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V 

Prefaţă 

Volumul al 8-lea al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cu
prinde lucrările scrise de ei din august 185 1  pînă în 
martie 1853. 

In condiţiile unei înverşunate reacţiuni în Europa, Marx 
şi Engels au socotit că sarcina lor de căpetenie constă în 
sintetizarea teoretică continuă a experienţei luptelor revo
luţionare din 1 848-1849, menţinerea şi acumularea de forţe 
ale proletariatului revoluţionar, pregătirea teoretică a cadre
lor pentru partidul proletar. Marx şi Engels îşi orientau în 
acest timp tovarăşii de luptă spre munca minuţioasă şi per
severentă de însuşire a cunoştinţelor, pregătindu-i astfel să 
întîmpine bine înarmaţi noul avînt al mişcărilor revoluţio
nare democratice şi proletare. 

Marx şi Engels acordau o mare importanţă dezvoltării 
continue a teoriei lor revoluţionare. Obiectul principal al 
cercetărilor ştiinţifice ale lui Marx devine acum economia 
politică. Dacă pînă în 1848 în centrul atenţiei lui Marx fusese 
fundamentarea filozofică a comunismului ştiinţific, iar în 
1 848-1 849 elaborarea ideilor politice, în perioada 1 850-
1870 pe primul plan s-a impus studiul economiei. Reluîndu-şi, 
la sfîrşitul anului 1 850, cercetările, începute încă în deceniul 
al 5-lea şi consacrate criticii economiei politice burgheze, 
Marx nădăjduia să sfîrşească curînd această lucrare, dar 
atunci nu a reuşit să-şi înfăptuiască planul. Cauza consta nu 
numai în condiţiile grele ale vieţii de emigrant a lui Marx, 
nu numai în căutarea fără succes a unui editor, ci şi în marea 
scrupulozitate ştiinţifică a lui Marx, scrupulozitate care l-a 
determinat să cerceteze în mod critic mereu alte izvoare şi 
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altă literatură, să prelucreze mereu alte şi alte fapte şi mate
riale oferite de viaţă. Caietele pregătitoare ale lui Marx do
vedesc că, alături de ştiinţele economice propriu-zise, el stu
dia şi un vast material bibliografic cu privire la istoria 
tehnicii, la istoria culturii, la matematică, la agronomie şi la 
alte ştiinţe care-l interesau în legătură cu studiile de eco
nomie politică. Marx urmărea pas cu pas progresul făcut în 
orice domeniu al ştiinţei şi-şi însuşea în mod critic toate cu
ceririle noi ale gîndirii omeneşti. 

In această perioadă, obiectul principal al cercetărilor 
teoretice ale lui Engels l-au constituit ştiinţele militare, 
istoria artei militare. Inseşi necesităţile luptei revoluţionare 
din 1848-1849 îl siliseră pe Engels să se ocupe cu studiul 
problemelor militare, în primul rînd studiul problemelor in
surecţiei armate. După mutarea sa la Manchester în noiem
brie 1850, Engels a început să studieze sistematic şi temeinic 
arta militară. Rezultatul imediat a fost manuscrisul „Posibili
tăţile şi perspectivele unui război al Sfintei Alianţe împotriva 
Franţei în 1 852" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Editura 
politică, 1960, pag. 509-540) , precum şi articolul „Anglia",  
publicat în volumul de faţă. După aceasta Engels a intenţio
nat să scrie o lucrare despre războaiele din 1848-1849, în 
special despre războiul revoluţionar din Ungaria. Ceea e l-a 
deteminat în ecial pe Engels să suieze ata militară a 
fost înţelegerea profundă a uriaşului rol pe care problemele 
luptei armate urmau să-l joace în viitoarele evenimente re
voluţionare. 

Pe lingă munca depusă în domeniul ştiinţelor militare, 
Engels s-a ocupat la Manchester şi cu studiul limbilor, cu 
probleme de lingvistică. Stăpînind la perfecţie mai multe 
limbi europene, Engels a început să studieze în decembrie 
1850 limba rusă şi alte limbi slave. El lega studiul unei limbi 
de studiul istoriei poporului respectiv, de cultura şi de lite
ratura acestuia. Engels ponea la studiul unei limbi nu numai 
din interes ştiinţific, ci ţinînd seama şi de necesităţile activi
tăţii revoluţionare internaţionale practice pe care o desfă
şura împreună cu Marx şi a celei pe care trebuiau s-o 
desfăşoare pe viitor. 

Marx şi Engels îşi îmbinau studiile lor teoretice cu acti
vitatea politică de partid îndreptată spre organizarea unui 
partid proletar, spre educarea cadrelor acestuia în spiritul 
comunismului ştiinţific. In această perioadă a devenit foarte 
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ascuţită lupta dusă de Marx, Engels şi adepţii lor împotriva 
fracţiunii sectare Willich-Schapper, care a dus, încă în sep
tembrie 1850, la o sciziune în cadrul Ligii comuniştilor. Dind 
o ripostă elementelor sectare din mişcarea muncitorească şi 
democratică, demascînd intrigile diferitelor grupări de emi
granţi şi planurile lor aventuriste de organizare de complo
turi şi insurecţii, Marx şi Engels au apărat cu hotărîre prin
cipiile ideologice ale partidului proletar, fundamentînd 
tactica lui în condiţiile reacţiunii care începuse. 

