia birgerilor şi plebeii revoluţionari. La 25 
aprilie aceştia din urmă au deschis ţăranilor porţile oraşului 
şi Stuttgartul a fost imediat ocupat. Aici a fost dusă pînă la 
capăt organizarea Cetei creştine albe, cum se numeau acum 
răsculaţii din regiunea Wirttemberg, şi s-au stabilit reguli fixe 
în ceea ce priveşte solda, împărţirea prăzii, aprovizionarea 
etc .  Acestora li s-a alăturat un detaşament format din cetă
ţeni din Stuttgart, condus de Theus Gerber. 

La 29 aprilie Feuerbacher pomi cu întreaga ceată împotriva 
celor din Gaildorf, care năvăliseră în ţinutul Wirttembergu
lui p rin Schărndorf. El a primit tot ţinutul în uniune şi prin 
aceasta a făcut pe cei din Gaildorf să se retragă. In felul 
acesta el a evitit ca elementul revoluţionar din ceata sa, în 
fruntea căruia se găsea Rohrbach, să primească o întărire 
periculoasă prin amestecul cu ceata din Gaildorf, care era 
necruţătoare. La vestea că Truchsess se apropie, Feuerbacher 
a plecat de la Schămdorf şi a ieşit în întimpinarea acestuia, 
iar la 1 mai şi-a aşezat tabăra la Kirchheim unter Teck. 

In c·ele de mai sus am expus începutul şi desfăşurarea 
răscoalei în acea p arte a Germaniei p e  care trebuie s-o con
siderăm cîmpul de activitate al celui dintîi grup de cete ţără
neşti. Inainte de a trece la celelalte grupe {cle din Turingia 
şi Hessa, Alsacia, Austria şi regiunea alpină) trebuie să ne 
oprim asupra campaniei p rin care Truchsess, la început sin
gur, apoi ajutat de diverşi p rincipi şi de diverse oraşe, a 
distrus acest prim grup de răsculaţi. 

27* 
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Pe Truchsess îl lăsasem la Ulm, spre care s-a îndreptat 
spre sfîrşitul lunii martie, după ce lăsase la Kirchheim unter 
Teck un corp de observaţie sub comanda lui Dietrich Spat. 
După ce atrăsese şi întăririle Uniunii suabe concentrate la 
Ulm, în număr de aproape 1 0.000 de oameni, dintre c are 7.200 
de infanterişti, armata lui Truchsess a rămas singura armată 
capabilă să ducă n război ofensiv împotriva ţăranilor. lntă
ririle nu ajungeau decît foarte încet la Ulm, în parte din 
c·auza greutăţilor de recrutare în regiunile răsculate, în parte 
din cauza lipsei de bani a guvernelor şi în parte pentru că 
p este tot puţinele trupe existente erau absolut indispensabile 
pentru paza fortăreţelor şi a castelelor. Am văzut cit de puţin 
numeroase erau trupele de care dispuneau principii şi oraşele 
care nu făceau parte din Uniunea suabă. Aşadar, totul de
pindea de succesele pe care avea să le repurteze Georg 
Truchsess cu armata uniunii. 

Truchsess s-a îndeptat mai întîi împotriva cetei din Bal
tringen, care pornise între timp să devasteze castelele şi mă
năstirile din împrejurimile Riedului. Ţăranii, care la apropie
rea trupelor Uniunii suabe se retrăseseră, fiind împresuraţi 
şi izgoniţi din mlaştini, s-au văzut siliţi să treacă dincolo de 
Dunăre şi să se adăpostească în trecătorile şi în pădurile 
Alpilor suabi. Aici, unde cavaleria şi artileria - forţa de că
petenie a armatelor Uniunii suabe - nu-i putea ajunge, ei 
n-au mai fost urmăriţi de Truchsess. Acesta a pornit împotriva 
celor din Leipheim, care, avînd 5.000 de oameni la Leipheim, 
4.000 în Mindeltal şi 6.000 în Illertissen, răsculau toată re
giunea, distrugînd mănăstirile şi castelele şi pregătindu-se să 
ponească cu toate cele trei coloane împotriva Ulmului. Şi 
aici p are să se fi p rodus o oarecare demoralizare printre ţă
rani, astfel încît din punct de vedere militar nu se mai putea 
pune bază pe ceată, căci Jakob Wehe a c ăutat din capul locu
lui să ducă tratative cu Truchsess. D ar acum, cînd dispunea 
de o armată destul de puternică, acesta nu mai voia să audă 
de nimic ; la 4 aprilie el a atacat ceata principală la Leipheim, 
distrugind-o complet. Jakob Wehe şi Ulrich Schăn, precum 
şi alte două căpetenii ale ţăranilor, au fost luaţi prizonieri 
şi decapitaţi ; Leipheim a capitulat, iar după cîteva incursiuni 
prin împrejurimi a fost supusă întreaga regiune. 

O nouă rebeliune a mercenarilor, care pretindeau dreptul 
de a j efui precum şi un spor de soldă, l-a ţinut în loc pe 
Truchsess p înă l a  10 a·prilie. După aceea a ponit spre sud
vest împotriva celor din Baltringen, care invadaseră între timp 
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propriile şale domenii Waldburg, Zeil şi Wolfegg, asediindu-i 
castelele. Şi aici i-a găsit pe ţărani răzleţiţi şi i-a bătut pe 
rînd la 1 1  şi 12 aprilie, în cursul cîtorva bătălii, în urma 
cărora ceata celor din Baltringen a fost complet împrăştiată. 
Resturile cetei s-au retras, sub conducerea preotului Florian, 
către ceata din regiunea lacului Constanta. Truchsess se în
drepta acum împotriva acesteia. Ceata lacului, c are între timp 
nu întreprinsese numai incursiuni, ci atrăsese în frăţie şi ora
şele Buchhorn (Friedrichshafen) şi Wollmatingen, a convocat 
în ziua de 13 un mare consiliu de război la mănăstirea Salem 
şi a hotărît să pornească împotriva lui Truchsess. Imediat 
clopotele au sunat alarma peste tot şi 10.000 de oameni, la 
care s-au mai adăugat şi rămăşiţele cetei din Baltringen, s-au 
adunat în tabăra din Bermatingen. La 15 aprilie ei au susţinut 
o bătălie încununată de succes împotriva lui Truchsess, care 
nu voia să-şi angajeze aici armata într-o luptă hotărîtoare, 
preferînd să ducă tratative, cu atît mai mult cu cît aflase că 
se apropiau şi cei din Allgău şi  Hegau. Aşa că la 17 aprilie 
el a încheiat la W eingarten cu ţăranii din regiunea lacului 
şi cu cei din Baltringen o înţlegere, care în aparenţă era 
foarte favorabilă pentru ei şi pe care ţăranii au acceptat-o 
fără să stea prea mult pe gînduri. El a obţinut chiar ca dele
gaţii clor din Allgău-ul de Sus şi de Jos să adere la această 
înţelegere, iar apoi s-a retras spre Wlrttemberg. 

Aici şiretenia l-a salvat pe Truchsess de la un dezastru 
sigur. Dacă nu s-ar fi priceput să-i amăgească pe ţăranii slabi, 
mărginiţi şi în cea mai mare parte demoralizaţi şi pe con
ducătorii lor, care de cele mai multe ori erau incapabili, fri
coşi şi coruptibili, el ar fi fost desigur pierdut, fiind încercuit 
împreună cu mica lui armată de cele p atru coloane, care aveau 
un efectiv de cel puţin 25.000-30.000 de oameni. Dar spiritul 
mărginit al duşmanilor săi, inevitabil în masele ţărăneşti, i-a 
dat posibilitatea să scape de ei tocmai în momentul cînd 
aceştia ar fi putut termina războiul, cel puţin în ce pri'eşte 
Suabia şi Franconia, dintr-o singură lovitură. Ţăranii din re
giunea lacului au respeotat cu atîta stricteţe această înţele
gere - prin intermediul căreia pînă la urmă au fost, bine
înţeles, traşi pe sfoară - încît mai tîrziu au ridicat chiar 
armele împotriva propriilor lor aliaţi, împotriva celor din 
Hegau ; ţăranii din Allgău, implicaţi în trădare de către con
duc ătorii lor, s-au dezis, ce-i drept, imediat de această înţe
legere, dar între timp Truchsess se afla în afara oricărui 
peric'ol. 
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Imediat după aceasta, şi cei din Hegau, cu toate că nu 
aderaseră la înţelegerea de la Weingarten, au dat o nouă 
dovadă de acel nemaipomenit spirit îngust local şi de acel 
provincialism îndărătnic care au dus la eşuarea întregului 
război ţărănesc. După ce Truchsess dusese în zadar tratative 
cu ei şi pornise în marş spre Wirttemberg, ei s-au luat după 
el şi au rămas tot timpul în flancul lui ; nici prin minte nu 
le-a trecut însă să se unească cu Ceata creştină albă din 
Wirttemberg, şi aceasta numai pentru motivul că atît 
Wirttemberghezii cit şi cei din valea Neckarului refuzaseră 
la un moment dat să le vină în ajutor. De aceea, după ce 
Truchsess se îndepărtase îndeajuns de ţinutul lor, ei s-au în
tors liniştiţi din drum şi au p oit împotriva Freiburgului. 

Pe cei din Wirttemberg, conduşi de Matern Feuerbacher, 
i-am lăsat la Kirchheim unter Teck ; de aici corpul de obser
vaţie de sub comanda lui Dietrich Spat, lăsat acolo de 
Truchsess, s-a retras la Urach. După o încercare infructuoasă 
de a cuceri Urachul, Feuerbacher a pornit spre Nirtingen, 
scriind tuturor cetelor răsculate din vecinătate s ă  trimită în
tăriri pentru bătălia hotărîtoare. Intr-adevăr, din Wirttem
bergul de j os, ca şi din Gau, au sosit întăriri însemnate. Au 
venit mai cu seamă ţranii din Gau, care, unindu-se cu rămă
şiţele celor din Leipheim care se retrăseseră pînă în partea 
de vest a Wi1ttembergului, au format două cete puternice, 
răsculînd toată valea superioară a Neckarului şi a Nagoldu
lui pînă la Boblingen şi Leonberg. La 5 mai cele două cete 
s-au unit Ja Nirtingen cu Feuerbacher. La Boblingen s-a pro
dus ciocnirea între Truchsess şi cetele reunite. Efectivul, arti
leria şi poziţia cetelor l-au surprins p e  Truchsess. După me
toda lui obişnuită, el a început imediat tratativele şi a încheiat 
un armistiţiu cu ţăranii. După ce le-a cîştigat în felul acesta 
încrederea, el a violat armistiţiul şi la 1 2  mai i-a atacat prin 
surprindere, silindu-i să dea o luptă hotărîtoare. Ţăranii au 
opus o rezistenţă dîrză, îndelungată, dar în cele din urmă, 
din cauza trădării birgerilor, Boblingenul a fost predat lui 
Truchsess. In felul acesta flancul stîng al trupelor ţăranilor 
şi-a pierdut punctul său de sprijin, iar apoi a fost încercuit şi 
bătut. Aceasta a hotărît soarta luptei. Ţăranii, nedisciplinaţi, .  
cuprinşi de p anică, s-au risip1t în dezordine ; cei care n-au 
fost omorîţi sau luaţi prizonieri de cavaleria Uniunii suabe 
au arunc·at armele şi s-au grăbit să se întoarcă Ja casele lor. 
Ceata creştină albă şi împreună cu ea întreaga răscoală din 
Wirttemberg a fost complet înfrîntă. Theus Gerber a scăpat 
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fuind la Esslingen, Feuerbacher a fugit în Elveţia, iar Jacklein 
Rohrbach a fost prins şi tîrît în lanţuri pînă la Neckargartach, 
unde Truchsess a poruncit să fie legat de un stîlp, înconjurat 
cu grămezi de lemne şi fript de viu la un foc domol, iar el a 
încins un chef împreună cu cavalerii lui, şi s-a desfătat pri
vind acest spectacol, demn de nobilii săi organizatori. 

De la Neckargartach, Truchsess a spiijinit printr-o incur
siune în Kraichgau operaţiile electorului din Palatinat. Intre 
timp acesta strînsese trupe şi, la vestea succeselor lui 
Truchsess, a rupt de îndată înţelegerea încheiată cu ţăranii, 
iar la 23 mai a atacat Bruchrainul, a cucerit Malschul, unde 
întîmpinase o rezistenţă înverşunată, şi i-a dat apoi foc, a 
jefuit o serie întreagă de sate şi a ocupat Bruchsalul. In ace
laşi timp Truchsess a atacat localitatea Eppingen şi, luînd pri
zonier pe Anton Eisenhut, capul mişcării de acolo, la porunca 
electorului l-a executat imediat împreună cu alţi 12 conducă
tori ai ţăranilor. Astfel au fost pacificate regiunile Bruchrain 
şi Kraâchgau ; ele au fost obligate să plătească despăgubiri 
în valoare de aproximativ 40.000 de guldeni. Cele două ar
mate - cea a lui Truchsess, care în urma luptelor purtate 
scăzuse la 6.000 de oameni, şi cea a electorului (6.500 de oa
meni) - s-au unit şi au pornit împotriva celor din Odenwald. 

Vestea înfrîngerii de la Boblingen a stînit pretutindeni 
groaza în răsculaţi. Oraşele imperiale libere care ajunseră 
sub stăpînirca apăsătoare a ţăranilor au răsuflat uşurate. 
Heilbronn a fost primul oraş care a făcut demersuri pentru 
o împăcare cu Uniunea suabă. La Heilbronn îşi aveau sediul 
cancelaria ţăranilor şi delegaţii diferitelor cete ; acolo se 
discutau propunerile care urmau să fie făcute împăratului şi 
imperiului în numele tuturor ţăranilor răsculaţi. Şi din aceste 
traitative, care trebuiau să aibă un rezultat general, valabil 
pentru toată Germania, a reieşit din nou faptul că nici o 
stare, nici măcar ţărănimea, nu era destul de maturizată pen
tru a schimba din punctul ei de vedere starea de lucruri din 
întreaga Germanie. S-a văzut imediat că în acest scop tre
buiau cîştigaţi nobilii şi mai ales orăşenii. Astfel a ajuns 
Wendel Hipler să conducă tratativele. Dintre toţi conducătorii 
mişcării, el înţelegea cel mai bine situaţia existentă, deşi nu 
era un revoluţionar cu o vfaiune largă, c a  Munzer, şi nici un 
reprezentant al ţăranilor, ca Metzler sau Rohrbach. Experienţa 
sa multilaterală, cunoaşterea practică a poziţiei fiecărei stări 
sociale în raport cu celelalte îl împiedicau să devină exponen
tul exclusiv al uneia dintre stările participante la mişcare. 
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Şi după cum Minzer, ca reprezentant al unei clase care se 
găsea cu totul în afara legăturilor sociale oficiale de pînă 
atunci, şi anume ca reprezentant al proletariatului care abia 
lua naştere, ajunsese să presimtă comunismul, tot astfel Wen
del Hipler, reprezentantul, ca să ne exprimăm astfel, al mediei 
tuturor elementelor progresiste ale naţiunii, ajunsese să pre
simtă societatea burgheză modernă. Principiile pe care le re
prezenta, revendicările pe care le formula nu erau, ce-i drept, 
realizabile imediat, însă ele erau rezultatul întrucîtva ideali
zat, dar totuşi necesar al descompunerii societăţii feudale din 
acea vreme ; iar ţăranii, de îndată ce s-au apucat să întoc
mească proiecte de legi pentru întregul imperiu, au fost siliţi 
să le accepte. In felul acesta, centralizarea cerută de ţărani 
luă aici, la Heilbronn, o formă mai concretă, care era totuşi 
complet diferită de imaginea pe care şi-o făceau ţăranii despre 
ea. Astfel centralizarea s-a concretizat mai curînd în reven
dicări ca introducerea unităţii sistemului monetar, a sistemu
lui de măsuri şi greutăţi, desfiinţarea vămilor intene etc., 
într-un cuvînt în revendicări care erau mult mai mult în inte
resul orăşenilor decît în interesul ţăranilor. De asemenea li 
s-au făcut nobililor concesii care se asemănau foarte mult 
cu răscumpărările modeme şi care în cele din urmă s-au redus 
la transformarea proprietăţii funciare feudale în proprietate 
burgheză. Intr-un cuvînt, din momentul în care revendicările 
ţăranilor au fost sintetizate într-un proiect de „reformă a im
periului u ,  ele au trebuit să fie subordonate nu revendicărilor 
de moment ale birgerilor, ci intereselor definitive ale 
acestora. 

In timp ce la Heilbronn se dezbătea încă această reformă 
a imperiului, Hans Berlin, autorul „Dedaraţiei celor 1 2  ar
ticole u ,  a şi plecat în întîmpinarea lui Truchsess pentru a 
trata cu el predarea oraşului în numele protipendadei şi al 
birgerilor. In oraş, mişcări reacţionare au sprijinit această 
trădare, şi Wendel Hipler a fost nevoit să fugă împreună cu 
ţăranii. El a plecat la Weinsberg, unde a încercat să adune 
resturile cetei din Wirttemberg şi pe puţinii oameni din ceata 
celor din Gaildorf care mai erau în stare să lupte. Insă apro
pierea electorului Palatinatului şi a lui Truchsess l-au silit să 
fugă şi de aici, astfel încît a fost nevoit să  plece la Wirzburg 
pentru a pune în mişcare Ceata albă luminoasă. Intre timp tru
pele Uniunii suabe şi ale principelui elector au supus întreaga 
regiune a Neckarului, au silit pe ţărani să jure din nou cre
dinţă seniorilor, au dat foc la un mare număr de sate şi au 
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înjunghiat sau spînzurat pe toţi ţăranii fugari pe care au putut 
pune mina. Weinsbergul a fost ars pînă în temelii drept răz
bunare pentru executarea contelui Helfenstein. 

Cetele reunite în faţa Wirzburgului asediaseră între timp 
Frauenbergul, şi la 15 mai, încă înainte să fi putut face vreo 
breşă, dăduseră un asalt vitejesc, dar zadanic, împotriva ce
tăţii. 400 dintre oamenii cei mai buni, în majoritate din ceata 
lui Florian Geyer, au rămas morţi sau răniţi în şanţuri. 
Wendel Hipler a sosit cu două zile mai tîrziu, la 17 mai, şi 
a convocat un consiliu de război. El a propus să fie lăsaţi 
numai 4.000 de oameni în faţa Frauenbergului, iar grosul 
armatei, în număr de aproximativ 20.000 de oameni, să-şi 
stabilească tabăra la Krautheim pe Jagst, sub ochii lui 
Truchsess, unde să se poată concentra toate întăririle. Planul 
era excelent ; numai strîngînd întreaga masă a răsculaţilor şi 
contînd pe superioritatea numerică se putea spera într-o vic
torie asupra armatei princiare, care număra acum 13.000 de 
oameni. Demoralizarea şi descurajarea cuprinseseră însă 
într-o măsură atît de mare pe ţăani, încît nu mai era posibil 
nici o acţiune energică. Gătz von Berlichingen, care curînd 
după aceea s-a manifestat pe faţă ca trădător, trebuie să fi 
contribuit şi el la ţinerea în loc a cetei, astfel incit planul 
lui Hipler nu a fost niciodată executat. In loc de aceasta, 
cetele, ca de obicei, s-au împrăştiat. De-abia la 23 mai s-a pus 
în mişcare Ceata albă 1uminoasă, după ce franconii promise
seră că o vor urma cît se poate de repede. La 26 mai com
paniile din ţinuturile margrafului de Ansbach, care îşi stabi
liseră tabăra la Wirzburg, au fost chemate acasă pe motiv 
că margraful * ar i început ostilităţile împotriva ţăanilor. 
Restul armatei de asediu, împreună cu Ceata 11eagră a lui 
Florian Geyer, a ocupat poziţii lingă Heidingsfeld, nu de
parte de Wirzburg. 

Ceata albă luminoasă a sosit la Krautheim la 24 mai, 
avînd o capacitate de luptă foarte redusă. Aici mulţi au aflat 
că între timp satele lor ar fi jurat credinţă lui Truchsess şi, 
sub acest pretext, au plecat acasă. Ceata a pornit mai departe 
spre Neckarsulm, iar la 28 a început tratativele cu Truchsess. 
In acelaşi timp însă fură trimişi soli La franconi, alsacieni şi 
la ţăranii din Schwarzwald-Hegau, cărora li se cerea 
să trimită cît mai curînd întăriri. De la Neckarsulm, 
Gătz von Berlichingen a pornit înapoi spre Ohringen. Ceata 

* - Casimir, margraf de Brandenburg-Ansbach-Bayreuth. - Nota 
Red. 
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se împuţina pe zi ce trecea, iar în timpul marşului a dispărut 
însuşi Gotz von Berlichingn, care a porit călare spre casă, 
după ce, prin mijlocirea vechilui său tovarş de arme 
Dietrich Spăt, tratase încă dinainte cu Truchsess trecerea sa 
de partea acestuia. La Ohrdngen panica a pus subit stăpînire 
pe masa descurajată şi dezorientată, la ştirea falsă că duş
manul se apropie ; c·eata s-a împrăştiat în mare dezordine, şi 
numai cu mare greutate au putut Metzler şi Wendel Hipler 
să reţină vreo 2.000 de oameni, cu care s-au îndreptat iarăşi 
spre Krautheim. Intre timp se apropiaseră întăririle din 
Franconia, în număr de 5.000 de oameni, dar, în urma unui 
ordin dat de Gotz cu intenţia vădită de a trăda, ele s-au în
dreptat spre Ohringen pe o cale ocolită, trecind prin Lowen
stein, şi, neîntîlnind Ceata albă, au plecat spre Neckarsulm. 
Acest orăşel, ocupat de citeva unităţi mici ale Cetei albe 
luminoase, era asediat de Truchsess. Franconii au sosit 
noaptea şi au văzut focurile din tabăra Uniunii suabe, dar 
conducătorii lor nu au avut curajul să încerce un atac prin 
surprindere şi s-au retras la Krautheim, unde au dat în sfîrşit 
de rnsturile Cetei albe lumdnoase. Nepriind întăiri, Neckar
sulmul s-a predat trupelor Uniunii suabe în ziua de 29, iar 
Truchsess a ordonat să fie imediat executaţi 13 ţărani şi a 
ponit apoi în întimpinarea cetelor, pîrjolind şi incendiind, 
jefuind şi asasinînd totul în calea sa. In toată valea Neckaru
lui, Kocherului şi Jagstului, drumul său a fost presărat cu 
mormane de moloz şi cu ţărani spînzuraţi de copaci. 

La Krautheim, armata Uniunii suabe s-a ciocnit de ceata 
ţăranilor, pe care Truchsess a silit-o printr-o mişcare de flanc 
să se retragă spre Konigshofen pe Tauber. Aici ţăranii, în 
număr de 8.000 de oameni şi avînd 32 de tunuri, şi-au stabilit 
tabăra. Truchsess s-a apropiat de ei ocrotit de dealuri şi de 
păduri, a trimis citeva coloane de încercuire şi la 2 iunie i-a 
atacat prin surprindere cu o asemenea superioritate numerică 
şi cu atîta enerie, incit, cu toată apărarea dîrză a mai multor 
coloane, apărare care s-a prelungit pînă noaptea tîrziu, tru
pele ţăranilor au fost complet înfrînte şi risipite. Şi aici, ca 
peste tot, cavaleria Uniunii suabe, „moartea ţăranilor " ,  a 
contribuit în mod esenţial la distrugerea armatei răsculaţi
lor, aruncîndu-se asupra ţăranilor b ăgaţi în sperieţi de 
atacuile artileriei, de asaltul cu lăncile şi de focul puştilor, 
risipindu-i care încotro şi omorîndu-i unul cite unl. Felul în 
care ducea războiul Truchsess şi călăreţii lui se vede din 
soarta celor 300 de orşeni din Konigshofen care au intrat în 
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amata ţărnilor. In timpul luptei aceştia au fost masacraţi 
şi, numi 15 dintre i au scăpat c·u viaţă, iar dintre aceştia 
patru au fost decapitaţi ulterior. 

După ce isprăvise în felul acesta cu cei din Odenwald, din 
valea Neckarului şi din Franconia de sud, Truchsess a supus 
întreaga regiune, făcînd incursiuni, pîrjolind sate întregi şi 
ordonînd nenumărate execuţii, iar apoi a pornit împotriva 
Wirzburgului. Aflînd pe drum că a doua ceată franconă, con
dusă de Florian Geyer şi de Gregor von Burg-Bernsheim, se 
găseşte la Sulzdorf, a ponit de îndată împotriva ei. 

Florian Geyer, care după asaltul nereuşit împotriva 
Frauenbergului dusese tratative mai ales cu principii şi cu 
oraşele, printre care cu oraşul Rothenburg şi cu margraful 
Casimir de Ansbach, cu priV'ire la intrarea acestora în frăţia 
ţăranilor, a trebuit să plece imediat la vestea că cei din 
Konigshofen au fost înfrînţi. Cu ceata lui s-au unit cei din 
Anspach, conduşi de Gregor von Burg-Bemsheim. Această 
ceată se formase abia de curînd. Margraful Casimir ştiuse, 
ca un adevărat Hohenzollen, să ţină în şh răscoala ţăranilor 
din ţinutul său, atît prin promisiuni c'ît şi prin ameninţarea 
că va face uz de forţă armată. Faţă de toate cetele străine, el 
rămînea absolut neutru atîta timp cit ele nu atrăgeau supuşii 
săi din Ansbach. El căuta să îndrepte ura ţăranilor în special 
împotriva ctitoriilor bisericeşti, prin a căror confiscare spera 
să se îmbogăţească în cele din urmă el însuşi. Intre timp el 
se înarma, aşteptînd desfăşurarea evenimentelor. De îndată 
ce sosi vestea despre lupta de la Boblingen, el a început osti
lităţile împotriva ţăranilor rebeli din marca sa, cărora le-a 
jefuit şi le-a ars satele, spînzurînd şi masac'rînd un mare 
număr dintre ei. Ţăranii s-au adunat însă în grabă şi, conduşi 
de Gregor von Burg-Bernsheim, l-au înfrînt la 29 mai lingă 
Windsheim. In timp ce ei se aflau încă în urmărirea sa a sosit 
vestea că cei din Odenwald sînt la strîmtoare şi le cer ajutor 
şi imediat s-au îndreptat spre Heidingsfeld, iar de acolo, îm
preună cu Florian Geyer, din nou spre Wirzburg (2 iunie) . 
Aici au lăsat 5.000 de ţărni şi, fără a avea încă nici o veste 
de la cei din Odenwald, au ponit cu 4.000 de oameni - căci 
restul se împrăştiase - după ceilalţi. Crezîndu-se în sigu
ranţă în urma unor ştiri false în ceea ce priveşte rezultatul 
luptei de la Konigshofen, ei au fost atac·aţi prin surprindere 
de Truchsess şi complet zdrobiţi Ja Sulzdorf. Ca de obicei, 
cavalerii şi mercenarii lui Truchsess au organizat o îngrozi
toare baie de sînge. Reuşind să strîngă resturile cetei sale 
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negre, în număr de 600 de oameni, Florian Geyer şi-a croit 
drum pînă în satul Ingolstadt. 200 de oameni au ocupat bi
serica şi cimitirul, 400 oastelul. Trupele din Palatinat însă îl 
urmăriseră, o coloană de 1 .200 de oameni a ocupat satul şi 
a dat foc bisericii ; cei care nu au pierit în flăcări au fost 
masacraţi. După aceea trupele din Palatinat au făcut o spăr
tură în zidurile dărăpănate ale castelului, încercînd să-l ia 
cu asalt. Fiind respinşi de două ori de către ţăranii care erau 
apăraţi de un zid interior, ei au distrus cu tunurile şi acest al 
doilea zid, încercînd apoi un al treilea asalt, care a reuşit. 
Jumătate din oamenii lui Geyer au fost decimaţi ; el a reuşit 
să se salveze împreună cu ultimii 200 de oameni. Insă locul 
său de refugiu a fost descoperit chiar a doua zi (în lunea ru
saliilor) . Trupele din Palatinat au înconjurat pădurea în care 
se ascunsese şi au trecut prin sabie întreaga ceată. In aceste 
două zile nu au fost făcuţi decît 17 prizonieri. Florian Geyer 
a reuşit şi de data aceasta să-şi croiască drum împreună cu 
cîţiva dintre oamenii săi cei mai hotărîţi şi s-a îndreptat către 
cei din Gaildorf, care se adunaseră din nou în număr de 
aproximativ 7.000 de oameni. Ajuns însă acolo, el a văzut că 
cea mai mare parte dintre ei se risipiseră din nou, în urma 
veştilor deprimante care soseau din toate părţile. El a mai 
făcut o încercare de a aduna pe cei risipiţi prin păduri, însă 
la 9 iunie, lingă Hall, a fost surprins de trupe inamice şi a 
căzut în luptă. 

Truchsess, care imediat după victoria de la Konigshofen 
trimisese veşti asediaţilor din Frauenberg, a ponit acum îm
potriva Wirzburgului. Consiliul municipal încheiase o înţe
legere secretă cu el, astfel încît în noaptea de 7 iunie armata 
Uniunii suabe a reuşit să încercuiască oraşul şi pe cei 5.000 
de ţărani care se aflau în el, pentru ca a doua zi dimineaţa 
să intre fără luptă pe porţile deschise de membrii consiliului 
municipal. Prin această trădare a „protipendadei " din Wirz
burg a fost dezarmată ultima ceată de ţărani din Franconia şi 
au fost prinşi toţi conducătorii ei. Truchsess a poruncit de 
îndată să fie decapitaţi 81 dintre ei. La Wirzburg au sosit 
apoi, unul cite unul, diferiţi principi din Franconia, episcopul 
Wirzburgului în persoană, cel al Bambergului şi margraful 
de Brandenburg-Ansbach. Nobilii seniori şi-au împărţit rolu
rile. Truchsess a pornit cu episcopul Bambergului, care a rupt 
imediat înţelegerea încheiată cu ţăranii săi, lăsîndu-şi ţara 
pradă hoardelor turbate de asasini şi incendiatori ale armatei 
Uniunii suabe. Margraful Casimir şi-a pustiit propria sa ţară. 
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Teiningenul a fost ars, nenumărate sate au fost jefuite sau 
date pradă flăcărilor ; pe lîngă aceasta margraful ordona în 
fiecare oraş represiuni sîngeroase. La Neustadt pe Aisch au 
fost decapitaţi din ordinul său 1 8  rebeli, iar în Mark-Birgel 43. 
De aici s-a îndreptat spre Rothenburg, unde protipendada 
făcuse o contrarevoluţie şi îl arestase pe Stephan von 
Menzingen. Micii birgeri şi plebeii din Rothenburg au trebuit 
acum să plătească scump faptul c ă  se purtaseră atît de echi
voc cu ţăranii, că le refuzaseră pînă în ultima clipă orice 
ajutor, că în egoismul lor îngust local stăruiseră să fie înnă
buşite industriile ţărăneşti în favoarea breslelor orăşeneşti 
şi că renunţaseră numai cu multă părere de rău la veniturile 
oraşului care se obţineau din obligaţiile feudale pe care le 
prestau ţăraii. Margraful a ordonat să fie decapitaţi 16 dintre 
ei, bineînţeles în frunte cu Menzingen. - Episcopul Wirz
burgului a străbătut în acelaşi fel ţinutul său, jefuind, pustiind 
şi pîrjolind totul în calea sa. In marşul său triumfal, el a 
ordonat executarea a 256 d e  rebeli, iar la întoarcerea în 
Wirzburg şi-a încununat opera decapitînd încă 1 3  cetăţeni 
din Wirzburg. 

In regiunea Mainz, guvernatorul, episcopul Wilhelm al 
Strasburgului, a restabilit ordinea fără să întîmpine vreo îm
potrivire. El n-a executat decît patru inşi. Districtul Rinului, 
unde de asemenea avuseseră loc tulburări, însă unde toată 
lumea se întor.sese de mult acasă, a fost ulterior atacat de 
Frowen von Hutten, vărul lui Ulrich, şi „pacificat " complet 
prin executarea a 12 conducători ai rebelilor. Frankfurtul, 
care cunoscuse şi l mişcări revoluţionare însemnate, fusese 
ţinut în frîu la început graţie atitudinii conciliatoare a Con
siliului municipl, iar mai tîrziu cu ajutorul unor trupe re
crutate. In Palatinatul renan, după ce electorul încălcase 
convenţia, ţăranii s-au răsculat din nou, în număr de vreo 
8.000, şi au incendiat iarăşi mănăstiri şi c astele ; însă arhi
episcopul Trierului a venit în ajutorul mareşalului von Ha
bem şi la 23 iunie i-a bătut la Pfeddersheim. O serie de atro
cităţi (numai În Pfeddersheim au fost executaţi 82 de inşi) , 
precum şi luarea Weissenburgului la 7 iulie, au pus capăt 
răscoalei în această regiune. 

Din toate cetele nu mai rămîneau de învins decît două : 
cea din Hegau-Schwarzwald şi cea din Allgau. Arhiducele 
Ferdinand a uneltit în fel şi chip u amîndouă aceste cete. 
După cum margraful Casimir şi alţi principi au căutat să fo
losească răscoala pentru a-şi însuşi moşiile şi principatele 
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clericilor, tot astfel a căutat şi el s-o folosească pentru mă
rirea puterii casei de Austria. El dusese trata:ive cu condu
cătorul celor din Allgău, Walter Bach, şi cu al celor din 
Hegau, Hans Muller din Bulgenbach, cerindu-le să-i convingă 
pe ţărani să se declare pentru alipirea la Austria ; dar deşi 
ambii şefi erau venali, ei nu au putut impune cetelor decît 
încheierea unui armistiţiu între cei din Allgău şi arhiduce 
şi respectarea neutralităţii faţă de Austria. 

Cei din Hegau distruseseră, la întoarcerea lor din Wurt
temberg, cîteva castele şi obţinuseră întăriri, atrăgînd o 
mulţime de oameni din ţinuturile margrafului de Baden. La 
13  mai ei au pornit împotriva Freiburgului şi l-au bombardat 
începînd din ziua de 1 8  şi pînă la 23, eînd acesta a capitulat, 
iar ei au intrat în oraş cu steagurile fluturînd în vînt. De 
acolo ei au ponit împotriva oraşelor Stockach şi Radolfzell, 
purtînd multă vreme, dar fără succes, un război de hărţuială 
împotriva ganizoanelor din aceste oraşe. In baza înţelegerii 
de la Weingarten, gaizoanele, nobilii şi oraşele din împre
jurimi au chemat în ajutor pe ţăranii din regiunea lacului 
Constanţa, şi rebelii de odinioară din ceata lacului s-au ri
dicat, în număr de vreo 5.000 de oameni, împotriva propriilor 
lor aliaţi. Iată pînă unde mergea mărginirea locală a acestor 
ţărani. Numai 600 dintre ei s-au opus şi au încercat să se 
alăture celor din Hegau, dar au fost masacraţi. In.re timp 
însă cei din Hegau, îndemnaţi de Hans Muller din Bulgen
bach, care fusese cumpărat de duşmani, ridicaseră asediul, 
şi curînd după aceea, îndată după fuga lui Muller, cei mai 
mulţi dintre ei s-au împrăştiat. Restul răsculaţilor .s-a re
tranşat pe colina Hilzing, unde la 16 iulie au fost bătuţi şi 
decimaţi de trupele care între timp deveniseră disponibile. 
Oraşele elveţiene au mijlocit o înţelegere pentru cei din 
Hegau, ceea ce nu a împiedicat însă ca Hans Muller, cu toată 
trăd_area lui, să fie prins şi decapitat la Laufenberg. La 
Breisgau Freiburgul s-a desprins şi el de Uniunea ţăranilor 
(la 1 7  iulie) , trimiţînd trupe împotriva lor ; însă din cauza 
slăbiciunii trupelor princiare s-a încheiat şi aici, la Offen
burg 248, la 1 8  septembrie, Q înţelegere în caire a fost inclus 
şi Sundgaul. Cele 8 unităţi din Pădurea Neagră şi cei din 
Kletgau, care nu fuseseră încă dezarmaţi, au fost împinşi la 
o nouă revoltă de tirania contelui von Sulz şi în octombrie 
au fost bătuţi. La 13 noiembrie cei din Pădurea Neagră au 
fost siliţi să încheie o înţelegere 249, iar la 6 decembrie a căzut 
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Waldshutul, ultimul bastion l răscoalei din regiunea Rinu
lui superior. 

După retragerea lui Truchsess, cei din Allgiu reîncepu
seră campania împotriva mănăstirilor şi castelelor, răspunzînd 
cu represalii energice la devastările comise de trupele 
Uniunii suabe. Trupele care li se opuneau erau puţine la nu
măr şi nu întreprindeau decît atacuri mici, izolate, neputîn
du-i urmări niciodată în pădui. La Memmingen, oraş care 
rămăsese relativ neutru, a izbucnit în iunie o răscoală îm
potriva protipendadei, răscoală care a fost înnăbuşită numi 
graţie faptului că în apropiere se aflau din înJîmplare nişte 
trupe ale Uniunii suabe care au putut veni la timp în ajutorul 
protipendadei. Schappeler, predicatorul şi conducătorul miş
cării plebeiene, a scăpat fugind la Sankt Gallen. Ţăranii se 
concentrară în faţa oraşului şi erau tocmai pe punctul de 
a deschide o breşă prin spargerea zidurilor, cînd au aflat că 
Truchsess venea dinspre Wirzburg împotiva lor. a 27 iunie 
ei au ponit cu două coloane în întimpinarea acestuia, trecînd 
prin Babenhausen şi Ober-Ginzburg. Arhiducele Ferdinand a 
încercat şi de data aceasta să cîştige pe ţărani de partea casei 
de Austria. In baza armistiţiului pe care îl încheiase cu ei, 
el l-a somait pe Truchsess să nu mai înainteze împotriva lor. 
Insă Uniunea suabă i-a poruncit acestuia să continue atacul 
şi să renunţe doar la pustiiri şi incendiei ; dar Truchsess 
era mult prea deştept ca să renunţe la prima şi cea mai 
hotărîtoare armă a sa, ciar dacă i-ar fi stat în putinţă să 
ţină în frîu pe mercenarii săi pe care-i condusese de la lacul 
Constanţa pînă la Main din jaf în jaf. Ţăranii, în număr de 
aproape 23.000 de oameni, au ocupat poziţiile din spatele rîu
rilor Iller şi Leubas. Truchsess le ţinea piept cu 1 1 .000 de 
oameni. Poziţiile ambelor armate erau puternice ; cavaleria 
nu putea acţiona pe terenul pe care-l avea în faţă ; şi dacă 
mercenarii lui Truchsess le erau superiori ţăranilor în ceea 
ce priveşte organizarea, resursele militare şi disciplina, cei 
din Allgău numărau în rîndurile lor o mulţime de soldaţi 
antrenaţi şi de conducătoi experimentaţi, avînd şi o artilerie 
numeroasă şi bine mînuită. La 1 9  iulie trupele Uniunii suabe 
au deschis o canonadă care la 20 iulie a fost continuată de 
ambele părţi, însă fără rezultat. La 21 iulie Georg von 
Frundsberg, împreună cu 3.000 de mercenari, s-a alăturat 
lui Truchsess. Cunoscînd pe mulţi dintre conducătorii ţăra
nilor, care serviseră sub comanda sa în campaniile din Italia, 
el a început tratative cu ac·eştia. Acolo unde mijloacele mili-
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tare nu erau suficiente, a reuşit trădarea. Walter Bach şi alte 
cîteva căpetenii, precum şi cîţiva maiştri artilerişti, au putut 
fi cumpăraţi. Ei au pus foc întregii rezerve de praf de puşcă 
a ţăranilor şi au convins ceata să facă o încercare de învă
luire. Insă de îndată ce ţăranii şi-au părăsit poziţiile întărite, 
ei au căzut în capcana pe care le-o întinsese Truchsess în 
înţelegere cu Bach şi cu ceilalţi trădători. Ei au fost cu atît 
mai puţin în stare să se apere, cu cît căpeteniile lor, trădă
torii, îi părăsiseră pretextînd că merg în recunoaştere şi se 
aflau în drum spre Elveţia. In felul acesta, două dintre co
loanele ţărăneşti au fost complet împrăştiate, şi doar a treia, 
condusă de Knopf din Leubas, s-a mai putut retrage în or
dine. Ea a ocupat o nouă poziţie pe Kollenberg lîngă Kempten, 
unde a fost încercuită de Truchsess. El nu a îndrăznit s-o 
atace nici aici, în schimb i-a tăiat aprovizionarea şi a căutat 
s-o demoralizeze, dînd ordin să fie incendiate vreo 200 de sate 
din împrejurimi. Foamea şi priveliştea caselor lor în flăcări 
i-a determinat în cele din urmă pe ţărani să se predea 
(25 iulie) . Peste 20 dintre ei au fost executaţi imediat. Knopf 
din Leubas, singurul conducător al acestei cete care nu-şi 
trădase steagul, a scăpat fugind la Bregenz ; dar aici a fost 
arestat şi după o îndelungă întemniţare a fost spînzurat. 

Astfel s-a încheiat războiul ţărănesc în Suabia şi în 
Franconia. 
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VI 

Imediat după izbucnirea primelor mişcan în Suabia, 
Thomas Minzer s-a întors în grabă în Turingia şi la sfîrşitul 
lunii februarie sau începutul lunii martie şi-a stabilit reşe
dinţa în oraşul imperial liber Mihlhausen, unde partidul său 
era cel mai putenic. El avea în mină firele întregii mişcări, 
ştia cit de generală avea să fie furtuna care era pe punctul 
de a se dezlănţui în sudul Germanici şi luase asupra sa sar
cina de a transforma Turingia în centul mişcării din Ger
mania de nord. Aici el a găsit un teren cit se poate de prielnic. 
Turingia, centrul prinoipal al mişcării reformiste, era agitată 
la culme, iar mizeria materială a ţăranilor asupriţi, ca şi doc
trinele revoluţionare, religioase şi politice care circulau, pre
gătiseră şi în ţinuturile învecinate - Hessa, Saxonia şi re
giunea Harzului - terenul pentru o răscoală generală. Mai 
ales în Mihlhausen, toată masa micilor burgeri fusese cîşti
gată de partea aripii extremiste a lui Minzer şi aştepta cu 
nerăbdare momentul în care să-şi impună superioritatea e. 
numec·ă faţă de trufaşa protipendadă. M.nzer însuşi a trebuit 
să-i potolească pentru ca răscoala să nu izbucnească înainte 
de momentul potrivit ; dar discipolul său Pfeifer, care con
ducea aici mişcarea, se compromisese într-atît, incit nu a mai 
putut împiedica izbucnirea răscoalei şi Mihlhausen şi-a făcut 
revoluţia încă la 17 martie 1525, chiar înaintea răscoalei ge
nerale din Germania de sud. Vechiul consiliu de patricieni 
a fost răstunat, iar conducerea a fost încredinţată „Consiliu
lui etern", nou ales, al cărui preşedinte era Minzer 250• 

Cel mai rău lucru care i se poate întîmpla conducătorului 
unui partid extremist este să fie silit să  preia conducerea 
într-o epocă în ·care mişcarea încă nu este coaptă pentu 
dominaţia clasei pe care o reprezintă şi pentru realizarea 
măsurilor pe care le reclamă dominaţia acestei clase. Ceea 

28 - \\arx-Engels - Opere, voi. 7 
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ce poate să facă el nu depinde d e  voinţa sa, ci de punctul la 
care a ajuns antagonismul dintre diferitele clase şi de gradul 
de dezvoltare a condiţiilor materiale de existenţă şi a rela
ţiilor de producţie şi de .schimb, pentru că de gradul de dez
voltare a acestor factori depinde întotdeauna gradul de dez
voltare a antagonismelor de clasă. Ceea ce trebuie el să facă, 
ceea ce cere partidul său de la el de asemenea nu depinde 
de el, dar nici de gradul de dezvoltare a luptei de clasă şi 
a condiţiilor ei ; el este legat de doctrinele şi de revendică
rile sale anterioare, care, la rîndul lor, nu decurg din ra

porturile care eiistă la un moment dat între clasele sociale 
. şi nici din starea, mai mult sau mai pµţin întîmplătoare, a 
relaţiilor de producţie şi d e  schimb din acel moment, ci din 
felul - profund ori superficial - în care sînt înţelese re
zultatele generale ale mişcării sociale şi politice. Astfel el se 
găseşte în mod necesar în faţa unei dileme de nerezolvat ; 
ceea ce poate să facă este în contraicţie c·u întreaga sa ati
tudine de pînă atunci, cu principiile sale şi cu interesele ime
diate ale partidului său, iar ceea ce trebuie să facă nu poate 
fi realizat. Intr-un cuvînt, l este silit să reprezinte nu parti
dul său, nu clasa sa, ci acea clasă pentru a cărei dominaţie 
este coaptă mişcarea în acel moment. El trebuie să apere, în 
interesul mişcării însăşi, interesele unei clase străine lui şi să 
mulţumească propria  sa clasă cu fraze şi promisiuni şi cu asi
gurarea că interesele acelei clase străine sînt propriile ei 
interese. Cine ajunge în această situaţie falsă este pierdut 
fără posibilitate de scăpare. Exemple de acest fel m avut 
dt se poate de recent ; este suficient s ă  amintim atitudinea 
reprezentanţilor proletariatului în timpul ultimului guvern 
provizoriu francez 251, cu toate că ei înşişi nu reprezentau 
decît o treaptă de dezvoltare inferioară a proletariatului. Cel 
care, după experienţa guvernului din februarie - ca să nu 
mai vorbim de distinsele noastre guverne germane provizorii 
şi de regenţa imperiului 252 -, mai mizează pe funcţii ofi
ciale trebuie să fie sau peste măsură de mărginit, sau să facă 
parte numai cu vorba din partidul revoluţionar extremist. 

Dar poziţia lui Minzer în fruntea Consiliului eten de la 
Mihlhausen era mult mai primejioasă decît poziţia oricărui 
conducător revoluţionar moden. Nu numai mişcarea de 
atunci, dar întregul veac nu era copt pentru aplicarea ideilor 
pe care el însuşi începuse abia să le presimtă în mod vag. 
Clasa pe care el o reprezenta, departe de a fi fost complet 
dezvoltată şi capabilă de a supune şi a transforma întreaga 
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societate, era abia pe cale de a se forma. Răstunarea socilă 
pe care o întrevedea în imaginaţia sa avea atît de puţine te
meiuri în condiţiile materile de atunci, incit acestea pre
găteau o orînduire socială care era tocmi contrarul orîn
duirii sociale visate de el. El a rămas totuşi fidel predicilor 
sale de pînă atunci despre egalitatea creştină şi c·omunitatea 
de bunui evanghelică, simţindu-se obligat si facă cel puţin 
o încercare de a le pune în aplicare. Astfel a fost proclamată . 
comunitatea tuturor bunurilor, obligativitatea generală şi 
egală a muncii şi desfiinţarea oricărei autorităţi. In realitate 
însă, Mihlhausenul a rămas un oraş liber imperial cu carac
ter republican, u o constituţie întrucîtva democratizată, cu 
un senat ales prJn vot universal, care se afla sub controlul 
adunării poporului, şi cu o asistenţă a s ăracilor organizată 
în pripă, în cadrul căreia aceştia primeau ajutoare în natură. 
Răstunarea socială, care i se părea atît de înspăimîntătoare 
burghezilor protestanţi contemporani, n-a depăşit în realitate 
niciodată limitle unei încercări slabe şi inconştiente de a 
instaura în mod prematur societatea burgheză de mai tîrziu. 

Minzer însuşi p are să-şi fi dat seama de prăpastia adîncă 
dintre teoriile sale şi relitatea imediat înconjurătoare ; 
această prăpastie trebuie să fi fost pentru el 'u atît mai 
evidentă u dt concepţiile sale geniale se oglindeau într-un 
mod mai deformat în minţile primitive ale c.or mai mulţi 
dintre adepţii săi. El s-a apucat să extindă şi să organizeze 
mişcarea cu un zel neobişnuit chiar pentru firea s a  ; scria 
scrisoli şi trimitea soli şi emisari în toate direcţiile. Scrisorile 
şi predicile sale sînt impregnate de un fanatism revoluţionar 
care trezeşte uimire chiar dacă le judecăm în comparaţie cu 
scrierile sale anterioare. Umorul naiv şi tineresc al pamflete
lor revoluţionare ale Jui Minzer a dispărut cu totul ; limbajul 
calm şi bogat în deducţii l gînditorului, care înainte nu-i era 
străin, nu mai apare nicăieri. Minzer devine un adevărat 
profet al revoluţiei ; el aţîţă neîncetat ura împotriva claselor 
stăpînitoare, trezeşte pasiunile cele mai sălbatice şi nu se mai 
exprimă decît în formulele violente pe care extazul religios 
şi naţional le punea în gura profeţilor Vechiului testament. 
Se vede după stilul p� care a trebuit s ă-l adopte pe 'e treaptă 
de cultură se găsea publicul asupra căruia trebuia să-şi exer
cite influenţa. 

Exemplul oraşului Mihlhausen şi agitaţia lui Minzer au 
avut repede ecou departe peste graniţele oraşului. In Turin
gia, în regiunea Eichsleld şi în Hz, în ducatele saxone, în 

28* 
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Hessa şi Fulda, în Franconia de sus şi în Vogtland, pretutin
deni ţăranii s-au răsculat, s-au adunat în cete şi au dat 
foc castelelor şi mănăstirilor. Minzer era, mai mult sau mai 
puţin, recunoscut drept conducător l întregii mişcări, iar 
Mihlhausen a rămas centrul ei, pe cînd la Erfurt a învins o 
mişcare a biirgerilor, partidul de la conducere păstrînd tot 
timpul o atitudine echivocă faţă de ţărani. 

Principii din Turingia au fost la început tot atît de dez
orientaţi şi de neputincioşi faţă de ţărani ca şi cei din Fran
conia şi Suabia. Landgraful de Hessa, acelaşi landgraf Filip 
a cărui evlavie o preamăresc atît de mult toate cărţile de 
istorie ale Reformei, atît cele protestante cît şi cele burgheze, 
şi despre ale cărui infamii faţă de ţărani vom spune imediat 
cîte ceva, a reuşit să strîngă o armată abia în ultimele zile 
ale lunii aprilie. Landgraful Filip a supus curînd cea mai mare 
parte a ţării sale prin cîteva campanid rapide şi prin acţiunea 
sa hotărîtă, a adunat întăriri noi şi s-a îndreptat apoi spre 
domeniile stareţului din Fulda, suzeranul său de pînă atunci. 
La 3 mai el a învins ceata ţăranilor din Fulda la Frauenberg, 
a supus întreaga regiune şi a profd-tat de ocazie nu numai 
pentru a se elibera de suzeranitatea stareţului, ci pentru a 
transforma însăşi mănăstirea Fulda într-o feudă a casei de 
Hessa, bineînţeles sub rezerva unei viitoare secularizări. 
După ce a ocupat 'Eisenachul şi Langensalza, el a pornit, 
împreună cu trupele ducelui de Saxonia, împotriva oraşului 
Mihlhausen, c·entrul răscoalei. Minzer şi-a concentrat la 
Frankenhausen trupele, avînd un efectiv de vreo 8.000 de 
oameni şii ceva artilerie. Ceata din Turingia era departe de 
a poseda capacitatea de luptă de care dăduse dovadă o parte 
din cetele din Suabia superioară şi din Franconia în faţa lui 
Truchses ; ea era prost înarmată şi nedisciplinată, avea 
puţini soldaţi antrenaţi şi era complet lipsită de conducători. 
Minzer însuşi nu avea, desigur, nici cele mai elementare cu
noştinţe militare. Totuşi principii au găsit de cuviinţă să folo
sească şi aici tactica care îl ajutase atît de des pe Truchsess 
să cîştige victoria : călcarea cuvîntului dat. La 16 mai au 
început tratativele, au încheiat un armistiţiu, pentru ca apoi 
înainte de expirarea nnistiţiull. să-i atace prin surprindere 
pe ţărani. 

Miinzer şi oamenii lui s-au baricadat pe muntele numit 
şi astăzi Schlachtberg *, înconjurîndu-se de o Wagenburg 253• 
Descurajarea începuse să pună stăpînire pe ţărani. Principii 

* - Muntele bătăliei. - Nota Trad. 
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au promis că vor acorda amnistia dacă ţăranii îl vor preda 
pe Minzer viu. Minzer a convocat sfatul pentru a discuta 
ofertele principilor. Un cavaler şi un popă s-au pronunţat 
pentru capitulare ; Minzer a poruncit imediat să fie aduşi 
în mijlocul sfatului întrunit şi să fie decapitaţi . Acest act 
terorist energic, primit cu entuziasm de revoluţionarii hotă
rîţi, a restabilit întrucîtva echilibrul cetei ; în cele din urmă 
ea s-ar fi împrăştiat totuşi în cea mai mare parte fără să 
opună rezistenţă, dacă n-ar fi prins de veste că, în ciuda 
armistiţiului, mercenarii principelui, după ce înconjuraseră 
tot muntele, se apropiau în rînduri strînse. Imediat s-a format 
frontul în spatele carelor, dar ghiulelele artileriei şi gloanţele 
puştilor au început să curgă asupra ţăranilor, aproape lipsiţi 
de apărare şi neobişnuiţi cu lupta, şi foarte curînd merce
narii au ajuns la Wagenburg. După o scurtă rezistenţă, linia 
de care a fost străpunsă, tunurile ţăranilor capturate, iar 
ţăranii au fost împrăştiaţi. Cuprinşi de panică ei s-au împrăş
tiat în dezordine, căzînd astfel cu şi mii multă uşurinţă în 
mîinile coloanelor de încercuire şi ale cavaleriei care i-au 
masacrat fără milă. Din cei 8.000 de ţărani, peste 5.000 au fost 
ucişi ; restul a ajuns în Frankenhausen, dar o dată cu ei a 
ajuns aici şi cavaleria principelui. Oraşul a fost cucerit. 
Minzer, rănit la cap, a fost descoperit într-o casă şi luat pri
zonier. La 25 mai s-a predat şi oraşul Mihlhausen ; Pfeifer, 
care rămăsese acolo, a fugit, dar a fost arestat în regiunea 
Eisenach. 

In prezenţa principilor, Minzer a fost torturat şi apoi de
capitat. l a păşit spre locul de execuţie cu acelaşi curaj de 
care dăduse dovadă şi în timpul vieţii. Avea pe atunci cel 
mult 28 de ani. Pfeifer a fost şi el decapitat. Aceeaşi soartă 
au avut-o şi mulţi alţi luptători. La Fulda, „omul lui dumnezeu" 
Filip de Hessa pornise represiunea lui sîngeroasă. Impreună 
cu principii saxoni, el a ordonat, printre altele, să fie decapi
taţi 24 de rebeli la Eisenach, 41  la Langensalza, 300 după lupta 
de la Frankenhausen, peste 100 la Mihlhausen, 26 la Germa, 
50 la Tungeda, 1 2  la Sangerhausen, 8 la Leipzig, ca să nu mai 
vorbim de schilodiri şi de alte pedepse mai blînde sau de j e
fuirea şi incendierea satelor şi oraşelor. 

Mihlhausen a pierdut clitatea lui de orş liber imperial 
şi a fost încorpor't la provinoiile saxone, după cum mănăsti
rea Fulda a fost mcorporată la landgrafiatul Hessa. 

Principii au pornit apoi spre pădurea Turingiei, unde ţăra
nii franconi din tabăra de la Bildhausen se uniseră cu cei din 
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Tur.ngia şi incendiaseră mu1te castele. Lupta s-a dat în faţa 
oraşului M:iningen ; ţăranii au fost bătuţi şi s-au retras spre 
oraş. Acesta şi-a închis brusc porţile, ameninţînd să-i atace de 
la spate. Ceata, ajunsă la impas din cauza acestei trădări a 
aliaţilor ei, a capitulat în faţa principilor şi s-a 1isipit încă în 
timpul tratativelor. Tabăra de la Bildhausen se împrăştiase 
de mult, şi astfel, prin risipirea acestei cete, a fost nimicită 
şi ultima rămăşiţă a răsculaţilor din Saxonia, Hessa, Turingia 
şi Franconia superioară. 

In Alsacia, răscoala a izbucnit mai tîrziu decît pe malul 
drept al Rinului. Ţăranii din episcopatul Strasburg s-au răscu
lat abia pe la mijlocul lunii aprilie şi imediat după ei s-au 
răsculat cei din Alsacia de sus şi cei din Sundgau. La 
18 aprilie o ceată de ţărani din Alsacia de jos a jefuit 
mănăstirea Altorf ; alte cete s-au formt la Ebersheim şi Barr, 
precum şi în Willertal şi Urbistal. Ele s-au unit curînd în marea 
ceată in Alsacia de jos şi au orgaizat cucer.rea oraşelor 
şi a tîrgurilor, precum şi distrugerea mănăstirilor. Peste tot la 
fiecare trei bărbaţi unul a fost chemat sub arme. Cele 12 arti
cole ale acestei cete sînt mult mai radicale decît cele suabo
francone 254• 

In timp ce la începutul lunii mai o coloană din Alsacia 
de jo� s-a concentrat la St. Hyppolit şi, după o încercare 
nereuşită de a cuceri acest oraş, a pus stăpînire la 10 mai p e  
Barken, l a  13 mai pe Rappoltsweiler, la 14  mai p e  Reichen
weier în înţelegere cu orăşenii, o a doua coloană - sub con
ducerea lui Erasmus Gerber - a ponit să atace prin sur
prindere Strasburgul. Incercarea a dat greş, iar coloana s-a în
dreptat spre Vosi, a distrus mănăstirea Manersm.nster 
şi a asediat Zabenul, care s-a predat la 13 mai. De aici ea s-a 
îndreptat spre graniţa lorenă şi a răsculat regiunea din veci
nătatea imediată a ducatului, întărind în acelaşi timp trecă
torile munţilor. Lingă Herbolzheim pe Saar şi lingă Neiburg 
s-au format noi tabere mari ; lingă Saargem.nd şi-au construit 
întărituri 4.000 de ţărani germani din Lorena ; în sfîrşit, două 
cete care ocupau poziţii înaintate, ceata din Kolben din Vosgi, 
de lingă St.rzelbrunn, şi ceata din Kleeburg, de lingă Weissen
burg, acopereau linia de front şi flancul drept, în timp ce flan
cul stîng se sprijinea pe cei din Alsacia de sus. 

Aceştia din urmă, care se puseseră în Vişcare încă de la 
20 aprilie, siliseră oraşele Sulz şi Gebweiler să intre, primul 
la 10  mai, cl de-al doilea la 12  mai, iar Sennheimul şi împreju
rimile la 1 5  mai, în frăţia ţăranilor. Guvenul austriac şi ora-
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şele imperiale dimprejur s-au unit, ce-i drept, imediat împo
triva lor, dar au fost prea slabi să le opună o rezistenţă 
serioasă şi cu atît mai puţin să-i atace. In felul acesta, pînă 
la mijlocul lunii mai, întreaga Alsacie, cu excepţia cîtorva 
oraşe, era în mîna răsculaţilor. 

Dar armata care avea să reteze cutezanţa ţăranilor alsa
cieni se apropia. Francezii au fost cei care au restaurat aici 
stăpînirea nobililor. Ducele Anton de Lorena a ponit împo
triva lor încă de la 6 mai cu o armată de 30.000 de oameni, 
din care făcea parte floarea nobilimii franceze, precum şi 
trupe auxiliare spaniole, piemonteze, lombarde, greceşti şi 
albaneze. La 1 6  mai, la Litzelstein, ducele a întîlnit o ceată 
de 4.000 de ţărani, pe care i-a b ătut fără greutate, iar în ziua 
de 11 a silit oraşul Zabern, ocupat de ţărani, să capituleze. 
Dar încă în timp ce lorenii intrau în oraş şi dezarmau pe 
ţărani, convenţia de capitulare a fost încălcată, ţăranii dez
armaţi au fost atacaţi de mercenari şi în cea mai mare parte 
masacraţi. Celelalte coloane din Alsacia de jos s-au ri
sipit, iar ducele Anton s-a îndreptat împotriva celor din 
Alsacia de sus. Aceştia, refuzînd să vină la Zaben în 
ajutorul celor din Alsacia de jos, au fost atacaţi lîngă 
Scherweiler de toate forţele lorenilor. Ei s-au apărat cu multă 
vitejie, însă covîrşitoarea superioritate numerică - 30.000 
contra 1.000 - şi trădarea unora dintre cavaleri, mai cu 
seamă a guvernatoruli din Reichenweier, au făcut zadanic 
orice act de bravură. Ei au fost definitiv bătuţi şi risipiţi. 
Ducele a pacificat apoi cu cruzimea obişnuită întreaga Alsa
cie. Numai Sundgaul a rămas neatins. Sub ameninţarea că-l 
va chema pe duce în ţară, guvenul austriac i-a determinat 
pe ţăranii din Austria să încheie, la începutul lunii iunie, 
înţelegerea de la Ensisheim. Dar în scurt timp a violat el 
însuşi înţelegerea, ordonînd spînzurarea în masă a predica
torilor şi a conducătorilor mişcării. Atunci ţăranii s-au 
rasculat din nou. In cele din urmă răscoala s-a terminat prin 
includerea ţăranilor din Sundgau în convenţia de la Offen
burg ( 1 8  septembrie) . 

Rămîne să relatăm acum şi despre războiul ţărănesc din 
ţinuturile alpine ale Austriei. Aceste provincii, ca şi arhi
episcopatul învecinat Salzburg, erau, din timpul starei prawa * ,  
în  continuă opoziţie faţă de cîrmuire ş i  faţă de nobili, iar în
văţăturile Reformei găsiseră şi ici un teren favorabil. Perse-

• Vezi volumul de faţă, p ag. 400. - Nota Red. 



440 Fridrich Enqels 

cuţiile religioase şi impozitele apăsătoare, stabilite în mod 
arbitrar, au dus la izbucnirea răsc'oalei. 

Oraşul Salzburg, sprijinit de ţărani şi de mineri, se afla 
încă din 1522 în conflict cu arhiepiscopul în jurul privilegiilor 
sale municipale şi al unor chestiuni legate de exeCitarea 
religiei. La sfîrşitul anului 1524 arhiepiscopul a strîns merce
nari, a atacat oraşul , terorizîndu-1 cu tunurile de pe zidurile 
castelului, şi a început să persecute pe predicatorii eretici. 
1n acelaşi timp el a introdus noi impozite cit se poate de îm
povărătoare, aducînd prin aceasta populaţia la exasperare. In 
primăvara anului 1525, concomitent cu răscoalele din Suabia, 
Franconia şi Turingia, ţăranH şi minerii din întreaga ţară s-au 
răsculat brusc, s-au organizat în cete sub conducerea căpe
teniilor Prossler şi Weitmoser, au eliberat oraşul şi au ase
liat castelul Salzburg. Ca şi ţ'ranii din Germania de vest, ei 
au întemeiat o uniune creştină şi şi-au formulat revendicările 
într-un număr de 14 articole. 

In primăvara anului 1525 s-au răsculat şi ţăranii din 
Stiria, Austria superioară, Carintia şi Carniolia, unde poporul 
fusese greu lovit în interesele sale imediate prin instituirea 
le noi impozite, taxe vamale şi ordonanţe nelegale. Ei au cu
cerit o seie de castele şi l-au înfrînt lingă Gryss pe bătrînul 
conducător de oşti Dietrichstein, cel care reprimase mişcarea 
pentru stara prawa. Cu toate că guvernul a reuşit să poto
lească prin amăgeli o parte din răzvrătiţi, masa nu s-a îm
prăştiat, oi s-a unit cu cei din Salzburg ; astfel că tot ţinutul 
Salzburgului şi cea mai mare parte din Austria superioară, 
Stiria, Carintia şi Carniolia se aflau în mina ţăranilor şi a 
minerilor. 

Invăţăturile Reformei şi-au cîştigat numeroşi aderenţi şi 
în Tirol ; aici, chiar în mai mare măsură dec'it în celelalte 
ţinuturi alpine ale Austriei, actiiitatea emisarilor lui Minzer 
fusese încununată de succes. Arhiducele Ferdinand i-a urmărit 
şi aici pe predicatorii noii învăţături, încălcînd totodată şi 
privilegiile locuitorilor prin noi măsuri financiare arbitrare. 
Urmarea a fost, ca pretutindeni, răscoala din primăvara ace
luiaşi an, 1525. Răsculaţii, al căror conducător suprem era un 
adept al lui Minzer, Geismaier, singurul talent militar remar
cabil dintre toţi şefii ţărailor, au cucerit o mulţime de castele 
şi au procedat cu multă energie împotriva popilor, mai cu 
seamă în sud, în regiunea Adigelui. Ţăranii din Vorarlberg 
s-au răsculat şi ei şi s-au unit cu ci din Allgau. 
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Arhiducele, care cu puţin timp înainte voia să extermine 
pe rebeli prin pîrjol, foc, jaf şi omor, văzîndu-se încolţit din 
toate părţile, le-a făcut c·oncesii peste concesii. El a convocat 
dietele provinoiilor sale ereditare, încheind, pînă la întruni
rea acestora, un armistiţiu cu ţă1anii. Intre timp el se înarma 
din răsputeri, pentru a putea vorbi cit mai curînd pe alt ton 
cu aceşti nelegiuiţi. 

Armistiţiul nu a fost, bineînţeles, respectat multă vreme. 
Diet1ichstein, căruia i se terminau banii, a început să impună 
ducatelor să plătească contribuţii de război. Pe lingă aceasta, 
trupele lui slave şi maghiare îşi permiteau cele mai neruşi
nate acte de cruzime faţă de locuitori. Aşa că ţăranii din 
Stiria s-au răsculat din nou şi au ata�t la Schladming, în 
noaptea de 2 spre 3 iulie, pe conducătorul de oşti Dietrich
stein, omorînd pe toţi cei ce nu vorbeau nemţeşte. Dietrich
stein a fost luat prizonier şi, în dimineaţa zilei de 3, ţăranii 
au instituit un tribunal cu juraţi care a condamnat la moarte 
40 de nobili cehi şi croaţi care se aflau printre prizonieri. Ei 
au fost imediat decapitaţi. Acest act şi-a făcut efectul ; arhi
ducele a acceptat imediat toate revendicările stărilor din 
cele 5 ducate (Austria superioară şi inferioară, Stiria, Carintia 
şi Camiolia) . 

Revendicările dietei au fost aprobate şi în Tirol şi prin 
aceasta nordul a fost pacificat. Sudul însă a rămas sub arme, 
stăruind asupra revendicărilor sale iniţiale şi opunîndu-le 
hotărîrilor mai moderate ale dietei. De-abia în decembrie a 
reuşit arhiducele să restabilească aici ordinea, făcînd uz de 
forţă. El nu a omis să 01done executarea unui mare număr de 
instigatori şi conducători ai răscoalei căzuţi în mîinile sale. 

In august au pornit impotriva Salzburgului 10 .000 de ba
vareJi, conduşi de Georg von Frundsberg. Această forţă 
armată impunătoare şi neînţelegerile care izbucniseră între 
ţărani i-au determinat pe cei din Salzburg să încheie o înţe
legere cu arhiepiscopul, înţelegere care a fost semnată la 
1 septembrie şi la care a aderat şi arhiduc·e1e. Insă cei doi 
principi, care între timp îşi întăriseră suficient armatele, au 
violat foarte curînd această înţelegere, împingînd prin aceasta 
pe ţăranii din Salzburg la o nouă răscoală. Răsculaţii au 
rezistat toată iana ; în primăvară li s-a alăturat Geismaier, 
care a început o campanie strălucită împotriva trupelor ce 
se apropiau din toate direcţiile. Intr-o serie de bătălii uimi
toare el a învins, în mai şi iunie 1526, rînd pe rînd pe bava
rezi, austrieci, trupele Uniunii suabe şi pe mercenarii arhi-
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episcopului din Salzburg, îmieLidnd mult timp joncţiunea 
dintre diferitele armate. Intre timp el a asediat şi oraşul Rad
stadt. In cele din urmă, înconjurat din toate părţile de forţe 
superioare, a fost nevoit să se retragă ; el şi-a croit drum spre 
teritoriul veneţian, unde . ajuns împreună cu rămăşiţele· 
armatei sle, trecînd de-a dreptul peste Alpii austrieci. Repu
blica veneţiană şi Elveţia 1-au oferit neobositului şef al ţă-· 
ranilor puncte de sprijin pentru noi acţiuni ; timp de un an 
l a încercat să antreneze aceste ţări într-un război împotriva 
Austriei, răzbii oare i-ar fi oferit ocazia să organizeze o nouă 
răscoală a ţăranilor. Dar a fost asasinat în impul acestor tra
tative ; arhiducele Ferdinand şi arhiepiscopul din Salzburg 
nu puteau avea linişte atîta timp cit Geismaier era în viaţă ; 
ei au năimit un bandit care a reuşit în 1527 să-l asasineze pe 
periculosul rebel. 
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VII 

Cu retragerea lui Geismaier pe teritoriul veneţian a luaf 
sfîrşit ultimul epilog al războiului ţărănesc. Pretutindeni ţă
ranii au ajuns din nou sub dominaţia stăpînilor lor clerici, 
nobili sau patricieni ; înţelegerile care au fost încheiate cu 
ei pe ici pe colo nu au fost respectate, sarcinile de pînă atunci 
au fost sporite prin enormele contribuţii forţate impuse de 
învingători învinşilor. Cea mai măreaţă încercare de a se 
răzvrăti a poporului german s .. a terminat cu o jalnică înfrîn
gere şi cu o asuprire care în acel moment a devenit îndoităr 
Dar înrăutăţirea situaţiei ţăranilor, care a continuat în timp, 
nu s-a datorat înnăbuşirii răscoalei. Ceea ce puteau stoarce 
an de an de la ei au stors nobilii, principii şi popii, desigur, 
încă dinainte de război ; ţăranul german de atunci avea o 
trăsătură comună cu proletariatul de astăzi, şi anume aceea 
că partea din produsul muncii pe care o folosea el se măr
ginea la acel minim de mijloace de subzistenţă necesar pentru 
propria lui întreţinere şi pentru perpetuarea ţărănimii. In 
general, nu mai era deci nimic de luat de la ei. Desigur, unii 
ţărani mijlocaşi mai înstăriţi au fost ruinaţi, o mulţime de 
clăcaşi au fost transformaţi în iobagi, întinderi întregi de 
pămîntui comunale au fost confiscate, un mare număr de 
ţărani au devenit vagabonzi sau au îngroşat rîndurile ple
beilor de la oraşe în ur.a distrugerii locuinţelor şi pustiirii 
ogoarelor lor, ca şi din cauza dezordinii generale. Insă răz
boaiele şi pustiirile erau pe vremea aceea evenimente obiş
nuite, iar starea în care se găseau ţăraii era în general mult 
prea nenoroită pentru ca situaţia lor să mai poată suferi o 
înrăutăţire de durată printr-o mărire a impozitelor. Războa
iele religioase care au urmaţ şi, în cele din urmă, războiul 
de 30 de ani, care în repetate rînduri au pustiit şi au dus la 
o depopulare masivă a unor regiuni întregi, au lovit mult mai 
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greu în ţăraui decît războiul ţărănesc ; mai ales războiul de 
30 de ani a distrus cea mai mare parte a forelor de pro
ducţie întrebuinţate în agricultură şi prin aceasta, ca şi prin 
distrugerea simultană a multor oraşe, i-a aruncat pentru 
multă vreme pe ţărani, pe plebei şi pe birgerii ruinaţi într-o 
stare de mizerie similară cu cea din Irlanda în forma ei cea 
mai cumplită. • 

Cel care a suferit cel mai mult de pe urma războiului 
ţărănesc a fost clerul. Mănăstirile şi ctitoriile sale au fost 
arse, odoarele jefuite, vîndute în străinătate sau topite, iar 
rezervele sale consumate. Pretutindeni el a fost cel mai puţin 
în stare să opună rezistenţă şi, în acelaşi timp, toată urgia 
urii poporului s-a dezlănţuit împotriva lui . Celelalte stări -
principii, nobilii şi orăşenii - se bucurau chiar în ascuns de 
nenorocirea prelaţilor, pe care îi urau. Datorită războiului 
ţărănesc, ideea secularizării averilor clerului în folosul ţăra
nilor a devenit o idee populară ; prinipii laici şi în parte şi 
oraşele s-au apucat să înfăptuiască această secularizare în 
folosul lor, şi foarte curînd în ţările protestante posesiunile 
prelaţilor au încăput pe mina principilor sau a protipendadei. 
In acelaşi timp s-a dat o lovitură şi doinaiei principilor 
bisericii ; iar principii laici au ştiut să exploateze ura po
porului în această direcţie. Astfel m văzut cum stareţul din 
Fulda a fost degradat de la rangul de suzeran Ja cel de vasal 
-al lui Filip de Hessa. Tot aşa, oraşul Kempten l-a silit pe 
abatele-principe să-1 vîndă pe un preţ de nimic o serie de im
portante privilegii pe care le poseda în oraş. 

Nobilimea a suferit şi ea prejudicii grave. Majoritatea 
castelelor ei au fost distruse, o serie de familii dintre cele mai 
de vază au fost ruinate şi, neavînd altă posibilitate de exis
tenţă, au fost silite să intre în slujba principilor. Neputinţa 
nobilimii faţă de ţărani era un fapt constatat ; ea a fost pretu· 
tindeni bătută şi silită să capituleze ; numai armatele princi
pilor au slvat-o. Ea a ajuns să piardă din ce în ce mai mult 
din importanţa ei ca stare direct dependentă de împărat şi să 
ajungă sub stăpînirea principilor. 

In general, nici oraşele n-au avut de cîştigat de pe urma 
războiului ţărănesc. Stăpînirea protipendadei a fost conso
lidată din nou aproape pretutindeni ; opoziţia birgerilor a fost 
înfrîntă pentru multă vreme. Vechea rutină a patricienilor a 
continuat astfel pînă la revoluţia franceză, încătuşînd comer
ţul şi industria în toate priviiţeie. Pe lingă aceasta, principii 
au făcut oraşele răspunzătoare de succesele momentane pe 
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care partidele birgerilor sau ale plebeilor le obţinuseră în 
oraşele respective în timpul luptei. Oraşele care aparţinuseră 
şi înainte teritoriilor principilor au trebuit să plătească mari 
contribuţii forţate, au fost lipsite de privilegiile lor şi lăsate, 
fără putinţă de apărare, pradă samavolniciei nesăţioase a 
principilor (Frankehausen, Anstadt, Schmalkalden, Wirz
burg etc. etc.)  ; o serie de oraşe imperiale au fost încorporate 
teritoriilor aparţinînd principilor (de exemplu Mihlhausen) 
sau c·el puţin aduse sub tutela morală a principilor învecinaţi, 
cum s-a întîmplat cu multe oraşe imperiale din Franconia. 

Singur.i care, în aceste împrejurări, iau avut de cîştigat 
de pe urma războiului ţărănesc au fost principii. Am văzut 
încă de la începutul expunerii noastre că, în Germania, in
suficienta dezvoltare a industriei, comerţului şi agriculturii 
făcea imposibilă centralizarea germanilor ca naţiune, permi
ţînd doar o centralizare loc'ală şi provincială, şi că, prin ur
mare, reprezentanţii acestei centralizări în cadrul fărîmiţării 
- principii - formau singura stare în folosul căreia trebuia 
să se soldeze orice schimbare a condiţiilor sociale şi politice 
existente. Treapta de dezvoltare pe care se găsea Germania 
atunci era atît de joasă şi în acelaşi timp atît de inegală în 
diferitele provincii, încît pe Ungă p1incipatele laice mai 
puteau exista şi suveranităţi bisericeşti, republici orăşeneşti 
şi conţi şi baroni suverani ; în acelaşi timp însă această dez
voltare tindea, deşi extrem de încet şi fără energie, spre 
centralizare provincială, adică spre subordonarea celorlalte 
oraşe imperiale faţă de principi. De aceea de pe urma războ
iului ţărănesc nu puteau profita decît principii. Şi aşa a şi fost. 
Ei n-au profitat numai în mod relativ, prin slăbirea concuren
ţilor lor, olerul, nobilimea şi oraşele, ci chiar în mod absolut, 
deoarece au luat spolia opima (prada ca mai mare) de la 
toate celelalte stări sociale. Averile clelui au fost seculari
zate în folosul lor ; o parte din nobilime, sărăcită de tot ori 
pe jumătate, a fost silită să intre încetul cu încetul sub suze
ranitatea lor ; contribuţiile forţate impuse oraşelor şi ţără
nimii au intrat în vistieria principilor, care prin desfiinţarea 
atîtor privilegii orăşeneşti a căpătat, pe deasupra, un cîmp de 
acţiune mult mai vast pentru operaţiile sale preferate, opera
ţiile financiare. 

Accentuarea şi consolidarea fărîmiţării Germaniei a fost 
rezultatul princ'ipal al războiului ţărnesc şi în acelaşi tim' 
cauza insuccesului acestuia. 
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m văzut cît de îmbucătăţită era Grmania nu numai m 
nenumărate provincii independente, aproape cu totul străine 
unele faţă de altele, dar am mai văzut că  naţiunea însăşi se 
diferenţia, în fiecare dintre aceste provincii, într-o mulţime 
de stări şi fracţiuni de stări. ln ·afară de principi şi de popi 
găim la ţară nobili şi ţărani, iar la oraşe p atricieni, birgeri 
şi plebei, stări ale căror interese erau complet străine unele 
de altele, dacă nu erau chiar opuse sau de-a dreptul contra
dictorii. Iar deasupra tuturor acestor interese complicate se 
situau interesele împăratului şi ale papii. Am văzut cît de 
greu, de incomplet şi de inegail - p otrivit condiţiilor locale 
- s-au cristalizat în cele din urmă aceste interese deosebite 
în trei grupuri mari ; şi cum, cu toată această grupare atît 
de anevoioasă, fiecare stare se opunea direcţiei pe care îm
prejurările o rimprimaseră dezvoltării naţionale, acţionînd 
într-un fel propriu şi ciocnindu-se prin aceasta nu numai cu 
toate stările conservatoare ci şi cu toate celelalte stări opo
ziţioniste şi trebuind în cele din urmă să sufere o înfrîngere. 
Aşa s-a întîmplat cu nobilii în răscoala lui Sickingen, cu ţă
ranii în războiul ţărănesc şi cu birgerii în tot cursul timidei 
lor Reforme. Astfel, în cele mai multe regiuni ale Germaniei, 
nici măcar ţăranrii şi plebeii n-au ajuns să ducă acţiuni co
mune, ci au stat uii în calea celorlalţi. Am văzut de aseme
nea cauzele care au provocat această fărîmiţare a lutei de 
clasă, iar de aici înfrîngerea totală a mişcării revoluţionare 
şi înfrîngerea parţială a mişcării birgerilor. 

Din expunerea de pînă acum va fi, desigur, limpede pentru 
oricine că fărîmiţarea locală şi provincială, precum şi spiritul 
îngust local şi provincial care a decurs cu necesitate din ea, 
a dus la prăbuşirea întregii mişcări ; că nici birgerii, nici 
ţăranii, nici plebeii n-au ajuns la o acţiune naţională unitară ; 
că ţăranii, de exemplu, au acţionat în fiecare provincie în 
mod independent, refuzînd de fiecare dată să  dea ajutor ţăra
nilor răsculaţi din vecinătate şi au fost nimiciţi din această 
cauză uii după alţii, în lupte separate, de armate oare de cele 
mai multe ori nu atingeau numeric nici a zecea parte din 
masa totală a răsculaţilor. Diversele arrmistiţii şi înţelegeri 
încheiate de diferitele cete cu adversarii lor nu sînt altceva 
decît nişte acte de trădare faţă de cauza comună, iar faptul 
că singura grupare posibilă a diferitelor cete s-a făcut nu în 
funcţie de uitatea mai mare sau mai mică a propriei lor ac
ţiuni, ci în funcţie de adversarul comun care le învingea de 
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fiecare dată, dovedeşte în modul ce. mai izbitor cît de străini 
erau unii faţă de alţii ţăranii din diferitle provincii. 

Şi aici analogia cu .mişcarea din anii 1 848-1850 e b ătă
toare la ochi. Şi în 1 848 intiresele claselor opoziţioniste s-au 
ciocnit între ele şi fiecare dintre ele a acţionat pentru sine. 
Burghezia, prea dezvoltată pentru a mai putea suporta abso
lutisml feudal-birocratic, nu era totuşi încă destul de puter
nică pentru a subordona imediat cerinţele altor clase pro
priilor i cerinţe. Proletariatul, mult prea slab pentru a se 
putea gîndi la un salt rapid p este p erioada burgheză şi la o 
cucerire apropiată a puterii pentru el însuşi, gustse şi în 
timpul absolutismului prea destul din dulceaţa regimului bur
.ghez şi era în genere mult prea dezvoltat pentru a putea 
vedea măcar pentru o clipă în emanciparea burgheziei pro
piia sa emancipare. Masa naţiunii - micii burghezi, posesorii 
de mici ateliere (meseriaşii) şi ţăranii - a fost abandonată 
le burghezie, care la început era încă aliatul ei firesc, de
Oarece această masă era prea revoluţionară, iar în unele 
cazuri a fost abandonată de proletariat, deoarece nu era încă 
destul de avansată ; fracţionată la rîndul ei, nu a obţinut nici 
ea nimic, opunîndu-se numai cînd unora, cînd altora dintre 
tovarăşii ei din opoziţie. In sfîrşit, spiritul îngust-focal al ţă
ranilor din 1525 nu l-a putut depăşi pe cel manifestat de toate 
dasele participante la mişcarea din 1 848. Cele o sută de răs
coale locale şi cele o sută de reacţiuni locale care le-au ur
mat şi care au fost înfăptuite tot atît de nestingherit, men
ţinerea statelor mici etc. etc. sînt dovezi destul de elocvente 
în această privinţă. Cel care, după cele două revoluţii germane 
din 1525 şi 1848 şi după rezultatele lor, mai poate flecări de
spre republica federativă merită pur şi simplu să fie închis 
la balamuc. 

Dar, cu toate trăsătuiile lor comune, revoluţia din secolul 
l XVI-lea şi revoluţia din 1848-1 850 se deosebesc esenţial 
una de alta. Revoluţia din 1 848, chiar dacă nu dovedeşte 
nimic în ceea ce priveşte progresul Germaniei, dovedeşte 
totuşi un progres pentru Europa. 

Cine a profitat de pe urma revoluţiei din 1525 ? - Prin
cipii. Cine a profitat de pe urma revoluţiei din 1 848 ? -
Marii principi, Austria şi Prusia. In spatele micilor principi 
din 1525 se aflau micii tîrgoveţi, care-i ţineau înlănţuiţi cu 
ajutorul impozitelor ; în spatele marilor principi din 1850, în 
.spatele Austriei şi Prusiei se găsesc marii burghezi modei, 



448 Fridrich nqels 

care-i subjugă în ritm rapid cu ajutorul datoriei publice. Iar 
în spatele marilor burghezi se găsesc proletarii. 

Revoluţia din 1525 a fost o chestiune locală germană. En
glezii, francezii, cehii, ungurii terinaseră de mult războaiele 
lor ţărăneşti cînd germanii îl purtau pe al lor. Dacă  Germania 
era fărîmiţată, Europa era şi maii fărîmiţată. Revoluţia din 1 84S 
n-a fost o chestiune locală germană, ci un episod dintr-un 
mare eveniment european. Cauzele care au constituit motorul 
întregii ei desfăşurări nu se  pot reduce la spaţiul îngust al 
unei singure ţări şi nici măcar la acela al unui singur conti
nent. Ba mai mult dedt atît : ţările care au fost teatrul acestei 
revoluţii au avut cel mai mic rol în producerea ei. Ele consti
tuie materialul brut mai mult sau mai puţin inconştient şi 
lipsit de voinţă care este transformat în cursul unei mişcări 
la care ia parte acum întreaga lume, l unei işcări care, î n  
condiţiile sociale existente, nu ne poate apărea, ce-i drept, 
decît ca o forţă străină, deşi în fond ea este propria noastră. 
mişcare. De aceea revoluţia din 1 848-1850 nu se poate ter
mina aşa cum s-a terminat cea din 1525. 
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Krl Marx şi Fiedrich Engels 

Declaraţie de ieşire din Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani din Londra 255 

Către preşedintele adunării ordinare a Asociaţiei, care va 
avea loc marţi în Great Windmill Street 

Subsemnaţii declarăm că ne retragem din Asociaţie. 

Londra, 17 septembrie 1850 

Publicat pnru prima oară 

29 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 

H. Bauer, K.Pfănder, 
!. O. Eccarius, S. Seiler, 

K. Harx, K. Schramm, F. Engels, 
F. Wol, W. Liebkmcht, 
Hein, Haupt, O. Klose 

Se tipăreşte după manusctif 

Tradus din limba german! 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

Scrisoare către Adam, Barthelemy şi Vidil 258 

Domnilor, 
Avem onoarea să vă informăm că asociaţia la care vă 

referiţi, noi o considerăm demult ca fiind de fapt dizolvată. 
'Singurul lucru care mai rămîne de făcut este distrugerea 
actului de constituire *. Poate că d-l Adam, sau d-l Vidil, va 
i atît de amabil să treacă duminica următoare, 13 octombrie, 
la amiazi, pe la d-l Engels, în Macclesfield-Street, Soho, nr. 6, 
pentru a asista la arderea sus-menţionatului document. 

Londra, 9 octombrie 1850 

Publicat pentru prima oară 

Cu toată stima, 

Engels, Marx, Harney 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

* Vezi volumul de faţă, pag. 567-568. - Nota Red. 
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Nota redacţiei la articolul lui I. G. Eccarius : 
„Croitoria la Londra, sau lupta dintre marele şi 

micul capital" 257 

5 1  

Autorul acestui articol este el  însuşi muncitor la un ate
lier de croitorie din Londra. Intrebăm pe burghezii germani : 
cîţi scriitori de-ai voştri sînt în stare să  seziseze în acest fel 
esenţa unei mişcări mle ? 

Incă înainte de a-şi fi cucerit victoria pe baricade şi pe 
cîmpurile de luptă, proletariatul anunţă venirea dominaţiei 
sale printr-o serie de victorii intelectuale. 

Cititorul observă că, în locul criticii sentimentale, morali
zatoare şi psihologice pe care Weitling şi lţi muncitori publi
cişi încearcă s-o îndrepte împotriva rînduielilor existente, 
ii se  opune societăţii burgheze şi mişcării sale o concepţie 
pur materialistă şi mai liberă, care nu se lasă derutată de 
nici un fel de dispoziţie capricioasă. In timp ce în Ger
mania, în primul rînd, şi într-o mare măsură şi în Franţa, 
meşteşugarii încearcă să se opună decăderii meşteşugului lor 
semimedieval şi  ar vrea să se unească în calitate de meşte
şugari, aici înfrîngerea meşteşugului în lupta cu marea in
dustrie este pivită şi salutată ca un progres, şi, totodată, în 
rezultatele şi roadele marii industrii sînt recunoscute şi des
coperite condiţiile reale ale revoluţiei proletare, care sînt 
chemate la viaţă de istoria însăşi şi sînt, în fiecare zi, din nou 
create de ea. 

Scris în octmbrie 150 

Publicat în 
,,Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue• 
nr. 6 din 1 850 

29* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba genană 
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Friedrich Engels 

Despre lozinca desfiinţării statului 
şi „prietenii anarhiei " din Germania 258 

„Pentru comunişti, desfiinţarea statului nu are alt înţeles 
decît acela că ea este rezultatul inevitabil l desfiinţării 
claselor, o dată cu care cade de la sine necesitatea forţei or
ganizate a unei clase în scopul ţinerii în frîu şi subordonării 
celorlalte clase. In ţările burgheze, desfiinţarea statului în
seamnă reducerea puterii de stat pînă la nivelul celei din 
America de Nord. Aici contradicţiile de clasă nu au ajuns 
încă la o deplină dezvoltare ; conflictele de clasă sînt estom
pate, de fiecare dată, prin scurgerea spre vest a surplusului 
de populaţie proletară ; amestecul puterii de stat, care în răsă
rit este redus la minimum, în apus lipseşte cu desăvîrşire. 
In ţările feudale, desfiinţarea statului însenă desfiinţarea 
feudalismului şi instaurarea statului burghez obişnuit. In 
Germania, sub lozinca desfiinţării statului se ascunde fie fuga 
laşă din faţa actualei lupte directe, fie exagerarea şarlata
nească a libertăţii burgheze, mergîno pînă la independenţa şi 
autonomia absolută a individului izolat, fie, în sfîrşit, indife
renţa burghezului faţă de orice fo1mă de stat, cu singura con
diţie ca ea să nu împiedice libera manifestare a intereselor 
burgheziei. Şi dacă această desfiinţare a statului «În sensul 
cel mai înalt» este propovăduită într-o formă atît de absurdă, 
vina nu este, desigur, a Stinerilor şi Faucherilor de la Berlin. 
La plus belle fille de France ne peut donner que ce qu'elle a * " 
(„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue " 
nr. 4, p ag. 58 **) .  

Intre timp, în Germania, desfiinţarea statului, anarhia, 
a devenit un cuvînt la modă. Discipolii germani ai lui 
Proudhon 259, „înalta" democraţie de la Berlin şi chiar uitatele 

* - Cea mai frumoasă fată din Franţa nu poate da deit ceea ce are. - Nota Trad. •• Vezi volumul de faţă, pag. 31 1 .  - Nota Red. 
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„minţi nobile ale naţiunii "  din parlmentul de la Stuttgart şi 
din regenţa imperiului 260 şi-au însuşit cu toţii, şi iecare în 
felul său, această formulă în aprenţă ultraradicală. 

Toate aceste fracţiuni sînt unanime în năzuinţa lor de a 
păstra actuala societate burgheză. Dar, apărînd societatea 
burgheză, ele apără în mod inevitabil dominaţia burgheziei, 
iar în Germania chiar şi înscăunarea dominaţiei * burgheze ; 
ele se deosebesc de reprezennţii efectivi ai burgheziei doar 
printr-o formă neobişnuită, care le conferă aparenţa de oa
meni „progresişti " ,  „cei mai înaintaţi cu putinţă".  In toate 
ciocnirile din viaţa practică, această aparenţă a dispărut ; în 
faţa adevăratei anarhii a crizelor revoluţionare **,  cînd ma
s ele [şi puterea de stat] au recurs, una împotriva celeilalte, 
la „forţa brutală",  aceşti reprezentanţi ai anarhiei au făcut, 
de fiecare dată, tot ce le�a stat în putinţă pentru a pune sta
vilă anarhiei. Conţinutul acestei faimoase „ anarhii " s-a redus, 
în cele din urmă, la ceea ce în ţările mai dezvoltate se ex
primă prin cuvîntul „ordine " .  „Prietenii anarhiei " din Ger
mania sînt într-o perfectă entente cordiale * * * cu „prietenii 
ordinii" din Franţa. 

In măsura în care p rietenii anarhiei nu depind de francezii 
Prouhon şi Girardin, în măsura în care modul lor de gîndire 
este de origine germană, ei au cu toţii o sursă comună : Stir
ner. In general, perioada de descompunere a filozofiei ger
mane a furnizat partidului democrat din Germani a cea mai 
mare parte din frazeologia lui generală. Reprezentările şi 
frazeologia ultimilor cărturari germai, îndeosebi acelea ale 
lui Feuerbach şi Stner, au p ătruns încă înainte de februarie, 
într-o formă destul de diluată, în conştiinţa beletristică de 
rînd şi în publicistică, care, la rîndul lor, au servit drept prin
cipal izvor pentru liderii democraţi din perioada de după 
evenimentele din martie. In special predica lui Stiner în 
favoarea societăţii fără stat s,a dovedit cit se poate de indi
cată pentru a conferi anarhiei lui Proudhon şi teoriei des
fiinţării statului a lui Girardin „înaltul sens" al filozofiei ger-

* Mai departe ll anuscris este şters cuântul „poitice". - Nota Red. ** In manuscris sînt şterse cuvintele „cînd puterea de stat dispărea 
în faţa puterii maselor• („wo die Staatsmacht vor der Macht der Massen 
verschwand"). Existenţa, in textul neşters care urmează, a cuvîntului 
„gegeneLnander• - „una împotriva celeilalte• dovedeşte că după cuvin
tele, scrise n nou, • wo die Mssen • - „cînd msele" - au fost, pro
babil, omise cuvintele „i die Staatsmacht" - „şi puterea de stit•, 
care în textul de faţă sint puse în paranteze pătrate. - Nota Red. *** - înţelegere cordială. - Nota Trad. 
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mane. Cartea lui Stirner „Unicul şi proprietatea sa" 2G1 a fost, 
ce-i drept, dată uitării, dar modul său de gîndire şi, în special, 
critica făcută de el statului apar din nou la prietenii anarhiei. 
Dacă mai înainte am cercetat izvoarele literare ale acestor 
domni în măsura în care ele au o origine franceză 262, pentru 
examinarea surselor lor germane ar trebui să coborîm din nou 
în adîncurile flozofiei germane antediluviene. Dar, atunci 
cînd trebuie să te ocupi cu obişnuita polemică germană, este 
întotdeauna mai plăcut să ai de-a face cu iniţiatorii unui mod 
de gîndire sau ltuia decît cu revînzătorii unor mărfuri 
învechite. 