Cu toate greutăţile ivite în acest timp în calea apărării 
prin presă a concepţiilor lor, Marx şi Engels nu şi-au între
rupt activitatea lor publicistică. Ani de-a rîndul, în paginile 
organelor cartiste „Notes to the Peoplea şi „People's Paper", 
ei au apărat punctul de vedere proletar în problemele politice 
cele mai importante şi au luat atitudine faţă de evenimentele 
contemporane cele mai de seamă. Din toamna anului 1851 a 
început colaborarea regulată a lui Marx la ziarul american, 
progresist pe vremea aceea, „New York Daily Tribune", 
colaborare care a durat mai bine de 1 0  ani. Colaborarea la 
acest ziar i-a dat lui Marx posibilitatea ca, într-o vreme cînd 
lipsea aproape cu desăvîrşire o presă muncitorească, să-şi 
continue activitatea sa publicistică combativă şi să influen
ţeze, fie şi indirect, opinia publică în folosul partidului 
proletar. Intrucît însă munca la „New York Daily Tribune " 
ameninţa să absoarbă tot timpul lui Marx şi astfel să-l sus
ragă de la cercetările sale în domeniul economiei politice, 
cărora Marx şi Engels le atribuiau o importanţă primordială. 
la rugămintea lui Marx un mare număr de articole şi cores
pondenţe au fost scrise de Engels. Dintre acestea face parte 
şt seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germa
nia" ,  cu care începe volumul de faţă. 

In lucrarea „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" ,  
Engels a dezvăluit d e  pe  poziţiile materialismului istoric pre
misele, caracterul şi forţele motrice ale revoluţiei germane 
din 1848-1849. Articolele lui Engels au făcut bilanţul expu
nerilor întemeietorilor marxismului chiar în anii revoluţiei, 
făcute de la tribuna „Noii gazete renane " .  Pe baza analizei 
învăţămintelor revoluţiei, Engels a arătat justeţea platformei 
politice a partidului proletar, prin care se urmărea unirea 
Germaniei pe cale revoluţionară şi transformarea consecvent 
democratică a orînduirii ei sociale şi politice. In articolele 
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sale, Engels ne-a dat un tablou expresiv al situaţiei interne 
şi internaţionale în care s-a desfăşurat revoluţia germană. El 
a analizat condiţiile social-economice ale Germaniei din vre
mea aceea şi a arătat felul cum au influenţat mersul mişcării, 
a caracterizat cele mai importante etape ale revoluţiei şi 
rolul pe care l-au jucat în cadrul ei diferitele clase, a dez
văluit cauzele înfrîngerii revoluţiei. Lucrarea lui Engels este 
un model strălucit de analiză marxistă a unui complex de 
evenimente istorice. 

In această lucrare au fost dezvoltate şi concretizate prin
cipalele teze ale materialismului istoric. Luînd drept pildă 
Gerlania din 1848-1849, Engels a arătat importanţa hotărî
toare pe care o are în istorie baza economică a societăţii, 
necesitatea analizării acesteia pentru înţelegerea istoriei po
litice şi a ideilor sociale, rolul luptei de clasă în dezvoltarea 
societăţii antagoniste, legitatea revoluţiilor ca expresie a 
nevoilor vitale şi a trebuinţelor popoarelor, a căror satisfa
cere este împiedicată de orînduirea socială şi politică peri
mată. Reluînd iqeea profundă a lui Marx că revoluţiile sînt 
„locomotivele istoriei u, Engels caracterizează revoluţia ca 
„motor puternic al progresului social şi politicu care sileşte 
naţiunea „să parcurgă în cinci ani un drum pe care, în îm
prejurări obişnuite, nu l-ar parcurge într-un secolu (vezi vo
lumul de faţă, pag. 38). 

Analizînd forţele motrice ale revoluţiei germane pe baza 
unui bogat material faptic, Engels dezvoltă ideea, care tree 
ca un fir roşu prin articolele sale şi ale lui Marx din „Noua 
gazetă renană u, că burghezia liberală germană este incapa
bilă să aibă un rol conducător în revoluţia germană, că ea 
alunecă pe poziţii contrarevoluţionare, că trădează interesele 
aliatului ei necesar în lupta împotriva feudalismului, ţărăni
mea. Această concluzie a fost foarte importantă nu numai 
pentru istoria ulterioară a Germaniei, ci şi a unui şir de alte 
ţări. Astfel, nu o dată a amintit V. I. Lenin această concluzie 
a lui Marx şi Engels, cînd, analizînd caracterul şi forţele mo
trice ale revoluţiei din 1905-1907 din Rusia, a apărat ideea 
elaborată de el a hegemoniei proletariatului în revoluţia 
burghezo-democratică. 

In lucrarea lui Engels, un loc de seamă este acordat carac
terizării rolului conducătorilor democraţiei mic-burgheze, 
care au dat dovadă de miopie politică, de laşitate şi de ne-
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hotărîre în toate etapele critice ale revoluţiei, contribuind 
astfel la înfrîngerea ei. Engels biciuieşte „cretinismul parla
mentar" al liderilor mic-burghezi, credinţa lor în atdtputerni
cia instituţiilor parlamentare, teama lot de a depăşi cadrul 
constituţional şi de a apela la popor, la sprijinul maselor 
înarmate. Engels arată că cea mai consecventă şi adevărata 
forţă de luptă a revoluţiei este clasa muncitoare, care „re
prezenta interesele reale şi just înţelese ale naţiunii în în
tregul ei„. " (vezi volumul de faţă, pag. 103). 

O însemnătate excepţională o au sintetizările făcute de 
Engels în lucrarea sa şi care se referă la tactica luptei revo
luţionare. Engels cerea de la clasa revoluţionară şi de la 
partidul ei hotărîre, curaj, abnegaţie, pricepere în acţiuni 
energice şi ofensive. El scria că „în revoluţie, ca şi în război, 
trebuie întotdeauna să înfrunţi duşmanul şi cel care atacă 
este într-o situaţie avantajoasă" (vezi volumul de faţă, 
pag. 80). V. I. Lenin a apreciat în mod deosebit ideea, expri
mată în această lucrare, că „în timpul revoluţiei există mo
mente cînd a ceda fără luptă duşmanului o poziţie demorali
zează masele mai mult decît înfrîngerea n luptă" (V. I. Lenin. 
Opere, vol. 16, E.S.P.L.P. 1957, pag. 381 ). 

In lucrarea „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania• 
sînt puse bazele învăţăturii marxiste despre insurecţia ar
mată. In ea a fost formulată pentru prima oară teza că „insu
recţia este o artă, ca şi războiul sau ca oricare altă artă" (vezi 
volumul de faţă, pag. 99), au fost stabilite principalele reguli 
după care trebuie să se conducă în insurecţie partidul revo
luţionar. Dezvoltînd învăţătura marxistă despre insurecţie, 
V. I. Lenin a arătat că în aceste reguli sînt sintetizate învă
ţămintele cu privire la insurecţia armată ale tuturor revolu
ţiilor precedente. 

In lucrarea sa, Engels a acordat o atenţie deosebită pro
blemei naţionale în revoluţia germană. Apărînd principiile 
internaţionalismului proletar, el a înfierat politica de asu
prire naţională şi de asmuţire a unor popoare împotriva 
celorlalte, politică dusă de clasele stăpînitbare din Austria şi 
din Prusia. Engels a condamnat cu hotărîre poziţia trădătoare 
a burgheziei germane faţă de mişcarea de eliberare naţională 
a polonezilor, ungurilor, italienilor şi a fundamentat poziţia 
consecvent internaţionalistă a aripii proletare a democraţiei 
germane, care sprijinea revendicarea de a se acorda acestor 
popoare independenţa. 
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In lucrarea sa, Engels atinge şi problema referitoare la 
mişcarea naţională a popoarelor slave, care făceau parte pe 
atunci din Imperiul austriac (cehii, slovacii, croaţii etc.). Se 
ştie că în prima etapă a revoluţiei din 1 848-1849, cînd în 
mişcarea naţională a cehilor şi a celorlalte popoare slave din 
Austria s-au manifestat puternice tendinţe revoluţionar-de
mocratice (insurecţia de la Praga din iunie 1848, acţiunile 
antifeudale agrare de masă), Marx şi Engels nutreau o sim
patie fierbinte pentru lupta acestor popoare. Cînd însă, după 
înfrîngerea forţelor democratice din mişcarea cehă şi din 
celelalte mişcări slave n Austria, au început ă precumpă
nească elementele de dreapta burghezo-moşiereşti, monarhia 
habsburgică şi ţarismul rus au reuşit să se folosească de 
mişcarea naţională a acestor popoare în lupta lor împotriva 
revoluţiei germane şi ungare. In legătură cu aceasta, Marx şi 
Engels, care au privit întotdeauna problema naţională din 
punctul de vedere al intereselor revoluţiei, şi-au schimbat 
atitudinea faţă de mişcarea naţională a acestor popoare. Marx 
şi Engels puneau mai presus de orice interesele revoluţiei, 
interesele luptei împotriva duşmanilor ei, în primul rînd 
împotriva ţarismului, care reprezenta în vremea aceea prin
cipalul bastion al reacţiunii din Europa. „Din aest motiv, şi 
numai din acest motiv, au fost Marx şi Engels împotriva miş
cării naţionale a cehilor şi slavilor de sud" (V. I. Lenin. 
Opere, vol. 22, Editura P.M.R., 1 952, pag. 335). 

Lucrarea „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania", pre
cum şi unele articole scrise anterior de Engels, a „Lupta din 
Ungaria" şi „Panslavismul democrat" (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 6, Editura politică, 1959, pag. 181-193 şi 
301-319), cuprind, alături de aprecierea justă a rolului obiec
tiv al mişcărilor naţionale ale popoarelor slave din Austria 
în condiţiile concrete din 1848-1 849, şi unele afirmaţii gre
şite privitoare la destinele istorice ale acestor popoare. 
Engels dezvoltă ideea că aceste popoare nu mai sînt capabile 
de o existenţă naţională independentă şi că soarta lor inevi
tabilă este să fie înghiţite de un vecin mai putenic. Această 
concluzie a lui Engels e explică în special prin ideea gene
rală pe care şi-o formase în perioada aceea în legătură cu 
destinele istorice ale popoarelor mici. Engels socotea că 
mersul dezvoltării istorice, a cărei tendinţă fundamentală în 
capitalism este centralizarea, crearea de state mari, duce la 
înghiţirea popoarelor mici de către naţiunile mai mari, cum a 
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fost cazul cu valonii în Anglia, cu bascii în Spania, cu bretonii 
de sud în Franţa, cu creolii spanioli şi francezi, al căror teri
toriu a fost cotropit de Statele Unite ale Americii. Remarcînd 
în mod just tendinţa, proprie capitalismului, spre centralizare, 
spre crearea de state mari, Engels nu a ţinut seama de cea
laltă tendinţă, de lupta dusă de popoarele mici împotriva 
asupririi naţionale şi pentru independenţa lor, de tendinţa lor 
de a-şi făuri state proprii. Pe măsură ce mase largi populare 
erau atrase în lupta de eliberare naţională, pe măsură ce 
creştea conştiinţa şi organizarea lor, mişcarea de eliberare 
naţională a popoarelor mici, inclusiv a popoarelor slave din 
Austria, căpăta un caracter tot mai democratic, mai progre
sist şi ducea la lărgirea frontului luptei revoluţionare. După 
cum a arătat istoria, micile popoare slave care înainte făcu
seră parte din Imperiul austriac nu numai că au dovedit că 
sînt capabile de o dezvoltare naţională de sine stătătoare, 
de formarea unui stat propriu, dar au trecut şi n rîndurile 
făuritorilor celei mai înaintate orînduiri sociale. 

Lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte", publicată în volumul de faţă, se numără printre 
operele cele mai de seamă ale comunismului ştiinţific. 
Această operă, genială prin felul cum analizează evenimen
tele istorice şi prin generalizarea teoretică pe care o face, 
este în acelaşi timp şi o adevărată capodoperă a publicisticii 
revoluţionare. După cum spune W. Liebknecht, în această 
lucrare a lui Marx „seriozitatea plină de revoltă a lui Tait 
e îmbină cu ironia ucigătoare a lui Juvenal şi cu mima 
sfîntă a lui Dante" („Amintiri despre Karl Marx", E.S.P.L.P. 
1956, pag. 142). 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte0 a apărut 
ca o continuare a lucrării lui Marx „Luptele de clasă în 
Franţa. 1848-1850". Ca şi în prima lucrare, drept cheie pen
tru explicarea istoriei Franţei în perioada revoluţiei i-au ser
vit lui Marx legile dezvoltării sociale descoperite de el, con
cepţia materialistă despre istorie, teoria luptei de clasă. 

Aplicarea dialectiii materialiste i-a permis lui Marx ă 
facă în această lucrare, scrisă imediat după evenimentele 
respective, o analiză clasică a principalelor etape ale revo
luţiei franceze din 1848, să urmărească repartizarea forţelor 
de clasă în perioada celei de-a doua Republici şi să explice 
în mod profund ştiinţific adevăratele cauze ale loviturii de 
stat contrarevolutionare din decembrie 1851 a lui Ludovic 
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Bonaparte. „Această strălucită înţelegere a istoriei vii de zi 
cu zi - scria Engels -, această pătrundere clară a eveni
mentelor chiar în clipa în care se petrec, este cu adevărat 
fără pereche u (K. Marx şi F. Engels. Opere alese în două 
volume, val. I, E.S.P.L.P. 1955, ediţia a II-a, pag. 241). 

Prin exemplul concret al Franţei, Marx a arătat rolul luptei 
de clasă ca forţă motrice a istoriei. Urmărind toate schim
bările esenţiale de poziţie ale anumitor partide politice în 
diferitele etape ale revoluţiei, Marx a dezvăluit caracterul 
de clasă al acestor partide şi resorturile ascunse ale activi
tăţii lor. Un interes deosebit prezintă ideile profunde ale lui 
Marx cu privire la rolul partidelor politice în viaţa socială, 
la atitudinea reprezentanţilor politici şi literari ai unei clase 
sau alteia faţă de masa clasei respective. Prin exemplul acti
vităţii partidelor burgheze şi mic-burgheze care au acţionat 
pe arena politică a Franţei în anii celei de-a doua Republici, 
Marx a ară.ţat că trebuie să se facă o mare deosebire între fra
zele şi iluziile diferitelor partide politice şi adevărata lor 
natură. Totodată Marx prevenea împotriva ideii vulgare că 
ideologul unei clase sau alteia trebuie să ducă el însuşi în 
practică felul de viaţă propriu clasei respective. Astfel, 
ideologii micii burghezii nu trebuie să fie neapărat negustori. 
Orizontul lor teoretic, care corespunde cadrului îngust l 
vieţii micii burghezii, îi face să fie reprezentanţii acestei 
clase şi de aceea ei ajung din punct de vedere teoretic la 
aceleaşi probleme şi soluţii la care este minată în mod practic 
mica burghezie de interesele ei materiale. „Acesta este, în 
genere, raportul dintre reprezentanţii politici şi literari i 
unei clase şi clasa pe care o reprezintă u (vezi volumul de 
faţă, pag. 148). 

In opoziţie cu interpretarea idealistă a cauzelor loviturii 
de stat de la 2 decembrie 1851, care reducea totul la uneltirile 
uzurpatorului Ludovic Bonaparte şi ale clicii lui, glorificînd 
astfel conştient sau inconştient personalitatea uzurpatorului, 
Marx socotea lovitura de stat bonapartistă drept rezultat 
inevitabil al desfăşurării anterioare a evenimentelor. El vedea 
în această lovitură de stat desăvîrşirea logică a unei serii 
întregi de acte contrarevoluţionare ale burgheziei dominante 
în anii republicii, a ofensivei ei permanente împotriva drep
turilor democratice ale poporului, a atentatelor continue îm
potriva cuceririlor revoluţionare. Lovitura de stat a fost 
rezultatul legic al creşterii caracterului contrarevoluţionar al 
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burgheziei, al falimentului politicii laşe şi şovăielnice a parti
delor burgheze, care de frica „fantomei roşii" a cedat o po
ziţie după alta complotiştilor bonapartişti. Revoluţia burgheză 
franceză de la mijlocul secolului al XIX-lea s-a dezvoltat, 
spre deosebire de revoluţia de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea, „pe o linie descendentă", a arătat Marx; rolul con
ducător în această revoluţie trecea, la fiecare cotitură, în 
mîinile partidelor din ce în ce mai de dreapta. „Ea este anga
jată în această mişcare regresivă încă înainte ca ultima ba
ricadă din februarie să fi fost înlăturată şi înainte ca prima 
putere revoluţionară să fi fost constituită" (vezi volumul 
de faţă, pag. 141-142). In această idee a lui Marx este expri
mată particularitatea revoluţiei burgheze, care constă în 
aceea că burghezia acţionează deja ca o forţă antipopulară, 
contrarevoluţionară, iar proletariatul este încă prea slab pen
tru a împiedica ofensiva contrarevoluţiei. Intr-o astfel de Îl
prejurare iese în special la iveală caracterul şubred al rîn
duielilor burghezo-democratice şi se creează condiţii pentru 
tot felul de încercări de restaurare. 