Incă o dată, muzelor, înşeuaţi-mi Pegasul, 
Să zbor cu el în vechea ţară romantică I 268 

Inainte de a ne ocupa chiar de cartea lui Stimer pomenită 
mai sus, trebuie să ne transportăm „în vechea ţară roman
tică" şi în acele vremuri uitate cînd a apărut această carte. 
Pe atunci, burghezia prusiană, profitînd de dificultăţile finan
ciare ale guvenului, a început să cucerească puterea poli
tică, în timp ce, alături de mişcarea constituţionalistă bur
gheză, mişcarea comunistă cîştiga de la o zi la alta tot mai 
mulţi aderenţi în rîndurile proletariatului. Elementele burgheze 
ale societăţii, care, pentru a-şi atinge propriile lor scopuri, 
aveau încă nevoie de sprijinul proletariatului, au fost pretu
tindeni nevoite să se dea drept adepţi ai unei anumite va
rietăţi de soialism ; patidul conservator şi feudal a fost de 
asemenea nevoit să facă unele promisiui proletariatului. 
Alături de lupta burghezului şi a ţăranului împotriva nobi
limii feudale şi a birocraţiei se desfăşura lupta proletariatului 
împotriva burgheziei, iar între ele se aflau o serie de grupuri 
soialiste ntermediare, care cuprindeau toate varietăţile de 
socialism : rnaicţionar, mic-burghez şi burghez ; şi toată 
această luptă şi toate aceste năzuinţe erau înnăbuşite şi nu 
se puteau mainifesta din cauza asupririi exercitate de către 
puterea de stat, din cauza cenzurii, a interzicerii asocierilor 
şi întrunirilor. Aceasta era situaţia partidelor în perioada cînd 
filozofia germană reputa ultimele ei tiumfuri, atît de 
lamentabile. 

De la bun început, cenzura a silit toate elementele cît de 
cit indezirabile să aleagă un mod de exprimare cit mai ab
stract posibl ; un asemenea mod de expimare le era oferit 
de tradiţia filozofiei germane, care tocmai atunci ajunsese la 
o totală descompunere a şcolii hegeliene. Lupta împotriva 
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religiei continua încă. Cu cît folosirea mijloacelor publicis· 
tice în lupta politică împotriva puterii actuale devena mai 
grea, cu atît această luptă era continuată, cu şi mai mult zel, 
sub o formă religioasă sau filozofică. Filozofia germană, în 
forma ei cea mai diluată, devenise un bun comun al „celor 
culţi " ,  şi cu cît ea devenea mai mult un bun comun, cu atît 
deveneau mai diluate, mai incoerente şi mai plate concepţiile 
filozofilor şi cu atît mai mare era prestigiul p e  care i-l dă· 
deau, în ochii publicului „cult " ,  iceastă confuzie şi această 
platitudine. 

In capetele „celor culţi " domnea o confuzie înspăimîntă· 
toare, care se adîncea tot mai mult. Era un adevărat mişmaş 
de idei de origine germană, franceză, engleză, antică, medie· 
vală şi modenă. Confuzia era cu atît mai mare, cu cît toate 
aceste idei erau luate dn a doua, a treia şi a p atra mînă, şi 
de acea circulau într-o formă atît de denaturată, încît erau 
de nerecunoscut. Nu numai ideile liberalilor şi ale socilişti· 
lor francezi şi englezi, dar şi acelea .le germanilor - bună· 
o ară cele ale lui Hegel - au împărtăşit această soartă. In· 
treaga literatură din această perioadă - şi mai ales, după 
cum vom vedea, oartea lui Stirner - oferă nenumărate do
vezi în acest sens, şi literatura germană contemporană mai 
suferă şi astăzi consecinţele acestei situaţii. 

In această stare de confuzie, micile dueluri filozofice tre· 
'eau drept reflectarea unor lupte reale. Fiecare „nouă coti· 
tură" în filozofie atrăgea atenţia generală a „celor culţi" ,  a 
căror tagmă este alcătuită, în G ermaia, dintr-o sumedenie 
de capete seci, din candidaţi la funcţii în magistratură şi în 
învăţămînt, teologi rataţi, medici c·are nu profesează, publi· 
cişti etc. Pentru asemenea oameni, fiecare „nouă coti
tură" de .cest fel însemna depăşirea şi lichidarea definitivă 
a unei anumite trepte istorice de dezvoltare. A fost de ajuns, 
bunăoară, ca un filozof oarecare să facă o critică oarecare 
liberalismului burghez, pentru ca icesta să fie socotit mort, 
şters din dezvoltarea istorică şi în mod practic nimicit. La fel 
s-au p etrcut lucrurile şi cu republicanismul, cu socialis· 
mul etc. In ce măsură acste trepte de dezvoltare au fost 
într-adevăr „nimicite",  „depăşite" ,  „lichidate" s-a văzut mai 
tîrziu, în timpul revoluţiei, cînd ele au început să joace rolul 
principal şi cînd despre nimicitorii lor filozofi nu s-a mai 
pomenit niciun cuvînt. 
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Confuzia în formă şi conţinut, platitudinea arogantă şi 
inepţiile emfatke, trivialitatea de nedescris şi dialectica la
mentabilă care caracterizează această filozofie germană în 
ultimul ei stadiu întrec· tot ce a apărut pînă acum în acest 
domeniu. Ele nu-şi au egl decît în credulitatea de necrezut 
a publicului, care ia totul drpt bun, drept ultima noutate, 
drept „ceva nemaipomenit" .  Naţiunea germană, atît de 
„solidă" .„ * 

Scris de F. Engels 
în octombrie 1850 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Pod znamenem marxisma •, r, 6 din 1927 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota Red. 
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Mişcările plitice din ultimele şase luni se deosebesc 
radical de cele imediat premergătoare. Pretutindei p artidul 
revoluţionar a fost înlăturat de pe scenă şi învingătorii îşi 
dispută roadele victoriei : în Franţa diferitele fracţiuni ale 
burgheziei, iar în Germania diferiţii monarhi. In jurul acestei 
dispute se face o zarvă de nedescris, incit s-ar p ărea că o 
ruptură făţişă este inevitabilă şi că diferendul va putea fi 
rezolvat numai pe calea armelor. Dr tot atît de inevitabil 
este să nu se recurgă la arme şi ca această nehotărîre să fie 
mereu mascată prin acorduri paşice, pentru ca după ceea 
să se facă din nou pregătiri pentru un război aparent. 

Dar să examinăm mai întîi baz a  reală pe cre se iscă toate 
aceste agitaţii superficiale. 

Aii 1 843-1845 au fost ani de prosperitate industrială şi 
comercială, această prosperitate fiind urmarea necesară a de
presiunii, aproape neîntrerupte, prin care a trecut industria 
în anii 1 837-1842. Aşa cum se întîmplă întotdeauna, pros
peritatea a dat, curînd de tot, naştere speculaţiei. Speculaţia 
apare întotdeauna în perioadele în care supraproducţia e în 
toi. Ea serveşte drept supapă vremelnică pentru supraproduc· 
ţie, dar tocmai prin aceasta accelerează izbucnirea crizei şi 
face ca ea să capete forme mi violente. Criza însăşi izbuc
neşte mai întîi în domeiul speculaţiilor şi abia după aceea 
cuprinde producţia. De aceea unui observator superficial i se 
pare că adevărata cauză a crizei nu e supraproducţia, ci spe
culaţia nestăvilită, care nu este, de fapt, altceva decît un 
simptom l supraproducţiei. Dezorganizarea producţiei care 
urmează după aceea apare nu ca un reziltat necesar al dez
voltării ei impetuoase de pînă atunci, i doar ca o simplă 
reflectare a crahului care s-a produs în domeniul speculaţiilor. 
Dar cum în momentul de faţă nu putem prezenta un istoric 
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complet al crizei care a urmat anilor 1843-1 845, vom arăta 
numai pe cele mai importante dintre aceste simptome ale 
supmproducţiei. 

Speculaţiile care au început în anii de prosperitate 
1843-1 845 s-au extins îndeosebi asupra înreprinderilor d e  
căi ferate, unde aveau l a  bază o necesitate reală ; asupra 
eomerţului de cereale, ca o consecinţă a ridicării preţului lor, 
în 1845, şi a bolii cartofului ; asupra comerţului de bumbac, 
,în urma recoltei proaste din 1846, şi asupra comerţului cu 
Jndiile orientale şi cu Cina, unde speculaţiile urmăreau pas 
cu pas pătrunderea Angliei pe piaţa chineză. 

Extinderea sistemului englez de c ăi ferate a început încă 
din 1844, dar punctul său culminant a fost atins abia în 1845. 
Numărul actelor de constituire a nohlor societăţi de căi ferate, 
înregistrate numai în cursul acestui an, a fost de 1 .035. In 
februarie 1 846, după ce un mare număr din aceste proiecte 
înregistrate au fost abandonate, banii care mau să fie plă
tiţi guvernului pentru proiectele rămase în vigoare reprezen
tau totuşi uriaşa sumă de 14.000.000 I. st., iar în 1847 suma 
totală a acestor plăţi se ridica, în Anglia, la peste 
42.000.000 1. st., din care mai mult de 36.000.000 erau destinate 
pentru construcţia de căi ferate engleze, i ar 5.500.000 pentru 
căi ferate din străinătate. Perioada de înfloire a acestor spe
eulaţii a fost vara şi tona anului 1 845. Preţurile acţiunilor 
,creşteau necontenit, iar cîştigurile realizate de speculanţi au 
atras curînd în acest vîrtej toate clasele populaţiei. Ducii şi 
conţii au intrat în competiţie cu negustorii şi cu fabricanţii, 
pentru cinstea remuneratorie de a ocupa un fotoliu în admi
.istraţia diverselor linii de cale ferată. Membrii Camerei 
comunelor şi ai b aroului, precum şi clerul, erau reprezentaţi 
în număr mare în aceste administraţii. Oricine avea economii, 
fie ele cit de neînsemnate, oricine avea cit de cit credit făcea 
�peculaţii cu acţiuni de căi ferate. Numărul ziarelor feroviare 
a crescut de la 3 la mai mult de 20. Unele cotidiane mari 
ţiştigau adeseori de pe urma anunţurilor şi prospectelor de 
căi ferate cite 1 4.000 1. st. pe săptămînă. Nu erau destui ingi
nei şi de aceea li se plăteau lefuri enorme. Tipografii, lito
grafii, legătorii de cărţi, depozitarii de hîrtie etc. care se 
ocupau cu confecţionarea de prospecte, planuri, hărţi etc., 
fabricanţii care funizau mobila pentru birouile, care răsă
reau ca ciupercile, ale nenmăratelor noi direcţii, comitete 
.provizorii etc. ciitigau sume enorme. Pe baza extinderii efec
tive a reţeli de căi ferate în Angl1a şi pe continent şi a spe-
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culaţiilor legate de ea, în această perioadă s-a format, încetul 
cu încetul, o întreagă suprastrutură de escrocherii care 
aminteşte de vremea lui Law şi a Companiei Mării Sudului 264• 
Au fost proiectate sute de linii, fără să existe nici cea mai 
mică şansă de succes, fără ca autorii acestor proiecte să se 
fi gîndit cîtuşi de puţin la realizarea lor practică, şi în gene
ral nu s-a urmărit altceva decît cheltuirea depozitelor de 
economii de către directori şi încasarea de profituri tîlhăreşti 
de pe urma vînzării acţiunilor. 

In octombrie 1 845 s-a produs o reacţie, care curînd s-a 
transformat într-o adevărată panică. Incă înainte de fe
bruarie 1 846 ( cînd sumele depuse trebuiau vărsate statului) ,  
proiectele mai inconsistente au dat faliment. I n  aprilie 1 846 
această întorsătură s-a răsfrînt şi asupra pieţelor de acţiuni 
de pe continent. La Paris, Hamburg, Frkfurt, Amsterdam 
au avut loc vînzări forţate, la preţuri extrem de scăzute, care 
au dus la faliment o serie de bncheri şi agenţi de bursă. 
Criza în domeniul căilor ferate a ţinut pînă în toamna n
lui 1 848, prelungindu-se, în urma necontenitelor falimente 
chiar şi ale proictelor mai serioase, pe măsură ce se făcea 
simţită starea de apărare generală şi se prezentau cereri d e  
efectuare a plăţilor ; ea a fost agravată şi de izbucnirea crizei 
în clelalte domenii ale speculaţii, în comerţ şi în industrie, 
eeea ce a făcut oa preţurile acţiunilor mai vechi şi mai solide 
să coboare treptat, pînă ce, în octombrie 1 848, au atins nivelul 
cel mai căzut. 

In august 1 845 atenţia publică a fost atrasă mai întîi de 
boala cartofului, care îşi făcuse apariţia nu numai în Anglia 
şi în Irlnda, dar şi pe continent ; acesta a fost pÎmul simptom 
că înseşi rădăcinile societăţii existente erau putrede. In ace
laşi timp au început să sosească informaţii care nu lăsau loc 
la nici o îndoială în ce priveşte perspectivele unei recolte 
proaste de cereale. Datorită acestor două împrejurări, preţul 
griului a înregistrat o urcare coniderabilă pe toate pieţele 
europene. In Irlnda a început să b întuie o iadev"ată foa
mete, care a silit guvenul englez să acorde un împrumut de 
8.000.000 I. st. pentru această provincie, adică exact o liră ster
lină de fiecare irlndez. In Frnţa, unde calamitatea a fost agra
vată de inundaţii, oare au pricinuit pagube de vreo 
4.000.000 I. st., recolta a fost emem de proastă. Nu mai puţin 
gravă era ituaţia în Olanda şi în Belgia. După recolta proastă 
din 1845 a urmat una şi mai proastă în 1 846 şi boala cartofu
lui a revenit şi ea, deşi nu într-o formă atît de virulentă. 
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Aceasta a creat o bază cît se poate de reală pentru speculaţia 
cu cereale, care a căpătat o dezvoltare cu atît mai vertigi
noasă, cu cît recoltele bogate n anii 1 842-1 844 împiedica
seră, vreme destul de îndelungată şi într-o măsură destul de 
însemnată, libera ei desfăşurare. In anii 1 845-1 847 Anglia a 
importat o cantitate de cereale mai mare decît oricînd pînă 
atunci. Preţurile la cereale au continuat să crească pînă în 
primăvara anului 1 847, cînd, în urma ştiriJor contradictorii 
din diferite ţări cu privire la noua recoltă şi a măsurilor 
luate de diversele guvene (deschiderea porturilor pentru 
importul liber de griu etc. etc.) , a început o perioadă de fluc
tuaţii ; în sfîrşit, în mai 1 847 preţurile au atins nivelul lor 
maxim. In această lună, preţul mediu al unui cuarter de griu 
în Anglia s-a ridicat la 1 02 1/2 şilingi, iar în unele zile pînă 
�a 1 15 şi 1 24 de şilingi. Dar în curînd au început să sosească 
ştiri deosebit de favorabile în privinţa timpului şi a apropiatei 
recolte, ceea ce a făcut ca preţurile să scadă, astfel că pe la 
mijlocul lunii iulie preţul mediu era de numai 74 de şilingi. 
Din cauza timpului mai puţin favorabil în unele regiuni, s-a 
produs din nou o oarecare urcare a preţurilor, pînă ce, în 
sfîrşit, spre mijlocul lunii august a devenit cert că recolta 
din 1 847 depăşeşte media. Acum scăderea preţurilor nu mai 
putea fi prin nimic stăvilită. Transporturile care soseau în 
Anglia întreceau toate aşteptările, şi încă de la 1 8  septembrie 
preţul mediu a scăzut la 49 1/2 şilingi. Aşadar, în 16  săptămîni 
preţurile medii au înregistrat fluctuaţii pînă la 53 de şilingi. 

In toată această perioadă, criza din sectorul căilor ferate 
nu numai că a continuat, dar tocmai în momentul cînd preţu
rile la cereale erau mai ridicate, în aprilie şi mai 1 847, s-a 
produs o totaJă prăbuşire a sistemului de credit şi o totală 
dezorganizare a pieţei băneşti. Totuşi speculanţii cu cereale 
au rezistat scderii preţurilor pînă în ziua de 2 august. La 
.ceastă dată, banca a ridicat taxa minimă de scont la 50/o, iar 
pentru toate poliţele cu termen mai lung de două luni la 6°/o. 
Indată după aceea, la bursa cerealelor s-au produs o serie de 
falimente răsunătoare, printre care se semnalează acela al 
d-lui Robinson, guvnatorul Băncii Angliei. Numai la Londra 
au dat faliment opt mari firme de comerţ cu cereale, ale căror 
pasive însumau peste 1 .500.000 1. st. Pieţele de cereale din 
provincie au fost cu desăvîrşire paralizate, şi aici falimentele 
s-au succedat u aceeaşi repeziciune, mai ales la Livepool. 
Asemenea falimente s-au produs, mai de vreme sau mai 
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tîrziu, şi pe continent, în funcţie de distanţa care despărţea 
de Londra pieţele respective. Dar începînd din ziua de 1 8  sep
tembrie, cînd preţurile la cereale au atins nivelul lor minim, 
m Anglia criza cerealelor poate i considerată ca terminată. 

Să trecem acum la criza comercială prop riu-zisă, la criza 
bănească. n primele patru luni ale anului 1 847, starea gene
rală a comerţului şi industriei părea încă satisfăcătoare, cu 
excepţia industriei fierului şi a bumbacului. Producţia de fier, 
,care în timpul febrei ce cupiinsese companiile feroviare 
în 1 845 căpătase proporţii colosale, suferea, fireşte, în măsura 
în care se îngustau debuşeurile pentru cantitatea de fier exce
dentară. In industria bumbacului , principala ramură indus
trială p entru piaţa Indiilor orientale şi a Chini, s-a ajuns 
încă din 1845 la o supraproducţie a mărfurilor p entru această 
piaţă, şi aici a intervenit curînd n oarecare declin. Recolta 
slabă de bumbac din 1 846, creşterea preţurilor la materia 
primă şi la produsele finite, precum şi reducerea consumului 
determinată de această scumpire, au agravat starea ap ăsă
toare care domnea în această ramură a industriei. In primele 
luni ale anului 1 847, în întreaga provincie Lancashire pro
ducţia a fost considerabil redusă şi muncitorii din industria 
textilă au şi simţit efectele crizei. 

La 15 aprilie 1847 Banca Angliei ridica taxa minimă de 
scont, chiar şi pentru poliţele pe termen foarte scurt, la 5°/D ; 
ea limita suma totală a p oliţelor ce urmau să fie scontate, 
chiar fără să ţină seama de caracterul firmelor asupra cărora 
erau trase aceste poliţe ; în sfîrşit, ea notifica în mod cate
goric negustorilor care p rimiseră împrumuturi că la data 
scadenţei banca nu va mai reînnoi aceste împrumuturi, aşa 
cum se proceda în mod obişnuit pînă atunci, ci va cere ram
bursarea lor. După două zile, cînd a fost publicată balanţa 
săptămînală a băncii, s-a văzut că fondul de rezervă al depar
tamentului bancar scăzuse la 2.500.000 1. st. Prin urmare, 
banca a luat aceste măsuri pentru a stăvm scurgerea aurului 
din pivniţele ei şi pentru a-şi spori din nou fondul său lichid. 

Scurgerea din bancă a aurului şi argintului era determi
nată de diferite cauze. In primul rînd, consumul şi preţurile, 
mult urcate la aproape toate articolele, făceau necesară o mai 
mare circulaţie a b anilor, îndeosebi a aurului şi argintului, 
pentru comerţul cu de-amănuntul .  In al doilea rînd, neconte
nitele plăţi pentru construcţiile de căi ferate, care au totalizat 
numai în aprilie suma de 4.314.000 I. st., au făcut necesară re
tragerea din bancă a unor impoTtante depozite. O p arte din 
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banii ceruţi, c are erau destinaţi căilor ferate din străinătate, 
au luat direct drumul străinătăţii. Cantităţile exagerate -
care depăşeau cu mult cererea - de zahăr, cafea şi alte colo
niale importate, l căror consm şi preţuri crescuseră şi mai 
mult în urma speculaţiilor ; importul exagerat de bumbac în 
urma cumpărărilor cu scop speculativ provocate de ştirile în 
legătură cu recolta proastă, mai ales de griu, în urma celor 
două recolte slabe conseutive, toate acestea au trebuit să fie 
plătite mai ales cu bani lichizi sau metale nobile, în lingouri, 
ceea ce, iarăşi, a dus la o scurgere considerabilă a aurului 
şi argintului în străinătate. De altfel această scurgere a me
talelor nobile din Anglia, în ciuda măsurilor de ordin ban
car despre care am vorbit mai sus, a durat pînă la sfîrşitul 
lunii august. 

Aceste hotărîri ale băncii, precum şi ştirile în legătură cu 
nivelul scăzut al fondului ei de rezervă, au provocat de în
dată o stare apăsătoare pe piaţa bănească şi o p ankă ce 
a cuprins întregul comerţ l Angliei şi care prin imensitatea 
ei poate fi comparată doar cu panica din 1 845. In ultimele 
săptămîni ale lunii aprilie şi în primele patru ile ale lunii mai, 
aproape toate tranzacţiile pe credit au fost p aralizate. Totuşi, 
în această perioadă n-au avut loc falimente excepţionale. 
Firmele comerciale s-au putut menţine numai plătind dobînzi 
enorme şi numai prin vînzarea forţată a rezervelor lor, a 
titlurilor de stat etc. la preţuri ruinătoare. Prin salvarea lor, 
în acest prim act 1 crizei, o serie de firme, chiar intre cele 
mai serioase, n-au făcut decît să pregătească terenul pentru 
viitoarea lor prăbuşire. Fapt. că prima primej die, care ame
ninţa în mod direct, a fost înlăturată a contribuit în mare 
măsură la creşterea încrederii ; cu începere de la 5 mai, starea 
de depresiune de pe piaţa de bani a slăbit vizibil, iar spre sfîr
şitul lunii alarma aproape că trecuse. 

D ar după cîteva luni, pe la începutul lui august, s-au pro
dus falimentele în comerţul cu cereale, de c are am amintit 
mai sus, şi ele au continuat pînă în septembrie ; dar nici nu 
s-au terminat bine şi criza a izbucnit cu o violenţă şi mai 
mare în toate domeniile comerţului, dar mai cu seamă în 
rlaţiile cu Indiile orientale şi cele o ccidentale, precum şi cu 
insula Mauriciu, cuprinzînd concomitent pieţele din Londra, 
Liverpool, Manchester şi Glasgow. In cursul lunii septembrie 
au dat faliment, numai la Londra, 20 de firme, al căror p asiv 
generl se ridica la cifra de 9.000.000-1 0.000.000 1.  st. 
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„Am asistat atuni, în Anglia, la prăbuşirea unor dinastii comerciale 
care nu era mai puţin uluitoare decît năruirea acelor firme politice de pe 
continent despre care m auzit vorbindu-se atît de mult în ultima vreme • .  

Aceste cuvinte au fost rostite de Disraeli la 30 august 1848 
în Camera comunelor. Falimentele firmelor care făceau co
merţ cu Indiile orientale au bîntuit fără întrerupere pînă la 
sfîrşitul anului şi s-au înteţit iarăşi în primele luni ale anu
lui 1848, cînd au început să sosească ştiri despre falimentele 
firmelor respective din Calcutta, Bombay, Madras şi insula 
Mauriciu. 

Această serie de falimente, fără precedent în istoria co
merţului, a fost determinată de excesivle speculaţii generale 
şi de importul excesiv de mărfuri coloniale provocat de ele. 
Preţurile acestor mărfuri, care fuseseră multă vreme şi în mod 
.artificial menţinute la un nivel ridicat, au început să scadă, 
în p arte, încă înainte de panica din aprilie 1847 ; dar o scă
dere a lor generală s-a produs abia după această panică, cînd 
s-a prăbuşit întregul sistem de credit şi firmele comerciale 
au fost silite, una după alta, să treacă în mare grabă la masive 
vînzări silite. O scădere deosebit de însemnată a preţurilor a 
avut loc din iunie-iulie şi pînă în noiembrie şi ea a dus la 
ruinarea chiar a firmelor celor mai mari şi mai solide. 

In septembrie falimentele s-au limitat, deocamdată, la fir
mele comerciale propriu-zise. La 1 octombrie b anca a ridicat 
taxa minimă de scont la poliţele pe termen scurt pînă la 5 12°/o 
şi totodată a făcut cunoscut că de acum înainte nu va mai 
acorda nici un împrumut garantat prin titluri de stat, de orice 
natură ar fi ele. Unei asemenea presiuni nu i-au putut rezista 
nici băncile pe acţiuni şi nici bancherii particulari. „Royal 
Bk of Liverpool " ,  „Liverpool Banking Company" ,  „North 
and South Wales Bk", „Newcastle Union Joint Stock 
Bk" etc. etc. au dat faliment una după lta, în răstimp de 
cîteva zile. In acelaşi timp s-au declarat insolvabile o mul
ţime de bănci partiulare mai mărunte din toate regiunile 
Angliei. 

De această încetare generală a plăţilor de către bănci, ca
racteristică îndeosebi pentru luna octombrie, se leagă un 
număr considerabil de flimente ale unor misiţi de bursă, care 
operau cu titluri de valoare, poliţe şi acţiuni, ale unor misiţi 
ai societăţilor de navigaţie, ai comerţului de ceai şi de ţesă
turi de bumb ac, ale unor proprietari de fabrici de fierărie şi 
negustori de fierărie, le unor filatori de lină şi bumbac, im
primeuri de stambă etc. din Liverpool, Manchester, Oldham, 
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Halifax, Glasgow etc. După spusele d-lui Tooke 265, aceste 
falimente, atît prin numărul lor cît şi prin suma totală a capi
tlurilor, erau fără precednt în istoria comerţului englez şi 
în ambele privinţe au depăşit cu mult pe cele din perioada 
crizei din 1 825. In zilele de 23-25 octombrie, criza a atins 
punctul ei culminant şi toate tranzacţiile comerciale au înce
tat cu desăvîrşire. O delegaţie din City a obţinut atunci sus
pendarea acţiunii legii bancare din 1 844, acest rod al inge
niozităţii răposatului sir Robert Peel 266• Prin suspendarea 
acestei legi s-a pus dintr-o d ată capăt scindării b ăncii în două 
departamente absolut independente, cu două fonduri lichide 
distincte. Incă două-trei zile să mai fi durat vechiul regim, 
şi unul dintre aceste departamente - cel bancar - ar fi dat 
faliment, în timp ce în departamentul de emisiune se aflau 
stocate 6.000.000 1. st. aur. 

Incă din octombrie a început să se facă simţită influenţa 
crizei pe continent. S-au p rodus concomitent mari falimente 
la Bruxelles, Hamburg, Bremen, Elberfeld, Genova, Livono, 
Courtray, Petersburg, Lisabona şi Veneţia. Pe măsură ce în 
Anglia violenţa crizei se micşora, pe continent ea creştea, 
extinzîndu-se asupra unor puncte care rămăseseră pînă atunci 
neatise. In p erioada cea mai grea, cursul schimbului a fost 
favorabil pentru Anglia, astfel că, începînd din noiembrie, 
ea a atras spre sine neîncetate transferuri, din ce în ce mai 
mari, de aur şi argint nu numai din Rusia şi de pe continent, 
dar şi din America. Rezultatul imediat a fost că,  pe măsură 
ce în Anglia se producea o învimare a pieţei de bani, în 
restl lumii comerciale avea loc o restrîngere a ei ,  iar criza 
c ăpăta o amploare tot mai mare. In felul acesta, în noiem
brie numărul falimentelor din afara Angliei a început să 
crească ; acum se înregistrau mari falimente şi  la  New York, 
Rotterdam, Amsterdam, Havre, Bayonne, Anvers , Mons, 
Triest, Madrid şi Stockholm. n decembrie izbucni criza şi la 
Marsilia şi Alger, iar în Germania ea începu să bîntuie şi 
mai puternic. 

Am ajuns acum la momentul izbucnirii revoluţiei din 
februarie în Franţa. Dacă analizăm lista de falimente pe care 
ne-o prezintă d-l D. M. Evans în cartea sa „Criza comercială 
din 1 847-1848 u (Londra, 1 848) 267, observăm că în Anglia 
nici o firmă mai importantă n-a dat faliment ca urmare a 
acestei revoluţii. Singurele falimente legate de ea au avut 
loc în rîndurile misiţilor de bursă, ca urmare a deprecierii 
b ruşte a tuturor titlurilor de stat de pe continent. Astfel de 
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falimente ale misiţilor de bursă s-au produs, fireşte, şi la 
Amsterdam, Hamburg etc. Consols *-urile engleze au scăzut 
cu 6o, în timp ce după revoluţia din iulie scăderea lor a fost 
de 3°/o. Pentru misiţii de bursă republica din februarie nu era, 
aşadar, decît de două ori mai periculoasă decît monarhia 
din iulie. 

Panica de care a fost cuprins Parisul după evenimentele 
din februarie şi care, o dată cu revoluţiile, s-a extins asupra 
întreglui continent a avut în dezvoltarea ei multe aspecte 
asemănătoare cu cea de la Londra din aprilie 1 847. Creditul 
a dispărut brusc şi tranzacţiile au încetat aproape u desăvîr� 
şire ; la Paris, Bruxelles şi Amsterdam, toată lumea a asaltat 
băncile pentru a-şi schimba banii de hîrtie contra aur. Totuşi, 
în afara comerţului cu titluri de valoare au avut loc, în gene� 
ral, foarte puţine falimente, şi nici aceste puţine cazuri nu 
pot fi socotite cu certitudine ca rezultate necesare ale revo
luţiei din februarie. lncetarea plăţilor de către bancherii din 
Paris, care a avut de cele mai multe ori un caracter vremelnic, 
era în parte legată de comerţul cu titluri de valoare, iar în 
parte ea a însemnat doar o simplă măsură de prevedere, şi nu 
era în nici un caz determinată de o insolvabilitate reală ; sau, 
în sfîrşit, scopul ei era de a face şicane guvernului provizoriu, 
de a-i crea dificultăţi şi a-i smulge anumite concesii. ln ceea 
ce priveşte falimentele unor bancheri şi negustori din alte părţi 
ale continentului, e imposibil de precizat în ce măsură ele au 
fost rezultatul crizei comerciale care continua şi se exlindea 
treptat, în ce măsură firmele care se clătinau de multă vreme 
au profitat de împrejurări pentru a găsi o soluţie fericită şi în 
ce măsură aceste falimente au fost într-adevăr rezultatul pier
derilor provocate de panica creată de revoluţie. In orice caz, 
un lucru e sigur, şi anume că criza comercială a contribuit 
într-o măsură infinit m.i mare la revoluţiile din 1 848 decît a 
contribuit revoluţia la criza comercială. In perioada martie
mai, Anglia a obţinut chiar unele avantaje directe de pe urma 
revoluţiei, care a contribuit la scurgerea în această ţară a o 
mulţime de capitaluri de pe continent. Din acest moment, criza 
din Anglia poate fi considerată ca încheiată ; în toate ramu
rile comerţului s-a produs o ameliorare şi noul ciclu industrial 
începe cu o orientare netă spre prosperitate. Cit de puţin a 
împiedicat revoluţia de pe continent acest avînt al industriei 
şi comerţului în Anglia, ne-o dovedeşte faptul că totalul can-

* - b onuri de rentă consolidată. - Nota Trad. 
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tităţii de bumbac prelucrat aici a crescut de la 475.000.000 I .st. 
(în 1847) , la 71 3.000.000 I .st. (în 1848) . 

Această nouă perioadă de prosperitate s�a desfăşurat în 
mod viuib11 în Anglia în cursul celor trei ani 1848, 1849 şi 
1 850. In decurs de opt luni, din ianuarie pînă în august, totalul 
exporturilor a fost în 1848 de 3 1 .633.214 I .st. ,  în 1849 de 
.39.263.322 I.st. , iar în 1850 de 43.851 .568 I .st. La acest avînt 
considerabil, care s-a manifestat în toate sectoarele vieţii co-
merciale, cu excepţia producţiei de fier, trebuie adăugate 
recoltele bogate obţinute pretutindeni în aceşti trei ani. In 
anii 1 848-1 850, preţul mediu al grîului a scăzut, în Anglia, 
la 36 de şilingi cvarterul, iar în Franţa la 32 de şilingi. Extrem 
de caracteristic pentru această perioadă de prooperitate este 
faptul că cele trei canale principale ale speculaţiei i-au 
fost închise. Ritmul de desfşurare a construcţiei de căi 
ferate a fost redus l a  nivelul obişnuit al celorlalte ra
muri ale industriei ; comerţul cu cereale, în urma unei serii 
le recolte bogate, nu oferea un teren pentru speculaţii ; titlu
rile de stat, ca urmare a revoluţiilor, şi-au pierdut caracterul 
lor de stabilitate, fără de care nu sînt posibile nici n fel de 
tranzacţii speculative în stil mare cu titluri de valoare. Intot
deauna în perioadele de prosperitate capitalul creşte. Pe de 
o parte, producţia lărgită creează un nou capital, iar pe de 
..lă parte capitalul lichid care în timpul crizei nu a fost pus 
în circulaţie este scos  din inactivitate şi aruncat pe piaţă. 
In anii 1848-1850, neexistînd canale pentru speculaţie, acest 
surplus de capital a fost silit să se îndrepte în mod nemijlocit 
spre industrie şi, în felul acesta, să sporească şi mai rapid 
producţia. Cît de vizibil este acest fenomen în Anglia, deşi 
nimeni nu i-a găsit pînă acum explicaţia, ne-o dovedeşte naiva 
declaraţie a revistei „Economi st" din 19 octo.brie 1850 : 

„Trebuie remarcat că actuala perioadă de prosperitate se deosebeşte 
în mod radical de toate cele precedente. In toate perioadele de prosperi
tate precedente se întîPla ca o speculaţie lipsită de orice bază să 
trezească speranţe irealizabile, Odată a fost vorba de nişte mine din 
străinătate, altădată de nişte căi ferate pe o distanţă mai mare decit 
s-ar putea Cllstrui într-o j umătate de secol. Dar chiar şi atunci cînd ase
menea speculaţii aveau o bază solidă, ele scontau de obicei un cîştig 
care nu putea fi realizat decît după scurgerea unei perioade de timp 
destul de îndelungate, fie prin producţia de metale, fie prin crearea unor 
noi căi de comunicaţie şi a unor pieţe noi. Asemenea speculaţii nu adu
ceau un cîştig imediat. Dar, în momentul de faţă, prosperitatea noastră 
este bazată pe producţia unor obiecte de utilitate imediată, care intră î n  
sfera circulaţiei aproape îndată ce apar pe piaţă, aduc producătorilor lor 'l cîştig convenabil şi-i indeamnă să sporească producţia" . 
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Cel mai viu exemplu de măsura în care a crescut produc
ţia industrială în anii 1848 şi 1849 ni-l oferă principala ramură 
a industriei : prelucrarea bumbacului. Recolta de bumbac în 
1 849 a Statelor Unite a fost mai bogată decît toate cele pre
cedente. Ea a atins cifra de 2.750.000 de baloturi, sau aproxi
mativ 1 ,2 miliarde de pfunzi. Extinderea industriei bumbacului 
corespundea în aş a măsură acestui import sporit, încît la sfîr
şitul anului 1 849 rezevele de bumbac au fost mai mici decît 
erau altădată chiar după ani de recolte proaste. In 1849 fila
turile au prelucrat peste 775.000.000 pfunzi de bumbac, în timp 
ce în 1845, care a fost anul celei mai mari prosperităţi de pînă 
atunci, au fost prelucrate numai 721 .000 .000 de pfunzi. O do
vadă de extindere a industriei bumbacului ne-o oferă şi im
portanta urcare înregistrată de preţul bumbacului (55°/t) în 
urma recoltei relativ slabe din 1850. Un progres nu mai puţin 
însemnat se observă şi în celilalte ramuri ale iilaturii şi ţesă
toriei : în producţia de ţesături de mătase, lînă, melanj şi in. 
Exportul de produse ale acestor ramuri industriale a crescut 
atît de mult, mi ales în 1 850, încît a dus la o importantă spo
rire a exportului total din acel an (cu 12.000.000 în comparaţie 
cu anul 1848 şi cu 4.000.000 în comparaţie cu primele opt luni 
din anul 1849) , deşi în 1850 exportul de fabricate de bumbac 
a scăzut considerabil în mma proastei recolte de bumbac. Cu 
toată creşterea destul de însemnată a preţurilor la lînă, care 
a fost provocată, probabil, de speculaţii încă din 1849, dar 
care s-a menţinut totuşi pînă azi, industria lînii capătă în per
manenţă o extindere tot mi mare şi zilnic sînt puse în func
ţiune noi războaie de ţesut. Exportul ţesăturilor de in s-a 
cifrat în 1844 - anul celui mai mare export de ţesături de in 
de pînă acum - la 91 .000.000 de yarzi, cu o valoare de 
2.800.000 1. st., i ar în 1849 el s-a ridicat la 1 07.000.000 de yarzi , 
cu o valoare de peste 3.000.000 1. st. 

O altă dovadă de creştere a industriei engleze o constituie 
sporirea continuă a consumului la prinoipalele mărfuri colo
niale, şi mai ales la cafea, zahăr şi ceai, în ciuda preţurilor 
tot mai ridicate, cel puţin la primele două articole. Această 
dependenţă directă a creşterii consumului de lărgirea indus
triei este, în cazul de faţă, cu atît mai evidentă, cu cît crearea 
pieţei excepţionale - prin capacitatea ei - din 1 845, care s-a 
datorat marilor construcţii c.e căi ferate, a fost de mult redusă 
la proporţiile obişnuite şi cu cît preţurile scăzute la grîu din 
ultimii ani nu permit creşterea consumului în districtele 
agricole. 

30* 
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Uriaşa extindere a industriei bumbacului în 1849 a dus, 
în ultimele luni ale acestui an, la o nouă încercare de a cana
liza scurgerea mărfurilor spre pieţele din Indiile orientale şi 
din China. Dar marile stocuri vechi, încă nevîndute, de pe 
aceste pieţe a paralizat foarte curînd această încercare. Tot
odată, ţinîndu-se seama de creşterea consumului de materii 
prime şi de coloniale, s-a făcut încercarea de a face speculă 
cu aceste articole, dar intensificarea bruscă a importul ui şi 
amint.rea rănilor, încă prea proaspete, din 1847 au făcut să 
se renunţe foarte curînd la o asemenea încercare. 

Prosperitatea industriei va creşte şi mai mult datorită 
desciderii, în ultima vreme, a căilor de acces spre colon.ile 
olandeze, datorită apropiatei deschideri a unor noi linii de 
navigaţie pe Oceanul Pacific, asupra cărora vom mai reveni, 
precum şi datorită marii expoziţii industri ale din 1 85 1 .  Această 
expoziţie a fost anunţată de burghezia engleză, cu un uimitor 
sînge rece, încă din 1 849, cînd întregul continent era încă stă
pînit de visurile revolutiei. Organizînd această expoziţie, bur
ghezia engleză îşi convoacă toţi vasalii ei, din Franţa şi pînă în 
China, la un serios examen, unde aceştia trebuie să arate 
cum şi-au folosit timpul ; pînă şi atotputernicul ţar al întregii 
Rusii va fi nevoit să poruncească supuşilor săi să se prezinte 
în număr mare la acest serios examen. Acest imens congres 
mondial al produselor şi producătorilor are o importanţă in
comparabil mai mare decît congresele absolutiste de la Bre
genz şi Varşovia, care au dat atîta de lucru mic-burghezilor 
noştri democraţi de pe continent, sau decît congresele demo
cratice europene pe c are le proiectează, în repetate rînduri, 
diversele guverne provizorii in partibus 268, preocupate de sal
varea omenirii. Această expoziţie este o dovadă concludentă 
de forţa concentrată cu care marea industrie modernă dărîmă 
pretutindeni barierele naţionale şi şterge tot mai mult parti
cularităţile locale existente în producţie, în relaţiile sociale 
şi în caracterul diferitelor popoare. Organizînd, pe un spaţiu 
destul de restrîns, o expoziţie a întregii mase de forţe de pro
ducţie acumulate de industria modernă, şi aceasta într-o 
vreme cînd relaţiile burgheze moderne sînt subminate din 
toate părţile, ea oferă totodată privirilor tot materialul care 
a fost dej a creat şi care se creează zi de zi, în sînul societăţii 
zdruncinate, pentru construirea noii societăţi. Prin această 
expoziţie, burghezia mondială îşi înalţă în Roma modernă 
Pantheonul ei, în care, cu o mîndră s atisfacţie, îşi expune zeii 
ei pe care ea însăşi şi  i-a creat. Prin această expoziţie ea do-
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vedeşte în mod practic că „neputinţa şi nemulţumirea cetă
ţeanului " ,  de care vorbesc într-una ideologii germani, nu este 
altceva decît propria neputinţă a acestor domni de a înţelege 
mişcarea modernă şi propria lor nemulţumire p rovocată de 
această neputinţă. Burghezia îşi celebrează această cea mai 
mare sărb ătoare a ei într-un moment cînd se aşteaptă pră
buşirea întregii ei măreţii, prăbuşire care îi va dovedi cit se 
poate de convingător că forţele create de ea au ieşit din sub
ordinea ei. S-ar putea ca la o viitoare expoziţie burghezii să 
nu mai figureze ca proprietari ai acestor forţe de producţie, 
ci doar ca ciceroni ai lor. 

Ca şi boala cartofului în anii 1 845 şi 1 846, recolta proastă 
de bumbac a provocat, de la începutul acestui n, o îngrijo
rare generală în rîndu"ile burgheziei. Această îng'ijorare a 
sporit şi mai mult de cînd a devenit evident c ă  recolta din 
1 851 nu va fi în nici un caz mai bogată decît cea din 1 850. 
Recolta proastă de bumbac, care în perioadele anterioare n-ar 
fi avut nici o importanţă, în condiţiile actualei extinderi a 
industriei bumbacului prezintă o impotanţă u totl deosebită 
şi a şi început să frîneze simţitor activitatea acesteia. Bur
ghezia, care abia şi-a revenit din starea de deprimare pro
vocată de descoperirea că unul dintre pilonii întregii i orîn
duiri sociale, cartoful, este ameninţat de o mare primejdie, 
vede acum că aceeaşi primejdie ameninţă şi cel de-al doilea 
pilon al ei, bumbacul. Dar dacă o scădere cu totul neînsem
nată, într-un singur an, a recoltei de bumbac şi perspectiva 
unei asemenea scăderi în anul următor au putut stîrni în plină 
prosperitate o alarmă atît de serioasă, apoi o recoltă cu ade
vărat proastă, care s-ar repeta cîţiva i la rînd, ar face în 
mod inevitabil ca întreaga societate civilizată să fie azvîrlită 
pentru un timp oarecare într-o stare de barbarie. Epoca d e  
aur ş i  cea d e  fier au trecut d e  mult ; secolului a l  XIX-lea, cu 
ştiinţa sa, cu piaţa sa mondială, cu .riaşele sale forţe de pro
ducţie, i-a fost sortit să dea viaţă epocii bumbacului. Totodată 
burghezi a  engleză a simţit, mai mult ca oricînd, ce putere 
au asupra ei Statele Unite, datorită monopolului lor, încă 
nezdruncinat, în ce priveşte producţia de bumbac. Şi imediat 
ea şi-a îndreptat eforturile spre desfiinţarea acestui monopol. 
Nu numai în Indiile orientale, dar şi în Natal şi în regiunile 
din nordul Australiei, şi în general în toate p ărţile lumii cu 
climă prielnică şi condiţii favorabile, cultura bumbacului ur
mează să fie încurajată prin toate mijloacele. Tot acum, bur
ghezia negrofilă engleză face descoperirea că „prosperitatea 
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Manchesterului depinde de felul cum vor fi trataţi sclavii în 
Texas, Alabama şi Louiisiana, şi că acesta este un fapt pe cît 
de ciudat, pe atît de alarmant " („Economist " din 21 septem
brie 1 850) . Faptul că cea mai importantă ramură a industriei 
engleze se bazează pe existenţa sclaviei în statele din sudul 
Uniunii americane, că o revoltă a negrilor din aceste regiuni 
ar putea duce la p răbuşirea întregului sistem actual de pro
ducţie este, bineînţeles, destul de trist pentru nişte oameni 
cre nu demult au cheltuit 20.000.000 I.st. pentru eliberarea 
negrilor din coloniile lor 269• Dar acest fapt duce totodată la 
singura rezolvare reală cu putinţă a problemei sclaviei, pro
blemă care a servit, nu demult, drept temă unor lungi şi fur
tunoase dezbateri în congresul american. Producţia americană 
de bumbac este bazată pe sclavie. Da îndată ce industria •va 
atinge un grad de dezvoltare în care monopolul bumbacului, 
deţinut de Statele Unite, va deveni insuportabil pentru ea, se 
va dezvolţa cu succes o producţie masivă de bumbac în alte 
ţări , ceea ce, în împrejurările actuale, aproape pretutindeni 
este cu putinţă numai prin munca unor muncitori liberi. 
Şi din momentul în care munca liberă din alte ţări va începe 
să furnizeze industriei cantităţi suficiente de bumbac, şi încă 
la preţuri mai reduse decît munca sclavilor din Statele Unite, 
o dată cu monopolul american al bumbacului va fi zdruncinată 
şi sclavia americană ; iar sclavii vor fi eliberaţi, deoarece vor 
deveni inutili ca sclavi. Tot aşa va fi desfiinţată şi munca sa
lariată în Europa de îndată ce nu numai că nu va mai consti
tui o formă necesară pentru producţie, dar chiar se va trans
forma, pentru ea, în nişte cătuşe. 

Dacă noul ciclu al dezvoltării industriale, care a început 
în 1 848, se va desfăşura la fel ca şi cel din 1 843-1 847, noua 
criză va trebui să izbucnească în 1 852. Ca un simptom că spe
culaţiile deşănţate create de supraproducţie, care preced orice 
criză, nu vor întîrzia să se manifeste cităm faptul că de doi 
ani de zile scontul Băncii Angliei nu s-a ridicat peste 2° o .  
Dar dacă în anii de prosperitate Banca Angliei îşi menţine 
dobînda la un nivel scăzut, ceilalţi traficanţi de bani sînt 
nevoiţi să reducă şi mai mult nivelul dobînzii, după cum 
în anii de criză, cînd Banca Angliei ridică considerabil nivelul 
dobînzii ,  ei îl ridică şi mai mult. Capitalul suplimentar, care, 
aşa cum am văzut mai sus, în perioadele de prosperJtate este 
aruncat cu regularitate pe piaţa capitalului de împrumut, po
trivit legilor concurenţei îşi reduce singur, în mod considera
bil, nivelul dobînzii, dar într-o măsură şi mai mare este acesta. 
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redus de creşterea creditului, care capătă o mare extindere, 
ca urmare a prosperităţii generale, şi face astfel să scadă ce
rerea de capital. In aceste perioade guvernul are posibilitatea 
să reducă nivelul dobînzii la datoriile sale consolidate, iar 
proprietarul funciar să-şi reînnoiască ipotecile în condiţii mai 
avantajoase. ln felul acesta capitaliştii care activează pe piaţa 
capitalului de împrumut văd că, în timp ce veniturile tucuror 
celorlalte categorii cresc, ale lor scad cu o treime sau chiar 
mai mult. Cu cît această situaţie durează mai mult, cu atît ei 
se văd nevoiţi să caute un plasament mai rentabil pentru capi
talurile lor. Supraproducţia face să apară numeroase proiecte 
noi, şi succesul unora dintre ele este suficient pentru ca o mul
ţime de capitalmi să se îndrepte în aceeaşi direcţie, pînă ce 
speculaţia capătă, încetul u încetul, un caracter general. Dar, 
după cum am văzut, în acest moment speculaţia se poate cana
liza doar în două direcţii principale : spre cultura bumbacului 
şi spre noile legături ale pieţei mondiale, create prin dezvol
tarea Californiei şi a Australiei. Vedem că de data aceastl 
speculaţia va avea un cîmp de activitate mult mai larg decît 
în oricare din perioadele de prosperitate anterioare. 

Să aruncăm acum o privire şi asupra situaţiei din distric
tele agricole ale Angliei. Aici, în urma desfiinţării taxelor 
vamale pe cereale şi a unei serii de recolte bogate care au 
coincis cu ea, situaţia apăsătoare generală a devenit cronică, 
deşi ea este uşurată, într-o anumită măsură, de creşterea con
siderabilă a consumului, determinată de peTioada de prospe
ritate. La aceasta trebuie să adăugăm că în orice caz, atunci 
cînd cerealele au un preţ scăzut, muncitorii agricoli se găsesc 
întotdeauna într-o situaţie relativ mai bună, deşi în Anglia 
această îmbunătăţire se p roduce într-o măsură mai redusă 
decît în ţările în care predomină paPcelarea proprietăţii fun
ciare. ln aceste condiţii, în districtele agricole continuă să se 
desfăşoare agitaţia protecţioniştilor pentru reintroducerea 
taxelor vamale la cereale, deşi într-o formă mai puţin zgo
motoasă şi mai voalată decît pînă acum. Este evident că nici 
de acum înainte ea nu va prezenta vreo importanţă atîta timp 
dt se va menţine starea prosperă a industriei şi situaţia rela
tiv suportabilă a muncitorilor agricoli. Dar de îadată ce va 
izbucni criza şi acţiunea ei se va extinde şi asupra districtelor 
agricole, starea apăsătoare în care se va afla atunci agricul
tura va stîmi la ţară o agitaţie nemaipomenită. De data aceasta, 
pentru prima oară, criza industrială şi comercială coincide 
cu o criză agricolă, şi, în toate problemele în care oraşul şi 
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satul, fabricanţii şi proprietarii funciari luptă unii împotriva 
altora, ambele părţi vor fi sprijinite de două mari armate : 
fabricanţii de către masa muncitorilor industriali, iar proprie
tarii funciari de către masa muncitorilor agricoli. 

Să trecem acum la Statele Unite ale Americii de Nord. 
Criza din 1 836 - prima criză care a izbucnit aici şi cea mai 
violentă - a continuat aproape fără întrerupere pînă în 1 842 şi 
a avut drept rezultat o transformare radicală a întregului sistem 
de credit american. Pe această bază mai solidă, comerţul Sta
telor Unite şi-a revenit : la început, fireşte, foarte încet, pînă 
ce, începînd din anii 1844-1 845, prosperitatea s-a făcut con
siderabil simţită şi aici. Atît scumpetea cît şi revoluţiile din 
Europa n-au fost pentru America altceva decît nişte surse de 
cîştig. Din 1 845 şi pînă în 1847 ea a obţinu t un important cîş
tig datorită exportului masiv de cereale şi preţurilor ridicate, 
stabilite în 1 846, la bumbac. Criza clin 1847 n-a atins-o decît 
într-o slabă măsură. ln 1 849 America a avut o recoltă de bum
hac mai bogată ca oricînd, iar în 1850 ea a cîştigat vreo 
20.000.000 de dolari ca urmare a recoltei deficitare de bum
bac, care a coincis cu noul avînt al industriei bumbacului în 
Europa. Revoluţiile din 1 848 au avut ca urmare un puternic 
transfer de capital european în Statele Unite, care era, în parte, 
adus aici de către emigranţi, iar în parte era investit chiar în 
Europa, în titluri de stat americane. Această cerere sporită 
de titluri de stat americane a făcut să crească în aşa măsură 
preţurile lor, încît în ultima vreme, la New York, ele au de
venit obiectul unei speculaţii nestăvilite. Cu toate obiecţiile 
ridicate de presa burgheză reacţionară, rămînem, prin urmare, 
la părerea că singura formă de stat căreia îi acordă încre
dere capitaliştii noştri europeni este republica burgheză. 
Există, în genere, un singur mod de exprimare a încrederii 
burgheze într-o formă de stat, oricare ar fi ea : cotarea ei la 
bursă. 

D ar prosperi tatea Statelor Unite a crescut şi mai mult dato
rită altor cauze. Ţinuturile populate, care sînt o piată pentru 
uniunea nord-americană, s-au extins, cu o repeziciune ului
toare, în două direcţii. Sporirea populaţiei, datorită atît creş
terii ei natvrale cît şi creşterii permanente a imigraţiei, a dus 
la popularea unor întregi state şi regiuni. In Wisconsin şi 
Iowa populaţia a devenit, în cîţiva ani, destul de deasă, şi în 
toate statele situate pe cursul superior al fluviului Mississippi 
numărul imigranţilor a crescut considerabil. Exploatarea mi
nelor de la Lacul Superior şi creşterea producţiei de grîu în 
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întreaga regiune a Marilor Lacuri au contribuit la crearea 
unui nou avînt l comerţului şi navigaţiei pe acest important 
sistem de ape din interiorul ţării. Acest avînt va creşte şi mai 
mult datorită unui act promulgat în ultima sesiune a Congresu
lui, prin care se acordă mari înlesniri comerţului cu Canada şi 
cu Noua Scoţie. In timp ce statele din nord-vest au căpătat ast
fel o importanţă cu totul nouă, a fost colonizat în cîţiva ani Ore
gonul, au fost anexate Texasul şi Noul Mexic şi a fost cucerită 
California. Descoperirea minelor de aur din California a dus la  
apogeu prosperitatea americană. Incă din nr. 2 al acestei re- • 
viste *, şi înaintea oricărei alte publicaţii periodice europene, 
noi am atras atenţia asupra deosebitei importanţe a acestei 
descoperiri şi a consecinţelor ei inevitabile pentru întregul 
comerţ mondial. Această importanţă nu constă în sporirea 
cantităţii de aur în urma descoperirii de noi mine, cu toate 
că şi această sporire a mijloacelor de schimb va exercita ne
apărat o influenţă favorabilă asupra comerţului în general. 
Ea constă în impulsul pe care bogăţiile minerale ale Califor
niei l-au dat capitalurilor de pe întreaga piaţă mondiald, în 
înviorarea care a cuprins întreaga coastă apuseană a A:nericii 
şi pe cea răsăriteană a Asiei, în noua piaţă de desfacere care 
a fost creată în Cali forni a şi în toate ţările aflate sub influenţa 
€i. Insăşi piaţa californiană ca atare este destul de impor
tantă ; cu un an în urmă trăiau acolo 1 00.000 de oameni, în 
timp ce astăzi numărul lor este de cel puţin 300.000, şi ei nu 
se ocupă aproape cu nimic altceva decît cu extracţia aurului ; 
acest aur ei îl schimbă pe toate obiectele necesare, pe care 
şi le procură de pe alte pieţe. Dar piaţa californiană este cu 
totul neînsemnată în comparaţie cu capacitatea mereu cres
cîndă a tuturor pie telor din Oceanul Pacific, cu dezvoltarea 
uluitoare a comerţului în Chile, Peru, Mexicul de vest şi in
sulele Sandwich şi cu legăturile, stabilite pe neaşteptate, între 
Asia, Australia şi California. Mulţumită Californiei s-a 
creat necesitatea unor căi mondiale de comunicaţie cu totul 
noi, care în curînd vor întrece prin importanţa lor pe toate 
celelalte. Principalul drum comercial spre Oceanul Pacific -
ocean care, în fond, abia acum a fost făcut accesibil şi care 
va deveni cel mai important din lume - trece de azi înainte 
prin istmul de Panama. Deschiderea comunicaţiilor pe acest 
istm, prin construirea de şosele, căi ferate şi canale, a devenit 
în momentul de fată cea mai imperioasă necesitate pentru 
comerţul mondial, şi pe alocuri lucrările în acest scop au şi 

* Vezi volumul de faţă, pag. 237-238. - Nota Red. 
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fost începute. Calea ferată dintre Chagres şi Panama se află 
dej a în construcţie. O societate americană face măsurători 
în regiunea rîului San Juan din Nicaragua, pentru a uni cele 
două oceane mai întîi printr-o şosea transcontinentală, iar 
apoi printr-un canal. Alte drumuri - c ele ce vor străbate ist
mul Darien, ca şi cel ce va trece peste rîul Atrato din Noua 
Grenadă prin istmul Tehuantepec - formează obiectul unor 
ample discuţii în paginile ziarelor engleze şi americane. In 
momentul de faţă, cînd s-a văzut că în întreaga lume ci
vilizată domneşte o surprinzătoare necunoaştere a relie
fului Americii centrale, e greu de precizat care cale e 
mai indicată pentru săparea unui canal de mari proporţii. 
Judecînd după puţinele date cunoscute pînă acum, calea de-a 
lungul rîului Atrato şi calea prin Panama oferă cele mai mari 
avantaj e. In legătură cu construirea unei căi de comunicaţii 
prin istm, a devenit tot atît de imperioasă necesitatea extin
derii rapide a navigaţiei pe ocean. Au fost deja stabilite co
municaţii maritime între Southampton şi Chagres, New York 
şi Chagres, Valparaiso, Lima, Panama, Acapulco şi San Fran
cisco ; dar aceste cîteva linii, cu numărul lor mic de vapoare, 
sînt cu totul insuficiente. Intensificarea navigaţiei între Eu
ropa şi Chagres devine, pe zi ce trece, tot mai necesară, iar 
extinderea leg.turilor dintre Asia, Australia şi America face 
necesară crearea unor noi linii de navigaţie, de proporţii 
uriaşe, de la Panama şi San Francisco pînă la Canton, Singa
pore, Sydney, Noua Zelandă şi insulele Sandwich, cel m ai 
important punct de escală din Oceanul Pacific. Australia şi 
Noua Zelandă, care, datorită colonizării lor rapide şi influen
ţei exercitate de California, s-au dezvoltat mai mult decît toate 
c elelalte regiuni ale Oceanului Pacific, nu mai amit să fie 
despărţite de lumea civilizată prin cele patru pînă la şase 
luni de care au nevoie corăbiile cu pînze pentru a efectua 
cursele respective. Populaţia totală a coloniilor australiene 
(afară de Noua Zelandă) a crescut de la 1 70.676 ( 1839) la 
333.764 în 1848, ceea ce înseamnă că în nouă ani a sporit cu 
95 1/2°/}, Anglia însăşi nu poate lăsa aceste colonii fără linii 
de navigaţie ; în momentul de faţă guvernul duce tratative 
în legătură cu înfiinţarea unei linii de navigaţie ale cărei 
curse urmează să fie puse în concordanţă cu acelea ale liniei 
poştale cu lndiile orientale, şi, fie că el va reuşi sau nu să 
facă acest lucru, necesitatea unei linii de comunicaţie cu Ame
rica, îndeosebi cu Califonia, unde în cursul anului trecut au. 
imigrat 3 .500 de australieni, va duce în curînd, ea singură, la 
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propria ei rezolvare. Se poate spune, pe drept cuvînt, că pă
mîntul devine rotund abia din momentul în care a apărut ne
cesitatea unei asemenea navigaţii transoceanice mondiale. 

Această extindere, în viitorul apropiat, a liniilor de navi
gaţie va căpăta proporţii şi mai mari în urma deschiderii, 
despre care am vorbit mai sus, a căilor de acces spre coloniile 
olandeze şi în urma sporirii numărului de vapoare cu elice, 
cu care - fapt ce devine, pe zi ce trece, tot mai evident -
emigranţii pot fi transportaţi mai repede şi relativ mai ieftin 
şi mai avantajos dec'ît cu vasele cu pînze. In afară de vapoa
rele cu elice care fac de pe acum curse de la Glasgow şi 
Liverpool la New York, pe această. linie vor . puse în circu
laţie şi alte vase, şi e vorba să se deschidă o nouă linie de 
navigaţie între Rotterdam şi New York. In ce măsură tinde, 
în genere, capitalul în momentul de faţă să-şi găsească pla
sament în navigaţia transoceanică ne-o dovedeşte creşterea 
necontenită, pe linia de navigaţie Liverpool-New York, a nu
mărului de vapoare aparţinînd unor firme concurente, deschi
derea unor linii de navigaţie cu totul noi din Anglia la Co
lonia Capului şi de la New York la Havre, precum şi o serie 
întreagă de p roiecte analoge despre care se vorbeşte atît de 
mult acum la New York. 

Prin această orientare a capitalului spre navigaţia trans
oceanică şi spre construirea unui canal p rin istmul american 
au şi fost puse bazele unor speculaţii extraordinare în acest 
domeniu. Centrul unor asemenea speculaţii este în mod nece
sar New Yorkul, care primeşte cea mai mare parte din aurul 
californian şi care a reuşit dej a să pună mina pe cea mai 
mare parte din comerţul cu California ; el deţine, în general, 
pentru America acelaşi rol pe care îl deţine Londra pentru Eu
ropa. New Yorkul a şi devenit centrul întregii navigaţii 
transatlantice ; toate vapoarele de pe Oceanul Pacific aparţin 
şi ele unor societăţi newyorkeze şi aproape toate noile 
proiecte în acest domeniu p ornesc de la New York. Aici au 
şi început speculaţiile în legătură cu liniile de navigaţie 
transoceanice. Societatea Nicaragua, înfiinţată la New York, 
constituie de asemenea o bază p entru speculaţiile în legătură 
cu canalele care se construiesc pe istmul Panama. Curînd de 
tot se va dezlănţui aici o speculaţie de mari proporţii, şi, chiar 
dacă capitalul englez se îndreaptă în cantităţi masive spre 
asemenea întreprinderi, chiar dacă burs a  din Londra va fi 
supraîncărcată cu tot felul de proiecte de acest fel, New York-
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ul va rămîne şi de data asta centrul acestei întregi speculaţii 
şi, ca şi în 1 836, va fi primul unde se va produce crahul. Ne
număratele proiecte vor sări în aer, dar, aşa cum în 1 845 din
tr-o speculaţie deşănţată s-a născut reţeaua căilor ferate en
gleze, tot aşa şi de data asta dintr-o speculaţie deşănţată va 
lua naştere, fie şi numai în contururile ei generale, navigaţia 
mondială. Multe societăţi vor da faliment, dar vapoarele -
c are vor dubla circulaţia pe Oceanul Atlantic, care vor face 
accesibil Oceanul Pacific,  vor lega Australia, Noua Zelandă, 
Singapore şi China cu America şi vor reduce durata unei că
lătorii în jurul lumii la patru luni -, aceste vapoare vor ră
mîne. 

Curînd prosperitatea Angliei şi a Americii a avut, la rîn
dul ei, repercusiuni asupra continentului european. focă 
din vara anului 1 849, fabricile din Germania, şi în special cele 
din Renania, aveau o activitate destul de intensă, iar la sfîrşi
tul anului 1 849 a început o p erioadă de însufleţire generală 
a afacerilor. Această nouă prosperitate, pe care cetăţenii 
noştri germani, în naivitatea lor, o atribuie restabilirii liniştii 
şi ordinii, în realitate se bazează numai pe noua perioadă de 
prospeitate din Anglia şi pe cererea sporită de produse in
dustriale pe pieţele americane şi tropicale. In 1 850 industria 
şi comerţul au cunoscut un avînt şi mai mare ; întocmai ca în 
Anglia, a ieşit deodată la iveală un excedent de capital şi a 
început o neobişnuită înviorare pe piaţa de bani ; rapoar
tele în legătură cu tîrgurile de toamnă de la Frankfurt şi de 
la  Leipzig sînt cît se poate de încuraj atoare pentru burghezii 
interesaţi. Nici evenimentele din Schleswig-Holstein şi lin 
electoratul Hes s a  270, nici lupta în legătură cu crearea Uniunii 
germane şi nici notele ameninţătoare ale Austriei şi Prusiei 
n-au putut stăvili nici un moment dezvoltarea acestor simp
tome ale prosperităţii, după cum observă cu ironie „The Eco
nomist" , c are e pătruns de conştiinţa pur londoneză a supe
riorităţii sale. 

Aceleaşi simptome s-au manifestat şi în Franţa din 1 849 
încoace, şi mai ales de la începutul anului 1 850. Intreprinde
rile industriale din Paris lucrează din plin, iar la fabricile de 
textile din Rouen şi Mulhouse treaba merge destul de bine, 
cu toate că şi aici, ca şi în Anglia, activitatea a fost stînjenită 
de preţurile ridicate ale materiilor prime. Totodată, la creş
terea prosperităţii în Franţa a contribuit, într-o măsură în
semnată, larga reformă vamală din Spania şi reducerea taxelor 
vamale la diferite articole de lux în Mexic. Exportul de 



A treia cronică internaţională 477 
mărfuri franceze pe aceste două pieţe a crescut considerabil. 
Creşterea capitalurilor a dus, în Franţa, la o serie de specu
laţii,  cărora le-a servit drept pretext exploatarea pe scară 
largă a minelor de aur din California. Au apărut o mulţime 
de societăţi, ale căror acţiuni la preţ redus şi ale căror pros
p ecte prezentate într-o lumină socialistă se adresează direct 
pungii mic-burghezilor şi a muncitorilor, dar care se reduc, 
toate, la acea pură escrocherie care e caracteristică doar fran
cezilor şi chinezilor. Una dintre aceste societăţi se bucură 
chiar de protecţia directă a guvernului. Taxele pe import au 
însumat în Franţa, în primele nouă luni ale anului 1 848, 
63.000.000 fr. , în primele nouă luni ale anului 1849 95.000.000 fr. , 
iar în primele nouă luni ale anului 1850 93.000.000 fr. 
De altfel, în septembrie 1 850 ele au crescut iarăşi cu peste 
1 .000.000 în comparaţie cu aceeaşi lună a anului 1849. Expor
tul de asemenea a crescut în 1 849 şi, într-o p roporţie şi mai 
mare, în 1 850. 

Cel mai grăitor indiciu al unei noi perioade de prosperitate 
este legea din 6 august 1 850, prin care B anca Franţei revenea 
la plăţile în numerar. La 15  martie 1848 banca fusese autori
zată să suspende plăţile în numerar. Cuantumul bancnotelor 
aflate în circulaţie, inclusiv băncile din provincie, se ridica 
p e  atunci la 373.000.000 fr. (14.920.000 I .st.) . La 2 noiembrie 
1849 se aflau în circulaţie 482.000.000 fr. ,  sau 19.280.000 1 .st. ,  
ceea ce înseamnă o creştere cu 4.360.000 I .st . ,  iar  la 2 septem
brie 1 850 496.000.000 fr. , sau 1 9.840.000 I.st., adică o creştere 
de circa 5.000.000 I .st. Dar această creştere n-a dus la o de
p reciere a bancnotelor ; dimpotrivă, circulaţia sporită a b anc
notelor a fost însoţită de o acumulare tot mai mare de aur 
şi argint în pivniţele băncii, astfel că în vara anului 1850 
rezerva metalică s-a ridicat la vreo 14.000.000 I.st. ,  o sumă 
nemaipomenită în Franţa. Faptul că banca a fost astfel în 
stare să sporească circulaţia biletelor sale şi totodată să-şi 
mărească capitalul activ cu 123.000.000 fr. (5.000.000 I .st.) do
vedeşte cum nu se poate mai bine cit de justă a fost afirmaţia 
făcută de noi, într-unul din numerele precedente ale revistei „ ,  
că aristocraţia financiară nu numai că nu a fost răsturnată 
de revoluţie, dar, dimpotrivă, s-a întărit şi mai mult. Acest 
rezultat devine şi mai evident dacă ne aruncăm p rivirea asu
p ra legislaţiei bancare franceze din ultimii i. La 1 0  iunie 
1 847 banca a fost autorizată să emită bilete de 200 fr. ; pînă 
atunci cea mai mică b ancnotă era cea de 500 fr. Printr-un de-

* Vezi volumul de faţă, pag. 8-3. - Nota Red. 
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cret din 1 5  martie 1 848, biletele Băncii Franţei au fost decla
rate mijloc legal de plăţi şi banca a fost eliberată de obli
gaţia de a le schimba în bani sunători. Emisiunea ei de bilete 
a fost limitată la 350.000.000 fr. Totodată a fost autorizată să 
emită bilete de 1 00 fr. Prin decretul din 27 aprilie s-a dispus 
contopirea băncilor departamentale cu Banca Franţei ; prin
tr-un alt decret, din 2 mai 1 848, s-a majorat emisiunea ei de 
bilete la 442.000.000 fr. Prin decretul din 22 decembrie 1 849, 
limita maximă a emisiunii de bancnote a fost ridicată la 
525.000.000 fr. In sfîrşit, legea din 6 august 1 850 a restabilit 
convertibilitatea biletelor în bani. Aceste fapte - creşterea 
necontenită a circulaţiei bancnotelor, concentrarea întregului 
credit francez în mîinile băncii şi acumularea întregului aur 
şi argint francez în pivniWle ei - l-au dus pe d-l Proudhon 
la concluzia că acum banca trebuie să se metamorfozeze 
într-o bancă populară de tip proudhonist. De fapt, Proudhon 
nici nu avea nevoie să cunoască istoria restricţiilor bancare 
din Anglia din anii 1 797-1 819  ; ar fi fost de ajuns ca el să-şi 
arunce privirea dincolo de canal, pentru a-şi da seama că 
acest fapt, fără precedent - după părerea lui - în istoria 
societăţii burgheze, nu era altceva decit un fenomen burghez 
cit se poate de normal, care numai în Franţa apăruse acum 
pentru prima oară. De aici se vede că pseudo-teoreticienii 
revoluţionari, care după guvenul provizoriu dădeau tonul la 
P aris, erau tot atit de ignoranţi în ce priveşte caracterul şi  
rezultatele măsurilor luate ca şi domnii din guvernul pro
vizoriu. 

Deşi în Franţa industria şi comerţul trec acum printr-o 
fază de prosperitate, marea masă a populaţiei, cei 25.000.000 
de ţărani, se află într-o stare de mare depresiune. Recoltele 
bune din ultimii ani au făcut ca în Franţa preţurile cerealelor 
să scadă şi mai mult decit în Anglia, şi situaţia ţăranilor, care 
sînt înglodaţi în datorii, j ecmăniţi de cămătari şi secătuiţi de 
impozitele împovărătoare, numai înfloritoare nu se poate 
numi. Dar, aşa cum a dovedit cu prisosinţă istoria ultimilor 
trei ani, această clasă a populaţiei nu este cîtuşi de puţin 
capabilă de o iniţiativă revoluţionară. 

Atît perioada de criză cit şi cea de prosperitate începe 
pe continent mai tîrziu decit în Anglia. Procesul primar se 
produce întotdeauna în Angli a ; ea este demiurgul cosmosului 
burghez. Pe continent, diferitele faze le ciclului pe care-l 
parcurge mereu din nou societatea burgheză apar numai în 
forma secundară sau terţiară. In primul rînd, continentul ex-
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portă în Anglia incomparabil mai mult decît în oricare altă 
ţară. Dar acest export în Anglia depinde, la rîndul său, de 
situaţia Angliei, îndeosebi în raport cu pieţele transoceanice. 
Apoi Anglia exportă în ţările transoceanice incomparabil mai 
mult decît întregul continent, astfel că volumul exportului 
continental în aceste ţări depinde întotdeauna de exportul 
englez p este oceane. De aceea, dacă crizele provoacă revoluţii 
în primul rînd pe continent, cauza lor trebuie căutată · întot
deauna în Anglia. Este firesc ca zguduiturile violente să se 
producă mai devreme la extremităţile organismului burghez 
decît în inima sa, unde posibilităţile de compensare sînt mai 
mari. Pe de altă p arte, gradul în care revoluţiile de pe con
tinent îşi exercită influenţa lor asupra Angliei constituie tot
odată un barometru care indică în c e  măsură aceste revoluţii 
pun într-adevăr sub semnul întrebării condiţiile de existenţă 
ale orînduirii burgheze şi în ce msură ating numai formaţiile 
ei politice. 

In această prosperitate generală, cînd forţele productive 
ale societăţii burgheze capătă o dezvoltare atît de amplă pe 
cît este, în general, cu putinţă în cadrul relaţiilor burgheze, 
nici nu poate fi vorba de o adevărată revoluţie. O astfel de 
revoluţie e posibilă numai în perioadele cînd amîndoi aceşti 
lactori - forţele productive moderne şi formele de producţie 
burgheze - intră în contradicţie. Nesfîrşitele dispute cu care 
se îndeletnicesc acum, pe continent, reprezentanţii diferitelor 
fracţiuni ale partidului ordinii, compromiţîndu-se unii pe alţii, 
nu duc în nici un caz la  noi revoluţii ; dimpotrivă, aceste 
dispute sînt posibile tocmai pentru că, în momentul de faţă, 
baza relaţiilor sociale este atît de trainică şi - lucru pe care 
reacţiunea nu-l ştie - atît de burgheză. Toate încercările 
reacţionare de a frîna dezvoltarea burgheză vor eşua tot atît 
de inevitabil, lovindu-se de această b ază, ca şi toată indig
narea morală a democraţilor şi toate proclamaţiile lor înflă
cărate. O nouă revoluţie este cu putinţă numai ca urmare a 
unei noi crize. Dar venirea ei e tot atît de certă ca şi izbuc
nirea crizei. 

Să trecem acum la evenimentele p olitice din ultimele şase 
luni. 

In Anglia, perioada de prosperitate a industriei este, de 
fiecare dată, o perioadă de înflorire a whigilor, care şi-au gă
sit o întruchipare demnă de ei în cel mai mic om din regat, 
lordul John Russ el. Guvernul p rezintă în faţa parlamentului 
proiecte de reforme mărunte, de importanţă secundară, despre 
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care ştie dinainte că vor fi respinse de Camera lorzilor sau 
că le va retrage chiar el la sfîrşitul sesiunii,  sub pretextul 
lipsei de timp. Iar lipsa de timp se explică de obicei prin 
excesul de vorbărie plictisitoare şi goală de pînă atunci, 
căreia de obicei spicherul îi pune cît mai tîrziu capăt prin 
obiecţia că problema ridicată nu e de competenţa tamerei. 
ln aceste perioade, lupta dintre liber-schimbişti şi protecţio
nişti degenerează într-o pură palavrageală.  Marea majoritate 
a liber-schimbiştilor sînt prea ocupaţi cu exploatarea efectivă 
a libertăţii comerţului şi nu au timp şi nici chef să lupte în 
mod mai raţional pentru a obţine rezultate politice de pe 
urma acestei libertăţi, iar protecţioniştii se marginesc la tîn
guieli şi ameninţări ridicole, îndreptate împotriva avîntului 
industriei de la oraşe. Partidele continuă să se războiască 
între ele numai de dragul aparenţelor, pentru a-şi aminti în 
permanenţă, unul altuia, de existenţa lor.  Inainte de ultima 
sesiune, burghezii industriali au făcut o zarvă teribilă în fa
voarea reformei financiare ; în parlament însă ei s-au mulţumit 
doar cu raţionamente teoretice. In preajma deschiderii se
siunii,  d-l Cobden, referindu-se la împrumutul rus ,  a repetat 
declaraţia sa de război împotriva ţarului şi a vorbit cu mult 
sarcasm despre marele pauper de la Petersburg ; şase luni 
mai tîrziu, el a decăzut pînă într-atîta, că a p articipat la scan
daloasa farsă a congresului păcii 271, al cărui singur rezultat 
a fost că un indian din tribul O j ibbewey, spre marea indig
nare a d-lui Haynau care se afla la tribună, a înmîndt 
d-lui Jaup o lulea a păcii, şi că iankeul Elihu Buritt, acest 
apostol al temperanţei, a plecat în Schleswig-Holstein şi la 
Copenhaga pentru a încredinţa de bunele sale intenţii guver
nele respective. Ca şi cum întregul război pentru Schleswig
Holstein ar putea lua vreodată o întorsătură serioasă atîta 
timp cît participă la el d-l von Gagern, iar Venedey nu ! 

Problema politică cu adevărat importantă a recentei sesi
uni au constituit-o dezbaterile în legătură cu Grecia 272• 
Intreaga reacţiune absolutistă de pe continent s-a coal izat cu 
tarii englezi pentru a-l răsturna pe Palmerston. Ludovic Na
poleon a mers pînă acolo că l-a rechemat pe ambasadorul 
francez de la Londra, atît pentru a-i face plăcere ţarului Niko
lai cît şi pentru a măguli orgoliul naţional francez. întreaga 
Adunare naţională a aplaudat cu frenezie această îndrăzneaţă 
ruptură cu tradiţionala alianţă en9leză. Istoria aceasta i-a ser
vit d-lui Palmerston in Camera comunelor drept pretext pen
tru a se erija în campion al libertăţilor burgheze în întreaga 
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Europă. El a obţinut o majoritate de 46 de voturi, şi rezultatul 
acestei coaliţii, pe cit de absurde pe atît de neputincioase, a 
fost că legea cu privire la controlul străinilor n-a mai fost 
repusă în vigoare. 

Dacă manifestarea lui Palmerston împotriva Greciei şi 
discursul său p arlamentar împotriva reacţiunii europene au 
fost p ătrunse de spirit burghezo-liberal, în schimb p oporul 
englez a profitat de prezenţa d-lui Haynau la Londra pentru 
a demonstra în mod strălucit care e politica sa externă 2i3, 

Dacă reprezentantul militar al Austriei a fost fugărit de 
popor p e  străzile Londrei, apoi Prusia a avut de suferit, în 
persoana reprezentantului ei diplomatic, un accident neplăcut, 
pe măsura p oziţiei ei. Toată lumea îşi aminteşte cum fleca
rul scriitoraş Brougham, cea mai comică figură din Angia, 
l-a alungat, în rîsul general al unui grup de doamne, pe scriito
raşul Bunsen din galeriile Camerei lorzilor, pentru lipsa lui de 
tact şi comportarea lui impertinentă. D-l Bunsen a păstrat faţă 
de ac·eastă umilire o atitudine calmă, demnă de marea putere 
pe care o reprezintă. El nu va p ărăsi Anglia, orice i s-ar în
tîmpla. Toate interesele sale personale îl leag! de această 
ţară ; el va continua să profite şi de acum încolo de postul 
său diplomatic, acumulînd capital din reflecţiile sale despre 
reigia anglicană şi căutînd fiilor săi slujbuliţe în sînul biseri
cii anglicane, iar fiicelor sale gineri p rintre aristocraţii en
glezi, de orice rang ar fi ei. 

Moartea lui sir Robert Peel a contribuit considerabil l a  
grăbirea procesului d e  descompunere a vechilor p artide. Par
tidul care, începînd din 1 845, constituia principalul său spri
jin - aşa-zişii peelişti - după moartea lui s-a destrămat de 
tot. Peel însuşi, după moarte, a fost ridicat în slăvi de 
aproape toate p artidele, care.1 considerau drept cel mai mare 
bărbat de stat al Angliei. In orice caz, el avea o c alitate care-l 
situa mai presus de toţi „bărbaţii de stat"  de pe continent : 
nu era un simplu carierist. De altfel calitatea de bărbat de 
stat a acestui fiu de burghez ajuns conducător al aristocraţiei 
funciare s-a manifestat p rin aceea că a înţeles că în zilele 
noastre nu mai există decît o singură aristocraţie adevărată, 
şi anume burghezia. In acest sens a profitat el de rolul său 
conducător în rîndurile aristocraţiei funciare pentru a o sili 
să facă necontenite concesii în favoarea burgheziei. Aşa a 
fost cu emanciparea catolicilor 274 şi cu reforma p oliţiei 275 , 
c are a dus la sporirea puterii politice a burgheziei ; cu l'egile 
bancare din 1 8 1 8  2i6 şi 1 844, care au întărit aristocraţia fnan-

31 - Marx-Engels - Opere, voi. 1 
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ciară ; cu reforma tarifară din 1 842 277 şi cu legile din 1 846 21a 
cu privire la libertatea comerţului, prin care aristocraţia fun
ciară era pur şi  simplu sacrificată în interesul burgheziei in
dustriale. Cel de-l doilea stîlp al aristocraţiei, „ducele de 
fier" *, eroul de la Waterloo, îl sprijinea în permanenţă, cu 
fidelitatea unui Don Quijote dezamăgit, pe Peel, cavalerul 
bumbacului. Incepînd din 1 845, Peel este tratat de partidul 
tory ca un trădător. Puterea lui Peel asupra Camerei comune
lor se explica prin neobişnuita putere de convingere a eloc
venţei sale. E de ajuns să citeşti cele mai celebre dintre di.. 
cursurile lui, pentru a-ţi da seama că ele nu sînt ltceva decît 
o îngrămădire de locuri comune, printre care sînt abil plasate 
un mare număr de date statistice. Aproape toate oraşele An
gliei vor să-i ridice cite un monument omului care a desfiinţat 
taxele vamale la cereale. Un ziar cartist, făcînd aluzie la po
liţia organizată de Peel în 1 829, întreba : ce nevoie avem noi 
de toate aceste monumente ale lui Peel ? Fiecare poliţist din 
Anglia şi din Irlanda este un monument viu ridicat lui Peel 279, 

Ultimul eveniment care a stîrnit senzaţie în Anglia a fost 
numirea de către papă a d-lui Wiseman ca arhiepiscop la 
Westminster, cu titlul de cardinal, şi împărţirea Angliei în 
13 episcopii catolice. Această măsură, cu totul suprinzătoare 
pentru biserica anglicană, a locţiitorului lui Hristos este o 
nouă dovadă a iluziei, de care se lasă cuprinsă întreaga re
acţiune de pe continent, că, o dată cu recentele victorii re
purtate de ea în slujba burgheziei, acum trebuie să urmeze 
de la sine şi reinstaurarea întregii orînduiri sociale absolu
tiste feudale, cu toate atributele ei religioase. Singurul sprijin 
al catolicismului în Anglia îl constituie c ele două lrupuri 
extreme le societăţii : aristocraţia şi lumpenproletariatul. 
Lumpenproletariatul este rprezentat prin gloata alcătuită din 
irlandezi sau din urmaşi ai irlandezilor, care sînt catolici din 
naştere. Aristocraţia însă s-a pasionat atît de mult de pu
seism 280, devenit un semn de distincţie, incit, pînă la urmă, 
chiar trecerea la biserica catolică a început s ă  devină n 
curent la modă. Intr-o vreme cînd, în lupta ei împotriva bur
gheziei în plin progres, aristocraţia a fost nevoită să-şi dea 
tot mai mult pe faţă caracterul ei feudl, era inevitabil, bine
înţeles, ca şi ideologii religioşi ai aristocraţiei, teologii drept
credincioşi ai lui High Church, în lupta lor împotriva teologilor 
religiei burgheze a dissenterilor 281, să fie tot mai mult nevoiţi 

,să recunoască concluziile care rezultă din dogmele şi  ritul lor 

* - Wellington, - Nota Rd. 
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semicatolic, şi chiar convertirea unora dintre reacţionarii an
glicani la biseric'a originară, singura aducătoare de mîntuire, 
să devină un fenomen tot mai frecvent. Aceste fenomene ne
însemnate au trezit în minţile clericilor catolici din Anglia 
speranţele cele mai îmbucurătoare într-o apropiată trecere a 
întregii Anglii la catolicism. Noua bulă papală 282, în care An-' 
glia este din nou considerată ca o provincie romană şi al 
cărei scop era să intensifice şi mai mult această tendinţă de 
convertire, a avut totuşi un efect contrar. Puseiştii, văzîn
lu-se pe neaşteptate puşi în faţa serioaselor consecinţe ale 
j ocului lor de-a evul mediu, au dat îngroziţi înapoi, şi 
episcopul puseist din Londra a publicat imediat o declaraţie 
în care se leapădă de toate greşelile sale şi declară papalităţii 
un război pe viaţă şi pe moarte. - Pentru burghezie, toată 
această comedie prezintă interes numai în măsura în care îi 

serveşte drept pretext pentru noi atacuri împotriva lui High 
Church şi a universităţilor ei. Comisia de anchetă, care tre
buie să prezinte un raport despre situaţia universităţilor, va 
provoca dezbateri furtunoase în cursul sesiunii viitoare. Masa 
poporului, bineînţeles, se interesează prea puţin de cardinalul 
Wiseman. Dar ziarelor, în actuala lipsă de noutăţi, el le oferă 
un material binevenit pentru lungi articole şi furibunde dia
tribe împotriva lui Pius al !X-lea. „The Times" cerea chiar ca, 
drept pedeapsă pentru ingerinţele acestuia, guvernul să pro
voace o răscoală în statul papal şi să asmută împotriva papii 
pe d-l Mazzini şi pe ceilalţi emigranţi italieni. „The Globe" ,  
ziarul lui Palmerston, face o paralelă foarte spirituală între 
bula papală şi ultimul manifest al lui Mazzini. Papa, scrie 
1 1The Globe" ,  redamă supremaţia spirituală asupra Angliei şi 
numeşte episcopi in partibus infidelium 283 • Aici , la Londra, îşi 
.are reşedinţa un guven italian in partibus infidelium, în 
fruntea căruia se află antipapa 284 , d-l Mazzini. Supremaţia în 
p osesiunile papale, pe care d-l Mazzini nu numai că o re
damă, dar se şi bucură efectiv de ea, are, la rîndul ei, în 
momentul de faţă un caracter pur spiritual. Bulele papale au 
un conţinut pur religios ; la fel şi manifestele lui Mazzini. Ele 
predică o religie, apelează la credinţă şi au drept deviză : 
Dio ed il popolo, dumnezeu şi poporul. Ne întrebăm : există 
oare vreo deosebire între pretenţiile celor doi în afară de 
faptul că d-l Mazzini este, cel puţin, reprezentantul religiei 
majorităţii poporului căruia i se adresează - pentru că în 
Italia aproape că nu există altă religie în afară de aceea a 
lui Dio ed il popolo - pe cînd papa nu este reprezentantul re-

31* 
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ligiei ? De altfel Mazzini a profitat de acest prilej pentru a 
merge şi mai departe. Impreună cu ceilalţi membri ai Comi
tetului naţional italian, el a lansat acum, de la Londra, împru
mutul de 10 .000.000 fr. în acţiuni de cite 100 fr. , care a fost apro
bat, la timpul său, de Adunarea constituantă de la Roma 285, 
şi anume p entru procurarea de arme şi echipament de război. 
Nu se poate contesta că acest împrumut are mai multe şanse 
decît împrumutul benevol pe care l-a lansat guvernul austriac 
în Lombardia 286 şi care a eşuat. 

O lovitură destul de serioasă pe care a dat-o Anglia în 
ultimul timp Romei şi Austriei o constituie tratatul ei comer
cial cu Sardinia. Acest tratat subminează proiectul austriac 
de instituire a unei uniuni vamale italiene şi asigură comer
ţului englez şi politicii pe care o duce burghezia engleză po
ziţii importante în Italia de nord. 

Organizaţia de pînă acum a partidului cartist se des
compune şi ea. Mic-burghezii care mai fac parte din acest 
p artid sînt legaţi de aristocraţia muncitorească şi formează o 
fracţiune pur democratică, al cărei program se limitează la 
Carta poporului şi la  alte cîteva reforme mic-burgheze. Ma
rea majoritate a muncitorilor, care trăiesc în condiţii cu ade
vărat proletare, fac parte din fracţiunea revoluţionară a 
cartiştilor. In fruntea primei fracţiuni se află Feargus 
O'Connor, iar în fruntea celei de-a doua Julian Hamey şi 
Enest Jones. B ătrînul O'Connor, un s quire irlandez cre 
pretinde că este urmaş al vechilor regi din Munster, cu 
toată originea şi orientarea lui politică, este un adevărat re
prezentant al vechii Anglii.  Prin întreaga lui natură, el este 
conseriator şi nutreşte o ură înverşunată atît împotriva pro
gresului industrial cit şi împotriva revoluţiei. Toate idealurile 
lui sînt pe de-a-ntregl pătrunse de patriarhalism mic-bur
ghez. In persoana Jui se întrunesc o sumedenie de contra
dicţii, care îşi găsesc rezolvarea şi armonia într-un anumit 
common sense * plat şi îi dau posibilitatea să scrie, an de 
an, lungile sale scrisori săptămînale publicate în „Northen 
Star", fiecare dintre ele fiind, de obicei, în contradicţie fla
grantă cu cele precedente. Iată de ce se consideră el omul 
cel mai consecvent din cele trei regate, omul care în de
curs de două decenii a prezis toate evenimentele. Umerii săi 
largi, vocea sa de stentor, remarcabila sa dibăcie în arta 
boxului, mulţumită căreia - după cit se spune - a apărat 
o dată piaţa din Nottingham împotriva unei mulţimi de peste 

* - bun simţ. - Nota Trad. 
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20.000 de oameni, toate acestea sînt însuşirile caracteristice 
ale unui reprezentant l vechii Anglii. E limpede că un om 
ca O'Connor trebuie să constituie o piedică importantă într-o 
mişcare revoluţionară. D ar asemenea oameni sînt utili tocmai 
prin faptul că, o dată cu ei şi în luptă cu ei, sînt înlăturate 
o sumedenie de prejudecăţi de mult înrădăcinate şi că miş
carea, înfrîngîndu-i în cele din urmă pe aceşti oameni, se  
debarasează o dată pentru totdeauna şi de prejudecăţile 
reprezentate de ei. O 'Connor va pieri în p rocesul miş
cării, dar datorită acestui fapt va putea să pretindă, ca şi 
d-nii Lamartine şi Marrast, tilul de „martir al unei cauze 
drepte".  

Principalul punct litigios între cele două fracţiuni cartiste 
-este problema agrară. O'Connor şi p artidul s ău vor să folo
sească carta pentru a repartiza unei p ărţi din muncitori mici 
parcele de p ămînt şi, pină la urmă, să facă din p arcelarea 
proprietăţii agrare un fenomen general în Anglia. Se ştie cum 
a eşuat încercarea lui de a realiza această p arcelare, pe scară 
redusă, cu ajutorul unei societăţi pe acţiuni. Tendinţa fie
cărei revoluţii burgheze de a fărîmiţa marea proprietate fun
ciară, deşi este întotdeauna completată de tendinţa ne
îndoielnică a micii proprietăţi de a se concentra şi de a pieri 
în concurenţa cu marea producţie agricolă, a putut într-o 
vreme să creeze impresia printre muncitorii englezi că p ar
celarea propusă de O'Connor este o măsură revoluţionară. 
Acestei lozinci a parcelării fracţiunea revoluţionară a car
tiştilor îi opune revendicarea ca întreaga proprietate funciară 
să fie confiscată şi cere ca ea să nu fie împărţită, ci s ă  
rămînă proprietate naţională. 

In duda acestei sciziuni şi a proclamării unor revendicări 
extremiste, cartiştii, care mai ţin încă minte împrejurările în 
care a avut loc abrogarea legilor cerealelor, îşi dau totuşi 
seama că în cursul crizei care se apropie ei vor fi din nou 
nevoiţi să meargă alături de burghezia industrială, de adepţii 
reformelor financiare, pentru a-i ajuta să-şi îfrîngă duşmanii, 
obţinînd în schimb de la ei unele concesii. Aceasta va fi, în 
orice caz, poziţia cartiştilor în criza care se apropie. O ade
vărată mişcare revoluţionară poate începe în Anglia numai 
cînd va fi introdusă carta, aşa cum în Franţa bătălia din iunie 
a devenit posibilă abia după ce a fost cucerită republica. 

Să trecem acum la Fran/a. 
Provocînd efectuarea noilor alegeri de l a  28 aprilie, po

porul a anihilat el însuşi victoria obţinută în alianţă cu mica 
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burghezie în alegerile de la 10  martie. Vidal fusese ales nu 
numai la Paris, ci şi în departamentul Rinului de Jos. Comi
tetul din Paris, în care Montagne şi mica burghezie erau pu
ternic reprezentate, l-a determinat să opteze pentru mandatul 
dat de Rinul de Jos. Victoria de la 10  martie nu mai putea 
fi considerată ca decisivă ; hotărîrea definitivă a fost din nou 
amînată, iar tensiunea poporului slăbea, şi el se obişnuia u 
triumfuri legale în locul celor revoluţionare. In cele din urmă, 
semnificaţia revoluţionară a lui 1 0  martie - reabilitarea in
surecţiei din iunie - a fost cu desăvîrşire anihilată prin 
punerea candidaturii lui Eugene Sue, acest sentimental vizio
nar social mic-burghez, pe care proletariatul, în cel mai bun 
caz,  putea s-o accepte doar ca pe o glumă de dragul grize
tslor. Acestei candidaturi bine intenţionate, partidul ordinii, 
care devenise mai îndrăzneţ datorită politicii şovăielnice a 
adversarilor, i-a opus un cndidat care avea s ă  întruchipeze 
victoria din iunie. Ac·est cndidat ridicul era spartanul tată 
de familie Leclerc, căruia presa i-a smuls însă bucată cu 
bucată armura eroică şi care la alegeri a suferit o înfrîngere 
răsunătoare. Noua victorie electorală de la 28 aprilie a dat 
aripi Montagnei şi micii burghezii. Montagne jubila, făcîn
du-şi socoteala că-şi va putea atinge ţelul pe cale strict 
legală, fără să provoace o nouă revoluţie care ar împinge 
iarăşi proletariatul pe primul plan ; ea em convinsă că în 
noile alegeri din 1852, cu ajutorul votului universal, îl va 
instala pe d-l Ledru-Rollin în scaunul prezidenţial şi va asi
gura Montagnei maj oritatea în Adunare. Partidul ordinii, pe 
care noile alegeri, cndidatura lui Sue şi starea de spirit a 
Montagnei şi a micii burghezii l-au convins c ă  acestea -
oricare ar fi împrejurările - sînt hotărîte să rămînă liniştite, 
a ripostat la cele două victorii electorale printr-o lege elec
torală care abroga votul universal. 

Guvenul a fost destul le prudent pentru a nu-şi asuma 
răspunderea acestui proiect de lege. El a făcut o concesie 
aparentă majorităţii, însărcinînd cu elaborarea acestui pro
iect pe marii demnitari ai majorităţii, pe cei 17 burgravi 287• 
Aşadar nu guvernul a propus Adunării, ci majoritatea din 
Adunare şi-a propus ei însăşi abrogarea votului universal. 

La 8 mai proiectul a fost prezentat amerei. Intreaga 
presă democrat-socială, într-un singur glas, a cerut po
porului să păstreze o atitudine demnă, să dea dovadă de n 
calme majestueux *, să rămînă impasibil şi să aibă încredere 

* - un calm maiestos. - Nota Trad. 
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in reprezentanţii săi. Fiecare articol n aceste ziare era stră
b ătut de convingerea că o revoluţie ar însemna, în primul 
rînd, nimicirea aşa-zisei prese revoluţionare şi că acum este 
deci vorba de salvgardarea ei. Aşa-zisa presă revoluţionară 
şi-a trădat s ecretul. Ea şi-a semnat sentinţa de condamnare 
la moarte. 

La 21 mai Montagne a început discutarea preliminară a 
problemei şi a cerut respingerea întregului proiect pe motiv 
că violează constituţia. Partidul ordinii a răspuns că consti
tuţia va fi violată dacă va fi nevoie, dar că deocamdată acest 
lucru nu este necesar, deoarece constituţia este susceptibilă 
de orice interpretare şi numai majoritatea are competenţa să 
decidă care interpretare este justă. La atacurile violente ale 
lui Thiers şi Montalembert, Montagne a răspuns printr-o ati
tudine umană, cuviincioasă şi civilizată. Ea a invocat legali
tatea ; partidul ordinii i-a atras atenţia că terenul pe care 
se dezvoltă legalitatea este proprietatea burgheză. Montagne 
a început să se tînguie : vreţi să provocaţi cu orice chip o 
revoluţie ? La care partidul ordinii i-a răspuns : ea nu ne va 
surprinde nepregătiţi . 

La 22 mai discutarea prealabilă a problemei s-a încheiat 
cu 462 de voturi pentru şi 227 de voturi contra. Aceiaşi oa• 
meni care căutau să dovedească, cu atîta minuţiozitate so
lemnă, că Adunarea naţională şi fiecare deputat în parte îşi 
pierd împuternicirile dacă lipsesc de drepturi poporul care 
le-a dat aceste împuteniciri au rămas liniştiţi la  locurile lor 
şi, în loc să acţioneze ei, au lăsat pe neaşteptate să acţioneze 
ţara, şi anume să acţioneze prin petiţii ; ei nu s-au clintit nici 
la 31 mai, cînd a fost votată, cu un mare număr de voturi, 
legea însăşi. Ei au încercat să se răzbune printr-un protest 
în care consemnau că nu sînt vinovaţi de violarea constitu
ţiei, dar nici acest protest nu l-au prezentat în mod deschis, 
ci l-au strecurat pe furiş în buzunarul preşedintelui. 

Prezenţa la Paris a unei armate de 150.000 de oameni, 
tergiversarea la nesfîrşit a adoptării unei hotărîri definitive, 
apelurile presei care îndemna poporul să păstreze linişte, 
lipsa de c11aj a Montagnei şi a deputaţilor noi aleşi, calmul 
miestos al micii burghezii , dar mi presus de toate prosperi
tatea comerţului şi a industriei, au împiedicat orice încercare 
de revoluţie din partea proletariatului. 

Votul universal îşi îndeplinise misiunea. Majoritatea po
porului trecuse prin şcoala de instruire p e  care acest vot i-o 
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oferă numai într-o epocă revoluţionară. El trebuia înlăturat 
ori de revoluţie, ori de reacţiune. 

De şi mai multă energie a dat dovadă Montagne cu prilejul 
unui incident c are s-a produs curînd după aceea. Intr-un 
discurs rostit la tribuna Camerei, ministrul de război, 
d'Hautpoul, a calificat revoluţia din februarie drept o ca
tastrofă funestă. Oratorii Montagnei, c a  de obicei, şi-au ma
nifestat printr-un mare tărăboi virtuoasa lor indignare şi pre
şedintele Dupin a refuzat să le dea cuvîntul. Atunci Girardin 
a propus Montagnei să părăsească în bloc s ala. Rezultatul a 
fost că Montagne a rămas pe loc·, iar Girardin a fost exclus 
din sînul ei a nedn. 

Legea electorală mai avea nevoie de o completare, de o 
nouă lege a presei, care nu s-a lăsat mult aşteptată. Un pro
iect de lege al guvenului, pe care mendmentele partidu
lui ordinii l-au făcut să fie şi mai drastic, majora c auţiunile, 
instituia o taxă de timbru specială pe romanele-foileton (ri
postă la alegerea lui Eugene Sue) şi un impozit asupra tuturor 
publicaţiilor care apăreau în fascicule s ăptămînale sau lu
nare, pină la un anumit număr de coli, şi, în sfîrşit, stabilea 
că orice articol de ziar trebuie să poarte semnătura autorului. 
Dispoziţiile cu privire la cauţiuni dădeau o lovitură mortală 
aşa-zisei prese revoluţionare ; poporul considera pieirea ei 
ca o răzbunare pentru abrogarea votului universal. Dar ten
dinţa şi efectele noii legi nu se limitau la această parte a 
presei. Atîta timp cît rămînea anonimă, presa era organul 
opiniei publice largi şi anonime ; era a treia putere în stat. 
Prin semnarea fiecărui articol, ziarul devenea o simpl ă co
lecţie de contribuţii publicistice ale unor indivizi mai mult 
sau mai puţin cunoscuţi. Fiecare articol era coborît l a  nivelul 
unui simplu anunţ de ziar. Pînă atunci ziarele aveau circu
laţie ca bani de hîrtie ai opiniei publice ; acum ele nu mai 
erau decît nişte poliţe mai mult sau mai puţin dubioase, a 
căror bonitate şi ci'culaţie depindeau nu numai de creditul 
emitentului, ci şi de acela l girantului. Presa partidului 
ordinii incitase nu numai la abrogarea votului universal, dar 
şi la măsurile cele mai extreme împotriva presei „rele" .  Dar 
nici presa „bună " ,  cu sinistrul ei anonimat, nu era p e  placul 
partidului ordinii, şi mai cu semă pe placul unora dintre 
reprezentanţii lui din provincie. El voia să aibă de-a face nu
m ai cu publicişti plătiţi, voia să le cunoască numele, domi
ciliul şi semnalmentele. Zadarnic s e  plîngea presa „bună" 
de ingratitudinea cu care îi erau răsplătite serviciile. Legea 
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a fost votată, iar dispoziţia ca articolele să fie semnate lovea 
în primul rînd în această presă. Numele publiciştilor repu
blicani erau destul de cunoscute ; dar respectabile.le firme ale 
unor ziare ca „Journal des Debats " ,  „Assemblee Nationale" , 
. ,Constitutionnel "  etc. etc .,  care făceau atîta caz de înţelep
ciunea lor politică, au apărut într-o postură lamentabilă cînd 
s-a văzut că toată 1această misterioasă companie este alcă
tuită din nişte venali p enny-a-liners * cu practică îndelun
gată, care în decursul vremii au apărat pe bani peşin toate 
cauzele p o sibile, ca de pildă Granier de Cassagnac, sau din 
vechi otrepe oare se pretindeau bărbaţi de stat, ca de pildă 
Capefigue, sau pisălogi fandosiţi de felul d-lui Lemoine de 
la „Debats " .  

Cu prilejul dezbaterilor în legătură cu legea presei, Mon
tagne a ajuns la un asemenea grad de decădere morală, încît 
a trebuit să se mulţumească să aplaude strălucitele tirade ale 
unei vechi celebrităţi de p e  vremea lui Ludovic-Filip, 
d-l Victor Hugo. 

O dată cu adoptarea legii electorale şi a legii presei, parti
dul revoluţionar şi democrat a dispărut de p e  scena oficială. 
Curînd după închiderea sesiunii, înainte de a se împrăştia pe 
la casele lor, ce.le două fracţiuni ale Montagnei - democraţii 
socialişti şi socialiştii democraţi - au lansat două manifeste, 
două testimonia paupertatis * *, în care arătau că, dacă forţa 
şi succesul n-au fost niciodată de p artea lor, în schimb ei s-au 
situat întotdeauna de partea dreptăţii eterne şi a tuturor ce
lorlalte adevăruri veşnice. 

Să trecem acum la p artidul ordinii. In revista „Neue 
Rheinische Zeitung" nr. 3, la pag. 16 ,  se scrie : „Faţă de poftele 
de restaurare ale orleanişilor şi legitimiştilor coalizaţi, Bona
p arte apără baza juridică a puterii sale efective, republica ; 
faţă de poftele de restaurare ale lui Bonaparte, p artidul or
dinii apără baza j uridică a dominaţiei lor comune, republica ; 
legitimiştii faţă de orleanişti şi orleaniştii faţă de legitimişti 
apără statu-quo, republica. Toate aceste fracţiuni ale partidu
li ordinii, care au fiecare propril ei rege şi propria ei 
restaurare in petto ***, fac să prevaleze pe rînd, faţă de poftele 
de uzurpare şi de răzvrătire ale rivalilor lor, dominaţia co
mună a burgheziei, forma în care sînt neutralizate şi menţi
nute pretenţiile lor speciale, republica„ . Iar Thiers a fost mai 

* - s cribi plătiti cu rîndul. - Nota Trad. 
** - certificate de paupertate. - Nota Trad. 

*** - qata Pregătită. - Nota Trad. 
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aproape de adevăr decît bănuia cînd a spus : «Noi, regaliştii� 
sîntem adevăratul reazem al republicii constituţionale» " *.  

Această comedie a unor republicains malgre eux **, co
media opoziţiei faţă de statu-quo şi continua lui consolidare : 
permanentele fricţiuni dintre Bonaparte şi Adunarea naţio
nală ; primej dia mereu repetată, care ameninţă partidul or
dinii, de a se descompune în părţile sale componente ş� 
sudarea mereu repetată a fracţiunilor sale ; încercarea fie
căreia dintre fracţiunile lui de a transforma fiecare victorie 
împotriva duşmanului comun într-o înfrîngere a aliaţilor i 
vremelnici ; invidia reciprocă, resentimentele şi hărţuielile 
reciproce, neîncetatul zăngănit de arme care se sfîrşeşte de 
fieoare dată cu un baiser-Lamourette 288, toată această urîtă 
comedie a erorilor nu s-a desfăşurat niciodată într-o formă 
mai clasică decît în ultimele şase luni. 

Partidul ordinii considera totodată legea electorală ca > 
victorie împotriva lui Bonaparte. Nu a comis oare guvernul 
un act de abdicare cînd a lăsat pe seama comisiei celor 17  re
dactarea şi răspunderea propriului său proiect de lege ? Iar 
principalul sprij in al lui Bonaparte împotriva Adunării nu 
consta oare în faptul că el era alesul a 6.000.000 de oameni ? 
- Bonaparte, la rîndul său, vedea în legea electorală o con
cesie făcută Adunării, o concesie cu preţul căreia cumpăra 
armonia dintre puterea legislativă şi cea executivă. Drept 
răsplată, acest aventurier ordinar a cerut să i se majoreze 
lista civilă cu 3.000.000. Putea oare Adunarea naţională s ă  
intre î n  conflict c u  puterea executivă într-un moment cînd 
ea declarase în afara legii marea maj oritate a poporului fran
cez ? Era indignată şi se părea că e gata să recurgă la mă
surile cele mai extreme ; comisia ei a respins propunerea lui 
Bonaparte ; presa bonapartistă, la rîndul ei, a luat o poză 
ameninţătoare şi a vorbit despre poporul dezmoştenit, des
puiat de dreptul său de vot. Au urmat o serie de încercări 
zgomotoase de a se ajunge la o înţelegere ; în cele din urmă, 
Adunarea a cedat în fapt, dar în acelaşi timp s-a răzbunat în 
p rincipiu. In loc să majoreze în principiu lista civilă cu 
3.000.000 pe an, ea a admis să i se acorde lui Bonaparte doar 
o subvenţie specială de 2 . 160.000 de franci. Ea nu prea era mul
ţumită, căci şi această concesie a făcut-o abia cînd a fost 
sprijinită de Changanier, generalul p artidului ordinii şi pro-

* Vezi volumul de faţă, pag. 79, - Nota Red. 
** - republicani fără voie. (Aluzie la comedia lui Moiere .Doctor 

fără voie"). - Nota Red. 
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tectorul nepoftit al lui Bonaparte. Aşadar, aceste două mili
oane au fost, de fapt, acordate nu lui Bonaparte, ci lui Chan
gamier. 

Această pomană, zvîrlită de mauvaise grâce *, a fost pri
mită de Bonaparte în acelaşi spirit în care i-a fost dată. Pres. 
bonapartistă şi-a reluat atacurile împotriva Adunării naţio
nale, iar cînd, cu prilejul dezbaterilor în legătură cu legea 
presei, a fost introdus amendamentul cu privire la semnarea 
articolelor, îndreptat în special împotriva ziarelor de mîna a 
doua care reprezentau interesele particulare ale lui Bona
parte, principalul ziar bonapartist, „Pouvoir " ,  a atacat făţiş, 
pe un ton extrem de violent, Adunarea naţională. Miniştrii 
s-au văzut nevoiţi să se dezică în faţa Adunării de acest ziar, 
al cărui girant responsabil a fost chemat la răspundere în faţa 
Adunării naţionale şi condamnat la amenda maximă : 5.000 de· 
franci. A doua zi, „Pouvoir" a publicat un articol şi mai in
solent împotriva Adunării, iar ca o revanşă a guvernului 
parchetul a deschis imediat acţiune judiciară împotriva mai 
multor ziare legitimiste, care au fost acuzate de încălcarea 
constituţiei. 

In sfîrşit, s-a ajuns la chestiunea suspendării lucrărilor 
Adunării. Bonaparte avea nevoie de această suspendare pen
tru a putea acţiona fără a fi stînjenit de Adunare. Partidul 
ordinii avea nevoie de această suspendare, în parte pentr' 
a-şi urzi intrigile lui fracţioniste, în parte pentru ca deputaţii 
s ă-şi poată vedea de interesele lor particulare. Şi unul şi 
altul aveau nevoie de ea pentru a consolida şi extinde victo
riile reacţiunii în provincie. De aceea Adunarea şi-a amînat 
şedinţele de la 1 1  august pînă la 1 1  noiembrie. Dar, cum 
Bonaparte nu făcea un secret din dorinţa sa de a scăpa de· 
supravegherea supărătoare a Adunării naţionale, Adunarea 
a imprimat pînă şi votului ei de încredere pecetea neîncre
derii în preşedinte. Nici un bonapartist n-a intrat în comisia 
p ermanentă, alcătuită din 28 de membri, care în timpul va
canţei au rămas să vegheze asupra virtuţii republicii 289, In 
locul bonapartiştilor au fost aleşi chiar şi cîţiva republicani 
de la „Siecle" şi „National" ,  pentru a dovedi preşedintelui 
devotamentul majorităţii faţă de republica constituţională. 

Cu puţin înainte de suspendarea şedinţelor Camerei, şi 
mai cu seamă imediat după aceea, se părea că cele două 
mari fracţiuni ale partidului ordinii, orleaniştii şi legitimiştii, 
sînt gata să se împace, şi anume printr-o contopire a celor 

• - 1n silă. - Nota Trad. 
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două familii regale sub ale căror stindarde luptau. Ziarele 
erau pline de propunerile de împăcare care fuseseră discu
tate la  St. Leonard, la patul de suferinţă al lui Ludovic-Filip ; 
dar moartea lui Ludovic-Filip a simplificat pe neaşteptate 
situaţia. Ludovic-Filip era uzurpatorul, Henric al V-lea era cel 
deposedat, şi fiindcă Henric al V ·lea n-avea copii, contele de 
Pari s  s-a văzut moştenitor legal al tronului. Acum dispăruse 
şi ultimul pretext care mai putea fi invocat împotriva con
topirii intereselor celor două dinastii. Dar tocmai acum cele 
două fracţiuni ale burgheziei şi�au dat, în fine, seama că ceea 
ce le despărţea nu era ataşamentul sentimental pentru o fa
milie regală sau alta, că, dimpotrivă, ceea ce dezbina cele 
două dinastii erau interesele lor  d e  clasă deosebite. Legiti
miştii, care poniseră în pelerinaj la Wiesbaden, unde îşi 
avea reşedinţa Henric al V-lea, aşa cum :oncurenţii lor por
niseră la St. Leonard, au primit acolo vestea morţii lui 
Ludovic-Filip. Ei au format de îndată un guvern in partibus 
infidelium 290 , compus mai ales din membri ai acelei comisii 
de paznici ai virtuţii republicii de care am amintit mai sus, 
guvern care, cu prilejul unui conflict în sînul partidului, a 
proclamat fără nici un înconjur dreptul p rin graţia lui dum
nezeu. Orleaniştii au j ubilat satisfăcuţi de scandalul com
promiţător pe care l�a provocat în presă acest manifest 291 şi 
•nu şi-au ascuns nici o clipă ostilitatea lor făţişă faţă de 
legitimişti. 

In timpul vacanţei Adunării naţionale au început şedin
ţele adunărilor reprezentative ale departamentelor. Majori
tatea lor s-au pronunţat pentru o revizuire, limitată printr-un 
număr mai mare sau mai mic de clauze, a constituţiei, adică 
s-au pronunţat pentru o restaurare a monarhiei, fără a-i da 
o definiţie mai precisă, pentru o „soluţionare a problemei", re
cunoscînd totodată că sînt prea incompetente şi prea laşe 
pentru a găsi această soluţie. Fracţiunea bonapartistă s-a gră
bit să interpreteze această dorinţă de revizuire în sensul 
prelungirii mandatului de preşedinte al lui Bonaparte. 

Clasa dominantă nu putea în nici un caz să admită solu
ţionarea constituţională a problemei : demisia lui Bonaparte 
în mai 1852, alegerea concomitentă a unui nou preşedinte de 
către toţi alegătorii ţării şi revizuirea costituţiei de c ătre o 
cameră specială, aleasă î n  acest scop, în primele luni după 
instalarea noului preşedinte. Ziua noilor alegeri prezidenţiale 
ar fi ziua întîlnirii tuturor partidelor ostile : legitimiştii ,  
orleaniştii, republicanii burghezi, revoluţionaii. Cu acest 
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p rilej s-ar produce în mod inevitabil o ciocire violentă între 
aceste diferite fracţiuni. Chiar dacă partidul ordinii ar reuşi 
să cadă de acord asupra candidaturii unei persoane neutre, 
din afara familiilor dinastice, împotriva lui s-ar ridica Bona
p arte. In lupta sa împotriva poporului, partidul ordinii e ne
voit s ă  întărească necontenit puterea executivă. Orice întărire 
a puterii executive întăreşte şi puterea exponentului ei, a lui 
Bonaparte. De aceea, în măsura în care p artidul ordinii spo
reşte puterea lor c·omună, l sporeşte şi mijloacele de luptă 
ale pretenţiilor dinastice ale lui Bonaparte, face să crească 
şansele lui de a zădănici prin forţă, în momentul critic, o 
rezp�vare constituţională. Atunci Bonaparte, în lupta sa îm
potriva parhdului ordiii, nu se va da în lături de l a  încăl
carea unuia din principiile constituţiei, tot aşa cum partidul 
ordinii, in lupta sa împotriva poporului, nu s-a dat în lături 
de la încălcarea unui alt principiu al constituţiei, desfiinţînd 
votul universal. După toate probabilităţile, Bonaparte va face 
chiar apel la votul universal împotriva Adunării. Intr-un cu
vînt, soluţia constituţională pune în joc soarta întregului 
st,tu-quo politic, iar în dosul primejduirii acestui statu-quo 
burghezul vede haosul, anarhia, războiul civil. Lui i se pare că, 
în aqeastă primă duminică a lunii mai 1 852, sînt puse în joc 
toate tranzacţiile lui de vînzare-cumpărare, toate poliţele, 
contractele matrimoniale, actele de notariat, ipotecile, rentele 
funciare, chiriile şi profiturile lui, toate contractele şi sursele 
lui de venit, şi el nu se poate expune unui asemenea risc. 
IndăTătul primejduirii acestui statu-quo politic se ascunde 
primejdia năruirii întregii societăţi burgheze. Singura soluţie 
posibilă pentru burghezie este amînarea soluţionării. Burghe
zia nu poate salva republica constituţională decît prin încăl
carea constituţiei, prin prelungirea puterii preşedintelui. 
Acesta şi este ultimul cuvînt al presei partidului ordinii după 
îndelungatele şi profundele dezbateri în legătură cu „solu
ţiile problemei " ,  c ărora s-a consacrat ea după încheierea se
siunii consiliilor generale. Aşadar, putericul partid al or
dinii se vede nevoit, spre ruşinea lui, să ia în serios pe acest 
ridicol şi ordinar pseudo-Bonaparte care îi este odios. 

Acest individ j osnic s-a înşelat, la rîndul său, în aprecie
rea cauzelor care făceau să-i revină tot mai mult rolul omu
lui necesar. In timp ce partidul său s-a dovedit destul de 
perspicace pentru a atribui noilor împrejurări importanţa 
crescîndă a lui Bonaparte, el credea că această importanţă 
crescîndă se datoreşte exclusiv forţei miraculoase a numelui 
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.său şi străduinţelor sale neîncetate de a-l parodia pe Napo
leon. El devenea din zi în zi tot mai întreprinzător. Ca o 
Iipostă la pelerinajele la St. Leonard şi Wiesbaden, el a 
întreprins o s erie de turnee prin Franţa. Bonapartiştii îşi 
puneau atît de puţin speranţa în efectul magic al persoanei 
lui, încît trimiteau pretutindeni ca să-l însoţească trenuri şi 
diligenţe tixite cu claqueurs *, membri ai Societăţii lui 10 de
cembrie, această organizaţie a lumpenproletariatului pari
zian. Ei puneau în gura marionetei lor discursuri care, în 
funcţie de primirea ce i se făcea preşedintelui într-un oraş 
sau altul, proclamau drept deviză a politicii prezidenţiale 
cînd resemnarea republicană, cînd dîrzenia neclintit� , In 
duda tuturor manevrelor, aceste călătorii nu semănau cîtuşi 
de puţin cu nişte marşuri triumfale. 

încredinţat că a reuşit în felul acesta să stîrnească entu
ziasmul poporului, Bonaparte s-a apucat să facă agitaţie şi în 
rînurile armatei. El a dispus s ă  se organizeze mari parăzi 
pe cîmpia de la Satory, de lîngă Versailles, cu prilejul cărora 
a încercat să cumpere pe soldaţi, dîndu-le cîmaţi cu usturoi, 
şampanie şi ţigări. Adevăratul Napoleon ştia să-şi îmbăr�
teze, prin spontane manifestări de familiaritate patriarhală, 
soldaţii extenuaţi de truda campaniilor s ale de cucerir�, în 
timp ce acest p seudo-Napoleon îşi închipuie că trupele îşi 
exprimau mulţumirea atunci cînd srigau „Vive Napoleon, 
vive le saucisson I "  **, adică „Trăiască cîrnatul, trăiască 
măscăriciul I "  * * *. 

Aceste parăzi au făcut s ă  izbucnească conflictul, care 
mocnea de multă vreme, dintre Bonaparte şi ministrul s ău 
de război, d'Hautpoul, de o parte, şi Changarnier, de altă 
parte. In Changamier p artidul ordinii îşi găsise omul său cu 
adevărat neutru, la care nu putea fi  nici vorbă de pretenţii 
dinastice proprii. Pe el îl desemnase partidul ordinii drept 
succesor al lui Bonaparte. Pe lîngă aceasta, prin atitudinea 
sa de la 29 ianuarie şi 13 iunie 1849, Changarnier devenise 
marele conducător de oşti al partidului ordinii, un Alexan
dru modern care, după părerea burghezilor timizi, prin in
tervenţia sa brutală tăiase nodul gordian al revoluţiei. Pe 
Changarnier, care devenise prin aceste mijloace foarte ieftine 
o forţă, dar care era în fond o figură la fel de j alnică ca şi 

• - aplaudatori plătiţi. - Nota Trad. •• - „Trăiască Napoleon, trăiască oîrnatul t •  - No ta Trad. 
*** Joc de cuvinte : „Wurst• - „cîrnat• ; „Hanswurst• - „măscărici". 
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Bonaparte, l-a însărcinat Adunarea naţională să-l supra
vegheze pe preşedinte. El însuşi cocheta, de pildă cu prilejul 
dezbaterilor legate de indemnizaţia preşedintelui ,  cu rolul de 
protector al lui Bonaparte şi îşi dădea tot mai mult aere de 
superioritate faţă de el şi de miniştrii lui. Cînd, cu prilejul 
noii legi electorale, se prevedea izbucnirea unei insurecţii, 
el a interzis ofiţerilor săi să primească vreun ordin de la 
ministrul de război sau de la preşedinte. Presa a contribuit 
şi ea la preamărirea personalităţii lui Changarnier. In această 
lipsă totală de personalităţi cît de cît marcante, partidul 
ordinii s-a văzut, fireşte, nevoit să atribuie unui singur indi
vid forţa care lipsea întregii sale clase şi să-l facă astfel să 
capete proporţii de-a dreptul colosale. In felul acesta a luat 
naştere mitul lui Changarnier, „bastionul societăţii " .  Şarlata
nia neruşinată, alura misterioasă şi înfumurarea cu care 
Changanier consimţea să poarte pe umerii săi întreaga lume 
constituie un contrast din cele mai ridicole cu evenimentele 
din timpul parăzii de la Satory şi cu cele care au urmat. 
Aceste evenimente au dovedit fără putinţă de tăgadă că nu 
era nevoie decît de o trăsătură de condei a lui Bonaparte, a 
acestui minuscul preşedinte, pentru ca fantastica plăsmuire a 
fricii burgheze, colosul Changarnier, să fie redus la dimen
siunile unei mediocrităţi oarecare, pentru ca el, eroul salv�
tor al societăţii, să devină un simplu general pensionar. 

Bonaparte se răzbunase mai demult pe Changarnier, pro
vocîndu-1 pe ministrul său de război la conflicte disciplinare 
cu protectorul incomod. Ultima paradă de la Satory a făcut, 
în sfîrşit, să izbucnească vechile resentimente. Cînd regi
mentele de cavalerie au început să defileze în faţa lui Bona
parte cu strigăte anticonstituţionale de „Vive l'Empereur ! " *, 
indignarea constituţională a lui Changarnier n-a mai cunoscut 
nici o limită. Pentru ca în viitoarea sesiune a Camerei să nu 
se producă ii un fel de dezbateri neplăcute în legătură cu 
aceste aclamaţii, Bonaparte l-a îndepărtat pe ministrul de 
război, d 'Hautpoul, numindu-l guvenator al Algeriei. In locul 
lui a numit pe un bătrîn general de nădejde din timpul impe
riului, care în ce priveşte brutalitatea nu era cu nimic mai 
prej os de Changamier. Dar pentru ca demiterea lui d'Hautpoul 
să nu apară ca o concesie făcută lui Changarnier, el a mutat, 
în acelaşi timp, pe generalul Neumayer, mîna dreaptă a ma
relui salvator l societăţii, de la Paris la Nantes. Neumayer 
se făcuse vinovat că, la parada precedentă, întreaga infnn· 

* - „Trăiască tmpăratul 1• - Nota Trad. 
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terie, defilînd prin faţa succesorului lui Napoleon, păstrase 
o tăcere glacială. Changarnier, simţindu-se el însuşi atins 
prin transterarea lui Neumayer, a început să protesteze şi s ă  
.se dedea l a  ameninţări. Dar degeaba I După două zile d e  ne
gocieri, decretul de transferare a lui Neumayir a apărut în 
„Moniteur " ,  iar eroului ordinii nu i-a mai rămas altceva d e  
făcut decît s ă  se supună disciplinei sau s ă-şi d e a  demisia. 

Lupta dusă de Bonaparte împotriva lui Changarnier este 
o continuare a luptei sale împotriva partidului ordinii. Des
chiderea, l a  1 1  noiembrie, a noii sesiuni a Adunării naţionale 
are loc sub auspicii ameninţătoare. Dar asta va i o furtună 
într-un pahar cu apă. In esenţă, vechiul joc trebuie să con
tinue. Cu toate vociferările p ăzitorilor de principii din dife
ritele sale fracţiuni, majoritatea partidului ordinii va fi silită 
s ă  prelungească împuternicirea acordată preşedintelui. Tot 
aşa şi Bonaparte, în ciuda tuturor protestelor sale anterioare, 
va deveni mai puţin dîrz, fie şi numai din lipsă de bani, şi va 
primi din mîinile Adunării naţionale, ca pe o simpl ă dele
gaţie, această prelungire a împutenicirii. ln felul acesta se 
amină soluţionarea, se menţine statu-quo, o fracţiune a parti
dului ordinii ·compromite şi slăbeşte pe cealaltă, o face ridi
colă, iar represiunea împotriva duşmanului comun, împotriva 
ma-ii majorităţi a naţiunii,  este extinsă şi dusă la extrem, 
ptnă ce condiţiile economice vor atinge din nou acel punct 
de dezvoltare cînd o nouă explozie va arunca în aer toate 
aceste partide învrăj bite, cu republica lor constituţională 
cu tot. 

Pentru liniştirea burghezului trebuie să adăugăm că scan
dalul dintre Bonaparte şi partidul ordinii are drept rezultat 
ruinarea la bursă a o sumedenie de mici capitalişti şi înghi
ţirea avutului lor de către marii rechini i bursei. 

ln Germania, evenimentele politice din ultimele şase Iun� 
se rezumă la o farsă în care liberalii sînt traşi pe sfoară de 
către Prusia, iar aceasta de către Austria. 

ln 1 849 se părea că este vorba de o hegemonie a Prusiei 
în Germania ; în 1 850 era vorba de împărţirea puterii între 
Austria şi Prusia ; în 1 851 nu mai este vorba decît de forma 
în care Prusia s e  va supune Austriei şi se va întoarce, ca un 
păcătos pocăit, în sinul Bundestagului reînviat. Germania 
mică 292, pe care regele Prusiei spera s-o capete ca des
p ăgubire pentru nefericitul său marş imperial de la 21 mar
tie 1 848 pe străzile Berlinului 293, s-a transformat într-o Prusie 
mică. Prusia a fost nevoită să suporte docilă tot felul de uni-
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linţe şi a dispărut din rîndul marilor puteri. Pînă şi modestul 
vis al Uniunii s-a prăbuşit, din pricina obişnuitei viclenii 
obtuze a p oliticii sale. Ea atribuia, în mod fraudulos, Uniunii 
un caracter liberal şi prostea astfel pe înţelepţii din p artidul 
de la Gotha 294 prin nişte fantasmagorii constituţonale pe 
care nici ea nu le-a luat vreodată în serios ; şi totuşi Prusia, 
datorită dezvoltării sale industriale, deficirtului ei permanent 
şi datoriei publice, a devenit atît de burgheză, incit, în ciuda 
tuturor zvîrcolirilor şi împotrivirilor, a căzut din ce în ce mai 
mult în constituţionalism. Dacă pînă la urmă înţelepţii de la 
Gotha şi-au dat seama cit de ruşinos s-a purtat Prusia cu 
demnitatea şi chibzuinţa lor, dacă în cele din urmă pînă şi un 
Gagem sau un Briiggemann, cuprins de revoltă, şi-a întors 
faţa de la un guvern care s-a jucat în mod atît qe impertinent 
cu unitatea şi libertatea patriei, cu atît mai puţine bucurii 
aveau s ă-i aducă Prusiei puişorii - micii principi - pe care-i 
luase sub aripa ei protectoare. Aceşti prinţişori numai în 
momentul cind s-au simţit peste măsură de slabi şi de nă
p ăstuiţi şi-au pus soarta în ghearele avide de mediatizare 29> 
ale vulturului prusian. Readucerea prin intervenţia Prusiei, 
p rin ameninţări şi demonstraţii, a supuşilor lor la docilitatea 
de altădată, ei au trebuit s-o plătească scump de tot, accep
tînd convenţii militare înrobitoare, încartiruiri costisitoare, 
perspectiva apropiatei mediatizări prin introducerea constitu
ţiei federale. Dar Prusia a avut grijă s ă-i scape de această nouă 
năpastă. Ea a reîntronat peste tot reacţiunea şi, p e  măsură 
ce aceasta progresa, micii prinţişori se despărţeau de Prusia 
pentru a se arunca în braţele Austriei. Din moment ce puteau 
iarăşi să cirmuiască după metodele de dinainte de revoluţia 
din martie, Austia absolutistă le era mai apropiată decit 
Prusia, c are putea să fie tot atît de puţin absolutistă pe cit 
voia să fie liberală. Pe de altă p arte, politica austriacă nu 
era îndreptată spre mediatizarea statelor mici, ci, dimpotrivă, 
spre menţinerea lor ca p ărţi inseparabile ale Bundestagului 
reînviat. Aşadar, Prusia a fost nevoită să se împace cu 
gîndul că Saxonia, pe care trupele prusiene o salvaseră 
cu citeva luni în urmă, s-a despărţit de ea, că şi Hanovra ş� 
electoratul Hessa s-au despărţit de ea, iar recent şi Badenul a 
urmat exemplul lor cu toată prezenţa unor garnizoane prusiene 
pe teritoriul său. Sprijinind reacţiunea lin Hamburg, Mecklen
burg, Dessau etc., Prusia n-a acţionat spre binele său, ci în 
folosul Austriei, şi ea vede clar acest lucru acum, din eveni
mentele care au loc în cele două Hsse 296• Din toate aceste., 
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ratatul împărat german s-a convins cel puţin că trăieşte într-o 
epocă de trădări şi că, dacă acum e nevoit să se împace cu 
pierderea „mîinii sale drepte, a Uniunii " ,  apoi mîna aceasta a 
lui era de multă vreme paralizată. Aşadar, Austria şi-a ex
tins înc' de pe acum hegemonia asupra întregii Germanii de 
sud, în timp ce şi în Germania de nord principalele state sînt 
adversare ale Prusiei. 

In sfîrşit, Austria a mers atît de departe, încît, sprijinin
du-se pe Rusia, a putut să se împotrivească pe faţă Prusiei. 
Aşa a procedat ea în două probleme : aceea a Schleswig
Holsteinului şi aceea a electoratului Hessa. 

In Schleswig-Holstein, „sp ada Germaniei" * a încheiat o 
pace separată cu adevărat prusiană şi şi-a predat aliaţii în 
mîinile unu� duşman care dispunea de forţe superioare. 
Anglia, Rusia şi Franţa au hotărît să pună capăt indepen
denţei ducatelor şi şi-au exprimat această intenţie într-un 
protocol la care s-a alăturat şi Aus�ria. In timp ce în 
Bundestagul care fusese reînviat, Austria şi guvernele statelor 
germane coalizate c·u ea, conformîndu-se protocolului de la 
Londra, se pronunţau pentru intervenţia Confederaţiei ger
mane în Holstein în favoarea Danemarcii, Prusia încerca să-şi 
continue politica ei făţarnică, îndemnînd p ărţile beligerante 
să se supună unui „tribunal de arbitraj al Confederaţiei " ,  încă 
inexistent şi greu de definit, care fusese respins de majori
tatea guvernelor, şi încă de cele mai importante. Prin toate 
aceste manevre ale sale, Prusia şi-a atras doar suspiciunea 
marilor puteri, care o b ănuiesc de urzire de intrigi revoluţio
nare, şi a primit o serie întreagă de note ameninţătoare c are 
îi vor tăia curînd pofta de a duce o politică externă „inde
pendentă".  Celor din Schleswig-Holstein li se va da în curînd 
posibilitatea să intre din nou sub tutela p ărintească a suve
ranului lor, şi un popor care, deşi are întreaga armată de 
p artea lui, îngăduie să fie guvernat de nişte domni ca Beseler 
şi Reventlow dovedeşte că pentru educarea sa mai este încă 
nevoie de biciul danez. 

Mişcarea din electoratul Hessa 297 constituie un exemplu 
fără semăn de ceea ce poate aduce o „insurecţie " într-un 
mic stat german. Virtuoasa împotrivire a burgerilor faţă de 
escrocul Hassenpflug a realizat tot ce se putea cere de la un 
spectacol de acest ge) : camera era unanimă, la fel şi popu
laţia, iar funcţionarii şi întreaga armată erau de p artea 

* Este vorba de Frederic-Wilhelm al IV-lea, regele Prusiei. -Nota Red. 
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birgerilor ;  toate elementele opoziţioniste au fost îndepăr
tate, iar lozinca : afară din ţară cu principii I s-a înfăptuit de la 
sine şi escrocul Hassenpflug a dispărut cu întregul său gu
ven ; totul mergea ca la comandă, toate partidele se menţi
neau în cadrul unei stricte legalităţi, au fost evitate orice 
excese, iar opoziţia, fără să mişte măcar un deget, a repurtat 
cea mai strălucită victorie înregistrată vreodată de analele 
opoziţiei constituţionale. Şi acum, cînd înreaga put�re se 
afla în mîinile birgerilor, cînd comitetul lor din dietă nu în
tîmpina nicăieri nici un fel de împotrivire, tocmai acum tre
buiau ei să aPate ce pot. Acum au observat ei că la graniţa ţă
rii, în locul trupelor electoratului, stau trupe străine, gata să 
intre în ţară şi, în 24 de ore, să pună cap ăt întregii străluciri 
a conducerii birgerilor. Abia acum a început deruta şi ruşi
nea. Dacă înainte nu puteau da înapoi, acum nu mai puteau 
merge înainte. Refuzul celor din electoratul Hessa de a plăti 
impozite dovedeşte mai elocvent decît oricare din evenimen
tele anterioare că toate ciocnirile din cadrul statelor mici duc 
la o simplă far.să, al cărei unic rnzultat este, în cele din urmă, 
o intervenţie străină şi rezolvarea conflictului prin înlăturarea 
atît a principilor cit şi a constituţiei. Ea dovedeşte cit de ridi
cole sînt toate aceste memorabile lupte prin care micii birgeri 
din micile ţărişoare încearcă, plini de fermitate patriotică, să 
scape de la o pieire inevitabilă fiecare din măruntele cuceriri 
ale revoluţiei din martie. 

In electoratul Hessa, un stat al Uniunii care rebuia 
smuls din braţele Prusiei, Austria s-a opus în mod făţiş rivalei 
sale. Căci Austria a fost aceea ca'e l-a instigat pe prinţul 
elector să atace constituţia, punîndu-1 apoi imediat sub pro
tecţia Bundestagului său. Pentru a da mai multă greutate aces
tei protecţii, pentru a frînge, în toată această chestiune a elec
toratului Hessa, împotrivirea Prusiei faţă de dominaţia Aus
triei, pentru a obţine, prin diferite ameninţări, reintrarea 
Prusiei în Bundestag, se trece acum la amplasarea de trupe aµs
triece şi .sud-gemane în Franconia şi în Boemi a *. Prusia se 
înarmează şi ea. Ziarele sînt pline de ştiri în legătură cu 
marşurile şi contramarşurile diferitelor corpuri de amată. 
Dar toată această zarvă nu duce la nimic, după cum nu duc 
la nimic nici certurile dintre partidul ordinii din Franţa şi 
Bonaparte. Nici regele Prusiei şi nici împăratul Austriei nu 
este suveran ; suveran este numai ţarul Rusiei. Prusia rebelă 
se va supune, în cele din U'mă, ordinului dat de el şi, fără să 

* - Cehia. - Nota Red. 
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se fi vărsat vreo picătură de sînge, p ărţile beligerante vor lua 
loc liniştite în fotoliile Bundestagului, fără ca p rin aceasta să 
se micşoreze meschina lor invidie reciprocă, gîlcevile lor cu 
supuşii sau nemulţumirea provocată de supremaţia Rusiei. 

Trecem acum la ţara în sensul cel mai abstract al cuvîn
tului, la poporul Europei în general, la oamenii din emigraţie. 
Nu ne vom ocupa de diferitele secţii ale emigranţilor - ger
mană,' franceză, maghiară etc. ; toată această haute politique * 
dusă de ele se limitează la o pură chronique scandaleuse * * .  
Dar întregul p opor europen în partibus infidelium a căpătiat 
de curînd un guvern provizoriu, Comitetul central european, 
alcătuit din Giuseppe Mazzini, Ledru-Rollin, Albert Darasz 
(polonez) şi Arnold Ruge, care, pentru a-şi justifica prezenţa, 
semnează modest : membru al Adunării naţionale de la Frank
furt. Deşi ar fi greu de spus care conciliu democrat i-a numit 
p e  aceşti patru evanghelişti în funcţia lor, totuşi nu se poate 
contesta că manifestul lansat de ei conţine simbolul credinţei 
imensei majorităţi a emigranţilor şi sintetizează într-o formă 
corespunzătoare cuceririle spirituale pe care această majori
tate le datorează ultimelor revoluţii. 

Manifestul încpe cu o strălucită enumerare a forţelor 
democraţiei. 

„Ce-i lipseşte democraţiei pentru a învinge 1„. Organizarea„. Noi 
avem secte, dar nu avm o biserică ; avem sisteme filozofice nemature 
şi contradictorii, dar nu avm o religie, nu avm o credinţă colectivă 
care să unească pe credincioşi sub aceleaşi lozinci şi să le armonizeze 
activitatea„. Ziua in care ne vom uni cu toţii şi vom înainta împreună 
sub lndrumarea celor mai buni dintre noi„. va fi ajunul luptei, In ziua 
aceea ne vom număra rîndurile, vom şti cine sintem şi vom deveni con
ştienţi de forţa noastră". 

De ce n-a învins revoluţia pînă acum ? Pentru că organi
zaţia puterii revoluţionare a fost mai slabă decît aceea a gu
vernelor. Acesta este primul decret l guvernului provizoriu 
al emigraţiei. 

Acest neajuns, i se spune, trebuie remediat acum prin 
organizarea unei armate de credincioşi şi prin întemeierea 
unei religii. 

„Dar pentru aceasta trebuie să învingem două mari piedici, să înlătu
răm două grave erori : exagerarea drepturilor individualităţii şi exclu
sivismul rigid al teoriei„. Nu trebuie să spunem «eu», ci să ne obişnuim 
să spunm «noi>„. Cei ce se lasă conduşi de irascibilitatea �or individua-

* - politică înaltă. - Nota Trad. 
** - cronică scandaloasă. - Nota Trad. 
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listă şi refuză să aducă neînsemnatul sacrificiu pe care-l cere organizarea 
şi disciJlina neagă, ca urmare a obişnuinţelor trecutului, crdinţa colec
tivă pe care ei înşişi o propovăduiesc„.  Exclusivismul în teorie înseamnă 
ngarea dogmei noastre de bază. Acela care spune : eu m găsit adevărul 
politic, şi care p.ne ca o condiţie a recunoaşterii colaborării frăţeşti 
acceptarea sistemului său, acela neagă pporul - singurul care inter
pretează în mod progresist legea universală - numai pentru a-şi afirma 
propriul său „eu " .  Acela care susţine că prin efortul izolat l minţii sale, 
oricit de luminată ar fi ea, poate da, în momentul de faţă, o soluţie de
finitivă problemelor care frămîntă masele se condamnă singur la erori, 
intrucit cunoştinţele sale vor fi incomplete dacă renunţă la unul din 
izvoarele veşnice ale adevărului, la intuiţia colectivă a poporului atras 
în acţiune. Soluţia definitivă este secretul victoriei.„ Sistemele noastre, 
în majoritatea cazurilor, nu pot fi altceva deoît o disecţie de cadavre, o 
depistare a afecţiunii, o analiză a cauzelor decesului ; ele nu sînt în stare 
să perceapă sau să înţeleagă viaţa. Viata e poporul fa mişcare, sînt 
masele ridicate la o forţă neobişnuită prin contactul reciproc, prin pre
simţirea profetică a fptelor mari care trebuie realizate prin unirea spon
tană, pe neaşteptate, ca o scinteie electrică, în stradă ; e acţiunea care 
împinge la cel mai înalt grad de încordare toate forţele speranţei, abne
gaţiei, dragostei şi entuzias-mului, acum adormite, şi care ne dezvăluie pe 
om în unitatea naturii sale, în deplinătatea capacităţii sale creatoare. 
Strîngerea de mină a unui muncitor, într-unul din aceste momente isto
rice care constituie începutul unei epoci, ne va spune mai multe despre 
forma de organizare a viitorului decît ne poate spune astăzi mun;a rece 
şi  lipsiită de suflet a minţii sau înţelepciunea celui mai ilustru răposat 
din ultimele două milenii"  - vechea societate 28• 

Precum vedem, toată această inepţie emfatică se reduce, 
pînă la urmă, la părerea filistină, extrem de mediocTă, că 
revoluţia a eşuat din cauza rivalităţii orgolioase dintre diverşii 
conducători şi din cauza ciocnirii opiniilor ostile ale diferiţi
lor dascăli ai poporului. 

Lupta dintre diferitele clase şi fracţiuni de clase, a cărei 
d esfăşurare, cu diferitele ei faze de dezvoltare, constituie 
tocmai revoluţia, reprezintă pentru evangheliştii noştri doar 
o regretabilă consecinţă a existenţei unor sisteme contra
dictorii, pe cînd realitatea arată că, dimpotrivă, existenţa 
diferitelor sisteme este o consecinţă a existenei luptei de 
clasă. Chiar şi de aici reiese că autorii manifestului contestă 
existenţa luptei de clasă. Sub pretext că luptă împotriva doc
trinarilor, ei înlătură orice conţinut precis, orice concepţie 
de partid bine definită, şi contestă diferitelor clase dreptul 
de a-şi exprima interesele şi de a-şi  formula revendicările 
lor în opoziţie cu celelalte clase. Ei le propun să uite de 
interesele lor opuse şi  să se împace de dragul unei imprecizii 
pe cit de plate, pe atît de vizibile, care sub aparenţa împă
cării intereselor tuturor partidelor ascunde dominaţia inte
reselor unui singur partid, ale partidului burgheziei. Dac·ă se 
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ţine seama de experienţa pe care au căpătat-o aceşti domni, 
în cursul ultimilor doi ani, în Franţa, Germania şi Italia, nici 
nu se poate măcar afirma că ipocrizia cu care interesele bur
gheziei sînt învăluite aici în frazeologia lamartinistă a fra
tenităţii ste o ipocrizie inconştientă. Cit ţe temeinic cunosc 
aceşti domni diversele „sisteme" se vede şi din părerea p e  
care o au e i  că fiecare din aceste sisteme nu este altceva 
decît o părticică din întreaga înţelepoiune a manifestului lor 
şi că fiecare din ele şi-a luat, în mod unilateral, drept bază 
doar vreuna din frazele despre libertate, egalitate etc. adu
nate în acest manifest. Ideea pe care şi-o fac ei despre orga
izaţiile sociale ne e prezentată într-o formă deosebit de 
izbitoare : întruniri în stradă, răzmeriţă, o strîngere de mînă, 
şi totul e gata. Pentru ei revoluţia se mărgineşte, în general, 
la răsturnarea guvernului existent ; dacă acest scop a fost 
atins, atunci se poate considera că „victoria" a fost defanitiv 
cucerită. Mişcarea, dezvoltarea, lupta vor înceta, şi sub egida 
Comitetului central european care va domina atunci va începe 
epoca de aur a republicii europene şi a unei permanente şi 
dulci somnolenţe. Aceşti domni nu urăsc numai dezvoltarea 
şi lupta, dar urăsc în aceeaşi măsură şi gîndirea, gîndirea 
lipsită de .suflet, ca şi cum ar i existat vreodată vreun gîn
ditor, fie el şi Hegel sau Ricardo, care să ajungă la lipsa 
de suflet de care dau ei dovadă cînd împroaşcă publicul cu 
astfel de lături diluate I Poporul nu trebuie să-şi facă griji 
pentru ziua de mîine şi poate s ă-şi aJunge din cap toate gîn
durile ; cînd va veni marea zi decisivă, el va fi electrizat 
printr-o Simplă atingere, şi misterul viitorului i se va dezvălui 
ca prin minune. Un asemenea apel, în care oamenii sînt în
demnaţi să nu mai gîndească, nu este altceva decît o încer
care directă de a înşela tocmai Clasele cele mai oprimate 
ale poporului. 

„Spunem noi oare prin aceasta• (întreabă unul dintre membrii Comi
tetului central european pe celălalt) „că trebuie să poril la acţiune fără 
a avea un s tindard, spunem noi că vrem să înscriem pe stindardul nostru 
o simplă negaţie ? Nu putem fi bănuiţi de aşa ceva. Noi, care sintem 
reprezentanţii poporului i care participăm de atîta vreme la luptele lui, 
sîntem dep arte de a crede că el nu trebuie călăuzit de nici o idee" .  

Şi pentru a ne convinge că, dimpotrivă, e i  sînt plini de 
idei, aceşti domni ne prezintă o listă, într-adevăr demnă de 
Leporello 299, în care sînt înşirate adevăruri veşnice şi reali
zări din întreaga istorie de pînă acum, ca actuală bază co-
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mună p entru „democraţie u .  Această listă se rezumă la morali
zatorul „tatăl nostru u ,  de mai jos : 

,,Noi credem în dezvoltarea progresivă a capacităţilor şi forţelor 
umane in direcţia legii morale ce ne-a fost prescrisă, Credem în asociaţie 
ca în singurul mijloc just de atingere a acestui scop. Credem că tălmă
cirea legii morale şi a regulilor progresului nu poate i încredinţată unei 
caste sau unui individ, ci numai poporului, luminat prin educaţia naţio
nală şi condus de cei mai buni reprezentanţi ai săi, care poartă pecetea 
virtuţii şi a geniului. Credem în caracterul sfînt al individualităţii, ca şi 
în acela al societăţii, care nu trebuie să se excludă una pe alta, dar nici 
să lupte între ele, ci să se îmbine în mod armonios pentru a ajunge la o 
desăvîrşire reciprocă generală. Credem în libertate, fără de care dispare 
orice responsabilitate umană ; în egalitate, fără de care libertatea nu este 
decît înşelăciune ; în fraternitate, fără de care libertatea şi egalitatea sînt 
simple mijloace, lipsite de orice scop ; în asociaţie, fără de care fraterni
tatea ar fi un program nerealizabil ; în familie, comunitate, stat şi patrie, 
care sînt sfere progresive, şi în fiecare din ele omul trebuie să se dez
volte in mod consecvent pînă la cunoaşterea şi înfăptuirea libertăţii, ega
lităţii, fraternităţii şi asociaţiei. Credem fa c aracterul sacru al muncii, 
in proprietatea creată de ea, ca indiciu şi rod al ei ; credem in datoria 
societăţii de a procura, prin acordare de credite, material pentru munca 
fizică, iar prin educaţie - pentru munca intelectuală şi morală„, Intr-un 
cuvînt, credem într-o orînduire socială avînd ca vlri pe dumnezeu şl 
legea lui, iar ca bază poporul...• 

Aşadar, Progres - Asociaţie - Lege morală - Libertate 
- Egalitate - Fraternitate ; Asociaţie - Familie, Comuni
tate, Stat - Caracterul sacru al proprietăţii - Credite -
Educaţie - Dumnezeu şi Poporul - Dio e popolo. Aceste 
vorbe le întîlnim în toate maifestele revoluţiilor din 1848, 
de la cea franceză pînă la cea valahă, şi de aceea ele figu
�·ează şi aici ca principii generale ale noii revoluţii. Nici una 
dintre aceste revoluţii n-a uitat să prodame caracterul sacru 
al proprietăţii, c are în acest manifest este canoizată drept 
rezultat al muncii. In ce măsură orice proprietate burgheză 
este „ un rod şi un indiciu al muncii " ,  asta o ştia mult mai 
bine Adam Smith decît o ştiu, după 80 de ani, iniţiatorii noştri 
revoluţionari. Cît despre concesia făcută socialismului, potri
vit căreia societatea, prin intermediul creditului, trebuie să 
asigure fiecăruia materialul necesar pentru munca sa, se ştie 
că în mod >bişnuit fiecare fabricant creditează pe muncitorii 
săi cu cantitatea de material pe care o pot prelucra într-o 
săptămînă, şi în vremea noastră sistemul de c'redit s-a extins 
pînă la limitele compatibile cu caracterul inviolabil al pro
p rietăţii, iar creditul însuşi, în ultimă analiză, nu este altceva 
decît o formă a proprietăţii burgheze. 
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Esenţa acestei evianghelii se rezumă la o stare a societăţii 
care are ca vîrf pe dumnezeu, iar ca bază poporu1, sau, cum s e  
spune mai departe, omenirea. Ceea c e  înseamnă c ă  aceşti 
oameni ored în societatea existentă, în care, după cum se 
ştie, dumnezeu este vîrful, iar gloata e temelia. Lozinca lui 
Mazzini : dumnezeu şi poporul, Dio e popolo, poate avea un 
sens în Italia, unde dumnezeu este opus p apii, iar poporul -
monarhilor, dar a prezenta acest plagiat al lui Johannes 
Ronge - cea mai superficială dintre l epădăturile p seudo
.culturii germane - drept o l ozincă menită să dezlege enigma 
secolului, asta-i prea mult I Cît de uşor se obişnuieşte omul, 
în această şcoală, cu micile sacrificii cerute de organizare 
şi de disciplină, cit de uşor renunţă el l a  exclusivismul rigid 
al teoriilor, ne-o dovedeşte Arnold Winkelried Ruge al nos
ţru, care de astă dată, spre marea bucurie a lui Leo, a ştiut 
;ă ţină seama de deosebirea dintre divinitate şi omenire 300• 

Manifestul se încheie cu cuvintele : 

„Este vorba de constituţia democraţiei europene, de crearea unui 
buqet, a unei vistierii a poporului. Este vorba de organizarea armatei 
iniţiatorilor•. 

Pentru a fi primul iniţiator al acestui buget al poporului, 
Ruge s-a adresat filistinilor democraţi din Amsterdam, cărora 
�e-a explicat că misiunea lor specială este aceea de a plăti. 
Olanda este în primejdie I 
Londra, 1 noiembrie 1850 

Scris de K. Marx şi F. Engels 

Publicat în 
„Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue" 
nr. -6, 1850 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 



60> 

Karl Marx şi Friedrich Engels 

Declaraţie împotriva lui A. Ruge 

Ziarul „Bremer Tages-Chronik" din 17 ianuarie a.c. ,  într-o 
corespondenţă din Londra cu data de 1 3  ianurie, publică o 
droaie de nerozii rău ticluite, de zvonuri false şi prost înţe
lese, de insinuări greoaie şi dojeni moraliste la adresa „Noii 
gazete renane" şi a subsemnaţilor. 

„Oamenii remarcabili şi hotărîţi"  301, de calibrul acestui 
corespondent din Londra, răspund întotdeauna la o critică ce-i 
depşeşte, procedează întocmai ca maimuţele : îşi împroaşcă 
adversarii cu propriile lor excremente. Chacun selon ses fa
cultes * .  

Ingenioasele născociri pe seama „Noii gazete renane " le  
lăsăm autorului lor, care e un om „remarcabil şi hotărît " .  In 
ce priveşte însă binevoitoarele lui insinuări în legătură cu 
retragerea noastră din Asociaţia din Great Windmill Street **,  
ţinem să declarăm : 

Nici înainte şi nici după Tetragerea lor din Asociaţie, 
Engels şi Marx n-au avut nici un fel de legătură cu adminis
trarea casieriei acesteia. Ei au participat la administrarea 
casieriei emigranţilor şi n-au ieşit din conducerea acestei 
casierii decît după ce activitatea lor de pînă atunci a fost 
verificată şi găsită în regulă. Afirmaţia că ei ar fi părăsit 
Asociaţia p entru a se sustrage de la plata unei cotizaţii lunare 
de nouă p ence este născocirea unui om de nimic. In acest 
scop, chipurile, unul dintre ei s-ar fi mutat la Manchester, iar 
celălalt şi-ar fi pus în gînd să plece peste mare ! Ce perle minu
nate sălăşluiesc în adîncul unor suflete pline de �ndignare 
morală I 

* - Fiecare după aptitudinile sale. - Nota Trad. ** - Asociaţia culturală a muncitorilor germani din Londra. -
Nota Red. 
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Tovarăşilor noştri de partid din Germania le sînt cunos
cute adevăratele motive ale retragerii noastre din sus-men
ţionata Asociaţie şi ale rupturii care s-a produs între noi şi 
conducătorii ei. Aceste motive sînt aprobate şi împărtăşite 
de ei, dar nu e cazul ca ele să fie date publicităţii 302• In ac
tuala stal"e de lucruri din Germania, nici cel mai iscusit agent 
provocator nu ne-ar putea determina s ă  dăm şi alte explicaţii, 
darmite un p rovocator neîndemînatec ca un urs, cum e cel 
de la „Bremer Tages-Chronik" .  

l n  încheiere, ţinem s ă  relevăm doar că omul care, d e  aici 
de la  Londra, îngraşă cu propriul s ău gunoi coloanele lui 
,,Bremer Tages-Chronik" nu e altcineva lecit cugetătorul 
pomeranian asupra căruia „Noua gazetă renană" a revenit 
de nenumărate ori ca la un obiect demn de penelul unui 
pictor şi pe care, în alt loc, l-am caracterizat, pe baza opere
lor lui, ca fiind „canalul de scurgere a întregii frazeologii 
murdare şi a tuturor contradicţiilor democraţiei germaneu 303 • 
!ntr-un cuvînt, amicul de la Bremen nu e altul decît „Arnold 
Winkelried Ruge" al nostru, a cincea roată l a  căruţa demo
craţiei centrale europene. Acum se înţelege de c·e este „Noua 
gazetă renană" ţinta atîtor injurii. 

Londra, 27 ianuarie 151 

Karl Marx, Friedrich Engels 

Publicat pentru prima oara m 1 930 
în limba rusă de Institutul de marxism· 
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Scrisoare către redactorul ziarului „The Times " 

Stimate domn, 

In numărul de azi al iiarului dv. am dat peste o smisoare 
a d-lui Louis Blanc, în care este vorba de 1 1Banchetul celor 
egali" ,  care a avut loc la Londra a 24 februarie 304, şi de cunos
cutul toast, al cărui text a fost trimis de d-l Blanqui, deţinutul 
de pe Belle-Ile-en-mer. Ingăduiţi-mi să fac unele observaţii cu 
privire la această scrisoare. 

La banchet, numele lui Blanqui a fost înscris cu li tere 
mari pe perete, alături de numele altor eroi şi martiri ai 
democraţiei. La această întrunire s-a închinat un toast pentru 
„victimele calomniei " : Marat, Robespierre„ .  şi Blanqui ! S-a 
cerut ca textele tuturor toasturilor şi cuvîntărilor rostite cu 
acest prilej s ă  fie prezentate, pînă l a  15  februarie, comitetu
lui de organizare 1 1 a  acestei frumoase şi impunătoare mani
festări " .  D-l Blanc era membru al ac·estui comitet şi, prin 
urmare, trebuie să fi aprobat în prealabil acest toast închinat 
d-lui Blanqui. Cm de mai poate linsul acum să-l facă din 
nou pe d-l Blanqui „o victimă a calomniei" ,  spunînd despre 
el că este 

„una dintre acele fiinţe nefericite care, cuprinse de furie, caută să 
jignească persoane cu autoritate şi care, dacă le-ar fi cu putinţă, ar face 
să eşueze pînă şi cea mai nobilă cauză ?" 

D-l Blanc afirmă că textul toastului n-a fost trimis de deţi
nuţii de pe Belle-Ile, ci ar fi opera exclusivă a d-lui Blanqui. 
Trebuie si presupunem, fireşte, că d-l Blanqui este autorul 
toasturilor şi documentelor prezentate sub semnătura sa. 
Totuşi, după cum se ştie prea bine şi în Franţa, textul toastu
Jui în discuţie a fost aprobat şi publicat de 1 1Societe des amis 
de l'Egalite " * ; din această societate fac parte deţinuţii de pe 

* - „Societatea prietenilor egalităţii " .  - Nota Trad. 
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Belle-Ile care sînt de partea d-lui Blanqui, întrucît dînsul are 
prieteni printre deţinuţi, aşa cum are şi d-l Barbes, protecto
.rul d-lui Louis Blanc. 

Cît despre 1 1frumoasa şi impunătoarea manifestare" şi 
„unirea a peste 1 .000 de persoane aparţinînd diferitelor na
tiuni " ,  nu trebuie uitat că, în ce-l priveşte pe d-l Blanc, 
această scenă emoţionantă n-a fost altceva decît o demonstra
ţie „frăţească" împotriva d-lui Ledru-Rollin, ca răzbunare -
după cum a declarat în mod public d-l Blanc - pentru că el, 
Blanc, n-a fost inclus în 1 1Comitetul central al democraţiei 
europene " ,  din care fac parte domnii Ledru-Rollin, Mazzini 
şi alţii. 

Cît despre 1 1autoritatea" d-lui Blanc, ar fi mai prudent 
pentru dînsul s ă  nu atingă acest subiect delicat atîta timp cît 
„autoritatea"  sa nu se va fi restabilit de pe urma straşnicelor 
�ovituri primite cu cîtva timp în urmă de la d-l Proudhon. 

D-l Blanc ar vrea, pe cît se pare, să se apere de atacurile 
d-lui Blanqui trîmbiţîndu-şi cu insistenţă calitatea sa de emi
grant şi de proscris .  Dar fiii lui Ludovic-Filip nu sînt şi ei 
nişte proscrişi ? Şi d-l Blanc însuşi şia atenuat el oare viru
lenţa atacurilor sale îndreptate împotriva aceluiaşi domn 
Proudhon, care nu se afla într-un confortabil exil în strada 
Piccadilly nr. 87 - o locuinţă, fără îndoială, prea puţin potri
vită pentru a scrie „Tistele" lui Ovidiu -, ci era prizonier 
în mîinile legii ? 

D-1 Blanc, p e  cît s e  pare, îi reproşează d-lui Blanqui c ă  a 
publicat toastul său în 1 1ziare contrarevoluţionare " .  D-l Blanc 
ştie destul de bine că, începînd din mai 1850, în Franţa nu 
mai există o presă 1 1revoluţionară" . Şi, dacă ne p ermiteţi, 
d-le Blanc, dv. vă adresaţi redactorului ziarului 1 1The Times" 
cu "cel e  mai bune sentimente" ; dar de cînd este „The Times" 
în ochii dv.  un ziar democrat, socialist şi revoluţionar ? 

Pentru a da, totuşi, publicului posibilitatea să aprecieze 
acest document neobişnuit, care-i provoacă atîta indignare 
d-lui Blanc şi care continuă să fie şi azi prncipalul subiect de 
discuţie pentru presa franceză, vă propun dv. să public aţi 
traducerea lui integrală şi sper ci el va prezenta interes 
pentru publicul englez sos. 

Sris de F. Engels la 5 martie 1 851 
Publicat pentru prima oară în 1 934 
în limba rusă de Istitutul de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 

Senat : V e r i t a s 

Cu toată stima 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Posibilităţile şi perspectivele unui război 
al Sfintei Alianţe împotriva Franţei în 1 852 sos 
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Ponesc de la considerentul ca m 1 852 orice revoluţie 
victorioasă la Paris va provoca imediat, fără doar şi poate, 
un război al Sfintei Alianţe împotriva Franţei. 

Acesta va fi cu totul alt război decît cel din 1792-1794 ; 
de aceea evenimentele de atunci nu p ot servi cîtuşi de puţin 
drept bază pentru o paralel ă. 

I 
La o examinare mai atentă, minunile săvîrşite de Conven

ţie în lupta pentru înfrîngerea militară a coaliţiei îşi pierd în 
mod vizibil strălucirea ; devine explicabil, iar în numeroase 
cazuri apare chiar justificat, dispreţul lui Napoleon faţă de 
cele 14 armate ale Convenţiei. Napoleon obişnuia să spună 
că rolul principal l-au jucat greşelile coliţiei însăşi, şi acest 
lucru e fără doar şi poate adevărat. Chiar şi pe insula Sfînta 
Elena el a continuat s ă-l considere pe Carnot drept o inteli
genţă mediocră. 

In august 1 792, 90.000 de prusieni şi austrieci invadaseră 
Franţa. Regele Prusiei * voia să înainteze direct asupra Pari
sului, însă ducele de Braunschweig şi generalii austrieci nu 
erau de acord. Unitate de comandă nu exista ; trupele cînd 
îşi încetineau mersul, cînd înaintau cu repeziciune ; planu
rile se modificau mereu. Dumouiez, după ce a străbătut defi
leurile podişului Argonne, a barat drumul inamicului la  
Valmy şi St.-Menehould. Aliaţii I-ar fi  putut ocoli, lăsîndu-1 
să stea liniştit pe loc, după care l ar fi fost nevoit să se 
deplaseze pe urmele lor spre Pais, fără să le fie cîtuşi de 

* Frderic-Wilhelm al II-lea. - Nota Red. 
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puţin primejdios, chiar din spate, dacă în acest caz ei ar fi 
acţionat într-un mod cit de cit just. Dar aliaţii ar i putut tot 
aşa de bine s ă  nu se expună unui risc şi să-l zdrobeascăr 
ceea ce nu era greu, deoarece dispuneau de trupe mai nume
roase şi chiar, după cum recunosc înşişi francezii, calitativ 
superioare. In loc de aceasta, ei s„au limitat la canonada 
ridicolă executată la Valmy, unde 'n timpul luptei, chiar în 
momentul atacului în coloane propriu-zis, generalii aliaţi au 
schimbat de cîteva ori tactica, trecind de Ja una mai hotărîtă 
la alta mai timidă şi invers. Atît în ceea ce priveşte efectivul 
trupelor participante cit şi în ceea ce priveşte forţa şi energia 
lor, cele două atacuri au fost cit se poate de slabe, lucru de 
care nu erau vinovaţi cîtuşi de puţin soldaţii, ci şovăielile 
comandamentului. Au fost mai curînd nişte acţiuni demon
strative, şi nu atacuri. Un atac hotărît de-a lungul întregii 
linii i-ar fi dat peste cap, fără doar şi poate, atît pe voluntarii 
francezi cit şi regimentele de linie demoralizate. După Juptă, 
aliaţii au continuat să stea pe loc nehotărîţi, pînă cînd în rîn
durile soldaţilor au început s ă  bîntuie bolile. 

In acţiunile militare de la Jemappes 307, Dumouriez a ieşit 
biruitor datorită faptului că aici a opus pentru prima oară, 
mai mult instinctiv, sistemului austriac al cordoanelor şi l 
fronturilor nesfîrşit de lungi (de la Ostenda pînă la Meusa) o 
concentrare de mari mase de trupe. Dar chiar în primăvara 
următoare a comis el însuşi aceeaşi greşeală, ca urmare a 
ideii s ale fixe de a cuceri Olanda, în timp Ce austriecii au 
înaintat cu forţe concentrate. Aceasta a avut drept rezultat 
b ătălia de la Neerwinden 308 şi pierderea Belgiei. La Neerwin
den, 'şi mai ales în ciocnirile mai mici din această campanie, 
s-a văzut că, atunci cind nu se aflau mereu sub ochii lui 
Dumouriez, voluntarii francezi, aceşti eroi atît de ridicaţi în 
slăvi, nu luptau nicidecum mai bine lecit "miliţia populară" 
a G ermaniei de sud din 1 849. 

Apoi s-a produs trădarea lui Dumouriez, Vendee s-a răs
culat, armata s-a destrămat, pierzîndu-şi spiritl de luptă, şi 
dacă cei 1 30.000 de austrieci şi de englezi ar fi ponit cu 
hotărîre asupra Parisului, revoluţia ar fi fost înnăbuşită şi 
Parisul ar fi fost cucerit, aşa cum acelaşi lucru s-ar fi putut 
întîmpla şi cu un an în urmă dacă liaţii n-ar fi făcut aseme
nea prostii. In loc de a proceda astfel, aceşti domni au îm
presurat fortăreţele şi şi-au folosit toate forţele pentru a 
ciştiga bucăţică cu bucăţică, în mod pedant şi cu o imensă 
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risipă de eforturi strateice, unul după altul, avltaje ne
însemnate, pierzînd cu asta 6 luni încheiate. 

Ceea ce a rămas în armata franceză/ după trădarea lui 
Lafayette număra aproximativ 120.000 de oameni ; efectivul 
total al unităţilor de voluntari din 1792 era de circa 60.000 de 
oameni. In martie 1793 au fost recrutaţi 300.000 de oameni. In 
august, în momentul decretării încorporării generale [levee en 
masse] , armata franceză trebuia să fi avut, aşadar, cel puţin 
300.000-350.000 de oameni. Incorporarea generală a mai adău
gat la ac·est număr aproape 700.000 de oameni. Dacă luăm în 
considerare tot felul de scăzăminte, ajungem la concluzia că 
la începutul nului 1794 francezii au opus coaliţiei aproxima
tiv 750.000 de oameni, adică mult mai mult decît a trimis îm
potriva Franţei coaliţia însăşi. 

Din aprilie pînă în octombrie 1793, francezii au fost bătuţi 
pretutindeni, dar, datorită sistemului de trgiversare practicat 
de coaliţie, aceste lovituri n-au dus la rezultate decisive. 
Incepînd din octombrie 1793, campania s-a desfăşurat cu sorţi 
schimbători ; în cursul iernii a fost întreruptă, iar în pimă
vara anului 1794 trupele chemate în cadrul încorporării gene
rale s-au instalat pe linia de luptă şi au intrat complet în 
acţiune ; drept urmare, în mai au fost înregistrate victorii pe 
toate direcţiile, pînă ce, în sfîrşit, în iunie victoria de la 
Fleurus 309 a decis soarta revoluţiei. 

Convenţia - şi pînă la ea guvernul de la 10 august 310 -
a avut, aşadar, timp suficient pentru pegătiri militare. To
tuşi, de la 10 august 1792 şi pînă în martie 1793 nu s-a făcut 
nimic ; voluntarii abia dacă pot i luaţi în considerare. In 
martie 1793 au fost recrutaţi 300.000 de oameni : din acest 
moment şi pînă în martie 1794, Convenţia a avut la dispoziţie 
un timp cu totul suficient i deplină libertate de acţiune pen
tru desfăşurarea unor pregătiri itare - un n întreg, din 
care 1 0  luni după căderea girondinilor, cînd nimic nu îngră
dea libertatea de acţiune a partidului revoluţionar. Intr-o ţară 
cu 25.000.000 de locuitori, c·are dispunea de un contingent 
normal de bărbaţi apţi de luptă, adică de 1 .000.000 de soldaţi, 
crearea unei armate de operaţii cu un efecfiv de 750.000 de 
oameni (30/o din populaţie) împotriva duşmanului din afari. 
cu toată noutatea acestui lucru pentru vremea aceea, nu ne
cesita nici un fel de vrăjitorie dacă se putea dispune de un 
termen de 1 2  luni. 

Consider că toate răscoalele din intedor, cu excepţia celei 
din Vendee, n-au avut absolut nici o importanţă din punct 

33 - Marx-Eniels - Opere, voi. 7 
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de vedera militar. Cu excepţia răscoalei de la Lyon şi a celei 
de la Toulon, ele au fost lichidate în decurs de 6 săptămîni 
fără să se fi tras un singur foc. Lyonul a fost cucerit de sol
daţi proveniţi din încorporarea generală, iar Toulon în urma 
atacului abil şi a asaltului impetuos întreprins de Napoleon, 
precum şi datorită greşelilor comise de apărători. 

Printre cei 150.000 de oameni care în 1794 au intrat în 
acţiune împotriva coaliţiei se aflau cel puţin 100 .000 d e  sol
daţi vechi de pe timpul monarhiei şi alţi 150.000 de soldaţi -
in parte proveniţi din unităţile de voluntari, în parte dintre 

cei chemaţi în cadrul primei recrutări de 300.000 de oameni -
are participaseră fără întreupere la bătălii, unii 18,  iar alţii 
.2 luni, şi care se deprinseseră deci cu războiul. In afară de 
aceasta, cel puţin j umătate din cei 500.000 de "ecruţi partici
paseră la bătăliile din septembrie, octombrie şi noiembrie 1793, 
ia·r cei mai tineri au trebuit să stea sub arme cel puţin 3 luni 
.de le înainte de a fi trimişi în luptă. In lucrarea s a  despre 
campnia din Spania, Napoleon arată că timpl necesar p en
tru instruirea soldaţilor - ecole de bataillon * - este d e  
3-4 săptămîni. Dacă nu socotim corpul ofiţerilor inferiori ş i  
mijlocii, care î n  linii generale era pe vremea aceea mult mai 
bn l a  aliaţi, armata franceză din 1794, datorită faptului că a 
avut la dispoziţie timpul necesar pentru organizare şi dato
rită sistemului luptelor cu rezultate nedecise practicat de 
liaţi, sistem care demoralizează o armată încercată, adaptată 
în special pentru ofensivă, dar care disciplinează şi oţeleşte 
armata inamicului dacă este tînără şi se menţine în apărare, 
- această armată franceză din 1794 nu constituia cîtuşi de 
puţin o gloată gălăgioasă şi neinstruită de voluntari însufle
ţiţi de ideea de „a mui pentru republică u ,  ci a very fair 
army * *, egală, fără doar şi poate, celei inamice. Generalii 
francezi din 1 794 erau, fără îndoială, mult superiori genera
lilor inamici, cu toate că şi i făcuseră destule greşeli ; dar 
ghilotina asiqura unitatea de comandă şi coordonarea opera
ţiilor, dacă nu socotim rarele excepţii Cînd reprezentanţi 
Convenţiei au făcut prostii din propria lor iniţiativă. Le noble 
Sa1nt-Just en fit plusieurs ***.  

Cîteva observaţii u privire l a  tactica acţiunilor cu mse 
mari de oameni : 

* - şcoala batalionară. - Nota Trad. 
** - o armată destul de bună. - Nota Trad. 

*** - Nobilul Saint-Just a făcut mai multe greşeli de acest fel. -
Nota Trad. 
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1 .  Pentru prima oară ideea vagă a acestei tactici a apărut 
în urma manevrei reuşite de Ja Jemappes, executată mai 
curînd din instinct lecit dintr-un calcul µilitar conşient. 
Apariţia acstei idei a fost determinată de starea proastă a 
armatei franceze, care avea nevoie de supeioritate numerică 
pentru a căpăta cit de cit încredere în propriile ei forţe mili
tare ; masa de oameni trebuia să înlocuiască disciplina care 
lipsea. Contribuţia lui Canot la introducerea acestei tactici 
nu este cîtuşi de puţin clară. 

2. Această tactică a acţiunilor u mase mari de oameni a 
rămas cu totul neelaborată - de exemplu în 1794, la Tour
coing 311 şi la Fleurus, ea n-a fost folosită (francezii, printre 
care şi Canot însuşi, au făcut greşeli dintre cele mai groso
lane) -, pînă cînd, in sfîrşit, în 1796, prin campania sa de 
6 zile în Piemont şi prin distrugerea efectivă en detail * a 
unor forţe inaice superioare, Napoleon a dezvăluit oameni
lor sensul acestor acţiuni pe care pînă atunci ei le efectuaseră 
fără să-şi fi dat limpede seama ce anume fac. 

3. In ceea ce-l priveşte pe Carnot, trebuie să spun că acest 
personaj îmi trez�te îndoieli tot mai mari ; se înţelege că nu-mi 
pot forma o părere definitivă atît timp c it nu am la dispoziţie 
depeşele lui către generali. Dar, judecind după materialele 
existente, meritul li principal pare a fi constat numai în ig
noranţa fără margini şi în incapacitatea crasă a predecesorilor 
si Pache şi Bouchotte, precum şi în totala neunoaştere a 
artei militare de c ătre toţi ceilalţi membri ai Comitetului 
salvării publice. Dans le royaume des aveugles le borgne est 
roi **.  Carnot, vechi ofiţer de geniu, fost rep rezentant al 
Convenţiei pe lingă Armata de nord, ştia c are anume mate
riale sînt necesare pentru înzestrarea unei fortăreţe, a unei 
armate şi, în special, ce anume le lipsşte francezilor. In 
afară de aceasta, el avea, fireşte, o anumită idee şi despre 
modul în care pot fi mobilizate resursele militare ale unei ţ ări 
cum este Franţa ; or, dat fiind că în cadrul unei încoporări 
generale revoluţionare, cind şi aşa se fac multe lucruri fără 
rost, o cheltuire de resurse ceva mai mult sau mai puţin ne• 
productivă nu contează dacă o dată cu aceasta se ating: 
scopul principal, adică mobilizarea rapidă a acestor resurse, 
nu este nevoie să-l declarăm pe Carnot geniu remarcabil pen
tru a explica rezultatele obţinute de el. Ceea ce mă face să 
mă îndoiesc că pour sa p art *** Canot ar fi inventat într-ade-

* - pe părţi. - Nota Trad. 
** - !n ţara orbilor, chiorul e împ ărat. - Nota Trad. 

*** - în ceea ce-l priveşte. - Nota Trad. 

33* 
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văr, cum i se atribuie, metode.e de a duce rzboiul cu masa 
mari de oameni este mai ales faptul că planurile sale cele mai 
vaste pe anii 1 793�1794 au avut la bază tocmai metoda con-. 
trară de a duce războiul : în loc să concentreze armatele 
franceze, el le fărîmiJa şi efectua operaţiile pe flancurile ina
micului în aşa fel incit îl silea pe acsta să-şi concentreze. 
for/ele. Nu prea corspunde faimei de geniu i cariera de 
mai tîrziu a lui Cnot : incoruptibila sa virtute în timpul 
Consulatului etc. ; mult lăudata apărare a Anversului (apă
rarea unei fortăreţe este, în genere, tocmai acea însărinar
în executarea căreia un ofiţer mediocru şi metodic, dar în
zestrat c·u o anumită tenacitate poate să se distingă : în afară 
de ac·easta, asediul Anversului în 1814  n-a durat nici trei luni) ; 
în sfîrşit, încercarea sa de a impune lui Napoleon in 1 815  
metodele anuli 1793 într-un moment cînd coaliţia î i  opunea 
acestuia o armată centralizată de 1 .200.000 de oldaţi, care 
acţiona dup ă un cu totul alt sistem militar, şi, în general„ 
apucăturile sale de filistin, toate acestea nu pledează în fa
voarea genialităţii lui Cnot. Apoi, unde s-a mai văzut ca un. 
om cinstit să reuşească să se menţină asemenea lui Carnot, 
cu toate că a trec·ut pin evenimentele dn termidor, fructidor, 
brumar 312 etc. 

Smma summarum *. Convenţia a fost s alvată exclusiv 
datorită faptului că forţele coaliţiei nu erau centralizate, ceea 
ce i-a dat un răgaz de un an întreg pentru pregătiri militare. 
Ea a fost salvată la fel cum s-a salvat bătrînul Fritz * * în 
războiul de 7 ani ; în acelaşi mod s-a salvat şi Wellington în 
1809 în Spania, cu toate că,  atît în ce priveşte numărul trupe
lor cit şi în ce priveşte calitatea lor, francezii au fost cel 
puţin de trei ori superiori tuturor adversarilor lor luaţi lao
laltă şi nu şi-au paraizat colosala lor forţă decît numai prin 
faptul că, în lipsa lui Napoleon, mareşalii s-au străduit în fel 
şi chip să-şi pună unii altora beţe-n roate. 

II 

ln momentul de faţă, coaliţia s-a debarasat d e  mult de. 
gfele stupide comise in 1793 ; ea şi-a concentrat într-un mod 
exclent forţele, lucru care de altfel a fost făcut încă în 18 13. 
Campania din 1812  a pus Rusia în centrul războiului întregii . 

•- concluzie generală. - Nota Tra. •• Frederic al II-iea, rgele Prusiei. - Nota Red. 
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Sfinte Alianţe pe c·ontinent. Trupele ruse au constituit nu
cleul principal în jurul căruia s-au grupat mai tîrziu prusienii, 
austriecii şi alţii. Ele au rămas principala masă a coaliţiei pînă 
la intrarea în Paris. Alexandru a fost de fapt comandantul 
suprem l tuturor amatelor (mai bine zis marele stat-major 
rus care stătea în spatle lui Alexandru) . Incepînd însă 
din 1 848, Sfînta Alianţă se sprijină pe o bază şi mai trainică. 
Desfăşurarea contrarevoluţii în anii 1849-1 851 a adus con
tinentul, cu excepţia Franţei, în aceeşi stare de dependenţă 
faţă de Rusia în care, la timpul lor, s-au aflat faţă de Napo
leon Confederaţia Rinului şi Italia. Este o vasalitate de cea 
mai pură speţă. Nikoli, id est * Paskevici, este dictatorul 
inevitabil l Sfintei Alianţe en cas de guerre **, aşa cum 
Nesselrode este azi dictatorul ei en temps de paix ***.  

Apoi, în ce priveşte arta militară modernă, ea a fost în 
întregime l aborată de Napoleon. Pînă în momentul cînd vor 
surveni anumite împrejurări despre care vom vorbi mai jos, co
mandanţilor de oşti nu le rămîne de făcut nimic altceva decît să 
umeze exemplul lui Napoleon în măsura în care o îngăduie 
condiţiile. Dar arta militară modenă este răspîndită în lumea 
întreagă. In Prusia se face totul pentru a o băga în capul fie
cărui sublocotenent, cel puţin în măsura în care poate fi 
băgată în capul cuiva, �ncă înainte ca acesta să-şi dea exa
menul de lev-plutonier. Cit despre austrieci, campania din 
Ungaria le-a dat posibilitatea să stabilească care sînt gene
ralii lor slabi, specific austrieci - alde Windischgratz, Wel
den, Gotz şi alte muieri bătrîne - şi să-i înlăture din postui. 
Cu totul altceva sînt - cum nu mai sîntem azi pe vremea „Noii 
gazete rnane" ,  putem renunţa la orice iluzii - cele două 
campanii le lui Radetzky în Italia ; pe cea dintîi el a exe
cutat-o admirabil, iar pe cea de-a doua într-un chip de-a 
dreptul magistral. Nu importă faptul că sa folosit de ajutorul 
cuiva şi nu interesează cine i-a dat acest ajutor : este de 
ajuns că bătrînu11 a avut destul bon sens * ** * să-şi însuşească 
ideile geniale le altora. Poziţia defensivă din 1848 între cele 
p atru fortăreţe - Paschiera, Mantua, Legnago şi Verona -, 
cu toate laturile p atrulatemlui admirabil ac·operite, şi modul 
cum Rdetzky a apărat această poziţie în mijlocul unei ţări 
rsculate pînă în momentul cînd a primit ajutor ar trebui 

* - adică. - Nota Trad. 
** - în cz de război. - Nota Trad. 

*** - în timp de pace. - Nota Trad. •••• - bun simţ, - Nota Trai. 
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considerate ca model de artă militară dacă sarcina sa n-ar fi 
fost mult uşurată de conducerea lamentabil! exercitată de 
generalii italieni, de şovăiWe lor necontenite, de lipsa de 
unitate din xîndurile Jor, de intrigile lui Carol-Albert şi  de 
sprijinul aristocraţilor şi al popilor reacţionari din tabăra 
adversă. Nu trebuie să uităm, de asemenea, nici faptul că el 
se găsea în cea mai fertilă ţară din 1 ne şi că de aceea era 
scutit de orice grij ă pentru aprovizionarea armatei sale. 

Campania din 1 849 este pentru austrieci o campanie cu 
totul fără precedent. Piemontezii, în loc să b areze cu forţe 
concentrate dmul spre Torino, lingă Novara şi Mortara 
(o linie cu o lungime de 3 mile) , ceea ce ar i fost mai bine 
decît orice, ori să înainteze de p e  această linie spre Milano 
pe două sau trei coloane, s-au instalat pe poziţie între Sesto 
şi Piacenza, adic'ă pe o linie cu o lungime de 20 de mile, 
ceea ce înseamnă că la efectivul lor de 70.000 de soldaţi ei 
aveau numai cite 3.500 de oameni pe milă germană, flancu
rile avînd între ele o distanţă de 3-4 bune etape de marş. 
Aceasta a fost o j alnică ofensivă concentrică asupra oraşului 
Milano, ofensivă în care forţele lor au fost insuficiente pe 
toate direcţile. Radetzky, văzînd că italienii folosesc vechiul 
sistem austriac' din 1792, şi-a dus operaţiile împotriva lor 
exact aşa cum le-ar fi dus Napoleon. Frontul piemontez era 
tăiat în două de fluviul Pad, ceea ce constituia o greşeală 
dintre cele mai grosolane. Radetzky străpunge frontul chiar 
lingă Pad şi în acest fel izolează cele două divizii de la sud 
de cele trei divizii de la nord, înigînd între ele o pană cu 
un efectiv de 60.000 de oameni ; după aceea îşi aruncă rapid 
toate forţele asupra celor trei divizii de la nord (care nu con
centrseră de'ît 35.000 de oameni) , le respinge înspre Alpi şi 
izolează unul de altul, precum şi de Torino, cele două corpuri 
de mată piemonteze. Această manevră, care a făcut ca 
toată campania să se termine în trei zile şi care nu este decît 
o copie aproape fidelă a manevrei executate de Napoleon 
în 1 809 la Abensberg şi Eckml 313 - cea mai genială dintre 
toate manevrele napoleoniene - dovedeşte, în orice caz, c: 
austriecii nu mai practică cîtuşi de puţin vechiul lor obicei 
de a defila „cu pas lent înainte" 314• In această manevră, im
portanţa hotărîtoare a avut-o tocmai rapiditatea deplasării. 
Trădarea aristocraţilor şi a lui Ramorino a uşurat executarea 
i, mai ales pin aceea că a procurat informaţii precise asupra 
dispozitivului şi planurilor italienilor. Acelaşi rol l-a avut mo
dul mîrşav în care s-a comportat la Novara brigada din Savoia, 
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care, în loc să lupte, S-a ddat la  jafuri. Din punct de vedere 
militar însă, dispoziivl stupid al piemontezilor şi manevra 
lui Radetzky, luate în sine, sînt pe deplin suficiente pentru 
a explica succesul. Indiferent de împrejurări, amîndouă aceste 
fapte trebuiau să ducă la acest rezultat. 

In sfîrşit, prin însăşi natura armatei lor, ruşii sînt nevoiţi 
să aplice un sistem militar foarte apropiat de cl modern. 
Partea principală a armatei lor constă din mase mari de in
fanterie semibarbară şi deci greoaie, precum şi dintr-o nume
roasă şi semibarbară cavalerie uşoară neregulată (cazaci) . In 
bătăliile hotărîtoare, în luptele mari, ruşii n-au acţionat nici
odată altiel decît cu mase mari de oamni. Necesitatea aces
tui lucru a fost înţeleasă de Suvorov încă la asaltul cetăţilor 
Izmail şi Oceakov. Lipsa de mobilitate a acestei armate este 
în p arte compensată de cavaleria neregulată, care mane
vrează în jurl ei în toate direcţiile şi în felul acesta îi ma
chează toate mişcările. Dar tmai acest c aracter de masă şi 
această lipsă de mobilitate a armatei ruse o fac extrem de 
p otrivită p entru a constitui nucleul şi reazemul principal, 
coloana vertebrală a unei armate de coaliţie, ale cărei operaţii 
sînt totdeauna oarecum mai lente în comparaţie cu acţiunile 
unei armate naţionale. Este un rol pe care ruşii l-au îndeplinit 
admirabil în 1813  şi în 1814 şi cu greu m putea indica în 
aceşti ni o bătălie al cărei dispozitiv să nu ne izbească prin 
caracterul compact al coloanelor ruse, care în ce priveşte 
adîncimea şi densitatea lor dep ăşeau cu mult toate cele
lalte trupe. 

Incepînd· din 1 812, francezii u greu ar mai putea fi consi
deraţi drept singurii purtători ai tradiţiilor napoleoniene. 
Aceste tradiţii au fost preluate, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, de toate armatele mari din Europa. In fiecare dintre 
ele aceste tradiţii au produs o întreagă revoluţie, mai ales 
în ultimii ani ai imperiului. In fiecare dintre le sistemul lui 
Napoleon este folosit în strategie şi în tactic ă, în măsura în 
care este compatibil cu caracterul armati respective. In
fluenţa nivelatoare a epocii brgheze s-a mnifestat şi aici ; 
vechile partiularităţi naţionale sînt în us de dispariţie şi 
în sînul armatelor : de aceea armatele franceză, austriacă şi 
prusiană, iar într-o mare măsură chiar şi cea engleză, nu sînt 
decît nişte maşini mai mlt sau mai puţin identic adaptate 

pentru maneTe napoleoniene. Aceasta nu exclude cîtuşi de 
puţin c a  în alte privinţe, bunăoară în lupta corp la corp etc., 
ele să posede calităţi sensibil diferite. Dar dintre toate arma-
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tele europene (mari) , numai armata rusă, semibarbară, este 
în stare să folosească o tactică şi o strategie de sine stătă
toare, fiind singxa armată care încă nu s-a maturizat pentru 
un sistem moden, pe deplin dezvoltat, de a duce războiul. 

Cit despre francezi, în urma războilllui mic dus în Algeria, 
ei nu numai că n-au continuat, ci chiar au întrerupt firul tra
diţiei napoleoniene a războiului mare. Rămîne de văzut dacă 
influenţa negativă pe care acest război tîlhăresc a avut-o 
asupra disciplinei se compensează prin avantajele legate de 
dobîndirea deprinderlor de război ; rămîne de văzut dacă 
acest război îi obişnuişte pe meni u viaţa de campanie 
sau, dimpotrivă, îi stoarce de puteri, extenuîndu-i, şi, în sfîr
şit, dacă nu face ca generalii să piardă acel coup d'oeil care 
este necesar pentru un război mare. In orke caz, nu încape 
nici o îndoială că, într-o măsură sau alta, cavaleria franceză 
îşi pierde în Algeria calităţile sale. Ea pierde deprinderea de 
a lovi în formaţie strîsă, care constituia tăria ei, şi se învaţă 
cu sistemul acţiunilor în formaţie desfăşurată, în care cazacii, 
ungurii şi polonezii îi vor fi totdeauna superiori. Dintre gene
rali, Oudinot s-a făcut de ruşine sub zidurile Romei, şi numai 
Cavaignac s-a distins în luptele din iunie ; dar toate acestea 
sînt încă departe de a fi grandes epreuves *, 

Aşadar, în linii generale, din punctul de vedere al supe
riorităţii in domeniul strategiei şi al tacticii, şansele coaliţiei 
sînt cel puţin egale cu cele ale revoluţiei. 