Marx a arătat cu o deosebită vigoare caracterul mărginit 
şi contradictoriu, formal şi aparent al democraţiei burgheze. 
Un exemplu grăitor în acest sens a fost constituţia celei de-a 
doua Republici, în care fiecare paragraf, după cum foarte 
nimerit precizează Marx, conţinea „propria a antiteză, pro
priul său senat şi propria a cameră, şi nume în form.ările 
generaie ibertata, iar în preizări suprimarea Hbetăţii" 
(vezi volumul de faţă, pag. 132). 

Lămurind adevăratele cauze ale instaurării regimului 
bonapartist contrarevoluţionar în Franţa, Marx a făut o ca
racterizare profundă a esenţei bonapartismului. Trăsăturile 
distinctive ale acestuia constau în politica de manevrare a 
claselor, în independenţa aparentă a puterii de stat, în apelul 
demagogic lansat către toate păturile sociale, apel care a
muflează apărarea intereselor vîrfurilor exploatatoare. De
mascînd metodele neruşinate de dominaţie a elementelor 
celor mai contrarevoluţionare ale burgheziei sub forma dic
taturii bonapartiste, Marx arată că, de dragul menţinerii 
orînduirii exploatatoare, burghezia predă puterea în mîinile 
celor mai deşănţaţi aventurieri şi îngăduie excesele cele mai 
sîngeroase ale militarismului, folosirea elementelor riminale, 
şantajul, corupţia, demagogia grosolană şi alte mijloace mur
dare. Dezvăluind aceste trăsături respingătoare ale regimului 
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bonapartist, Marx a prezis în mod profetic inevitabilitatea 
falimentului monarhiei bonaparbiste restaurate, măcinată de 
profunde contradicţii interne. 

ln lucrarea sa, Marx a acordat multă atenţie ţărănimii 
franceze şi atitudinii ei faţă de lovitura de stat bonapartistă. 
Menţionînd că agitaţia bonapartistă s-a bucurat de succes în 
rîndurile ţăranilor, Marx subliniază totodată că nu ţărănimea 
revoluţionară a constituit sprijinul lui Ludovic Bonaparte, i 
cea conservatoare. Această ţărănime l-a votat din cauza 
înapoierii ei politice şi a oprimării ei, din cauza izolălii 
ei de viaţa civilizată a oraşelor, a oiizomului ei îngust, 
generat de înseşi condiţiile de existenţă ale gospodăriilor 
ţărăneşti, parcelate şi izolate una de cealaltă. Politica Adu
nării constituante şi a Adunării legislative, ambele burgheze, 
care îi considerau pe ţărani doar ca pe un obiect de estorcare 
de impozite, îndepărta ţărănimea de revoluţie şi o făcea să-l 
sprijine pe Ludovic Bonaparte. La aceasta a contribuit şi dra
gostea e o aveau pentru parcela lor ţăranii proprietari, care 
vedeau în dinastia napoleoniană pe ocrotitorul lor tradiţional. 
„Dinastia Bonaparte - scria Marx subliniind caracterul du
blu al naturii ţărănimii - nu reprezintă ţărănimea luminată, 
ci superstiţia ţăranului ; nu judecata, ci prejudecata lui ; nu 
viitorul, ci trecutul lui ... " (vezi volumul de faţă, pag. 209). 
Analizînd dezvoltarea economică a proprietăţii parcelare, 
Marx a ajuns la concluzia că, pe măsura ruinării gospodăriei 
parcelare ţărăneşti, a înrobirii ei de cămătarii capitalişti, o 
masă tot mai mare de ţărani e va elibera de influenţa nefastă 
a „ideilor napoleonieneu. Judecata ţăranilor, interesele lor 
bine înţelese, creşterea contradicţiilor dintre ei şi burghezie, 
toate acestea trebuie să ducă în mod inevitabil pe ţărani la 
stabilirea unei unităţi de acţiune cu clasa muncitoare. Ţă
ranii, scria Marx, „îşi găsesc ... aliatul şi conducătorul firesc 
în proletariatul de la oraşe, a cui misiune e răsturnarea 
ordinii burghezeu (vezi volumul de faţă, pag. 212). 

Această concluzie a lui Marx reprezintă dezvoltarea ideii 
alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănime, în care clasa 
muncitoare are rolul conducător, ideea formulată de el încă 
în „Luptele de clasă în Franţa u. In lucrarea „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte0, Marx dă o fundamentare 
şi mai completă a acestei teze de o importanţă capitală a 
marxismului, teză care decurge din întreaga experienţă a 
luptelor revoluţionare din 1848-1849. 
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Printre alte sintetizări teoretice importante făcute în lu
rarea sa, Marx formulează şi ideea genială că revoluţiile 
burgheze se deosebesc radical de revoluţiile proletare. Revo
luţiile proletare diferă de cele burgheze prin caracterul 
grandios al sarcinilor lor ; ele presupun o sfărîmare din te
melii a orînduirii existente, o transformare radicală a acesteia. 
Revoluţiile burgheze sînt efemere, ele îşi ating repede apo
geul. Revoluţiile proletare însă se caracterizează prin temei
nicia lor, ele se critică în permanenţă singure, nu se mulţu
mesc niciodată cu ceea ce au realizat, caută fără teamă să-şi 
cunoască şi să-şi îndrepte greşelle, tind să meargă nestăvi
t înainte. 