III 

Dar o nouă revoluţie, care va aduce la dominaţie o clasă 
cu totul nouă, nu va orea ea oare, asemenea primei revoluţii, 
noi mijloace de luptă şi un nou sistem de a duce războiul, în 
comparaţie cu care sistemul actual, napoleonian, va fi la fel 
de învechit şi de ineficace cum a fost sistemul din timpul 
războiului de 7 ani în c·omparaţie u sistemul din timpul primei 
revoluţii ? 

Actualul sistem de ducere a răzoiului este produsul nece
sar al revoluţiei franceze. El are drept prmisă emanciparea 
socială şi politică a burgheziei şi a ţărănimii parcelare. Bur
ghezia dă banii, iar ţTanii parcelari furnizează soldaţii ; 
emanciparea ambelor clase de cătuşele feudale şi ale sistemu
lui breslelor este o condiţie ncesară p entru apariţia actuale-

* - ml lncercări. - Nota Trad. 
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lor anate colosale ; în aceeaşi msură nivelul de bogăţie şi 
de cultură, legat de ac·eastă treaptă a dezvoltări sociale, este 
:şi el o condiţie necesară pentru asigurarea armatelor moderne 
•cu cantităţile necesare de armament, muniţie, alimente etc ., 
pentru crearea cadrelor necesare de ofiţeri instruiţi şi pentru 
<dezvoltarea intelectuală a soldaţilor. 

Să luăm sistemul militar actual, elaborat în întregime de 
Napoleon. Cei doi pivoţi ai lui sînt : folosirea în proporţii de 
masă a mijloacelor ofensive - forţă vie, cai şi guri de foc -
şi mobilitatea acestor mijloace ofensive. Mobilitatea este 
consecinţa necesară a cairacterului de masă . armatei. Ar
matele moderne nu p ot mărşălui înainte şi înapoi, luni de-a 
rîndul, pe un teritoriu de 20 de mile, aşa cum făceau armatele 
mici din perioada războiului de 1 ani. Ele nu sînt în stare să 
care după ele, în depozite de campanie, întreaga cantitate 
necesară de alimente. Ele sînt nevoite să  atace, asemenea 
unui nor de lăcuste, teritoriul ocupat de ele, aprovizionîn
du-se cu furaje din localităţi situate în toate direcţiile, în 
limitele razei de acţiune a p ropriei lor cavalerii, şi sînt ne
voite să plece atunci cînd totul a fost consumat. Stocurile din 
depozite corespund destinaţiei lor dacă nu conţin mai mult 
lecit poate fi necesar în cazuri neprevăzute. Ele se golesc 
mereu şi se completează din nou ; ele trebuie să urmeze ar
mata în deplasările ei rapide, şi de aceea numai în cazuri 
rare pot avea stocuri suficiente pentru acoperirea nevoilor 
armatei fie şi timp de o lună de zile. De aceea actualul sistem 
militar nu poate fi folosit vreme îndelungată într-o ţară să
Tacă, semibarbară şi slab populată. Din ac·eastă cauză fran
cezii au suferit un şec lent în Spania şi rapid în Rusia. La 
rîndul lor însă, şi spaniolii au fost ruinaţi în urma invaziei 
franceze : ţara le-a fost secătuită într-o foarte mare măsură. 
Cit priveşte Rusia, ea nu poate folosi vreme îndelungată, nici 
măcar în Polonia, propriul ei sistem greoi de a duce războiul 
cu mase mari de oameni. Pe propriul ei teritoriu, cit timp 
nu dispune de căi ferate, acest sistem nu p oate fi folosit de 
loc. O campaie defensivă întreprinsă de Rusia pe Nipru sau 
pe Dvina ar duce la ruinarea ţării. 

Această mobilitate a armatei p resupune de isemenea un 
anumit nivel de dezvoltare a soldatului, care în numeroase 
cazuri trebuie să ştie să se ajute singur. Este vorba aici de 
dezvoltarea mai accentuată a serviciului de patrulaTe, de 
aprovizionare cu furaje şi a serviciului în avanposturi etc. ; 
de faptul că fiecare soldat trebuie să dea dovadă de mai multă 
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iniţiativă ; de repetarea frecventă a cazurilor cind soldatul 
este nevoit să acţioneze de unul singur şi să se bizuie pe pro
pria l ui pricepere ; în sfîrşit, marea importanţă pe care a că
pătat-o lupta prin foc, ale cărei rezultate depind de dezvolta
rea intelectuală, de coup d' oeil şi de energia fiecărui soldat 
în parte, toate acestea presupun din partea subofiţerilor şi a 
soldaţilor un nivel cultural mai ridicat decit cel care a existat 
în armata bătrînului Fritz. Dar misele unei naţiuni barbare 
sau semibarbare n-au un nivel cultu'al care să pemită, pe d
o parte, disciplinarea ş i  instruirea mecanică a 500.000-
600.000 de oameni fră nici o selecţionare a celor chemaţi sub 
,arme, iar pe de altă parte dezvoltarea sau menţinerea în rîn
durile lor a acestui coup d' oeil pentru un război mic. Barbarii 
au de la natură acest haiducesc coup d'oeil. De exemplu 
cazacii ; în schimb, ei sînt mapţi pentru serviciul militar regu
lat, în aceeaşi măsură în care infanteriştii recrutaţi din rîn
durile iobagilor ruşi sînt, dimpotrivă, inapţi pentru o adevă
rată luptă prin foc. 

Acest nivel cultural mijlociu, pe care sistemul militar mo
dem îl prsupune la fiecare soldat, nu există decit în ţările 
cele mai avansate : în Anglia, unde soldatul, chiar dacă la 
origine a fost cel mai necioplit ţ>ran, trece prin şcola civi
Lizatoare a Qraşelor ; În Franţa, unde armata este formată din 
ţărani parcelari emancipaţi şi din plebea descurcăreaţă a 
oraşlor (rempla;ants *) ; în Germania de nord, unde de ase
menea feudalismul fie că a fost cu desăvîrşire lichidat, fie că 
a luat forme mai mult sau mai puţin burgheze şi unde o parte 
însemnată din efectivul armati este furnizată de oraşe ; şi, 
în sfîrşit, j udecind după ultimele războaie, un asemenea nivel 
există, după cit se pare, cel puţin într-o anumită parte a ar
matei austriece, şi anume în aceea care se recrutează în 
regiunile mai puţin feudale. Pretutindeni, cu excepţia Angliei, 
baza armatei o constituie gospodăria parcelară, şi armat: 
este cu atît mai adaptată pentru sistemul militar moden, cu 
cit situaţia ţăranului parcelar se apropie mai mult de aceea a 
proprietarului liber. 

Dar nu numai mobilitatea fiecărui soldat, ci şi mobilitatea 
maselor înseşi ale armatei presupune un nivel de civilizaţie 
corspunzător epoii burgheze. Caracterul greoi al armatelor 
prerevoluţionare este o reflectare fidelă a orînduirii feudale . 
nenumăratele căruţe cu bagaje ofiţereşti îngreuiau ele sin-

* Inlocuitori plăiţi de cetăţenii avuţi care, dorind să scape de sr
iciul militar, ii angajau să facă armata în locul lor. - Nota Red. 
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gure orice mişcare. Ar.atele înaintau la fel de încet ca şi 
întreaga viaţă. Birooraţia nscîndă a monarhiilor absolute a 
introdus o oarecare ordine în administrarea materiallui, dar 
în acelaşi timp legăturile ei cu la haute finance * au dus la 
fraude en gros **, Chiar dacă birocraţia a adus un oarcare 
folos armatelor, prejudiciul pe care li l-a pricinuit inoculîn
du-le spiritul schematismlui şi al pedantismului a fost de 
două ori mai mare. In acest sens invocăm înalta mărturie a 
însuşi bătrînului Fritz. Rusia mai suferă şi stăzi de pe ur.a 
tuturor acestor neajunsuri. Armata rusă, furată şi înşelată 
peste tot, îndură pur şi simplu foamea, iar în timpul campa
niilor sldaţii mor ca muştele. Numai statul burghez îşi apro
vizionează în mod satisfăcător trupele cu alimente şi de acee: 
poate conta pe o mobilitate suficientă a armatei sale. 

Aşadar, mobilitatea este, în toate privinţele, o calitate 
proprie armatelor burgheze. Dar ea nu numai că este o com
pletare necesară a caracterului de masă al armatelor, dar 
adseori poate chiar să suplinească lipsa lui (de pildă cmpa
nia din Piemont a lui Napoleon în 1796) . 

La Tîndul său însă, caracterul de masă l armatei este şi 
el o particularitate specifică a a.atei civilizate modene, ca 
şi mobilitatea ei. 

După cum arată experinţa ultimilor 60 de ani, indiferent 
de variatele metode folosite pentru completarea armatei -
încorporare de recruţi, Landwehrul prusian, liţia elveţiană. 
încorporarea generală -, în condiţiile reimului burghez şi 
ale ţăTănimii parcelare ibere, în nici un război popular n-au 
fost chemaţi sub drapel mai mlt de 7°/o din populaţie, ceea 
ce însemnă că la acţiunile de luptă au putut participa aproxi
mativ 5°/o. Potrivit acestui c alcul, în toamna anului 1793,. 
Franţa, dacă socotim că poplaţia ei număra 25.000.000 de lo
cuitori, trebuia să aibă în total 1 .750.000 de soldaţi, din care 
1 .250.000 de luptători efectivi. Aceştia din urmă se aflau pe· 
atunci masaţi la frontiere, lingă Tolon şi în Vendee, soco
tind aici ambele părţi beligerante, ceea ce înseamnă că 
1 .250.000 de oameni se aflau efectiv sub arme. In Prusia, care 
în momentl de faţă numra 16.000.000 de locuitorJ, 70/o şi 5°/o. 
ar reprezenta, respectiv, 1 . 120.000 şi 800.000 de oameni. Or, 
toate forţele militare prusiene, inlusiv trupele de linie ş> 
Landwehrul, numără cel mlt 600.000 de oameni. Acest 

* - marii financiari. - Nota Tcad. ** - pe scră mare. - Nota Trad. 
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exemplu arată cit de mult reprezintă pentru o n aţiune 
-chiar şi 50/o. 

Eh bien *. Dacă pentru Franţa şi Prusia ste relativ uşor să 
cheme sub ame 5°/o din populaţie, iar în cz de nevoie chiar 
7°/o, în schimb Austria nu poate mobliza� u maximum de 
eforturi, decît cel mult 50/o, iar Rusia numai 30/o. Pentru 
Austria, dacă socotim că populaţia ei numără 35.000.000 de 
locuitori, 5°/o ar însemna 1 .750.000 de oameni. ln 1849, încor
dîndu-şi toate forţele, Austria . pus în acţiune aproape 
550.000 de oameni. Ungurii, ale căror forţe au fost mult exa
gerate în notele lui Kossuth, au avut, probabi�, 350.000 de oa
meni. Dacă la aceasta adăugăm 50.000 de lombarzi, care, fie 
că nu s-au prezentat la încorporare, fie că au luptat în rîndurile 
armatei piemonteze, vom obţine în total 950.000 de oameni, 
adică nici 22/3°/o din poplaţie. Făcind acest calcul, trebuie 
să ţinem seama şi de faptl căi regiunile de frontieră locuite 
.de croaţi, regiuni aflate în condiţii speciale, au dat armatei 
.cel puţin 15°/o din populaţia lor. Rusia, potrivit celor mai mo
deste calcule, are 72.000.000 de locuitoi şi ar trebui să pună 
pe picior de război, dacă adoptăm ca normă 50/o, o armată 
de 3 .600.000 de oameni. Or, niciodată ea n-a reuşit să adune 
mai mult de 1 .500.000 de oameni, trupe regulate şi neregulate, 
din cre pe propriul ei teritoriu a putut să dispună de o ar
mată de operaţii de maximum 1 .000.000 de oameni. Cu alte 
cuvinte, toate forţele ei militare n-au depăşit niciodată 21/120/o, 
iar armata de operaţii F/isO/o, sau 1 ,39°/o din populaţie. Expli
caţia e cit se poate de simplă : raritatea populaţiei care e risi
pită pe întinderi imense, insuficienţa mijloacelor de comuni
caţie şi proporţiile infime ile producţiei naţionle. 

Caracterul de masă al mijloicelor de atac, la fel ca şi 
mobilitatea, este rezultatul necesar al unei trepte de civili· 
zaţie superioare ; în special, corelaţia modenă dintre efec· 
tivl forţelor armate şi numărul populaţiei nu este compati
bilă cu nici unil dintre stadiile de dezvoltare socială care 
preced emanciparea burgheziei . 

Aşadar, modul contemporan de a duce războiul presupune 
-emanciparea burgheziei şi a ţărănimii şi este expresia mili
tară a acestei emanipări. 

La rîndul ei, emanciparea proletariatului îşi va avea ex
presia ei aparte în domenil artei militare şi va crea o metodă 
militară nouă, aparte a ei. Cela est clair **. De pe acum se 

* - Ei bine I - Nota Trad. 0 - Acest lucru e li>de. - Nota Trad. 
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poate prevedea, într-o anumită măsură, care vor i bazele 
materiale ale acestui nou sistem d e  a duce războiul. 

Dar întocmai cum simpla cucerire a puterii politice de 
către proletariatul francez şi geman din zilele noastre, înc: 
nematurizat şi în parte tîrîndu-se în coada altor clase, ar i prin 
ea însăşi încă foarte departe de o adevărată emancipare a 
clasei muncitoare, emancipare care constă în desfiinţarea 
tuturor contradicţiilo' de clasă, tot aşa şi modul de a duce 
războiul pe care va trebui să-l folosească la început viitoarea 
revoluţie va fi foarte departe de modul pe care îl va folost 
proletariatul efectiv eliberat. 

Adevărata eliberare a proletariatului, deplina înlăturare 
a tuturor deosebirilor de clasă şi socializarea completă [voll
stăndige Konzentrierung] a tuturor mijloacelor de producţie 
în Franţa şi în Gemania presupune, în primul rînd, partici
parea Angliei la acest proces şi, în al doilea înd, cl puţin 
dublarea mijloacelor de producţie existente în momentul de 
faţă în Gemania şi în Franţa. Noul mod de a duce războiul 
presupune tocmai acest lucru. 

Inovaţiile remarcabile ale lui Napoleon în ştiinţa militară 
nu pot i depăşite printr-o minune ; noua ştiinţă militară va fi 
proisul necesar al noilor relaţii sociale în aceeaşi măsură 
în care ştiinţa militară creată de revoluţie şi de Napoleon 
a fost rezultatul inevitabil al noilor relaţii generate de revo-
luţie. Şi după cum revoluţia proletară în indusocie va consta 
nu în suprimarea maşinilor cu aburi, ci în sporirea numărului 
lor, tot laşa şi în arta militară se va merge nu spre restrînge
rea, ci spre ridicarea pe o treaptă mai înaltă a caracterului de 
masă al amatelor şi a mobilităţii for. 

Metoda napoleoniană de a duce războiul a avut drept 
premisă foţe de  producţie sporite ; fiecare nouă perfecţionare 
în sistemul de a duce războiul va avea de asemenea drept 
premisă noi foţe de producţie. Căile ferate şi telegraful elec
tric oferă de pe acum unui general talentat sau unui priceput 
ministru de război priJejul unor combinaţii u rtotul noi într-un 
război european. Crşterea treptată a forţelor de producţie, 
iar o dată cu ele şi c'reşterea populaţiei, oferă la rîndul lor 
posibilitatea de a strînge mase mult mai mari de soldaţi. Dacă, 
în loc de 25.000.000, populaţia Franţei numără astăzi 36.000.00) 
de locuitori, 50/o din această cifră nu mai reprezintă 1 .250.000, 
i 1 .800.000 de oameni. In ambele p rivinţe, puterea ţărilor 
Civilizate a marcat o creştere relativă în comparaţie cu cele 
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barbare. Numai primele dispun de o reţea întinsă de căi fe
rate, ir ritmul creşterii populaţiei lor este de două ori mai 
rapid decît, să  zicem, în Rusia. Toate aceste c·onsiderente do
vedesc, în treacăt fie zis, c ă  subordonarea Europei apusene 
faţă de Rusia devine cu fiece zi tot mai puţin posibJă şi că 
0 asemenea subordonare pe timp îndelungat este pur şi simplu 
imposibilă. 

Forţa noului mod de a duce războiul, mod care va lua 
naştere o dată cu desfiinţarea claselor, nu poate însă să se 
reducă la împrejurarea că,  o dată cu crşterea populaţiei, cei 
50/o mobilizabili vor forma o masă tot mai mare. Această 

lorţă trebuie să rezulte din împrejurarea că va deveni posibil 
·să fie chemaţi sub arme nu 5 sau 7o, ci 12-1 60/o din întreaga 
populaţie, adică între o jumătate şi două treimi din populaţia 
masculină adultă - aproximativ toţi bărbaţii valizi între 18  
ş i  30  sau chiar 40 d e  ani. Dar dacă Rusia nu-şi va  putea spori 
1orţele mHitare de la 2-3°/o la 50/o fără o revoluţie totală în 
întreaga ei organizare socială şi politică internă, şi în special 
în producţia ei, la rîndul lor nici Germania şi nici Franţa 
nu-şi vor putea spori de la 5°/o la 120/o efectivul de care dis
pun, fără a-şi revoluţiona producţia, care trebuie să fie mai 
mult decît dublată. Numai atunc'i cînd productivitatea medie 
a muncii fiecăruia va da, datorită folosirii maşinilor et� .• de 
două ori mai multe produse decît în prezent, numai atunci 
vor putea fi eliberaţi din producţie de două ori mai multe 
braţe de muncă, şi aceasta numai pentru scurt timp ; se ştie 
.doar că niciodată o ţară n-a putut menţine mult timp lb arme 
50/o din întreaga ei populaţie. 

Dacă vor exista condiţiile corespunzătoare, dacă produc
tia naţională va fi sporită şi centralizată într-o măsură sufi
cientă, dacă - ceea ce-i absolut necesar - vor fi desfiinţate 
clasele (în virtutea poziţiei sale sociale de aristocrat, volun
tarul prusian înrolat pe termen de un an 315 - afară de cazul 
cînd este subofiţer sau ofiţer al Landwehrului - nu va putea 
fi niciodată un bun soldat alături de un ţăran sau de un lucră
tor) , atunci limitele încorporării posibile vor fi determinate 
exlusiv de numărul locuitorilor în stare să poarte arme ; 
adică, în caz de extremă nevoie, vor putea fi înarmaţi în cel 
mai scurt timp 15-200/o din populaţie, iar armata de operaţii 
va putea să aibă 12-1 50/o. La rîndul ei însă, existenţa unor 
asemenea mase imense presupune şi o mobilitate mult mai 
mare lecit aceea pe care o au armatele moderne. Fără o în
tinsă reţea de căi ferate, aceste mase nu vor putea fi nici con-
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centrate, nici aprovizionate cu alimente şi muniţie, mc1 de
plasate dintr-un loc în altul. Fără telegraful electric conducerea 
lor va fi cu desăvîrşire imposibilă. Şi deoarece folosirea unor 
mase atît de mari exclude posibilitatea ca strategul şi tacti
cianul (comandantul pe cîmpul de bătălie) să fie întruniţi în 
aceeaşi persoană, se va impune aiCi o diviziune a muncii. 
Operaţiile strategice - coordonarea acţiunilor diferitelor mari 
·unităţi de trupe - vor trebui dirijate dintr-un singur punct 
central cu ajutorul liniilor de telegraf ; conducerea operaţiilor 
tactice va fi exercitată de diferiţi generali. ste limpede că în 
asemenea condiţii războiul va putea şi va trebui să ajungă 
la deznodămînt într-un termen şi mai scurt lecit �a Napoleon. 
Acest lucru va fi dictat de proporţiile colosale ale cheltuieli
lor şi va deveni inevitabil, pentru că orice lovitură dată cu 
asemenea mase va avea, prin forţa lucrurilor, o importanţă 
decisivă. 

Prin masa Im şi prin mobilitatea lor strategică, aceste ar
mate vor avea deci o forţă cumplită şi fără precedent. Mobi
litatea tactică (în serviciul de patru�are, în lanţurile de tră
.gători, pe cîmpul de luptă) a unor astfel de soldaţi va fi şi ea 
mult mai mare. Prin forţa lor, prin îndemînarea lor şi nivelul 
lor intelectual, ei vor fi superiori tuturor soldaţilor pe care 
îi poate furniza soc'ietatea actuală. Din păcate însă, toate 
acestea nu vor putea fi realizate decît după mulţi ani, într-o 
perioadă cînd, datorită lipsei unui adversar de aceeaşi talie, 
asemenea războaie cu caracter de masă vor n devenit în ge
nere imposibile. Dar, în prima perioadă a revoluţiei proletare, 
principalele premise necesare pentru realizarea tuturor acestor 
lucruri vor lipsi ; ele vor lipsi cu atît mai mult în 1 852. 

E puţin probabil ca, în comp araţie cu anul 1789, procentul 
pe care îl reprezintă astăzi proletariatul raportat la întreaga 
populaţie a Franţei să se fi dublat. Pe acea vreme - c'el puţin 
între 1792 şi 1 794 - propaganda în rîndurile proletariatului 
şi starea lui de încordare atinseseră un nivel care nu era mai 
prejos de nivelul ce va fi atins în viitorul apropiat. Incă pe 
atunci era limpede că, în timpul unor războaie revoluţionare 
însoţite de crîncene zguduiri interne, masa proletariatului tre
buie folosită în interiorul tării. Acelaşi lucru se va întîmpla 
şi acum şi probabl chiar într-o măsură mai mare lecit ori
cînd în trecut, deoarece pe măsura înaintării coaliţiei vor 
c'reşte şansele izbucnirii imediate a unor războaie civile. De 
aceea proletariatul nu va putea trimite în armata de operaţii 

·lecit un contingent neînsemnat. Plebea de la oraşe şi ţăranii 
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vor rămine sursa prinipală p entru completarea armatei. Cu 
alte cuvinte, revoluţia va fi nevoită să ducă războiul cu mij
loacele şi cu metodele cu c·are este dus în genere în vre
murile noastre. 

Numai un doctrinr ar putea să-şi pună întrebarea dacă, 
dispunînd de aceste mijloace, adică de o armată de operaţii 
rprezentînd -5°/o din populaţie, nu s-ar putea găsi noi com
binaţii şi nu s-ar putea inventa metode noi, nimicitoare de 
folosire a acestor forţe ? Aşa cum productivitatea războiu
lui de ţsut nu poate fi mrită de 4 ori dacă nu înlocuieşti 
forţa lui motrice - forţa braţului - prin forţa aburului, dacă 
nu inventezi o nouă unealtă de producţie care să nu semene 
decît foarte puţin cu vechiul război de ţesut manual, tot aşa 
în arta militară nu se pot obţine rezultate noi u mijloace 
vechi. Numai crearea unor mijloace noi, mai putenice, face 
posibilă obţinerea unor rezultate noi, mai grandioase. Orice 
mare comandant de oşti care a deschis o epocă nouă în isto
ria militară prin folosirea unor combinaţii noi este sau inven
tatorul unor noi mijloace materiale, sau primul care a găsit 
metoda justă de a folosi mijloace noi, inventate înaintea lui. 
ln răstimpul dintre Turenne şi bătrînul Fritz s-a produs o revo
luţie în axma infnteriei : baioneta Juase locul suliţei şi închi
zătorul cu cremene locul amorsei 'u fitil ; meritul istoric l 
b ătrînului Fritz în domeniul ştiinţei militare este că, men
ţinîndu-se în linii generale în cadrul modului de atunci de a 
duce războiul, el a modificat şi a perfecţionat vechea tactică, 
adoptînd-o noilor feluri de arme. Tot aşa meritul istoric al lui 
Napoleon este că l a găsit singurul mod just de folosiire tac
tică şi strategică a uriaşelor mase înarmate, a căror apariţie 
a devenit posibilă numai datorită revoluţiei, şi a dus ac·eastă 
strategie şi tactică la un asemenea grad de perfecţiune, încît, 
priviţi în ansamdu, generalii contemporani nu numai că nu 
sînt în stre să-l întreacă, dr, în cele mai strălucite şi mai 
reuşite operaţii ale lor, nu încearcă decît să-l imite. 

Summa sumarum. Revoluţia va lupta cu mijloace militare 
modene şi cu ajutorul artei militare moderne împotriva unor 
adversari care vor folosi şi ei mijloace militare moderne şi 
arta militră modenă. Şansele coliţiei de a dispune de ta
lente militare vor fi cel puţin la fel de mari ca şi cele ale 
Franţei : ce seront alors Ies gros bataillons qui l'empor
teront *. 

* - superioritatea va fi atunci de partea marilor batalioane. -
Nota Trad. 
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IV 
Să vedem acum ce batalioane ar putea fi încadrate în ar

mata de operaţii şi cum ar putea fi ele folosite. 
1 .  Rusia. Amata rusă din timp de pace are un efectiv no· 

minal de 1 . 1 00.000 de soldaţi ; de fapt însă efectivul ei nu 
trece de 750.000 de soldaţi. Incepînd din 1 848, guvernul us 
a depus eforturi susţinute pentru a spori la 1 .500.000 de oa
meni efectivul real din timp de război. In măsura posibilului, 
Nikolai şi Paskevici au controlat personl situaţia peste tot. 
Prin umare putem considera că în momentul de faţă Rusia 
şi-a sporit armata cel puţin la nivelul efectivului complet din 
timp de pace, adic ă  la 1 . 100 .000 de oameni, din care trebuie 
.sd scădem cel mult : 

pentru Caucaz 
„ Rusia propriu-zisă , 

„ guberniile poloneze 
bolnavi, detaşamente cu misiune 

specială etc. . . . . 

Total , 

100.000 de oameni 
150.00 li li 
150.000 " " 
150.000 " 

550.000 de oameni 

Rămîn 550.000 de oameni care pot fi folosiţi pentru acţiuni 
militare în afara ţării. ste ceva mai mult decît ceea ce Rusia 
a trimis efectiv peste hotare în 1813 .  

2 .  Prusia. I n  cazul cînd guvernul a r  chema sub drapel 
Landwehrul din întîia şi a doua chemare, pe cei fără ordine 
de chemare şi în general tot ce poate fi chemat, admirabila 
Jui armată din timpul de război ar fi formată din cel puţin 
650.000 de oameni. Dar în momentul de faţă el n-ar putea mo
biliza decît cel mult 550.000 de oameni. Să socotim numai 
500.000 d e  oameni. Dintre aceştia, pentru garnizoane etc. nu 
va trebui afectat decît un număr ceva mai mare lecit efec
tivul Landwehrului din a doua chemare (150.000 de oameni) ; 
într-adevăr, chemarea treptată a celor fără orpin de chemare 
şi a contingentului anului viitor - lucru de care se va îngrij i 
Nikolai, precum şi trecerea neîntreruptă a trupelor ruse vor 
asigura rezerve suficiente pentru eventualitatea unei încer
cări de răscoală în interiorul ţării. In afară de aceasta, tru
pele prusiene vor avea un procent mai mic de bolnavi, de
o arece se vor concentra în propria lor ţară şi vor avea de 
€Xecutat un marş mai scurt decît uşii pentru a ajunge la 
Rin. Totuşi, aşa cum am procedat şi în c azul ruşilor, scădem 

34 - Marx-Engels - Opere, voi. 7 
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jumătate şi considerăm disp onibilă numai cealaltă jumătate, 
adică 250.000 de oameni. 

3. Austria. Cel puţin 600.000 de oameni se află sub arme 
şi în concediu, de unde se pot întoarce în armată tot atît de 
repede ca Landwehrul prusian. Scădem şi aici jumătate, de
oarece, pînă la formarea unor noi rezerve, cel puţin pentru "/s din monarhie trupele ruseşti care se deplasează în urma 
austriecilor vor servi drept rezerve în inteiorul ţării şi vor 
paraliza focarele oricărei răscoale. Rămîn disponibili pentru 
acţiuni împotriva inamicului 300.000 de oameni. 

4. Confedera/ia germană. Intrucît aceşti domni se află chiar 
lingă Rin şi întrucît întreaga armată a coaliţiei va trece prin 
teritoriile lor, ei aproape că n-au nevoie de garnizoane împo
triva populaţiei locle, cu atît mai mult cu cît, chiar după 
primele succese ale coliţiei in lupta ei împotriva Franţei, 
armatele de rezervă se vor instala de-a curmezişul întregii 
Germanii, de la nord la sud. De aceea Confederaţia germană 
va pune pe picior de război cel puţin 120.000 de oameni. 

5. In ceea ce priveşte trupele guvenelor italiene, ale dane
zilor, belgienilor, olandezilor, suedezilor etc., socotim deocam
dată c ă  vor avea un efectiv total de 80.000 de oameni. 

Aşadar, potrivit calcului de mai sus, trupele coaliţiei nu
mără în total 1 .300.000 de oameni, în parte deja aflaţi sub 
arme, iar în parte putînd fi chemaţi imediat. Toate aceste 
date au fost micşorate în mod intenţionat. Numai scăzămîntul 
făcut pentru bolnavi este atît de mare, încît după două luni 
de la începerea operaţiilor s-ar putea organiza în apropierea 
frontierei franceze, exclusiv din vindecaţi etc . ,  o a doua ar
mată cu un efectiv de 350.000 de oameni. Dar efectivul acestei 
armate va fi fără doar şi poate şi mai mare, deoarece în pre
zent nici un guvern nu este atît de nechibzuit încît să  înceapă 
războiul fără a ordona, simultan cu trimiterea armatei de ope
raţii, încorporarea de noi efective cit mai mari, care sînt tri
mise pe urmele primei armate. 

Trupele primei armate ( 1 .300.000 de oameni) pot fi con
centrate în întfegime în decurs de aproximativ două luni de 
zile dacă se procedează după următorul plan. Prusienii şi  
austriecii pot mobiliza în întregime în termen de două luni 
contingentele arătate mai sus ; în această privinţă nu încape 
nici o îndoială după mobilizarea din noiembrie anul trecut ; 
cît priveşte trupele ruseşti, ele vor avea ca trei puncte ter
minus de concentrare în primul rînd Berlinul, Breslau * şi 

• Denumirea germană a oraşului Wroclaw. - Nota Red. 
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Cracovia sau Viena (vezi mai jos) . De la Petersburg la Berlin 
sînt 1aproxiimativ 45 de zile de marş, de la Berlin la Rin 16, 
în total 6 1  de zile de marş, socotind cite 5 mile germane * 
pe zi. De la Moscova la Breslau sînt 48 de zile de marş, de la 
Breslau la Mainz 20, în total 68 de zile de marş. De la  Kiev 
la Viena 40, de la Viena la Basel 22, în total 62 de  zile de 
marş. Dacă adăugăm şi  zilele de popas, de care trupele ruseşti 
nu se pot lipsi în nici un caz, în special cînd au de făcut etape 
de marş forţat ca cele arătate mai sus, este limpede că şi tru
pele staţionate la Moscova, Petersburg şi Kiev vor putea 
foarte bine să ajungă la Rin după trei luni, chiar dacă presu
punem că trupele se vor deplasa numai pe j os, fără a folosi 
căile ferate şi căruţele. In Gemaia însă aceste mijloace de 
transport pot fi folosite aproape pretutindeni, în Rusia şi în 
Polonia - pe  alocuri cel puţin ; folosirea acestor mijloace ar 
scurta, fără doar şi poate, cu vreo 1-20 de zile durata de
plasării trupelor. Dar încă de pe acum masele principale ale 
trupelor ruseşti se află concentrate în guberniile poloneze, 
şi, întrucît situaţia politică face să fie probabilă izbucnirea 
unei crize, este cert c ă  acolo vor fi trimise şi mai multe forţe 
armate. In consecinţă, punctele de plecare ale ruşilor nu vor fi 
Peters burgul, Moscova şi Kievul, ci Riga, Vilno, Minskul, 
Dubno şi Kameneţ, fapt datorită căruia distanţa se va micşora 
cu aproximativ 60 de mile, adică cu 12 zile de marş şi cu 4 zile 
de popas. Totodată, în fiecare a treia zi (în ziua de popas), 
o parte considerabilă a infanteriei - mai ales cea înca1tiruită 
în localităţile mai îndepărtate - va putea fi deplasată cu mij
loace de transport p e  o distanţă de cel puţin 5 mile, ceea ce  
înseamnă că pentru această p arte a armatei şi zilele de popas 
pot fi adăugate la zilele de marş. In aceste condiţii, materialul 
de artilerie, muniţia şi alimentele vor putea fi transportate 
cu uşurinţă pe calea ferată. Atelajele de artilerie şi servanţii 
se vor putea deplasa în coloană de marş sau pe calea ferată 
şi în felul acesta vor sosi la destinaţie în orice caz mai repede 
decît cu vechiul mod de deplasare. 

Din cele spuse ajungem la concluzia că nimic nu va îm
piedica armata coaliţiei ca, în termen de două luni de la 
izbucnirea revoluţiei, să se concentreze pe Rin în ordinea 
următoare : 

* Mila germană, sau geografică, este egală cu 7,420 km. - Nota Red. 
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rima rmată : 

1 .  Prima linie pe Rin şi în Piemont : 

Prusieni, austrieci şi alţii . . . . 750.000 J Ruşi . . . . . . . . . . . . 300.000 1 .050.00 

2. A doua linie, rezervele, la distanţă 
de 10 zile de marş - ruşi . 250.000 ����--� 

Total 1.300.000 
(cum s-a arătat mai sus) 

A doua armată : 

1. Rezerve ale membrilor secundari ai 
coaliţiei, unităţi prusiene, austriece 
etc. în curs de concentrare . . . 

2. Rezerve useşti aflate in drum, la 
distanţă de 20 de zile de marş . 

Total general în ambele armate . 

200.000 

150.000 
350.000 

1 .650.000 

La drept vorbind, în condiţiile actuale va fi nevoie de cel 
mlt -6 săptămîni pentru a aduce la Rin 300.000 de ruşi şi 
tot în acest timp prusienii, austriecii şi aliaţii secundari vor 
putea aduce la Rin efectivele menţionate mai sus ; dar, ţinînd 
seama de obstacolele neprevăzute c are se ivesc în cadrul ori
cărei coaliţii, c onsiderăm că va fi nevoie de 2 luni încheiate. 
Este puţin probabil ca, în momentul debarcării lui Napoleon 
după Elba, dispozitivul trupelor aliate, în sensul deplasării 
lor spre hotarele Franţei, să fi fost tot atît de favorabil ca cel 
actual ; cu toate acestea, ruşii se aflau deja pe Rin atunci cînd 
Napoleon lupta la Waterloo împotriva englezilor şi pru
sienilor. 

Se pune întrebarea : ce resurse poate să opună c oaliţiei 
Franţa ? 

1 .  Trupele de linie însumează aproximativ 450.000 de oa
meni, din care 50.000 se află în Algeria, unde prezenţa lor 
este absolut necesară ; rmîn 400.000 de oameni, din care tre
buie să scădem bolnavii, efectivul minim necesar pentru gar
nizoanele fortăreţelor şi micile detaşamente instalate în punc
tele nesigure din interiorul ţării ; în cl mai bun caz deci se 
poate conta pe 250.000 de oameni. 

2. Mijlocul preferat al „roşilor" de astăzi - chemarea din 
nou sub arme a soldaţilor care şi-au făcut stagiul - poate fi 
folosit cu succes, ca măsură coercitivă, cel mult faţă de 6 con
tingente, adică de la 27 la 32 de ani. Fiecare contingent tre
buie să dea la încorporare cite 80.000 de oameni. Pierderile 
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de p e  urma războiului din lgeia şi a climei de acolo, mor
talitatea normlă în decurs de 12 ani, scăderea celor deveniţi 
inapţi pentru serviciul militar, a emigranţilor, în sfirşit a ace
lora care printr-un mijloc sau altul vor izbuti să se sustragă 
de la obligaţia de a se întoarce în armată într-un moment 
cind şi aş a aparatul administrativ este lovit de dezorganizare, 
toate acestea vor face ca numărul total l foştilor recruţi din 
aceste 6 contingente, întorşi în armată, să se reducă în cazul 
cel mai bun de la 480.000 la 300.000 de oameni. Din această 
dfră trebuie să scădem apoi 150.000 de oameni pentru com
pletarea garnizoanelor din fortăreţe, care se va face mai ales 
cu mobilizaţi din această categorie, ca una care este formată 
din oameni mai virstnici şi, în majoritatea cazurilor, căsăto
riţi. Restul de 150.000 de oameni pot fi mobilizaţi cu uşurinţă 
în două Juni de zile dacă m ăsuile luate vor i cit de cit 
chibzuite. 

3. Miliţia populară, voluntarii, levee en masse şi altă cane 
de tun de mina a doua, oricare i-ar fi numele. Exceptind pe 
cei aproximativ 1 0.000 de gardes mobiles *, care abia trebuie 
adunaţi, toţi cei din această categorie nu minuiesc armele 
mai bine decit oicare membru al miliţiei populare germane. 
Francezii, ce-i drept, îşi însuşesc mai repede acest meşteşug, 
dar două Juni reprezintă totuşi un termen mult prea scurt. 
Dacă Napoleon reuşea să-i determine pe recruţii săi să facă 
în 4 s ăptămini şcoala batalionară, aceasta se datora numai 
existenţei unor cadre excelente ; or, prima consecinţă a revo
luţiei viitoare va fi dezorganizarea acestor cadre de linie. In 
plus, revoluţionarii noştri din Franţa sint, după cum se ştie, 
foarte ataşaţi tradiţiilor şi este neîndoielnic că înainte de 
toate vor începe să strige : Levee en masse I Deux millions 
d'hommes aux frontieres I **. Două milioane de s oldaţi ar fi 
ceva admirabil dacă din p artea coaliţiei ne-am putea aştepta 
din nou la gafe de felul celor făcute anno *** 1 792-1793 şi 
dacă s-ar dispune de timp .suficient p entru instruirea treptată 
a 2.000.000 de oameni. D ar despre asta nici vorbă nu poate 
fi. Dimpotrivă, trebuie să ne aşteptăm ca după două luni de la 
izbucnirea revoluţiei să apară la hotare 1 .000.000 de soldaţi 
gata pentru acţiuni de luptă, şi sarcina va consta în a pomi 
u şanse de succes împotriva acestui milion de oameni. 

* - qărzi mobile. - Nota Trad. 
** - Incoporare generală I Două miliole de 0.meni l. frontiere. -

Nota Trad. 
*** - în anul. - Nota Trad. 
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Dacă francezii vor copia iarăşi orbeşte tradiţiile anului 
1 793, ei vor întreprinde o experienţă cu  încorporarea a 
2.000.000 de oameni, c eea ce înseamnă că  se vor angaja într-o 
acţiune atît de vastă, încît, dat fiind termenul scurt, rezul
tatul real va fi egal cu zero. In practică, în condiţiile lipsei 
de c·adre, instruirea şi formarea în 8 săptămîni a 1 .500.000 de 
oameni se vor reduce la cheltuirea fără rost a tuturor resur
selor, fără ca armata să capete măcar un singur b atalion apt 
de luptă. 

Alta va fi situaţia dacă Franţa va avea un ministru de 
război ca lumea, care să cunoască cît de cît războaiele revo
luţionare şi metodele de organizare rapidă a unei armate, şi 
dacă în c alea acestuia nu vor sta piedici stupide decurgînd 
in ignoranţă şi din goana după popularitate. Un asemenea 
om se va menţine in limitele posibilului şi va putea face 
multe. In acest caz va trebui să se ponească aproximativ de 
la următorul plan. 

Forţele armate se compun, în primul rînd, din două părţi 
constitutive : 1) gărzile proletare la oraşe şi gărzile ţărăneşti 
la sate, în măsura în care gărzile ţărneşti sînt demne de în
credere pentu siciul interior, şi 2) armata regulată - îm
potriva invaziei. 

Fortăreţele sînt deservite de gărzile proletare şi ţărăneşti. 
Din rîndurile armatei nu se afectează în acest scop decît sub
unităţile strict necesare. Apărarea unor centre ca Paris, 
Strasburg, Lyon, Metz, Lille şi Valenciennes, fortăreţe de 
importanţă capitală şi în acelaşi timp oraşe mari, va necesita, 
în afară de propriile lor gărzi şi de mici detaşamente ţără
neşti din împrejurimi, doar puţine trupe de linie. Gărzile pro
letare nefolosite pentru serviciul interior, în măsura în care 
sînt formate din muncitori neocupaţi în producţie, trebuie 
concentrate într-o tabără de instrucţie şi instuite sub con
ducerea unor ofiţeri şi subofiţeri vechi, inapţi pentru serviciul 
în campanie ; ele vor servi la completarea pierderilor suferite 
de armata de operaţii. Această tabără ar putea fi instalată 
în apropiere de Orleans, în care c az va servi totodată şi ca 
ameninţare împotriva districtelor legitimiste. 

Efectivul trupelor de linie aflate pe teritoriul francez tre
buie să fie triplat, adică sporit de la 400.000 la 1 . 100.000 de 
oameni. Acest lucru poate i realizat în felul următor. Fiecare 
batalion se transformă în regiment ; înaintarea în funcţie a 
ofiţerilor şi subofiţerilor, care se va produce în mod inevita
bil cu acest prilej, le va inspira nu mai puţin respect pentru 
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revoluţie decit ghilotina şi tribunalul militar. In măsura posiJ 
bilului, sporirea inevitabilă a cadrelor trebuie să se producă 
în mod treptat. Revoluţia trebuie să atragă de partea ei un 
număr cit mai mare de ofiţeri. Acest lucru e cit se poate de 
important, dată fiind imposibilitatea de a crea ca prin farmec 
noi ofiţeri în termen de două luni de zile. In afară de aceasta, 
cadrele de comandă mijlocii şi inferioare din armata franceză 
mai posedă destul sentiment naţional pentru ca, sub influenţa 
unei înaintări în funcţie, a unei conduceri energice din partea 
departamentului militar şi a perspectivei unor şanse de suc
ces militar, această categorie de ofiţeri să poată fi pe deplin 
utilizabilă la  început ; mai ales dacă se va proceda la pedep
sirea exemplară a c'îtorva rebeli şi dezertori. Elevii şcolilor 
militare şi funcţionarii de la Ponts et chaussees * pot deveni 
admirabili ofiţeri de artilerie şi de geniu ; iar după citeva 
b ătălii vor începe să apară din rîndurile gradelor inferioare 
talente militare, atît de frecvente la francezi, pe deplin apte 
pentru a prelua comanda companiei după prima luptă. Cit 
despre soldaţi, efectivul necesar va fi format 

din trupe de linie • . . . • . . . . . 400.000 
" rezervişti chemaţi sub arme . . . . • 300.000 

Mai rămîn să fie chemaţi sub arme şi instruiţi 500.000 de 
oameni, în total 1 .200.000, iar dacă considerăm 100.000 de 
bolnavi - 1 . 1 00.000. Din acest număr pot fi folosiţi pentru 
acţiuni de luptă : 

soldaţi de linie 
rezervişti 
recruţi . . . . 

250.000 
150.000 
400.000 

800.000 

Viitorul va arăta ce se poate întreprinde cu o asemenea 
armată. A instrui în decurs de două luni de zile, ca efective 
de completare pentru armata de linie, 400.000-500.000 de re
cruţi, care vor fi vărsaţi în aceleaşi regimente şi batalioane 
cu soldaţi din armata regulată şi cu foşti soldaţi redaţi arma
tei, nu este o treabă chiar atît de grea dacă va fi începută 
neîntîrziat, le lendemain de la revolution * *. Toate aceste efec· 
tive vor servi la întărirea infanteriei şi artileriei : în 2 luni 
se poate instrui un infanterist şi chiar un artilerist care să 

• - Poduri şi  şosele. - Nota Trad. 
** - a doua zi după revoluţie. - Nota Trad. 
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posede cunoştinţe elementare în ce priveşte dservirea tunu
lui, dar nicidecum un cavalerist. D e  aceea creşterea numerică 
a cavaleriei va fi foarte mică. 

Intregul plan de mobilizare expus mai sus presupune ne
apărat un bun ministru de război, care să ştie să aprecieze 
just situaţia politică, să posede cunoştinţe atît în domeniul 
strategiei şi l tacticii cit şi în ce priveşte detaliile folosirii 
diferitelor arme, precum şi suficientă energie, rapiditate şi 
decisiveness * ; este necesar de asemenea ca nătîngii care 
se vor afla în guven alături de el să-i ac·orde deplină liber
tate de acţiune. De unde va lua însă partidul „roşu" din 
Franţa un asemenea om 1 Dimpotrivă, există toate ş ansele 
ca să vedem tabloul obişnuit : vreun ignorant, care în calitate 
de b on democrate * * se consideră singur şi este considerat 
de alţii ca fiind potrivit pentru orice post, va încerca s ă-l 
facă pe Camot, va decreta încorporarea generală şi va dis
truge absolut totul ; foarte curînd spiritul lui de iniţiativă se 
va epuiza ş i  atunci el va lăsa totul la discreţia rutinei unor 
funcţionai de mina a doua ai vechiului regim, iar armatele 
inamice vor fi lăsate să se apropie de zidurile Parisului. Iar 
pentru a veni de hac unei coaliţii europene în timpurile 
noastre nu este de ajuns să fii Pache, Bouchotte sau chiar 
Canot, ci trebuie să fii de talia lui Napoleon, ori să ai în 
faţa ta adversari din cle-afară de proşti sau să fii deosebit 
de norocos. 

Nu trebuie să uităm că în toate calculele de mai sus cu 
privire la forţele militare ale coaliţiei am luat tot timpul ci
frele minime pentru efectivul total al trupelor şi, invers, cifrele 
maxime pentru tot felul de scăzăminte ; aceasta înseamnă că, 
în cazul unei conduceri cit de cit satisfăcătoare, efectivul tru
pelor aflate la dispoziţia inamicului va i mai mare, iar timpul 
necesar p entru concentrarea lui mai mic decît cel arătat aici. 
Pentru Franţa însă presupunerile noastre sînt b azate pe prin
cipiul invers : am luat în considerare timpul maxim aflat 
la dispoziţia francezilor, cifra maximă a efectivului pe c are 
îl pot aduna şi am făcut scăzăminte minime ; aceasta înseamnă 
că pentru efectivul total l trupelor aflate la dispoziţia revo
luţiei am luat cifrele cele mai mari posibile. Cu alte cuvinte, 
toate aceste calcule ne înfăţişează cazul cel mai favorabil 
pentru revoluţie, dacă facem abstracţie de împrejurări nepre-

* - hotărîre. - Nota Trad. ** - bn dmocrat. - Nota Trad. 
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văzute şi de eventualitatea unor gafe serioase din partea 
coaliţiei. 

In plus, făcînd presupunerile de mai sus, m p onit de l a  
ipoteza c ă  revoluţia şi invazia inamiuli n u  v o r  provoca ime
diat un război civil în interiorul ţării. In momentul de faţă, 
60 de ani după ultimul război ivl în Franţa, nu se poate 
spune cu certitudine dacă fanatismul legitimist va fi în stare 
de ceva mii mult decît de o răscoală efemeră. Este dar totuşi 
c ă, pe măsură ce coaliţia va înainta, vor creşte şansele izbuc
nirii unor răscoale asemănătoare celor de la Lyon şi Toulon 
din 1793 etc., vor creşte şansele înjghebării unei alianţe vre
melnice între toate clasele şi p artidele învinse pe plan poli
tic. Dar să admitem şi în această privinţă situaţia cea mai 
favorabilă pentru revoluţie, şi anume că gărzile revoluţio
nare - proletare şi ţărăneşti - vor fi în stare să r.lizeze 
cu succes dezarmarea departamentelor şi claselor răsculate. 

D espre posibilitatea ivirii unor ş anse favorabile revoluţiei 
datorită unor eventuale răscoale în Gemania, Italia etc. vom 
vorbi mai jos. 

V 

Să trecem la acţiunile de luptă propriu-zise. 
Dacă, luînd ca centru Parisul, descriem cu compasul pe 

hartă o circumferinţă avînd ca raz, distanţa Paris-Strasburg, 
această circumferinţă va întretăia frontiera franceză între 
Grenoble şi Chambery, Ungă Pont-de-Beauvoisin, va urca spre 
nord de-a lungul frontierei, trncînd prin Geneva, lanţul mun
ţilor Jura, B asel, Strasburg şi Hagenau, apoi va urma cursul 
Rinului pînă la gurile acestuia, depărtîndu-se de el în unele 
locuri, dar la o distanţă de cel mult două zile de marş. Dac ă 
Rinul ar fi frontiera Franţei, pe toată întinderea acestei fron-

• tiere, încpînd de Ja punctul unde nu mai este protej ată d e  
A1pi ş i  pînă l a  Marea Nordului, Parisul s-ar afla aproximativ 
Ja aceeaşi distanţă de orice punct al ei. Atuncî s istemul mili
tar al Franţei, avînd drept centru P arisul, ar i în concordanţă 
deplină cu condiţiile geografice. In această ipoteză, de l a  
Chambery l a  Rotterdam a m  avea un simplu arc de cerc, de-a 
lungul c ăruia toate punctle singurei frontiere descoperite a 
Franţei, şi anume ale celei mai apropiate de capitala ei, s-ar 
ala la aceeaşi distanţă de Paris : aproximativ 70 de mile ger
mane, sau 14 zile de marş. Totodată, această frontieră ar i 
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apărată de un fluviu. Aceasta constituie, din punct de vedere 
militar, baza reală a afirmaţiei că Rinul este frontiera natu
rală a Franţei. 

Dar aceeaşi configuraţie aparte a cursului Rinului face din 
el baza de plecare a tuturor operaţiilor concentrice îndrep
tate împotriva Parisului, căci pentru ca mai multe armate să  
poată ajunge simultan la Paris ş i  să-l ameninţe simultan din 
diferite direcţii ele trebuie să pornească concomitent din 
puncte situate la aceeaşi depărtare de Paris. Cu toate că ope
raţii concentrice implică un anumit pericol atunci cînd punc
tele de concentrare sînt situate în raza de acţiune a armate
lor inmicului şi cu atît mai mult atunei cînd coincid cu baza 
de operaţii a acestuia din urmă, operaţiile oricărei armate 
contrarevoluţionare de coaliţie împotriva Franţei trebuie să 
aibă, )fin forţa lucrurilor, un caracter concentric. Cauzele 
sînt următoarele : 1) cucerirea Parisului înseamnă cucerirea 
întregii Franţe ; 2) nici un punct de pe frontieră situat în raza 
de operaţii a armatelor franceze nu poate fi lăsat descoperit, 
căci, în caz contrar, francezii ar putea provoca o răscoală 
pe teritoriul coaliţiei, trimiţîndu-şi detaşamentele în spatele 
armatelor inamice ; 3) aprovizionarea marilor mase de oameni 
pe care orice coaliţie este nevoită să le arunce împotriva 
Franţei necesită numeroase linii de operaţii. 

Frontiera pe care cele două armate vor fi nevoite s-o apere 
se întinde de la Chambery la Rotterdam. Frontiera cu Spaia 
putem să n-o luăm deocamdată în considerare. Frontiera cu 
Italia, de la Var p înă la !sere, este protejată de Alpi şi, în 
afară de asta, urmează o linie care se îndepărtează de Paris, 
formînd o tangentă la arcul de cerc amintit mai sus. Această 
frontieră trebuie luată în considerare numai în cazul : 1) cînd 
trecătorile fortificate din Alpii Savoiei, îndeosebi Montcenis, 
vor fi în mîinile francezilor ; 2) cînd va exista intenţia de a se  
întreprinde o diversiune pe litoral pentru care trebuie să  
existe motive speciale ; 3)  cînd armatele franceze, după c·e 
vor fi asigurat securitatea frontierei în toate celelalte puncte, • 
vor intenţiona să treacă la ofensivă aici, după exemplul lui 
Napoleon în 1 796. In toate celelalte cazuri posibile, acest sec
tor de frontieră se află departe de eventualul teatru al O?e
raţiilor. 

Aşadar, atît pentru coaliţie cît şi pentru Franţa, operaţiile 
active se limitează la linia care merge de la Chambery sau 
de la rîul !sere pînă la Marea Nordului, precum şi la terito
riul cuprins între această linie şi Paris. Tocmai această parte 
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a Franţei reprezintă un teren p arcă anume creat pentru apă
rare, iar din punct de vedere militar aşezarea munţilor şi a 
apelor este aici unul dintre cele mai favorabile. 

De la Ron la Mosela frontiera este protej ată de lanţul 
lung al munţilor Jura, care nu pot fi străbătuţi decît cu greu 
şi numai în cîteva puncte ; cu ei se învecinează munţii Vosgi, 
a căror continuare o formează Hochwaldul şi Idarwaldul ; am
bele lanţuri muntoase se întind paralel cu frontiera, iar Vosgii 
sînt protejaţi şi de Rin. Intre Mosela şi Meusa drumul spre 
Paris este barat de munţii Ardeni, iar de cealaltă parte a rîu
lui Meusa, de munţii Argonne. Nu rămîne descoperită decît 
regiunea situată între Sambre şi mare, dar aici situaţia ori
cărei armate care înaintează devine cu fiece pas tot mai pri
mejdioasă, deoarece, în cazul cînd o puternică armată fran
ceză ar întreprinde operaţii cît de cît iscusite, riscă să fie 
izolată de Belgia şi azvîrlită în mare. In plus, întreaga linie 
de la Ron şi p înă la Marea Nordului este împînzită de for
tăreţe, dintre care unele, ca bunăoară Strasburg, domină pro
vincii întregi. 

Din loc'ul unde se întîlnesc munţii Jura şi Vosgi se întinde 
în direcţia sud-vest, pînă la Auvergne, un lanţ muntos care 
formează cumpna apelor între Marea Nordului şi ocean, de 
o parte, şi Marea Mediterană, de altă parte. Din acest lanţ 
curge spre sud Saâne, iar spre nord, în albii paralele, rîurile 
Mosela, Meusa, Marna, Sena şi Yonne. De-a lungul fiecăruia 
din aceste rîuri învecinate, separînd valea unuia de val ea 
celuilalt, precum şi între Yonne şi Loire, se întind, ramificîn
du-se, lungi lanţuri muntoase, străbătute doar de puţine dru
muri. Intregul acest ţinut muntos este, ce-i drept, în mare 
parte accesibil tuturor armelor, dar este foarte neroditor şi o 
armată mare nu poate întîrzia aici vreme îndelungată. 

După ce a străbătut acest ţinut muntos şi platourile la fel 
de nerodnice ale Champagnei, situate între bazinul rîului 
Meusa şi cel al Senei, armata inamică p ătrunde în bazinul rîu
lui Sena. Tocmai aici se vădesc pe deplin neobişnuitele avan
taje militare ale poziţiei Parisuli. 

Bazinul Senei, de la cursul ei superior şi pînă la gurile 
Oisei, este format dintr-un şir întreg de rîuri care curg aproape 
paralel şi au forma unor arcuri de cerc orientate spre nord
vest : Yonne, Sena, Mana, Oise şi Aisne ; fiecare din aceste 
rîuri are afluenţi care curg în aceeaşi direcţie. Toate aceste 
văi avînd forma unor arcuri de cerc se unesc la o depărtare 
nu prea mare una de alta, iar în centrul acestor puncte de 
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unire este situat Parisul. Drumurile principale care unesc Pa
risul cu toate frontierele terestre dintre Marea Mediterană 
şi rîul Escaut se Întind de-a lungul văilor acestor rîuri şi 
împreună cu ele converg spre Paris. De aceea întotdeauna 
armata care apără Parisul poate fi concentrată într-un timp 
mai scurt şi dplasată mai uşor de la un punct ameninţat la 
altul decît armata care atacă, deoarece din două cercuri con
centrice cercul interior are o circumferinţă mai mică. Folo
sind în mod strălucit acest avantaj şi deplasîndu-se neobosit 
de-a lungul circumferinţei cercului inteior, Napoleon a putut 
să imobilizeze în bazinul Senei, cu ajutorul unui pumn de 
soldaţi, toate forţele militare le coaliţiei în timpul remar
cabilei s ale campanii din 1 814. 

Scris de F,  Engels în aprilie 1851 

ublicat pentru prima oară în 
„Die Neue Zeit" r. 9 şi 10 
din 4 şi 1 1  decembrie 1914 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba qermană 
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Constituţia Republicii franceze, 
adoptată la 4 noiembrie 1 848 316 

541 

Constituţia este precedată de un preambul retoric, din care 
sînt demne de atenţie următoarele p asaj e  : 

1 .  Franţa se  proclamă republică. 2. Republica franceză este 
democratică, unică şi indivizibilă. 3. Principiile ei sînt : liber
tate, egalitate, fraternitate, iar temelia ei o constituie familia, 
munca, proprietatea şi ordinea publică. 5. Ea respectă inde
pendenţa celorlalte naţiuni şi va face totul pentru ca şi inde
pendenţa ei să fie respectată. Ea nu va întreprinde nici n 
război de agresiune şi nu va face niciodată uz de forţa ei îm
potriva libertăţii vreunui p opor (Roma / 817). 

Inainte de insurecţia din iunie, Adunarea naţională a 
elaborat o constituţie care conţinea, printre numeroase alte 
prevederi cu privire la drepturile şi datoriile omului, şi urmă
toarele articole : 

Articolul 6. Dreptul la învăţătură este dreptul tuturor cetăţenilor la o 
deplină dezvoltare a facultăţilor lor fizice, morale şi intelectuale, printr-un 
învăţămînt gratuit pe socoteala statului. 

Articolul 1. Dreptul la muncă este dreptul fiecărui membru al socie
tăţii de a trăi din munca sa. De aceea este de datoria societăţii să asigure 
de lucru tuturor persoanelor apte de muncă dacă ele nu pot găsi de lucru 
pe altă cale. 

Articolul 9. Dreptul la ajutorare este dreptul orfanilor, infirmilor şi • 
bătrînilor de a fi sprijiniţi de către stat. 

După ce a prins curaj , în urma victoriei din iunie 1 848, 
burghezia a şters aceste trei articole din 

CONSTITUŢIE, 

care acum arată precum urmează : 

„C A P I T O L U  L I 
Puterea supremă aparţine totalităţii cetăţenilor francezi. Ea este inalie

nabilă şi veşnică. Nici o persoană, nici o parte din popor n-are dreptul 
să-şi asume exercitarea ei.• 
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„c A p I T o L u  L II. DRPTURILE GARANTATE DB CONSTITnB 

Articolul 2. Nimeni nu poate i arestat sau închis deoît ân conformi
tate cu prevederile legii" .  

„Articolul 3 .  Locuinţa oricărui cetăţean de pe teritoriul Franţei este 
inviolabilă si nu este permis a pătrunde în ea decît cu respectarea for
melor prevăzute de lege" .  

Remarcaţi că aici, ca p retutindeni de altfel, constituţia 
franceză garantează libertatea, însă totdeauna cu rezerva unor 
excepţii care sînt prevăzute de legi sau care pot fi prevăzute 
de acum încolo I Şi toate excepţiile introdlse de împăratul 
Napoleon, de restauraţie şi de Ludovic-Filip nu numai că au 
fost menţinute, dar, după revoluţia din iunie, ele au fost chiar 
incomensurabil sporite. Aşa, de pildă, Jegea din 9 august 1849 
cu privire la starea de asediu, care poate fi declarată de către 
Adunarea naţională, iar în intervalul dintre două sesiuni de 
către preşedinte, acordă autorităţilor militare dreptul de a tri
mite în faţa curţii marţiale pe toţi delicvenţii politici. Tot
odată, această lege dă drept autorităţilor militare să pătrundă 
în orice casă şi să facă percheziţie l a  orice oră din zi şi din 
noapte, să confişte orice fel de arme şi să îndepărteze de pe  
teritoriul aflat sub stare de  asediu pe toţi cei care nu-şi au 
domiciliul într-una din localităţile respective. 

Cît priveşte străinii, singurul „drept " de care se bucură 
ei pe teritoriul francez este acela de a fi arestaţi şi expulzaţi 
din ţară ori de cite ori autorităţile p oliţieneşti găsesc de 
cuviinţă să facă acest lucru. 

Cît despre francezi, e de ajuns ca un singur funcţionar 
să emită un mandat, pentru ca orice cetăţean francez să poată 
fi arestat. 

„Articolul 4. Nimeni nu poate fi judecat decît de judecătorii săi fi-
• reşti. Infiinţarea de tribunale militare nu este admisă sub nici o denumire 

şi sub nici un pretext" .  

Am văzut deja că sub regimul „stării de asediu" tribunalele 
militare înlocuiesc toate celelalte tribunale. In afară de 
aceasta, Adunarea naţională a instituit în 1848 un „tribunal 
excepţional" ,  denumit „Inalta curte de justiţie" ,  pentru o 
parte din delicvenţii politici, iar după insurecţia din iunie ea 
a deportat în colonii 15.000 de insurgenţi fără ca  măcar să-i 
fi judec·at I 
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„Articolul 5. Pedeapsa cu moartea pentru delicte politice se des
fiinţează • .  

Dar delicvenţii politici sînt transportaţi în locuri bîntuite 
de friguri, unde sînt exterminaţi doar ceva mai încet şi într-un 
mod mult mai chinuitor. 

„Articolul 8. Cetăţenii au dreptul de a se asocia, de a se fatruni in 
mod p aşnic şi fără arme, de a prezenta petiţii şi a-şi exprima p ărerile 
în presă sau folosind orice alte mijloace, Folosirea acestor drepturi nu 
are altă limită decît asigurarea drepturilor egale ale celorlalţi cetăţeni 
şi garantarea securităţii publice • .  

Că limitarea impusă de „securitatea publică" înlătură orice 
posibilitate de a beneficia de drepturile menţionate mai sus 
reiese cit se poate de clar din următoarele fapte : 

1 .  Libertatea presei. Prin legile din 1 1  august 1848 şi 
27 iulie 1849 nu numai că a fost reînfiinţată cauţiunea pentru 
ziare, dar au fost repuse în vigoare şi înăsprite toate restric
ţiile introduse sub împăratul Napoleon şi în anii care au 
urmat. 

Legea din 23 iulie 1 850 a mărit suma cauţiunii în bani şi 
a extins acţiunea legii asupra tuturor gazetelor săptămînale, 
revistelor şi celorlalte publicaţii periodice 318• In afară de 
aceasta, ea prevede ca fiecare articol să fie semnat de autor 
şi reintroduce taxa de timbru pentru ziare. Nemulţumită cu 
atîta, ea pune taxă de timbru şi pentru romanele-foileton publi
cate în ziar, deci pentru o lucrare pur literară ; pentru nerespec
tarea tuturor acestor dispoziţii sînt prevăzute amenzi enor
me I După promulgarea legii, presa revoluţionară a dispărut 
cu totul. Ea a luptat vreme îndelungată împotriva acestor 
persecuţii : în fiec·are săptămînă un alt ziar sau o altă brJ
şură devenea obiect de urmărire judiciară, era amendată sau 
interzisă. Burghezia care tronează la Curtea cu juri a desfiin
ţat presa muncitorească. 

Acest sistem a atins punctul său culminant prin legea din 
30 iulie 1850, care a reintrodus cenzura la lucrările dramatice. 
In felul acesta, libertatea de opinie a fost izgonită şi din ulti

' mul ei refugiu literar. 
2. Dreptul de asociere şi de întruniri publice. - Prin de

cretul din 28 iulie-2 august 1848, Cluburilor le sînt �mpu se 
numeroase interdicţii poliţieneşti, care le privează aproape 
de orice libertate. Bunăoară, nu li se permite să adopte rezo
luţii cu caracter legislativ etc. Prin acelaşi decret, toate orga
nizaţiile nepolitice şi întrunirile particulare sînt puse sub tu
tela poliţiei şi depind de capriciile ei. 
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Prin legea din 19-22 iunie 1849 guvenl este împuter
nicit pe timp de un n să închidă toate cluburile şi să inter
zică toate întrunirile pentru care nu dă aprobare. Prin legea 
din 6-12 iunie 1850 aceste împuterniciri sînt prelungite pe 
timp de încă un an şi sînt extinse, de fapt, asupra acelox în
truniri şi mitinguri, �egate de alegerile parl amentare, care nu 
i-ar conveni guvenului. Umarea a fost că, începînd din iulie 
1848, şi-au încetat de fapt activitatea toate cluburile şi nu 
s-au mai ţinut întruniri publice, excepţie făcînd doar clubu
rile ( cercles) regaliste şi cele bonapartiste. 

Prin legea din 29 noiembrie 1849 se decretează pedeapsa 
cu închisoare pînă la trei luni şi o amendă pînă la 3.000 de 
franci pentru toţi muncitorii care se unesc în vederea obţinerii 
unui spor de salariu. Şi prin aceeaşi lege, după expirarea ter
menului de detenţiune, muncitorii sînt puşi sub supravegherea 
poliţiei pe timp de 5 ani (ceea ce înseamnă sărăcie, ruinare 
şi persecuţii) . 

Aşa arată dreptul de asociere şi de întruniri publice. 

„Articolul 9. Libertatea învăţămîntului. Libertatea învăţămîntului 
poate fi folosită in condiţiile prevăzute de lege, şi sub supravegherea 
statului•.  

Aici s e  repetă vechea scamatorie. „Libertatea învăţămîn
tului " , dar „în condiţiile prevăzute de lege " ,  care sînt de aşa 
natură c ă  desfiinţează complet această libertate. 

Prin legea din 15 martie 1850, întregul sistem de învăţă
mînt este pus sub controlul clerului. 

' In fruntea acestui departament se afl ă un conseil superieur 
de l'instruction publique*, care e prezidat de patru arhiepiscopi 
francezi. Această lege pune în subordinea unor recteurs sau 
epitropi pe toţi profesorii de la şc·ome din provincie, deşi ei 
sînt aleşi de consiliile comunale s au parohiale. Profesorii sînt 
puşi într-o situaţie similară cu subordonarea şi disciplina mi
litară, în subordinea epitropilor, primarilor şi clericilor ; în 
elul acesta, libertatea învăţămîntului, potrivit sus-pomenitei , 
legi, se reduce la următoarea prescripţie : nimeni nu are voie 
&ă prefea fără aprobarea autorităţilor civile şi bisericeşti. 

„Articolul 11 .  Dreptul de proprietate este inviolabil" .  
„Articolul 14. Datoria publică este garantată".  
„Articolul 15.  Se percep impozite numai pentru serviciile public. 

Fiecare cetăţean plăteşte impozit după averea şi posibilităţile sale" .  

* - consiliu superior a l  instrucţiunii publice. - Nota Trad. 
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C A P  I T  O L U L  III. SEPARAŢIA PUTRILOR 

In acest capitol se arată că : 

„1. Intreaga putere de stat emană de la popor şi nu poate deveni 
erditară". 

„2. Separaţia puterilor este condiţia de căpetenie pentru o guver
nare liberă". 

Ne lovim aici de vechiul cretinism constituţional. Condiţia 
pentru o „guvenare liberă" nu este separaţia puterilor, ci 
unitatea lor. Aparatul de stat nu poate fi prea simplu. Abili
tatea escrocilor constă tocmai în a face din el ceva complicat 
şi misterios. 

C A  P I T O  L U  L V. PUTREA LEGISLATIV,A 

Puterea legislativă este încredinţată unei singure camere, 
compusă din 750 de deputaţi, inclusiv cei ai Algeriei şi i 
celorlalte colonii. Adunarea c·onvocată în vederea revi
zuirii constituţiei trebuie să fie alcătuită din 900 de deputaţi. 
Sistemul electoral se bazează pe numărul populaţiei. Urmează 
apoi patru articole, pe care considerăm necesar să le redăm 
aici în întregime : 

„Articolul 24. Dreptul de vot este direct şi universal, iar exprimarea 
votului se face secret". 

„Articolul 25. Toţi francezii care au împlinit 21 de ani şi care nu sînt 
privaţi de drepturi politice şi civile sînt alegători, fd!ă s. li se impună 
vreun cens electoral " .  

„Articolul 26. Toţi alegătorii care a u  împlinit 25 de ani pot f i  aleşi 
deputaţi, fără să li se impună vreun cens de domiciliu" .  

„Articolul 27.  Legea electorală va stabili motivele pentru care un 
cetăţean francez poate fi privat de dreptul de a alege şi de a fi ales" .  

Articolele citate d e  noi mai sus sînt concpute în absolut 
acelaşi spirit ca şi întreg restul constituţiei. „Toţi francezii 
care se bucură de drepturi politice sînt alegători " ,  dar „legea 
electorală" urmează să precizeze care francezi nu trebuie să 
se bucure de drepturi politice l 

Legea electorală �in 15 martie 1849 includea în această 
categorie pe toţi criminalii, dar nu şi pe delicvenţii politici. 
Legea electorală din 31 mai 1850 a adăugat la această 
categorie nu numai pe delicvenţii politici, ci şi pe toţi cei care 
s-au făcut vinovaţi de ofensă la adresa unor opinii public'e 
demult stabilite, de încălcare a prevederilor din legea presei, 
dar a introdus de fapt un cens de domiciliu c are lipseşte de 
dreptul de vot două treimi din populaţia Franţei l 
35 - .\ax-En gels - Opere, voi. 7 
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Iată ce înseamnă, în Franţa, „dreptul de vot direct şi uni-
versal " .  

„Articolul 28. Nici o persoană care deţine o funcţie publică pentru 
care primeşte salariu nu poate fi în acelşi timp şi reprezentant al po
)orului. Nici un deputat, pe toată durata legislaturii respective a Adu
nării, nu poate ocupa o funcţie plătită pendinte de puterea executivă",  

Aceste două prescripţii au fost restrînse prin decizii ulte
"ioare, aşa că ele sînt astăzi, de fapt, aproape anulate. 

„Articolul 30. Alegerile se desfăşoară pe departamente, in principala 
localitate din circumscripţia electorală, şi pe baza listelor de candidaţi". 

„Articolul 31 .  Adunarea naţională este aleasă pe o p erioadă de 
3 ani, după a cărei expirare urmează să se ţină noi alegeri" ,  

„Articolul 32. Adunarea naţională s e  află permanent î n  sesiune, dar 
ea are dreptul să-şi întrerupă şedinţele, numind în asemenea cazuri ca 
reprezentantă a ei o comisie alcătuită din 5 de deputaţi şi  din mmbrii 
biroului Adunării . Această comisie este imputernicită să convoace Adu
narea în caz de urgenţă•.  

Articolele 33-38. Deputaţii pot fi re.leşi. Ei nu trebuie 
să fie legaţi de nici un fel de instrucţiuni prealabile, persoana 
lor este imună şi nu pot fi urmăriţi sau condamnaţi pentru 
opiniile p e  c·are le exprimă în Adunarea naţională, şi primesc 
o indemnizaţie pe care nu le este îngăduit s-o refuze. 

In ce priveşte „imunitatea p arlamentară" şi „libertatea de 
a-şi exprima opiniile " ,  se ştie că după 1 3  iunie majoritatea 
din Adunare a adoptat un nou regulament care dă drept pre
ş edintelui Adunării naţionale să facă o mustrare unui depu
tat, să-1 amendeze, să-i oprească plata indemnizaţiei, să-i in
terzică temporar să participe la şedinţe, desfiinţînd astfel în 
mod definitiv „libertatea de opini e " .  In 1850 Adunarea naţio
nală a adoptat o lege potrivit căreia un deputat poate fi 
arestat pentru datorii chiar în timpul sesiunii, iar dacă nu şi 
le plăteşte într-un anumit termen, i se anulează mandatul de 
deputat. 

Aşadar, în Franţa nu există nici libertatea dezbaterilor şi 
nii imunitatea parlamentară, ci numai imunitatea credito
ri.lor. 

Articolele 39-42. Şedinţele Adunării trebuie să fie publice. 
Totuşi, la cererea unui anumit număr de deputaţi, Adunarea se 
poate constitui într-un comitet închis. Pentru ca o hotărîre 
a Adunăii să capete putere de lege, trebuie să fie votată de 
jumătate plus unul din numărul deputaţilor. Cu excepţia ca-
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zurilor urgente, nici o Jege nu poate fi adoptată fără să i se 
i dat citire de trei ori , la intervale de 5 zile. 

Această procedură, împrumutată din „constituţia" engleză, 
nu este respectată în Franţa în nici o împrejurare iportantă, 
nici chiar atunci cînd s-ar putea presupune că e neapărat ne
cesar. De pildă, legea electorlă din 3 1  mai a fost adoptată 
după o singură citire. 

C A P I T O L U  L V. PUTEREA XECUTIVA 
Articolele 43-44. Puterea execu.vă este încreinţată 

unui preşedinte. Acesta trebuie să fie francez de origine, să 
aibă cel puţin 30 de ani şi să nu-şi i pierdut vreodată cetă
ţenia franceză. 

Primul preşedinte al republicii franceze, L.-N. Bonaparte, 
nu numai că şi-a pierdut cetăţenia franceză, nu numai că, la 
timpul său, a fost constabler special în Anglia, dar a fost 
chiar naturalizat elveţian. 

Articolele 45-70. Preşedintle republicii este ales pe o 
perioadă de 4 ani şi nu p oate fi reales decît după trecerea 
unui interval de 4 ani de la expirarea împutenicirilor sale. 
Aceeaşi restricţie se aplică şi rudelor sale, pînă la gradul 
l 6-lea inclusiv. Alegerile trebuie să aibă loc în a doua du
minică a lunii mai. Chiar dacă preşedintele a fost ales în altă 
zi, împuternicirile sale expiră în a doua duminică din luna 
mai a celui de .. al patrulea an de la alegerea sa. Preşedintele 
este ales prin vot secret şi cu majoritate absolută de voturi. 
Dacă nici unul dintre candidaţi n-a obţinut mai mult de ju
mătate din numărul voturilor exprimate sau cel puţin 
2.000.000, Adunarea naţională poate să aleagă pe preşedinte 
dintre cei 5 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr 
de voturi. 

Preşedintele trebuie să jure credinţă constituţiei şi poate 
să prezinte prin iniştrii săi difeite proiecte în faţa Adu· 
nării naţionale, poate să dea dispoziţii obligatorii pentru în· 
treaga armată, dar nu s-o şi comande personal ; el n-are 
lreptul să cedeze vreo porţiune de teritoriu francez, să di
zolve Adunarea sau să-i proroge lucrările şi nici să suspende 
.constituţia. El negociază şi ratifică toate tratatele, dar ele 
intră în vigoare numai după sancţionarea lor de către Adu
nare. El n-are dreptul să declare război fără consimţămîntul 
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Adunrii, are drept de graţiere, dar nu şi de amnistiere. Per
soanele condamnate de Inalta curte de justiţie pot fi graţiate 
numai de Adunarea naţională. Preşedintele poate să amine 
promulgarea unei legi şi să ceară Adunării să reia dezbaterile 
pe marginea ei. Dar de data asta hotărîrea Adunrii rămîne 
definitivă. Preşedintele numeşte pe ambasadori şi pe miniştri 
şi poate suspenda din funcţie pe trei luni pe primari, pe mem
brii consiliilor departamentale, pe membrii gărzii naţionale 
şi alte persoane alese în funcţii de c ătre cetăţeni. Toate de
cretele lui trebuie să fie contrasemnate de miniştri, cu ex
cepţia celor de demitere a miniştrilor înşişi. Preşedintele� 
miniştrii şi funcţionarii de stat sînt răspunzători, fiecare în 
departamentul său, pentru orice măsură luată de guvern� 
Orice acţiune prin c are preşedintele ar putea exercita o pre
siune asupra Adunării naţionale şi ar stînjeni sau împiedic. 
Adunarea să-şi exercite în mod normal funcţiile este consi
derată un act de înaltă trădare. In acest caz, preşedintele este 
imediat destituit din funcţia sa şi de-acum încolo toţi cetă
ţenii sînt datori să nu se supună dispoziţiilor date de el . 
împutenicirile ce i-au fost acordate trec asupra Adunări� 
naţionale, iar membrii !naltei curţi de justiţie trebuie să se 
întrunească în cel mai scurt timp şi să convoace într-un anu
mit loc pe juraţi pentru a-l judec·a pe preşedinte şi pe com
plicii lui. 

Preşedintelui i se pune la dispoziţie o reşedinţă oficială 
şi i se plăteşte un salariu de 600.000 de franci, adică 24.000 de 
I.st. (în momentul de faţă el primeşte 2 . 160.000 de franci� 
adică 86.400 I .st . ) .  Miniştrii deţin ex officio * un loc în Adu
narea naţională şi pot lua cuvîntul ori de cite ori consideră 
necesar. Adunarea naţională alege un vicepreşedinte al re
publicii ,  dintre trei candidaţi pe care îi desemnează preşedin
tele, în răstimp de o lună de la alegerea sa. Vicepreşedintele 
depune acelaşi jurămînt ca şi preşedintele, nu trebuie să ie 
rudă cu preşedintele, exercită funcţiile preşedintelui cînd 
acesta nu şi le poate exercita şi prezidează şedinţele Consi
liului de stat. D�că locul de preşedinte devine vacant prin 
deces sau din orice altă cauză, trebuie să se ţină în termen 
de o lună noi alegeri prezidenţiale. 

* - din oficiu. - Nota Trad. 
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C A P  I T  O L U L  VI. CONSILIUL DE STAT 

Articolele 71-75. Consiliul de stat este un organ exclusiv 
-deliberativ pentru examinarea propunerilor care urmează să 
fie prezentate Consiliului de miniştri şi a celor care pot fi 
înaintate Adunării naţionale. 

C A P I T O L U L VII. ADMINISTRAŢIA INTERNA 

Acest capitol se ocupă de funcţionarii de stat *, de demni
tari, de consiliile comunale şi provinciale. Singurul articol 
mai important şi la care se recurge cel mai mult este ur
mătorul : 

„Articolul 80. Consiliile generale, consiliile cantonale şi consiliile 
comunale pot fi dizolvate de preşedinte cu aprobarea Consiliului de stat" . 

C A P I T O L U L VIII. PUTEREA JUDECA TOREASCA 

Acest capitol nu face, în fond, altceva decît să reproducă 
legile emise de împăratul Napoleon. Merită, totuşi, să fie 
amintite următoarele completări : 

„Articolul 81. Justiţia se înfăptuieşte gratuit, în numele poporului 
francez" .  

Această afirmaţie corespunde prea puţin realităţii, căci 
nici măcar decapitarea cuiva nu se face fără plată I 

Articolele 91-100 se ocupă de Inalta curte de justiţie, 
singUTa cae îl poate judeca pe preşedinte şi înaintea căreia 
compar miniştrii şi toţi delicvenţii politici pe care Adunarea 
naţională c·onsideră indicat să-i defere acestui tribunal . 

Această „Inaltă curte u este alcătuită din 5 judecători, pe 
care Curtea de casaţie (cel mai. înalt tribunal din Franţa) îi 
alege dintre membrii ei, şi din 36 de juraţi, aleşi dintre mem
brii consiliilor generale ale departamentelor. Ea este un organ 
absolut aristocratic .  Singurele persoane judecate pînă astăzi 
de acest tribunal sînt acuzaţii de la 15 mai 1 848 (mă refer la 

* ln „Notes to the People" s-a strecurat o greşeală de tipar : „clergy• 
- cler ; evident, trebuie citit „clerks" - funcţionari de stat. - Nota Red. 
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Barbes, Blanqui şi alţii) şi deputaţii implicaţi în evenimentele 
de la 13 iunie 1 849. 

Prin legea din 7 august 1 848 sînt şteŞi de pe listele de 
juraţi toţi cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, care reprezintă 
două treimi din populaţia adultă I 

C A P I  T O  L U  L IX. FOR! ARMATB 

Vechea legislaţie militară este menţinută în întregime 
fără modificări. Crimele comise de soldaţi nu pot fi judecate 
de tribunalele civile. Spiritul acestei constituţii este ilustrat 
de următorul articol : 

„rticolul 102. Fiecare francez este obligat să facă serviciul militar şi 
să servească în garda naţională, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege". 

Oricine are bani poate fi scutit de obligaţia de a face ser
viciul miitar. 

Prin legea alată acum în dezbatere şi căreia i s-a şi dat a 
doua citire, clasa muncitoare este pe de-a-ntregul exclusă din 
rîndurile gărzii naţionale I Mai mult chiar : preşedintele are 
dreptul să suspende pe timp de un an gărzile naţionale din 
orice localitate, şi pe jumătate din teritoriul Franţei garda 
naţională a şi fost efectiv dizolvată I 

C A P I T O L U L X. LEGI SPECIAL! 

„Articolul 1 10. Adunarea naţională pune constituţia sub 
ocrotirea vigilenţei şi patriotismului întregului popor",  iar 
popornl „vigilent" şi „patriotic "  îl pune sub ocrntirea indul
genţei şi milostivirii !naltei curţi I - 13 iunie I 

C A P I T O L U  L I. MODIFICAREA CONSTITŢII 

„rticolul 111 .  Dacă la închiderea sesiunii Adunarea naţională se pro
nunţă pentru o modificare parţială sau totală a constituţiei, procedura re
vizuiii va fi următoarea : 

Dorinţa exprimată de Adunare poate deveni lge numai după trei exa
minări succesive, între care trebuie să treacă intervale de o lună, şi hotă
rirea poate fi adoptată numai cu trei pătrmi din voturi, numărul votanţilor 
fiind de cel puţin 500. Adunarea care se convoacă in vederea revizuirii 
constituţiei se alege numai pe 3 luni şi, in fară de unele cazuri extrem de 
urgente, nu trebuie să se ocupe de nici o altă chestiune". 
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Aceasta este „Constituţia Republicii Franceze" şi acesta 

este modul în care trebuie să fie ea aplicată. După cum ai 
remarcat numaidecît, cititorule, acest document este, de la 
început şi pînă la sfîrşit, o colecţie de vorbe frumoase, me
nite să mascheze intenţiile cele mai perfide. Insuşi felul cum 
sînt formulate prevederile acestei constituţii face imposibilă 
violarea ei, întrucît fiecare articol conţine propria lui antiteză 
şi se anulează pe sine în întregime. De pildă : „votul direct şi 
universal" - „exceptînd cazurile prevăzute de lege".  

De aceea n u  s e  poate spune că legea din 31 martie 1 850 
(care lipseşte de drepturile electorale două treimi din popu
laţie) ar viola, în genere, constituţia. 

In constituţie se repetă în permanenţă formula că regle
mentarea şi limitarea drpturilor şi libertăţilor poporului (de 
pildă dreptul de asociere, dreptul de vot, libertatea presei, 
libertatea învăţămîntului etc.) vor fi precizate prin legi orga
nice ulterioare, iar aceste „legi organice" „precizează" liber
tăţile promise, desfiinţîndu-le. Acest procedeu ingenios, care 
constă în a garanta libertatea deplină, a proclama cele mai 
frumoase principii, lăsînd problemele legate de aplicarea lor, 
detaliile, pe seama unor legi ulterioare, a fost împrumutat de 
burghezia austriac·ă şi de cea prusiană de la prototipurile lor 
franceze ; aşa s-a procedat şi cu constituţia franceză din 1830 
şi u cele care au precedat-o. 

Poporul trebuie să-şi formeze o p ărere şi despre detalii 319, 
iar nu numai despre principii, încă înainte de a veni la putere. 
In Convenţi a engleză lupta s-a dus tocmai în jurul acestei 
chestiuni I 

Singurele articole pozitive şi precise din întreaga consti
tuţie sînt cel cu privire la alegerea preşedintelui (art. 45) ş i  
cel c u  privire la modificarea constituţiei (art. 1 1 1) .  Acestea 
sînt singurele articole a căror încălcare este posibilă, fiindcă 
numai ele nu conţin nici un fel de contradicţii. 

Prin aceste articole, elaborate de Adunarea constituantă 
din 1 848, era direct vizat Bonaparte, care prin intrigile urzite 
de el pentru înscăunarea sa în postul de prşedinte alarmase 
pe deputaţi. 

Contradicţiile de care ne lovim mereu în această consti
tuţie a minciunii demonstrează cu destul ă claritate că burghe
zia poate fi democrată în vorbe, dar nu vrea să fie democrată 
şi în fapte, că ea recunoaşte justeţea unui principiu, dar nu-l 
pune niciodată în aplicare, şi că adevărata „constituţie" a 
Franţei trebuie căutată nu în documentul de care ne-am 
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ocupat, ci în legile organice adoptate pe baza lui, pe care 
le-am prezentat, pe scurt, cititorilor. In această constituţie au 
fost incluse principiile, iar detaliile au fost lăsate pentru mai 
tîrziu, şi în aceste detlii a fost restabilită o neruşinată 
tiranie I 

Cit de excesiv a ajuns despotismul în Franţa se poate ve
dea din următoarele restricţii impuse muncitorilor. 

Fiecare muncitor primeşte de la poliţie un canet, pe a 
cărui primă pagină sînt trecute numele, vîrsta, locul naşterii, 
profesiunea sau ocupaţia lui şi semnalmentele personale. l 
este obligat s ă  înscrie în acest carnet numele patronului la 
c are lucrează şi motivele pentru care pleacă de la el. Dar asta 
încă nu-i totul : carnetul este predat patronului, care, la 
rîndl său, îl depune la secţia de poliţie împreună cu o ca
racterizare a muncitorlui, fcută de l. Cînd pleacă dintr-un 
loc de muncă, muncitorul trebuie să se ducă să-şi ia carnetul 
de la p oliţie, căci fără el nu poate fi angajat în altă parte. In 
felul acesta existenţa lui e l a  cheremul poliţiei. Dar nici asta 
nu-i totul : acest carnet serveşte şi drept act de identitate. 
Dacă poliţia consideră că muncitorul este periculos, îi scrie 
în cnet „bon pour retourner chez lui" * şi el este obligat 
să se întoarcă în localitatea sa natală I Aceste restricţii teri
bile nu au nevoie de nici un fel de comentarH I Cititorul îşi 
poate da singur seama de întreaga situaţie şi de consecinţele 
ei. Nici iobagul din epoca feudalismului şi nici paria din 
India nu poate fi comparat cu muncitorul francez. Nu-i de 
mirare, în acest caz, că muncitorii francezi aşteaptă cu atîta 
nerăbdare momentul insurecţiei. Şi nu-i de mirare dacă in
dignarea lor răbufneşte ca o furtună. Ei au fost mărinimoşi în 
1830 şi tot mărinimoşi s-au dovedit şi în 1 848 ; dar de atunci 
libertatea lor a devenit obiect de trafic, sîngele lor a curs 
şiroaie, toate închisorile din Franţa sînt pline de deţinuţi pe 
viaţă, 15.000 de oameni au fost deportaţi, în masă, în colonii 
şi asupra lor apasă acum înspăimîntătorul despotism de care 
am vorbit. Nu-i de mirare deci că burghezia se teme de popor 
şi că ea îşi încordează ultimele forţe pentru a amina cit de 
cit ceasul răfuielilor. Numai că în propriile ei rînduri nu 
există unitate şi sînt prea multe ambiţii care se ciocnesc, iar 
pe primul plan se află 

* - „să ie trimis la urmă". - Nota Trad. 
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PLANURILE LUI NAPOLEON 

Problema care se pune acum este dacă mandatul preşedin
telui va fi prelungit şi dacă constituţia va fi revizuită. Na
poleon nu poate fi reales fără o violare flagrantă a constitu
ţiei, deoarece, în primul rînd, el nu poate fi reales decît după 
trecerea unui interval de 4 ani de la expirarea împuteniciri
lor sale şi, în al doilea rînd, constituţia nu poate fi revizuită 
decît cu o majoritate de trei pătrimi din numărul deputaţilor. 
Dar o asemenea majoritate în favoarea revizuirii constituţiei 
nu există, aşa că o realegere constituţională a preşedintelui 
nu este cu putinţă. 

De aceea pentru Napoleon nu există decît o singură alter
nativă : sau să sfideze constituţia, să recurgă la arme şi să 
tranşeze chestiunea prin luptă, sau să procedeze legal, de
punîndu-şi împuternicirile la termenul prevăzut. In acest din 
urmă caz va deveni preşedinte Cavaignac şi va fi înfăptuită 
republica burgheză. In primul caz perspectivele sînt mai 
complicate. 

Iată de c e  caută Napoleon acum să profite de nemulţumi
rea poporului. Burghezia este ostilă lui Napoleon ; po
porul ştie acest lucru, şi astfel există un element de legătură 
între ei. Totuşi ura împotriva asuprirJi se revarsă în egală 
măsură asupra lui Napoleon şi asupra burgheziei ; dacă el va 
reuşi să scuture de pe umerii săi această povară şi s-o 
arunce pe umerii burgheziei, va fi astfel înlăturat un mare 
obstacol. 

Şi tocmai acest lucru încearcă el să-l facă acum, după cum 
se vede din recenta lui cuvîntare de la Dijon, în care a spus : 

„Toate legile rele au fost adoptate de Adunarea naţională şi toate 
legile bune pe care le-am propus eu au fost respinse de ea sau mutilate 
de amendamentele ei. Ea m-a impiedicat în toate încercările mele de a 
vă îmbunătăţi situaţia şi a creat obstacole pentru măsurile mele acolo 
unde nu exista nici un fel de obstacol". 

Aşadar, el caută să abată asupra Adunării naţionale lovi
tura care îi este sortită lui. Totodată armata înclină mai mult 
spre l decît spre Adunarea naţională, iar mizeria poporului 
este atît de mare, încît, atîta timp cît elementele conştiente 
reprezintă doar o minoritate, aproape orice schimbare va fi 
considerată de majoritate ca un pas spre mai bine. 

Prin urmare, dacă burghezia, văzînd hotărîrea lui Napo
leon, se va încumeta să lupte sub conduc·erea lui Cavaignac, 
poporul se va ridica, fireşte, împotriva ei, iar Bonaparte se 
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va situa de partea poporului. Unindu-se, ei se vor dovedi mai 
putenici decît Adunarea naţională. Atunci însă se va ivi un 
moment critic ; văzînd că poporul este pe cale să învingă, 
Adunarea naţională va alge dintre două rele p e  cel mai mic. 
Ea va prefera mai degrabă un imperiu sau o dictatură a lui 
Napoleon decît o republică democratică şi socială, şi de 
ac·eea va căuta să ajungă la o înţelegere cu preşedintele„ 
Acesta, temîndu-se tot atît de mult de puterea democratică, 
va accepta ajutorul Adunării. Armata, sau cel puţin o parte· 
din ea, excitată de primejdia şi „gloia" luptei, se va lega şi 
mai strîns de Napoleon, iar lupta va căpăta atunci o nouă 
înfăţişare : va fi o luptă a amatei şi a burgheziei împotriva 
poporului. Planul lui Napoleon constă în a se folosi întîi de 
popor împotriva burgheziei, iar după aceea de burghezie 
împotriva poporului şi, în sfîrşit, de amată împotriva amîn
durora. 

Viitorul ne va aduce evenimente importante şi actuala 
situaţie din Franţa constituie una dintre cele mai interesante 
teme de studiu oferite de istorie. 

Scris de Karl Marx in prima jumătate 
a lumi iunie 1851 

Publicat fa 
„Nots to the People" nr. 1 
din 14 inie 1851 

Se tipărşte după textul 
aprut in revistă 

Tradus din limba englz" 
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Apel pentru ajutorarea emigranţilor politici germani 

Acum cînd, în vălmăşagul sălbatic al represiunii militarer 
în Gemania a fost întronată din nou „ordinea şi liniştea" ; 
cînd, sub bubuitul aducător de moarte al tunurilor, peste rui
nele fumegînde ale oraşelor a fost restabi1ită „inviolabilita
tea proprietăţii şi a persoanei " ; cînd curţile marţiale abia 
mai prididesc s ă  bage în momînt, cu capul zdrobit de gloanţe, 
un „rebel" după altul ; cînd închisorile nu mai sînt în stare 
să cuprindă pe toţi acuzaţii de „înaltă trădare" şi cînd sin
gurul drept care mai există este acela al curţilor marţiale, mii 
şi mii de germani rătăcesc, fără adăpost, prin ţări străine. 