Deosebit de mare este însemnătatea teoretică şi politică 
a tezelor expuse de Marx în „Optsprezece brumar al lui Lu
dovic Bonaparte" cu privire la atitudinea revoluţiei proletare 
faţă de statul burghez. Aici Marx şi-a îmbogăţit teoria lui 
despre stat, despre dictatura proletariatului cu o concluzie de 
o importanţă covîrşitoare, trasă pe baza experienţei şi a în
văţămintelor revoluţiei. Servindu-se de exemplul istoriei 
Franţei, Marx dezvăluie esenţa statului burghez, trăsăturile 
lui caracteristice şi formele lui diferite şi ajunge la concluzia 
că toate revoluţiile burgheze nu au sfărîmat maşina de stat 
militară-birocratică centralizată, care s-a format încă în 
timpul monarhiei absolute, ci au folosit-o tot mai mult la 
înăbuşirea claselor exploatate. „Toate revoluţiile au perfec
ţionat această maşină în loc s-o sfărîme" (vezi vlumul de 
faţă, pag. 207). Revoluţia proletară, care are nevoie de o 
formă a puterii şi a centralizării de stat cu totul nouă, 1u 
poate lăsa neatins acest instrument de oprimare a maselor, 
parazitar şi exploatator prin însăşi natura lui. In ceea ce pri
veşte vechea maşină de stat, Marx vede sarcina revoluţiei 
proletare în „concentrarea împotriva ei a tuturor forţelor sale 
distructive" şi în sfărîmarea ei. „Faţă de «Manifestul comu
nist» - scria V. I. Lenin -, marxismul a făcut cu acest mi
nunat raţionament un pas uriaş înainte. In «Manifestul co
munist» problema statului este pusă în mod încă foarte 
abstract, fiind formulată în noţiuni şi expresii dintre cele mai 
generale. In pasajul de mai sus problema este pusă concret, 
iar concluzia trasă este extraordinar de precisă, de catego
rică, de concretă : toate revoluţiile de pînă acum au perfec
ţionat maşina de stat, ea trebuie însă zdrobită, sfărîmată. 
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Această concluzie este lucrul principal, fundamental în 
învăţătura marxistă despre stat" (V. I. Lenin. Opere, val. 25, 
E.S.P.L.P. 1956, pag. 402-403). 

V. I. Lenin a subliniat că la baza acestei concluzii extrem 
de importante a lui Marx a stat experienţa istorică a revolu
ţiei din 1848-1851. „Invăţătura lui Marx constituie şi în 
acest caz, ca şi întotdeauna, un bilanţ l experienţei, luminat 
de o concepţie despre lume profund filozofică şi de o bogată 
cunoaştere a istoriei" (V. I. Lenin. Opere, val. 25, E.S.P.L.P. 
1956, pag. 403). 

De lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte" se leagă, prin conţinutul lui, şi articolul lui Engels 
„Adevăratele cauze pentru care proletarii francezi au rămas 
oarecum pasivi în decembrie anul trecut". Şi în acest articol 
sînt dezvăluite cauzele instaurării regimului bonapartist în 
Franţa, esenţa şi contradicţiile proprii lui. Engels dă o ripostă 
încercărilor publiciştilor şi ziariştilor burghezi de a face pro
letariatul francez răspunzător de lovitura de stat. Arătînd 
că, datorită caracterului contrarevoluţionar al burgheziei, 
clasa muncitoare, învinsă în iunie 1848, a fost dezarmată şi 
de aceea lipsită de posibilitatea reală de a preîntîmpina 
instaurarea dictaturii bonapartiste, Engels subliniază totodată 
şi atitudinea ostilă a proletariatului faţă de această dictatură, 
interesul lui pentru restabilirea cit mai grabnică a libertăţilor 
democratice. 

Lucrarea comună a lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai 
emigraţiei", publicită în acet volum şi care nu a văzut lumina 
tiparului în timpul vieţii autorilor, reprezintă un pamflet la 
adresa liderilor democraţiei mic-burgheze, în primul rînd a 
reprezentanţilor ei germani - Kinkel, Ruge, Heinzen, Struve 
şi alţii. ln acest pamflet Marx şi Engels au demascat în con
tinuare ideologia şi tactica diferitelor curente mic-burgheze, 
demascare începută încă înainte de revoluţia din 1848. Prin
ipalul scop pe care l-au urmărit în aest pamflet consta în 
apărarea independenţei poziţiilor ideologice şi tactice ale 
proletariatului, împotriva influenţei dăunătoare a iluziilor 
mic-burgheze şi a întregii ideologii mic-burgheze. Totodată, 
pamfletul lui Marx şi Engels trebuia să fie un răspuns direct 
la numeroasele atacuri calomnioase ale liderilor mic-burghezi 
împotriva revoluţionarilor proletari. 

Pamfletul „Marii bărbaţi i emigraţiei", în care se face 
o strălucită aplicare a tuturor mijloacelor literare oferite de 
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satira politică - ridiculizarea fără cruţare a adversarului şi 
sublinierea părţilor respingătoare ale fenomenului criticat-, 
demască cu severitate adevăratele vicii ale burtă-verzimii 
germane şi ale reprezentanţilor ei politici şi literari. Marx şi 
Engels au schiţat cu o plasticitate u adevărat artistică o 
galerie de portrete ale „marilor bărbaţi" din rîndurile ei
granţilor mic-burghezi germani. Ei au arătat în mod sugestiv 
mediocritatea lumii lor spirituale filistine, banalitatea şi ca
racterul mărginit al concepţiilor lor filozofice şi politice, 
extrema lor inconsecvenţă în politică, trecerile, caracteristke 
micului-burghez, de la o extremă la alta, de la servilism şi 
conformism pînă la pseudorevoluţionarismul anarhic şi gălă
gios. Ridicînd vălul de pe cotidianul vieţii de emigraţie a 
liderilor mic-burghezi germani, Marx şi Engels au zugrăvit 
în pamfletul lor tabloul hidos al ciorovăielilor şi bîrfelilor, 
care se ascundeau îndărătul unor dispute principiale ; ei au 
înfierat fără cruţare frazeologia şi palavrageala de tot soiul, 
vorbăria demagogică despre revoluţie, transformarea activi
tăţii politice într-un teren prielnic carierismului, zizaniilor şi 
intrigilor. Zarva făcută de emigranţi oferea guvenelor cel 
mai bun pretext pentru a se deda la arestări şi prigoniri în 
Germania. Liderii mic-burghezi desconsiderau şi vulgarizau 
marea cauză a revoluţiei, ceea ce convenea forţelor contra
revoluţionare - iată principala concluzie pe care o sugerează 
pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei". 

In legătură cu arestarea a numeroşi militanţi ai mişcării 
muncitoreşti din Germania şi cu înscenarea de către guver
nul prusian a procesului de la Colonia intentat comuniştilor, 
eforturile lui Marx, Engels şi ale adepţilor lor au fost îndrep
tate în anii 1851-1852 luni de-a rîndul spre ajutorarea incul
paţilor şi demascarea procedeelor necinstite pe care guvernul 
prusian şi poliţia prusiană le-au folosit împotriva comunişti
lor. In volumul de faţă sînt publicate o serie de declaraţii 
pe care Marx şi Engels le-au făcut în presă în Jegătură cu 
procesul de la Colonia. Atît în aceste declaraţii cit şi în arti
colul lui Engels „Recentul proces de la Colonia" şi mai ales 
în lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniş
tilor de la Colonia" este demas:at pe de-a-ntregul josnicul 
sistem de provocări poliţieneşti, de spionări, mărturii min
cinoase şi falsuri cu ajutorul cărora a fost înscenat procesul. 
Această lucrare rămîne pînă în ziua de azi un document de 
o uriaşă forţă demascatoare, îndreptat împotriva prigonirii 

O - Marx-Engels, Opere voi. 8 
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poliţieneşti şi judiciare a reprezentanţilor clasei revoluţio
:are, împotriya

. 
organizato:ilor r�prim�rii mîrşave a militan

ţilor progresişti. In faţa mtregn lumi, Marx s-a ridicat nu 
numai ca apărător al acuzaţilor de la Colonia, ci şi ca un 
acuzator. El nu numai că a dat în vileag acţiunile criminale 
ale organizatorilor direcţi ai procesului, ci a şi ţintuit la 
stîlpul infamiei întreaga orînduire de stat poliţienească şi 
birocratică, întregul sistem putred al statului prusian. 

Marx demască fără cruţare caracterul tendenţios şi părti
nitor al justiţiei prusiene, caracterul de clasă al „justiţiei" 
burgheze. In persoana inculpaţilor, în faţa tribunalului bur
ghez se afla proletariatul revoluţionar neînarmat, de aceea 
auzaţii erau dinainte condamnaţi. Procesul de la Colonia, 
ca şi celelalte procese, a arătat în mod concret că „curtea 
u juri este un tribunal de castă al claselor privilegiate, orîn
duit în aşa fel încît să astupe lacunele legii prin amploarea 
conştiinţei burgheze" (vezi volumul de faţă, pag. 501). 

In lucrarea sa, Marx a respins acuzaţiile mincinoase de 
intenţii complotiste lansate împotriva membrilor Ligii comu
niştilor. El a arătat că tactica aventuristă şi complotistă este 
incompatibilă cu adevăratele sarcini ale organizaţiei parti
dului-proletar şi u formarea conştiinţei de clasă a proleta
riatului. Servindu-se pentru exemplificare de activitatea sci
zionistă şi dezagregantă a fracţiunii Willich-Schapper, Marx 
a arătat că o asemenea tactică duce la ruperea de mase, 
dăunează mişcării muncitoreşti şi creează un teren favorabil 
acţiunilor provocatoare ale poliţiei. Aventura şi sectarismul 
în politică, arăta Marx, corespunde înlocuirii concepţiei ma
terialiste despre lume u voluntarismul şi u idealismul 
subiectiv, înseamnă să iei condiţiile dorite şi închipuite drept 
condiţii reale ale luptei revoluţionare. In cadrul şedinţei Or
ganului Central al Ligii comuniştilor din 15 septembrie 1850, 
luînd cuvîntul împotriva poziţiei aventuriste a fracţiunii 
Willich-Schapper, care chema la o insurecţie armată imediată 
în scopul cuceririi puterii de către proletariat, Marx a dez
voltat ideea că pregătirea în vederea revoluţiei socialiste şi 
însăşi revoluţia reprezintă un proces îndelungat în decursul 
căruia clasa munitoare trebuie să se reeduce ea însăşi. 
„„.Noi spunem muncitorilor : vă va fi dat, poate, să treceţi încă 
prin 15, 20, 50 de ani de războaie civile şi de ciocniri inter
naţionale nu numai pentu a schimba condiţiile existente, dar 
şi pentru a vă schimba pe voi înşivă şi a deveni astfel capabili 
de dominaţie pclmcă„." (vezi volumul de faţă, pag. 437}. 



Prefaţă XIX 

După procesul de la Colonia şi după zdrobirea organiza
ţiilor proletare provocată de el, existenţa mai departe a Ligii 
comuniştilor devenise de fapt imposibilă. La propunerea lui 
Marx, în noiembrie 1852 Liga s-a declarat dizolvată. Liga 
comuniştilor, creată de Marx şi Engels, a intrat în istorie ca 
germenul partidului proletar, ca prima organizaţie a revolu
ţionarilor proletari, al cărei document-program a fost ne
muritorul „Manifest al Partidului Comunist". După dizolvarea 
Ligii, Marx şi Engels şi adepţii lor şi-au continuat sub alte 
forme activitatea lor de partid pentru închegarea rîndurilor 
proletariatului şi pentru răspîndirea ideilor comunismului 
ştiinţific. 