Numărul lor sporeşte pe zi ce trece şi, o dată cu aceasta, 
se înrăutăţeşte şi mai mulit situaţia acestor omeni rămaşi fără 
patrie ; alungaţi dintr-un loc în altul, ei nu ştiu dimineaţa 
unde vor reuşi să-şi găsească un culcuş seara, iar seara nu 
ştiu cum vor putea face rost de o bucată de pîine a doua zi 
dimineaţa. 

Un număr nesfîrşit de emigranţi se îngrămădesc în ora
şele Elveţiei, Franţei şi Angliei. Aceşti nefericiţi vin din toate 
colţurile Germaniei. Cei ce au luptat pe baricadele din Viena 
împotriva ligii negre-galbene şi s-au bătut cu serejanii lui 
Jellacic, cei ce au fugit din Prusia ca să scape de soldaţii lui 
Wrangel şi ai lui Brandenburg, cei ce, la Dresda, au apărat u 
arma în mină constituţia imperiului, cei ce au luptat în Baden, 
în rîndurile armatei republicane, împotriva cruciadei organi
zate de principii coalizaţi, indiferent dacă sînt liberali sau de
mocraţi, republicani sau socialişti, toţi aceşti adepţi ai celor 
mai diferite doctrine şi interese politice sînt uniţi acum prin
tr-o soartă comună : exilul şi mizeria. 

Jumătate din naţiune, îmbrăcată în zdrenţe, cerşeşte la 
uşile străinilor. 
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Şi aici, la Londra, compatrioţii noştri emigranţi bat trotua
rele reci ale strălucitei capitale mondiale în căutare de adă
post. Fiecare vapor care traversează canalul aduce de peste 
mare noi şi numeroase grupuri de oameni rămaşi fără patrie ; 
pe toate străzile Londrei ne e dat să  auzim, în limba noastră 
matenă, plîngerile celor proscrişi. 

Această stare de mizerie a răscolit adînc sufletele multor 
germani, prieteni ai libertăţii, care trăiesc la Londra. La 1 8  
septembrie a.c. a avut loc o adunare generală a Asociaţiei 
-culturale a muncitorilor germani şi a emigranţilor germani 
sositi aici, în vederea organizării unui comitet de ajutorare a 
democraţilor aflaţi în mizerie. Au fost alese următoarele per
soane : Karl Marx, fost redactor al „Noii gazete renane"  ; 
Karl Blind, fost ambasador al guvenului din Baden-Palatinat 
la Paris ; Anton Fister, fost membru al Reichstagului austriac 
de la Viena ; Heinrich Bauer, meşter cizmar în Londra ; şi 
Karl Pfinder, pictor în acelaşi oraş. 

Acest comitet va prezenta, lunar, adunării generale o dare 
de seamă publică, precum şi una - prescurtată - în coloa
nle ziarelor germane. Pentru a evita orice bîrfeli, s-a luat 
hotărîrea ca nici un membru al Comitetului să nu primească 
vreun ajutor din casa administrată de comitet. Dacă vreunul 
dintre ei va fi vreodată nevoit să solicite un ajutor, el îşi va 
pierde, din acel moment, calitatea de membru al Comitetului. 

Vă rugăm deci, p rieteni şi fraţi, să fa ceţi tot ce vă stă în 
putinţă. Dacă doriţi ca libertatea tîiîtă în noroi şi ferecată în 
lanţuri să prindă din nou curaj , dacă sînteţi părtaşi cu sufle
tul la suferinele celor mai buni dintre luptătorii pentru cauza 
voastră, atunci răspundeţi la apelJ nostru fără a mai aştepta 
vreun 

'
îndemn special din partea noastră. 

Toate ajutoarele pot fi trimise pe adresa : Heinrich Bauer, 
meşter cizmar, 64, Dean Street, Soho Square. London. Pe plicuri 
s ă  se menţioneze : „Pentru Comitetul emigrnnţilor". 

Londra, 20 septmbrie 1 49 

Comitetul de ajutorare a emigranţilor politici germani : 
Anton Fuster, Karl Marx, Karl Bllnd, 

Helnrlch Bauer, Karl Pf ănder 

Publicat în 
„Neue D eutsche Zeitung• I'. 28 
din 26 sptembrie 149 

Se tipăxeşte după textll 
apărut n ziar 

Tradus din liba germa.ă 
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La 18 noiembrie a.c. a avut loc o adunare generală a Aso
iaţiei culturale a muncitorilor germai din Londra, împreună 
cu majoritatea emigranţilor politici stabiliţi la Londra ; cu 
acest prilej a fost ascultată darea de seamă financiară a Co
mitetului de ajutorare care a fost ale; la una din adunările 
precedente. 

S-a primit, în total, de la 22 septembrie a.c. : 

L.at. Şi!. Penoe 
1. De la Asociaţia culturală a muncitorilor din 

Londra 2 8 41/2 2. De la Asociaţia gemană a cititorilor din 
Londra . . . . . . . . 2 15 

3. Din partea redacţiei ziaulli 11Northern Star• 
din Londra . . . . . . 5 

4. De la cetăţeanul Eddăus din Londra 1 
5. Colectat de cetăţeanul Siefert din Londra - 9 6 
6. De la cetăţeanul Gorringer din Londra 1 5 9 
1. Colectat de cetăţeanul H. Bauer din Londra 1 1 9 
8. De la muncitorii gemani din Paris, prin cetă-

ţeanul Heidecker . . , . . . 12 
9. De la Huddersfield, prin cetăţeanul Kr�p 3 10. De la Stettin * din Prusia . 18 14 

Total . . 36 12 51/2 

U=ătorii emigranţi au primit de la 2 septmbrie şi pini 
la 18 noimbrie a.c. : 

1. Kleiner 
2. ZChinski 
3. Frohlich . 
4. Henser . 
5. Egener . 
6. W. Topffer 
1. J, Topffer 

3 11 2 
3 11 4 
2 2 1 
3 1 6 
1 19 
1 11 1 
1 4 4 

* - dnumirea germană a oraşului Szczcin. - Nota Red. 
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8. Emigrnţil" Blei, Bergmann, Osoba, Wessely, 
Baulitky şi Klein . . . . . . . . 2 8 10 

9. Ngustorul emigrant Scho�p şi familia lui pe o • poliţă simplă . . . . . . . . . 4 
1 0. Pentru cheltuieli de imprimat şi p entru liste 

de subsipţie 15 2 1/2 
Total intrări 
Total ieşiri 

Total • 26 3 1/2 
. 36 12 51/2 
. 26 3 1/2 

Sold . 1 0  9 5 

In afară de bani s-au primit şi obiecte de îmbrăc'ăminte, 
care au fost împăTţite emigranţilor. 

Prezenta dare de seamă financiară a fost aprobată de adu
nare în unanimitate. Pentru toate cheltuielile făcute există 
chitanţe în regulă, iar donatorii din Huddersfield şi Stettin, 
care nu au fost reprezentaţi la această adunare, vor fi invitaţi 
să desemneze persoane de încredere pentru a verifica aceste 
chitanţe. 

Intrucît, în urma plecării a doi dintre membrii săi, A. Fis
ter şi K. Blind, Comitetul s-a descompletat şi întrucît se fac 
încercări de a organiza, în opunere cu Comitetul nostru, un 
alt comitet, independent de Asociaţia culturală a muncitori
lor şi de emigranţii de orientare social-democrată, Comitetul 
a remis Asociaţiei mandatul său. 

în legătură cu aceasta, Asociaţia a adoptat hotărîrea ur
mătoare : 

1 .  Asociaţia culturală a muncitorilor germani, după ce a 
aprobat activitatea Comitetului de pînă acum, alege din mij
locul ei un nou Comitet, compus din cinci persoane, căruia i 
se dă denumirea de „Comitetul social-democrat de ajutorare 
a emigranţilor germani " .  Acestui Comitet i se predă soldul 
casei Comitetului precedent. 

2. Comitetul acordă ajutor în primul rînd membrilor par
tidului social-democrat. Dar, în măsura în care mijloacele îi 
vor permite, nu va refuza să  dea ajutoare şi emigranţilor de 
alte orientări politice. 

3. Comitetul va prezenta în fiecare lună, în faţa Asocia
ţiei culturale a muncitorilor, o dare de seamă financiară, după 
care se va proceda la realegerea lui. Darea de seamă va fi 
publicată în „Deutsche Londoner Zeitung" , „Northern Star" , 
„Neue Deutsche Zeitung" din Frankfurt, „Westdeutsche Zei
tung" din Colonia, „Norddeutsche Freie Presse" din Ham
burg, în „Demokratische Zeitung" din Berlin, în „Schweizeri-
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sche National-Zeitung" ,  iar la New York în „Schnellpost " şi 
„Staatszei tung " .  

4 .  Donatorii au dreptul să asiste personal l a  prezentarea 
dărilor de seamă lunare sau, dacă nu se află la Londra, să de
semneze în acest scop persoane de încredere şi să verifice re
gistrele, chitanţele şi soldul casei. 

5. Asociaţia culturală a muncitorilor alege ca membri a1 
Comitetului pe : Karl Marx, August Willich, Friedrich Engels, 
Heinrich Bauer şi Karl Pfănder. 

Publicînd spre cunoştinta tuturor prezenta dare de seam. 
împreună cu hotărîrile Asociaţiei culturale a muncitorilor, Co
mitetul roagă pe donatori să trimită ajutorul lor pe adresa : 
Heinrich Bauer, 64, Dean Street, Soho Square, London. 

Londra, 3 decembrie 1849 

Publicat în 

Membrii comitetului : 
K a rl M a rx, A u g u s t  Willich, 
Friedrich Engels, Heinrich Bauer, 

Karl Pfănder 

,Westdeutsche Zeitung " nr. 173 
din 12 decembrie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 

36 - Marx·Engels - Opere, voi 7 
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Apel de a se subscrie acţiuni 

nNeue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue•, 
Redactor-şei Karl Marx 

„Neue Rheinische Zeitung" * a apărut, precum se ştie, de 
la 1 iunie 1 848 pînă la 19 mai 1 849, sub conducerea lui Karl 
Marx, ca gazetă cotidiană la Colonia, pe Rin. Ea a reprezentat 
cu atîta succes curentul cel mai intransigent al democraţiei 
din Germania, încît, în ciuda tuturor suspendărilor şi a stării 
de asediu, a proceselor de presă şi a p rigoanei, a greutăţilor 
enorme, a persecuţiilor şi a piedicilor de tot felul, după o 
existenţă de numai 1 1  luni ea număra 5.600 de abonaţi. După 
ce redactorii ei au fost de două ori achitaţi de către Curtea 
cu juri, guvenului prusian nu i-a mai rămas altceva de făcut 
decît s ă  recurg: la un act de samavolnicie brutală pentru a 
pune capăt apariţiei acestei gazete, care-i inspira atîta groază. 
Cînd în mai, anul trecut, au fost înnăbuşite răscoalele paţiale 
din Prusia renană, el a profitat de dictatura baionetei, vre
melnic înscăunată, pentru a izgoni cu foţa din Prusia pe  re
dactorii ei şi a face astfel imposibilă apariţia mai departe a 
lui „Neue Rheinische Zeitung" .  

Redactorii lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  care au partici
p at - unii în Germania de sud, iar alţii la Paris - la mişcă
rile revoi.uţionare din vara trecută, s-au întîlnit din nou, în 
majoritatea lor, la Londra şi au hotărît s.ă scoată aici în con
tinuare gazeta. La început ea urmează să apară numai o dată 
pe lună, sub forma unei reviste de aproximativ cinci coli de 
tipar. Totşi publicaţia aceasta îşi va atinge pe deplin scopul 
ei : acela de a exercita o influenţă permanentă şi profundă 
asupra opiniei publice, iar sub raport financiar va avea cu 
totul alte perspective numai dacă redacţia o va putea scoate 
la intervale mai scurte. De aceea redacţia intenţionează ca, 
de îndată ce mijloacele îi vor permite, să scoată „Neue 

• „Noua gazetă renană•. - Nota Trad. 
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Rheinische Zeitung" în ediţii de cinci coli de tipar, de două 
ori pe lună, sau, dacă va fi u putinţă, sub forma unei mari 
reviste săptămînale, de felul celor americane şi engleze, şi, 
de îndată ce î�rejurările îi vor pemite să se reîntoarcă în 
Germania, să transforme din nou şi fără întîrziere gazeta săp
tămînală într-una zilnică. 

Un calcul preliminar ne arată că, chiar dacă apare numai 
o dată la două săptmîni şi într-un tiraj de 3 .000 de exem
plare, revista poate să dea un venit anual de 1 .900 de taleri. 

Pentru ca întreprinderea să fie pusă pe picioare şi să se 
asigure apariţia revistei la două săptămîni sau o dată pe săp
tămînă este absolută nevoie de crearea unui capital de 500 de 
lire sterline, fapt pentru care se şi face un apel de a se sub
scrie acţiuni în condiţiile următoare : 

1 .  Fiecare acţiune reprezintă 50 de franci şi se achită de 
îndată contra unei chitanţe provizorii, c'are se va preschimba 
ulterior pe acţiunea originală. 

2. Fiecare acţionar este răspunzător numai pentru valoa
rea acţiunii care-i aparţine. 

3. Acţionarii au dreptul să-şi desemneze reprezentanţi la 
Londra pentru verificarea întregii gestiuni. 

4. Va fi convocată, de p atru ori pe an, o adunare generală 
care va asculta darea de seamă despre mersul întregii între
prinderi şi despre situaţia i financiară şi va lua hotărîri cu 
privire la măsurile ulterioare privind controlul gestiunii. Fie
cărui acţionar în parte i se va trimite o dare de seamă lito
grafiată cu privire la situaţia întreprinderii. 

5. Venitul pe  care-l va aduce întreprinderea va fi adăugat 
la capital pînă ce va deveni posibilă apariţia zilnică a lui 
„Neue Rheinische Zeitung" .  După ce va fi fost atins acest 
obiectiv, venitul va fi împărţit în trei părţi egale, dintre care 
una va fi adăugată la fondul de rezervă, alta va fi distribuită 
ca dividend acţionarilor, iar a treia va reveni redacţiei. 

Lonia, 1 ianuarie 150 

Scris cu participarea lui 
K. Marx şi F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în 1 930 în limba rusă de 
Institutul de marxism-leninism 
de pe ingă C.C. al P.C.U.S. 

36* 

K. Schramm 

Girant responsabil al lui „Neue Rheinische Zeitung" 
Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 
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Darea de seamă a Comitetului social-democrat 
al emigranţilor din Londra 

1. I e ş i r i  

L.st. Şi!. Pene o 
Noiembrie 1849 16 ajutoare a 7 şil. 5 12 
Decembrie 29 . 7 . 10 3 

3 . 4 12 
1 . 6 6 
1 . 3 . 3 . ,  5 10  
1 . 5 „ 6 p. 5 6 
1 . 8 8 
1 • 1 2  . 12 
4 • 10  . 2 

Ianuarie 1850 20 . 7 7 
1 . 2 . 6 p .  2 6 
3 . 4 . 12 

Februarie 1-23 1 8  . 7 . 6 6 
2 . 5 . 10 
1 . 2 . 2 
5 . 10  . 2 10  
1 . 3 . 3 
1 • 13 13 2 1 " 3 P· 2 6 
1 . 1 

1 1 4  ajutoare Total 38 13 6 

Taxe poştale, timbre, cheltuieli de încasare 
şi articole de birou 5 

Total . 39 18 7 

La această rubrică intră şi împrumutul de 26 1 .st. acordat 
diferiţilor migranţi care între timp au găsit de lucru, pentru 
achiziţionarea de unelte, îmbrăcăminte etc. şi care, primind 
acest împrumut. au promis că-l vor înapoia ulterior. 



Noiembrie 19 
Decembrie 1 

• 

1 0  

15 
1 7  

Februarie 1 1  

20 
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2. I n t r ă r i  

L.st. Şi!. Pence 
Sold de casă . . . . . . 10 9 5 
De la Asciaţia culturală a mun-
citorilo' . . . . . . 3 6 Priit, rin „Wsdeutsche Zei-
tung" din Colonia, 30 de taleri 
drept co�ensaţie pentru chel-
tuieli . . . . . . . . 4 1 
De la muncitorii gemani din Pris 2 5 10 
Prin cetăţeanul profesor Tirk din 
Rostock . . . . . . . . 16 12 6 
De la Cmitetul de ajutorare din 
Cincinati . . . . . . 20 1 8  
De la muncitorii din chwerin . 3 

Total . . . 5- 1 0  3 
Ieşiri, după cum s-a rătat mai sus . . . 39 1 8  7 

Sold de cas. . . . 17 1 1  8 
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Darea de seamă financiară de mai sus a fost prezentată 
şi aprobată în ziua de 4 martie, la adunarea organizaţiei lo
cale a Asociaţiei culturale a muncitorilor germani. Persoa
nele care au dat bani sau oamenii lor de încredere pot 
cerceta oricînd adeverinţele şi registrele care se află la 
casier. 

După încheierea acestei dări de seamă am primit de la 
Colonia şi de la New York două mandate poştale, care vor 
fi incluse în viitoarea dare de seamă. Intre timp însă, în 
urma expulzărilor continue din Elveţia şi din Franţa, a crescut 
foarte mult numărul emigranţilor de aici care au nevoie de 
sprijin. Aproape zilnic sosesc aici noi emigranţi, care în ma
j oritatea lor sînt într-o asemenea situaţie că trebuie nu numai 
să le dăm modestul ajutor obişnuit, dar şi să facem, fără 
întîrziere, unele cheltuieli pentru a-i asigura cu îmbrăcămin
tea necesară. In asemenea condiţii, Comitetul, alcătuit din 
subsemnaţii, se vede cu atît mai coplşit de povara grijilor, 
cu cit încercările altor persoane şi organizaţii de a strînge 
fonduri pentru sprijinirea emigranţilor de aici n-au fost, pe 
cit  se pare, încununate de succes, datorită cărui fapt toţi 
emigranţii care vin aici ni se adresează mai ales nouă. Mul
ţumită stăruinţelor muncitorilor germani de aici, ca şi emi
granţilor .înşişi, s-a găsit pentru unii dintre ei o ocupaţe. 
Dar foarte multe specialităţi, care le sînt deschise emigran
ţilor în alte localităţi, le sînt inaccesibile aici din diferite 
cauze, şi mai ales din cauza concurenţei care bîntuie într-un 



566 nexe 

oraş suprapopulat cum e Londra. In afară de aceasta, afluenţa 
de noi emigranţi este atît de mare, că lista celor care au ne
voie de sprijin creşte de la o săptămînă la alta. 

Cu toate că mijloacele aflate la dispoziţia Comitetului au 
fost cheltuite cu cea mai mare economie şi cu toate că aju
torul regulat a fost redus la proporţiile minime îngăduite de 
preţurile exorbitante de aici la articolele de primă necesitate, 
totuşi, în asemenea condiţii, fondurile Comitetului se topesc 
văzînd cu ochii şi ne temem chiar că în curînd nu vom fi 
în stare să apărăm pe emigranţii şomeri de ici de lipsa de 
adăpost şi de cea mai neagră mizerie. 

De aceea ne adresăm din nou, pentru mij�oace băneşti, 
însuşi partidului din Germania. Amintim partidului c·ă, dacă 
în Elveţia şi în Franţa numărul emigranţilor care au nevoie 
de ajutor scade, el crşte cu atît mai mult la Londra ; sperăm 
că nu se va ajunge pînă acolo ca nişte oameni care au luptat 
cu arma în mînă p entru libertatea şi onoarea poporului ger
man să cerşească pe străzile Londrei. 

Rugăm ca toate ajutoarele să fie trimise pe adresa : d-lui 
Heinrich Bauer, 64, Dean Street, Soho Square, London. 

Londra, începutul lunii martie 1850 

Publicat în 
„Westdeusche Zeitung• nr, 68 
din 21 martie 1850 

Comitetul social-democrat 
al emigranţilor : 

Karl Marx, F. Engels, H. Bauer, 
A. Willich, Karl Pfâner 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba germană 



Asociaţia internaţinală 
a comuniştilor revoluţionari 320 

A R T I C O L U L  1 

567 

Scopul acestei asociaţii este răsturnarea tuturor claselor 
privilegiate, supunerea acestor clase dictaturii proletarilor, 
revoluţia neîntreruptă pînă la înfăptuirea comunismului, care 
trebuie să fie ultima formă de organizare a neamului omenesc. 

A R T I C O L U L  2 

Pentru a contribui la realizarea acestui scop, asociaţia va 
stabili legături de solidaritate între toate fracţiunile partidu
lui comunist revoluţionar, făcînd să dispară - conform unui 
principiu al fratenităţii republicane - împărţirile după na
ţionalitate. 

A R T I C O L U L  3 

Comitetul fondator al asociaţiei se constituie în Comitet 
central ; pretutindeni unde nevoile cauzei vor cere, el va 
stabili comitete care vor întreţine legături cu Comitetul 
central. 

A R T I C O L U L  4 

Numărul membrilor asociaţiei este nelimitat, dar nimeni 
nu poate deveni membru dacă n-a fost admis cu unanimitate 
de voturi. In nici un caz alegerea nu poate să aibă loc prin 
votare secretă. 

A R T I C O L U L  S 

Toţi membrii asociaţiei se obligă prin jurămînt să păstreze 
neschimbată fomularea dată primului articol din prezentul 
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• 
statut. Orice modificare care ar putea avea ca urmare o ate-
nuare a intenţiilor exprimate în primul articol eliberează pe 
membrji asociaţiei de angaj amentul lor. 

A R T I C O L U L  6 

Toate hotărîrile asociaţiei vor i adoptate cu o majoritate 
de două treimi din nmărul voturilor. 

Redactat la mijlocul lunii aprilie 180 

Publicat pentru rima oară 
în 1 926 în limba rusă de 
Institutul de marxism-leninim 
de pe lingă C.C, al P.C.U.S. 

J. Vidil, August Willich, 
a. Julian Harney, Adam, 

K. Marx, F. Engels 

Se tLpăre.te dlpă mnuscris 

Tradus din limb a franceză 



Darea de seamă a Comitetului social-democrat 
al emigranţilor din Londra • 

I n t r ă r i  

L.st. Şi!. Pence 
Sold de casă . . . . . . . . 17 1 1  8 
De la Liga reformei sociale din 

25 februarie 

13 martie 

18 martie 
16 aprilie 

20 aprilie 

New York . . . . . . . . . 30 1 8  5 
De la Comitetul emigranţilor din 
Coloia . . . . . . . . . . 36 
De la A.F„ membru al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor 5 
Prin d-l Wichmann din Hamburg 6 
Prin d-l Rmpel din Bielefeld . . 
Prin d-l Engels din E.-B. * . . . 1 
De la mai mulţi muncitori nglezi - 7 

I e ş i r i  

95 2 

Martie 53 ajut. a 7 ş. 18 1 1  
7 1 0  • . . 3 10  
1 • 9 • 6 p. . 9 6 
1 2 81/2 p. . 2 81/2 
6 5 . 1 1 0  
2 1 2 
2 4 • . 8 
1 • „ 2 • . 2 

Jmprumuturi . . . . . 2 3 
Mărci poştale şi diverse mici cheltuieli 8 8 

Aprilie 6 ajut. a 6 ş. . 
18 5 . 
2 2 • 6 p. 

14 1 • 6 p. 
52 7 • .  

1 8 • .  
54 3 • .  
49 • 3 • 6 p .  

1 • • 6 • 4 p .  
Mici cheltuieli 

Sold de casă . 

* - p robabil Elberfeld-Bmen. - Nota Red. 

27 6 1 01/2 

. 1 6  1 6  
. 4 1 0  

5 
1 1 

1 8  4 
8 

8 2 
. 8 1 1  

6 
6 

6 
4 
5 

58 1 0  3 

. 9 4 1 l1/! 

569 
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De la constituirea sa la 18 septembrie 1849, Comitetul a 
acodat ajutoare l a  circa 100 de emigranţi, pe o perioadă de 
timp mai mult sau mai puţin îndelungată, iar suma totală 
care a trecut prin mîinile sale se ridică la 161 de lire sterline, 
7 şilingi şi 81/2 pence. In fară d- aceasta, Comitetul local al 
AsoCiaţiei culturale a muncitorilor a făcut faţă, prin diferite 
liste de subscripţie, nevoilor urgente ale unor emigranţi. 
Altor emigranţi el le•a căutat de lucru ; totodată a pus la dis
poziţia tuturor emigranţilor localul şi gazetele sale. 

Registrele contabile şi chitanţele referitoare la. darea de 
seamă financiară de mai sus, care a fost prezentată Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani şi aprobată de ea, se află 
la casierul Comitetului, unde donatorii sau împuteiciţii lor 
pot lua cunoştinţă de ele. 

Nu demult, d-nii Struve, Bobzin, Bauer (din Stolpe) şi alţii 
au socoit necesar să se folosescă de numele lor pentru a 
atrage din Germania sume însemnate de bani pentru emi
granţi. In acest scOp ei au grupat în jurul lor un număr oare
care de migranţi, iar ieri, în cadrul unei adunări, au orga
nizat un comitet al lor propriu. Se înţelege de la sine că acest 
nou proiect de organizare a unui comitet paralel nu va îm
piedica activitatea noastră, după cum nu au împiedicat-o nici 
proiectele c are au eşuat pînă acum. 

După cum se vede din darea de seamă financiară, casa 
Comitetului este atît de epuizată, că mijloacele ajung abia 
pentru a face faţă nevoilor pe o săptămînă. In afară de 
aceasta, primim în fiecare zi noi cerei de ajutorare din partea 
emigranţilor. De aceea apelăm încă o dată la Partidul social
democrat german să nu lase pe emigranţi într-o situaţie grea 
şi, după posibHităţile sale, să trimită cit de curînd contribu
ţiile sale pe adresa casierului nostru : K. Pfander, 2 1 ,  King 
Street, Soho Square, London. 

Londra, 23 aprilie 1850 

Publicat în 
„Norddeutsche F"eie Presse• nr. 39 
din 10 mai 1850 

Comitetul social-democrat 
al emigranţilor : 

K. Marx - preşed inte , 
August illlch, K. Pfănder, 
F. Engels, Heinrich Bauer 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus in limba gemană 
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Emigranţii germani de la Londra 

In ultima vreme, sumele de bani trfmise pentru emigranţii 
germani de aici au fost cu totul neînsemnate, astfel că se 
zbat în cea mai neagră mizerie. Unii dintre ei n-au putut să-şi 
găsească pînă acum de lucru în specialitatea respectivă şi 
de aproape o săptămînă înnoptează pe străzi şi prin parcuri 
şi rabdă pur şi simplu de foame. Diferite persoane şi organi
zaţii rfuză să trimită bani sub pretext că între comitete există 
unele divergenţe şi că ajutoarele siînt împărţite emigranţilor 
în mod părtinitor. La această stare de lucruri au contribuit 
d-nii Struve, Bobzin şi a·lţii, care au declarat că Comitetul 
alcătuit din subsemnaţii nu sprijină decît pe 1 1c·omunişti " .  

Declarăm aici încă o dată că noi am acordat ajutor, fără 
nici o deosebire, oricui a putut să dovedească că este emi
grant german si că are într-adevăr nevoie de ajutor. Aceasta 
se poate constata din registrele şi chitanţele noastre, pe care 
le putem pune, în orice moment, la dispoziţia donatorilor sau 
împuterniciţilor lor spre a le verifica. Unul dintre subsemnaţii, 
Willich, la şedinţa plenară a Comitetului condus de d-nii 
Struve, Bobin şi alţii, a cerut eigranţilor care au primit 
ajutor de la Comitetul social-democrat, să pună care dintre 
ei a fost întrebat dacă este 1 1comunist" ? Nici unul n-a răs
puns afirmativ. 



572 Anexe 

Declarăm că afimaţia de mai us a d-lor Struve, Bobzin 
şi a altora nu este altceva decît o minciună şi o calomnie. 
Acestea fiind spuse, pretextul folosit de unele persoane şi 
organizaţii pentru a rfuza să sprijine pe emigranţii de la 
Londra cade de la sine. 

Londra, 14 iunie 1850 

Comitetul social-democrat 
al emigranţilor : 

K. Mar x, K. Pf ăner, A. Willick, 
F. Engels, H. Baer 

Rugăm ca scrisorile şi ajutoarele să fie trimise pe  adresa : 
K. Pf.nder, 2 1 ,  King Street, Soho Square, London. 

Publicat în 
„Westdeutsche Zeitunga nr. 1 49 
lin 25 iunie 1850 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 



Darea de seamă a Comitetului social-democrat 
al emigranţilor din Londra pe lunile mai, 

iunie şi iulie 1 850 

Aprilie 24 

Mi 

Iunie 

Iulie 

I n t r ă r i  

L.st. Şi!. Pence 
Sold, potrivit dării de seamă 

precedente 9 4 
Din Hanau, prin cetăţeanul 

Schărttner, 13 1. st., după 
reţinerea impozitului pe 
venit de 1 ş. şi 9 p. 12 12 

De la un englez 2 
De la Frankfurt pe Main : 

20 1. st. şi 5 I. st. 25 

3 

46 19 21/2 

De la Trier . 2 2 
• Paris (din partea unor 

muncitori germani) 18  
Prin cetăţeanul Petzler 5 

De la Frankfurt pe Main 

" 
" 
" 

„ Clonia 
„ Wisbaden (Uniunea 

munc.) 
„ Hmburg („Norddeutsche 

Freie Presse") 
„ Asociaţia culturală a 

muncitorilor din Londra 
„ Frankfurt pe Main 

„ „Neustadt an der Hardt" 
„ Hamburg (expediţia ga-

zetei „Freischiltz") . „ La Chaux-de-fonds 
„ Hmburg (Uniunea mun

ci torilor din St. Georg) 

4 6 

30 

4 

1 1  

7 
20 

4 

20 
5 

1 1  

10 

1 1  

9 

10 

17 

6 

6 

4 

10  

6 

10 

6 

573 

�������� 
104 1 1  
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De la 24 aprilie 
pînă la 30 mi 

Iunie 

Iulie 

Anexe 

l e ş l r J  

L.st. 
128 de aj utoare a 3 ş. 6 p .  22 
27 „ „ 3 . 4 
26 " " " 2 . 2 31 " " 1 • 1 
25 „  „ „ s . 6 

Ajutoare întîmplătoare 
Lucru de cizmărie p entru emi
granţi 
Mici cheltuieli 

39 

Şi!. 
8 
1 

12 
1 1  5 s 
14 

6 

2 

58 de ajutoare a 2 ş. 
59 li " „ 1 • 
25 " " " 1 • 6 p .  

5 16  
2 19  
1 17 

Ajutore intimplătoare 
Mici cheltuieli 

28 ajutoare a 2 ş. 
24 l i  " 1 " 

10  
1 1  

1 1  14 

2 16  
1 4 

Pe noe 

1 1  

1 1  

6 

6 

93 " „ 6 p. 2 6 6 
Ajutoare intîmplă1oare 1 6 
Cheltuieli pentru căminul şi cantina emigranţilr 

1 1. st. 9 ş. 6 p. 
5 " n 5 " li 10 " -
5 ,, " 
6 „ " 
6 li " 

10 " } 
Pentru procurarea de inventar 

35 

de mncă 6 

9 6 

mprumuturi pentru emigranţi 1 12 6 
Impmut unui emigral: cu fa-
milie 
Mici cheltuieli 19  31/2 

Total inrări 
„ ieşiri 

Sold de casă 

Total 
58 13 

109 10 
155 16 
109 10 

46 5 6 

Această dare de seamă financiară a fost prezentată şi 
aprobată în cadrul şedinţei de la 30 iulie a.c. Asociaţiei cul
turale a muncitorilor. Persoanele care au dat bani, precum 
şi împuterniciţii lor, pot vedea oridînd registrele şi adeverin
ţele respective. 
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Dat fiind că în cursul lunii iunie subscripţiile au fost foarte 
reduse, iar nevoile emigranţilor extrem de mari, s-a luat 
hotărîrea de a amenaja un cămin şi o cantină pentru emi
granţi. Asociaţia culturală a muncitorilor din localitate cum 
şi o parte din emigranţi care şi-au găsit deja de lucru au dat 
posibilitatea, prin subscripţiile lor, să se păşească la înfăp
tuirea acestui plan. Din banii primiţi mai tîrziu s-a putut 
înzestra căminul cu ustensilele şi mobi1la necesară. In momentul 
de faţă căminul este folosit de 18 emigranţi, iar cantina de 
vreo 40. In primul rînd au fost atraşi dintre emigranţi ciz
marii şomeri, cărora li s-a dat să repare încălţămintea nece
sară tovarăşilor lor. După aceea Comitetul a alocat o sumă 
de bni şi a luat primele măsuri necesare pentru organizarea, 
în locul amintit, a unui atelier de producţie pentru emigranţi, 
cărora li se creează astfel posibilitatea de a-şi acoperi singuri 
o p arte din cheltuielile necesitate de întreţinerea lor. 

Dacă ac·eastă primă încercare îşi va dovedi justificarea, 
atunci întreprinderea va fi organizată pe o scară şi mai largă, 
fapt care va fi adus la cunoştinţa publică la momentul potrivit. 
Comitetul crede că această dublă măsură - de ajutorare a 
emigranţilor şi de procurare de lucru pentru ei - va fi spri
j inită sub forma unor numeroase subscripţii din Germania, 
pînă ce ei vor putea să-şi asigure singuri existenţa. 

Londra, 30 iulie 1850 

Publicat în 
„Norddeutsche Freie Presse• r. 45 
din 7 august 1850 

Comitetul social-democrat 
al emigranţilor : 

Karl Marx, Friedr. Engels, 
Aug. iich, Karl Pjănder, 

Heinr. Bauer 

Se tipăreşte după textul ziului 

Tradus din limba g ermană 
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Hotărîrea Organului Central al Ligii comuniştilor 

15 SEPTEMBRIE 1850 

1 .  Sediul Organului Central va fi transferat de la Londra 
la Colonia şi totodată va fi însărcinată circumscripţia de la  
Colonia să înfiinţeze un nou Organ Central. 

2. Statutul Ligii comuniştilor se consideră anulat şi se 
încredinţează noului Organ Central sarcina de a întocmi un 
nou statut. 

3. In locul actualei circumscripţii de la Londra vor fi con
stituite două circumscripţii, care vor fi independente una de 
alta şi vor avea legătură numai cu Organul Central comun. 

Redactată 
în colaborare cu Marx şi Engels, 
la 15 septe11brie 1 850 

Publicată fn „Dresdener Journal 
und Anzeiger" nr. 180 n 
1 iunie 1851 în :adrul „Adresei 
Organului Central de la Colonia M 
din 12 decembrie 1 849 

Se tipăreşte după textul „Adresei • 
Tradus din limba gemană 



Darea de seamă a Comitetului social-democrat 
al emigranţilor din Londra 

pe perioada 1 august la 1 O septembrie 

August 

Septembrie 

Augult 

�eptembrie 

I n c a s ă r i  

Sold de casă 
Colectat de miss Berg 

L.st. Şi!. P neo 
46 5 6 
12 

De l a  Liga muncitorilor din St. 
Geo[g, Hamburg 2 10 
Tot d e  la Ligă 1 1 0  
Din Neustadt (an d r  Haardt) 
De la d-l C. Flory, prin redacţia 
lui „Deutsche Londoner Zeitung" 
De la Asociaţia muncitorilor ger
mani din Paris 

8 

8 

2 
Colectat de d-l John Berg 17 10 

Total„. 90 

C h e l t u i e l i 

Pentru c ăminul şi cantina mi-
granţilor 28 
Pentru atelirul d e  perii 7 
Pentru piele etc. 
56 subvenţii a 6 p. 1 
23 li 1 ş. 1 6 " " 2 ş. 6 p.  
Diverse ajutoare 4 subvenţii a 10 şi!. 2 
Imprumuturi emigranţilor 8 
Pentru călătoria în Amerka a 4 mi-
granţi 5 
Cheltuieli de călătorie în 
Schleswig-Holstein 7 
Cheltuieli mărunte, mărci p oştale, 
incasso etc. . . 
Pentru cămin şi cantină 14 
39 de ajutoare a 6 p. 

: u.." �. ii"·:� 
ş. 

• / 

3 

9 
10 
13 

8 
3 

15 
5 

4 

3 

1 1  
4 

19 
2 

15 

6 

3 

6 

6 

3 
8 
6 

37 - Max-ngels - Opere, voi. 7 

677 
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L.st. Şil. Penoe 
Distribuiţi după indicaţia donatoru-
li, d-l Berg . . . . . . . . 8 15 
Imprumuturi acordate emigranţilor 1 18 
heltuieli mărunte . 6 10 

Total . . . 90 3 6 

Intrucît subsemnaţii membri ai Comitetului social-demo
crat de pină acum am declarat, o dată cu prezentarea pre
zentei dări de seamă, că ne retragem cu toţii din Comitet, 
Societatea din Great Windmill Street a numit o comisie 
p entru verificarea registrelor şi a chitanţelor; pe ziua de 
15 crt. comisia a prezentat raportul său şi a declarat că a 
găsit totul în perfectă ordine. 

Subsemnaţii am socotit necesar să lăsăm toate registrele 
contabile şi chitanţele referitoare la activitatea noastră în 
acest Comitet la K. Pfander, casierul de pînă acum al Comite
tului - 2 1 ,  King Street, Soho Square -, întrucît noi nu ne 
retragem numai din Comitet, ci şi din Asociaţie, şi aceste do
cumente se pot dovedi absolut necesare în cazul unor even
tuale reclamaţii din partea publicului. 

De aceea persoanele care au trimis bani sint rugate să-şi 
numească împuterniciţi la Londra pentru examinarea regis
trelor contabile şi a chitanţelor care se găsesc la sus-numitul 
casier. 

Londra, 18 septembrie 1850 

Publicat în 

(arl Marx, H. Bauer, K. Pfănder, 
F. Engels 

„Deutsche Londoner Zeitung• nr. 287 
dn 27 septembrie 1850 

Se ipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Propunerea adresată de circumscripţia de la Londra 
a Ligii comuniştilor către Organul Central al Ligii, 

la Colonia 

Să fie excluşi din Liga comuniştilor toţi membrii Sonder
bundului 321, şi în primul rînd următorii şapte : Schapper, 
Willich, Schărttner, Lehmann, Dietz (Oswald) , Gebert şi Frăn
kel, şi această hotărîre să fie adusă la cunoştinţa tuturor 
circumscripţiilor şi comunităţilor Ligii, precum şi a Sonder
bundului din Londra şi a conducătorilor lui. 

1 .  Membrii Sonderbundului au informat, şi încă într-o 
formă denaturată, pe conducătorii societăţilor secrete aflate 
în afara Ligii şi pe emigranţii de diferite naţionalităţi că în 
Liga comuniştilor s-a produs sciziunea. 

2. Ei se află în perm anentă răzvrătire făţişă împotriva 
Organului Central din Colonia, care a fost legal constituit, 
şi acţionează contrar hotărîrilor lui ; un emisar * trimis de 
ei colindă prin Germania în vederea înfiinţării unui Sonder
bund. 

3. Ei au încălcat şi continuă să încalc'e toate îndatoririle 
membrilor societăţilor secrete faţă de organele circumscrip
ţiei de la Londra a Ligii. 

4. De la sciziunea Ligii încoace, ei au încălcat toate legile 
societăţilor secrete, iar rămînerea lor mai departe în rîndu
rile Ligii n-ar face decît să contribuie la activitatea lor de 
destrămare. 

Redactat 
cu participarea lui Marx şi Enges, 
la 1 1  noiembrie 1850 

Publicat în „Dresdner Jounal 
und Anzeigr• nr. 180 din 
1 iunie 185 1 ,  în cadrul „Adresei 
Organului Central de la Colonia" 
din 1 dcebrie 1 850 

* - Gaude, - Nota Red. 

37* 

Se tipăreşte după textul „Adresei• 

Trads din lmba germană 
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Statutele Ligii comuniştilor 

(TEXTUL CU OBSERVAŢIILE LUI K. MX) 322 

1 .  Scopul Ligii comuniştilor este să înfăptuiasc., prin 
toate mijloacele propagandei şi ale luptei politice, lichidarea 
vechii societăţi - răsturnarea burghezie!. " -, eliberarea 
spirituală, politică şi economică a proletariatului, revoluţia 
comunistă. Pe diferitele trepte de dezvoltare pe care le par
curge lupta proletariatului, Liga reprezintă întotdeauna inte
resele întregii mişcări şi totodat. caută întotdeauna să 
uneasc·ă în jurul ei şi să organizeze toate forţele revoluţio
nare ale proletariatului ; ea este o organizaţie secretă şi nu. 
poate fi dizolvată atîta timp cit revoluţia proletară nu şi-a 
atins scopul final. 

2. Membru al Ligii poate fi numai cine îndeplineşte urmă
toarele condiţii : 

a) să nu aibă nici o religie şi în viaţa de ioate zilela 
să nu facă parte din nici o comunitate religioasă şi să nu. 
participe la nici un fel de ceremonii în afară de acelea a căror 
respectare este prevăzută de legHe civile ; 

b) să dea dovadă de înţelegerea condiţiilor, mersului dez
voltării şi scopului final al mişcării proletare ; 

c) să nu participe la nici o asociaţie şi să nu sprijine nici 
un fel de revendicăi particulare care a. i potrivnice ţelurilor 
Ligii sau ar putea să împiedice înfăptuirea lor ; 

d) să dea dovadă de capacitate şi sîrguinţă în desfăşurarea 
propagandei, de statonicie nestrămutată a convinrerilor şi 
de energie revoluţionară ; 

e) să păstreze cel mai strict secret în toate problemele 
Ligii. 

* Cuvintele tipărite u crsive semigrase au fost adăugate de Mrx. - Nota Red. 



nexe 581 

3. Hotărîrea de a ii primit în Ligă trebuie adoptată de 
către comunitate în unanimitate. Primirea se face, în general, 
de către prşedinte, la adunările comunităţii.  Cei primiţi în 
rîndurile Ligii se angajează solemn să se supună fără rezerve 
hotărîrilor ei. 

4. Cine încalcă condiţiile cerute de calitatea de membru 
este exclus din rîndurile Ligii. Excluderea unor membri se 
hotărăşte de către comunitate cu majoritate de voturi. Con
ducerea centrală poate exclude c omunităţi întregi dacă pri
meşte cerere în acest sens din partea comunităţii principale 
a unei circumscripţii. Numele cel'r excluşi sînt aduse la 
cunoştinţa întregii Ligi, care-i pune sub supraveghere ca pe 
toţi indivizii suspecţi. 

5. Structura Ligii este următoarea : comunităţi, circum
scripiii, Organ Central şi congres. 

6. O comunitate este alcătuită din cel puţin trei membri 
din aceeaşi localitate. Ea îşi alege un preşedinte, care con
duce şedinţele, şi un locţiitor, care ţine casa. 

7. Comunităţile unei ţări sau ale unei provincii sînt sub
ordonate unei c omunităţi pincipale, unei circumscripţii, care 
este numită de către Organul Central. Comunităţile se flă 
în direct. legătură numai cu circumscripţia respectivă, iar 
circumscripţiile cu Organul Central. 

8. Comunităţile se întrunesc cu regularitate, cel puţin o 
dată la două săptămîni ; ele întreţin corespondenţă, cel puţin 
o dată pe lună, cu circumscripţiile lor ; c omunităţile princi
pale ale circumscripţiilor întreţin corespondenţă, cel puţin 
o dată la două luni, cu Organul Central, iar Organul Central 
prezintă, la fiecare trei luni, o dare de seamă despre situaţia 
Ligii. 

9. Preşedinţii de comunităţi şi circumscripţii şi locţiitorii 
lor sînt aleşi pe timp de un an şi pot fi oricînd revocaţi de 
către alegătorii lor ; membrii Organului Central pot fi re
vocaţi numai de către congres. 

10 .  Fiecare membru al Ligii trebuie să plătească o coti
zaţie lunară, al cărei minim este stabilit de către congres. 
Jumătate din aceste cotizaţii sînt atribuite circumscripţiilor, 
iar jumătate Organului Central, şi sînt destinate acoperirii 
cheltuielilor organizatorice, difuzăii literaturii de propa
gandă şi trimiterii de emisari. Circumscripţiile suportă chel
tuielile de corespondnţă cu comunităţile. O dată Ia trei luni, 
cotizaţiile sînt trimise circumscripţiilor care expediază Or
ganului Central jumătate din încasările totale şi, în acelaşi 
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timp, dau socoteală comunităţilor lor asupra cheltuielilor şi 
încasărilor efectuate. Organul Central dă socoteală congresu
lui de banii primiţi. Cheltuielile extraordinare se acoperă 
prin cotizaţii extraordinare. 

1 1 .  Organul Central este organul executiv al întregii Ligi. 
El se compune din cel puţin trei membri şi este ales - din 
rîndurile ei - de către circumscripţia din localitatea pe care 
congresul a desemnat-o ca sediu al Organului Central ; Or
ganul Central este răspunzător numai faţă de congres. 

12 .  Congresul este organul legislativ al întregii Ligi. El 
este format din delegaţii adunărilor de circumscripţii care 
aleg cîte un deputat de fiecare 5 comunităţi. 

13 .  Adunarea de circumscripţii este reprezentanta circum
scripţiei care se întruneşte cu regularitate la  fiecare trei luni 
în centrul circumscripţiei sub conducerea comitetului comu
nităţii principale, pentru a examina problmele organizaţiei 
circumscripţiei. Fiecare comunitate trimite acolo un delegat. 
Adunarea circumscripţiei pentru alegerea de delegaţi la con
gresul Ligii este convocată în mod invariabil la jumătatea 
lunii iulie a fiecrui an. 

Art. 5 Comunitatea 
Art. 6 Circumscripţia 
Art. 7 Organul Central 

Art. 8 Congresul 
Art. 9 Primirea în Ligă 
Art. JO Excluderea din Ligă 

(Probleme financiare)* 

1 4. La două săptămîni după încheierea adunărilor circum
scripţiilor pentru alegerea de delegaţi se întruneşte de regulă 
congresul, la sediul Organului Central, dacă acesta n-a fixat 
un alt loc. 

15. Congresul primeşte din partea Organului Central, care 
asistă la congres, însă nu are drept de vot deliberativ, o 
dare de seamă asupra întregii sale activităţi şi asupra situa
ţiei din Ligă ; el explică principiile politicii pe care trebuie 
s-o urmeze Liga, hotărăşte ce modificări trebuie introduse în 
statute şi stabileşte unde îşi va avea sediul Organul Central 
în anul următor. 

16 .  In cazuri urgente, Organul Central poate convoca un 
congres extraordinar, la care participă, în acest caz, de•legaţii 
aleşi de circumscripţii la ultimul congres. 

1 7. Diferendele dintre membrii aceleiaşi comunităţi sînt 
definitiv rezolvate de către comunitate ; cele din sinul ace-

* Cuvintele tipărite cu cursive semigrase au fost adăugate de Marx la 
siirşitul p aginii a doua a manuscrisului. - Nota Red. 
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leiaşi circumscripţii de către comunitatea principală a cir· 
cumscripţiei, cele dintre diferite circumscripţii de către 
Organul Central ; plîngerile personale împotriva membrilor 
Organului Central sînt supuse spre rezolvare congresului. 
Diferendele dintre comunităţile aceleiaşi circumscripţii sînt 
rezolvate de către comunitatea principală a circumscripţiei, 
cele dintre comunităţi şi circumscripţia respectivă sau dintre 
diferite circumscripţii de către Organul Central ; totuşi, în 
primul caz, se poate face apel la adunarea circumscripţiei, în 
l doilea caz la congres. Congresul rezolvă de asemenea 
toate conflictele dintre Organul Central şi organele în sub
ordine ale Ligii. 

Redactate la 1 decembrie 150 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Voprosi istorii" nr. 11 din 1948 

Se tipăreşte după manuscrisul 
lui F. Engels 

Tradus din limba germană 
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Cuvînt înainte la traducerea germană a toastului 
lui A. Blanqui 323 

(DIN TEXTUL TOASTULUI) 

Cîţiva j alnici înşelători ai poporului - aşa-zisul Comitet 
Central al social-democraţilor din Europa, care în realitate 
nu este altceva decît un comitet al adunăturii centrale din 
Europa - au sărbătorit la Londra, sub preşedinţia d-lor 
Willich, Schapper etc. ,  aniversarea revoluţiei din februarie. 
Louis Blanc, reprezentantul socialismului frazeologic senti
mental, uneltind împotriva unui alt trădător l poporului, 
Ledru-Rollin, s-a alăturat acestei clici de pretendenţi de mina 
a doua. La banchetul lor, ei au dat citire diferitelor adrese 
care, chipurile, le-au fost trimise din diverse ţări. Cu toate 
eforturile lor, ei n-au reuşit să obtină nici un mesaj din Ger
mania. Iată un indiciu al dezvoltării proletaiatuli german ! 

Ei i-au scris şi lui Blanqui, nobilul martir al comunismu
lui revoluţionar, pe care l-au rugat să le trimită o adresă. 
Răspunsul lui a fost următorul toast : 

AVERTISMENT POPORULUI 

Ce stîncă submarină ameninţă revoluţia de mîine ? Aceeaşi stîncă de 
care, izbindu-se, s-a sfărîmat revoluţia de ieri : lamentahi1a ppularitate a 
burghezilor travstiţi în tribuni ai poporului. 

Ledru-Rollin, Louis Blanc, Cremieux, Marie, Lamartne, Gnier-Pages, 
Dupont (de l'Eure) , Flcon, Albert, Arago, Marrast I 

Funestă listă I Sinistre nume, înscrise cu sînge pe toate caldarîmurile 
Europei democrate l 

Guvrnul provizoriu a ucis "evoluţia I Pe c.pul lui să cadă răspunderea 
pentru toată această nenorocire şi p entru sîngele atîtor mii de j ertfe I 

Sugrumînd dm'craţia, reacţiunea nu şi-a făcut decît meseria. Cri
mele au fost săvîrşite de trădătorii pe care p oporul încrezător i-a con
siderat drept conducătorii si şi care l-au vîndut reacţiunii. 

Mizerabil guven I Neţmînd seama de strigătele şi rugăminţile po
porului, el fixează un impozit de 45 de centIle care adCe pe ţăran i la 
desperare, la revoltă. 
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El menţine statul-major monarhist, magistratura monarhistă, legile 

monarhiste. Trădare I 
La 16 aprilie el se năpusteşte aspra muncitorilor parizieni, îi aruncă 

în închisoare pe cei din Limogs, iar la 27 îi masacrează cu mitraliile e 
cei n Rouen i l îşi sloboade toţi dulăii şi începe hăituiala împotriva 
tuturor adevăraţilor republicani. Trădare şi iar trădare I 

Asup'a lor şi numai asupra lor să cadă teribila povară a vinovăţiei 
pentru nenorocirile care au făcut să se prăbuşească revoluţia din 1848 I 

O, există mari criminali, dar cei mai răi din toţi sînt aceia în care 
pporul, înşelat de frazeologia lor retorică, a văzut spada şi scutul său, 

aceia pe care, cuprins de entuziasm, i-a declrat arbitri ai viitoruli său. 
Va i vai şi  amar de noi dacă, în aprpiata zi a triumfului poporului, 

uitucia şi indulgenţa maselor vor permite iarăşi să vină la putere vre
unul dintre aceşti oamni care şi-au pîngărit manditul I S-ar pune pentru 
a doua oară C1Păt revoluţiei. 

Să aibă întotdeauna în minte muncitorii această listă de nume bls
temate i şi dacă vreunul dintre aceşti oameni, chiar numai unul, îşi va 
face din nou a>ariţia într-un guvern revoluţionar, să strige cu toţii într-n 

glas : „Trădare I "  
Orice discursuri, ju.rămin:e ş i  prngrame n-ar fi, nici d e  data asta, decit 

minciună şi înşelătorie ; aceiaşi scamatori s-ar apuca din nou de vechile 
lor trucuri ; ei r forma prima verigă într-un nou lanţ l unei reacţini 
şi mai turbate. Blestemul şi răzbunarea să se abată asupra lor dacă vor 
cuteza vreodată să-şi facă din nou apariţia I Se va face de ruşine şi va 
merita tot dispreţul mulţmea credulă care se va lăsa din nou prinsă 
în cursa lor ! 

Totuşi nu e deajuns că escamotorii din februarie au fost alungaţi 
pentru toitdeauna din palatul primăriei ; e necesar să luăm măsuri împo
triva unei noi trăd.ri. 

Vor fi nişte trădători aceia care, ur.indu-se pe umerii proletariatului, 
vor ajunge să guveneze şi nu vor trece de îndată la aplicirea urmă
toarelor măsuri : 

1) dezarmarea gnerală a gărzilor burgheziei ; 
2) înarmarea tuturor muncitorilor şi organizarea lor militară. 
Va fi, desigur, nevoie să se adopte încă multe · a1te măsuri, dar ele 

vor decurge în mod fresc din acst lrim act, care constituie garanţia 
prelabilă şi singura chezăşie a siguranţei poporului. 

Să nu rămînă nici o armă în mîLnile burgheziei, altfel nu va fi nici 
o scăpare I 

Adpţii diferitelor doctrine care-şi dispută astăzi simpatia maselor îşi 
v or putea îndeplini cîndva promisiunile lor de reforme şi să aducă pros
peritate pporului, însă cu condiţia să nu lase n mină prada penlru 
umbra ei. 

Toate efortmile lor se vor solda cu un jalnic eşec dacă pporul, în 
excesiva lui înclinare spre teorii, nu va preţui singurul mijloc practic 
şi de nădej de : forţa I 

Arme şi orgnizare - iată elementul hotărHor al progresului, iată 
singurul mij loc prin care se poate pune capăt mizriei. 



Anexe 

Cine are sabia are şi punea. In faţa baionetelor, oamnii cad în ge
nunchi, mulţimea neînarmată este măturată ca pleava. Franţa împănată 
cu muncitori înarmaţi - iată venirea socialismului. 

Din faţa proletariatului înarmat vor dispărea orice piedici şi împo
riviri, şi pentru el nu va fi nimic imposibil. 

Dar proletaxii care-şi pierd vremea cu caraghioase plimbări pe străzi şi cu arborii libertlţii şi care se distrează U găunoasa frazeologie avocă
ţească vor avea parte mai întîi de agheazmă, apoi de umilinţe, în sfîrşit 
de mitxalil şi întotdeauna de mizerie I 

Poporul să-şi aleagă singur calea I 
Inchisoarea Belle-Ile-en Mer 
10 februrie 1851 

Publicat ca broşură la Berna 
în primăvra anului 185 1 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba germnă 
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A d n o t ă r i  

După suspendarea , ,Noii gazete renane " ,  editată la Colonia de Marx 
şi Engels de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849, acest organ de presă 
fără egal al proletariatului revoluţionar - cn îl caracterizează 
Lenin -, Marx nu a renunţat la ideea de a reedita într-o formă sau 
alta un organ de presă propriu. Despre intenţia lui i-a scris Im 
Engels în Elveţia, invitîndu-1 să vină la Londra, pentru a începe îm
preună această editare. Demersurile întreprinse de Marx pentru a 
strînge mijloacele necesare şi a găsi un editor au fost încununate de 
succes, şi, la mijlocul lunii decembrie 1849, între Konrad Schram, 
în calitate de giTant responsabil, şi firma editorială Schubert & Co. 
din Hamburg s-a ajuns la o înţelegere cu privire la editarea :evistei 
.Neue Rheinische Zeitllg. Politisch-okonomische Revue". Revista 
îşi propunea ca, pe baza unei analize istorice materialiste a perioadei 
revoluţiei din 1848-1849, să facă bilanţul acesteia, să clarifice carac
terul noii situaţii istorice, să elaboreze mai departe tactica partidului 
proletar revoluţionar. Majoritatea materialelor (articole, studii, re
cenzii) au fost scrise de Marx şi  Engels, care i-au antrenat să colabo· 
reze şi pe adepţii lor - \V. Wolff, J. Weydemeyer şi G. Eccarius. 
In plus, [n nr. 1 s-a publicat o notiţă a lui K. Blind „Partidele austriac 
şi  prusian în B aden", iar în nr. 4 nişte versuri ale democratului fran
cez Louis Menard. 

Pe copertă, ca loc de apariţie a revistei, a fost indicat, alături 
de Londra, unde se aflau Marx şi Engels, şi Hamburg, unde se tipărea 
revista, şi New York, deoarece, dată fiind emigrarea unui mare nu
măr de participanţi la revoluţia germană din 1848-1849 în America, 
Marx şi Engels contau să găsească acolo n teren propice pentru 
răspîndirea revistei. Pornind de la posibilitatea unui nou avînt revo
luţionar, ei considerau că vor putea trece curînd la editarea unei 
gazete săptămînale, iar apoi a unui cotidian (vezi volumul de faţă, 
p ag. 562-563) . Totuşi acest plan nu a putut fi înfăptuit. Au apărut 
în total 6 numere ale revistei ; ultimul număr, dublu (-6) ,  a apărut 
la sfîrşitul lunii noiembrie 1850. Toate încercările ulterioare de a con
tinua editarea au eşuat din cauza persecuţiilor poliţiei din Germania 
şi a lipsei de mijloace materiale. 

Textul „lnştiinţării" lui Marx din 19 decembrie 1849 a fost trimis 
de J. Weydemeyer la Frankfurt pe Main, împreună cu rugămintea 
de a fi publicat �n „Neue Deutsche Zeitung" ; „înştiinţarea" a fost 
publicată în r. 14, 23, 31 din 16, 26 ianuarie şi 5 februarie 1850 . 
• lnştiinţarea" a mai fost publicată şi n .Westdutsche Zeitung", scos 
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de Hermann Becker la Colonia, în nr. 6 in 8 ianuarie 1850 ; în 
.Berner Zeitung" nr. 351 din 27 decembrie 1849 ; în .Dilsseldorfer 
Zeitung" nr. 9 din 10 ianuarie 1850 şi în .Schweizerische National
Zeitung" nr. 8 in 10 ianuarie 1850. - 5. 

2 „The Northern Star• - săptămînal englez, organul central al cartişti
lor, fondat în 1837, J apărut pînă în 1852, la început la Leeds, iar 
din noiembrie 1844 1 Londra. Fondatorul şi redactorul săptămînalului 
a fost F. O'Connor ; din redacţie a mai făcut parte şi G. Harney. 
Din 1843 pînă în 1850 săptăminalul a publicat articole şi note ale 
lui Engels. - 7. 

3 „ The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conserva
toare ; a fost fondat la Londra în 1785. - 7. 

4 Este vorba de pamfletul publicistului mic-brghez K. Heinzen . In
văţămintele revoluţiei" ,  publicat în „Deutsche Londoner Zeitung" 
nr. 241 şi 242 din 9 şi 16 noiembrie 1849. Frazele radicale demagogice 
pe care le conţinea acest pamflet puneau în primejdie întreaga emi
graţie germană revoluţionară din Anglia ; astfel, autorul unei scrisori 
publicate în „Times" din 23 noiembrie 1849 sub iscălitura „Anti
socialist", referindu-se la afirmaţiile lui K. Heinzen, îl chema pe mi
nistrul de interne al Angliei „să expulzeze în 24 de ore din Anglia 
persoanele care răspîndeau aceste doctrine diabolice" .  

„Deutsche Londoner Zeitung• - gazetă săptămînală a emigran
ţilor germani la Londra, a apărut din aprilie 1845 pînă în februarie 
1851,  bucurîndu-se de sprijinul material al ducelui Karl de Braun
schweig, care fusese înlăturat de la tron. Redactorul gazetei a fost 
democratul mic-burghez Louis B amberger. In 1849-1850 săptămînalul 
a publicat mai cu seamă articole de-ale lui K. Heinzen, G.  Struve şi 
ale altor democraţi mic-burghezi ; în acelaşi timp în paginile lui au 
apărut „Manifestul Partidului Comunist" (martie 1848), primul capilol 
din „Luptele de clasă în Franţa" de K. Marx (aprilie 1850), o p arte 
din „A treia cronică internaţională" (februarie 1851) şi o serie de 
declaraţii semnate de Marx şi ngels. - 7. 

5 Lucrarea Jui K. Marx ,,Luptele de clasă în Franţa, 1848-1850" re
prezintă o serie de articole sub titlul comun „Din 1848 pînă în 1849" ,  
crise special penru „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische 
Revue" .  In această lucrare a fost interpretată din punct de velere 
materialist o întreagă perioadă a istoriei Franţei şi au fost elaborate 
principalele teze ale tacticii revoluţionare a proletariatului. Planul 
iniţial al lucrării cuprindea 4 capitole : „Infrîngerea din iunie 1848" ,  
. 13 iunie 1849", . Consecinţele lui 13  iunie 1849" ş i  .Situaţia actuală 
din Anglia".  In nr. 1, 2 şi 3 ale revistei au fost publicate 3 articole : 
. Infnîngerea din iunie 1848",  . 13  iunie 1849" şi . Consecinţele lui 
13 iunie". Problemele cu privire la influenţa exercitată de evenimen
tele din iunie 1849 asupra continentului şi la situaţia din Anglia au 
căpătat răspuns în alte materiale ale revistei, în special în cronicile 
internaţionale scrise împreună de Marx şi Engels. ln 1895 lucrarea 
„Luptele de clasă în Franţa" a fost publicată la Berlin în ediţie sepa
rată cu o introducere de F. Engels. In această ediţie Engels a introdus 
ca o completare capitolul al IV-lea, în care au intrat părţile din „A 
treia cronică internaţională• (vezi volumul de faţă, pag. 476-479 şi 
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485-496) , consacrate evnimentelor din Franţa. Acest capitol a fost 
intitulat de Engels „Abrogarea votului universal în 1850" ; el i-a scris 
lui R. Fischer la 13 februarie 1895 că acest capitol al IV-iea „va 
servi ca încheiere esenţială a întregii lucrări ; fără această încheiere, 
broşura nu ar avea decît un caracter fragmentar" . Atunci au fost 
schimbate şi titlurile primelor trei capitole :  I. „Din februarie pînă 
în iunie 1848" ,  II. „Din iunie 1848 pînă la 13 iunie 189" şi III . •  De 
la 13 iunie 1849 pînă la 10 martie 1850" . In ediţia de faţă titlurile 
primelor trei capitole sînt date după textul revistei, capitolul al 
IV-iea este dat în conformitate cu ediţia din 1895. - 9. 

6 Insurecţia de la Paris din 5-6 iunie 1832 a fost pregătită de aripa 
stingă a p artidului republican şi de asociaţiile revoluţionare secrete, 
dintre care şi Asociaţia pr.etenilor poporului ; drept prilej pentru 
insurecţie au servit funerali1le generalului Lamarque, care făcuse 
opoziţie guvernului lui Ludovic-Filip. Muncitorii insurgenţi au ridicat 
o serie de baricade şi s-au apărat cu mult curaj şi abnegaţie. 

Insurecţia muncitorilor de la Lyon din aprilie 1834, condusă de 
Asociaţia republicană secretă a drepturilor omului şi cetăţeanului, 
se numără printre primele acţiuni de masă ale proletariatului fran· 
cez. Insurecţia, sprijinită de republicani într-o serie de alte oraşe, 
mai ales la Paris, a fost înnăbuşită cu cruzime. 

Insurecţia din 12 mi 1839 de la Paris, în care rolul principal 
l-au jucat de asemenea muncitorii revoluţionari, a fost pregătită de 
Asociaţia secretă republicană socialistă a anotimpurilor lllb con
ducerea lui A. Blanqui şi A. Barbes ; ea a fost reprimată de trupe 
şi de garda naţională. - 12. 

7 Robert Macaire - tipul afaceristului pehlivan dibaci, creat de re
numitul actor francez Frederic Lemaître şi imortalizat în caricaturile 
lui Honore Daumier. Personajul Robert Macire a constituit o satiră 
la adresa domnaţiei aristocraţiei financiare în perioada monarhiei din iulie. - 14. 

8 Sonderbund - uniune separată a şapte cantoane catolice din El
veţia, înapoiate din punct de vedere economic, înfiinţată în 1843 cu 
scopul de a se împotrivi transformărilor burgheze progresiste în 
Elveţia şi de a apăra privilegiile bisericii şi ale iezuiţilor. Tentati
vele reacţionare ale Sonderbundului au întimpinat rezistenţă din 
partea radicalilor şi liberalilor burghezi, care au obţinut la mijlocul 
deceniului al 5-lea majoritatea în cea mai mare parte dintre cantoane 
şi în dieta elvetiană. Hotărîrea dietei elveţiene din iulie 1847 cu 
privire la dizolvarea Sonderbundului a slujit drept pretext Sonder
bundului pentru a poni, la începutul lunii noiembrie, ostilităţile 
împotriva celorlalte cantoane. La 23 noiembrie 1847 armata Sonder
bundului a fost zdrobită de trupele guvernului federal. n perioada 
războiului purtat de Sonderbund, puterile reacţionare din Europa de 
apus, care făcuseră parte înainte din Sfinta Alianţă, - Austria şi 
Prusia - au încercat să se amestce în treburile elveţiene în favoa
rea Sonderbundului. Guizot a sprijinit de fapt aceste puteri, luînd 
apărarea Sonderbundului. - 15. 

9 La Buzan:ais [departamentul lndre) în primăvara anului 1847 locui
torii din satele învecinate au atacat, din iniţiativa muncitorilor înfo
metaţi, magaziile de alimente ale speculanţilor ; acest fapt a dus la o 
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ciocnire sîngeroasă între populaţie şi armată. Evenimentele de la 
Buzan:ais au dus la represalii cumplite din partea guvernului : patru 
participanţi direcţi la evenimente au fost executaţi în ziua de 16 apri
lie 1847, iar mulţi alţii au fost condamnaţi la muncă silnică. - 1 6. 

1 0  "Le NationaJ• - cotidi,n francez, a apărut la Paris din 1830 pînă în 
1851 ; organ al republicanilor moderaţi, burghezi. In guvernul provi
zoriu cei mai de seamă reprezentanţi ai acestui curent au fost Marrast, 
Bastide şi Garnier-Pages. - 17.  

1 1  „La Gazetle de France• - cotidian, a apărut la Paris începînd din 
1631 ; în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea organ al legitimiş
tilor, partizani ai restaurării dinastiei Bourbonilor. - 1 8. 

1 2  n primele zile ale existenţei guvernului provizoriu s-a pus problema 
alegerii drapelului de stat al Republicii fran€ze. Muncitorii revoluţio
nari din Paris cereau să fie declarat drapel de stat drapelul roşu, 
înălţat în cartierele muncitoreşti ale Parisului în timpul insurecţiei 
din iunie 1832. Reprezentanţii burgheziei insistau pentru drapelul 
tricolor (albastru-alb-roşu) , care fusese drapelul Franţei în p erioada 
revoluţiei burgheze de la sfîrşitul secolului al XVlLI-lea şi în p e
rioada imperiului i Napoleon I. Acst drapel a fost încă înainte de 
revoluţia din 1848 emblema republicanilor brghezi, grupaţi în j urul 
ziarului .National " .  Reprezentanţii muncitorimii au fost siliţi să 
admită ca drapel de stat al Republicii franceze drapelul tricolor. To
tuşi pe băţul drapelului a fost fixată o rozetă roşie. - 2 1 .  

13  „Le Monileur universeJ• - cotidian francez, organ oficial al  guver
nului, a apărut la Paris sub titlul de mai sus din 1789 pînă la 1869. 
In coloanele lui „Moniteur universel" se publicau în mod obligatoriu 
deciziile guvernamentale, dările de seamă p arlamentare şi alte ma
teriale oficiale ; în 1848 în acest cotidian se publicau şi dările de 
seamă asupra şedinţelor Comisiei de la Luxemburg. - 21.  

14 Jacques le bonhomme, sau Jacques Bonhomme - poreclă dispreţui
toare dată de nobilimea franceză ţăranilor. - 25. 

1 5  Este vorba de suma acordată în 1825 de puterea regală franceză 
drept compnsaţie aristocraţilor a căror avere fusese confiscată în 
timpul revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea. - 25. 

1 6  Lazzaroni - poreclă dată elementlor declasate, lumpenproletariatu
lui din Italia ; de lazzaroni s-au folosit în repetate rînduri cercurile 
monarhiste-reacţionare în lupta lor împotriva mişcării liberale şi 
democrate. - 26. 

1 7  Potrivit „legii cu privire la săraci",  adoptată în Anglia în 134, nu 
se admitea decît o singură formă de ajutorare a săracilor - pla
sarea lor în case de muncă (workhouses) ,  unde muncitorii făceau 
muncă neproductivă, monotonă şi extenuantă ; aceste case de munc. 
erau p oreclite de popor .Bastilii pentru săraci " .  - 27. 
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1 8  Este vorba de alegerile în statul-major al gărzii naţionale, fixate 

pentru 18 martie, şi cele în Adunarea naţională constituantă, fixate 
pentru 9 aprilie. Muncitorii din Paris, grupaţi în jurul lui Blnqui, 
Dezamy şi alţii, insistau ca să se amine alegerile, referindu-se la 
necesitatea de a se duce în rindurile populaţiei munca de lămurire 
necesară. - 28. 

1 9  Acţiunea revoluţionară din 15 mai 1848 a maselor populare, în care 
rolul principal l-au jucat muncitorii din Paris în frunte cu Blanqui 
şi alţii, a avut loc sub lozinca adincirii continue a revoluţiei şi a 
sprijiniTii mişcării revoluţionare din Italia, Germania şi Polonia. 
Demonstranţii, după ce au pătruns în sala de şedinţe a Adunării con
stituante, au cerut înfăptuirea făgăduielii făcute muncitorilor că vor 
avea pîinea şi munca usigurate şi că se va înfiinţa 111 minister al 
muncii ; ei au încercat să dizolve Adunarea constitultă şi să în
fiinţeze un nou guvern provizoriu. Acţiunea de masă din 15 mai a 
fost înnăbuşită, iar conducătorii ei - Blanqui, Barbes, Albert, 
Raspail - arestaţi. - 3 1 .  

20 Vezi K. Marx şi F.  Engels, Opere, voi. 5, ditura politică, 1 959, pa�� 
148-150. - 33. 

2 1 „La Reforme• - cotidian francez, organ al democraţilor repubicani 
mic-burghezi şi al socialiştilor mic-burghezi ; a apărut la Paris din 14-
pînă 1n 1 850. n ctombrie 1 847 pînă 1n ianuarie 1848, Engels a publi
cat în acest ziar o serie de articole. - 36. 

22 Este vorba despre articolul de fond din „Journal des Debatsu din 
28 august 1848. 

„Journal des Debats• - denumirea prescurtată a cotidianului bur
ghez francez „Journal des Debats poliliques et litteraires",  fondat la 
Paris în 1 789. In perioada ponarhiei din iulie a fost un ziar guverna
mental, organ l burgheziei orleiste. In timpul revoluţiei din ! 848 
a exprimat vederile burgheziei contrarevoluţionare, ale aşa-zisului 
partid al ordinii. - 38. 

23 Potrivit legendei biblice, Saul, primul rege al evreilor, a răpus în 
lupta cu filistenii mii de duşmani, iar scutierul său David, pe care 
Saul îl proteja, zeci de mii. După moartea lui Saul, David a devenit 
rege. - 45. 

24 Crinul - emblema dinastiei Bourbonilor, violeta - emblema lui 
Napoleon I. - 46. 

25 Marx se referă la o ştire venită din Paris la 1 8  decemxie, cu senul 
de corespondent al lui Ferdinand Wolff, şi publicată n „Noua gazetă 
renană" nr. 174 din 21 decembrie 1848. Cuvintele menţionate se prea 
poate să aparţină chiar lui Marx, care supunea întregul material al 
gazetei unei redactări minuţioase. - 46. 

26 Urechile lui Midas - urechi de măgar cu care, după o legendă din 
antichitate, l-a împodobit Apollon pe Midas, regele frigienilor. - 48. 

38 - Max-ngels - Opere, voi. 7 
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27 Porecla de Soulouque - numele preşedintelui republicii Haiti, care 
la 26 auust 1849 s-a proclamat împărat şi a devenit cunoscut prin 
cruzimea şi îngîmfarea sa - i-a fost dată preşedintelui Ludovic Bona
p.ute de presa antibonapartistă. 

Toussaint Louverture - conducătorul mişcării revoluţionare a 
negrilor din Haiti, îndreptată impotriva stăpînirii spaniolilor şi engle
zilor în perioada revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolu
lui al XVIII-iea. - 48. 

28 Este vorba de generalul englez G. Monk, care a folosit trupele guver
namentale de sub comanda sa pentru a restaura dinastia Stuart 
în 1660. - 54. 

29 La Bourges a avut loc între 7 martie şi 3 aprilie 1849 procesul parti
cipanţilor la evenimentele din 15 mai 1848 (vezi adnotarea 19) .  Blnqui 
a fost condamnat la 10 ani închisoare celulară, De Flotte, Sobrier, 
Raspail, Albert şi alţii - la mchisoare şi deportare în colonii pe dife
rite termene. - 62. 

30 Generalul Brea, comandantul unei părţi a trupelor care au înnăbuşit 
insurecţia din iunie a proletariatului parizian, a fost ucis de insurgenţi 
la bariera Fontainebleau Ja 25 iunie 1848. In urma acestui fapt au fost 
executaţi doi participanţi la insurecţie. - 62 . 

. a I Atît în prima ediţie cit şi în toate ediţiile următoare ale lucrării 
„luptele de clasă în Franţa. 1848--1850" a fost indicată greşit ziua de 
29 mai. n realitate Adunarea constituantă s-a deschis la 28 mai 1849. 
- 64 . 

. n Articolul al V-lea se referă la partea introductivă a constituţiei ; arti
colele textului de bază al constituţiei sînt numerotate cu cifre 
arabe. - 66 . 

-33 Adunarea militanţilor partidului Muntelui a avut loc în seara zilei 
de 12 iunie 1849, în încăperea redacţiei cotidianului fourieriştilor .La 
Democratie pacifique•, care a apărut la Paris din 1843 pînă în 1851, 
avînd ca redactor-şef pe V. Considerant. Participanţii la adunare au 
-refuzat să facă uz de forţa armelor, luînd hotărîrea de a se limita la D demonstraţie paşnică. - 69. 

34 In manifestul publicat �n ziarul „Le Peuple" nr. 206 din 13 iunie 1849, 
„Asociaţia democrată a prietenilor constituţiei" chema pe cetăţenii 
parizieni să facă o demonstraţie paşnică pentru a protesta împotriva 
„pretnţiilor impertinente" ale puterii executive. - 70. 

S5 roclamaţia Muntelui a fost publicată în .Reforme• şi în .Demo
cratie pacifique" ,  precum şi în ziarul lui Proudhon „Peuple" din t3 iunie 1849. - 70. 

�i Marx se referă la comisia celor trei cardinali, care, folosindu-se de 
sprijinul armatei franceze, după înnăbuşirea Republicii de la Roma, . 
reinstaurat acofo regimul reacţionar. Cardinalii purtau sutane rnşii. 

- 14. 
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37 .Le SiecJe• - cotidian burghez, a apărut la Paris din 1 836 pînă în 1939; 

în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea a reflectat concepţiile acelei 
părţi a micii burghezii carre se limita să revendice reforme consti
tuţionale moderate. - 75. 

38 „La Presse• - cotidian burghez, a apărut la Paris începînd din 1836 ; 
în 1848-1849 - organ al republicanilor burghezi ; mai • tîrziu ziarul a devenit bonaparrtist. - 75. 

39 Este vorba de contele de Chambord (care se intitula Henric al V-lea) , 
pretendent la tronul Franţei din vechea ramură a dinastiei Bourboni
lor. Una din reşedinţele permannte ale contelui de Chambord în 
Germania de vest, în afară de oraşul Wiesbaden, a fost şi oraşul 
Ems. - 75. 

40 n împrejurimile Londrei, la Claremont, trăia Ludovic-Filip, care a 
fugit din Franţa după revoluţia din februarie 1848. - 76. 

4 1  „Molu propria" - cuvintele de la începutul unor bule papale, adop
tate fără consimţămîntul cardinalilor şi care atingeau de obicei pro
bleme politice interne şi administrative ale statului papal. ln cazul 
de faţă ste vorba despre bula papei Pius al IX-iea din 12 septem
brie 1849. - 77. 

42 Din poezia .Aus den Bergn• a poetului german G. Herwegh. Vezi 
G. Hewegh . •  Gedichte eines Lebendign" . - 77. 

43 Această concluzie asupr\ posibilităţii victoriei revoluţiei proletare 
numai simultan în toate ţările capitaliste înaintate, şi, prin urmare, 
asupra imposibilităţii victoriei revoluţiei intr-o singură ţară, concluzie 
formulată într-o formă definitivă în lucrarea lui Engels „Principiile 
comunismului• (1847), a fost justă pentru perioada capitalismului pre
monopolist. In noile condiţii istorice, în perioada capitalismului mo
nopolist, V. I. Lnin, pornind de la legea, dscoperită de el, a dezvol
tării economice şi politice inegale a capitalismului în epoca 
imperialismului, a ajuns la o nouă concluzie - posibilitatea victoriei 
revoluţiei scialiste mai intii în cîteva ţări sau chiar într-o singură 
ţară, şi imposibilitatea victoriei simultane a revoluţiei în toate ţările 
sau în cele mai multe ţări. Această concluzie nouă a fost fTmulată 
pntru prima oară în articolul lui V. I. en .n j urul lozincii Statelor 
Unite ale Europei" (1915) . - 82. 

44 Totalul nu e corect : trebuie să fie 578.178.000 , şi nu 538.000.000 ; pro
babil că la cifre s-a strecurat o greşeală de tipar. Aceasta, totuşi, nu 
influenţează cîtuşi de puţin concluzia generală : şi întrun caz şi în 
celălalt revin mai puţin de 5 de franci venit net pe cap de locuitor. - 87. 

45 In legătură cu moartea d eputatului de Bonald, în departamentul du 
Gard au aut loc alegeri parţiale. Cu o majoritate de 20.00 de voturi 
din 36.00 a fost ales Favone, candidatul partizanilor Muntelui. - 88. 

46 Pentru a exercita o presiune .supra alegătorilor la alegerile parţiale 
în Adunarea legislativă, care trebuiau să aibă loc la 10 martie 1850, 
guvernul a împărţit teritoriul Franţei în cinci mai districte militare 1 

38* 
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în urma acestei împărţiri, Parisul şi departamentele învecinate erau 
înconjurate de celelalte patru districte, în fruntea cărora au fost puşi 
reacţionarii cei mai inveteraţi. Subliniind asemănarea dintre puterea 
nelimitată a acestor generali reacţionari şi puterea despotică a paşa
lelor turceşti, presa republicană a poreclit aceste districte paşa
lîcuri. - 89 • . 

47 ste v'rba de adresa trimisă de preşedintele Ldovic B onaparte 
Adunării legislative la 31 ctombrie 1849, în care făcea cunoscut că 
a dmis guvernul Barrot şi a format un nou guvern. - 89. 

48 !n msajul său din 10 noiembrie 1849, noul prefect de poliţie al Pari
sului, Carlier, chema la întemeierea unei „ligi sociale împotriva so
cialismului" ,  pentru apărarea ,religiei, a muncii, a fmiliei, a proprie
tăţii şi a bunelor intenţii". Mesajul a fost publicat în „Moniteur 
universel" din 1 1  noiembrie 1849. - 89. 

49 „Le Napoleon• - săptămînnl bonapartist, organ de presă al lui Ludo
vic Bonaparte ; a apărut la Paris de la 6 ianuarie pînă la 19 mai 10. 

- 90. 

50 Copacii libertăţii - au fost sădiţi pe străzile Parisului după victoria 
revoluţiei din februarie 1848. Sădirea copacilor libertăţii, de obicei 
stejari sau plopi, a devenit o tradiţie în Franţa încă din perioada re
voluţiei burgheze de la sfîrşitul secolului al XVllI-lea şi a fost la 
timpul ei întărită printr-o hotărîre a Convenţiei. - 93. 

51 Coloana din iulie, ridicată la Paris în 1840 în cinstea căderii Basti
liei la 14 iulie 1789. De la revoluţia din februarie 1848 data obiceiul 
de a o împodobi cu cnuni de imortele. - 94. 

52 F. Vidal. „De la repartition des richesses". Paris, 146. - 94. 

53 Koblenz - oraş în Germania de vest, centrul emigraţiei contrarevo
luţionare în timpul revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul seco
lului l XVIlI-lea. - 97. 

54 Acesta a fost punctul de vedere exprimat de Proudhon într-o pole
mică împotriva economistului burghez F. Bastiat, publicată în pagi
nile gazetei „Voix du Peple" în noiembrie 1849 - februarie 150. 
Această polemică a fost reprodusă într-o ediţie separată, scoasă la 
Paris �n 1850 sub titlul : „Gratuite du credit. Discussion entre m. 
Fr. Bastiat et m. Proudhon • („Gratuitatea creditului. Discuţia dintre 
d-l Fr. Bastiat şi d·l Proudhon" ) ,  - 101.  

55 In 1797 guvernul englez a emis o decizie specială cu privire la res
tricţia bancară, stabilind un curs forţat al bancnotelor şi anulind 
convertibilitatea bancnotelor în aur. Convertibilitatea bancnotelor în 
aur a fst reintrodusă abia în 1819. - 101,  

56 Este vorba despre comerciantul parizian Alexanre Leclerc, dcorat 
cu ordinul Legiunii de onoare pentru că, in calitate de membru al 
gărzii naţionale, a luat parte împreună cu fiii săi la înnăbuşirea in
surecţiei din iunie 1848. - 103. 
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57 Este vorba de com1S1a celor 17 orleanişti şi legitimişti, deputaţi ai 
Adunării lgislative, constituită din ordinul ministrului de interne la 
1 mai 1850 pentru a intcmi proictul noii legi electorale. Membrii 

ei au fost numiţi burgravi, făcîndu-se aluzie la pretenţiile la putere 
nejustificate şi la năzuinţele reacţionare ale acestor milinţi monar
hişti ; parecla a fost luată din drama istorică cu acelaşi nume a lui 
V. Hugo. - 103. 

58 „L'Assemblee NationaJe• - cotidian francez de orientare monarhist
legitimistă ; a apărut la Paris n 1848 pînă în 1857. In 184--1851 a 
oglindit părerile adepţilor fuzionării celor două partide dinastice -
legitimiştii şi orleaniştii. - 105. 

59 „Le ConstitutionneJ• - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 înă în 1870 ; fa deceniul al 5-lea - organ al aripii moderate 
a orleanişNlor ; în perioada revoluţiei din 188 a exprimat vderile 
burgheziei contrarevoluţionare, girupate fa jurul lui Thiers ; după 
lovitura de stat din decembrie 1851 - ziar bonpartist. - 105. 

60 Este vorba de două documente : „Raportul Muntelui către popor•, 
publicat în ziarul „Peuple de 1850" r. 6 din 1 1  august 1850, şi 
chemarea „Către popor", publicată în acelaşi ziar r. 1 din 14 august 
1850. - 106. 

61 Baiser-Lmourette - aluzie la faimosul episod din timpul revoluţiei 
burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al Xlll-lea. La 1 iulie 1792 
Lamourette, deputat în Adunarea legislativă, a propus să se pună 
capăt tuturor certurilor dintre partide printr�un sărut frăţesc. Sub 
influenţa acestei propuneri, reprezentanţii partidelor ostile s-au îmbră
ţişat, dar, cum era şi de aşteptat, chiar a doua zi acest făţarnic „sărut 
frăţesc" a fost dat uitării. - 107. 

62 #Le Pouvoir• - organ bonapartist ; a apărut a Paris în 1849 sub con
ducerea lui Granier de Cassagnac. - 1 07. 

63 Articolul 32 din constituţia Republicii franceze prevedea alcătuirea 
unei comisii permanente, compusă din 5 de membri, aleşi şi din 
biroul Adunării, care să funcţioneze dn intervalul dintre şedinţele 
Adunării legislative. In 1850 această comisie era compusă de fapt din 
39 de persoane : 11 membri i biroului, 3 chestori şi 25 de membri 
aleşi. - 108. 

64 Jn partibus infidelium (textual : „în ţara necredincioşilor") - adaos 
la titlul episcopilor catolici numiţi dn funcţii pur nominale de epis
copi ai ţărilor necreştine. ceastă epresie o întîlnim adeseori apli
cată de Marx şi Engels diferitelor guverne de emigranţi, formate în 
străinătate fără a ţine de loc seama de situaţia reală din ţara lor. n textul de faţă este vorba de guvernul format n Saint-Priest, de Levs, Berryer, Pastoret şi d'Escars, în cazul venirii la putere a 
pretendentului legitimist - contele Chambord. - 109. 

65 Este vorba de aşa-numitul „manifest din Wiesbaden •, o circulară 
întocmită la 30 august 1850 la Wiesbaden de către secretarul fracţiunii 
legitimiste din dunarea legislativă, De Barthelemy, din însărcinarea 
contelui Chambord. In această circulară se stabilea politica legitimiş-
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tilor �n cazul venirii lor la putere ; contele Chambord declarase că 
.respinge oficial şi categoric orice apel către popor, un asemenea apel 
lăsînd să se subînţeleagă renunţarea la măreţul principiu naţional al 
monarhiei ereditare" ,  Această declaraţie a dezlănţuit o polemică în 
presă in legătură cu protestul a numeroşi monarhişti, �n frunte cu 
deputatul La Rochejaquelein. - 109. 

66 „Campania germană pentru constituţia imperiului• reprezintă nişte 
schiţe asupra istoriei răscoalei din Baden-Palatinat din 1849, la care 
Engels a început să lucreze la scurtă vreme după sosirea sa în Elve
ţia, împreună cu ultimii luptători din armata răsculată infrîntă. După 
sfatul lui Marx, care îi scrisese n această privinţă de la Paris încă 
iîn prima jumătate a lunii august 1 849, Engels i-a dat lucrării sale 
caracterul unui p amflet îndreptat împotriva democraţilor mic-burghezi. 
Iniţial el a intenţionat să scoată lucrarea ca broşură şi, ajutat de 
I. Schabelitz şi J. Weydemeyer, membri ai Ligii comuniştilor, a căutat 
un editor. Dar primele ncercări ale Jui Marx de a scoate o revistă 
proprie l-au determinat pe Engels să renunţe la intenţia sa iniţială. 
După dt se pare, în Elveţia Engels s-a preocupat in special de cule
gerea materialului ; plecînd în octombrie în Angha, unde se afla deja 
Marx, a fost nevoit să-şi întrerupă lucrul. La Londra a reluat lucrul 
la schiţe, şi primele două capitole - „Prusia renană" şi „Karlsuhe• 
- au intrat in primul număr al lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue".  Intreaga lucrare a fost terminată in februarie 
1850. Lucrarea lui Engels „Campania germană pentru constituţia im
periului" nu a fost reeditată în timpul vieţii autorului. F, Mehring a 
retipărit-o p ntru prima ră în limba grmană în 1902, în culegerea 
„Aus dem literarischen Nachlass von K, Marx, F. Engels und F, Las
salle" ( .Opere postume ale li K. Marx, F. Engels şi F. Lassalle"), 
voi. III. - 1 15.  

67 Refrenul unui cîntec foarte răspîndit în Germania de sud în perioada 
revoluţiei din 1 848-1 849. - 1 17. 

68 „Schleswig-Holstein scăldat de mare• - cîntecul luptătorilor pentru 
eliberarea Schleswig-Holsteinului de sub stăpînirea daneză. - 1 17. 

69 Constituţia imperiului a fost adoptată de Adunarea de la Franklurt 
la 28 martie 1849. Ea oglindea compromisul încheiat atunci în Adunare 
între p artidul democrat şi centrul burghezo-liberal şi avea un caracter 
contradictoriu. Pe lîngă libertăţi democratice, constituţia acorda tn ace
laşi timp puterea executivă guvernului imperial, în fruntea căruia se 
afla împăratul. Servituţile feudale şi prestaţiile legate de pămînt nu 
erau desfiinţate, ci trebuiau răscumpărate. Această constituţie în
semna un p as spre unificarea Germaniei ; totuşi, după cum a subliniat 
Engels, principalul ei neajuns consta n faptul că nu era decît un petic 
de hîrtie, fără nici o putere de a transpune în practică principiile 
sale. Aproape toate guvenele marilor state germane (Pusia, Saxonia, 
Bavaria, Hanovra şi altele) au refuzat să recunoască constituţia ; sin
gurul ei apărător au fost masele populare, care au început lupta 
armată în proincia renană, Dresda, Baden şi Palatinat sub conduce
rea democraţilor mic-burghezi. - 1 1 7. 

70 „Uniunile din martie• erau în diferite oraşe ale Germaniei filialele 
„Uniunii centrale din martie" , organizată la Frankfurt pe Main la 
sfîrşitul lunii noiembrie 1 848 de către membrii aripii stingi a Adunării 
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naţionale de la Frankfurt. Conducătorii „uniunilor din martie" - de
mocraţii mic-burghezi Frobel, Simon, Ruge, Vogt - înlocuiau acţiunea 
revoluţionară cu fraze, recurgeau la paliative laşe şi dădeau dovad. 
de nehotărîre, de incapacitate în lupta împotriva contrarevoluţiei, 
Intro serie de lucrări de-ale lor, Marx şi Engels au criticat cu vehe
menţă „uniunile din martie" şi pe conducătorii lor mic-burghezi. - 1 1 '. 

11 Jurămîntul de pe Grilli - una dintre legendele născute în j urul fol
mării Confederaţiei elveţiene. Potrivit legendei, reprezentanţii a trej 
cantoane s-au întîlnit în 1307 pe platoul Gritli (sau RU.tli) şi au jurat 
să fie credincioşi uniunii în lupta comună împotriva stăpînirii au.
triece. - 1 18. 

72 Extrema slîngă din Adunarea de la Frankfurt (Ruge, Schlăffer. 
Zitz, Trutzschler etc.) reprezenta cu precădere mica burghezie, dar se 
bucura şi de sprijinul unei părţi a muncitorilor germani.  Această 
fracţiune, care-şi declarase ataşamentul ei faţă de republică şi

' faţă 
de metodele revoluţionare de luptă, dădea totodată dovadă de laşitat
şi de nehotărîre in aplicarea măsmilor revoluţionare şi în mobilizare. 
maselor împotriva contrarevoluţiei în ofesivă. Concepţiile mic-bur
gheze federaliste ale liderilor acestei fracţiuni o împiedicau să 
adopte o poziţie clară în problema unităţii naţionale a Germaniei. . 
aprilie-mai 1849, după ce deputaţii conservatori şi o parte considera
b ilă din deputaţii  liberali au părăsit Adunarea, democraţii mic-bur
ghezi (stînga şi extrema stingă) au obţinut majoritatea. La 30 mal 
1849, ameninţată cu dizolvarea, Adunarea şi-a mutat sediul la Stuttgart. 
principalul oraş din Wrttemberg, al cărui guvern păstra o neutra
litate de espectativă. In acest oraş, Adunarea a continuat să ducă 
aceeaşi politică de împiedicare a poporului de la lupta revoluţiqnară 
deschisă. In urma refuzului regelui Prusiei de a primi coroana impe
rială şi în urma trădării regentului imperial, arhiducele austria� 
Johann, Adunarea a ales la 6 iunie 1849 din rîndul membrilor ei . 
regentă a imperiului constituită din 5 oameni F. Raveaux, K. Vogt„ 
G. Simon, F. Schiller şi A. Becker) . lncerdirile regenţei de a asigur. 
v ictoria revoluţiei cu ajutorul metodelor parlamentare au suferit ua 
eşec lamentab il ; la 18 iunie Adunarea naţională a fost alungată d& 
trupele Wurttembergului. - 1 18. 

73 Articolul făgăduit cu privire la campania lui Mieroslawski n-a fost 
publicat în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-6konomische Revue" 
- 120. 

74 Insurecţia armată de la Dresda a avut loc la 8 mai 1849. Ca pre
text pentru răscoală a servit refuzul regelui Saxoniei de a recunoaşt. 
constituţia imperiului şi  numirea în p ostul de prim-ministru a ultra
reacţionarului Cinski. Burghezia şi mica-burghezie aproape că nu . 
participat la luptă, rolul principal în luptele de baricade l-au juca' 
muncitori i .  Conducătorii răscoalei au fost S. Tzschirner, M. Bakunin• 
şi alţii. Drept răspuns la ajutorul cerut de luptătorii de pe baricade· 
din Dresda, democraţi i  mic-burghezi din Leipzig s-au limitat numai 
la declaraţii v erbale. Consiliul municipal şi garda civilă din Leipzig1 
nu numai că au refuzat să vină în ajutorul insurgenţilor din Dresda,. 
dar chiar au înnăbuşit cu cruzime răscoala de la Leipzig a muncito
rilor şi meseriaşilor, care au încercat să împiedice trimiterea d-> 
unităţi d in garnizoana de la Leipzig spre Dresda. - 121. 
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75 Code Napoleon - codul civil, promulgat de Napoleon în 1804, a fost 
extins asupra regiunilor cucerite de francezi �n Germania de vest şi 
de sud·vest şi a continuat să fie în vigoare in Provincia renană şi după 
alipirea ei la rusia, Engels l·a numit „codul clasic al legilor societăţii 
burgheze•. - 122. 

76 Landwehr - acea parte a forţelor armate dn ca<re intrau cei supuşi 
serviciului militar din grupul de contingente mai vchi, care şi-au 
făcut stagiul în armata permanentă şi în rezervă. Potrivit legilor pru· 
siene, chemarea Landwehrului sub arme nu era posibilă decît în caz 
de război. - 125. 

77 Guvenul imperial de Ia Frankfurt a fost creat, în u<rma hotărîrii din 
28 iunie 1848 a Adunării naţionale de la Frankfurt, ca guvern central 
provizoriu. Acest guvern, care de fapt nu dispunea nici de buget, nici 
de armată, nu repreznta nici o forţă reală ; curînd s. transformat 
într-ll complice al contrarevoluţiei. - 126. 

78 Arsenalul din Priim a fost luat cu asalt la 1 7-18 mai 1 849 de către 
democraţi, cu sprijinul muncit>rilor din Trier şi  din Jocalităţile în· 
vecinate. Scopul participanţilor Ja asalt a fost să pună mina pe arme 
şi să ponească răscoala pentru apărarea constituţiei imperiului. Cu 
toate c ă  insurgenţii au ocupat pentru un timp arsenalul, totuşi miş· 
carea a fost înnăbuşită curînd de tupele guvenamentale sosite dn 
grabă. - 131. 

79 Tricolorul - aici e!te vorba de steagul negru-roşu-auriu, simbolul 
mişcării pentru unificarea naţională a Germaniei, In timpul revoluţiei 
din 1848-1849, acest tricolor a fost declarat drapel naţional ger· 
man, - 131.  

80 O parte dintre redactorii „Noii gazete renane• - K. Marx, F. Wollf 
şi E. Dronke - au plecat la Paris după suspendarea gazetei. ln timpul 
acesta, la Paris, partidul Muntelui şi cluburile revoluţionare pregă· 
teau o acţiune de masă împotriva partidului ordinii, care se afla la 
putere. - 139. 

81 a 12 mai 1849 s·a ţinut la Offnburg (Baden) congresul delgaţilor 
Uniunilor populare din B aden ; organizatorii congresului s-au limitat 
să revndice schimbarea guvernului şi convocarea Adunării consti· 
tuante. Abia după ce trupele din Baden au trecut de partea poporului, 
la dunarea cu caracter de masă din 13 mai s·au formulat revendicări 
mai revoluţionare şi a fost creat comitetul din Baden, care a luat în 
mîinile lui întreaga putere. - 140. 

82 Senatul - unul dintre organele de conducere a oraşului liber Frank· t - a fost împutrnicit atît u fncţii legislative cit şi admi· 
nistrative. - 141. 

83 „Clubul progresului categoric", înfiinţat la 5 iunie 1849 la Karlsruhe, 
cuprindea aripa mai radicală a republicanilor-democraţi mic-bur· 
ghezi (Struve, Tzschimer, Heinzen etc.) , nemulţumiţi de politica ca
pitulardă a guvernului Brentano şi de consolidarea elementelor de 
.dreapta în acest guvern. Clubul i·a propus lui Brentano să extindă 
rnvoluţia în afara graniţelor Badenului şi Palatinatului şi să comple
teze componenta guvernului cu elemente radicale, Primind un răs-



Adnotări 601 

p uns negativ, membrii clubului au încercat la 6 iunie să ameninţe 
guvernul printr-o demonstraţie armată. Guvernul i-a silit să capitu
leze, folosindu-se de sprij inul gărzii civile şi al altor unităţi militare . 

• Clubul proresului c.tegork" a fost închis. - 143. • 

84 „Cele şase flagele ale omenirii",  împoriva cărora G. Struve credea 
că este necesar să se lupte, erau : puterea regală, nobilimea eredi
tară, birocraţia, armata permanentă, clerul, dominaţia magnaţilor fi
nan:iari. (Compară scrisoarea lui G. Struve publicată în „Deutsche 
Londoner Zeitung" din 6 octombrie 1849) . - 145. 

85 Este vorba de broşura : G. Struve. „Die Grundrechte des deutschn 
Volkes" („Drepturile fundamntale ale poporului german").  Birsfel
den lingă Basel, 1848. - 146. 

86 In localul Adunării reprezentanţilor stărilor sociale din Karlsruhe se 
ţineau şedinţele guvernului Brentano. - 147. 

87 Atta Troll - personaj din poemul cu acelaşi nume al lui Heine, în 
care acsta satirizează pe unii democraţi mic�burghezi germani. După 
cm arată Marx şi Engels în lucrarea „Marii bărbaţi ai emigraţiei" ,  
Arnold Ruge putea servi drept prototip al  lui Atta Troll, adept al  
teoriei egalităţii generale. 

In 1848-1849, A. Ruge a scos la B erlin ziarul „Die Reform•, de 
orientare democratică mic-burgheză. - 151.  

'88 „Krlsruher Zeitung• - cotidian german, orgnul oficial al  guvernu
lui din Baden, în special al guvernului Brentno în 1 849. - 151.  

8 9  Comitetul Central al democraţilor din Germnia a fost ales la al  doi
lea conqres al democraţilor care a avut loc la Berlin din 26 pînă in 
30 octombrie 1848. La sfârşitul lunii mai 1849, D'Ester, membru al Co
mitetului Central, i-a înminat lui Marx un mandat în numele acestui 
comitet. - 154. 

90 Este vorba de partidul democraţilor mic-burghezi şi l socialiştilor 
grupaţi în jurul ziarului .Reforme".  n fruntea acestui prtid se aflau 
Ledru-Rollin şi Louis Blanc. Reprezentanţii acestui partid cereau s ă  
se infăptuiască reforme democratice ş i  sociale. Sub influenţa demo
craţilor sociali se afla o anumită parte a muncitorilor francezi. - 154. 

91 „Fliegende Blătter• n 1845. - 155. 
săptămînal german satiric, fondat la Mlnchen 

92 Este vorba de publicaţia „Bote fiir Stadt und Lnd", organul oficial al 
guvernului provizoriu rvoluţionar din Palatinat. Singurul articol pe 
care Engels l-a publicat dn nr. 1 10 din 3 iunie 1849 al acestei publi
caţii a fost intitulat „Răscoala revoluţionară din Palatinat şi Baden• 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 6, Editura politică, 1959, 

pag. 582-584) . - 160. 

93 Fruchthalle - hală pentru comerţul cu fructe şi legume la Kai
serslautem, în care au fost instalate birourile administraţiei centrale 
a guvernului provizoriu revoluţionar din Palatinat. - 1 60. 
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94 Chevaux-Jegers (textual : cavaleria uşoară) - denumirea regimente
lor de cavalerie uşoară, înarmate cu săbii, pistoale şi carabine şi care 
existau în unele state din Europa de vest. - 1 6 1  . • 

95 „Frankfurter Jounal• - cotidian german, a apărut din 1616 ; la ju• 
mătatea secolului al XIX-iea a avut o orientare liberală, - 161.  

96 „Kălnische Zeilung• - cotidian german, a apărut sub acest titlu la 
Colonia din 1802 ; în 1848-1849 a reflectat politica laşă şi trădătoare a burghezii liberale prusine ; a dus n permanenţă o luptă înver
şunată Împotriva „Noii gazete renane•.  - 161 .  

97 Expresia este luată din traducerea germană a „Iliadei" lui  Homer 
făcută de I, H, Voss în 1819 (cîntul al II-iea, versul 408 etc.) (vezi şi 
Homer : „Iliada" ,  :intui al II-iea, versul 400 etc., E.S.P.L.A., 1959) . - 163. 

98 La 14 iunie 1848, după încercări zadarnice de a se obţine de la gu
vernul Camphausen-Hansemann să se împartă arme poporului, mun
citorii şi meseriaşii din Berlin au luat cu asalt arsenalul. Totuşi ac
ţiunea muncitorilor din Berlin a fost spontană şi neorganizată, Intă
ririle militare sosite la timp împreună cu detaşamentele gărzii civile 
burgheze au Teuşit să respingă şi să dezarmeze imediat poporul. - 164. 

99 Engels îl ironizează aici pe Blenker, comparîndu-1 cu Eugeniu de Sa
voya, renumit comandant de oşti de la sfîrşitul secolului al XVII-iea 
şi încputul scolului al XVIII-iea, - 161, 

1 00 Pistol - personaj dintr-o serie de opere ale lui Shakespeare („Ne· 
vestele vesele din Windsor", , ,Regele Henric al IV-iea •, „Viaţa re
gelui Henric l V-lea") ; tipul trîntorului, al lăudărosului şi al min· 
cinosului. 

Falstaff - personaj n operele lui Shakespeare (.Nevestele ve
sele din Windsor" şi „Regele Henric al IV-iea") ; tipul lăudărosului 
şi al laşului. - 115. 

1 0 1  Expresie luată din mesajul tronului al lui Frederic-Wilhelm al IV-iea 
la deschiderea Dietei unite din Prusia la 11 aprilie 1847. - 1 78. 

1 02 Vezi adnotrea 3, - 184. 

l 03 ste vorba de cartea : „Rapports du General Mieroslawski sur la 
campagne de Bade" („Rapoartele generalului Mieroslawski asupra 
campaniei din Baden"), Berna, 1849. - 189. 

1 04 G, Struve. „Gschichte der drei Volkserhebungen în Baden• - „Isto
ria celor trei răscoale populare din Baden") , Berna 1849, - 191.  

1 05 Luînd cuvîntul la 17  septembrie 1848 la Frankfurt pe Main, în cadrul 
unei mari întruniri populare de protest [mpotriva inactivităţii parla
mentului de la Frankfurt şi �mpotriva politicii trădătoare a acestuia 
în problema Schleswig-Holsteinului, F, Zitz s-a Împotrivit trimiterii 
vreunei adrese parlamentului, declarînd că acum a ssit timpul „pen
tru acţiuni hotărîte". - 195. 
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1 06 Asocia/ia culturală a muncitorilor germani de la Londra a fost înfiin
ţată in 1840 de către K. Schapper, J. Moll şi alţi militanţi ii Ligii 
celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul conducător în 
asociaţie le-a revenit comunităţilor locale ale Ligii comuniştilor. ln 
anii 1 847 şi 1 849-1850, Marx şi Engels au participat intens la acti
vitatea asociaţiei. La 11 septembrie 1 850, Marx, Engels şi o serie de 
adepţi de-ai lr au părăsit asociaţia din cauză că în lupta din cadrul 
Organului Central al Ligii comniştilor, dintre majoritatea condusă 
de Marx şi Engels şi minoritatea sectaristă-aventuristă (Willich, 
Schapper) , asciaţia s-a situat de partea minorităţii (vezi volumul de 
faţă, pag. 449) . pre sfîrşitul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au 
luat n nou parte la activitatea asociaţiei culturale. Asociaţia a con
tinuat să funcţioneze pînă în 1 918, cînd a fost interzisă de guvernul 
englez. In secolul al XX-iea, asociaţia a fost frecventată de mulţi 
migranţi politici ruşi. - 197. 

1 07 Uniunea muncitorilor din Colonia a fost înfiintată de membrii Ligii 
comniştilor din Colonia la 13 aprilie 1848. La început rolul de 
frunte în cadrul Uniunii îl deţinea A. Gottschalk, care, aflîndu-se sub 
influenţa „adevăratului socialism•, s-a situat pe poziţii sectariste ; el 
a ignorat sarcinile revoluţiei burghezo-democratice, a dus o tactică 
de boicotare a alegerilor indirecte in Adunarea naţională prusiană 
şi în Adunarea pe întreaga Germanie, s-a ridicat împotriva sprijinirii 
candidaţilor democraţi şi a cerut în mod demagogic constituirea ime
diată a „republicii muncitoreşti" .  Lupta lui Marx, Engels şi a adepţi
lor lor împotriva tacticii sectariste a lui Gottschalk a avut ca rezultat 
consolidarea Uniunii şi schimbarea liniei ei politice. Prin august 1848 
ea număra deja 7.000 de membri. După arestarea lui Gottschalk, la 
6 iulie, a fost ales ca preşedinte al Uniunii Moll, care a deţinut acest 
post pină în septembrie 1848, cînd teama de a fi arestat l-a silit să 
emigreze. In octombrie 1848 Marx a fost ales preşedinte al Uniunii, 
iar din februarie 1849 - Schpper. S-a trecut la reorganizarea Uniunii ; 
noul statut, adoptat la 25 februarie, a declarat ca principală sarcină 
a Uninii ridicarea conştiinţei de clasă şi politice a muncitorilor. 
După victoria contrarevoluţiei în Germnia în 1849, Uniunea munci
torilor din Colonia s-a transformat intr-o obişnuită asociaţie munci
torească culturală, pierzîndu-şi caracterul politic. - 197. 

1 08 La 25 septembrie 1848 autorităţile din Colonia, sprijinite de burghe
zie, au arestat o serie de militanţi ai mişcării muncitoreşti din 
Colonia, pentru a provoca tulburări care să le dea prilejul de a se 
răfui cu mişcarea proletară. Dar mncitorii din Colonia, conduşi de 
către Marx şi Engels, nu s-au lăsat provocaţi la o răscoală prematură. 
La 26 septembrie in Colonia a fost declarată starea de asediu, iar 
apariţia „Noii gazete renane" şi a altor publicaţii democratice a fost 
suspendată provizoriu. Engels şi o serie de alţi colaboratori au fost 
siliţi să emigreze ân străinătate. - 197. 

1 09 n timpul retragerii armatei badenezePalatineze, într-unul din deta
şamente a izbucnit la 3 iunie 1 849 o revoltă. Soldaţii, în frunte u 
comandantul lor, Thome, au încercat să-i arsteze pe Mieroslawski şi 
Siqel şi să-i predea armatei prusiene. - 197. 
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1 1 0 In lgătură u aceasta, vezi cta : Joh. Phil. Bcker und Chr. 
Essllen. „Geschichte der siddeutschen Mai•Revolution des Jahres 
1849" („Istoria revoluţiei din mai 1849 în Germania de sud") , Geneva, 
1 849, pag. 43433. - 205. 

1 1 1  La Freiburg se ţineau şedinţele Adunării constituante badeneze, mu
tată aici de la Karlsruhe la sfîrşitul lunii iunie 1 89, - 205. 

1 1 2 Recenziile incluse în volumul de faţă au fst publicate fără semnă
tură în nr. 2 şi 4 ale lui .Neue Rheinische Zeiung, Politisch
okonomische Revue".  n 182 Engels a scris într-o schiţă biografică 
asupra lui Marx : „„.n afară de aceasta, el a scris (împreună cu 
Engels) o serie de rcenzii şi de cronii politice", n 186, încă în 
timpul vieţii lui ngels, redacţia revistei .Die Neue Zit",  foloind 
sfaturile şi indicaţiile permanente ale acestuia, a retipărit recenzia 
la broşurile lui A. Chenu şi L. de la Hodde sub semnătura comună 
a lui Marx şi Engels. n ceea ce priveşte unele rcenzii, ca, de pildă, 
la cărţile lui E. Girardin şi Guizot, este aproape sigur că au fost scrise 
de Marx, în timp ce recenzia la cartea lui Carlyle a fost probabil 
scrisă de Engels. Intrucît însă stabilirea absolut exactă a acestui 
lucru este o imposibilitate, toate recenziile incluse �n volumul de 
faţă înt socotite ca lucrări comune ale lui Marx şi Engels, - 212. 

1 1 3  „Korrespondent von und fir Deutschland• - publicaţie liberal-bur
gheză, a apărut la Nirnberg din 186. - 212. 

1 1 4  Cartea lui baumer .Religia noii re• cuprindea două p ărţi : prima 
parte, .preliminară•,  constituia primul volum ; partea a doua, . pro
priu-zisă", volumul al doilea şi al treilea, Marx, probabil, a avut la 
îndemină numai volumul întîi ş i  al doilea. - 212. 

l 15 Credinciosul Eckart - erou din legendele germane din evl mediu ; 
prototipul omului devotat şi al străjerului de nădejde, - 212. 

1 1 6 Din poezia lui Schiller „in tecul clopotului • ,  - 2 13. 

1 1 7  Este vorba de cărţile lui Daumer : „Der Feuer- und Molochdienst der 
alten Hebrăer".  Braunschweig, 1 842, şi „Die Geheimnisse des christ
lichen lterthums".  Hamburg, 1 847, care cuprind o serie de ipoteze 
neştiinţifice şi nedocumentate. - 214. 

1 1 8 Surele (versete) noului coran - aluzie ironică la cartea lui Daumer 
.Mahomed und sein Werk" ,  Hamburg, 1 848. - 214. 

1 1 9  Este vorba de lucrarea lui A. Knigge : „Ueber den Umgag mit 
Menschen" („Despre relaţiile cu oamenii"). Hanovra, 1 804, în care 
stabileşte reguli de purtare a omului în relaţiile lui cu ceilalţi oameni. 
Cartea abundă în raţionamente superficiale şi dn truisme. - 215. 

1 20 La locul menţionat din cartea lui Daumer este citată da lui 
Klopstock „Dem Allgegnwărtigen• („Celui omniprezent") , - 216. 
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1 2 1  Prorocirile lui Nostradamus, cunoscutul astrolog şi medic franc�z l 
regelui Carol al IX-lea, care a trăit [n secolul al XVI-lea, erau expri
mate in versuri misterioase de o extremă nebulozitate. 

Viziunile scoţienilor, darul de a cunoaşte viitorul şi fenomenele 
inaccesibile <înţelegerii omului de rind, atribuit din superstiţie locui
torilor din regiunile muntoase ale Scoţiei. 

Magnetismul animal - teorie a unui medic austriac, Mesmer, 
din secolul al XVIII-lea cu privire la posibilitatea de a influenţa pur
tarea omului prin hipnoză. - 2 16. 

1 22 Referire la opera lui Goethe „nii de ucenicie ai lui Wilhelm 
Meister" ,  care cuprinde scene în care se arată dependenţa penibilă 
a oamenilor de ştiinţă şi de artă de persoanele cu titluri nobi
liare. - 217. 

1 23 1n catedrala sf. Paul din Frankfurt pe Main s-au ţinut în 1 848-1849 
şedinţele Adunării naţionale de la Frankfurt. - 218. 

1 24 Din cuiîntarea lui L. Simon în şdinţa Adunării naţionale de la 
Frankfurt din 11 aprilie 1849. - 218. 

1 25 La 28 martie 1849 Adunarea naţională de la  Frankfurt a trimis la 
Berlin o delegaţie pentru a propune rgelui Prusiei, Frederic-Wilhelm 
al !V-lea, coroana imperiului. Deputaţii s-au întors la Frankfurt fără 
nici un rezultat, deoarece Fredeic-Wilhelm al !V-lea a refuzat să 
primească coroana imperiului din liinile Adunării fără sancţionarea 
de către monarhii germani a acestui act. - 218. 

1 26 1n broşura recenzată, Simon scria că deputaţii din Adunarea de la 
Frankfurt au condanat manifestarea regelui Wirttembergului îm
potriva constituţiei imperiului şi s-au solidarizat cu lupta armată din 
Baden şi Palatinat pentru apărarea acestei constituţii. Simon se re
ferea in spcial la rezoluţia adoptată de Adunarea trunchiată la 
8 iunie 1849, după plecarea sa la Stuttgart. De altfel, rezoluţia, care 
punea Badenul sub ocrotirea şi protecţia imperiului, adică a Adunării 
naţionale de la Frankfurt, avea un caracter pur declarativ, Temîndu-se 
de o mişcare populară de mari proporţii, Adunarea nu a acordat nici 
un ajutor concret insurgenţilor ; mai mult încă a refuzat să cheme 
în apărarea ei trupele insurecţioniste din Baden şi Palatinat, cum au 
propus să se facă Marx şi Engels în timpul tratativelor pe care le-au 
dus cu conducătorii aripii stingi din Frankfurt în mai 1849. - 220. 

1 27 Este vorba de înfiinţarea Băncii ngliei în 1694. Intemeietorii ei acor
dau guvernului capitalul de bază sub formă de împrumut ; astfel s-au 
pus bazele datoriei publice. - 223. 

1 28 Este vorba de răscoalele populare �mpotriva dominaţiei spaniole, 
care au avut loc la Lisabona în 1640, la Neapole în 1647-1648 şi la 
Messina în 1674-1676. - 225. 

1 29 Cronicile internaţionale din nr. 2, 4 şi nr. dublu 6 ale lui „Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-okonomiche Revue" au fost intitulate 
pur şi simplu „Revue" şi publicate fără semnătură. Multe afirmaţii 
cuprinse în operele şi în scrisorile lui Marx şi Engels dovedesc că 
aceste cronici au fost scrise de amîndoi. 
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Titlurile lucrării de faţă, ca şi cele ale cronicii a doua şi a treia 
internaţionale (vezi volumul de faţă, pag. 315 şi  57) , au fost date de 
Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 229. 

1 30 Este vorba de înţelegerea dintre marea burghezie contrarevoluţionară 
şi puterea regală prusiană reacţionară, înţelegere care a avut loc de 
la primele începuturi ale revoluţiei din 1 848 în ceea ce priveşte 
lupta comună împotriva revendicărilor democratice ale poporului. 
Totuşi, pe măsură ce se consolidau poziţiile contrarevoluţiei, Frede
ric-Wilhelm al IV-lea se simţea tot mai stînjenit de aliatul său şi 
punea din ce în ce mai mult frîu pretenţiilor constituţionle ale marii 
burghezii. Aceasta din urmă continua să se cramponeze de alianţa 
cu puterea regală şi în acelaşi timp juca rolul „de opoziţie" în Ca
mera prusiană. Dizolvînd la 5 decembrie 1 848 Adunarea constituantă 
prusiană, Frederic-Wilhelm l IV-lea .a acordat" în aceaşi i o consti· 
tuţie la baza căria stătea proiectul examinat de Adunarea constituantă 
prusiană în decursul anului 1848 şi c are suferise schimbări de 
formulare în interesul partidului feudal. Regelui i se acorda dreptul 
de a schimba orice hotărîre a Camerelor, iar , ,în cazul unei necesităţi 
imperioase",  nu numai să promulge legi indpendent de Camere, dar 
chiar să revizuiască diferite articole din constituţie. Totuşi, în această 
constituţie, se mai păstrau încă unele cuceriri democratice, în spcial 
votul universal. Acest lucru a asigurat la alegerile din ianuarie 1 849 
în cea de-a doua Cameră inferioară, alegerea elementelor burgheze, 
liberale, care au pricinuit regelui prin critica lor destule clipe ne
plăcute. In aprilie 1 849, Frederic-Wilhelm l IV-lea a dizolvat Camera 
şi la 30 mai 1 849 a promulgat o nouă lege electorală, care stabilea 
un sistem de alegeri pe trei colegii, bazat pe un cens ridicat şi pe 
o reprezentare inegală a diferitelor pături ale populaţiei. ln felul 
acesta regele a reuşit să obţină alegerea unei majorităţi servile în 
Clm.ra deputaţilor, care, întrunindu-se la 7 august 1849, a adoptat 
constituţia propusă de guvern. - 229. 

1 3 1  Adresa lui Frederic-Wilhelm al IV-lea din 7 ianuarie 1 850, care cu
prinde amendamentele sale la proiectul de constituţie a Prusiei din . decembrie 1 848, a fost publicată în „Neue Preussische Zeitung" 
nr. 9 din 1 1  ianuarie 1 850, - 229. 

1 32 Potrivit constituţiei adoptate de Camere şi sancţionată de Frederic
Wilhelm al IV-lea la 31 ianuarie 1850, în Prusia erau menţinute Ca
mera superioară (Camera domnilor sau a pairilor), compusă mai ales 
din reprezentanţii nobilimii feudale, şi Camera inferioară, aleasă pe 
baza sistemului electoral pe trei colegii. Cnstituţia împuternicea 
guvernul să creeze tribunale speciale pentru cercetarea cazurilor de 
înaltă trădare şi de atentat împotriva securităţii interne şi extene 
a statului. Lăsînd în vigoare legea cu privire la Landsturm, adică 
la serviciul militar obligatoriu, constituţia punea la dispoziţia gu
vernului prusian reacţionar intreaga populaţie aptă de luptă a Pru
siei. Conform art. 40 din constituţie, era menţinut fideicommisul, o formă 
feudală de moştenire a proprietăţilor funciare, în care proprietatea 
nu putea fi înstrăinată şi rămînea celui mai în vîrstă din neam. - 229. 

\ 33 Dieta unită - adunarea unită a dietelor provinciale ale reprezen
tanţilor stărilor sociale, convocată de Frederic-Wilhelm al IV-lea în 
prilie 1847 la Berlin pentru a garanta un împrumut extern care 
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să-l scape de greutăţile financiare. Dieta unită şi-a încput lucrările 
la 11 aprilie 1847. Din pricina refuzului regelui de a satisface cele 
mai modeste revendicări politice ale majorităţii burgheze a Dietei, 
aceasta din urmă a refuzat să garanteze împrumutul. Drept răspuns 
la acest refuz, regele a dizolvat dieta în luna iunie a aceluiaşi an 1 
acest fapt a făcut să crească starea de spirit opoziţionistă din ţară 
şi a grăbit revoluţia din Germania. - 230. 

1 34 Este vorba de procesele intentate deputaţilor de stînga din Adunarea 
naţională prusiană, B. Waldeck din Berlin şi K. Grin din Trier, daţi 
in judecată În 1 849 pentru activitatea lor politică ; în cadrul proce
selor au ieşit la iveală metodele murdare ale guvernului prusian, 
care În lupta .împotriva adversarilor lor nu se dădea în lături nici de 
la falsuri ; pe de altă parte, reprezentanţii „democraţiei" - Waldeck 
şi Grin - au avut o comportare ruşinoasă la proces şi, dezicîndu-se 
în mod laş de revoluţie, au căutat să-şi dovedească in fel şi chip 
loialitatea lor faţă de guvernul prusian. Cu toate acestea, publicul 
burghez şi mic-burghez care se afla în sala tribunalului i-au ovaţionat 
pe Waldeck şi pe Grin. - 230. 

l 35 Din poezia lui Arndt „Patria germanului " .  - 230. 

,1 36 Este vorba de încercarea lui Frederic-Wilhelm al IV-iea în alianţă 
cu monarhii Hanovrei şi Saxoniei şi cu ceilalţi 17 monarhi germani 
care i s-au alăturat de a uni Germania, cu excepţia Austriei, sub 
hegemonia Prusiei şi de a realiza astfel planul întemeierii „Micii Ger
manii". Acest plan s-a bucurat de sprijinul liberalilor de dreapta, 
reprezentanţi ai marii burghezii contrarevoluţionare, care au părăsit 
Adunarea naţională de la Frankfurt şi au intemeiat în iunie 1 849 
aşa-numitul partid de la Gotha. Acest partid a luat parte activă la 
alegerile în parlamentul german, care s-a întrunit la 20 martie 1850 
la Erfurt pentu a adopta noul proiect al constituţiei germane, 
revizuit în spiritul contrarevoluţiei. Evenimentele ulterioare au con
firmat pronosticul lui Marx şi Engels cu privire la existenţa de scurtă 
durată a parlamentului de la Erfurt. Sub presiunea monarhiei austriece 
şi a ţarismului rus, o serie de state germane care sprij ineau mi 
înainte Prusia au trecut de p artea Austriei, iar guvenul prusian, de 
teamă să nu dea dovadă de nesupunere faţă de Nikolai I, a dizolvat 
la 29 aprilie 1850 parlamentul de la Erfurt. - 230. 

1 37 Războiul dintre şoareci şi broaşte (Batrahomiomahia) - poem comic 
de un autor necunoscut din Grecia antică, o p arodie la adresa epopeii 
lui Homer. - 230. 

1 38 Interim - înţelegere provizorie. Aici este vorba despre tratatul în
cheiat în septembrie 1 849 între Austria şi Prusia cu privire la condu
cerea comună a treburilor Germaniei pînă la hotărîrea definitivă în 
problema constituţiei Germaniei. In conformitate u această înţele
gere, care consolida forţele reacţiunii din Germania, a fost instituită 
o comisie aliată austro-prusiană, care era de fapt un fel de reînviere 
a Bundestagului ; această înţelegere se afla În contradicţie u planu
rile de unire ale Pusiei. - 231. 



608 Adnotări 

1 39 Seehandlung (Comerţl maritim) - societae de comerţ şi de credit, 
intemeiată in 1772 n Prusia, care se bucura de o serie de privilegii 
importante acordate de stat. Ea punea la dispoziţia guvernului îm
prumuturi însemnate şi juca de fapt rolul de bancher şi de samsar 
al guvernului dn probleme financiare. ln 104 a fost oficial transfor
mată în Banca de stat a Prusiei. - 231.  

1 40 Grăniceri - locuitorii din regiunile de sud ale Imperiului austriac 
(Slovenia, Croaţia, Slavonia şi Banatul, care n secolul al XVI-iea 
pînă dn secolul al XIX-iea au format rgiunea de frontieră militară) ; 
erau obligaţi să Îndeplinească serviciul militar la frontieră, primind 
în schimb dreptul de folosinţă a unui lot de p ămînt. - 231. 

1 4 1  Expresie folosită de Alexandru I într-o convorbire cu ambasadorul 
francez Caulaincourt în 1808. - 232. 

1 42 Este vorba de ruperea legăturilor diplomatice d intre Rusia şi Turcia 
(12 noiembrie-31 dcembrie 1849), în urma refuzului guvenului turc 
de a extrăda, la cererea Împăraţilor Austriei şi Rusiei, pe emigranţii 
politici unguri şi polonezi. - 232. 

1 43 Saint-Jean d'Acre - fortăreaţă în Siria ; în 1832 a fost luată de tru· 
pele egiptene în timpul războiului dintre Egipt şi Turcia din 
1831-1833. 

San Juan de Ulua - fortăreaţă în Veracruz (Mexic) ; ultima for
tăreaţă care a rămas în mîile spaniolilor în timpul războiului Mexi
cului pntru independenţă ; a fost cucerită în 1825. - 232. 

1 44 Sub denumirea de „capitulaţii" se înţeleg aici convenţiile dintre can· 
toanele elveţiene şi statele europene cu privire la furnizarea de 
soldaţi mercenari. Astfel de convenţii s-au încheiat încpînd de la 
mijlocul secolului al XV-iea pînă la mijlocul secolului al XIX-iea. 
In decursul unui şir întreg de revoluţii brgheze n secolele al 
XVIII-iea şi l XIX-iea, mercenarii elveţieni au servit drept unealtă 
contrarevoluţiei monarhiste. 

Prin „vechile cantoane" se subînţeleg cantoanele muntoase din 
Elveţia, care în secolele al Xlll-lea şi al XIV-iea au format nucleul 
iniţial al Confederaţiei elveţiene. - 233. 

1 45 Vezi adnotarea 45. - 235. 

1 46 Este vorba de bill-ul adptat de parlamentul englez în iunie 1 846 cu 
privire la abrogarea legilor cerealelor. Aşa-numitele legi ale cerea
lelor, care urmăreau limitarea sau interzicerea importului de cereale 
din străinătate, au fost adoptate în Anglia în intersul marilor lati
fundiari - Jandlorzii. Adoptarea bill-ului din 1 846 a însemnat vic
toria burgheziei industriale, care a luptat .împotriva legilor cereale· 
lor sub lozinca libertăţii comerţului. - 236. 

147 Articolul lui F. Engels „Problema zilei de muncă de zece ore", scris 
special pentru cititorul englez, ste una dintre mărturiile contactului 
strîns stabilit de Marx şi Engels cu aripa revoluţionară a partidului 
cartist şi cu liderii acestuia - G. Harney şi E. Jons. Revista lunară 
„The Democratic Review f British and Foreign Politics, History 
and Literature" a fost scoasă de G. Harney la Londra din iunie 1 849 
pînă dn septembrie 10. Pe lingă articolul menţionat al lui Engels, 
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in această revistă a fst publicată şi traducerea prescurtată a pri· 
mului capitol din lucrarea „Luptele de clasă în Franţa• a lui K. Marx. u începere de la 1 iulie 150, Harney a mai scos şi săptăânalul 
„The Red Republican• , în care a fost publicată prima traducere în 
limba engleză a „Manifestului Partidului Comunist•. Revista a încetat 
să apară în noiembrie 1 850. Din decembrie 1850 Harney a scos D 
nou săptămânal, care a apărut pînă în vara anului 1 851 , intitulat 
„Friend of the People",  pentru care Engels a promis o serie de arti· 
cole de critică a democra1iei mic-burgheze, Cur.ind însă opoziţia 
echivocă adoptată de Harney dn legătură cu scindarea Ligii comu
niştilor, precum şi legăturile sale de prietnie cu reprezentanţii emi
granţilor mic-burghezi i-au determinat pe Marx şi Engels să rupă 
legăturile cu el. Marx şi Engels au continuat să întreţină legături 
cu E. Jones, aru atras pe unii dintre adepţii lor cei mai apropiaţi să 
colaboreze la săptăânalul fondat de acesta în mai 1 851 şi intitulat 
„Nots to the People" ,  ajutîndu-i săşi scrie articolele (G. Eccarius, 
K. Schramm, W. Piper). Sprijinind presa cartistă, Marx şi Engels au 
căutat să consolideze tradiţiile revoluţionare ale cartismului din de· 
ceniul al 5-lea şi să introducă teoria revoluţionară �n mişcarea de 
masă a muncitorilor englezi. - 244. 

1 48 Şcoala de la Manchester - urent economic care exprima interesele 
burgheziei industriale. Adepţii acestui Urent, liber-schimbiştii, mili
tau pentru libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în 
viaţa economică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor era la 
Manchester, unde în fruntea acestei mişcări se aflau doi fabricanţi de 
textile, Cobden şi Bright, care în 138 au organizat Liga împotriva le
gilor cerealelor. ln deceniile al 5-lea şi al 6-lea, liber-schimbiştii au 
format o grupare politică aparte, care a reprezntat aripa stingă a 
partidului liberal din Anglia. - 244. 

1 49 n lucrările lor de mai tîrziu Marx şi Engels au făcut o caracteriare 
mai amplă a zilei de mncă de zece ore (vezi K. Marx .ManLfestul 
cstitutiv l Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor• şi .Capitalul",  
voi. I) . - 246. 

1 50 Este vorba de Carta poporului propusă de cartişti în 1 838, care con
ţinea revendicarea votului universal şi o serie de condiţii care să 
asigure muncitorilor acest drpt : alegeri anuale în p arlament, re
munerarea deputaţilor, votul secret, circumscripţii elctorale egale şi 
desfiinţarea censului de avere pentru candidaţii la algerile în par· 
lament. - 247. 

1 5 1  Tribunalul trezoreriei a pronunţat în februarie 180 un verdict de 
achitare a fabricanţilor acuzaţi de încălcarea lgii cu privire la ziua 
de muncă de zece ore. Această hotărîre, care nu însemna de fapt 
decit abolirea legii, a stîrnit împotrivirea muncitorilor ; în legătură u aceasta, la 5 august 1 850 p arlamentul a adptat o nouă lege, care 
stabilea durata zilei de muncă la 101/2 ore p entru femei şi adolescenţi 
şi fixa totodată Începutul şi sfîrşitul zilei de Uncă. 

Tribunalul trezoreriei (Court of Exchequer) - unul dintre cele 
mai vechi tribunale din Anglia ; la început învstit mai ales cu 
funcţii anciare, în scolul al XIX-iea îndeJinea sarinile celei 
mai înalte instituţii judiciare din Anglia. - 248. 

39 - Marx-ngels - Opere, voi. 7 
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1 5 2  Este vorba de o serie de legi din deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale 
secolului al XIX-iea adoptate sub presunea burgheziei industriale şi 
îndreptate împotriva comerţului cu funcţii, precum şi împotriva Îm
părţirii de sinecure reprezentanţilor familiilor aristocrate. - 256. 

1 53 Legea cu privire la săraci a fost dezbătută în parlamentul englez în 
1833 şi adoptată in 1 834. Despre conţinutul legii vezi adnotarea l'.  
- 256. 

1 54 Legile cu pnv1re la naviga/ie (Navigations laws) , adoptate în 1651 şi 
în anii următori, interziceau transportul mărfurilor engleze cu va
poare străine ; aceste legi au fost abrogate în 1849. - 257. 

1 55 Adresa Organului Central către Liga comuniştilor, scrisă de Marx şi 
Engels la sfirşitul lunii martie 1850, a fost răspindită pe ascuns printre 
membrii Ligii comuniştilor atît din emigraţie cit şi dih Germania 
însăşi. 1n 1 851 acest document, pe care poliţia prusiană a pus mina 
cu prilejul arestării unor membri ai Ligii comuniştilor, a fost publicat 
în ziarele burgheze germane „Kilnische Zeitung • şi „Dresdener Jour
nal und Anzeiger" şi apoi în cartea „Die Kommunisten-Verschwirungen 
des neunzehnten Jahrhunderts" 1 această carte a fost întocmită de 
doi funcţionari de poliţie, Wermuth şi Stieber, pe care Engels i-a 
caracterizat ca pe „doi dintre cei mai ticăloşi poliţişti" .  In volumul 
de faţă lucrarea e tipărşte după textul revăzut de Engels şi publicat 
de el în 1885 ca anexă la  ediţia germană a lucrării lui Marx „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• .  - 263. 

1 56 Părerile exprimate aici Jn problema agrară sînt stâns legate de apre
cierea generală făcută le Marx şi Engels în deceniile al 5-lea şi al 
6-lea în ceea ce priveşte perspectivele dezvoltării revoluţiei. lnteme
ietorii marxismului credeau atunci, d upă cum a arătat Lenin, că 
capitalismul este plltred şi că victoria socialismului este d ej a  aproape. 
Pornind de Ja aceasta, Marx şi Engels se pronunţă în „adresă" împo
triva predării În mîinile ţăranilor a pămintului confiscat de la mo
şieri şi prconizează transformarea lui în proprietate de stat şi 
punerea lui la dispoziţia proletariatului agricol asociat în colonii. 

Sprij inindu-se pe experienţa Marii Revoluţii Socialiste din 
Octombrie din Rusia, precum şi pe eperienţa mişcării revoluţionare 
din alte ţări, Lenin a dezvoltat concepţiile marxiste în problema 
agrară. Recunscind utilitatea menţinerii în pecial a marilor între
prinderi agricole după revoLuţia proletară în ţările :apitaliste înain
tate, Lnin a scris : „Ar fi însă o greşeală foarte mare dacă această 
regulă ar fi exagerată sau ar fi aplicată în mod şablon şi dacă nu 
s-ar admite niciodată să e predea gratuit micilor ţărani şi cîteodată 
şi  ţăranilor mijlocaşi din împrejurimi o parte din pănînturile ex
propriatorilor expropriaţi" (V. I. Lenin, Opere, voi. 31 , E.S.P.L.P. 1956, 
pag. 141-142) . - 271.  

1 57 Th. Carlyle. „The French revolution : a history" („Istoria revoluţiei 
ranceze") ,  voi. 1.3, Londra, 1837. 

Th. Carlyle. „Oliver Cromwell's letters and speeches" („Scris
rile şi discursurile lui Oliver Cromwell" ) ,  voi. 1-2, Londra, 1845. 

Th. Carlyle. „Chartism" („Cartismul " ) ,  Londra, 1 80. 
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Th. Carlyle . •  Past nd Prsnt" (.Trecut şi prezent" ) .  Londra, 

1843. O critică a acestei cărţi a fost făcută de Engels în articolul : 
„Situaţia Angliei. «Past and Present» by Thomas Carlyle" (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 1, E.S.P.L.P. 1957, pag. 572-598) . 
- 274. 

1 58 Th. Carlyle. „Heroes, heroworship i the heroic in history" („faoii, 
cultul eroilor şi eroicul în istorie") , Londra, 1846. - 275. 

1 59 Pecksniff - personaj din romanul „Viaţa şi aventurile Jui Martin 
Chuzzlewit" de Charles Dickens ; tipul omului bigot şi ipocrit. - 275. 

1 60 Francmasoni - curent filozofic-religi.s care a apărut în Anglia pe la 
sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului l XVUl-lea şi 
s-a răspindit după acea într-o serie de alte ţări llb forma lojilor 
secrete ale „zidarilor liberi" ; activitatea lor era învăluită într-o 
atmosferă de ritualuri oculte şi ceremonii secrete. Francmasonii pro
pagau ideile moralei burgheze. In concepţiile lor filozofice, ei erau 
mai ales adpţi ai deismului, aşa-zisa „religie a raţiunii" .  O trăsătură 
a lor caracteristică era credinţa în veşnica, neschimbătoarea lege a 
naturii, care determină şi evoluţia societăţii ; înţelepciunea oamenilor 
mari, după părerea lor, constă în cunşterea acestei legi şi in auto
perfecţionarea morală. Statutul loj ilor masonice, in general, era pă
truns de cultul mistic l personalităţii, iar membrii de rînd i socie
tăţilor nu erau deoît nişte unelte ale conducătorilor lor, excutori 
docili ai voinţei acestora. 

Iluminaţii - unul dintre curentele francmasoneriei - şi-au desfă
şurat activitatea m ai ales în Bavaria în a doua jumătate a secolului 
l XVIII-iea. - 280. 

1 6 1  „Flautul fermecat" - operă de Mozart ; libretul de E. Schikaneder. 
ln această operă este exprimată, într-o formă naivă, fantastică, ideea 
că cei ce au înţeles cum trebuie forţele ascunse ale naturii şi au 
respectat cu stăruinţă lgile ei vor fi bine răsplătiţi, iar făcătorii de 
rele işi vor primi pedeapsa cuvenită. - 280. 

1 62 Laissez faire, Jaissez aller - formulă a economiştilor liber-schimbişti 
burghezi, adepţi ai libertăţii comerţului şi ai neamestecului statului 
în sfera relaţiilor economice. - 283. 

1 63 ln partibus infidelium - vezi adnotarea 64. - 283. 

1 64 Harvey Birch, personajul principal din romanul „Spionul • de F. Cooper, 
făcea spionaj din motive ideale, patriotice. - 287. 

1 65 „Le Charivari• - gazetă satirică franceză de orientare republicană 
burgheză, care a apărut la Paris cu .începere din 1832 ; în perioada 
monarhiei din iulie s-a dedat la atacuri fulminante împotriva guver
nului ; ân 148 a trecut în lagărul contrarevoluţiei. - 287. 

1 66 Societatea noilor anotimpuri - organizaţie secretă care a luat naş
tere curind după nimicirea, în 1839, a Societăţii anotimpurilor şi care 
ar putea fi socotită ca o contin.are a ei. Nucleul ei de bază era 
alcătuit din muncitori ; n acest nuleu făceau parte şi studenţi. 
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Prin concepţiile lor, membrii acestei societăţi gravitau în jurul 
·babuvismului revoluţionar şi erau puternic influnţaţi de ideile co
muniste utopice ale Jui Dezamy. - 281. 

1 67 Vi adnotarea 6. - 290. 

1 68 ste vorba de încercarea avnturoasă a unui mc grup de conspiratori. 
membri ai societăţilor revoluţionare secrete, de a folsi pentru actele 
teroriste bombe incendiare făcute ou propriile lor mijloace. In această 
aventmă au fost amestecaţi, încă de la început, şi agenţi de poliţie, 
care informau în md regulat prefectura despre acţiunile conspira
torilor. Aceasta a dat pos�bilitate poliţiei să aresteze pe toţi cei 
implicaţi în conspiraţie. Procesul conspiratorilor, care a avut loc în 
1847, a arătat cit de bine au ştiut agenţii de poliţie să se infiltreze 
în societăţile secrete. - 290. 

1 69 Cnoscutul roman al lui A. R. Le S.ge „Aventurile lui Gil Blas de 
Santillane". - 291. 

1 70 Este vorba de următoarele lucrări ale lui Ch. Fourier : „Theorie des 
quatre mouvements et ds destinees generales• („Teoria celor patru 
mişcări şi a dstinelor generale")  ; .La fausse industrie morcelee, 
repugnante, mensongere et l'antidote, !'industrie naturelle, combinee. 
attrayante, veridique" (.Falsa industrie imbucătăţită, respingătoare. 
mincinoasă şi antidotul i, industria naturală, combată, atrăgătore. 
adevărată")  ; • Theorie de l'unite universelle" (.Teoria unităţii univer
sale") 1 în prima diţie, această lucrare purta titlul „Traite de l'asso
ciation domestique agricole" („Tratat dspre asociaţia domestică şi 
agricolă ") .  Dintre operele postume ale lui Fourier, problemelor co
merţului le-a fost, în arte închinată lucrara neterminată .Des trois 
unites extenes" (.Depre cele trei nilăti externe") , p ublicată în 
1 845 în revjsta .La Phalange". Importante fragmnte din această 
lucrare au fost traduse de Engels in limba germană şi tipărite în 
.Deutches Birgeribuch • in 1 86 (vezi F. Engels. .Introducere şi în
cheiere la «Un fragment al lui Fourier despre comerţ » " ,  in K. Mrx 
şi F. Engels, Opere, voi. 2, E.S.P.L.P. 1958, pag. 633639). - 298. 

1 7 1  In legără u evenimntele de la 15 mai 1 88, v:i adnotarea 19. 
- 299. 

1 72 La 10 martie 150 au avut loc în Frnţa alegeri Jarţiale de deputaţi 
în Adunarea lgislativă, în locul celor exclşi n partidul Montagne. 
Alegerile s-au terminat cu victoria lagăului demcratic socialist. 
- 301 . 

1 73 Droit d'enregistrement - taxă percepută p entru înrgistrarea şi lega
lizarea dieritelor documnte, contracte de vinzare:umpărare, acte de 
donaţie, hotărhi judcătorşti etc. O asemenea înregistrare a docu
mentelor, care confirma autnticitatea lor, era totodată şi un izvor 
de venituri bugetare. - 304. 

1 74 Octroi - taxe comunale pentu obiectele de lrg consum aduse la 
orş. - 304. 
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1 75 Această teză a fost fomulată de Marx şi Engels în .Revendcăr.ile 
partidului comunist în Germania" (vezi K. Mrx şi F. Engels, pere, 
voi. 5, Editura politi:ă, 1959, pg. 13). - 314. 

1 76 „Punch• - denumire prescurtată a săptăÎnalului umoristic englez 
„Punch, or the London harivari", de nuanţă burghezo-liberală ; 
apare la Londra din 1841. - 315. 

1 77 Downing Street - stradă din cntrul Londrei unde se află rşedinţa 
oficială a guvernului. - 3 11. 

1 78 Uniunea electorală (Union electorale) - sub acestă denumire s-a 
prezentat la alegerile parţiale din martie 1850 pentru Adunarea le
gislativă franceză blcul tuturor partidelor şi grupărilor monarhiste, 
din care făceau parte orleaniştii, legitimiştii, bonapartiştii, catolicii 
şi alţii. 

„La Patrie• - cotidian francez fondat în 1 841 ; în 1850 el e�prima 
interesele monarhiştilor uniţi, ale aşa-zisului partid al ordinii, fiind 
organul blocului lor electoral ; ulterior a devenit ziar bonapartist. - 320. 

1 79 La bursa dn Paris afacerile se Încheiau între orele 1 şi 3 d.a. - 321. 

J 80 Este vorba de cfeneaua Tortoni de pe bulevardul Italienilor ; la 
această cafenea, ca şi în apropierea ei, se încheiau tranzacţii în orele 
cînd busa era închisă. Spre deosbire de bursa oficială, cafeneaua 
Torto ni şi cartierul .învecinat erau numite „bursa mică" .  - 322. 

1 8 1  n primăvara anului 1 848 au avut Joc, la Mainz, ciocniri intre gar.a 
civilă şi soldaţii prusieni. Aceste evenimente au avut un mare ră
sunet în Gemani.a şi au constituit un obiect de discţii în parla
mentul de la Frankfurt; parlamentul s-a mulţumit să numească o 
comisie, care şi-a prezentat raportul abia dupi ce garda din Mainz 
fusese dezarmată de soldaţii prusieni. - 325. 

1 82 Este vorb a  de hotărîrea adoptată la 1 8  noiellbrie 1 849 de Adunarea 
generală a Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra 
Jmpreună u emigranţii politici germani din acest oraş. Această ho
tămre a fost mnţionată şi în darea de seamă prezentată la 3 decem
brie 1 849 de Comitetul de ajutorare a emignţilor germani (vezi 
volumul de faţă, pag, 55561) .  - 321. 

1 83 G. Struve şi T. Fothergill, intitulîndu-se reprezentanţii emigranţilor 
politici germani 

'
1a Londra, s-au adresat lui Gibbs, care înlocuia în 

mod provizoriu pe primarul Londrei, rugindu-l să dea de lucru la 
10 de emigrauţi germani, stabiliţi la Londra, care erau lipsi,ţi de orice 
mijloace de existenţă. Gibbs a refuzat sub motiv că în aceeaşi situaţie 
se află şi numeroşi muncitori englezi. O notă în legătură cu acest 
demers a apărut in ziarul „Times" din 24 mai 1850. - 330. 

' 1 84 Este vorba de orga:nizaţia secretă „Centralizarea revoluţionară",  in
temeiată de emigranţii gemani din Elveţia. ln fruntea Comitetului 
ei c entral, care se aifla la Zurieh, stătea Tzschiner, wml dintre con
ducătorii răscoalei de la Dresda din mai 1849 ; un rol de seamă în 
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această organizaţie au avut Fries, Greiner, Sigel, Techow, Schurz şi 
J. F. Becker, participanţi activi la răscoala din Baden-Palatinat din 
1849. Dintre membrii Ligii comuniştilor făceau parte din această orga
nizaţie : D'Ester, Bruhn şi  alţii, precum şi Wilhelm Wolff, care cţiona 
în numele Ligii comuniştilor. n iulie-august 1850, conducătorii 
„Centralizării revoluţionare" au dus tratative cu reprezentanţii Orga
nului Central al ..igii comuniştilor în legătură cu unirea ambelor 
organizaţii. Marx şi  Engels,  în numele Organului Central, au respins 
acste propuneri, întrucît ele erau în contrazicere cu principiile Ligii 
comuniştilor, care apăra organizaţia de sine stătătoare a partidului 
proleta•r. Spre sfîrşitul anului 1850, ca urmare a expulzării în masă a 
emigranţilor politici germani din Elveţia, .Centralizarea revoluţio
nară• s-a destrămat. - 331.  

1 85 Aflînd, djntr-o scrisoare detaliată trimisă de W. Wolff la 9 mai 1850. 
despre activitatea desfăşurată de ,,Centralizarea revoluţionară" şi 
despre intrigile urzite în Germania de către Bruhn, agentul acestei 
organizaţii, Marx şi Engels au trimis în Elveţia pe E. Dronke ca emisar 
al Ligii comuniştilor. 1n scrisoarea sa din 3 iulie 1850, adresată Or
ganului Central, şi în scrisorile din 3 şi 18 iulie 1850 trimise lui 
Engels, Dronke a făcut un raport am.nunţit despre activitatea în
cununată de succes desfăşurată de el în Germania şi în Elveţia. - 331. 

1 86 Plednd in octombrie 1849 în Anglia, Struve .împreună cu Heinzen, 
Rudolf Schramm, Ruge, B auer (din Stolp) şi alţi cîţiva democraţi mic
burghezi, care urmăreau să âmpiedice organizarea independentă a 
proletariatului, au început să urzească intrigi împotriva Comitetului 
social-democrat al emigranţilor, condus de Marx şi  Engels. Ei au 
organizat, în ianuarie, februarie şi aprilie 1 850, o serie de întruniri 
ale emigranţilor germani şi au creat Asociaţia lor democrată aparte. n aprilie, ei au răspîndit printre emigranţii germani de la Londra 
şi  au trimis şi  �n Germania o „Circulară către toţi emigranţii ger
mani" ,  prin care făceau cunosută constituirea unei organizaţii unice 
a democraţilor emigranţi germani sub conducerea „Biroului centraf 
al întregii emigraţii germane" . - 333. 

1 87 Comitetul Central al democraţiei europene a fost constituit în iunie 
1850 la Londra, din iniţiativa lui Mazzini, care a făcut primii paşi în 
această direcţie uRcă în Elveţia, la sfîrşitul anului 1849. lncercarea 
de a uni pe emigranţii burghezi şi mic-burghezi untr-o singură orga
nizaţie internaţională s-a bucurat de întreul >rijin al lui Struve şi 
Ruge. Dind urmare recomandaţiei lui Struve, Ruge a intrat în Comitet 
ca reprezentant al p artidului democrat german. Plină de contraziceri, 
atit prin componenţa ei cît şi prin poziţiile ei ideologice, organizaţia 
a avut o existenţă destul de scurtă ; ca urmare a înăspririi raporturi
lor dintre emigranţii democraţi italieni şi cei francezi, Comitetul 
Central al democraţiei europene s-a destrămat, de fapt, încă in 
martie 1852. Manifestul său constitutiv din 3 iulie 1850 a fost supus 
de Marx unei critici nimicitoare în „A treia cronică internaţională.. 
(vezi volumul de faţă, pag. 500-504) .  - 333. 

1 88 Este vorba de răscoalele pentru constituţia imperiului, care au avut 
loc în primăvara şi vara anului 1 849 în sud-vestul Germaniei. - 334_ 
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1 89 La începutul anului 1846, Marx şi Engels, care se aflau pe atunci la 

Bruxelles, au întemeiat acolo un Comitet comunist de corespondenţă, 
care a strus în j urul său pe socialiştii germani şi b elgieni. După ce, 
fn urma activităţii pline de succes a lui Marx şi Engels, Liga celor 
drepţi a fost reorganizată, devenind Liga comuniştilor, în august 
1847 a fost înfiinţată, la Bruxelles, pe baza Comitetului comunist de 
corespondenţă, comunitatea Ligii comuniştilor. Elementele cele mai 
revoluţionare dintre socialiştii belgieni, ca Gigot şi Tedesco, au 
participat îndeaproape la activitatea comunităţii din Bruxelles a Ligii 
comuniştilor, După revoluţia din februarie 1848 din Franţa, guvernul 
belgian a dezlănţuit represiunea ÎJJotriva emigranţilor revoluţio
nară germani - Marx, W. Wolff şi  alţi membri i ..igil comunişti
lor -, care au fost siliţi să părăsească Belgia. In august 1848, 
Tedesco şi alţi belgieni membri ai comunităţii au fost implicaţi în aşa
numitul proces Risquons-Tout, care a fost înscenat de către guvenul 
reacţionar al regelui belgian Leopold în vederea unei răfuieli cu 
democraţii. Tedesco şi o serie de alţi democraţi belgieni au fost 
condamnaţi la moarte, pedeapsă care ulterior a fost comutată în în
chisoa�e pe viaţă. - 334. 

1 90 Asocia/ia muncitorilor germani din Bruxelles a fost întemeiată de 
Marx şi Engels, la sfirşitul lunii august 1847, în scopul educării poli
tice a muncitorilor germani care locuiau în Belgia şi al propagării 
ideilor comunismului ştiinţific dn rîndurile lor. Sub conducerea lui 
Marx şi Engels şi a tovarăşilor lor de idei, asociaţia a devenit centrul 
legal de unire a proletarilor revoluţionari germani din Belgia şi a 
întreţinut o legătură directă cu cluburile muncitoreşti flamande şi 
valone. Cele mai bune elemente ale asociaţiei au făcut parte din 
comunitatea din Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia a jucat un 
rol important în întemeierea Asociaţiei democrate de la Bruxelles. 
Asociaţia muncitorilor germani din Bruxelles şi-a încetat activitatea 
curînd dupi revoluţia burghezi din februarie 1848 din Franţa, în 
urma arestării şi expulzării membrilor ei de către poliţia belgiană. 

- 334. 
1 9 1  Fră/ia muncitorilor uniune a muncitorilor şi meseriaşilor germani, 

întemeiată în 1848, l a  Berlin, de către S. Born, membru al Ligii co
muniştilor. Reprezentant al liniei reformiste în mişcarea muncito
rească, Born a limitat activitatea Frăţiei la organizarea de greve 
economice şi la încercarea de înfăptuire a unor măsuri cu caracter 
îngust, de breaslă În interesul mseriaşilor (acordarea de credite 
micilor producători, organizarea de asociaţii) . Documentele progra
matice ale Frăţiei nu erau altceva deoît un amestec de frîntun de 
idei, greşit interpretate, din „Manifestul Partidului Comunist" şi din 
doctrinele mic-burgheze ale lui Louis Blanc şi Proudhon. Cu toate 
acestea, sub nfluenţa dirctă a evenimentelor revoluţionare din 
1848-1849, secţiile locale ale Frăţiei, condue adeseori de membri ai 
Ligii comuniştilor, au participat activ la lupta revoluţionară. Cînd 
Marx şi Engels, in primăvara anului 1849, au pus iîn mod practic pro
blema pregătirilor pentru crearea unui partid proletar, independent 
de democraţia mic-buxgheză, ei au propus să fie folosită în acest 
scop organizaţia Frăţia muncitorească. In 150 guvenul a interzis 
activitatea Frăţiei, dar unele dintre scţiile ei şi-au prelungit existenţa 
timp de încă cîţiva ani. - 335, 
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1 9 2  Vezi adnotarea 16. - 337. 

1 93 .The Sun• {"Soarele") - cotidian burghezo-liberal englz ; a apăut 
la Lon-a din 1798 pină în 1876. - 339. 

1 94 Legea din 1848 cu privire Ia controlul străinilor a fost adoptată de 
parlamentul englez în legătură cu evenimentele revoluţionare de e 
continent şi cu demonsraţia cartistă de la 10 aprilie 1 848. Potrivit 
acestei legi, un străin putea fi expulzat din Anglia n o.ice moment, 
printr-un ordin al guvenului. Această l ege urma să fie în vigoare 
timp de n n. - 339. 

1 95 "The Spectator• - săptăinal englez de orientare Uberală ; a apărut 
la Londra u începere din 1828. - 341. 

1 96 .Neue Preussische Zeitung• - cotidian german ultrareacţionar ; a 
început să apară la Berlin, cu începere din iunie 1848, ca organ l 
camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherilor prusaci. 
Acest ziar era cunoscut şi sub numele de .Kreuzzeitung•, penru că 
pe frontispiciul lui figura o cruce. - 344. 

1 9 7  Este vorba de Marx. lntr·o notă din .Neue Preussische Zeitung• din 
5 mai 1850 se anunţa că el cureierase toată Germania şi vizitase 
Berlinul în vederea pregătirii atentatului Împoriva regelui Prusiei. 
- 344. 

1 98 Marx face aluzie la titlul de baron l lui Bunsn. - 344. 

1 9 9  .The Globe" - denumire prescurtată a cotidianului nglez .The 
Globe and Traveller", care a apărut la Londra u .începere din 1803 ; 
organ l whigilor, iar �n perioadele lor de guvernare - oficiosul 
guvernului ; începînd din 1866, organ al conservatorilor. - 346. 

�00 .Rheinische Zeitung Jir Politik, Handel und Gewerbe" (.Gzeta re
nană pntru politică, comerţ şi industrie") - cotidian care a apărut 
la Colonia între 1 ianurie 1842 şi 31 martie 1843. Ziarul a fost în
fiinţat de reprezentanţi i burgheziei renane u vederi opoziţioniste 
faţă de absolutismul prusac. Printre colaboratorii lui erau şi cîţiva 
tineri hegelieni. 1n aprilie 1842 K. Marx a devenit colaborator l lui 
"Rheinische Zeitung" ,  iar din ctombrie 1842 - unul dintre redactorii 
lui. ln "Gazeta rennă" au fost publicate Şi o srie de articole le 
lui Engels. Sub conducerea redacţională a lui Marx. ziarul a începui 
să capete n caracter demorat-revoluţionar din ce În ce mai pro
nunţat. Guvernul a supus acest ziar unei c enzuri deosebit de severe, 
iar după acea l·a interzis. - 346. 

2 0 1  .Neue Deutsche Zeitung• - �iar demcrat, c are a apărut la Frankfurt 
pe Main dn 1846 pînă în 1850. A avut ca redctT·şef pe O. Liining, 
care pe la jumătatea deceniului al 5-lea era unul dintre reprezen· 
tanţii . adevăratului socialism•, iar în perioada revoluţiei din 184-
1849 devenise demrat mic�burghez. Liining a publicat în il său 
o rcenzie a primelor paru numere dn .Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue•, acordind o atenţie deosebită lucră
rilor .Luptele de clasă in Franţa. 184--1 850" de K. Marx şi . Campa
nia germană pntru constituţia imperiului" de F. Engels. - 349. 
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202 Vezi .Manifestul Partidului Comunist• de K. Marx şi F Engels şi 
.Mizeria filozofiei" de K. x, în K. Mrx şi F. Engels, Opere, 
vol. 4, EdiTa politică, 1958 ; pasaj ele citate se află la pag. 488 şi 
178-179. - 349. 

l3 • Weser-Zeitung• - ziar burghezo-liberal german, fondat la Bremn 
în 1844. - 351 . 

204 Lurarea .Războiul tărănesc german• a fost scrisă de Engels la Lon
dra in vara anului 1 85) şi tipărită în număul dublu --0 al lui 
.Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue " .  Principala 
sursă de care s-a srvit Engels în expunerea aspctului faptic l 
evenimentelor a fost cartea istoricului democrat german W. Zimmermnn : . Allgemeine Geschichte des grossen Bauernkrieges" (. Istoria 
gnerală a marelui război ţărănesc" ,  h. 1-3, Stuttgart, 1841-183). 

Luorarea .Războiul ţărănesc german" a fost reeditată în 1870 ca 
broşură separată, cu o prefaţă a autorului, în care era dezvăluit rolul 
ţărănimii ca aliat al proletariatului. Dat fiind marele succes de care 
s-a bucurat printre cititorii din rîndurile muncitorilor qermani, cartea 
a fost din nou reditată în 1875, cu prefaţa completată de Engels. n dceniul al 9-lea, Engels s-a pregătit să-şi refacă din nou lucrarea, 
adăugîndu-i numeroase matriale în legătură cu istoria Germaniei. 
.Lucrrea mea «Războiul ţărănesc» - sria el lui Sorge la 31 iunie 
1884 - o refac iarăşi în mod radical. Războiul ţărănesc va fi pre

zentat ca piatra unghiulară a întregii istorii germane" ,  Munca de 
editare a volumelor al Ii-lea şi al Ill-lea ale .Capitalului" ,  precum 
şi alte treburi care nu slfereau amînare, l-au 5mpiedicat pe Engels 
să-şi iinfăptuiască acest plan. Nu s-a păstrat decît mnuscrisul neter
minat l plănuitei completări a .Războiului ţărănesc german" şi o 
serie de note in fază de concept. - 353 . 

205 Hansa - alianţă comercială şi politică a oraşelor germane din evul 
mediu situate pe ţărmul Mării Nordului şi al Mării Baltice şi pe flu
viile din apropirea lor ; ea urmărea să instituie monopolul său 
asupra comerţului din Europa de nord. Perioada de înflorire a Hansei 
a fost jumătatea a doua a secolului al XIV-iea. - 356. 

206 Dijmă (Zins) - o formă de dare feudală care era peroepută de la 
cei ce ţineau mici loturi de pămint. 

Taxă de succesiune (Sterbefall, Todfall) - o cotă din moştenire, 
care era prelevată n numele dreptului feudal al seniorului asupra 
lotului de pămînt şi a avutului ţăranului dcedat (în Franţa - „drept 
de mină moartă")  ; în Germania, de regulă, se lua de la mştenitori 
cel mai bun cap de vită. 

Bani pentru apărare (Schutzgelder) - dare ce se încasa de feu
dali ca plată pntru .protecţie" şi . apărare" în caz de judecată, pe 
care senioul pretindea că le acordă supuşilr săi. - 360. 

207 . Obştescul Pfennig" (gemeiner Pfennig) - o combinaţie a birului pe 
c ap de om cu birul pe avere. Greutatea principală a acestui bir 
apăsa asupra ţărănimii. - 362. 

208 Erau numite annate axele ce se plăteau o siră dată în folosul 
curiei romane de către ersoanele nite de papă în slujbe biseri
ceşti (bneficii). In majoritata cazurilor, acste taxe erau egale cu 
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venitul pe n an al beneficiilor primit, l căror posesori, prin stoar
cerea de b iruri şi şantajarea populaţiei, îşi scoteau însutit suma plă
tită penru ocuparea acestor slujbe bisericeşti. - 362. 

209 Engels se referă la burghezii liberali germani, care în timpul revolu
ţiei din 1848-1849 formau maj oritatea Adunării naţionale de la 
Frankfurt şi a adunărilor naţionale din diferite state germane. In pri
mele luni ale revoluţiei, înr-o serie de state (de pildă în Prusia) libe
ralii s-au aflat în frntea „guvernelor constituţionale " ,  dar pe urmă 
ei au fost înlocuiţi cu reprezentanţi ai birocraţiei şi ai nobilimii. 
Constituţionaliştii s-au silit să păstreze puterea regală ca un bastion 
împotriva extinderii şi adîncirii continue a revoluţiei, îngrădind 
această putere printr-o constituţie burgheză liberală. Tactica lor con
ciliatoare şi tranzacţiile lor trădătoare cu p artidele reacţionare au 
fost una dintre principalele cauze ale înfrîngeril revoluţiei germne 
din 1848-18.9. - 364. 

2 1 0  Este vorba de codul penal al lui Carol al V-lea (Constitutio c rimi
nalis Carolina), adoptat de Reichstagul din Regensburg în 1532 ; acest 
cod se distingea prin pedepse de o cruzime extraordinară. - 367. 

2 1 1 Valdenzi - sectă religioasă care a apărut pe la sfirşitul secolului 
al XII-lea în straturile plebeiene ale oraşelor din sudul Franţei. După 
cum spune legenda, ·întemeietorul ei a fost n negustor din Lyon, 
Pierre Valdes, care a împărţit săracilor înreaga sa avere. Valdenzii 
p.ropovăduiau renunţarea la proprietate, condamnau acumularea de 
bogăţii de către biserica catolică şi îndemnau pe credincioşi să se 
întoarcă la obiceiurile de la începuturile creştinismului. Erezia val
denzilor s-a răspîndit mai ales în rîndurile populaţiei rurale din 
regiunile muntoase din sud-vestul Elveţiei şi din Savoia, unde ea 
avea un caracter de apărare a rrămăşiţelor comnei primitive 5i a re
laţiilor p atriarhale. - 371. 

2 I 2 Albigenzi - sectă religioasă, l arg răspîndită în scolele al XII-lea şi al 
XIII-lea în oraşele din sudul Franţei şi dn nordul Italiei. Focarul ei princi
pal era oraşul Albi, situat în sudul Franţei. Albigenzii, carre erau împotriva 
pompoaselor ritualuri catolice şi a ierarhiei bisericeşti, exprimau într-o 
formă religioasă protestul populaţiei comerciale şi meşteşugăreşti a 
oraşelor împotriva feudalismului. Acesteia i s-a alăturat o parte din 
nobilimea din sudul Franţei, care căuta să obţină secularizarea pă
mînturilor bisericeşti. Papa Incenţiu al III-lea a organizat în 1209 o 
cruciadă împotriva albigenzilor. Printr-un război de douăzeci de ani 
şi prin sălbatice represiuni, mişcarea lor a fost înnăbuşită. - 371. 

2 1 3  Unul dintre conducătorii răscoalei ţărăneşti din 125 1  din Franţa (aşa
zisa răscoală a .ciobanilor" ) ,  predicatorul cu numele de John. Potrivit 
mărturiei unor cronici, el era originar din Ungaria. - 371. 

2 I 4 Cal ix lini - unul dintre cele două curente din mişcarea de eliberare 
natională şi de reformă husită din Cehia (prima j umătate a secolului 
al XV-lea), îndreptată împotriva nobilimii germane, a Imperiului ger
man şi a bisericii catolice. Calixtinii (sau cuparii,  care cereau ca 
credincioşii să se împărtăşească nu numai cu pîine, d ar şi cu vin din 
cupă), sprij inindu-se pe orăşei şi pe o p arte n nobilimea cehă, îşi 
limitau revendicările la crearea unei biserici naţionale cehe şi la secu
larizarea pămînturilor b isriceşti. - 372. 
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2 1 5  Tabori/i (după nuele oraşului Tabor, care era centrul mişcării) -
al doilea curent din mişcarea husită, care reprezenta - în opoziţie 
cu calixtinii - aripa ei democratică, revoluţionară. Taboriţii exprimau 
în revendicările lor tendinţa maselor ţărneşti şi a păturilor de j os 
de la oraşe de a li:hida intregul sistem tfeudal. Acţiunea trădătoare a 
calixtinilor împotriva tabo·riţilor a fost folosită de lagărul reacţiunii 
feudale pentru înnăbuşirea mişcării husite. - 373. 

2 1 6  Flagelan/i - sectă ascetică-religioasă, care s-a răspîndit �n Europa din 
scolele al Xlll-lea şi al XIV-lea. Ei propovăduiau ideea că prin auto
schingiuire se poate obţine ispăşirea păcatelor. 

Lollarzi (textual : . c ei ce bolborosesc rugăciuni") - sectă reli
gioasă n nglia şi din alte ţări ale Eropei (a apărut în secolul 
al XIV-lea), care avea o atitudine extrem de ostilă faţă de biserica 
catolică, îşi însuşise învăţătura reformatoruli englez Wycliffe, răgînd 
din ea concluzii mult mai radicale şi ridicîndu-se, într-o formă mistică
religioasă, împotriva privilegiilor feudale. Numeroşi lollarzi, printre 
care precumpneau cei proveniţi n masele populare şi reprezentanţii 
clerului de j os, au luat parte la răscoala lui Wat Tyler din 1381 . Cu 
începere de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, lollazii au fost supuşi 
unor prigoane sălbatice. - 373. 

2 1 7  Hiliasmul (de la uvîntul grecesc .hilias" - o mie) - învăţătură 
mistică-religioasă despre o a doua venire a lui Hristos şi despre in
staurarea unei . împărăţii milenare" a dreptăţii, egalităţii şi prosperi
tăţii generale. La baza credinţelor hiliaste apărute în perioada de des
compunere a orînduirii sclavagiste, stă:eau asuprirea şi suferinţele 
insuportabile ale maselor muncitoare, care căutau o ieşire în visurile 
fanteziste de eliberare. Aceste credinţe au căpătat o largă răspîndire 
în primele timpuri ale creştinismului, iar ulterior au renăscut continuu 
în doctrinele diferitelor secte din evul mediu. - 373. 

2 1 8  Citatul din Luther este luat de Engels din lucrarea lui Zimmermann 
(vezi Zimmermann, Th. 1, Stuttgart, 1841, S. 3--365). - 375. 

2 1 9  M. Luther . •  n den :ristlichen Adel deutscher Nation : von des 
Christlichen standes besserung " .  Vuittemberg, [1520) . Engels citează 
după Zimmermnn. - 376. 

220 Confesiunea de la Augsburg - expunerea principiilor luteranismului, 
prezentată în 1530 împăratului Carol al V-lea la dieta imperială din 
Augsburg ; era rezultatul ni adaptări a idealurilor orăşenilor, care 
cereau o .biserică iefnă" (desfiinţarea ritualurilor fastuoase, simplifi
carea ierarhiei bisericeşti etc.), la interesele principilor. Cap al bi· 
sericii urma să fie, în locul papei, prinţul domnitor. Confesiunea de la 
Augsburg a fost respinsă de [mpărat. Războiul purtat împotriva lui 
de către principii care trcuseră de partea reformei luterne s·a ter
minat în 1555 prin pacea religioasă de la AugsbTg, care stabile. 
pentru fiecare principe în parte dreptul de a hotărJ, din proprie ini
ţiativă, religia supuşilor săi. - 376. 

2 2 1  Această expresie nu este altceva deoît titlul pamfletului publicat de 
Luther în mai 1525, în toiul Războiului ţărnesc : • Wyder die mor
dischnn nd reubischenn Rottenn der Paurenn".  Citatele care ur
mează sînt luate din cartea lui Zimerman. - 378. 
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222 Această dată figrază in prima ediţie a lucrării lui Zimmermann. 
După cum s-a prcizat mai tîrziu, Thomas Minzer s-a născut în jurul 
anului 1 490. - 379. 

223 Mebrii acestei secte se numeau anabaptişti, sau rebotezaţi, n cauză 
că cereau să fie botezaţi a doua oară, la o etate cînd omul e conştient 
de ceea ce face. - 379. 

224 .Die Firstnpredigt. A5legung des andrn Untrschieds Danielis s 
Propheten. gepredigt auf dem Schloss u Allstedt vor den tătigen, 
teuren Herzogen und Vorstehern zu Sachsen drch ThomS Miinzer, 
Diner des Worts Gottes" (.Predică pentru principi. Interpretarea unei 
alte deosebiri a prorocului Danii!, pronlţată la castelul de la Allstedt, 
în faţa activilor şi iubiţilor duci şi oîrmuitori i Saxoniei, de către 
Thoms Minzer, slujitor l cuvîntului lui dumnezeu"),  Allstedt, 1524. 
Engels citează după Zimmrmann. - 380. 

225 Engels e referă la concpţiile filozofului idealist german Strauss şi 
ale altor tineri hegelieni, care în primele lor scrieri s-au manLfestat 
ca panteişti în problemele religiei. - 380. 

226 Este vorba de un pamflet l lui Miinzer apărut la Miihlhausen în 1524 
şi intitulat : .Ausgedriickte EntblOssung des falschen Glaubens der 
ungetreuen Welt durchs Zeugnis des Evangelions Lucae, vorgetragen dr elenden erbărmlichen hristenheit zur Erinnerunq ihres Irrsals" 
(.Demascarea făţişă a credinţei greşite a lumii necredincioase pe bza 
mărturiei Evangheliei lui Luca. expusă pentru sărmana şi nenorcita 
creştinătate spre a-i minti de rătăciTea ei") .  Citat după Zimmermann. 
- 383. 

227 Vezi Zimmermann, Th. 2, Stuttgart, 1842, S. 75. - 384. 

228 M. Luther. .Eyn bri-eff n die Fiirsten zu Sachsen von dem auffru
rschn geyst • .  Wittenberg, 1 524. - 384. 

229 Potrivit unO' date ulterioare, mai prcise, Minzer a plecat mai întîi 
spre oraşul imperial Miihlhausen, de unde a fost expulzat, fo sep
tembrie 1 524, pntru pa.rticipare la tulburările pătrilor de jos orăşe
nşti. Plecînd n Miihlhausen, el a ajuns la Niimberg. - 385. 

230 Răspunsul tipărit al lui Mnzer către Luther, din 1524, avea ca titlu : 
.Hoch verursachte Schutzrede und Antwort wider das geistlose, 
uftlebende Fleisch u Wittenberg, welches mit verkehrter Wese 
durch dn Diebstahl der heiligen Schrift die erbărmliche Christenheit 
also gz jămmrlich 1besudelt hat" (.Pledoarie bine fundamentată şi 
răspuns împotriva cărnii ghiftuite şi fără suflet de la Wittnberg, 
care, prin denaturarea şi falsificarea sfintei scripturi, a pîngărit în 
modul cel i neruşinat nenorocita creştinătate") .  - 385. 

23 1 Independenţi - curent politic-religios caxe a apărut in Anglia în a 
doua j umătate a scolului l XVI-iea şi care a reprezentat o formă de 
opoziţie a brgheziei mijlocii, comerciale şi industriale şi a .noii" 
nobilimi îmbrghezite împotriva absolutismului şi a bisericii de stat 
anglicane. In perioada revoluţiei burghee engleze din scolul al 
XVII-lea, independenţii s-au unit într-un partid politic apaTte, caxe la 
sfîrşitul anului 1648 a pus mna pe putere. - 388. 
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232 Cuvintele lui Hans fluierarul sînt reproduse de Engels după Zimmr

mnn. - 389. 

233 Uniunea suabă a principilor, nobililor şi vîrfurilor p atxicie din or.
şele impriale din sud-vestul Germaniei a fost întemeiată în 148. 
Rostul ei principal era să lupte împotriva mişcării ţărăneşti şi ple
beiene. Principii din sud-vestul Germaniei, care conduceau această 
uniune reacţionară, au căutat să se folosească de a şi pentxu cons
lidarea puterii lor oligarhice. Uninea avea organe administraive şi 
de justiţie, prcum şi rupe proprii. In 1534 a s-a destrămat in caua 
dezbinărilor intene. - 392. 

234 Este vorba de răscoala poplră din Sicilia împotriva dominaţiei 
dinastiei franceze de Anjou, care a cucerit Italia de sud şi Sicilia în 
1267. fo seara zilei de 31 martie 182, la Palermo, populaţia răsculată 
a ucis dteva mii de cavaleri şi de soldaţi franczi. - 399. 

235 Engels se refră la cele 95 de teze afişate de căre Luther (care şi-a 
început cariera clricală a simplu călugăr într-o mănăstire augustină 
din Turingia), la 11 octombrie 1517, pe uşa unei b�erici din Wittn
beg. Tezele cuprindeau n protest vehement împotriva vînzării de 
indulgnţe şi a altor abuzuri ale clerului catolic, xecum şi primele 
schiţe e dctrinei lui Luther in spiritul ideahnilor birgerilor. - 402. 

236 Burlesc - unul dintre gnurile literaturii de parodie satirica, destl 
de răspîndit printre scriitorii pcii Reaşterii şi ideologii umanismu
lui ; era folosit la ridiculizarea stilului emfatic al peziei de curte şi 
a manierelor afctate ale viirfurilr societăţii feudale. - 402. 

237 Războiul celor două roze (14--1485) - războiul pntru cucerirea 
tronului, care a fost purtat de reprezentanţii a două namuri feudale 
englze : aceea a Yorkilor, care aveau ca emblemă un trandaJir alb. 
şi acea a Lancasteril', care aveau ca emblemă un trandafir rşu. In 
j urul Yorkilor se grupau o parte din marii feudali din sud, care ra 
mai dezvoltat din punct de vedere economic, cavalerii şi orăşenii ; 
Lncasterii erau sprijniţi de aristocraţia feudală a comitaelor n 
nord. Războiul a dus la nimiciiea aproape completă a vchilor neamri 
feudale şi s-a terminat prin venirea la puere a noii dinastii a Tud
rilor, care a instaurat absolutismul în Angia. - 404. 

238 Vorderosterreich - dnumire dată unor posesiuni ale Habsbuxgilor 
şi ale vasalilor lor dircţi care rau împrăştiate prin regiunea Suabii 
superi:re şi a Pădurii Negre. - 401. 

239 Din ultimatumul e care Truchsss, comandntul armatei de pedepsire 
a Alinţei suabe, l-a dat ţăranilor răsculaţi din Hegau, la 15 ebrurie 
1525, cînd nobilimea işi strînsese dej a forţele ei contrarevolJţionre. 
Citat după Zimermann. - 408. 

240 Potrivit nui deret al împăratului Maximilian, nu puteau i judecători 
la ribnale dcît reprezentanţi ai stărilr .nobile•. - 409. 

24 1  Oberland - textual : Reginea de sus. n cazul de faţă este vorba de 
Badenul superior, adică de partea de sud, muntoasă, a B adenului, în
vecinată cu Elveţia. u scolul al XI-lea numi o parte din această 
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regiune aprţinea margrafiatului Baden, pe cînd cealaltă făcea p arte 
din ţinutul austriac Breisgau sau se afla în posesiunea unor feudali 
mai mici, clrici şi mireni. - 409. 

242 Este vorba de pamfletul anonim tipărit la Nilmberg la dnceputul anului 
1525 : .n die Versammlung gemeiner Pawerschaft, so n Hoch
tentscher Nation und viei anderer Ort, mit emporung und iffruhr 
entstandn, ob ihr empuung billicher oder unbillicher gestalt 
geschehn, nd was sie der Oberkeit schuldiq oder nicht schul
dig seind, gegrilndet aus der hei! gottlichen Geschrift, von 
Oberlendischen Mitbrildern guter mahnung ausgangen und beschriben" 
( . Către adunrea întregii ţărănimi care s-a răzvrătit şi a pornit răs
coală în partea de sud a Germaniei şi în multe alte locuri pentru a 
arăta dacă răzvrătirea ei a fost dreaptă sau nedreaptă şi ce datorează 
sau nu stăpînirii, întemeiat pe sfînta soriptură a domnului şi întocmită 
cu bune dndemnuri de confraţii din Oberland") . După părerea lui 
W. Zimermann, autorul acestui pamflet este T. Milnzer. - 410. 

243 Duminica Judica (de la judex - judecăt0r ; textual : .duminica jude
căţii") - a cincea duminică din postul mare. - 412. 

244 Această hotărîre a fost luată la consfătuirea de la Ulm a puerilor 
aliate, care a avut loc în martie 1525, în momentul cînd reprezentanţii 
Uniunii suabe duceau tratative cu răsculaţii. Hotărîrea a fost fixată 
în documentul din arhiva din Ulm citat de Zimmermann (vezi Zimmer
mann, Th. 2, Stuttgart, 12, S. 1 1 1�1 12) .  - 412. 

245 Zeciuiala mare şi zeciuiala mică - două varietăţi d e  dări în folosul 
bisericii catolice. In Germania, mărimea şi caracterul acestor dări 
variau de la o localitate la alta şi, n majoritatea cazurilor, ele de
păşeau într-o măsură considerabilă a zecea parte din producţia ob
ţinută de ţărani. De regul., zeciuiala mică provenea n culturile 
necerealiere, în timp ce zeciuiala mare era percepută din recolta 
culturilor crealiere. - 412. 

246 Capitulul sinodic de la Wiirzburg - colgiu clerical care administra 
eparhia Wlrzburg ; în fruntea lui se afla episcopul din Wlrzburg, care 
purta în acelaşi timp şi titlul de duce de Franconia. - 414. 

247 Ordinul teutonic - ordin cavalresc clrical german, întemeiat în 
1 190, pe timpul ruciadelor. Ordinul a pus mina, în Germania şi în alte 
ţ ări, pe numeroase posesiuni administrate de demnitrii ordinului -
de comandori (Komptre) . n secolul l XII-ia a căzut sub stăpînirea 
acestui ordin Prusia răsăriteană, cre a fost cucerită prn supunerea 
şi e�termin area populaţiei lituaniene locale, devenind astfel n bastion l resinii ordinului împotriva Poloniei, Lituaniei şi a nezatelor 
ruseşti. n 1237 el s-a unit cu n alt ordn german, Ordinul Llvonian, 
care s-a instalat de asemenea în regiunea Baltică. După înfrîngerea 
sufrită la lacul Ciud în 1 2. (Măcelul de pe gheaţă) şi în bătălia d e  
l a  Grunwald din 1410, ordinul s - a  d estrămat ş i  n u  a mai rămas după 
aceea decît cu o mică pe dn posesiunile sale. - 4 15. 

248 Tratatul de la Ofenburg, încheiat d e  răsculaţii din Breisgau cu gu
vnul ausriac la 18 septembrie 1525, prevedea restabilirea fostel>r 
sevituţi ţ ărăneşti şi introducrea unor regulamente severe împotriva 
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uniunilor ţărăneşti şi a .ereticilor" . La rîndul său, guvenul se obliga 
să amnistieze pe participanţii de rînd la mişcare şi să se limiteze l a  
pedepse relativ uşoare. Amnistia nu avea 1nsă în vedere şi pe fruntaşii 
răscoalei. Şi, totuşi, chiar acest tratat, atît de defavorabil pentru ţărani, 
a fost curînd după aceea incălcat în mod perfid de autorităţile aus
triece şi de feudalii locali, care au trecut la sînqeroase represiuni de 
masă împotriva particLpanţi!or la răscoală de îndată ce aceştia au 
depus armele. - 430. 

249 Potrivit condiţiilor prevăzute în înţelegerea încheiată la 13 noiembrie 
1525 cu guvernul austriac, ţăranii din Pădurea Neagră trebuiau să 
depnă din nou j urămînt faţă de H.bsburgi, să se supună şi de aici 
înante servituţilor anterioare şi să nu împjedice sîngeroasa repre
siune a învingătorHor împotriva oraşului Waldshut, centrul mişcării. 
Totuşi, apărătorii oraşului au rezistat încă cîteva săptămîni şi nu 
l-au predat decît după ce au fost trădaţi de vîrfurile tîrgoveţimii. 
- 430. 

250 Cercetătorii de mai tîrziu au stabilit că Minzer nu ocupa p osturi ofi
ciale în . Consiliul eten" din Mihlhausen. Totuşi, find p rez�nt la 
şednţele lui şi conducîndu-i activitatea, el se afla de fapt în fruntea 
noului guvern revoluţionar. - 433. 

251 Engels se referă la socialistul mic-burghez Louis Blanc şi la mnci
torul Albert (Alexandre Martin) , care, în calitate de reprezentanţi ai 
proletariatului, au făcut parte din guvernul provizoriu burghez al 
Republicii franceze alcătuit în februarie 1848 (vezi volumul de faţă, 
pag. 17-34) . - 434. 

252 Regenţa imperiului - vezi adnotarea 72. - 434. 

253 Wagenburg - fortificaţie de apărare construită din căruţe ; era fo
losită pe scară largă în antichitate şi 1n evul mediu. - 436. 

254 rticolele ţăranilor alsacieni nu numai că exprimau, într-o formă 
mai radicală, revendicările antifeudale cuprinse în cele „12 arti
cole" ale ţărănimii din Suabia şi Franconia (desiinţarea iobăgiei, 
restituira p ămînturilor obşteşti răpite de nobili etc.) , dar în nume
roase cazuri au mers mai departe decît acest program. Ele erau în
dreptate şi împotriva cămătarrilor (paragraful cu privire la desfiinţarea 
dobînzii cămătăreşti etc .) ,  cereau să ie suprimată nu numai zeciuiala 
mică, dar şi cea mare, şi proclamau dreptul populaţiei locale de a 
destitui pe funcţionari care provocau nemulţumirea poporului şi de 
a-i înlocui cu alţii, - 438. 

255 Documentul de faţă este legat de unul dintre momentele importante 
din istoria luptei duse de Marx şi Engels pentru partidul p roletar, 
şi anume de scindarea, în septembrie 1850, a Ligii comuniştilor. Prin 
auqust 150, intemeietorii marxismului au ajuns la concluzia că criza 
economică n 1847 se terminase şi că, prin urmare, dată fiind pros
peritatea economică generală care începuse, nu era de aşteptat să se 
producă o nouă revoluţie n perioada apropiată. Din acest fapt Marx 
şi  Enqels au tras concluzia că în noile condiţii atenţia prncipală tre
buie îndreptată în irecţia p ropagării ideilor comunismului ştiinţific, 
spre consolidarea ideologică şi organizatorică a partidului proletar 
ndependent de demoraţia mic-burgheză. Impotriva .estei analize 
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lucide şi a tacticii sprij inite pe cncluii ştiinţifice s-au riicat Willich 
şi Schapper, membri ai Organului Central l Ligii comunişilor. 
Willich, Schapper şi adepţii lor substituiau analizei materialiste a 
realităţii obicive frazeologia „revoluţionară" şi încrcau să provoace 
noi răscoale în ermania, rcurgînd la tactia avnturistă şi la alinţa 
cu democraţii mic-burghezi. Divergnţele ivite pe aastă bză in 
Organul Cenral l Ligii s-au manifestat într-o formă destul de acută, 
la şedinţele lui, încă din cursul lunii august şi prima jumătate a lui 
septembrie şi ele au căpătat un caracter deosebit de pronunţat la 
şedinţa din 15 septembrie 1850, cîd s-a prs scindarea Ligii. 
Explicind cauzele divrgnţelor cu Willich şi Schappr, Marx a sp5 
la această şedinţă : 

. In locul concepţiei critice, minoritatea pune pe cea dgmatică ; 
în locul concepţiei materjaliste ea pune pe cea idealistă. Netinînd 
seama de relaţiile 'eale, ea a făcut numai din voinţă forţa motrice a 
revoluţiei. n mp ce noi spunem muncitorilor : «Vă va fi dat, poate, 
să receţi încă prin 15, 20 sau 50 de ani de războaie civile şi de 
ciocnid internaţionale nu numi pentru a schimba condiţiile exis· 
tente, dar şi pentru a vă schimba pe voi înşivă şi a deveni astfel 
capabHi de dominaţie politică», voi le spuneţi tcmi contrrul : 
«Trebuie să punem imediat mina pe putere, sau, dacă nu, putem să 
ne ducem la culcare» ,  n timp ce noi arătăm în mod spcial munci
torilor germani cit de inapoiat este proletariatul qerman, voi mă
guliţi în modul cel mai grosoln sntimentul naţional şi prej udecata 
de castă a mşteşugarilor gl'mai, eea ce constituie. dsigur, n 
prcedeu i popular. Aşa cum demoraţii fac din cuiîntul popor o 
entitate sacrosanctă, tot aşa faceţi voi o asemenea ntitae din cu
vîntul proletariat. Ca şi demcraţii, voi substituiţi dezvoltării revo
luţionare frazeologia voastră xevoluţionară„. • (vezi lucra'ea lui 
K. Marx .Dezvăluiri asupra rocsului comuniştilor e la Colonia " ,  
î n  K.  Mrx ş i  F.  Engels, Opere, voi. 8). 

Tot la această şedinţă s-a adoptat hotărirea a sediul Organului 
Cenral al Ligii să fie trasfl'at la olonia şi a fost însărcinat Comi
tetul districtual de la Colonia să fI'eze noul rqn Central l 
Ligii. Pentru această propunre au votat şase membri ai Organului 
Central : Marx, Engels, K. Schramm, H. Bauer, Eccarius şi Pfăndr ; 
împotriva ei au votat ceilalţi p au membri : Willich, Schapper, Leh
mann şi Frănkel. Văzîndu-se puşi în minoritate, aceştia au părăsit 
şedinţa şi au făcut apel la membrii din circumscripţia londoneză a 
Ligii, cae i-au sprijinit. De partea fracţiunii scizioniste a lui Willich 
şi Schpper s-au situat şi majoritatea mebrilor Asciaţiei culturale 
a muncitrilr glfiani de la Londra, ceea ce a detrminat pe Mrx, 
Engels şi adepţii lor să e retragă din această sciaţie. - 449. 

256 a jumătatea lunii aprilie 1850, Marx şi Engels, n numele Ligii co
muniştilor, au încheiat cu igranţii blnquişti rancezi de la Londra 
şi cu reprezentanţil aripii revoluţionare a cartiştilor un acI'd cu �i
vre la întemeierea .Asociaţiei interaţionale a comuniştilor revolu
ţionari " .  S-a semnat o convenţie (scrisă de A. WHlich), alcătuită n 
6 rticole {veZi volumul de faţă, pag. 6758). După scindarea Or
ganului Cenrl al Ligii comuniştilI', emigranţji blanquişti rncezi au 
trcut de partea minorităţii sectariste-avnturiste, condusă de Willich 
şi Schapper, şi impreună cu ei au încheiat o stînsă alianţă cu demo
craţia mic-burgheză din emigraţie. In asemena condiţii, Marx şi 
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Engels, la începutul Junii octombrie 1850, au socotit necesar să rupă 
acordul cu blanquiştii, fapt la care se şi referă documentul pu
blicat. - 450. 

257 „Croitoria la Londra, sau lupta dintre marele şi micul capital", lu
crare a lui G. Eccarius publicată în .Neue heinische Zeitung. Poli
tisch-okonomische Revue", a fost scrisă sub îndrumarea directă a lui 
Marx, care a şi redactat-o. O analiză a textului ne dovedeşte că unele 
dintre tezele ei au fost formulate chiar de c ătre Max. - 451 .  

258 Acest articol a l  lui F .  Engels urma să apară în .Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch-okonomische Revue" nr. 5, dar a rămas neterminat. 
El a fost prilej uit de manifestările burghezo-individualiste şi anar
histe din prsă ale unor tineri hegelieni de la Berlin - E. Meyen. 
J. Faucher, L. Bulle şi M. Stiner - care in 1842 făcuseră p arte din 
cercul .Liberilor", iar la începutul deceniului al 5-lea s-au grupat în 
jurul gazetei .Abend-Post" . In domeniul concepţiilor economice, acest 
grup de publicişti se situa pe poziţiile liber-schimbismului burghez. 
Pentru concepţiile lor politice este c aracteristică atitudinea plină de 
dispreţ faţă de dreptul de vot universl şi faţă de reprezentanţa popu
lară, individualismul lor împins la exrem şi proslăvirea anarhiei ca 
realizare a elei mai .înalte democraţii"  şi a „asocierii omeneşti li
bere" .  Tendinţa antidemocratică şi anti-evoluţionară a acestui grup 
s-a manifestat şi în aceea că, n aprilie 1850, de e frontispiciul orga
nului lor de presă a fost scos subtitlul „Gazetă d emocrată" ; cu acest 
prilej ,,Abend-Post" a declarat că luptă pentru instaurarea anarhiei, 
regim în care omul „nu va fi robul unui alt om sau robul masei" . 
• Abend-Post" s-a pronunţat în mod sistematic dmpotriva .oamenilor 
legii din rindurile democraţiei•, împotriva socialismului şi conu· 
nismului, precum şi împotriva . terorii -evoluţiei" .  Aceste idei anar· 
histe şi semianarhiste s-au bucurat de o răspîndire dstul de largă 
în rîndurile unei părţi a eigranţilor mic-burghezi germani. 

Titlul articolului a fost dat de Institutul de maxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 452. 

259 Engels se referă, probabil, la K. Grin şi A. Ruge, care au tradus în 
limba germană unele lucră-i de ale lui Proudhon, pe care căutau să 
le popularizeze prin presă. - 452. 

260 Este vorba de L. Simon şi K. Vogt, deputaţi in p arlamentul de la 
Stuttgart (K. Vogt a fost totodată unul dinre cei cinci regenţi ai im· 
periului). Jn 1 850, ei au publicat, în revista .Deutsche Monats· 
schrift" (Stuttgart), o serie de articole în care proslăveau anarhia şi 
predicau supimarea oricărei forme de stat. - 453. 

261 Max Stiner . •  Der Einzige und sein Eingenthum", Leipzig, Verlag von Otto 
Wigand, 1845. Marx şi Engels, în lucrarea lor .Ideologia germană", 
i-au făcut acestei cărţi o critică niicitoare (vezi K. Marx şi F. En
gels, Opre, vol. 3, Editura politică, 1 958) . - 454. 

262 Este v orba de o recenzie a cărţii lui E. de Girarn .Socialismul şi 
impozitul" (vezi volumul de faţă, pag 302-317) . - 454. 

263 Din poemul .Obron" de Wieland. - 454. 

40 - Max·Engels - Opere. vol. 7 
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264 Compania Mării Sudului a fost fondată pe la 17112, cu scopul aparent 
de a face comerţ cu Ameica de Sud şi cu insulele din Oceanul Pa
cific ; adevăratul i scop era însă spculaţia cu titluri de stat. Com
pania a primit de la guvern o serie de privilegii şi dreptui de mo
nopol, printre care şi acela de a emite bancnote, şi a dsfăşurat o 
gigantică activitate de speculaie, care s-a soldat în 1720 cu falimentul 
companiei. - 459. 

265 Vezi Th. Tooke . •  A Histry of .ices, and of the State of the Cir
culation, from 1793 to 1837" (. Istoria preţurilor în legătură cu starea 
circulaţiei monetare de la 1793 pînă la 1 837 ") ,  voi. ILI, Londra, 1838. 
Marx a făcut numeroase extrase din această carte, cărora Ie-a dat o 
largă înrebuinţare in prezenta cronică inteaţională. - 464. 

266 Legea bancară din 1844 prevedea împărţirea Bănii Angliei m două 
departamente abso1t independente nul de altul, cu fondui lichide 
distincte : unul de bancă, avind ca atribuţie exclusivă excutarea 
operaţiilor pur bncare, şi altul de emisiune, care să se ocupe 
numai cu emisiunea de bncnote. Aceste bacnote urmau să aibă o 
acoperire solidă sub forma unui fond bănesc special, în permanenţă 
lichid. - 464. 

267 D. M. Evans. • The commercial c.risis 1847-1848" ,  London, 1848. 
Marx a făcut numeroase exrse din această carte, pe care le-a folosit 
în lucrrea de faţă. - 464. 

268 La Bregenz a avut loc, la 1 1  ctomb'ie 1850, o intîlnire între suve
rani Austriei, Bavariei şi Wirttembergului, care au încheiat o con
venţie îndreptată iimpotriva pretnţiilor Prusiei de a deţine hegemonia 
în Confederaţia germană. La Vrşovia a avut loc, la 28 octombrie 
1 850, o întrevedere între împăratul Rusiei, Nikolai I, împăratul Aus
triei, Franţ-Iosif, şi şeful guvenului prusian, ducele de Brandenburg ; 
acesta a fost nevoit să facă concesii. Ambele congrse au constituit 
o dovadă de consolida1Ie a ro1lui Austriei şi de slăbire a poziţiilor 
Pusii. 

Guverne provizorii in partibus - vezi adnotarea 64. 468. 

269 n 1 833 parlamentul englez a adoptat legea cu privire la abo
lirea sclaviei în colonii. Penru compensarea plantatorilor 5tăpîni de 
sclavi a fost alocată suma de 20.000.000 de lre strline. - 470. 

270 Este vorba de războiul de eliberare naţională l Schleswig-Holsteinu
lui împotriva Danemarci, început în martie 1848 şi continuat, cu 
unele întreruperi, pînă la sfirşitul lunii iunie 1850. Sub influenţa revo
luţiei din februarie din Franţa şi a Ievoluţiei din marie din Germania, 
populaţia Schleswig-Holsteinului, care năzuia spre alipirea de Ger
mania, s-a răsculat împotriva dominaţiei daneze şi a instituit un gu
vern provizoriu în frunte cu ducele de Augustenburg, Weseler şi 
Reventlow. Acest guven s-a adresat Bundestagului şi Prusiei, cerin
du-le ajutor. Ţinînd seama de faptul că opinia publică din Germania 
este de p artea Schleswig-Holsteinului, cercurile guvenamentale din 
Prusia au început de ochii lumii un război împotriva Danemarcii, în 
decursul căruia au trădat, la fiecare pas, armata 1Ievoluţionară a 

Schleswig-Holsteinului. n august 1848, Prusia a încheiat cu Dane-
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marca, la Malmo, un armistiţiu trădător pe o perioadă de 7 luni ; po
trivit condiţiilor acestui armistiţiu, au fost, în fond, lichidate toate 
cuceririle democratice ale populaţiei din Schlswig-Holstein. Dato
rită faptului că contraicţiile dintre beligernţi nu au fost Lichidate, 
după 7 luni, în martie 1 849, a izbucnit din nou războiul. Operaţiile 
militare, cre se desfăşurau cu succese schimbătoare, s-au terminat 
cu o nouă trădare din p rtea Pusiei, care, neţinînd seama de intere
sele naţionale ale Germaniei, a încheiat la 2 inie 1850 n tratat de 
pace u Dnemarca. Populaţia din Schleswig-Holstein, nemulţumită 
de înţelegerea capitulantă, a hotărît să continue războiul cu forţe 
proprii. Totuşi, în bătălia de la Lnstedt {24-25 iulie 1 850), armata 
Schleswig-Holsteinului a fost bătută de trupele daneze şi a Cetat să 
mai opună 'rezistenţă. 

Evenimentele din electoratul Hessa - vezi, mai departe, p ag. 498 
şi adnotarea 297. - 476. 

271  ste vTba de congresul internaţional care a fost convocat, în august 
1 850, de pacifiştii burghezi la Frankfurt pe Main. Un rol de seamă 
au avut a acest congres E. Burritt, filantrop burghez american, Cob
den, liderul Liber-schimbiştilor englezi, şi liberalul german Jaup, fostul 
şef al guvenului liberal n Hssa ; la acest congres au participat şi 
reprezentanţi ai sectei religioase a quakerilor. Cuvîntările rnstite la 
congres se distingeau prin bigotism şi ipcrizie. - 480. 

272 Dezbaterile în legătură cu Grecia, care au avut loc �n p airlamentul 
englez în 1850, au fost provcate de faptul că guvnul englez a 
înmînat un ultimatum sever guvenului g.rec şi a trimis o flotă en
gleză să blcheze Pireul. Drept pretext penru adoptarea acestei 
măsuri a servit prădarea locuinţei din Atena a negustorului portughez 
Pacifico, cre se afla sub protecţia engleză. Rusia şi Franţa au p.ro
testat împotriva manevirelor întreprinse de Anglia, iar guvernul 
francez şi-a rechemat ambasadorul ei de la Londra. In timpul acestor 
dezbateri, lordul Palmerston, erijîndu-se în apărătorul dreptuTilor ce
tăţeneşti şi al libertăţilor liberale, a ironunţat un discurs în Camera 
comunelor în oare a demascat în mod demagogic politica statelor 
reacţionare europene. - 480. 

273 Pe cînd se afla la Londra în 1 850, feldmarşalul austriac Haynau, 
care înnăbuşise cu o cruzime extraordinară mişcarea "evoluţionară 
din Ungaria şi din Italia, a încasat o bătaie zdravănă de Ja munci
torii fabricii de bere Barday, Pxkins & Co. Această măsură e co
recţie a fost călduros aprobată de masele populare din Anglia. - 481. 

274 Emanciparea catolicilor - abrogarea de către parlamntul englez, în 
129, a unor restricţii existnte dn drepturile politice ale catolicilor. 
Catolicii, în majoritate -landezi, au obţinut dreptul de a fi aleşi în 
parlament şi de a ocupa unele funcţii de stat ; totodată a fost sporit 
de cinci ori censul electMal de avere. Prin această manevră, clasele 
conducătoare din Anglia scontau să atragă de partea lor vîrfurile bur
gheziei irlandeze şi pe marii proprietari catolici şi să provoace astfel 
o sciziune în mişcarea naţională irlandeză. - 481. 

275 Ca minisu de interne, R. Peel a pus bazele sistemului buirghez mo
dern de rganizare a poliţiei în Anglia. In 1829 el a făcut să · fie 
votată o lege prin care poliţia din cpitală era direct subordonată 

4Q* 
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ministrului de interne şi totodată era creat un corp special de poli
ţişi la Londra. In restul Angliei, poliţia a mai rămas cîtva timp în 
subordinea autrităţilr locale, dar mistrului de interne i se dădea 
dreptul de conducere generală şi de control al activităţii poliţiei 
locale. Această măsură a dus la intărirea p utrii poliţieneşti a sta
tului burghez. - 481 .  

276 n 1 818 a fost depus în parlamentul englez proiectul de lege, adoptat 
în 1819, potrivit căruia, cu începere din 1823, Banca ngliei urma să 
restabilească convertibilitatea bancnotelor fa aur. De fapt această 
convertibilitate a fost pe deplin restabilită încă din 1 821 (vezi şi ad
notrea 55). - 481.  

277 Prin reforma tarifară d i n  1842 au fost reduse taxele vamale la cereale 
şi la o serie întreagă de alte mărfuri de import. Pentru a compensa 
pirderile fiscale a fost introdus jmpozitul pe venit. - 482. 

278 Vei adnotarea 146. - 482. 

279 Din l"icolul .un monument lui Peel", publicat în nr. 9 n 17 august 
1850 al ziaruli .Red Republin", organul de presă al cartiştilor, cre 
apărea sub conducerea lui G. Hamey, cartist d e  stînga. - 482. 

280 Puseism - curent in sinul bisericii anglicane în perioada 1830-1870. 
Işi rage numele de la unul dintre întemeietorii li, teologul Pusey 
de la Universitatea n Oxford, care stăria ca în bise}ica anglicană 
să ie restabilite ceremoniile catolice şi unele dogme ale catolicis
mului. Pusismul era reflexul religios al luptei desfăşurate de aris
tocraţia engleză, care căuta să-şi păstreze influenţa ei in ţară, împo
triva burgheziei industriale, care aparţinea, în maj oritatea ei, diferi
telor secte protestante. - 482. 

281  High Church - curnt în sinul bisericii anglicane, care avea adepţi mai 
ales în lindurile aristocraţiei ; păstra vechile ritualri fastuoase, sub
iniind astfel connuitata ei cu c atolicismul. n opunere cu High 
Church, al doilea curent din biserica anglicană - Low-Church - era 
răspîndit mai ales în rîndurile burgheziei şi ale clerului inferior. In 
predicile lor religioase, adepţii li Low-Church puneau accentul pe 
mrala creştină burgheză. 

Dissenteri - reprezentanţii unor secte şi cu�ente religioase care, 
într-o măsură mai mre sau mai mică, se abăteau de la dogmle bi
sericii anglicane oficiale. - 482. 

282 Este vorba de bula papală de la 30 septembrie 1850. - 483. 

283 Vei adnotarea 4. - 483. 

284 In p erioada de schismă a bisericii catolice (secolele al XIV-iea şi al 
XV-lea) au fost aleşi de nenumărate ori în mod simultan doi papi ; 
fiecare dintre ei îl numea pe celălalt uzurpatr, . nipapă".  - 483. 

285 Adunarea constituantă a Republicii de la Roma a fost aleasă la 21 
ianuarie 1849 ; ea era alcătuită în majoritate din demoraţi burghezi, 
adpi ai lui Mzii. Adunarea l-a privat pe papă de puterea civilă 
şi a nrdus o serie de măsuri sociale progresiste. Dpă c ăderea 
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Republicii de la Roma in iulie 1849, un mare număr de deputaţi au 
emigrat în Anglia, unde au format, cu oameni al�i din mijlocul lor, 
un Comitet naţional italian provizoriu, din care făcea p arte şi Mazzini 
cu adepţii săi. Comitetul a fost împuternicit de cei ce l-au ales să în· 
cheie imprumuturi în interesul cauzei naţionale şi să se cupe de 
toate problemele care piveau pe cetăţenii italieni. - 484. 

286 In primăvara anului 1850, guvernul austriac a lansat în rgiunea 
Lombardia-Vneţia aşa-zisul împrumut benevol de 120.000.000 de lire. 
Dar împrumutul n-a avut nici un succs �n rindurile p opulaţiei, aşa 
că a fost transformat în [mprumut forţat. - 484. 

287 Vezi adnotarea 57. - 486. 

288 Vezi adnotarea 61 . - 490. 

289 Vezi adnotarea 63. - 491. 

290 Vezi adnotarea 64. - 492. 

2 9 1  Vezi adnotarea 65. - 492. 

292 Germania mică - planul de unficare a Germaniei pentru a forma n 
singur stat, sub conducerea Prusiei, fără Austria. Una dintre încer· 
cările de înfăptuire a acestui plan a fost întmeirea, în 1 849, a 
alianţei (uniune) a 17 state germane sub conducerea regelui rusiei. 
In 1850 această uniune s-a destrămat. - 496. 

293 După victTia răscoalei din 18 martie 1 848 de la Berlin, Frederic
Wilhelm al !V-lea, regele Prusiei, a străbătut călare străzile capitalei 
Prusiei, purtînd pc braţ o banderolă neagră<roşie-aurie ; voia să arate 
astfel popoului că el este un adept al unificării Germaniei. In che
marea, lansată în aceeaşi i, .Către poporul meu şi către naţiunea 
germană", el făcea promisiunea solemnă că va lua în mîinile sale 
problema unificării Germaniei. - 496. 

294 Partidul de Ia Gotha a fost întemeiat în iunie 1849 de către reprezen
tanţii marii burghezii contrarevoluţionare, de liberalii de dreapta, 
care au părăsit parlamentul de la Frankfurt după ce regele Prusiei, 
Frederic-Wilhelm al IV-lea, a refuzat să primească din mîinile Adu
nării naţionale coroana imprială şi după ce majoritatea de stînga 
din Adunare a hotărît să alcătuiască regenţa mperiului. Acest partid, 
temîndu-se de victoria irevoluţiei, şi-a fixat ca scop unirea întregii 
Germanii - cu excepţia Austriei - sub heqemonia Prusiei hohen
zollerniene. Liderii acestui partid erau Dahlman, Simson, Bassermann, 
H. Gagen, K. Briggemann şi alţii. - 497. 

295 Mediatizare - subordonarea principilor germni, caire anterior depin
deau direct de împărat, unor suverani germani mai mari ; n cazul 
de faţă este vorba le încercarea Prusiei de a supune hegemoniei ei 
pe suveranii germani. - 497. 

296 Marele ducat Hessen-Darstadt şi electoratul Hessen-Kssel (electo
ratul Hessa), care în 1849 şi-au dat consmţămîntul să facă p arte din 
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uniunea statelor germane de sub hegemonia Prusii (Uniunea pru
siană), în 1 850,, sub presiunea Austriei şi a Rusjei, au ieşit din uniune 
şi au trecut de prtea Austriei. - 497. 

297 fo electoratul Hssa s-a declanşat, în septembrie 1850, un conflict 
constituţional Între principele electr şi Hassenpflug, ministrul său 
reacţjonar, de o Parte, şi Camera reprezentanţilor, de altă parte. 
Hassenpflug a dizolvat Camera şi a declarat starea de aseuu în ţară, 
ceea ce, la rîndul său, a provocat protestele întregii populaţii. Ne
fiind in stre să Înnăbuşe mişcarea, principele elector şi Hassenpflug 
au cerut ajutor Bndestagului, care se reconstituise, şi Austriei, cu 
toate că electoratul Hessa făcea parte din uniunea statelor germane, 
în frunte cu rusia. Din această cauză, între Austria şi Prusia s-a 
produs n conflict, care a dus la ostilităţi între cele două state. - 498. 

298 Manifestul Comitetului Central al democraţiei europene . Către po
poare I Organizarea democraţiei" a fost publicat mai intîi, în august 
1 850, în .Proscrisul",  organul de presă al acestei asociaţii. - 501. 

299 Lporello - personaj din opera .Don Juan• de Mozart, servitorul 
lui Don Juan. - 502. 

300 Aluzie la polemica desfăşurată, pe la sfîrşitul deceniului al 4-lea, 
intre publicistul şi istoricul reacţionar şi clerical H. Leo şi tînărul 
hegelian A. Ruge, rradical burghez. Filnd n adversar declarat al filo
zofiei lui Hegel, Leo, in broşura sa .Die Hegelingen • (.Hegelienii•, 
apărută la Halle În 1 838), a acuzat pe A. Ruge şi pe toţi tinerli hege
lieni că sînt nişte ateişti şi mai ales că nu sînt în s tare să vadă deose
birea dintre divin şi omenesc. - 504. 

301 Expresie luată din corespondenţa lui A. Ruge, publicată dn „Bremer 
Tages-hronik" din 17 ianuarie 1 85 1 .  Această gazetă, eutată de de
mocratul mic-burghez Dulon, purta în anii 1 849-1850 dnumirea de 
"Tages-Chonik •,  care în ianuarie 1 85 1  a fost schimbată cu aceea de 
.Bremer Tages-Chronik" . - 505. 

302 In legătură cu cauzele retragerii lui Marx şi Engels din Asociaţia 
culturală a muncitoilor germni de la Londra, vezi anotările 106 
şi 255. - 506. 

303 O caracterizare lalgă a lui Ruge gas1m şi în articolul lui Marx şi 
Engels .Marii bărbaţi i emigraţjei" (vezi K. Mrx şi F. Engels, 
ere, voi. 8) . - 506. 

304 .Banchetu} celor egali" - miting intrnaţional care a avut loc la 
Londra la 24 februarie 1 85 1 ,  u ocazia aniv&sării revoluţiei din fe
bruarie. Banchetul a fost organizat de o parte diatre emigranţii mic
burghezi franceti de sub conduerea lui Louis Blanc şi a fruntaşilor 
scietă-ţii emigranţilor blanquişti - Barthelemy, Adam şi alţii - îm
preună cu fracţiunea lui Willich şi Schpper. Pentru a căpăta infor
maţii, Marx şi Enges au trjmis la banchet pe K. Schramm şi W. Piper, 
adepţii lor, care au fost daţj afară din sală şi luaţi la bătaie de către 
oamnii lui Willich şi chapper. Orgnizatorii banchetului au ascuns 
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în mod intenţionat celor de faţă toastul pe care A. Blanqui, care se 
afla pe atunci la închisoare, l-a trimis din vreme la Londra şi în care 
el demasca pe Louis Blanc şi pe ceilalţi membri i guvernului pro· 
vizoriu. - 507. 

305 Textul toastului lui A. Blanqui. pe care organizatorii ,banchetului 
celor egali" nu l-au adus la unoştinţa celor de faţă, a fost publicat 
într-o serie de ziare franceze. Marx şi Engels au tradus acest toast 
în limbile germană şi engleză, însoţindu-I cu o scurtă prefaţă ; tra· 
ducerea gerană a fost tipărită iin 30.00 de exmplare şi a fost răs
pîndită în Germania şi în Anglia (vezi volumul de faţă, 
pag. 584-586). - 508. 

306 Engels . lucrat la acest manuscris, în aprilie 1851, fără intenţia de 
a-l  tipări ; el  reprezintă ace.a . expunere amănunţită, din punct de ve
dere militar" ,  a perspectivelor războiului Sfintei Alianţe împotriva 
Franţei revoluţionare, pe cre Engels a promis, in scrisoarea sa din 
3 aprilie 1851 ,  s-o trimită lui Marx. Manuscrisul a fost publicat pen
tru prima oară abia după moartea lui Engels, în 1 914, în .Neue Zeit" ,  
organul teoretic a l  social-democraţiei germane. C u  această ocazie el 
a fost greşit datat, dîndu-i-se totodată şi un titlu nepotrivit : .Posi· 
bilităţile şi premisele războiului Sfintei Alianţe împotriva Franţei în 
1852",  care nu corespundea intru totul conţinutului său.  In ediţia de 
faţă titlul redacţional a fost pus în concordanţă cu conţinutul ma
nuscrisului. - 509. 

307 !n bătălia de la Jemappes (Belgia) de la 6 noiembrie 1792, armata 
franceză, de sub comanda lui Dumouriez, a obţinut o mare victorie 
asupra trupelor austriece. - 510. 

308 La 18 martie 1 793, în bătălia de la Nell"winden (Belgia) armata fran
ceză de sub comanda lui Dumouriez a fost înfrîntă de trupele mareşa
lului austriac ducele de Coburg. - 5 10. 

3 0 9  În bătălia de la Fleurus (Belgia), care a avut loc la 26 iunie 1794, 
trupele franceze au învins pe acelea ale ducelui de Coburg. Această 
victorie a dat posibilitate armatei revoluţionare frnceze să treacă 
frontiera şi să ocupe teritoriul Belgiei. - 513. 

3 1  O Este vorba de guvernul girondinilor, care a fost alcătuit în urma răs
coalei populare de la 10 august 172. - 513. 

3 1 1 In bătălia de la Tourcoing (Franţa) , care a avut loc �a 18 mai 1794, 
trupele franceze, de sub comanda generalului Moreau, au înfrînt tru
pele ducelui de Coburg. - 515. 

3 1 2  9 termidor (27-28 iulie 1794) - lovitură de stat contrarevoluţionară 
care a dus la căderea guvernului iacobinilor şi  la instamrea domi
naţiei marii burghezii. Această lovitură a fost p rgătită u partici
parea activă a lui Carnot. 

18 fructidor (4 septembrie 1797) - lovitură de stat săvîrşită de 
guvernul burghez - Diirectoriul - u sprijinul lui Napoleon Bona
parte, cu scopul de a preveni o lovitură de stat monarhistă. Carnot, 
care se compromisese prin strînsele lui legături cu complotiştii reg·1-
lişti, a fugit din Franţa. 
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18 brumar (9 noiembrie 1799) - lovitura de stat a lui Napoleon 
Bonaparte, în rma căreia a fost instarată dictatura lui militară. 
Carnot a aprobat lovitura de stat, cu toate că uneori el a manifstat 
o opoziţie timidă faţă de Napoleon. - 516. 

3 1 3 Bătăliile de la Abensberg şi Eckmihl - etape ale unei lupte care a 
avut loc în aprilie 1809, în "egiunea Regensburg (Bavaria), intre 
armata lui Napoleon şi trupele ausriece, în timpul războiului franco
austriac din 1809. Lupta de la Regensburg a durat cinci zile şi s-a 
terminat prin infringerea şi retragerea armatei austl"iece. - 518. 

3 1 4  Dintr-un dntec de pe vrema războiului de eliberare al poporului 
german din anii 1813-1815. - 518. 

3 1 5  Potrivit legilor prusiene, tinerii avind o instrucţie corespunzătoare şi 
dispunînd de mijloace suficiente p entru a-şi procra chipamentul şi 
armele şi pentru a-şi asigura hrana puteau fi înrolaţi ca voluntri n 
armată pe termen de un an. După expirrea acestui termen, ei puteau 
pretinde să li se ac>rde gradul de ofiţer de rezervă sau de ofiţer al 
Landwehrului. - 526. 

8 1 6  Articolul . Constituţia Republicii rancezeu, publicat în r. 7 din 1851 
al revistei .Notes to the Peopleu, organul de presă al ripii revolu
ţionare a partidului carist, trebuia să fie începutul unei serii de 
articole consacrate constituţiilor din statele eropene. E. Jones, re
dactorul responsabil al revistei, avea intenţia să aragă, în calitate 
de autori, o serie de militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti euro
pene şi ai mişcării dem>oratice. Paternitatea acestui articol este con
firmată de scrisorile din 3, 5 şi 30 mai 1851 ale lui Jones căre 
Marx, prcum şi de confruntarea acestui articol cu lucrrea .Optspre
zece Brumar al lui Ludovic Bonaparteu. Din seria proiectată a mai 
apărut in .Notes to tho P eoplo" doar un singr articol, . Constituţia 
prusianău, care nu aparţine lui Marx. - 541.  

3 1 7 Marx se referă la ntervenţia ântreprinsă de guvenul francez, în 1849, 
împotriva Republicii romane. Pentru amănunte, vezi volumul de faţă, 
pag. 5760. - 541.  

3 1 8  Potrivit unar prevederi ale legii presei, care în Franţa a fost adoptată 
încă din 1819, valoarea garanţiei percepute la îregistrarea unui 
organ de presă varia în funcţie de periodicitatea h1i şi de localitatea 
respectivă ; erau impuse la taxele cele mai riicate · publicaţiile care 
apareau mai mult de trei ori pe săptămină şi rau tipărite la Paris 
sau într-unul din cele trei departamente învecinate. Legea din 
23 iulie 1850 a extins aceste taxe şi la publicaţiile care apăreau la 
Lyon şi în întrgul departament Rhâne, din care făcea p arte acest 
oraş. - 543. 

3 1 9  Prin detalii, cartiştii englezi subînţelegeau în agitaţia lor punctele 
2-6 din Carta popoului, care cuprindeau următoarele revendicări : 
alegeri parlamentare anuale, remunerarea deputaţilor, vot secret, dis
tricte electorale egale şi abolirea censului de avere pentru candi
daţii la alegerile de deputaţi. Cariştii revoluţionari considerau că 
aceste revendicări costiuie o garanţie necesară pentru exercitarea 
dreptului de vot universal, care era formulat in primul punct din 
Cartă. - 551.  
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320 Vezi adnotarea 256. - 567. 

32 1 Sonderbund (Uniune separată) - denumLre dată de Mrx şi Engels 
fracţiunii sectariste-aventuriste a lui Willich şi Schapper, care după 
15 septembrie 1 850 s-a dsprins de Liga comuniştilor şi s-a consthuit 
într-o organizaţie a lor independentă, cu propriul ei Comitet central. 
Prn activitatea sa, Sondrbundul a dat posibilitate poliţiei prusiene 
să descopere comunităţile ilegale din Germania ale Ligii comunişti
lor şi i-a oferit un pretext p entru înscenarea, În 1 852, a procesului 
de la Colonia împotriva militanţilor de vază ai Ligii comuniştilor. - 579. 

322 Statutele Ligii comuniştilor au fost întocmite, conform indicaţiilor lui 
Marx şi Engels, de către Organul Central al Ligii din Colonia după 
sciziunea produsă în Liga comuniştilw în septembrie 1850. La 10 d
cembrie 1850, aceste statute, alături de alte dcumente ale Organului 
Central, au fost trimise circumscipţiei de la Londra a Ligii, care 
le-a confirmat în c adrul şedinţei sale din 5 ianuarie 1851,  la cre a 
participat şi Marx. 

Textul statutelor (fără însemnările lui Marx) a căzut în mîinile 
poliţiei prusiene, împreună cu alte documente, cu prilejul arestării 
membrilor Ligii comuniştilor şi a fost publicat în cartea .Die Kommu
nisten-Verschwărungen des neunzehnten Jahrhunderts " ( .Conspira
ţiile comuniştilor din secolul l XIX-iea") ,  scrisă de Wermuth şi 
Stieber. - 580. 

323 Vezi adnotările 304 şi 305, - 584. 
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Date din viaţa şi activitatea 
lui Karl Marx şi Friedrich Engels 

(August 1849 - iulie 1851)  

1 8 4 9  
Aprox. 26 august Marx, expulzat din Paris, soseşte la Londra, unde ră-

mine pînă la sfîrşitul vieţii sale. 

Siîrşitul Junii Marx şi unii membri ai fostului Organ Central de la 
august - începutul Londra reîfiinţează Organul Central al Ligii comu· 
Junii septembrie niştilor. 

Sfîrşitul Junii 
august
septembrie 

lnceputul Junii 
septembrie 

Septembrie -
decembrie 

15 septembrie 

Aprox. 
17 septembrie 

18 septembrie 

20 septembrie 

Engels, la Lausanne (Elveţia) , lucrează la schiţele „Cam
paniei germane pentru constituţia imperiului" ; Engels 
se întîlneşte la Geneva cu W. Liebknecht, caTe intră 
după puţin timp în Liga comuniştilor. 

Marx intră Jn Asociaţia culturală a muncitorilor ger
mani de la Londra, condusă de comunităţile locale ale 
Ligii comuniştilor. 

Marx se ocupă intens cu pregătirea unui organ de pres. 
care să fie o continuare a „Noii gazete renane " .  In cău
tare de bani, editor şi colaboratori, el cere concursul 
prietenilor şi cunoscuţilor săi şi scrie În acest scop la 
Colonia, Disseldorf, Frankfurt, Hamburg, Paris şi alte 
oraşe. 

Engels se întîlneşte la Berna cu W. Wolff. 

Soţia lui Marx pleacă împreună cu copiii de la Paris 
la Londra ; familia lui Marx se stabileşte provizoriu 
în nişte camere mobilate de pe Leicester Square, de 
unde se mută curînd la marginea Londrei, într-o Io· 
cuinţă de pe Anderson Street, 4, Chelsea. 

Adunarea generală a Asociaţiei culturale a muncitori· 
lor germani de la Londra şi emigranţii politici germani 
îl aleg pe Marx fo Comitetul de ajutorare a emigran
ţilor germani de la Londra. 

Marx, Împreună cu ceilalţi membri ai comitetului, sem· 
nează primul apel de a se stînge bani pentru ajutora
rea emigranţilor germani de la Londra ; apelul este pu· 
blicat într-o serie dR ziare germane. 
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1nceputul 
lunii octombrie 

5 octombrie 

Aprox. mijlocul 
lunii octombrie 

Engels, sfătuit de Marx, părăseşte Elveţia şi pleacă în 
Angja pentru a lucra împreună cu Marx. Intrucît gu
vernul francez îi refuză dreptul de a trece prin Franţa, 
el se hotărăşte să plece prin Italia. 

Engels soseşte la Gnua, de unde la 6 octombrie se 
îmbarcă pentru Anglia. 

Engels comunică fotr-o scrisoare liderului cartişti
lor de stînga G. Harney că va sosi la Londra pe la 
mijlocul lunii noiembrie şi-l roagă să-i facă cunoscut 
acest lucru lui Marx. 

Marx se întîlneşte cu A. Willich, membru al Ligii co
muniştilor, venit din Elveţia cu o scrisoare de reco
mandaţie din partea lui Engels : în urma propunerii 
lui Marx, Willich este cooptat în Organul Central al 
Ligii comuniştilor. 

Noiembrie 1849 - Marx ţine un ciclu de prelegeri în cadrul Asociaţiei 
sep tembrie 1850 culturale a muncitorilor germani, în care expune ba

zele economiei politice şi principalele teze din „Ma
nifestul Partidului Comunist" .  Totodată ţine pentru 
militanţii activi ai Ligii comuniştilor o serie de pre
legeri ample asupra aceloraşi probleme la locuinţa sa. 
Marx intenţionează să publice cîteva din aceste pre
legeri în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-6kono
mische Revue" : această intenţie a lui Marx nu a fost 
transpusă în fapt. 

Aprox. 
10 noiembrie 

18 noiembrie 

28 noiembrie 

După o călătorie pe apă de cinci săptămîni, Engels so
seşte la Londra. 

Engels intră in  Organul Central al Ligii comunişti
lor ; el p articpă la munca de pregătire a editării unui 
nou organ de presă. Curînd după sosirea lui la Londra, 
Engels devine membru al Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani. 

Din cauza încercărilor emigranţilor democraţi mic-bur
ghezi de la Londra (Struve, Heinzen etc.) de a supune 
influenţei loT elementele proletare ale emigranţilor de 
la Londra prin întemeierea unei organizaţii proprii de 
ajutorare a emigranţilor, Marx şi alţi conducători ai 
Ligii comuniştilor obţin, în cadrul adunării generale a 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani, reorgani
zarea Comitetului de ajutorare a emigranţilor germani 
într-un Comitet social-democrat de ajutorare a emi
granţilor germani (Comitetul social-democrat al emi
granţilor) . Adunarea confirmă noua componenţă a co
mitetului, din care făceau parte Marx şi Engels. 

Engels publică în gazeta cartistă „The Northern Star• 
notiţa „Social-democraţii germani şi «Times» " ,  Îndrep
tată împotriva manifestărilor demagogice ale lui 
K. Heinzen, care compromiteau partidul revoluţionar 
german. Notiţa a Părut în numărul din 1 decembrie. 
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3 decembrie 

15 decembrie 

Aprox. 
25 decembrie 

31 decembrie 

lanuarie
iebruarie 

1 ianuarie 

2 ianuarie 

1nceputul Junii 
ianuarie 

1nceputul 
lunii ianuarie 

Marx şi Engels semnează darea de seamă oficială a 
Comitetului social-democrat de ajutorare a emigranţilor 
germani, la a cărei întocmire au luat şi ei parte. 

Marx şi Engels scriu „lnştiinţarea • cu privire la apro
piata apariţie a lui „Neue Rheinische Zeitung. Poli
ti:h-okonomische Revue". „ştiinţarea • este publi
cată în ziarele germane şi elveţiene de la sfîrşitul lu
nii decembrie 1849 pînă la începutul anului 1850. 

Marx şi Engels iau parte la sărbătorirea crăciunului 
în cadrul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani. 

Marx, Engels şi alţi membri ai Organului Central al 
Ligii comuniştilor i au parte la serata de Anul nou, or
ganizată de asociaţia „Frăţia democrată• ,  la care par
ticipă şi reprezentanţii emigranţilor revoluţionari din
tr-o serie de ţări, printre care şi reprezentanţii emigran
ţilor blanquişti francezi. 

1 8 5 0  
Organul Central al Ligii comuniştilor, condus de către 
Marx şi Engels, trece la reorganizarea Ligii comunişti
lor. 

Marx şi Engels participă la întocmirea .Apelului de a 
se subscrie acţiuni «Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue» " ,  

Luptînd pentru o organizaţie independentă a parti
dului muncitoresc, Mrx şi Engels refuză să ia parte 
la adunarea de unificare fixată pentru ziua de 3 ianua
rie de fruntaşii emigranţilor democraţi mic-burghezi 
de la Londra - G. Struve, R. Schramm, L. B amberger 
etc. Marx şi Engels îşi motivează refuzul prin faptul 
că lista invitaţilor a fost alcătuită arbitrar şi că pe ea 
nu a fost trecut nici unul dintre mupcitorii care de ani 
de zile se află ân fruntea emigranJilor germani revo
luţionari de la Londra. 

Marx primeşte de la R. Schramm a doua invitaţie pen
tru adunarea din 3 ianuarie, la care nu răspunde. 

Marx scrie la Colonia lui Roser, membru al Ligii co
muniştilor, propunîndu-i să înfiinţeze o comunitate a 
Ligii la Colonia şi, dacă este posibil, în alte oraşe ale 
Provinciei renane ; el arată că swprimarea în fapt a li
bertăţii cuvîntului şi a presei impun reorganizarea unei 
Ligi ilegale, deoarece în viitorul apropiat propaganda 
comunistă nu va putea fi dusă decît pe ascuns. 

Marx lucrează intens la pregătirea primului numdr al 
lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische 
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începu Iul 
lunii lebruarle 

10 ianuarie 

Sfîrşitul 
lunii ianuarie 

31 ianuarie 

lnceputul 
lunii lebruarie 

Aprox. 
2 februarie 

Mijlocul 
lunii lebruarie 

25 lebruarie 

Slîrşitul 
lunii lebruarie 

Revue• şi scrie primul articol din seria „Din 1848 pînă 
în 1849" ,  pe care-l intitulează „Infrîngerea din iunie 
1848". Această serie de articole a fost reeditată de 
Engels în 1895 sub titlul „Luptele de clasă în Franţa. 
1848-1850".  

La prpunerea lui Marx, Organul Central al  Ligii co
muniştilor hotărăşte să trimită pe K. Schramm în S.U.A. 
în calitate de emisar al Ligii, dindu-i mandat şi din 
partea cartiştilor şi a emigranţilor blanquişti francezi 
de la Londra pentru a difuza „Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue", a strînge mijloace pen
tru editarea ei, precum şi în alte scopuri de propagandă 
ale Ligii. Marx se adresează prietenilor săi de partid din 
Germania cu rugămintea de a asigura din punct de ve
dere material călătoria lui K. Scramm. Călătoria lui 
K. Schramm nu a avut loc din lipsă de mijloace. 

Din pricina îmbolnăvirii lui Marx şi a grutăţilor pe 
care le-a avut de ÎntîlPinat la pregătirea materialului 
p entru revistă se întirzie cu darea la cules a primului 
număr al lui ,,Neue Rheinische Zeitung. Politisch-oko
nomische .evue".  

Marx şi Engels scriu pentru revistă partea principală 
a „Primei cronici internaţionale" ,  

La întrebarea lui Roser pe baza căror materiale să ducă 
propaganda comunitatea din Colonia a Ligii comunişti
lor, Marx îi  răspunde că propaganda trebuie dusă pe 
baza „Manifestului Partidului Comunist•, deoarece Sta
tutele din 1847 ale Ligii s-au învechit, iar Statutele ela
borate În 1 848 de Organul Central de la Londra Încă nu 
au fost aprobate aici şi  că noul Statut va fi elaborat la 
viitorul congres al Ligii comuniştilor. 

Marx şi Engels trimit editorului la Hamburg pentru a 
fi culese materialele Primului număr al lui „Neue 

, Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue " ; i
părirea numărului merge încet din pricina greutăţii cu
lesului şi  chiar din pricina editorului Schubert, care, 
de teama persecu�iilor, întîrzia tipărirea. 

Engels scrie articolul „Problema zilei de muncă de zece 
ore" pentru revista cartistă „The Democratic Review" ; 
articolul apare la 2 martie. 

Engels ţine o cuv�ntare la banchetul organizat de emi
granţii blanquişti francezi de la Londra în cinstea ani
versării Republicii franceze din 1 848. ngels îşi încheie 
cuvîntarea sa printr-un toast În cinstea insurgenţilor 
răscoalei din iunie 1848 de la Paris. 

Mx şi Engels scriu completarea la „Prima cronică n
t ernaţională".  
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Engels termină lucrul la ultimele capitole din „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului " .  

Martie Engels scrie articolul „Legea engleză cu privire la ziua 
de muncă de zece ore" pentru „Neue Rheinische Zei
tung. Politisch-okonomische Revue" . 

4 martie ln cadrul adunării Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani este confirmată a doua dare de seamă a Co
mitetului social-democrat al emigranţilor de la Londra, 
la a cărei întocmire au luat parte Marx şi Engels. Da
rea de seamă, care include apelul „către partidul din 
Germania însăşi" de a se intensifica strîngerea de bani 
pentru ajutorarea emigranţilor Tevoluţionari, este pu
blicată în „Westdeutsche Zeitung" din 21 martie, pre
cum şi �n alte publicaţii. 

6 martie La Hamburg a apărut primul număr al lui „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". ln acest 
număr au intrat : articolul lui K. Marx „Infrîngerea din 
iunie 1848" şi primele două capitole din lucTarea lui 
F. Engels „Campania germană pentru constituţia im
periului " .  

Aprox. 7 martie Marx termină al doilea articol din seria „Din 1 848 pînă 
în 1 849",  intitulat „13 iunie 1 849" .  

martie - Marx scrie l treilea articol din seria „Din 1 848 pînă Aprox. 7 
sfirşitul 
Junii martie 

Mijlocul 
lunii martie 
18 aprilie 

SiirşituJ 
Junii martie 

în 1849 " sub titlul „Consecinţele lui 13 iunie 1849 " .  In 
acest articol, Marx formulează ideea necesităţii alian- · 
ţei dintre proletariat şi ţărănime şi arată că esenţa co-
munismului revoluţionar constă în proclamarea revo
luţiei nîntrerupte şi în recunoaşterea dictaturii de 
clasă a proletariatului ca o treaptă necesară de trecere 
spre desfiinţarea deosebirilor de clasă. 

Marx şi Bngels criu „A doua cronică internaţională• ,  
consacrată în  esenţă situaţiei economice din Anglia. 

La Hamburg apare al doilea număr al lui „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-okonomische Rev ue" ,  în care 
se publică : al doilea articol al lui K. Marx din seria 
„Din 1848 pînă iîn 1849 " ,  intitulat „13  iunie 1849 " ,  ca
pitolul al treilea din lucrarea lui F. Engels „Campania 
germană pentTu constituţia imperiului• ,  precum şi o se
rie de recenzii şi „Prima cronică internaţională" ,  scrise 
de Marx şi Engels. 

Marx şi  Engels scriu Prima „Adresă a Organului Cen
tral către Liga comuniştilor" ,  în care fac bilanţul re
voluţiei germane din 1 848-1849, critică cu asprime pe 
democraţii germani mic-burghezi, cheamă la consolida
rea Ligii, la întemeierea unui partid proletar indepen
dent şi indică tactica de luptă a proletariatului în vii-
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Siirşitul 
lunii martie -
începutul 
lunii aprilie 

Aprilie 

5 aprilie 

g aprilie - mai 

Aprox. mijlocul 
lunii aprilie 

toarea revoluţie. „Adresa• cuprinde principiile de bază 
ale învăţăturii lui Marx şi Engels cu privire la revolu
ţia nedntreruptă. 

Pentru a ânfăptui reorganizarea Ligii comuniştilor în 
diferite localităţi, Organul Central al Ligii, condus de 
către Marx şi Engels, îl trimite pe G. Bauer cu textul 
„Adresei" fo Germania în calitate de emisar. 

Marx şi Engels î mpreună cu Willich întreţin ca dele
gaţi ai Organului Central al Ligii comuniştilor un con
tact permanent cu emigranţii blanquişti francezi şi cu 
cartiştii revoluţionari ; ei iau parte la înfiinţarea „Aso
ciaţiei internaţionale a comuniştilor revoluţionari • ,  care 
întrunea la un loc e reprezentanţii acestor trei orga
nizaţii. 

Marx scrie articolul „Ludovic-Napoleon şi Fould" .  
Rămînînd în urmă cu plata chiriei, lui Marx i s e  pune 

sechestru pe lucrurile din casă ; înreaga familie este 
silită să se mute în mod provizoriu la hotel, de unde 
se va instala curînd într-o locuinţă de pe Dean-Street 
nr. 4. 
Marx şi Engels participă la mitingul internaţional, or
ganizat de Asociaţia „Frăţia democrată• ,  cu prilejul 
aniversării zilei de naştere a lui Robespierre ; în cu
vîntarea sa, Engels propune să se cinstească cum se 
cuvine tradiţiile revoluţionare ale englezilor, subli
niind că încă pe vremea revoluţiei engleze a apărut 
un partid ca levellerii, şi încheie printr-un toast in 
cinstea muncitorilor englezi. Luînd cuiîntul, ca şi 
Engels, în numele comuniştilor germani, K. Schramm 
susţine în cuvîntarea sa ideea lui Marx cu privire la 
necesitatea dictaturii muncitorilor pentru desfiinţarea 
totală a claselor şi a condiţiilor sociale care le gene
rează ; el îşi încheie cuvîntarea printr-un toast în 
onoarea lui Auguste Blanqui ca reprezentant de frunte 
al proletariatului francez. 

Marx şi Enges scriu o serie de scrisori către J. Wey
demeyer şi T. Schuster cu rugămintea de a organiza 
în Germania strîngerea de mijloace pentru emigranţii 
germani. 

Organul Central al Ligii comuniştilor, condus de către 
Marx şi Engels, trimite în Elveţia ca emiar pe Dr!lke, 
însărcin1du-l ca, împreună cu W. Wolff, care se afla la 
Zurich, să reorganizeze şi să consolideze comunităţile 
Ligii comuniştilor şi să lupte împotriva intrigilor orga
nizaţiei secrete , ,Centralizarea revoluţionară" ,  condusă 
de democraţii mic-burghezi. Dronke primeşte şi sarcina 
de a vizita Badenul şi de a stabili legături cu comuni
tăţile locale ale Ligii comuniştilor. 
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Mijlocul 
lunii aprilie 

Aprox. 11 aprilie 

20 aprllie 

23 aprille 

prox. mal 

Aprox. 1 mal 

6 mal 

Aprox, mijlocul 
lunii mai 

Aprox. 19 mal 

Marx şi Engels scriu articolul „Gottfried Kinkel •, tn 
care demască în faţa partidului proletar purtarea laşă 
pe care a avut-o în timpul procesului acest reprezen
tant tipic l democraţiei mic-burgheze germane, 

La Hamburg apare al treilea număr al lui . ,Neue Rhei
nische Zeitung, Politisch-ikonomische Revue• ,  în care 
se publică al treilea articol al lui K, Marx din seria 
„Din 1848 pînă în 1849 " ,  intitulat „Consecinţele lui 13 
iunie 1849", precum şi ultimul capitol din lucrarea lui 
F, Engels „Campania germană pentru constituţia im
periului". 

Marx şi Engels scriu, în numele Comitetului social-d
mocrat al emigranţilor, o declaraţie in care dezmint in
trigile răspindite de capii emigranţilor mic-burghezi. 
Declaraţia este publicată în „Neue Deutche Zeitung• 
din 28 aprilie şi în alte ziare. 

Marx şi Engels semnează împreună cu ceilalţj membri 
ai comitetului darea de seamă oficială a Comitetului 
social-democrat al emigranţilor, în care sînt demascate 
intrigile democraţilor mic-burghezi Struve, Bobzin, 
Bauer (din Stolp) şi alţii îndreptate �mpotriva partidu
lui proletar. Darea de seamă se încheie printr-un apel 
către Partidul social-democrat german de a nu-i lăsa 
pe emigranţi :ntr-o situaţie materială grea. Darea de 
seamă este publicată în ,,Norddeutsche Freie Presse• 
din 10 mai şi  in alte ziare. 

Din însărcinarea Organului Central al Ligii comunişti
lor, Marx şi Engels stabilesc legături cu aripa stingă a 
emigranţilor maghiari. 

lntr-o scrisoare către W. Wolff, Engels îi transmite 
acestuia însărcinarea Organului Central al Ligii comu
niştilor de a urmări activitatea „Centralizării revolu
ţionare• şi de a informa sistematic Organul Central 
asupra ei. 

Max şi Engels îl avrtizează pe Pardigone, unul din
tre conducătorii Asociaţiei emigranţilor blanquişti fran
cezi de la Lndra, să nu încerce nici o apropiere faţă 
de Asociaţia mic-burgheză a emigranţilor de sub con
ducerea lui Struve şi îl previn că, în caz contrar, Liga 
comuniştilor va rupe orice legături de prietenie cu Aso
ciaţia blanquistă. 

tn timpul unei plimbări în afara oraşului, organizată de 
Asociaţia culturală a muncitorilor germani,  Marx face 
cunoştinţă cu W. Liebknecht, sosit la Londra după ce 
fusese expulzat din Elveţia. 

Apare al p atrulea număr al lui „Neue Rheinische Zel
tung, Politisch-okonomische Revue" .  ln revistă sînt pu-



lnceputul 
lunii iunie 

14 iunie 

Mijlocul 
lunii iunie 

25 iunie 
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blicate recenziile, „A doua cronică intenaţională" şi  ar
ticolul „Gottfried Kinkel",  scrise de K. Marx şi F. Engels, 
prcum şi articolul lui Marx „Ludovic-Napoleon şi  
Fould • şi  cel al lui Engels „Legea engleză cu privire 
la ziua de muncă de zece ore•.  

Marx şi ngels scriu a doua „Adresă a Organului Cen
tral către Liga comuniştilor•,  care cuprinde informaţii 
amănunţite asupra situaţiei organizaţiei din Belgia, 
Germania, Elveţia, Franţa şi  Anglia, precum şi indica
ţii de ordin tactic şi organizatoric pentru verigile de 
jos ale Ligii. 

Marx şi Engels semnează, împreună cu ceilalţi mem
bri ai Comitetului scial-democrat al emigranţilor, o de
claraţie în care sînt dezminţite caloniile clevetitoare 
lansate împotriva comitetului de capii emigranţilor mic
burghezi. Declaraţia este publicată în „Westdeutsche 
Zeitung• din 25 iunie şi  în alte ziare. 

Marx şi Engels trimit la ziarele engleze „Sun" ,  „Spec
tator•,  .Globe" şi  .Northern Star• scrisori deschise, în 
care protestează împotriva p ersecutării emigranţilor 
politici de la Londra organizate de poliţie în urma 
insistenţei guvernului prusian, precum şi împotriva în
cercărilr cercurilor engleze reacţionare de a obţine 
repunerea în vigoare în Anglia a legii cu privire la 
controlul străinilor. 

Jntr-o declaraţie către O, Lining, redactor al lui .Neue 
Deutsche Zeitung• dn Frankfurt, Marx îi demonstrează 
acestuia că nu a interpretat bine tza sa asupra dicta
turii clasei mncitoare în recenzia la „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-okonomische Revue•, srisă 
de numitul O. Lining. 

Pe margnea aceleiaşi recenzii a lui O, Lining, Engels 
scrie o declaraţie în „Neue Deutsche Zeitung•, în care 
stăruie asupra aprecirii sale la adresa „Noii gazete 
renane• a singurul organ care a apărat cu consec
venţă poziţia revoluţionară a proletariatului în revolu
tia germană n 18---1849. 

Declaraţiile lui K. Marx şi  F. Engels sînt publicate 
în „Neue Deutsche Zeitung• din 4 iulie. 

Aprox. iulie Marx trece la studierea temeinică a istoriei economice 
din ultiii zece ani, folosindu-se de o literatură spe
cială cu privire la istoria preţurilor, sistemul bancar 
şi crizele economice din Anglia şi  de pe continentul 
european, precum şi de colectiile revistei engleze 
„Economist•. 

Iulie Comitetul social-democrat al emigranţilor, condus de 
Marx şi Engels, organizează pentru emigranţi un că
min, o cantină şi un atelier de producţie pentru cei 
care nu aveau unde să lucreze. 

41 - Mox-ngels - Opere, voi. 7 
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După 3 Julie 

30 iulie 

Siirşitul 
lunii iulie 

Aprox. 
27-28 august 

Slirşitul verii 

10 septembrie 

Marx şi Engels primesc de ta Dronke pentru Organul 
Central al Ligii comuniştilor un raport amănunţit 
asupra activităţii sale p entru consolidarea Ligii ân El
veţia şi asupra tratativelor duse cu conducătorii „Cen· 
tralizării revoluţionare". Apărind independenţa parti
dului proletariatului, Marx propune Organului Central 
să respingă propunerea de unificare făcută de „Cen
tralizarea revoluţionară• .  

Marx şi Engels semnează împreună c u  ceilalţi membri 
ai Comitetului social-democrat al emigranţilor de la 
Londra darea de seamă asupra activităţii Comitetului 
pe lunile mai, iunie şi  iulie 1850, Darea de seamă este 
publicată n „Norddeutsche Freie Presse" din 7 august. 

ln Organul Cntral al Ligii comuniştilor se nasc se
rioase divergenţe intre MaTx, Engels şi maj oritatea 
membrilor Organului Centrnl, de o parte, şi Willich, 
de cealaltă parte, în legătură u propunerea acestuia 
din urmă de a se trece la o unificare organizatorică cu 
organizaţiile emigrnnţilor mic-burghezi de la Londra. 

Marx şi Engels ajung la concluzia că criza economică 
din 1847 este în faza de declin, că odată cu inceperei 
prosperităţii generale şi a dezvoltării impetuoase a 
forţelor de producţie ale societăţii burgheze nici nu 
poate fi vorba de o revoluţie adevărată. Această nouă 
apreciere a situaţiei, explicată amănunţit în „A treia 
cronică internaţională•,  trasează noua linie tactică a 
lui Marx şi Engels, care constă .în pregătirea treptată 
minuţioasă a partidului proletar p entru viitoarele lupte 
revoluţionare ; Marx şi Engels încep să apere această 
tactică în cadrul Organului Centrnl al Ligii comuniş
tilor. 

La ş edinţa Comitetului social-democrat al emigranţilor 
izbucneşte un conflict serios intre Willich şi majorita
tea comitetului cndusă de Marx. Willich declară că 
părăseşte comitetul. 

In cadrul adunării Asociaţiei culturale a mucitori
lor germani, care a avut loc în ziua următoare, Marx 
şi Engels U critică aspru pe Willich, caTe declarase in 
adunare că părăseşte Comitetul social-democrat al 
emigranţilor. 

Engels termină 1 ucrarea „Războiul ţărănesc german•,  
în caue caută, în condiţiile ofensivei reacţiunii, să 
trezească în conştiinţa p porului german tradiţiile re· 
voluţionare. 

Engels ia parte la mitingul „Frăţiei democrate• ,  con· 
vocat pentru exprimarea solidarităţii u muncitorH de 
la fabrica de bere Barkley, Perkins & Co., care-l sno
piseră dn bătaie pe fedmarşalul Haynau, călăul po· 
porului maghiar, In cuvintarea sa, Engels mulţumeşte 
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muncitorilor englezi pentru că i-au dat compatriotului 
lor Haynau ceea :e merită. 

1-15 septembrie Marx şi Engels împreună cu G. Bauer şi Pfănder de
clară că părăsesc Comitetul social-democrat al emi
granţilor. Comisia desemnată de Asociaţia culturală a 
muncitorilor germani să controleze activitatea comite
tului găsşte scriptele du perfectă ordine. 

15 septembrie 

Aprox. 
17 septembrie 

17 septembrie 

18 septembrie 

24 septembrie 

Aprox. 
28 septembrie 

n cadrul unei şedinţe a Organului Central al Ligii 
comuniştilor, Marx critică cu asprime pe Willich şi pe 
Schapper pentru că nu au apreciat just situaţia poli
tică şi, .egat de a:easta, pentru tactka lor aventuristă ; 
Marx arată că aceştia înlocuiesc analiza materialistă 
a relaţiilor reale cu o frazeologie „revoluţionară" .  La 
şedinţă are loc sciziunea. Majoritatea Organului spri
jină linia lui M arx şi Engels. ln pofida lui Willich şi 
Schapper, se ia hotărîrea de a se muta sediul Organu
lui Central la Colonia ; :ircumscriptia Colonia este în
sărcinată cu formarea unui nou Organ Central. 

Marx primşte de la comuniştii din Colonia o scrisoare 
datată 14 septembrie, în care este rugat să reediteze 
„Manifestul Partidului Comunist" ,  prelucrîndi-l în lu
mina evenimentelor CTe au avut loc, şi să termine 
lucrarea de economie politică, a :ărei editare va fi de 
mare importanţă pentru propagndă. 

Marx şi Engels ies lmpreună cu adepţii lor din Aso
ciaţia culturală a muncitorilor germani, deoarece majo
ritatea membrilor ei s-a situat pe poziţia lui Willich 
şi Schapper. 

Marx şi Engels semnează împreună cu G. Bauer şi 
K. Pfănder ultima dare de seamă a o mitetului social
democrat al emigranţilor (din 1 august pînă în 10 sep
tembrie 150). Darea de seamă este publicată în 
,,Deutsche Londoner Zeitung• din 27 septembrie. 

Marx trimite p rin Haupt, emisarul Organului Central, 
o scrisoare lui Roser, la Colonia, în care îi comunică 
acestuia scizinea din :adrul Ligii comuniştilor. 

Marx p rimeşte de la Roser o scrisoare datată 25 sep
tembrie, în care i se aduce la cunoştinţă asentimentul 
prealabil al comitetului circumscripţiei Colonia a Ligii 
comuniştilor de a-şi asuma sarcinile Organului Cen
tral în urma sciziunii de la Londra şi care cuprinde şi 
rugămintea de a se trimite toate documentele şi adre· 
sele ncesare. 

Siirşitul In scrisorile adresate prietenilor lor de p artid -
lunii septembrie -W. Wolff, J. Weydemeyer, E. Dronke şi alţii - Marx 
începutul şi ngels le face cunosută sciziunea care a avut loc 
lunii octombrie ln cadrul Ligii comuniştilor. 

4 1* 
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Octombrie 

9 octombrie 

Aprox. octombrie 

1 noiembrie 

9 noiembrie 

11 noiembrie 

Mijlocul 
lunii 0iembrie 

Mrx începe să lucreze din nou la critica econoiei 
politice burgheze, lucrare concepută încă din primă
vara anului 1844 1 el frecventează sistematic biblioteca 
de la British Museum, unde studiază literatură cono
mică : oprele lui J. St. Mill, J. Fullarton, R. Torens, 
T. Took şi ale altr ec1omişti. 

Engels lucrează la un articol pentru „Neue Rheinische 
Zeitung, Politisch-ăkonomische Revue" ; articolul este 
îndreptat împotriva manifestărilor anarhiste ale unei 
părţi dintre foştii tineri hegelienii grupaţi în jurul ga
zetei „Abend-Post". Manuscrisul rămîne neterminat. 

Marx şi Engels refuză propunerea emigranţilor blan
quişti francezi - Adam, Vidil şi Barthelemy -, care 
trecuseră de parta lui Willich şi Schapper, de a se 
intîlni pntru a discuta problema continuării existen
ţei „Asociaţiei internaţionale a comunişilor revoluţio
nari", invocînd faptul că această asociaţie a încetat 
de fapt să mai existe. 

Marx îi ajută lui Eccarius să scrie şi să redacteze arti
colul „Croitoria la Londra, sau lupta dintre marele şi 
micul capital" ,  pentru „Neue Rheinische Zeitung, Po
litisch-ăkonotische Reue•, scriind şi o notă a re
dacţiei la respectivul articol. 

Marx şi Engels termină „A treia cronică intenaţio
nală. Din mai pînă în octombrie",  în care fac o 
analiză a dezvoltării economice şi a evenimentelor po
litice din această perioadă în Anglia, Franţa, Statele 
Unite ale Americii şi Germnia, relevă schimbrile 
survenite in perspecivele mişcării revoluţionare şi 
critică planurile aventuriste ale liderilor democraţiei 
mic-burgheze din Europa. 

In organul cartist „Red Republican• începe publicarea 
primei traduceri în limba engleză a „Manifestului 
Partidului Comunist" de K. Marx şi F. Engels. 

Organiaţia circumscripţiei Londra a Ligii comunişti
lor, codusă de Marx şi Engels, propune Organului 
Central al Ligii de la Colonia să excludă din Ligă pe 
militanţii din conducere care au întemeiat la Londra 
o organizaţie scizionistă, în special pe Willich, 
Schapper, Schărttner, Dietz, Lehmann, Gebert şi 
Frănkel, şi să adcă acest lucru la cunoşinţa întregii 
Ligi. 

Engels pleacă la Manchester şi începe din nou să lu· 
creze la firma „Ermen şi Engels" ; la aceasta l-a de
terminat mai als dorinţa de a-l ajuta materialiceşte 
pe Marx, pentru ca acesta să aibă posibilitatea să-şi 
continue elab"area teoriei economice. Inre Marx şi 
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29 noiembrie 

Slîrşitul 
lunii noiembrie 

Sfîrşitul lunii 
noiembrie 1850 -
februarie 1851 

Decembrie 

Engels se stabileşte de atunoi o corespondenţă aproape 
zilnică. 

La Hamburg apare ultimul număr, dublu (6) , al lui 
„Neue Rheinische Zeitung, Politisch-okonomische 
Revue", in care înt publicate .A tria cronică nter
naţională. Din mai pină în octombrie", scrisă de 
K. Marx şi F. Engels, lucrarea lui F. Engels „Războiul 
ţărănesc german" şi este retipărit capitolul al treilea 
din ,,Manifestul Partidului Comunist•. 

La Manchester Engels începe să studieze sistematic 
arta militară. 

Marx tratează cu membrii Ligii comuniştilor de la 
Colonia şi Hamburg, prcum şi cu diferiţi editori con
tinuarea editării lui „Neue heiische Zeitung. Poli
tisch-okonomische Revue" sub formă de revistă tri
mestrială. 

Marx corespondează cu G. Becker la Colonia m legătură 
cu editarea unei culegeri din operele sale. 

Familia lui Marx se mută în Dean Street nr. 28, Soho. 

După 3 decembrie Marx primeşte de la Haupt, membru al Ligii comuniş
tilor, un raport asupra stării de lucruri fa sînul Ligii 
de la Hamburg. 

18 decembrie Marx primeşte de la Organul Central al Ligii comu
niştilor de la Colonia adresa din 1 decembrie 1850 a 
acestui Organ către Ligă şi proiectul noului Statut al 
Ligii. 

30 decembrie Marx împreună cu soţia sa şi cu Engels, care venise 
la Londra pentru scurtă vreme, iau prte la serata 
de Anul nou organizată de asociaţia „Frăţia demo
crată" . In cuvintarea rostită cu acest prilej , Engels 
insistă amănunţit asupra cazelor infriqerii revoluţiei 
pe continent. 

Siîrşitul ngels începe să studieze limba rusă. 
lunii decembrie 

Ianuarie
decembrie 

5 ianuarie 

1 8 5 1  
Marx continuă să se ocupe intens de conomia poli
tică ; frecventează sistematic bibliotca de la British 
Museum ; duce tratative cu diferiţi editori în legătură 
cu publicarea lucrării sale consacrate criticii econo
miei politice burgheze şi elaborării eorii economice 
a proletariatului. 

Marx participă la şedinţa circumscripţiei de la Londra 
a Ligii comuniştilor, in cadrul căreia este aprobat noul 
S�atut, prps de Organul Central al Ligii de la Co
lonia. 
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Aprox. 8 ianuarie 

27 ianuarie 

Sfirşitul 
lunii ianuarie
inceputul 
lunii februarie 

12 februarie 

Mijlocul 
lunii februar!e 

21 februarie 

24 februarie 

26 februarie 

Engels asistă la adunarea cartiştilor de la Man
chester, la care E. Jones, venit special de la Londra, 
apără platforma cartiştilor de stânga. 

Engels îi comunică lui Marx intenţia sa de a răspîndi 
ideile din „Manifestul Partidului Comunist • în rîndul 
cartiştilor din Manchester, care dădeau dovadă de o 
stare de spirit din cele mai revoluţionare. 

Marx şi Engels scriu o declaraţie în legătură cu arti
colul publicat de A. Ruge în „Bremer Tages-Chronik" 
din 17 ianuarie, în care acesta se dedă la atacuri vio
lente împotriva lui „Neue Rheinische Zeitung• şi în 
special impotriva lui Marx şi Engels. Declaraţia tri
misă redacţiei lui „Weser-Zeitung" din Bremen a ră
mas nepublicată. 

Engels scrie pntTu organul cartist .Friend of the 
People", al cărui redactor-şef era Harney, o serie e 
articole împotriva unui şir de democraţi burghezi şi 
mic-burghezi - Mazzini, Ledru-Rollin, Ruge şi alţii, 
care se aflau în fruntea Comitetului Central al demo
craţiei europene. 

Engels îi face cun5cută lui Marx participarea sa la 
întemeierea noii organiaţii locale a cartiştilor de 
stînga la Manchester. 

Marx şi Engels îşi expcimă dezaprobarea cu prilejul 
participării lui Hney la mitingul internaţional orga
nizat la 1 1  februarie de către conducătorii emigranţi
lor mic-burghezi (Louis Blanc şi alţii) împreună cu 
Willich, Schapper şi cu emigranţii blanquişti francezi, 
care au dus o campanie de calomnii la adresa lui Marx, 
Engels şi a adepţilor lor. 1n legătură cu aceasta, 
Engels îşi retrage articolele scrise de el pentru revista 
lui Harney „Friend f the People". 

Marx recomandă crtistului revoluţionar E. Jones să 
nu participe la mitingul intenaţional „banchetul celor 
egali • ,  organizat de Louis Blanc şi de emigranţii blan
quişti francezi, împreună cu fracţiunea lui Willich şi 
Schapper, cu prilejul aniversării revoluţiei din fe
bruarie 1848. 

Marx trimite pe K. Schramm .şi W. Pieper la .banche
tul" internaţional „ al celor egali" pentru a culege in
formaţii. Adepţii lui Willich şi Schapper îi alungă din 
sală pe Schramm şi Pieper şi ii iau la bătaie. 

Engels, de comn acord cu Mrx, trimite o scrisoare 
lui Harney în care îl condamnă u asprime pentru că 
a participat la „banchetul celor egali• şi s-a apropiat 
de Willich şi Schapper. 
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28 februarie 

Aprox. 
34 martie 

5 martie 

Aprilie 

Aprilie-începutul 
lunii mai 

Aprilie-mai 

Aprox. 2 aprilie 

Slirşitul 
lunii aprilie 

Aprox. 
2-28 mai 

Marx comunică membrilor Ligii comuniştilor de la 
Colonia amănunte în legătură cu „banchetul celor 
egali• din 24 februarie şi îi roagă să-i informeze pe 
larg despre aceasta pe muncitorii germani. 

Engels soseşte pentru cîteva zile la Marx pentru a în
trprinde împTeună unele acţiuni de demascare a de
mocraţilor mic-burghezi Landolf, Louis Blanc şi alţii, 
prcum şi a lui Schapper, Willich şi a adepţilor lor, 
în legătură cu atitudinea acestora la banchetul din 
24 februarie. Marx şi Engels traduc în limbile engleză 
şi germană textul toastului trimis la „ banchetul celor 
egali" de Auguste Blanqui, text pe care organizatorii 
banchetului l-au ascuns celor prezenţi. Traducerea 
germană a toastului, cu o prefaţă întocmită de K. Marx 
şi F. Engels, a fost tipărită dn 30.000 de exemplare şi 
răspdndită în Germania şi Anglia. 

Engels demască într-o scrisoare deschisă adresată re
dactTului ziarului „Times" pe organizatorii „banche
tului celor egali• ; el anexează la scrisoare traducerea 
engleză a toastului lui Blanqui. Scrisoarea nu a fost 
publicată in „Times " .  

Engels lucrează la manuscrisul cunoscut sub titlul 
„Posibilităţile şi perspectivele unui război al Sfintei 
Alianţe împotriva Franţei iin 152".  In acest manuscris, 
Engels, p entru prima oară în literatura militară, dă o 
explicaţie materialistă a dezvoltării artei militare. 

Marx corespondează cu G. Becker în lgătură u edi
tarea traducerii în limba germnă a operei sale .Mize
ria filozofiei • .  Lucrarea n-a fost editată. 

Marx studiază literatura referitoare la problema folo
sirii electricităţii pentru ceşterea fertilităţii solului. 

Intr-o scrisoare către Daniels, Marx critică concepţiile 
filozofice le lui Feuerbach, de sub a cărui influenţă, 
după părerea lui, Daniels încă nu s-a eliberat cu totul. 

La Colonia apare primul volum din „Operele lui Karl 
Marx" , editat e G. Becker. Volumul cuprinde aricolul 
„Observaţii în legătUTă cu recentele instrucţiuni cu 
privire la cenzura prusiană" şi o parte din primul arti
col „Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane" ,  scrise în 
142. Din pricina arestării lui G. Becker, ediţia a fost 
întreruptă după apariţia PTimului volum. 

Marx primeşte din Germania o serie de ştiri despre 
arestarea membrilor Ligii comuniştilor P. Nothjung, 
G. Becker şi P. Riser şi despre acuzarea IT de înaltă 
trădare şi aduce aceste fapte la cunoştinţa lui Engels. 
Pentru a menţine legătura cu Colonia, Marx stabileşte 
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Sfîrşitul 
lunii mai 

Prima jumătate 
a lunii iunie 

31 iulie 

o corespondenţă cu avocatul Bermbach, membru I 
Liqii comuniştilor. 

Ca răspuns la rugămintea lui Daniels, Marx se declară 
gata să scrie prefaţa la lucrarea acestuia de antropo
logie şi-şi exprimă următoarea p ărere : „Comniştii 
trebuie să arate că numai în condiţiile relaţiilor comu
niste adevărurile tehnologice deja atinse pot fi reali
zate în practică".  

Pentru a-l sprijini pe E. Jones la editarea revistei 
„Notes to the People",  Marx scrie articolul „Constituţia 
Republicii franceze". Articolul este publicat în „Notes 
to the People" din 14 iunie. Marx şi Engels, care au 
rupt în acest timp lgăturile cu Harney, contnuă să 
colaboreze mai departe la organele crtiste redactate 
de Jons, ajutîndu-1 pe acesta să scrie unele articole 
şi în general să conducă aceste organe. 

Într-o scrisoare către Engels, Marx îşi eprimă inten
ţia de a scrie corespondenţe pentru presa germano
americană împreună u W. Wolff. In scrisoarea sa de 
răspuns, Engels aprobă acest proiect, considerîndu-1 ca 
o posibilitate de a „continua într-o formă litografiată 
«Neue Rheinische Zeitung» " ,  
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.Norddeutsche Freie Presse• (Hmbrg) . - 560, 570, 573, 575. 
r The Northern Str• (Londra) . - 7, 8, 340, 484. 558, 60 . 
• Notes to the People" (Londra) . - 554 . 
• Niirnberger Bote• - vezi „Korrespondent von und fiir Deutschland" . • La Patrie" (Paris) . - 32-323 . 
• Le Pouvoir" (Pris) . - 1 07, 491 . 
.La Presse• (Pris) . - 75, 92 . 
• Pun eh, or the London Charivari" .  - 315 . 
• La Reforme• (Paris). - 36, 53, 287, 288, 290, 292, 26, 298 . 
• Rheinische Zeitung fiir Politik, Randei und Gewerbe" (Colonia) . - 346 . 
• Schnellpost• - vezi .Deutsche Schnellpost• . 
• Schweizerische National-Zeitung• (Basel) . - 41. 6-561.  
„Le SiecJe• Paris) . - 75, 92, 108, 35, 491. 
. The Spectator• (onra) . - 341 . 345, 351 .  
.Staatszeitung• - vezi .New Yorker Staatszeitung• . 
• sun• (Londra) . - 339, 340 . 
• Tages-Chronik" - vezi .Bremer Tages-Chronik" . 
• The Times• (Londra) . - 7, 8, 315, 330, 483, 507, 508 . 
• Weser-Zeitung• (Bremen) . - 351 .  352 . 
• Westdeutsche Zeitung• (Colonia). - 6, 60, 565, 566, 572. 
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dm - muncitar frncez, blns, a făcut prte n societăţile 
revoluţioare secrete n perioada 
monarhiei dn iulie ; în 1850 
membru al coitetuli societăţii 
franceze a emigranţilor blanqui.ti 
din Lonra. - 450, 568. 

Alba, Fernndo Alvarez, duce 
(1507-1582) - vicerege al Spa
niei in Ţările de Jos ; a înnăbuşit 
cu o cruzime nemaipomită răs
coala populară din perioada re
voluţiei burgheze n Ţările de 
Jos din secolul al XVI-lea. -9. 

Albert (numele adevărat - Alexn
re Martin) (18 15-1895) - mun
citor francez, socialist, unul din
tre conducătorii societăţilor revo
luţionare serete în perioada mo
narhiei din iulie, în 1848 membru l guvenului proviz-iu. - 17, 
1 9, 31,  287-289, 292, 296, 300, 
584. 

Albrecht l II-iea (143-150) -
duce de Saxonia ; conducătorul 
trupelor de pedepsIe, a înnăbuşit 
răscoala populară din Ţările de 
Jos din 14!H-1492 şi răscoala ţă
ranilor frizi din 1497. - 390. 

Alexandru I (1777-1825) - împă
rat al Rusiei (1801-1825). - 517. 

Anna (1--17 14) - regină a An
gliei (1702-1 714) .  - 223. 

Anneke, Friedrich (1818-1 872) -
ofiţer de artilerie prusin, scos n armată în 1846 n pricina 
convingerilor sale politice ; mem
bru al comunităţii din Colonia a 
Ligii comunişilor ; în 1848 redac
tor la .Neue Kolnische Zeitung" ,  
în 1849 locotenent-colonel în r
mata revoluţionră din Baden
Palatinat, mi tîrziu a luat parte 
la războiul civil n S.U.A. de 
partea celor din Nord. - 163, 
164, 191.  

Anton (1489-1544) - duce de Lora (1508-1544) ; organizatorul 
măcelului împotriva ţăranilor 
răculaţi n Alsacia n 1525, 
adverr al Reformei. - 439. 

Arago, Dominique Fra�ois (178---
1853) - celebru stronom, fizi
cian şi matematicin francez ; om 
politic burghez, în perioada mo
narhiei din iulie republicn ; în 
1848 membru l guvernului pro
vizoriu ; a dat un sprij in activ 
celor care au înăbşit insurecţia 
din iunie a proletaiatuli din 
Pris. - 584. 

Andt, Enst Moritz (1769-160) -
scriitor, istI'ic şi filolog german, 
participnt activ a lupta de eli
berare a pporului germn împo
riva dominaţiei lui Napoleon ; 
într-o oarecare msră naţiona
list ; adept al monarhiei colstitu
ţionale ; în 188 deputat n Adu
nira naţională de la Fra.furt, 
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a aparţinut cnrului de dreapta. 
- 230, 325. 

Anold de Brescia (110--1 155) -
reformator itlin din evul me
diu, ideolog al mişcării păturilor 
de jos de la oraşe împoriva pa
pei şi a feudalilor clericali din 
Roma şi din alte or.e ; executat 
ca eretic. - 371, 372. 

Ashley, nthony ; n 1851 conte e Shaftesbury (1801-1885) - om 
politic c onservat' nglez, mare 
proprietar funciar, în deceniul al 
5-la şeful grupuli filantropilor 
try n padament. - 245, 252, 
55, 259. 

Asto. Louise (1814-1871) 
riitoare germană de orientare 
mic-burgheză-democratică. - 213, 

Auerbach, Berthold (1812-1 882) -
.soriitar german de orientare li
berală ; mi tî.rziu apologet al lui 
Bismarck. - 213, 215. 

Aylva Sjoerd - conducătorul răs
coalei tăranilor rizi n 1497. -
390. 

B 

Bach, Walter - a participat la răs
coala din 1 525 a ţăranilor n su· 
dul Germaniei ; unul dintre con
ducătorii detaşamentului din 
Allgău ; în mom.tul hotărîtor al 
răscoalei i-a trădat pe ţărani şi 
s·a acuns în Elveţia. - 430, 32. 

Baden, margraf de - vezi Filip I. 

Bal/, John (m. ,1381) - prot de ţară 
englez ; prdicator popular, unul 
dintre capii răscoalei ţărăneşti 
din 1381 din nglia. - 371, 373. 

Bamberg, episcop de - vezi Wei
gand. 

Bamberger, Ludwig (182--1899) -
publicist german, demorat bur
ghez, participant a răscoala din 

Baden�P'alatinat din 1649, mai tîr
ziu liberal, deputat în Reichstag. 
- 165, 1 95. 

Bantelhans (Bantei, Hns) - nul 
dintre conducătorii conjuraţiei 
.Sărmanul Konrad" şi al răscoa
lei n 1514 a ţărnilor din 
Wuttemberg şi din Tgiuna 
muntoasă a Suabiei. - 396. 

Baraguay d'HiIIiers, Achille (179-
1878) - general francez, în pe
rioada celei de-a doua republici 
deputat în Adunarea constituntă 
şi jn Adunarea legislativă, bona· 
partist. - 14. 

Barbes, Armand (18o...,1870) - re
voluţionar francez, democrat mic
burghez ; n perioada monarhiei 
in iulie nl tinxe conducăto
rii scietăţilor revoluţionare se
ete ; participant activ la revo
luţia din 1848, deputat n Aduna
rea constituantă ; pntu partici
parea la evnimentele n 15 mai 
1848 a fst condamnat la inchi
soare ;pe viaţă, eliberat în 1854 
�n urma ni amnistii. - 4, 95, 
291, 508, 550. 

Banabas - preot ngur, partici· 
pant activ la războiul ţărănesc 
din 1514 n Ungaria. - 398. 

Baroche, Piere Jules (1802-1870) 
- om politic şi jurist frncez, în 
perioada celei dea doua repu· 
blii deputat în Adunarea con
stituntă si în Adunarea legisla
tivă, adept l partidului ordinii ; 
în 1 849 prcuror general la 
Curtea de apel ; b onapartist ; a 
făcut pate dintr-o seie de u· 
veme înainte şi după lovitura de 
.stat din 1851 . - 95. 

Barrot, Odilon (1791-1873) - om 
p olitic burghez frncez ; pînă în 
febuarie 18 conducător al opo· 
ziţiei dinastice liberale ; în pe· 
riada dcembrie 184-octombrie 149 şefu. guvenuli care sa 
sprijinit pe partidul ordinii, blo-
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eul contrrevoluţinr al fracţiu
nilor monarhiste. - 16, 38, 4749, 
5155, 59, 67-6, 74, 78, 20. 

Barthelemy, Emnuel (aprox. 
120-1 855) - mncitor francez, 
blnquist, în perioada monarhiei n iulie şi a răscoalei n inie 
18 din s a făcut p arte din 
scietăţile revoluţio.re crete ; 
mai tîrziu emigr1.t n Anglia, 
nul dinre conducătorii asocia
ţiei franeze a eigranţilor blan
quişti n Londra 1 executat în 
1855, fiind acuzat de omor. 0. 

Bastiat, Frederc (1801-1850) 
eonomist vulgr francez, apolo
get al capitalismului. - 12. 

Bastide, Jules (180-1879) - om 
politic şi publicist francez bur
ghez ; nl dntre redactorii zia'li burghez republican .Natio
nal" ( 183-11 846) ; ministru de 
extne (mai-decembrie 1 848) . -
41. 

Bathory, Ştefan (. 1535) - repre
zenant al nei fmilii de mari 
feudali n Tnsilvania ; a co
mandat pele trimise să înnă
buşe răscoala din 1514 a ţărani
lor din Ungria. - 399. 

Bauer, Henrich - militant de 
seamă l mişcării mncit'eşti 
grmn, unul dinre conducăto
rii Ligii celr drepţi, membru al 
Orgnului Central al Ligii co
munişilr ; de profesiune cizmr ; 
�n 1851 a eigrat in Ausralia. -
328, 331, 9, 558, 559, 561, 566, 
570, 572, 575, 578. 

Bauer, Louis - medic germn, în 
1 48 deputat în Adnarea naţio
nală a Prusiei, a făcut parte n 
ripa de stînga ; n 1849 a plecat 
la Londra, unde a aderat la 
rcuile burgheze ale emigranţi
lor germani ; preşedintele comi
tetului de ajutorare de pe lingă 
sociaţia demorată din Londra. 
- 328, 570. 

Beaumarchais, Pierre Augustin 
( 1732-1799) - remrcabil dra
matrg francz. - 54. 

Becker, Johnn Philipp (189-1886) 
- munitor-perir, a luat prte 
la işcara demoorată n dece
niul l 4-lea din Germania şi El
veţia şi n special la ră.boiul im
potiiva Sondrbndului 1 a luat 
parte activă la revoluţia n 
184-1849 1 în perioada răscoa

lei din Baden-Palatinat comn
dantul miliţiei populre n Ba
den ; după revoluţia din 1 84-
1849 a trut pe poziţiile comu
nismului proletar ; în deceniul al 
7-lea militant aciv al Internaţio
nalei I, a luat prte la toate con
gresele ei ; prieten şi tovirăş de 
luptă l lui Mae şi ngels. 
149, 1 93, 195, 203-209. 

Becker, Max Joseph (m. 1896) -
inginer din Rnania, democrat, a 
luat parte la răscoala din 1849 n Baden-Palatinat, după înfrîn
gerea căreia a emigrat n Elve
ţia, ir mai tîrziu în S.U.A. -
179, 180. 

Bem, Joseph (179--1850) - gene
ral polonez, militnt l mişcării 
de eliberre naţională, a luat 
parte la răscoala din 1 830-1831 
şi la luptele revoluţionre n 
1848 de la Viena ; nul dinre 
conducătorii armati revoluţio
nare n Ungaria ; mai tîrziu a 
sluj it n amata turcă. - 137. 

Berlichingen, GOz vn (1480-1562) 
- cavaler german, a încercat să 
folosească 'ăscoala ţăranilor din 
1525 în scopuri egoiste ; ales 
conducător l Cetei albe lumi
noase, �-a trădat pe ţări în 
momentul hotărîtor. - 415417, 5. 

Berlin, Hans - consilier munici
pal la Hilbron 1 după lurea 
oraşului de către ţăranii răscu
laţi în 1525, a mercat să impnă 
răsculaţilor n program mai mo-
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derat ; curind a trecut în tabăra 
celor care au înnăbuşit răscoala. 
- 416, 424. 

Bernigau (o. 1849) - democrat 
dn Colonia, fost ofiţer pusin, a 
luat parte la răscoala din 1849 
din B aden-Palatinat ; a fost îm
puşcat în 1849 in urma sentinţei 
urţii mrţiale prusiene. - 325. 

Berryer, Pierre-ntoine (1790-
168) - avcat şi om politic 
frncez, in erioada celei de-a 
doua republici deputat în Adu
nara constituantă şi în Aduna
ra legislativă, legiimist. - 78. 

Beseler, Wilhelm Hartwig (1 80-
1 884) - om politic burghez din 
Schleswig-Holstein, în 1848 şeful 
guvenului provizoriu din Schles
wig-Holstein, deputat fa Aduna
rea naţională e la .rankrt. a 
făcut parte din centrul de 
dreapta. - 498. 

Beust, Fridrich (1817-189) 
ofiţer prusian, demisionat din 
pricina convingerilor sale polii
ce, în 1848 membru l comitetu
lui din Colonia al Uniunii mun
citorilor, unul dintre redactorii 
lui „Neue Kolnische Zeitung" 
(septembie 1 848-februarie 1849). 
A luat parte la răscoala din 1849 
din B aden-Palatinat, după revo
luţie a emigrat în Elveţia, profe
sor de pedagogie. - 1 88. 

Blanc, Louis (181 1-1882) - socia
list ic1burghez francez, unul 
dintre liderii demcraţiei mic
b urgheze, istoric, în 1 848 membru 
al quvrnului rovizoriu şi pre
şedinte al comisiei din Luxem
burg ; s-a situat pe poziţii de îm
păciure cu burghezia ; în august 
1 848 a emigrat în nglia. - 17, 
19, 3, 27, 29, 31,  38, 50, 62, 94, 2, 507, 508, 4. 

Blnqui, Louis Auguste (180--
1881) - 'evoluţionar, comunist
utopist frnez, adept al tacticii 

complotiste, organizator al Soc.e
tăţii screte a anotimpurilor şi l insurecţiei din 12 mai 1839 ; 
în perioada revoluţiei n 1848 
s-a situat pe poziţia extremei 
stingi a ii democrate şi 
proletare din Franţa 1 a fost con
damnat a închisoare în repetate 
rînduri. - 29, 54, 3, 95, 291, 299, 
337, 507, 508, 550, 584. 

Blenker, Ludwig (Louis) (1812-
1863) - fost ofiţer german, de
mcrat burghez, a luat pare l a  
răscoala din 1 849 din B adn-Pa
latinat ; mai tîrziu a emigrat în 
S.U.A., unde a luat parte la 'ăz
boiul civil luptînd de partea ce· 
lor din Nord. - 1 17, 165-18, 
1 75, 179, 1 98, 202, 204, 205. 

Blind, Karl (1826-1907) - iarist 
german, d emocrat mic-burghez, 
a luat parte la mişcarea revolu· 
ţionară din 1 -11 849 din Ba· 
den ; în d eceniul al 6-lea nul 
dintre liderii emigranţilor mic
burghezi germani la Londra ; mai 
tîrziu naţionat-liberal. 143, 
150, 558, 560. 

Blum, Robert (1807-1848) - demo
crat mic-burghez german, de pro
fesiune ziarist ; conducătorul ari
pii de stînga din Adunarea na
ţinală de la Frankfurt ; în oc
tombrie 1848 a luat parte la apă· 
rarea Vienei ; după ocuparea 
oraşului a fost împuşcat de către 
amatele cntrirevoluţionare. -
1 17, 1 66. 

Bobzin, Friedrich Heinrich Karl 
(n. 1 826) - meseriaş german, în 
1847 membru al Asociaţiei mn
citorilor gemani n Buxelles, a 
luat parte la răscoala din 189 
din Baden.Palatinat ; mai tîrziu 
a emigrat la Londra, unde, îm
preună u Stuve, a condus 
Uniunea emigranţilor gmani 
din Londra, uniune burghzo
demcratică. - 570, 571.  
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Boccaccio, G iovanni (1313-1375) 
- cel mai mare nuvelist şi poet 
italian din epoca Rnaşterii. -
372. 

Bocquet, Jean Baptiste - �nvăţător 
francez, a făcut parte din socie· 
tăţile revoluţionare seorete din 
perioada monarhiei din iulie, 
adept al ziarului .Reforme" ,  la 
începutul revoluţiei din 1848 aju· 
tor de primar n arondismentul 
12 n Paris, a participat la de· 
monstraţia din 15 mai ; mai ir
ziu a emigrat în Anglia ; prieten 
al lui A. I. Herţen. - 289. 

Boheim, Hans (Hans fluierarul) 
(m. 1476) - cioban, predicator 
popular in Niklshausen, nspira· 
torul mişdrii ţărăneşti n ps
copatul Wurtzburg şi din împre· 
j urimi ; ars pe rug. - 387-390. 

Bolsguillebert, Pierre (1646-1714) 
- conoist francez, predeces>r 
al fiziocraţilor, întemeietor al 

ecnomiei politice clasice bur· 
ghze din Franţa, utorul lucrării 
.Le detail de la France" (.De

scrierea amănunţită a Franţei")  
şi a unei serii de alte lucrări de 
economie. - 84. 

Bolingbroke, Henry (1678-1751) -
filozof deist şi om politic nglez, 
unul dintre liderii partidului tory. 
- 4. 

Bonaparte, Jerome (1784-160) -
fratele mai mic al lui Napoleon I, 
rege al Westfaliei (1807-1813). 
- 77. 

Bonaparte, Napoleon, JosephChar· 
les.Paul ( 18-1891) - fiul lui 
Jerome Bonaparte, văr al lui Lu· 
dovic Bonaparte, în perioada ce
lei de·a doua reublici deputat 
în Adunara constituantă şi în 
Adunarea lgislativă. - 77. 

Bouchotte, Jean-Baptiste-Noel (1754 

cză de la sffrşitul secolului al 
XVLl·lea, iacobin, minstru de 
război (1793-1794) . - 515, 536. 

Brandenburg-Ansbach, margraf -
vezi Cazimir. 

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, 
conte (1792-150) gneral 
prusian, şeful guvernului reacţio· r din Pusia (1848-1850) . 
557. 

Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdi· 
nand, duce de (1735-1806) - a 
comandat armata austro-prsiană, 
care a luptat împotriva Franţei 
revoluţionare în perioada revo· 
luţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea. -
509. 

Brfo, Jean Baptiste Fidele (1790-
1848) - gneral francez, rea::ţio· 
nar, a luat parte la înnăbuşirea 
răscoalei din iunie 1848 ; a fost 
împuşcat e insurgenţi. - 62. 

Brentano, Lorenz (1813-1891) -
democrat mic-burghez din Badn, 
de profesiune avcat ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt, a făcut p arte dn 
aripa de stînga ; în 1849 a fost 
în funtea guvenului provizoriu 
din Baden ; după înfrîngerea răs· 
coali din Baden-Palatin.t a emi· 
grat n Elveţia, apoi în S.U.A. -
142, 143-144, 14-149, 151-153, 
16, 158, 184, 10, 206, 210, 2 1 1 .  

Bright, John (181 1-1889) - fa· 
bricant nglz, om politic bur· 
ghez, liber-schimbist, unul dintre 
fondatorii Ligii iimpotriva legilor 
cerealelor ; de la sfîrşitul dce· 
niului al 7-lea unul dintre liderii 
partidului liberal ; Sn repetate 
rînduri ministu în guvenele li· 
berale.  - 81, 245. 

-1840) - ofiţer francez, a parti- Broughm, Henry (1778-1868) -
cipat la revoluţia burgheză fran- jurist şi om de litere englez, mi· 
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litant de seamă l prtidului 
whigilor, lord-cncelr (183-
134). - 481 ,  

Briggemnn, KaTl Heinrich (181-
1887) - publicist burghz ger
man, liberal 1 în 184-.1855 re
dactor-şef al lui .Kolnische Zei
tng".  - 97. 

Brun, Karl (n. 1803) - ziarist ger
man, membu al Ligii celor pro
scrişi şi al Ligii celor drepţi, iar 
ulterior al Ligii comuniştilor, din 
cre a fost exdus în 1 850 1 mi 
tîziu redactor al ziarului lassal
lein .Nordsten• din Hamburg. 
- 332, 333. 

Bucher, Lothr (1817-1892) 
fncţionar, publicist pusian, în 
1848 deputat in Adunarea naţio
nală prsiană, a făcut p arte din 
centrul de stînga ; după infrîn
gerea revoluţiei n 1 848 a emi
grat la Londr. ; mi îziu naţio
nal-liberal, adept l lui Bismarck. 
- 327. 

Bugeaud de la Piconnerie, Thomas 
R.bert (17�1849) - mreşal 
francez ; membru al Camerei de
putaţilor in pioada monrhiei 
din iulie. orleanist, în 148.149 
a comandat armata din Alpi ; de
putat în Adunarea legislativă. 
- 48. 

Bunsen, Christian Kad Josias, ba
'on (1791-1860) - diplomat, pu
blicist şi  teolog prusin, apropiat 
de cercurile de la curea Prusiei, 
ambasador la Londra (1842-
1854) . - 44, 352, 481 . 

Burg-Bernheim, Grgor - unul din
tre capii răscoalei ţărăneşti din 
nsbach in 1525. - 427, 

Burritt, lihu (181-187) - ling
vist americn, filantrop şi paci
fist burghez, organizatoul unei 
serii e ongrese p acifiste inter
naţionale. - 480. 

c 
Cabet, Etienne (1788-1856) - pu

blicist francez, reprezentant de 
seamă al comunismului utopic 
paşnic, autorul cărţii .Călătorie 
in !caria". - 29, 6. 

Cmphausen, Ludolf (180-1890) -
bancher german, unul dintre lide
rii burgheziei liberale rnane ; în 
perioada martie-iunie 148 prim
istru al Prusiei, a dus o poli
tică trădătoare, de împăciuire cu 
reacţiune.. - 124. 

Capefigue, Jean Baptiste Honore 
Raymond (180-11 872) - publi
cist şi istoric francez, monarhist. 
- 105, 9. 

Car/ier, Pierre (1799-1858) - pre
fectul poliţiei din Paris (184-
1 851),  bonapartist. - 89, 90, 315. 

Carlyle, Thomas (1795-1881) 
scriitor englez, ist.ric şi filozof 
idealist ; a propovăduit ultul 
eroilor ; eprimînd concepţii în
udite u socialismul feudal n 
dceniul al 5-lea, a criticat bur
ghezi. engleză de pe poziţiile ro
mantismului 'eacţionar, a aderat 
la partidul tory 1 după 1848 reac
ţinar inveterat, duşman dclarat 
al mtşcării muncitoreşti. - 274-
280, 281-285. 

Carnot, Lre Hippolyte (1801-
188) - publicist şi om politic 
francez, republicn burghez, mi
nisru al dnstruoţiunii in guvenul 
provizoriu, deputat în Adunarea 
constituantă ; adversar hotărit al 
partidului ordinii. - 94-9, 323. 

Carnot, Lazare Nicolas (1753-1 83) 
- matematician şi fizician frn
cez, om politic şi spcialist în 
probleme militre, 'epublican bur
ghz 1 în perioada revoluţiei 
burgheze franceze de la sfirşitul 
scolului al XVIII-lea a aderat 
la iacobni, în 1794 a luat parte 
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la lovitura de stat contrarevolu
ţionară de la 9 termidor. - 94, 
509, 515, 516, 536, 

Carol I (1 600-1 649) - rege al An
gliei (162-1649), executat în 
timpul revoluţiei burgheze en
gleze din secolul al XVII-iea. 

- 225. 

Carol al X-lea (1757-1836) - rege 
al Franţei (1824-1830), - 5, 

Carol-Albert (1798-1849) - rege 
al Piemontului (1831-1849) . -
58, 518. 

Cartiere, Moritz (1817-1 8951 - fi· 
lozof idealist german, profesor de 
estetică. - 213. 

Caussidiere, Marc (1808-1861) -
democrat mic-burghez francez, 
p articipant la răscoala din 1834 
din Lyon ; unul dintre organiza· 
torii societăţilor revoluţionare se
crete în perioada monarhiei din 
iulie ; după revoluţia din februa· 
rie 1848 prefectul poliţiei din 
Paris, deputat în Adunaea con
stituantă ; în iunie 1848 a emigrat 
în Anqlia. - 23, 38, 63, 286, 288 
- 291, 298-30 1.  

Cavaignac, Louis Eugene (1802-
1857) - general şi om politic 
francez, republicn burghez mo
derat ; a luat p arte la cucerrea 
Algeriei, după revoluţia din fe
bruarie 1 848 guvenator al Alge· 
riei ; cunoscut pntru metodele 
sale barbare de a duce războiul ; 
din mai 1 848 ministru de război 
al Franţei ; a înnăbuşit cu deose
bită cruzime răscoala din iunie a 
muncitorilor din Paris ; şeful pu
terii executive (iunie-decembrie 
1848). - 32, 33, 37, 4-41, 2, 
44-47, 50, 52, 5-58, 64, 70, 520, 
553. 

Cazimir (1481-1527) - mrgraf 
de kndn.burg-Ansbach, repre· 
zentant al ramurii frncone a i· 
nastiei de Hohenzollem ; orgni· 

42 - Marx-nges - Opere, voi. 7 

zatorul măcelăririi sîngeroase a 
răsculaţilor n nsbach şi a ţă
ranilor şi orăşenilor din Rothen
b urg. - 427-30, 

Cervantes de Saavedra, Miguel 
(1547-1 616) - mare scriitor rea
list spaniol. - 142, 217, 482. 

Cezar (Caius Iulis Cezar) (aprox. 
100-44 i .e.n.) - celebru co
mandant de oşti şi b ărbat de stat 
roman. - 77. 

Chambord, Henri Charles (182--
1883) - ultimul reprezentant al 
vechii linii a Bourbonilor, nepo
tul lui Carol l X-lea, pretendent 
la tronul Franţei sub numele de 
Henric al V-lea. - 74, 108, 492. 

Changarnier, Nicolas Anne Theo
dule (1793-1877) - general şi 
om politic burghez francez, mo
narhist ; în perioada :elei de-a 
doua republici deputat în Aduna
rea constituantă şi în Adunarea 
legislativă, după iunie 1848 co
mandant de gnizoană şi al găr
zii naţionale din Paris, a luat 
parte la împrăştierea demonstra· 
ţiei de la 13 iunie 1849 din Paris. 
- 48-49, 54, 55, 65, 7 1 ,  74-75, 
107, 1 1 1-112, 490, 494-496. 

Chenu, Adolphe - în perioada mo
narhiei din iulie a făcut parte din 
scietăţile revoluţionare secrete 
din Franţa, agent al poliţiei. 
286-292, 295-301. 

Clement - ofiţer, în 1849 coman
dant de batalion în armata revo
luţionară din Baden-Palatinat. -
185, 188, 

Cobbett, William (1 762-1835) -
om politic şi publicist englez, re
prezentant de seamă al radica· 
lismului ic-burghez, a luptat 
pentu d emocratizarea regimului 
politic din Anglia. - 274. 

Cobden, Richard (18-1865) -
fabricant şi om politic burghez 
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englez, liber-schimbist, unul dinre fondatorii Ligii împotriva le
gilor cerealelor, paricipant la o 
serie de congrse paciliste, prin
tre care cel de la Frankfurt pe 
Main din 1850. - 82, 238, 261,  
480. 

Cooper, Feni.ore (178--1851) -
romancier american de seamă. -
287-289. 

Corvin-Wiersbitzki, Otto (1812-
186) - fost locotenent prusian 
democrat, a luat parte la insurec
ţiile republicane din Baden în 
1 848, p articipant la răscoala din 
1849 din Baden-Palatinat ; şeful 
statului-major general din Ras
tatt. - 195. 

Cremieux, Adolphe (1796-1 880) -
avocat şi o. politic burghez fran
cez, în deceniul al 5-lea liberal ; 
în p erioada revoluţiei de la 1848 
membru al guvernului provizoriu; 
în p erioada celei de-a doua re
publici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
ivă. - 17, 57, 584. 

Creton, Nicolas Joseph (1798-1864) 
- avocat francez ; în perioada 
celei de-a doua republij deputat 
n Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă. - 83. 

Cromwell, Oliver (159--1658) 
conducătoul burgheziei şi al no
bilimii îmburghezite în perioada 
irevoluţiei burgheze engleze din 
secolul al XVll-lea, din 1653 lord 
protector al Angliei, Scoţiei şi 
Irlandei. - 228, 274, 275. 

Csiky, Miclos (m. 1514) - episcop 
de Cenad ; a fost ucis de insur
genţi în timpul răscalei ţără
neşti din 1514 din Ungaria. - 399. 

Cubieres, Amedee-Louis (1786-
1 853) - general şi bărbat de stat 
francez. orleanist ; în perioada 
1 83-1840 inistu de 'ăzboi, în 
1Ş40 degradat pentru abuz şi luare 
de mită. - 82. 

D 
Danton, Geoge Jacques (1759-

1794) - nl dintre militanţii de 
seamă i revoluţiei burgheze 
franceze de la sffrşitul secolului 
al XVIII-iea, conducătoul aripii 
drepte a iacobinilor. - 132, 275. 

Darasz, Albert (1808-1852) - mi
litant al mişcării poloneze de eli
berare naţională ; a luat parte la 
răscoala din 183-131, militant 
activ al organizaţiei democrate a 
emigranţilor polonezi, membru al 
Comitetului Cntral al democra
ţiei europne. - 50. 

Daumer, Georg Friedrich (1 800-
1875) - scriitor german, autorul 
unei lucrări de istorie a religiei. 
- 212-217. 

De Flotte, Paul ( 1 817-1860) - ofi
ţer de arină, democrat şi socia
list francez, adept al lui Blanqui, 
participant activ la evmentele 
din 15 mai şi la răscoala din iu
nie 1848 din Paris ; deputat în 
Adunarea legislativă (185-1851).  
- 94, 95, 322, 323. 

De la Hodde (sau Delahodde), Lu
cien (1 808-1 865) - publicist 
frncez, a făcut parte din scie
tăţile revoluţionare secrete în 
perioada Restauraţiei şi  a monar
hiei din iulie, agent al poliţiei. 
- 28-292, 296. 299, 30. 

Delamarre, Theodor Cazimir (1797 
-1870) - bancher francez ; publi
cist, din 1844 proprietarul ziau
lui .La Patrie",  bonapartist. 
320. 

Delessert, Gabriel (178-1858) 
prefectul poliţiei dn Prs (1836 
-1848). - 287, 295. 

Dembinski, HenrJc (1791-1 864) -
general polonez, militant al miş
cării naţionale de eliberare ; a 
luat parte la răscoala din 1 830--
1831, unul dintre conducătorii ar-
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matei revoluţionare din Ungaria 
în perioada revoluţiei din 184--
1 849. - 120, 131. 

Demostene (384-322 î.e.n.) - cele
bru orator şi om politic din Grecia 
antică. - 78. 

D'Ester, Karl Ludwig Johann (1811  
-1859) - scialist şi democrat 
german, de profesiune medic ; 
membru al comunităţii din Colonia 
a Ligii comuniştilor ; în 1848 de
putat în Adunarea naţională pru
siană ; a făcut parte din aripa 
stingă ; din octombrie 1848 mem
bru al Comitetului Central al de
mocraţilor din Germania ; a jucat 
un rol de seamă în insurecţia din 
1849 din Baden-Palatinat ; mai 
tîrziu a emigrat în Elveţia. - 154, 
158, 160, 110, 190, 1 95, 205. 

Dietrichstein, Sigmund (1484-1540) 
- guvnator al Stiriei ; coman
dant im,perial de armată ; a înnă
buşit răscoala ţăranilor din re
giunea Alpilor ausrieci din 1515 
-1516 ; în timpul răscoalei din 
1525 a fost luat przonier de răs
culaţi, iar mai tîrziu a fost pus 
în libertate. - 400, 440, 441 .  

Dietz, Oswald (aprox. 1824-1864) 
- arhitect german din Wiesbaden, 
participant la revoluţia n 1848 
-1849, a emigrat la Londra ; 
membru l Organului Central l 
Ligii comuniştilor ; după sciziu
nea Ligii a făcut parte din frac
ţiunea sectaristă-aventuristă a lui 
Willich şi Schapper, mai tîrziu a 
luat parte la războiul civil din 
S.U.A. - 519. 

Dingelstedt, Franz, baron (181-
188 1) - poet şi scriitor german, 
la foceput reprezentant al poezi
ei politice opoziţioniste mic-bur
gheze, de la mijlocul deceniului 
al 5-lea dramaturg al curţii ; mo
narhist. - 213. 

Disraell, Benjamin, conte de Bea
consfield (1 804-1881) - bărbat 
de stat şi scriitor englez, în de-

42* 

ceniul l 5-lea a aderat la grupa
rea • Tînăra Anglie" ; ulterior li
der al partidului consevator, 
prim-ministru. (1 868 şi 1814-
1880) . - 463. 

Doja, Gheorghe (aprox. 1414-1514) 
- nobil de ţară din regiunea se
cuiască din Transilvania, condu
cătorul răscoalei ţăranilor din 
Ungaria şi Transilvania din 1514 ; 
a fost crunt torturat şi executat 
de nobilii învingători, - 39--
401 . 

Doja, Grigore (m. 1514) - fratele 
lui Gheorghe Doj a, a luat parte 
la răscoala ţăranilor din Ungaria 
şi Transilvania din 1514 ; a fost 
făcut prizonier împreună cu fra
tele său şi excutat. - 399. 

Doll - democrat mic-burghez ger
man, originar din Prusia renană, 
comis-voiajor ; a luat parte la 
răscoalele republicane din Baden 
din 1848, comandant l unei di
vizii în timpul răscoalei din 1849 
din Baden-Palatinat. - 204, 208. 

Dorlu, Max ( 1825-1849) - demo
crat revoluţionar german ; fost 
ofiţer prsian ; participant la răs
coala n 18 martie 1848 din Ber
lin şi la răscoala din 1 849 din 
Badn-Palatinat ; împuşcat în 
urma sentinţei Curţii marţiale 
militare prusiene. - 325. 

Dreher - participant a răscoala n 1 849 din Baden-Palatinat, co
andant al batalionului miliţiei 
populare n Karlsruhe. - 112, 
113, 119, 181, 12, 205. 

Dronke, Ernst (1822-1891) - pu
blicist german, la început „ade
vărat socialist" ,  apoi membru al 
Ligii comuniştilor şi unul dintre 
redactorii .Noii qazete renane" ; 
după revoluţia n 184--1849 a 
emigrat în Anglia ; ulterior a re
nunţat la activitatea politică. -
333. 
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Duc/ere, Eugene (1812-1888) -
ziarist si om Oolitic francez, 
memru al redacţiei irului .Na
tional" (1840-1846), ministru de 
finanţe în perioada mai-iunie 
1848. - 56. 

Duiaure, Jules Armand Stanislas 
(179--1881) - avocat, om po

litic burghz francez, orleanist ; n 1848 deputat în Adunarea con
stituantă, în perioada octombrie
decembrie 1848 ministru de in
tene în guvernul Cavaignac. -
3, 46, 82. 

Dumouriez, Charles Fran:ois (1739 
-1823) - general şi om politic 
francez din perioada revoluţiei 
burgheze de la sfîrşitul secolu
lui al XVIII-iea, girondin ; în 
perioada 1792-1793 a comandat 
armata revoluţionară din nord ; 
în martie 1793 a trădat cauza re
voluţiei. - 509, 510. 

Dupin, Andre Marie Jean Jacques 
(1783-1865) - j urist şi om po
litic francez, orleanist, preşedin
tele Adunării legislative ; mai 
tîrziu bonapartist. - 104, 488. 

Dupont de /'Bure, Jacques Charles 
(1767-1855) - om politic fran
cez, liberal ; participant la re
voluţia burgheză de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-iea şi la re
voluţia din 1830 ; în deceniul al 
5-lea s-a apropiat de republicanii 
burghezi moderaţi ; în 1 848 pre
şedinte al guvernului provizoriu. 
- 17, 584. 

Dupoty, Michel August (1797-
1864) - publicist francez, a co
laborat la editarea unei serii de 
ziare u orientare ;republicană 
democrată. - 288. 

E 

Eccarius, Johann Georg (1818-
1889) - croitor german, membru l Ligii celor drepţi, apoi al Ligii 
comuniştilor, membru al Consi-

liului General al Intnaţionalei I. i tîrziu a participat la mişcare. 
trade-unionistă din Anglia. -
449, 451 .  

Eckermann, Johann Peter (179l-
1854) - scriitor grman, autor 
şi editor al cărţii „Convorbiri 
cu Goethe în ultimii i i vie
ţii sale ".  - 213. 

Eichield, Karl - fost locotenent
major în armata din Badn. 
apropiat de cercurile democrate. 
în 1849 ministru de război în 
guvernul provizoriu din Baden. 
- 148. 

Eisenhut, Anton (m. în 1525) -
preot din Eppingen (Palatinat) ; 
conducătorul răscoalei locale a 
ţăranilor şi orăşenilor în peri
oada războiului ţărănesc din 
1525. - 423. 

. 

Bitei, Hs - conducătorul Cetei 
lacului (Suabia) în timpul răz
boiului ţărănesc din 1525 ; a 
semnat tratatul de la Weingar
ten cu Truchsess, iar apoi şi-a 
dizolvat detaşamentul. - 410. 

Emmermann, Karl - pădurar-şef 
în Provincia rnană, în 1849 a 
comandat un detaşament de 
puşcaşi al armatei revoluţionare 
din Baden-Palatinat ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat 
în Elveţia. - 200. 

Engelhardt, Magdalene Philippine 
(1796-1831) - poetă germn
puţin cunoscută. - 213. 

Engels, Friedrich (1820-1895) -
vezi date biografice. - 8, 131 ,  134, 
136, 142, 148-155, 160-163, 166, 
169-174, 177-209, 315, 329, 330. 
34--345, 350-352, 449, 505, 506. 
561 , 3, 566, 568, 569, 570, 512. 
575, 578. 

Ernst (mort în 1513) - arhiepscop de 
Magdebrg. - 379. 
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Evns, David Morier (181 ---1 874) 

- economist nglez. - 464. 

Ewerbeck, August Hermann (1 816-
1 60) - mdic şi litrat germn, 
conducătorul comunităţilor din 
Paris ale Ligii celor drepţi, ulte
rior membru l Ligii comunişi
lor, din care a ieşit în 1850. 
- 337. 

F 

falloux, Alfred (181 1-1886) - om 
olitic şi scriitor francez, legiti
mist şi clerical, în 1 848 iniţiatorul 
dsfiinţării atelierelor naţionale 
şi nspiratorl înăbuşirii răs
coalei n iunie din Paris, minisu al instrucţiunii (1 848-1849). 
- 48, 57, 8, 78. 

Faucher, Jules (Julius) (1820-1878) 
- publist geman, tînăr hege
lian, partizan uctiv al libertăţii 
comerţului în ermania, la înce
putul deceniului al 6-lea a pro
povăduit cncepţii burghezo-in
dividualiste, anarhiste. - 311,  
452. 

Faucher, Leon (1 803-1854) - pu
blicist şi om politic burghez fran
cez, economist malthusian, unul 
dintre conducătorii partidului or
dinii, ministu de interne (de
cembrie 1 848-mai 1 849), mui 
tîrziu bonapartist. - 12, 48, 53, 
56. 

Fenner von Fenneberg, Daniel 
(1 820-1863) - ofiţer austriac, în 
1 848 comandantul gărzii naţio
nale dn Viena, ulterior coman
dantul suprem şi şeful statului
maj or al armatei revoluţionare 
din Palatinat ; după incercarea 
nereuşită de a cuceri fortăreaţa 
Landau a fost destituit. - 1 63. 

Ferdinand I (1503-154) - arhi
duce austriac, împărat al Germa
niei (1556-1564). - 409, 429, 431 ,  442. 

Feuerbach, Ludwig (1804-1 872) -
cel mai mare filozof materialist 
german din perioada premarxistă. 
- 453. 

Feuerbacher, Matern - membru al 
consiliului municipal şi unul din
tre conducătorii opoziţiei birge
rilor din Goss-Bottwar (Wirt
temberg) ; în 1 525 a fost în frun
tea cetei albe luminoase a ţăra
nilor şi orăşenilor răsculaţi din 
Wirttemberg ; după înfrîngerea 
răsculaţilor a fugit în Elveţia. 
- 418,  419,  42, 423. 

Fickler, Joseph (1 8-1865) 
ziarist german, democrat mic
burghez, unul dintre conducătorii 
mşcării democrate n Baden 
din 1 848-1 849, în 1849 membru 
al guvernului pt ovizoriu din Ba
den. - 143. 

Filip I (1479-1533) - margraf de 
Baden ; în 1 525 a luat parte la 
înnăbuşirea răscoalei ţăranilor 
din sudul Germaniei. - 395, 398, 
430. 

Filip I (1504-1567) - landgraf de 
Hessa ; a luat parte la zdrobirea 
răscoalei din 1 522-1523 a cava
lerilor ; organizatorul înnăbuşirii 
răscoalei ţăranilor n Turinqia 
din 1 525. - 06, 36, 437, 444. 

Plocon, Ferdinand (1800-1866) -
om politic şi publicist francez, 
democrat mic-burghez, unul din
tre rdactorii ziarului „Refome", 
în 1 848 membru al guvernului 
provizoriu. - 17, .!99, 584. 

Florian - vezi Greisel, Florian. 

Forner, Anton - primar al oraşu
lui imperial Nordlingen (Franco
nia) ; în 1525 a trecut de partea 
ţăranilor răsculaţi şi a condus 
partidul plebeian de la oraş. 
- 414. 

Fothergill, Thomas - ofiţer nglez, 
secretar de onnare al Ligii emi-
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grnţilr gerni, organizată de Frederic-Wilhelm al II-iea (1744-
democraţii mic-burqhezi la Lon- 1797) - rege al Prusiei (1786-
dra �n 1 850. - 330 1797). - 509. 

FoucM, Joseph (1759-1820) - mi
litant l revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfîrşitul secolului al 
XVIIIlea şi al imperiului napo
leonian ; în perioada revoluţiei 
i acobin, în timpul lui Napoleon I 
şeful poliţiei ; s-a remarcat prin
tr-o nemaipomnită lipsă de 
srupule. - 89, 326. 

Fould, Achille (180--1 867) - ban
cher şi om politic francez, orlea
nist, ulterior bonapartist ; în anii 
1849-1867 a ocupat în repetate 
rînduri postul de ministru de 
finanţe. - 26, 40, 51, 79, 80, 82, 
83. 

Fouquier-Tinvi11e, Antoine Quentin 
(174-1795) - militant de seamă 
al 'revoluţiei burqheze franceze 
de la sfîrşitul secolului al XVIll
lea ; în 1793 acuzator public la 
Tribunalul revoluţionar. - 59. 

Fourier, Charles (177-1837) -
mare scialist utopist francez. 
- 298. 

Francisc I ( 149--1547) - rege al 
Frnţei. - 304, 408. 

Frinkel - muncitor german din 
Londra, n 1 847 militant activ al 
LlgH comuniştilor şi al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani 
din Londra ; în 1849-1850 mem
bru al Organului entral al Ligii 
comniştilor, după sciziunea Li
gii a făcut p arte din fracţiunea 
sectaristă-avnturistă a lui Wil
lich şi Schapper. - 579. 

Frederic l II-iea (1712-1786) 
rege al Prusiei ( 1 7-1786) . 
224, 522, 528. 

Frederic l III-iea (1463-1525) 
principe elector de Saxonia (1486 
-1525) ; p'rotector al lui Luther, 
unul dintre persecutorii lui Min
zer. - 376. 

Frederic-Wilhelm l IV-Iea (1795-
1 86 1 )  - rege al Prusiei (184--
1 861). - 139, 229, 230, 241, 343. 
4-498. 

Fries, Peter - jurist germn, de
mocrat mic-burghez ; a luat parte 
la răscoala din Baden-Palatinat, 
din 1 849 membru al guvernului 
revoluţionar provizoriu din Pala
tinat ; după aceea a emigrat în 
Elveţia. - 332. 

Frundsberg, Georg (1473-1528) 
comandant'Ul mercenarilor qer
mani aflaţi în slujba Uniunii din 
Suabia ; in 155-1526 a luat 
parte la înnăbuşirea răscoalei ţă
ranilor dn Suabia şi din arl!Î
episcopatul Salzburg. - 431,  441 .  

Fister, Anton (1808-188 1 )  - teo
log austriac, profesor la Univer
sitatea din Viena ; în 1 848 depu
tat în Reichstag, democrat mic
burghez, emigrant la Londra. 
apoi în S.U.A. - 558, 560. 

G 

Gagern, Heinrich, baron (1799-
1880) - om politic burghez ger
man, liberal moderat, deputat şi 
preşedinte al Adunării naţionale 
de la Frankfurt ; făcea p arte din 
centrul de dreapta, prim-ministru 
imperial (decembrie 1 848-martie 
1 849) ; după mai 1849 unul din
tre liderii partidului de la Gotha. 
- 480, 491. 

Galeer, Albert ( 1 816-185 1 )  - p r o
fesor şi literat elveţian demo
crat ; participant la războiul îm
potriva Sonderbundului din El
veţia din 1847 şi la răscoala din 
Baden-Palatinat din 1849. - 328. 

Garnier-Pages, Louis Antoine {1803 
-1 878) - om politic frncez. 
republican burghez moderat, în 
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1 848 membu l guvernului pro
vizoriu şi primar al Parisului. -
299, 584. 

Gatterer - vezi Engelhardt, Magda
lene Philippine. 

Gebert, August - tîmplar n 
Mecklenburg, membru al Ligii 
comuişilor dl Elveţia, s-a mu
tat la Londra ; după sciziunea Li
gii a făcut prte din fracţiunea 
sectaristă-aventuristă a lui Wil
lich şi Schapper. - 579. 

Geismaier, Michael (m. aprox. 1527) 
- unul dintre cei mai talentaţi 
conducători ai răscoalei ţăra
nilor din Tirol şi din episcopa
tul Salzburg ; fiul unui miner, 
scretar al episcopului de Salz
burg, ulterior funcţionar vamal. 
- 443. 

Georg (147 1-1539) - duce de Sa
xonia (1500-1539) ; unul dintre 
organizatorii reprimării ţăranilor 
răsculaţi din Turingia în 1525. 
- 384. 

Gerber, Erasmus (m. 1525) - unul 
dintre conducătorii ţăranilor răs
culaţi din Alsacia din 1525 ; după 
înfrîngerea de lingă Zaben a 
răsculaţilor, a fost luat prizonier 
şi spînzurat. - 438. 

Gerber, Theus - comandantul ce
tei orăşenilor din Stuttgart, în 
1525 a trecut în ceata răsculaţi
lor din Wirttemberg condusă de 
Feuerbacher ; după înfrîngerea 
răscoalei ţ ăranilor din Wirttem
berg a fugit în Esslingen. - 4 1 9, 
422. 

Geyer, Florian {m. 1525) - cavaler 
geman ; în 1525 a trecut de par
tea ţăranilor răsculaţi ; coman
dantul cetei negre, a căzut în 
luptă. - 4 1 4-417, 425-,28. 

GhiJJany, Friedrch Wilhelm ( 1 807 
-1876) - istoric şi .teoloq ger
man puţin cunoscut. - 213. 

Girardin, Emile de ( 1 86-1881) -
publicist şi om politic burghez 
francez, în decm.ille al 3-lea şi al 
4-lea a fst, cu unele întreruperi, 
redactorul ziarului . resse" r în 
politică s-a remarcat prinr-o ex
tremă neprincipialitate ; înainte 
de revoluţia din 1848 s-a aflat 
în opoziţie faţă de guvernul Gui
zot ; în p erioada revoluţiei -
republican burghez, deputat în 
Adunarea legislativă (1850-1 85 1) ,  
în 1850 reprezentant al  aşa-numi
tului socialism burghez ; ulterior 
bonapartist. - 104, 302-314, 453, 
488. 

Goethe, Johann Wolfgang (1749-
1832) - mare scriitor şi gînditor 
german. - 212, 213, 2 17. 

Goegg, Amand (1 820-1897) - zia
rist german, democrat mic-bur
ghez, n 1 849 membru al guver
nului provizoriu din Baden, în 
deceniul al 8-lea a aderat la so
cial-democraţia germană. - 150, 
1 90. 

Gorgey, rhr (18 18-1916} - mi
litar din timpul revoluţiei din 
1 848-1849 din Ungaria, coman
dant suprem al armatei maghiare 
(aprili-iunie 1 849) ; s-a spriji
nit pe ofiţerimea reacţionară şi 
pe p artea contrarevoluţionară a 
burgheziei, a sabotat războiul 
revoluţionar. - 153. 

Gotz - vezi Berlichingen, Gătz von. 

Gotz, Christian (1783-1849) - ge
neral austriac ; în 1848-1849 a 
p articipat la înnăbuşirea revolu
ţiei din Italia şi Ungaria. - 5 17. 

Goudchaux, Mi chel (1797-1862) -
bancher francez, republican bur
ghez ; în 1848 ministru de finanţe 
în guvernul provizoriu. - 38. 

Grandin, Victor ( 1797-189) -
fabricant francez, membu al 
Camerei deputaţilor (1839-
1 848) ; în perioada celei de-a 
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doua republici deputat în Adu· 
narea constituantă şi în Adna· ra lgislativă ; s. sitat pe po· 
ziţii conservatoare extremiste. 
- 12. 

Grandmenil - ziarist francez, de· 
mocrat mic·burghez, militant în 
societăţile revoluţionare secrete 
în perioada monarhiei din iulie, 
nul dintre fondatorii şi editorii 
ziarului „Reforme". - 288. 

Grnier de Cssagnac, Adolphe 
(1 806-1880) - ziarist francez, 
om politic lipsit de principii, 
pînă la revoluţia din 1848 orlea· 
nist, ulterior bl.apartist ; în pe· 
rioada celui de·al doilea Imperiu 
deputat în Corpul legislativ, -
105, 489. 

Grebel, Konrad - conducătorul 
secţiei anabaptiste din Zurich, 
adept al lui Miinzer ; a condus 
agitaţia revoluţionară din sudul 
Germaniei. - 386, 

Greiner, Ludwig - jurist german, 
dmocrat mic·burghez, în 1849 
membru al guvenului provizoriu 
;revoluţionar din Palatinat ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat 
in Elveţia, apoi în S.U.A. - 169 
-1'1, 332. 

Greisel, Florian - preot, partici· 
pant activ la războiul ţărănesc 
din 1525 din Suabia ; după ce ţă· 
ranii din Suabia au încheiat tra· 
tatul de la Weingarten s·a as· 
cus n Elveţia. - 421. 

Grey, George (179--1882) - băr· 
bat de stat englez, whig, ministru 
de intene (1846-1852, 1855-
1858 şi 1861-1866) şi ministru 
al coloniilor (1854-1855) . - 259. 

I Grin, Karl (181 7-1887) - publi· 
cist german, la mijlocul deceniu· 
lui al 5·lea unul dintre princi· 
p alii reprezentanţi ai „adevăratu· 
lui socialism• ; în p erioada re· 

voluţiei n 148-1849 s·a ma· 
nifestat ca demcrat mic·bur· 
ghez ; deputat fa Adnarea na· 
ţională prusină. - 324. 

Gugel-Bastian (m. 1514) - organi
zatorul complotului ţăranilor din 
Badn n 1514, executat la Frei
burg. - 398. 

Guinard, Auguste Joseph (179--
1874) - demcrat mic-burghez 
francez, în 1848-149 deputat în 
Adunarea costituantă, partici· 
pant activ la acţiunea din 13 iu
nie 1 89 a p rtidului Muntelui. 
- 95. 

Guizot, Fran;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric şi bărbat 
de stat burghez francez ; din 1840 
pînă la revoluţia din februrie 
1848 a condus efctiv politica 
intenă şi externă ; a exprimat 
interesele marii burghezii finan
ciare. - 12, 16, 33, 41, 48, 55, 
73, 79, 222-228, 274. 

Gutzkow, Karl (181 1-1878) 
scriitor german, unul dinre re
prezentanţii grupului literar • î
năra Germanie" ; în p erioada 
1838-1842 redactor al revistei 
• Telegraph iir Deutschland" . -
213. 

Giitzlaff, Karl Friedrich August 
(1803-1851) - misionar german 
în China. - 239. 

H 

Habern, Wilhelm - mareşal al Pa
latinatului, comandant in armata 
principelui elctor Ludwig al 
Palatinatului ; a participat la în
năbuşirea răscoalei din 1525 a 
ţăranilor din Palatinat, - 418, 
429. 

Halis, Schems ed-din-Mohamed 
(130-1389) - are poet persan, 
clasic al literaturii tagice ; tagic 
de rigne. - 215. 
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Hanovra, dinastia de - dinastia 
regală a Angliei (1714-1901).  
- 223. 

Hansemann, David (1790-1864) -
mare capitalist, unul dintre liderii 
burgheziei liberale din Rnania ; 
în martie-septembrie 1848 nis
tru de fnanţe al Prusiei, a dus o 
politică rădătoare, de înţelegere 
cu reacţiunea. - 124. 

Harney, George Julin (1817-
1897) - militant de seamă al 
mişcării muncitoreşti engleze, 
unul dintre conducătorii aripii 
de stînga a artiştilor ; redactor 
al ziarelor .Northen Star", .De
mocratic Review", „Friend of the 
Peo,ple " ,  .Red Republicn• şi al 
altor publicaţii cartise ; prieten 
al lui Marx şi Engels. - 450, 
484, 568. 

Hassenpflug, Hans Daniel (1794-
1862) - bărbat de stat german 
reacţionar, în 1832 ministru de 
j ustiţie şi nistru de interne în 
Kurhessen ; în 1850 şeful guver
nului, adept al absolutismului. 
- 498. 

Haupt, Hermann Wilhelm (n. aprox. 
1831) funcţionar comercial 
german, membru al Ligii comu
niştilor, unul dintre cei arestaţi 
în procesul comuniştilor de la 
Colonia ; în timpul instrucţiei a 
făcut mărturisiri rădătoare ; 
fiind eliberat de poliţie înainte 
de proces, a fugit în Brazilia. -
449. 

HCiusner, Karl - inginer german, 
în 1849 a comandat detşamenl n Renania şi Hesn l ar
matei revoluţionare din Baden
Palatnat. - 165. 

d'Haussez, Charls (177--1854) 
om politic francz, reacţionar 
extremist, in 1829 ministru al 
marinei. - 95. 

d'Hautpoul, Alphonse Henri (1789-
1865) - general francez, legiti
mist, mai tîrziu bonapartist ; mi
nistru de război. - 78, 88, 94, 
104, 1 1 1 ,  1 12, 4, 488, 494, 495. 

Haynau, Julius Jakob (1 786-18531 
- feldmareşal austriac; în 184--
1849 a înnăbuşit cu cruzime miş
carea revoluţionară din Italia şi 
Ungaria. - 75, 480. 

Hecker, Friedrich Karl (181 1-1881) 
- republican din Baden, demo
crat mic-burghez, unul dintre 
conducătorii răsco,alei din Baden 
din aprilie 1848 ; mai tîziu a 
emigrat în S.U.A. ; a participat 
la războiul civil de partea celor 
din Nord. - 1 17, 132, 166, 204, 
2 1 1 .  

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-183 1) - mare filozof ger
man, idealist obiectiv ; a elabo
rat multilateral dialctica idea
listă. - 219, 240, 275, 381, 454, 
455, 502. 

Hein - emigrant germn la Lon
dra, membru al Ligi comunişti
lor ; în p erioada scindării Ligii, 
adept al lui Marx. - 449. 

Heintzmann, Alexis (n. aprox. 1812) 
- j urist prusian liberal, membru 
al Comitetului de securitate în 
timpul răscoalei din Elberfeld din 
mai 1849, mai tîrziu emigrant la 
Londra. - 132. 

Heinzen, Karl (1809-1880) - pu
blicist german de orientare radi
cală, democrat mic�burghez ; a 
luat atitudine împotriva lui Marx 
şi Engels ; �n 1849 a participat 
cîtva timp la răscoala din Baden
Palatnat, după aceea a emigrat 
în Elveţia, iar apoi în Anglia ; 
în toamna anului 1850 a emigrat 
defnitiv în S.U.A. - 7, 8, 151.  

Helfenstein, Ludwig, conte (aprox. 
149--1525) - guvenator aus
triac l Wirttembergului, cunos-
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cut prin perfidia şi  cruzimea sa Homer - poet epic semilegendar 
faţă de ţărani. - 415, 416, 425. din Grecia ntică, autorul . Ilia

dei" şi .Odiseii" ,  - 230. 
Helvetius, Claude Adrien (1715-

1771) - remarcabil filozof fran
cez, reprezentant al materialismu
lui mecanicist, ateu ; unul dintre 
ideologii burgheziei revoluţionare 
frnceze. - 65. 

Henric al IV-iea (1553-1610) 
rege al Franţei (1589-16 10) . 
224. 

Heric al V-lea - vezi Chambord, 
Henri Charles. 

Henric al VIII-lea ( 1491-1547) 
rege al Angliei (1509-1547). 
226. 

Hessen, lndgraf de - vezi Filip I. 

Hipler, Wendel (m. 1526) - nobil 
german, n 1525 a aderat la răs
coala ţăranilor din Franconia ; 
autorul principal al .Programului 
de la Heilbronn • ; după înfrînge
rea ţăranilor a fugit, dar în 1526 
a fost arestat ; a murit în închi
soare. - 414, 416, 423-426. 

Hirschfeld, Moritz (179 1-1859) -
general prusian, în 1849 comn
dant de corp de armată ; a ac
ţionat împotriva răsculaţilor din 
Baden-Palatinat. - 177. 

Hochster, nst Hermann (n. aprox. 
181 1) - avcat din Elberfeld, de
mocrat mic-burghez, preşedinte 
al Comitetului de securitate în 
timpul răscoalei din Elbrfeld în i 1849 ; după înfrîngerea răs
coalei a emigrat din Germania ; 
mai tîrziu s-a retras din activi
tatea politică. - 132, 143. 

Hosu, Anton - unul dinre capii 
răscoalei ţăranilor din Ungaria 
din 1514. - 399, 400. 

Hubmaier, Balthasar (m. 1528) -
preot din vValdshut, doctor în 
teologie, adept al lui Minzer şi 
propovăduitor al Reformei popu
lare ; a fost ars pe ug. - 386. 
407. 

Hugo, Victor ( 1802-1885) - marc 
scriitor francez, în perioada celei 
de- a doua republici deputat în 
Adunarea constituantă şi  în Adu
narea legislativă. - 77, 106, 489. 

Huss, Jan (aprox. 1369-1415) -
conducătorul Reformei n Cehia, 
profesor la Universitatea din 
Praga, inspiratorul mişcării cehe 
de eliberare naţională ; a fost 
acuzat de erezie şi  ars pe rug ; 
erou naţional al poporului ceh. 
- 372. 

Hutten, Frowen - vărul lui Ulrich 
von Hutten, a trăit la curtea 
principelui elector din Maiz ; în 
1525 a luat parte la înnăbuşirea 
răscoalei ţărăneşti. - 429. 

Hutten, Ulrich von (1488-1523) 
poet umnist german, adept al 
Reformei, unul dintre ideologii 
cavalerimii germane; a luat parte 
la răscoala cavalerilor din 
1522-1523. - 376, 403406, 429. 

I 
Hohenlohe, conţi - dinastie prin- Ioachim din Floris (Calabria) 

ciară din Franconia. - 414, 415. (aprox. 1 132-1202) - abate ita

Hohenzollern - dinastia principi
lor elctori de Brandenburg 
(141-1701),  a regilor prusii 
(1701-1918) şi a împăraţilor ger
mani (1871-1918) . - 178. 

lin, mistic din evul mediu, unul 
dintre propagatorii ideii despre 
.a doua vnire" a lui Hristos ; 
doctrina sa a fost declarată de 
biserica catolică drept erezie. -
379. 
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J 

Jansen, Johann Joseph (1 825-
1 849) - democrat mic-burghez 
geman, membru al Ligii comu
niştilor ; în 1848 unul dintre mi
litanţii Uniunii mcitorilor din 
Colonia. partizan al lui Gott
schalk ; împuşcat pntru p artici
pare Ia răscoala din Badn-Pala
ti11at n 1849. - 325. 

Jaup, Heinrich Karl (1781-1860) 
- jurist german liberal, şeful 
uvenlui din Hessen-Darmstadt 
(1 848-1850), preşedintele con
gresului Pacifist din august 1850 
de la Frankfurt pe Main. - 480. 

Jean Paul (pseudonimul literar al 
lui Johann Paul Friedrich Richter) 
(1763-1825) scriitor satiric 
germn . .._ 275. 

Jellacic, Josip, conte (1801-1 859) 
- general austriac, ban al Croa
ţiei ; a luat parte activă la înnă
buşirea revoluţiei din 1848-1849 
din Ungaria şi Austria. - 557. 

Johann (1468-1532) - duce de 
Sxonia, in 1525 principe elec
tor de Saxonia ; unul dintre per
secutorii lui Minzer, organizatol reprimării ţăranilor r.sculaţi 
din Turigia în 1 525. - 383. 

Jones, Ernest Charles (1819-1 869) 
- militant de semă al mişcării 
muncitorşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dIltre con
ducătorii aripii de stînga a car
tiştilor ; redactor al gazetei 
.Northern Star•, al ziarului 
.Notes to the People" şi .People's 
Paper• ; prieten al lui Marx şi 
Engels. - 484. 

Joss, Fritz (.. aprox. 1517) - re• 
marcabil organizator l uniunilor 
ţrnşi secrete şi al complotu
rilor din sudul Germaniei de la 
începutul scolului al XVI-lea. 
- 393-395, 401 .  

K 

Kant, Immanuel (1724.1804) - fi
lozof german e seamă, părintele 
idealismului german de la sfirşi
tul secolului al XVIII-lea şi în
ceputul secolului al XIX-lea. 
79. 

Kinkel, Gottfried (1815-1882) -
poet şi publicist german, demo
crat mic-burghez, participant la 
răscoala din 1849 din Baden-Pa
latinat ; condamnat de tribunalul 
prusian la închisoare pe viaţă, a 
evadat din închisoare şi a emi
grat în Anglia ; unul dintre li
derii emigranţilor mic-burghezi n Londra, i-a combătut pe Marx 
şi Enqels. - 185, 198, 200, 324-
326. 

Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724' 
-1803) - poet g erman, unul 
dintre primii reprezentanţi ai ilu
minismului burghez în Germa
nia. - 2 16. 

Klose, G. - emigrant german la 
Londra, membru al Ligii comu
niştilor, în perioada scizmnii 
Ligii adept al lui Marx. - 449. 

Knierim - comandant de batalion 
în armata revoluţionară d in 
Baden-Palatinat în 1849. - 1 90-
1 92. 

Knigge, Adolf (1752-1796) 
scriitor german. - 215. 

Knopf - vezi Schmid, Jorg. 

Konrad al 111-lea (1466-1540) 
episcop de Wirzburg (1519-
1540) ; unul dnre organizatorii 
reprimării sîngeroase a răscoalei 
ţărneşti şi a mşcării p ăturilor 
de jos de la oraşe din Franconia 
din 1525 . - 417, 28. 

Kăner, Herman Joseph Alois 
(180-1882) - demcrat mic
burghez german, profsor de de-
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sen ; a luat parte la revoluţia din 
1 84-1849, unul dintre conducă· 
toril răcoalei din mai 1 849 de 
la Elberfeld ; după înnăbuşirea 
răscoalei a emigrat în Elveţia, 
iar mai tîrziu in S.U.A. - 332. 

Kossuth, Lajos (1802-1 894) - con· 
ducătorul mişcării maghiare de 
eliberare naţională, a condus ele
mentele burghezo-demcratice în 
revoluţia de la 1848-1849, şeful 
guvernului revoluţionar maghiar; 
după ânfrînqerea revoluţiei a 
emigrat din Ungaria. - 151.  169, 
1 74, 1 84, 524. 

Krug, Wilhelm Traugott (1770-
1 842) - filozof idealist german. 
- 213. 

L 

Lacrosse, Bertrand Theobald Jo
seph (179--1865) - om politic 
francez, orleanist, inistru al 
prevederilor sociale in timpul 
prezidenţiei lui Ludovic Bona
parte ; n 1850 bonapartist. - 69. 

Laiayette, Marie-Joseph-Paul (1757 
-1834) - general francez, unul 
dintre conducătorii marii burghe
zii în perioada revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul se
colului al XVIII-ia. - 513. 

Lafitte, Jacques (1767-1844) 
mare bancher şi om politic fran· 
cez, orleanist, reprezentant al 
burgheziei financiare. - 12. 

La Hitte, Jean Ernest (1789-1878) 
- gneral francez, bonapartist, 
inistru de extene (1 849-1851) .  
- 95. 

Lamartine, Alphonse ( 1 790-1869) 
- poet, istoric şi om politic 
francez, în deceniul al 5-lea re
publi-can burghez ; în 1848 mi
nistru de extene şi conducătorul 
efec'iv al guvenului provizoriu. 
- 17, 2, 29, 32, 485, 502, 584. 

Lamparter, Gregorlus (1463-1523) 
- csilieul ducelui Ulrich de 
Wiirttemberg. - 397. 

La Rochejaquelein, Henri Auguste 
George, marchiz (1 805-1867) -
om politic francez, membru al 
Camerei pairilor, unul dintre con· 
ducătorii partidului lgiimist ; 
în 188 deputat în Adunarea con· 
stituantă ; ulterior enat.r n 
timpul celui de-al doilea Impe· 
riu. - 1 8. 

Laurenţiu - vezi Meszros, Lau
renţiu. 

Law, John (1671-1729) - cono
mist şi financiar burghez englez, 
ministru de finanţe în Franţa 
(1 71-170) ; cunoscut prin sp
culaţiile sale cu prilejul emi· 
siunii banilor de hîrtie, care s-au 
soldat cu n formidibil faliment. 
- 9. 

Leclerc, Alexandre - comerciant 
din Paris, adept al partidului or
dinii ; a luat parte la înnăbuşi· 
rea răscoalei muncitorilor din 
iunie 1 848. - 103, 486. 

Ledru-Romn, Alexandre Auguste 
(1807-1874) - publicist şi om 
politic francez, unul dintre con
ducătorii demcraţilor mic-bur
ghezi, edactor al ziarului .Re· 
forme" ; în 1848 membru al qu
vernului provizoriu, deputat în 
Adunarea constituantă şi în Adu
narea legislativă, unde era expo
nentul partidului Muntelui ; după 
13 iunie 1849 a emigrat în Anglia. 
- 1 7, 26, 29, 36, 38, 46, 53, -
58, 63, 64, 6-67, 71 ,  83, 95, 103, 
299, 486, 500, 508, 584. 

Lehmann, Albert - muncitor ger
man n Londra, militant activ al 
Ligii celor drepţi şi al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani 
din Londra, mai tîrziu membru al 
Ligii comuniştilor ; după scinda
rea ei din 1850 a făcut parte din 
fracţiunea sectaristă-aventuristă a 
lui Willich şi Schapper. - 579. 
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Lemoinne, John (1814-1892) - pu· 
blicist frcez, corespondentul 
dn Anglia al ziarului „Jounal es Debats •, ulterior redactor
şef al aesui ziar. - 489. 

Leo, Heinrich (1799-1 878) - isto
ric şi publicist geman, adept al 
celor mi reacţionre concepţii 
p olitice şi religioase, unul dintre 
ideologii inchersmului prusian. 
- 504. 

Lerminier, Jen Louis Eugene 
(1 803-1857) - jurist şi publicist 
francez de orientare orleanistă ; 
de la sfîrşitul deceniului al 4-lea 
conservator, profesor de drept 
comparat la .College de France" 
(1831-1839) ; Jn urma protestelor 
studenţimii s·a retras de la cate
dră. - 55. 

Lesage, Alin Rene (1668-1747) 
- scriitor francez, autorul cu· 
noscutului roman . Gil Blas de 
Sntillane". - 291. 

Liebknecht, Wilhelm (18.6--1900) 
- militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi intena
ţionale ; a ludl pdrle ld revoluţia 
din 1848-1849, membru al Ligii 
c omuniştilor, unul dinre fonda· 
torii şi conducătorii social-demo
craţiei germane, prieten şi tova· 
răş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 449. 

Limpurg - familie de conţi din 
Franconia. - 417. 

Lochner, Georg (1798-182) - filo· 
log german. - 213. 

Locke, John (1 632-1704) - filozof 
dualist englez e seamă, senzua
list ; conoist burghez. - 224. 

Lorcher - consilierul ducelui Ul· 
rich von Wirttemberg. - 397. 

Louverture dit Toussaint, Fran;ois 
Doinique (17-1803) - condu-

cătrul mişcam revoluţionare a 
negrilor n Haiti, îndreptată im· 
potriva dominaţiei spniolilor şi 
nglezilor in perioada revoluţiei 
burgheze franceze de la sfirşitul 
secolului al XVIII-iea. - 48. 

Lowenstein, conţi - familie de mici 
principi din Franconia. - 415. 

Ludovic al V-lea (1478-1544) -
prinţ elctor al Palatinatului 
(1508-1 544) ; a participat la răs
coala cavalerilor din 1522-1523 ; 
unul dintre organizatorii răscoa· 
lei ţărăneşti din Franconia din 
1525. - 397, 406, 415, 422-423, 
425, 427-428. 

Ludovic al IX-iea cel . sfînt• (1215-
1270) - rege al Franţei ( 1226--
1270). - 75. 

Ludovic al XI-iea (1423-1483) 
rege al Franţei (1461-1483). 
358, 404. 

Ludovic al Xl11-lea (1 601-1643) 
rege al Franţei (1610-1643). 
224. 

Ludovic al XIV-iea (1 638-1715) 
rege al Franţei (1643-1715). 
84, 223. 

Ludovic Bonaparte - vezi Napo
leon l 111-lea. 

Ludovic-Filip (1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al Franţei 
(1830-1848).  - 12-14, 16, 41,  3. 
46, 73, 77, 79-8 1, 108. 2, 235, 
286, 297, 492, 508, 542. 

Ludovic-Filip-Albert (1838- -1894) -
duce de Orleans, conte de Paris, 
nepotul regelui Ludovic-Filip, 
pretendent a tronul Franţei. -
109, 42. 

Ludovic-Napoleon - vezi 
leon al lll-lea. 

Napo· 

Luther, Mrtin (1483-1546) mi· 
lint de seamă al Reformei, in· 
emeietorul protestntismului (lu· 
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teramismului) în Germania, ideo· 
logul burgheziei germane ; în 
timpul războiiului ţărănesc din 
1525 a luat atitudine împotriva 
ţăranilor răsculaţi şi a sărăcimii 
de la orşe, situîndu-se de partea 
principilor. - 369, 375-381,  382 -
386, 402, 403, 407. 

M 

Magdeburg, rhiepiscop de - vezi 
Enst l ll-lea. 

Marrast, Armand (1801-1852) -
publicist şi om politic fran· 
cez ; unul dintre liderii republi· 
canilor burghezi moderaţi, re· 
dactor al ziarului .National" ; în 
1848 mmbru al guvenului pro· 

vizoriu şi primar al Parisului, 
preşedinte al Adnării costi· 
tuante (1848-1849) . - 29, 37, 41,  
42,  4, 56, 4, 235, 291, 295, 485, 
584. 

Marx, Karl (1818-1883) - (vezi 
date biografice) . - 5, 138, 1 49-
152, 154, 315, 320, 329, 330, 340-
349, 351,  352, 449, 450, 505, 506, 
558, 561, 566, 568, 570, 572, 575, 
578. 

Mathieu de la Drâme, Phillippe An
toine (1808-1865) - demoxat 
mic-burghez francez, în perioada 
celei de-a doua republici deputat 
in Adunarea cnstituantă şi în 
Adnarea legislativă, cînd a ade
rat la partidul Muntelui ; după 
lovitura de stat din 1851 a emi
grat în Belgia. - 55. 

Matthăus (aprox. 1468-1540) - din 
1519 arhiepiscop de Salzburg ; 
ispiratorul cruntelor prsecuţii 
împotriva adepţilor Refomei şi 
al sîngeroselor represalii împo
triva ţăranilor şi orăşenilor 
răsculaţi în 1525. - 441, 442. 

Măurer, Hermann (1813 - aprox. 

membru al Ligii celor proscnş1, 
iar apoi al Ligii celr drepţi. -
213. 

Mantel, Johann (aprox. 1468-
1 530) - tolog german, predica
tor din Stuttgart, adept al lui 
Mlzer. - 386. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron 
(180--1 882) - bărbat de stat 
prusian, reprezentant al birocra
ţiei nobiliare, ministu de interne 
(1848-1850), prim-minisru (1850 
-1858) . - 151, 182. 

Manteuffel - în 1849 căpitan în 
armata revoluţinară din B aden
Palatinat, membru al organizaţiei 
sportive de ginstică ; rudă cu 
Otto Theodor Manteuffel. - 182. 

Marat, Jean Paul (1743-1793) -
publicist francez, �emarcabil mi
litant al revoluţiei burgheze fran
ceze de a sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea, unul dintre conducăto
rii iacobinilor. - 507. 

Marche - muncitor francez ; în 
1848 a cerut în numele poporului 
ca guvenul provizoriu să pro
clame dreptul la muncă. - HI . 

Marie, Alexandre (179--1870) 
avocat şi om politic francez, re
publican burghez mderat ; în 
1848 ministu l prevederilor so
ciale în guvnul provizoriu, mai 
tîrziu ministu de justiţie în gu
vernul Cavaignac. - 27, 584. 

Mazzini, GiSeppe (180--1872) -
revoluţinar italian, dmocrat 
burghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională 
din Italia ; în 1849 eful guvenu
lui provizoriu al republicii de la 
Roma, în 1850 unul dinre orga
nizatorii Comitetului Central l 
democraţiei europene din Lon
dra. - 483, 500, 504, 508 . 

1 882) - riitor geman neînsem- Mayerhofer - n .1849 locţiitorul 
nat de orintare demcratică, ministului de război în guvernul 
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provizoriu din Baden ; a sabotat 
măsurile militare care r fi tr
buit luate. - 1 44, 148. 

Maximilian I (145--1519) împă-
rat al Germaniei (1493-1519). 
392, 400, 409. 

Meissner, Alfred (1 822-1885) 
scriitor german de orientare d
mocratică ; la mij locul deceniu
lui al 5-lea reprezentant al poe
z1e1 . adevăratului socialism•, 
ulterior liberal. - 213. 

Melanchthon, Philipp (1497-1560) -
teolog german, ajutorul cel mai 
apropiat al lui Luther ; împreună 
cu acesta a adaptat luteranismul 
la interesele principilor ; a avut 
o atitudine ostilă faţă de ideile 
revoluţionare ale lui Minzer. 
384. 

.Menzingen, Stephan (m. 1525) -
cavaler german ; în martie 1525 
a condus răscoala micii burghezii 
şi a plebei din Rothenburg ; după 
înfrîngerea răscoalei a fost exe
cutat. - 414, 429. 

Mercy - locotenent-major din la
dn, în 1 849 a luat parte la răs
coala din Badn-Palatinat ; co
mndantul diviziei a 3-a ; după 
înfoîngerea revoluţiei din 1 848-
1 849 a emigrat în S.U.A. ; a parti
cipat la războiul civil de partea 
celor din Nord. - 197, 199, 201, 
204. 

.Meszros, Laurentiu (m. 1514) -
prot din Cegled, unul dintre con
ducătorii răsco-alei ţăranilor din 
Ungaria din 1514 ; a fost luat pri
zonier de nobilimea maghiară şi 
executat. - 398. 

.Metzler, Georq - unul dintre capii 
răscoalei ţăranilor din 1525 din 
Odenwald şi comandant al Cetei 
albe luminoase ; a făut p arte 
din partidul moderat ; după în
frîngerea cetei a fugit. - 414-
416, 423, 426. 

Mieroslawski, Ludovic (1814-1878) 
- militar şi om politic p olonez ; a participat la răscoala poloneză 
din 1 830-1831, a luat p arte la 
pregătirea răscoalei din Poznan 
în 1846 ; a fst eliberat din închi
soare de revoluţia din martie 
1848, a condus răcala din Poz
nn din 1848, i ar mai tîrziu lupta 
răsculaţilor din Sicilia ; în timpul 
răscoalei din 1849 din B aden-Pa
latinat a comandat armata revo
luţionară ; în decniul al 6-lea a 
avut legături cu cercurile bona
partiste ; în timpul răsco-alei po
loneze din 1863 a fost numit dic
tator de guvernul naţional polo
nez ; după înfrîngerea răscoalei 
a emigrat în Franţa. - 120, 1 48, 
152, 1 63, 175, 1 82, 189, 193-194, 
197, 202, 203. 

Mniewski, Teofil (1809-1849) 
revoluţionar polonez ; iin 1 849 a 
luat parte în calitate de comn
dant de regimnt la răscoala din 
Baden-Palatinat ; în urma sentin
ţei Curţii marţiale prusiene a fost 
împuşcat la Rastatt ân 1849. -
189. 

Mole, Louis Mathieu, conte (1781-
1 855) - bărbat de stat francez, 
orleanist, prim-ministru ( 1836-
1 837, 1837-1839) ; în perioada ce
lei de-a doua republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă. - 74. 

Moli, Joseph (1812-1 849) - mili
tant de seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi intenaţio
nale ; de profesiune ceasornicr ; 
unul dintre conducăorii Ligii 
celor drepţi, membru al Orgnu
lui Central al Ligii comuniştilor ; 
în iulie-septembrie 1 848 preşedin
tele Uniunii muncitorilor din 
Coloni a ; a luat p arte la răscoala 
din 1849 din Baden-Palatinat, a 
fost ucis în lupta de pe Murg. -
1 69, 170, 196-198, 200, 264. 

Monnier - în perioada monarhiei 
din iulie în Frnţa a făcut parte 
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din societăţile revoluţionare se
crete ; după revoluţia din fe· 
buarie 1848 secretar gnral al 
prefecturii poliţiei. - 288. 

Montalembert, Charles (1810-1 870) 
- om politic şi publicist francez, 
în perioada celei de-a doua re· 
publici deputat în Adunarea con· 
stituantă şi în Adunarea legisla· 
tivă ; orleanist, conducătorul 
partidului catolic ; în timpul lovi· 
turii de stat l·a susţinut pe Lu· 
dovic-Bonaparte. - 3, 104, 487. 

Mărdes, Floian - ministru de in
tene în guvenul provizoriu din 
Baden din 1 849. - 1 44. 

Moreau, Jean Victor (1763-1813) 
- general francez, a luat parte 
la războaiele Republicii franceze 
împotriva coaliţiei statelor eu
ropene ; [n 1800 i·a zdrobit pe 
austrieci la Hohenlinden. - 208. 

Muller, Hans (m. 1525) - în 1525 
conducătorul ţăranilor din Pădu
rea Neagră, i-a trădat pe ţărani ; 
după înfrîngerea răscoalei a fost 
executat. - 407, 408, 410, 430. 

Muller, Jakob - jurist german, a 
luat parte la răscoala din 1849 
din Baden-Palatinat, comisar ci
vil la Kirchheimbolanden ; după 
înfoîngerea răscoalei a emigrat în 
S.U.A. - 169. 

Mundt, Theodor (1808-1861) 
scriitor geran, unul dintre re
prezentanţii grupului literar „Tî
năra Germanie" ; mai tîrziu pro
fesor de literatură şi istorie la 
Breslau şi Berlin. - 213. 

Munzer, Thomas (aprox. 1490-1525) 
- celebru revoluţionar german, 
conducătorul şi ideologul taberei 
de ţărani şi plebei din timpul R
formei şi al războiului ţărănesc 
din 1 525, a propovăduit ideile co
munismului utopic egalitar. -
366, 371, 374, 377-386, 392, 403, 
407, 409, 411 ,  3, 33-437, 440. 

N 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821)  
- �mpărat al  Franţei (1 804-1 814 
şi 1815). - 14, 45, 46, 49, 63, 84, 
5, 89, 1 1 0, 1 1 2, 122, 166, 494, 
509, 51 4-521, 523, 525, 527, 528, 
532, 536, 538, 540, 542, 543, 549. 

Napoleon al III-iea Ludovic Bona
parte (1 808-1873) - nepotul lui 
Napoleon I, preşedintele celei 
de-a doua republici (1 848-185 1), 
împărat al Franţei (1852-1870) . 
- 40, 4-52, 4, 57, 58, 59, 62, 
63, 65, 66-68, 75-79, 8386, 
89-9 1, 93-95, 1 06-1 13, 234, 235, 
320, 480, 489-496, 499, 547, 551-
554. 

Natzmer (m. 1890) - ofiţer pru
sian ; la 14 iunie 1848, avînd co
manda unui detaşament care 
apăra arsenalul din Berlin, a re
fuzat să tragă în popor ; condam
nat la 15 i detenţiune într-o 
fortăreaţă, în 1849 a evadat ; a 
luat parte la răscoala din Baden
Palatinat ; după înfrîngerea răs
coalei a emigrat în Elveţia, apoi 
în Anglia, iar în 1852 în Austra
lia. - 1 64. 

Necker, Jacques (1732-1804) - om 
politic francez, în deceniile al 
8-lea şi al 9-lea a fost numit în 
repetate rldui dirctor general 
al finanţelor ; în ajunul revoluţiei 
burgheze a încercat să înfăptu
iască unele reforme. - 237. 

Nerlinger - democrat mic-burghez 
german, a p articipat la mişcarea 
democrată din Offenburg n 1848 
şi la răscoala din B adenlalatinat 
din 1849. - 205. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
(1780-1862) - bărbat de stat şi 
diplomat al Rusiei ţiste, minis
tru de extene (1816-16) . -
517. 

Neuhaus - meic n Turingia, în 
1 849 comndantul unui detaşa-
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ment n armata revoluţionară 
din Badn-Palatinat. - 201. 

Neumayer, Maximilien George Jo
seph (178-1866) - gneral frn
cez, adept al pridului ordinii. 
- 1 12, 95, 46. 

Ney, dgar (181i-1882) - ofiţer 
frncez, bonapist, aghiotnt al 
preşdintelui Ludovic Bonaparte. - 11. 

Nikolai I (17-1855) - împărat al 
Rusiei (182-155) . - 5, 48, 
480, 517, 529, 530. 

Noack, Ludwig (181-1885) - teo
log şi filozof german. - 213. 

o 
Oastler, Richard (178-161) 

om politic englez, a aderat la par
tidul tory, n lupta împotriva 
burgheziei liber-schimbiste a sus
ţinut rducrea prin lege a zilei 
de muncă. - 252, 255, 60. 

Oborski, Ludwig (1787-1873) - co
lonel polonez, revoluţionar, a luat 
parte la răscoala poloneză n 
1830-1831, emigrant, militant al 
aociaţiei .Frăţia demrată" ; in 
1849 comndnt de divizie în ar
maa revoluţionară din Badn-Pa
latinat. - 197, 18, 203. 

O'Connor, Fargus (179-1855) -
unul dintre liderii aripii stingi a 
mişcării cartiste, fondator şi re
dactor al ziarului „Northem 
Sr" ; după 1848 reformist. -
337, 484, 485. 

OrJeans, duce de - vezi Ludovic
Filip. 

Orleans, Helene, născută Mecklen
burg, ducesă de (1814-158) -
văduva lui Ferdnnd, fiul cel mai 
mare al lui Ludovic-Filip. - 11. 

Osswald - prticipnt la răscoala 

voluţionară din Palatinat. membru l omisiei militare a guvernului 
provizoriu revoluţionar din Pala
tinat. - 1 0. 

Oudinot, Nicolas Charles Victor 
(1791-1863) - general francez, 
orleanist ; în 1849 a comandat ar
matele r.imise împotriva republi
cii de la Roa. - 59, 66, 67, 520. 

Ovidiu, Publius Ovidiu Naso (43 
î.e.n. - aprox. 17 e.11.) - poet 
roman de seamă. - 8. 

p 
Pache, Jean Nicolas (1746-1837 

- militant al revoluţiei burgheze 
frnceze de la sfîrşitul secolului l XII-lea, iacobin, ministru de 
răzbi (ctombrie 1792-ianuarie 
1793), primar al Parisului (februa
rie 17�ai 1794) . - 515, 536. 

Pagnerre, Laurnt lltoine (1805-
1854) - editor francez. republi
can burghez ; n 1848 depuat în 
Adunarea cllstituntă. - 56. 

Paimerston, Henry Jon (1784-
1865) - bărbat de stat englez, la 
încputul activităţii sale ory ; in 
1830 unul intre liderii whigilor, 
s-a sprijinit pe elementele de 
dreapta ale acestui partid, ni
tru de exene (183...1834, 183--
1841 şi 184-151), minisru de 
interne (1852-155) şi prim-mi
nistru (185-1858 şi 185-1865) .  
- 480, 481, 3. 

Paris, conte de - v:i Ludovic-Fi
ip-Albert. 

Paskevici, Ivan Fedorovici (1782-
1856) - general feldmareşal &, 
a fost comandantul armatelor 
ruse la înnăbuşirea răscoalei po
loneze din 1830-131 ; în 1849 a 
comandat maa rsă cre a re
primat răscoala n Ungaria. -
517, 529. 

dill 1849 n Baen-Palatinat ; co- Passy, Hippolyte PhilLbert (17-
mndnt de batalion în armata re- 180) - economst şi om politic 

43 - Max-nges - pere, vol. 1 
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frncez, orleanist 1 a făcut n re
petate rinduri parte in guvem 
în perioada mnrhiei din iulie, 
ministu de finnţe n timpul ce
lei de-a doua republici. - 76, 82. 

Peel, Robert (1788-180) - bărbat 
de stat englez, lider al torilor mo
deraţi, ministru de interne (1822-
1827 şi 182�1830), prim·minis· 
tru (1841-1846) ; cu sprijinul li
beralilor a făcut să se adopte a
brogarea legii cerealelor (1846). 
- 64, 481, 482. 

Peucker, Eduard vn (1791-1876) 
- general prusin, ministru de 
Iăzboi in guvenul imperial (1848 
-1849) ; în 1849 a comndat ar
matele imperiale împotriva arma
tei revoluţionare din Baden-Pala
tinat. - 126, 168, 202, 

Pfănder, Karl (aprox. 181-1876) 
- mncitor german, pictor-mi· 
niaturist, membru al igii celor 
drepţi, militant activ al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Lndra, membru al Or· 
ganului Central al Ligii comuniş· 
tilor, membru al Consiliului ge· 
neral al Lnternaţionalei I, parti· an şi prietn al lui Marx şi En
gels. - 329, 449, 558, 561, 566, 
570, 572, 575, 578. 

Pfeifer, Heinrich (m. 1525) - pre· 
dicator popular, adept al lui 
Munzer, unul dintre conducătorii 
răscoalei orăşenilor din Mihlhau· 
;en n 1 525 ; a fost executat. -
433, 437. 

Pilhes, Victor - ziarist francez de
mocrat, a făcut parte din sode· 
tăţile revoluţionare secrete in pe· 
rioda monarhiei din iulie, adept 
al ziaului „Reforme• ; în peri
oada celei de-a doua republici 
deputat în Adunarea lgislativă. 
- 288. 

Pius al JX-lea (1792-1878) - papă 
( 1846-1878). - 57, 58, 77, 275, 
Z76, 482, 3. 

Platon (aprox. 427-aprox. 347 î.e.n.) 
- filozof idealist din Grecia n· 
tică, ideolog i· aristocraţiei scla
vagiste. - 43. 

Pradie, Pierre (181-1892) - avo· 
cat francez, republican bughez, 
în perioada celei de-a doua repu
blici deputat in Adunarea con
stituntă şi in Adunarea legisla
tivă, autor al lOr broşuri de 
apărre a republicii î mpotriva lui 
Ludovic-Napoleon. - 6. 

Prassler, Kaspr - n 155 codu· 
cătorul detaşamentului de ţărani 
şi mineri răsculaţi din episcopa
tul Salzburg. - 0. 

Pregizer, Kaspar - muncitor-cuţitr 
din Schomdorf (Wirttemberg), 
unul dintre organizatorii conju· 
raţiei .Sărmanul Konrad" ; a luat 
parte la răscoala din 1514 a ţăra
nilor şi orăşenilor din Wuttem
berg ; după .înfrîngerea răscoalei 
a fugit. - 36. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist economist şi 
sociolog francez, ideolog al micii 
burghezii, unul dinre întemeie
torii anarhismului, in 1848 depu
tat in Adunarea constituantă. 
101, 349, 452, 453, 478, 508. 

R 

Rabmann, Franz (m. 1525) - pre
dicator popular, adept al lui 
Minzer, a luat parte la răscoa· 
lele ţăranilor şi plebeilor din 
Pădurea Neagră şi Klettgau ; în 
toana anului 1525 a fost luat 
prizonier şi excutat. - 386. 

Radetzky, Joseph, conte (1766-1858) 
- feldmareşal austriac, în 1831 a 
comandat armatele austriece n 
nordul Italiei, în 1848-1849 a 
reprimat cu cruzime mişcarea re
voluţionră şi de eliberare natio· 
nală din Italia. - 517, 518, 519. 
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Ralfael, Snzio (1483-1520) 
mre pktor itlin din epoca Re
naşterii. - 286. 

Rakow - ofiţer, a luat prte la 
lupta de eliberare din chleswig
Holstein din 1848 şi la răscoala 
din Baden-Palatinat din 1849 ; co
mndntul batalionului din Kai
serslautern al armatei revoluţio
nare din Badn. - 176. 

Rmorino, Gi"olamo (1792-1849) -
general italian, a comndat r
mata pieonteză n timpul revo
luţiei din 184-1849 din Italia ; 
prin tactica sa trădătore a con
tribuit la victoria matelor aus
triece contrarevoluţionare. - 518. 

Raquiliet, Felix (1778-163) - ge
neral de stat-major în 1830-1831 
în rmata răsculată poloneză ; a 
emigrat în Franţa, a participat la 
răscoala dil Baden-Palatinat din 
1849 ; un timp a îndeplinit fnc
ţia de comandant suprem al for
ţelor armate ale Palatinatului. 
- 163. 

Raspail, Fran:ois (179-1878) 
eminent naturalst francez, publi
cist socialist, apropiat de prole
tariatul revoluţionar ; a luat parte 
la revoluţia din 1830 şi 1848 ; de
putat în Adnarea constituntă. 
- 17, 9, 40, 6, 54. 

Rateau, Jean•Pierre (18--1887) 
- avocat francez, în perioada 
celei de-a doua republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adun"ea legislativă, bonapartist. 
- 51, 55. 

Raumer, Friedrich (1781-1873) -
istoric racţionar germn. - 213. 

Reichard, Joseph Martin (1803-
1872) - jurist german, democrat 
mic�burghez, deputat în Aduni
rea naţională de la Frnkfurt ; in 
1849 membru al guvmului revo
luţionar provizoriu din Palatinat

.
1 

după înnăbuşir.a răsooalei a em
grat n S.U.A. - 163. 

43• 

Rembrndt (1-1669) - e 
Picor olandez. - 26. 

Reventlow, Friedrich (171-1874) 
- politician conservator germn, 
embru al guvrnului provizo
riu din chlswig-Holstn (148) . 
- 498. 

Ricardo, David (1772-183) - co
nomst englez, unul dintre cei 
mai de seamă reprznt1.ţi ai 
economii politice clasice bur
gheze, - 312, 502. 

Richrd (1467-1531) prncipe 
elctor şi arhiepscop de Trier 
(151 1-1531),  adversar inverşunat 
al Reormi ; a luat parte a în
năbşirea răscoali cavalerilor 
din 1522-1523 şi a rcli ţă
rnşti din 1525. - 406, 429. 

Riotte, Karl Nicolaus (n. aprox. în 
1816) - democrat german, avoat ; ll 1849 deputat în Camera 
prusiană, în timpul xăcoalei din 
mai 1849 din Elberfeld membru 
l Comitetului scxităţii ; mai 
îrziu a emigrat în S.U.A. - 132. 

Robespierre, Maimilien (1 75-
1794) - militnt de seamă al re
voluţiei burgheze frnceze de la 
sfîrşitul secolului al Xll-lea, 
conducătorul iacobinilor, şeful 
guvernului revoluţionr. - 2, 
132, 507. 

Rohrbach, Jăckln (m. 1525) - unul 
dintre căpeteniile răscoalei ţăra
nilor n Frnconia din 1525 ; s-a 
remarcat prin intrsigenţa sa 
faţă de nobili ; la ordinul lui 
Truchsess a fost supus a torturi. 
- 41--419, 3. 

Ronge Johannes (1813-1887) -
pre�t german, unul d!�tre iniţia

torii mişcării „atohc1lor ger
mni• care voia să adapteze ca

tolicis�ul cerinţelr burgheziei 

germne ; a luat parte la revoluţia 

din 184-1849, demorat mic-bur-
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ghez ; după înfrîngerea rvoluţiei Salzburg, arhipscop de - vi 
a emigrat n Anglia. - 212, 213, Matthăus. 
504. 

Saphir, 
Rotschild - familie de bcheri 188) 

care au bănci în multe ţări din _ 213. 

Moritz Gottlieb 
poet uorist 

(179� 
austriac. 

Europa. - 15, 236, 241. 

Rotschild, James (1792-1868) 
conducătorul Băncii Rotschild 
din Paris. - 14. 

Rudolf l Ii-lea von Scherenberg -
episcop de Wirzbrg ; în 1476 a 
înăbuşit răscoala ţăranilor con
dusă de Hans Boheim. - 389, 390. 

Ruge, nold (1802-1880) - pu
blicist germll, tînăr hegelian, 
radical burghez ; n 1848 deputat 
în Adunarea naţională e la 
Frankrt ; a făcut parte din 
aripa stingă ; în deceniul al 6-lea 
nul dintre liderii emigranţilor 
k·burghezi germani ; după 1866 
naţional-liberal. - 151, 50, 504, 
505, 506. 

Russell, John (172-1878) - băr
bat de stat nglez, lider al whigi
lor, primministru (1 84--1 852 şi 
186--1866). - 479. 

s 
Sachs, Hans (149-1576) - meşte

şugar germl, poet şi compozitor 
din perioada Reformei, adept al 
lui Luther, fndatorul şi condu
cătorul şcolii maeştrilor cîntăreţi 
din Nnberg. - 217. 

Sadler, Mchael Thomas (17-
1 835) - ec11omist şi om politic 
englez, filantrop bTghez, a ad
rat la partidul tory. - 252, 260. 

Saint-Just, - Luis Antoine (1767 
-1794) - militant de seamă al 
revoluţiei burgheze franceze de a sfîrşitul scolului l XVIII-iea, 
unul dintre conducătorii iacobi· 
nilor. - 514. 

Schappeler, Christoph (1472-1 551} 
- doctor n teologie, adept al 
Reformei ; în 152-155 a trcut 
de partea opoziţiei plebeine din 
Memmingen (Su abia superioară) . 
- 386, 31. 

Schapper, Karl (aprox. 1 812-1870) 
- militant de samă l mişcării 
muncitoreşti germane şi interna
ţionale, unul dintre coiucătorii 
Llgii elm drepţi, membru al Or
ganului Cnral al Ligii comu
niştilor, în perioada februari
mai 1849 preşente al Uniunii 
muncitorilor din olonia ; a luat 
parte la revoluţia din 184-1849 ; 
în 150 nul dintre liderii frac
ţiunii ctariste-avnturiste n 
perioada sciziu.ii Ligii comuniş
tilor ; în 156 s-a apropiat din 
nou de Mrx ; membru al Consi
liului eneral l Intenaţionalei I. 
- 197, 579, 584. 

Schărttner, August - dogar din 
Hanau, a luat rte la revoluţia 
din 1 848 şi a răscoala din 184' 
din Baden-'Palatinat ; mai tîrziu 
emiqrant la Londra ; proprietarul 
unei cîrciumi nde se aduau 
emigranţii mic'bughezi grmani, 
memru al Ligii comniştilor ; 
după sciziunea acstea a făcut 
parte din trcţiunea sectristă
aventuristă a lui Willich şi Schap
per, - 573, 579. 

Schlll, Ferdinand von (177-180) 
- ofiţer prusian, comandantul 
unui detaşament de partizani 
care a acţi1at împotriva armate
lor napole11ine ; n 1809 a în
cercat să pună la cale o insurec
ţie armată ; a căzut in luptă. 
- 142. 
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Schlller, Friekich (1759-1805) -
mare scriitor geman. - 212, 213, 
219. 

Schimmelpfennig, Alexander (1824 
-165) - fost ofiţer pusian, de
mocrat mc·burghez, a luat parte 
la răscoala din 1849 din Baden
Palatinat ; ulterior a emigrat ; a 
p articipat la războiul civil din 
S.U.A. de prtea clor din Nord. 
- 165, 179-182, 

Schlinke, Ludwig - fost ofiţr pu
sian, fncţionar comercial, a luat 
parte la acţiunile revoluţionre 
de la Breslau n 1848, Gneral· 
Quariermeister n mata revo
luţionară din 149 din Baden
Palatinat. - 208, 

Schmid, Jorg (cnscut sub porecla 
de .nopf") (m, n 1526) - ţăran 
din Suabia superioară, prtici· 
pnt activ la războiul ţărănesc 
din 1525, unul dintre conducăto
rii detaşamentului n Allgău ; 
după infrînqerea detaşamentului a fst executat. - 32. 

Schmidt, Ulrich - firair, în 1525 
conducătoul detşamentului din 
Baltringn al ţărilor răsculaţi 
din Suabia. - 410. 

Schmitt, Nicolaus {aprox. 180-
1860) - ziarist şi jrist german, 
democrat mic-burghez, deputat în 
Adunarea 11aţională de la Frank· ut, în 1849 ministru de ntene n guvenul revoluţionr provi· 
zoriu din Palatinat ; după înfrîn· 
qerea revoluţiei a emigrat în 
S.U.A. - 170, 

Schneider, Georg - fost căpitan de 
pedestraşi în slujba Franţei ; a 
luat prte la cI.juraţia . Opincii• 
şi la pregătira răscoalei ţără
neşti de pe cursul superior al 
Rinului cre a eşuat n 1513. -
393, 

SchOn, Ulrich (. 1525) - prtici· 
pant la războiul ţăTănesc din 

155 ; unul dintre conducătorii 
detaşamentului n eipheim ; a 
fost luat prizonier şi executat. -
41 1 ,  20. 

Schramm, Konrad (aprox. 182--
1858) - revolui.ar geman, 
membru l Ligii comuniştilor ; 
în 1849 a emigrat la Lndra, gi· 
rnt respo11sabil al lui .Neue 
Rheche eitung. Politisch-ăko
nomische Reue" ; în timpul sci
ziunii Ligii comuniştilor adept 
al lui M:rx ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Enges. -
6, 449, 563. 

Schramm, Rudolf (1813-1882) -
publicst german, deocrat mic
burghez ; în 1848 deputat în Adu
nrea naţiIlă prusiană, a făcut 
parte din aripa stmgă ; după re
voluţie a emigrat în Anglia ; a 
luat atitlldine împotriva lui 
Max ; în dceniul al 7-l. parti
zan al lui Bismarck, - 327, 328. 

Schurz, Krl (1829-106) - demo
crat mic-burghz german, parti
cipant la răscoala din 1849 din 
Badn.Palatnat ; a emigrat în Hl· 
veţia ; mai tîrziu om politic în 
S.U.A. - 333, 

Sebastini, Horace, conte (1772-
1851) - mareşal francez, diplo
mat ; ministru de exteme (183-
1832) , ambasador la ondra 
(1835-1840) . - 33. 

Segur d'Aguesseau, Raymond Paul 
(183-1889) - avcat şi om po
litic francez, a aderat pe rînd la 
toate partidele care se aflau la 
putere 1 reprezentant al prtidu
lui ordinii n Adunarea legisla
ivă. - 95. 

Seiler, Sebstian - publicist ger
man, în 1846 membru al Comite
tului comnist de corspondenţă 
dil Bruxelles, membu al Ligii 
comniştilor, participant la re
voluţia dil 1848-1849 n Ger· 
mnia. - 449. 
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Shaftesbuy, Anhony, conte (1671-
1713) - filoof moralist eglez, 
repreznnt de samă l deis
mli, om politic, whig. - 224. 

Shakespere, William (1564-1616) 
- mre sriitor englez. - 175. 

Sickingen, Frnz von (1481-15) 
- cavaler german, a aderat la 
Reformă 1 conducătorul răscoalei 
avalerilor din 1522-1523. 
376, 403, 404, 6, 446. 

Sigel, rz (124-102) - fost 
ofiţer dn Baden, demrat mic
brghez, a luat parte la mişca
rea revoluţionară din Bad. din 
1848-1849, comandnt suprem. 
apoi comandant suprem adjunct l armatei revoluţionare din Ba
den fa timpul 'ăscoalei din 149 
din Baden-Palatinat 1 mai tiziu a 
emigrat în Elveţia şi nglia 1 n 
1852 a plecat n S.U.A., prtici· 
pant activ a războiul civil de 
prtea celr dn Nord. - 142, 
147, 197, 202-209, 332, 33, 

Simon, Ludwig (181--1 872) - avo
cat dn Trir, derat mic-br
ghez, n 184-149 dputat în 
Adunrea naţională de la Frank· t, a făcut parte din aripa 
stingă 1 . emigat în Elveţia. -
21--21. 

Slngerhns (Singer, Hans) - unul 
dintre capii cnjuraţii „Sărmanul 
Krad" şi ai răscoalei ţăranilor 
dn Wirttemberg şi din rgiu
nile muntose ale Suabiei din 
1514. - 396. 

Smith, Adam (1723-170) - co
nomst englez, nul dntre cei 
mai de seamă reprezentnţi ai 
economiei politice clasice bur
gheze. - 503. 

Sobrler, Marie Joseph (aprox. 
1 825-154) - demoorat francez, a făcut parte n scietăţile re
voluţion'e secree în perioada 

llrhiei n iulie 1 n mrtie 
1848 a fonat zirul .Commne 
de Pis", cre era organul pre
fcturii dn Paris. - 288. 

Soulouque, Faustin (1782-1867) -
ngu, prdintele republicii 
Haiti 1 în 1849 s-a proclamat îm
părat sub nmele de Faustin I. 
- 48. 

Spăt, Dietich (m. 1536) - nobil 
german 1 comndantul unui deta
şament din amata de pedepsire 
a lui Truchsss. - 420, 422, 

Stenberg, Alexnder, baron von 
(18--1868) - scriitor racţio
nr german, a idealizat aristocra
ţia feudală din evul mediu, -
213. 

Stiner, Max (pseudonimul literr 
al lui Kaspar Schmidt) (1806-
1 856) - filozof gman, tinăr he
geLian, unul dinre ideologii in
dividualsmului şi anarhismului 
burghez. - 311 ,  452455. 

Stoffel - unul dinre orgnizatorii 
conjuraţiei ţărăneşti din 1513 a 
.pincii" de pe cursul superior 
al Rinuli şi din Pădurea Nea
ră 1 după descoperirea conjura
ţiei s-a ascs. - 394. 

Storch, Niklas ţesător n 
Zwkkau, a ânceputul secolului 
al XVI-ia conducătorul sctei 
locle a nabaptiştilor 1 sub in
fluenţa lui Mnzer a propovăduit 
răscala populară împotriva bisiii şi feudalilor laici, - 379. 

Strasser, Friedrich - pictor aus
triac, participnt la revoluţia din 
148 din Ausria, în 189 coman
dnt de şi n armata revoluţio
nară dn Baden-Palatnat. - 179. 

Strauss, David Fidrich (1808-
1874) - filozof şi publicist ger· 
man, nul dinre tinerii hgelini 
de smă, după 1866 naţional· 
liberal. - 275, 
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Struve, Gustav (1805-1870) - de
crat mic-brghez gemn, de 
profesiune ziarist 1 nul dintre 
conducătorii răscoalei din Baden 
din 1848 şi ai răscoalei din Ba
dn-Palatiat din 1849 1 membru 
al comitetului din Baden ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat n Gemania 1 unul dintre liderii 
emigranţilor mic-burghezi ger
mni n Anglia 1 participant la 
războiul civil din S.U.A. de par
tea celor din Nord. - 1 17, 143-
146, 148, 166, 191-193, 205-206, 38, 330, 333, 570, 571 . 

Stuart - dinastie rgală cxe a 
donit în Scoţia (începînd din 
1371) şi în Anglia (1603-1649, 
16--1714). - 226. 

Sue, Eugene (1804-1857) - scriitor 
frncez, autor de romane senti
mntale mic-burgheze pe teme 
sciale. - 89, 102, 103, 486-488. 

Sulz, Rudolf, conte - judecător al 
tribunalului imperial din RoU
weil 1 unul dinre orgnizatorii 
rprimării ţăranilr răculaţi din 
sudul Gemniei în timpul răz
boiului ţărănsc din 1525. - 430. 

Suvorov, Aleksndr Vsilievici 
(173-1800) - are comndant 
de oşti rus. - 519. 

Szdleresl, Ambros - locuitor n 
Psta, a aderat a răscoala ţăra
nilr din Ungaria din 1514 1 fiind 
numit comandant al unui detaşa
ment ţărănesc, i-a rădat pe 
răs�aţi şi a recut de p artea 
nobilimii. - 399. 

Znayde, Franz (179--1850) 
p artcipnt la răscoala poloneză 
din 183--1831, în 1849 general 
în amata revoluţionră din Ba
den-Palatinat. - 163, 164, 168, 
174, 179, 188, 189, 191.  

T 
Talleyrand-Perigord, Charles Mau

rice, prinţ (175-1838) - celebu 
diplomat francez, ministru de 
extene (1797-1799, 179--1807, 
181-1815), reprezentntul Fran
ţei la Congresul de a Viena 
(1814-1815) 1 s-a remarcat prin
tr-o totală lipsă de principi în 
politică şi prin cupiditate. - 326. 

Techow, Gustav Adolf (1813-1893) 
- ofiţer prusian, demorat mic
burghez, a luat parte la eveni
mentele revoluţionare din 1848 
din Ungaria, şeful statului-major 
al armatei revoluţionare din Pa
latinat 1 după înfrîngerea răscoa
lei din 1849 din Baden-Palatinat 
a emigrat în Elveţia, unul dinre 
conducătorii asoiaţiei emigran
ţilor .Cenralizaxea revoluţiona
ră" din Elveţia 1 în 1 852 a plecat n Astralia. - 164, 191 .  

Teleki, Istvan (. 1514) - consilier 
regal, mai tîrziu vistiernic în 
Ungaria 1 a fost omorît de răscu
laţi în timpul răscoalei ţărăneşti 
din 1514. - 99. 

Teste, Jen Baptiste (178--1852) 
- avocat şi bărbat de stat fran
cez, orleanist, ministru al comer
ţului, justiţiei şi lurărilor pu
blice în perioada marhiei din 
iulie 1 a fost deferit justiţiei p enu corupţie şi abuz. - 82. 

Thiers, Adolphe (1797-1877) 
istor.ic şi bărbat de stat brghez 
francez, prim-minisru (183--
1840) 1 în perioada celei de-a 
doua republii deputat în Aduna
rea constituantă şi Qll Adnarea 
legislativă, orleanist 1 preşedinte 
al republicii (1871-1873) , călăul 
Comunei din Paris. - 74, 77, 79, 
90, 104, 106, 226, 487, 489, 

Thome - colonel din Baden, tn 
1849 comandant de divizie în ar
mata revoluţionară din Baden-
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Palatinat ; spre sfîrşitul campa
niei s-a situat pe o poziţie capi
tulardă. - 197. 

Thumb, Konrad (1465-1525) 
onsilier al ducelui Ulrich de 
Wlrttemberg. - 397. 

Thunfeld, Knz - cavaler german, 
vasal al episcopului de Wlrz
burg ; în 1476 a luat parte la 
c onspiraţia ţărănească a lui 
Hans Boheim din Niklashausen 
(episcopaul Wzburg). - 389 
390. 

Thunfeld, Michael - a participat 
împrenă u tatăl său Kunz 
Thunfeld la cospiraţia ţără
�ască din 1476 a lui Has 
Bohim din Niklshausen (epis
copatul Wlrzburg). - 389, 30. 

Tiphaine, Jean Laurent (n. aprox. 
1805) - democrat francez, a fă
cut p arte din societăţile revolu
ţionare screte în perioada mo
nrhiei din iulie, adept al ziaru
lui .Reforme".  - 288. 

Tooke, Thomas (1774-1858) 
conomist burghez englez, a ade
rat la şcoala clasică ; critic l 
toriei banilor . lui Ricardo. -4. 

Toussaint-Louverture (Louvertme, 
dit Toussa.int), Frn;ois Domini
que (1743-1803) - conducătorul 
mişcării revoluţionare a negrilor 
din Haiti, îndreptată împotriva 
stăpînirii spniolilor şi englezilor în pe.oada revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVlI-lea. - 8. 

Trelat, Ulysse (179-1879) - om 
politic francez, Tepublican bur
ghez. în 1848 deputat în Aduna
rea constituantă ; mnistru al lu
crărilor publice (mai-iunie 1 848) . 
- 31 . 

Trier, arhiepiscop de - vezi Ri
chard, 

Trocinski, Felix - participnt la 
răscoala poloneză din 13-
1831, mai tîrziu a emigrat ; în 
1849 comandantul detaşmenului 
polnez din armata revoluţionară 
din Baden-Palalinat. - 179. 

Truchsess, Georg (14-1531) -
comndantul forţelr rmate ale 
Uniunii din Suabia, n 1525 or
ganizatorul principal al reprimă
rii ţăranilor răsculaţi şi a pătu
rilor de jos răsculate de la oraşe. 
- 4412, 415, 41-28, 431 ,  
436. 

Turenne, Henri de la Tour d'Au
vergne, Îconte (161 1-1675) -
renumit comandlt de oşti fran
cez. - 528. 

Tzschirner, Samuel Erdman (aprox. 
1812-1870) - avcat gennan, 
democrat mic-burghez, în timpul 
revoluţiei din 18-1849 condu
cătorul extremei singi n Diea 
din Saxonia, nul din capii răs· 
coalei din mai 1849 n Dresda, 
prticipant · 1a răscoala n 1849 
din Badn-Palatinat ; după în
fringerea revoluţiei a emigrat în 
Elveţia, dx mai tîrziu n Anglia. 
- 170. 

Tyler, Wat (m. 1381) - conducă
torul marii răscoale ţărăneşti dLn 
nglia din 1381 .  - 373. 

u 
Ulrich (1487-1550) - din 148 

duce de Wirttemberg ; în 1519 l 
fost înlăturat ; a încercat să folo
sescă mişcarea ţărănească din 
155 pentu reinstaurarea puterii 
sale ; în 1534 a revnit pe tronul 
Wlrttembergului. - 3-398, 
410-412. 

V 

Vsco da Gama (1469-1524) - na· 
vigator portuqhez, în 1497-1498 
a descope1it drumul pe mare spre 
India, fădnd ocolul Africii. -
356. 
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Vauban, Sebastin le 
(133-1707) - mareşal 
ingmer militr, autorul 
de economie „La Dîme 
( .Dijma regală" ) .  - 84. 

Prestre 
frncez, 
lucrării 
royale" 

Venedey, Jakob (1805-1871) 
publicist radical german, în 1848 
deputat �n Adunarea naţională de 
la Frnkfurt, a făcut parte din 
aripa stingă ; după revoluţia n 
1848-1849 liberal. - 230, 480. 

Vidai, Fran�ois (181-1872) 
economist frncez scialist, în 
188 ecretarul comisiei de la 
Luxemburg, deputat în Adunarea 
legislativă (1850-1851) .  - 9-
6, 1 02, 323, 6. 

Vidil, Jules - ofiţr frallcez, so
cialist, membru l comitetului 
societăţii frnceze a emigrnţi
lor blnquişti din Londra. - 450, 
568. 

Vidocq, Frn�oos Eugene (1775-
1857) - criminal frncez, agnt 
secret l poliţiei ; lui îi sint atri
buite .Memoriile lui Vidocq" ; 
nmele său a devenit nume co
mn pentru desemnarea copoiului 
abil şi a potlogUlui. - 295. 

Vivien, Alexndre Frn�ois (1799-
154) - avoat şi om politic 
frncz ; orleanist ; în 1840 mi
nisu l justiţiei ; în 1848 mi
nisru l lucrărilor publice în 
guvenul avaignac. - 43. 

Vogt, Krl (181-1895) - natura
list grman, matenalist vulgar, 
democrat mic-burghez ; în 1848-
1849 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frnkfurt ; a făut 
parte dm aripa stingă ; în iunie 
1849 unul n i cinci rgenţi 
ai impÎului ; în 1849 a emigrat 
din Gemania ; demscat de Marx . p amfletul .Domnul Vogt• a 
agnt l lui Ludovic Bonaparte. 
- 230. 

Voltaire, Fran�ois Mrie 
1778) - filozof deist 

(169-
frncez, 

crior sairic, istoric, reprezn
tnt de seamă al iluminismului 
b:rqhez de la sfîrşitul secolului 
al XVIll-lea ; a luptat împotriva 
absolutismului şi catolicismului. 
- 76. 

w 
Waldau, Max (pseudonJimul literar 

al lui Richrd Georg Hauen
schild) (1825-1855) - scriitor 
german. - 213. 

Waldeck, Bnedict Franz Leo 
(1802-1870) - om politic ger
mn, radical burghez, de profe
siune juist ; în 1 848 unul dintre 
conducătorii aripii stingi şi vice
prşedinte al AdunăTii naţionale 
prsine ; mai lîrziu progreist. - 0, 324. 

Walpole, Robrt {167--1745) 
bărbat de stat nglez. lider al 
whigilor, prim-ministru (1721-
1742) ; a pus bzele sistemului 
guvenelor independente faţă de 
rege, care se sprijineau pe ma
joritatea parlamnră ; a folosit 
pe cară largă corupţia. - 224. 

Wehe, Jakob (m. 1 525) - pastor 
din Leipheim, adept al li Minzr ; în 1525 unul dinre condu
cătorii detaşmntului ţăranilor 
din Leipheim ; după zdrohlrea de
taşamentului a fost executat. -6, 411 ,  415, 420. 

W eigand, episcop de Bamberg 
(152-1556) - unul dintre or
gaizatorii repnmam ţăranilor 
răulaţi n Frncnia în 1525. 
- 428. 

Weiss - medic germn, partici
p ant la rscoala din Baden-Pala
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