Un loc important îl ocupă în volum articolele scrise de 
Marx pentru „New York Daily Tribune". Tema principală a 
acestor articole a constituit-o situaţia economică şi politică a 
Angliei. Economia Angliei i-a oferit lui Marx un material 
bogat pentru cercetarea modului de producţie capitalist. Incă 
în primele sale articole scrise pentru „New York Daily Tri
bune", Marx arată, servindu-se de exemplul Angliei, acţiunea 
unei serii de legi economice ale capitalismului şi dezvăluie 
contradicţiile care-i sînt proprii. Marx menţionează caracte
rul ciclic al dezvoltării producţiei capitaliste şi demonstrează 
inevitabilitatea crizelor economice. Demascînd optimismul 
nejustificat al economiştilor burghezi vulgari, el subliniază 
că înviorarea care se făcea atunci simţită în industrie �i 
comerţ are un caracter vremelnic, ea nefiind în stare să 
oprească pauperizarea absolută şi relativă a maselor munci
toare, creşterea şomajului şi a mizeriei. In articolul „Emigra
ţia forţată. - Kossuth şi Mazzini. - Problema emigranţilor. 
- Corupţia electorală din Anglia. - D-l Cobden", Marx se 
opreşte asupra problemei suprapopulaţiei. Dacă în antichi
tate, arată Marx, aceasta a fost provocată de dezvoltarea 
insuficientă a forţelor de producţie, în capitalism „tocmai 
creşterea forţelor de producţie impune o scădere a populaţiei 
şi înlătură partea ei excedentară, prin înfometare sau emi
graţie" (vezi volumul de faţă, pag. 582). Istoria creării şi dez
voltării forţelor de producţie în capitalism, demonstrează 
Marx, a fost pînă acum istoria martirajului oamenilor muncii ; 
pentru a pune capăt acestui lucru, cei ce muncesc trebuie să 
ia în stăpînire aceste forţe sub puterea cărora s-au aflat 
pînă acum. 

Un interes deosebit prezintă articolul „Alegerile. - Com
plicaţii financiare. - Ducesa de Sutherland şi sclavia", în 
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care Marx arăta una dintre particularităţile fundamentale ale 
procesului acumulării primitive capitaliste în Anglia, şi 
anume exproprierea fără cruţare a populaţiei ţărăneşti şi 
alungarea ei de pe pămînturile de baştină de către magnaţii 
funciari. „Dacă despre proprietate, în general, ar fi mai drept 
să se spună că este un furt, despre proprietatea aristocraţiei 
engleze se poate spune că este un furt în sensul literal al 
acestui cuvînt. Jefuirea averilor bisericeşti şi a pămînturilor 
obştilor, transformarea frauduloasă - însoţită de extermi
nare - a proprietăţii feudale şi patriarhale în proprietate 
privată - iată titlurile de proprietate ale aristocraţiei brita
nice asupra posesiunilor ei" (vezi volumul de faţă, pag. 538). 
Materialele cu privire la istoria îmbogăţirii familiei Suther
land adunate în acest articol, precum şi materialele dintr-o 
serie de alte articole publicate de Marx în „Tribune", au 
fost olosite de el mai tîrziu în „Capitalul ". 

Marx dă în vileag viciile orînduirii capitaliste şi în arti
colul „Pedeapsa cu moartea. - Pamfletul d-lui Cobden. -
Măsurile luate de Banca Angliei". In acest articol, Marx 
arată cauzele sociale care au dus la fenomenul creşterii cri
minalităţii. El demască caracterul barbar al sistemului bur
ghez de a aplica pedepse şi critică teoriile filozofice şi juri
dice burgheze care justifică acest sistem. Referindu-se la 
teoria pedepselor, lansată de Kant şi Hegel, Marx remarcă 
particularitatea caracteristică a filozofiei idealiste : 11 ••• Aici, 
ca şi în numeroase alte cazuri, idealismul german nu face 
altceva decît să dea o sancţionare mistică legilor societăţii 
existente" (vezi volumul de faţă, pag. 542). Marx de
monstrează în articolul său că mijlocul radical de luptă îm
potriva criminalităţii este lichidarea societăţii burgheze însăşi, 
ea fiind aceea care generează în mod inevitabil crimele. 

Intr-o serie de articole - „Corupţia în alegeri", „Rezulta
tele alegerilor" şi altele -·Marx face o caracterizare multi
laterală a orînduirii politice a Angliei şi dezvăluie esenţa 
antipopulară a regimului oligarhiei burghezo-aristocratice. 
El arată caracterul antidemocratic al parlamentului englez şi 
al sistemului electoral, care lipseşte majoritatea poporului de 
dreptul de vot, şi ne dă un tablou elocvent al mituirilor şi 
intimidărilor la care se recurgea în alegeri. In articolele 
„Consecinţele politice ale prosperităţii comerciale", „Infrîn
gerea uvernului", „Un guvern care şi-a trăit traiul. 
Perspectivele guvernului de coaliţie etc.", Marx critică cu 
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asprime politica reacţionară a cabinetului tory Derby-Disraeli 
şi a guvenuli de icoaiie al lui Abrdeen, care i-a luat 
locul la sfîrşitul anului 1852. Această politică reflecta ten
dinţa oligarhiei funciare aristocratice şi a vîrfurilor burghe
ziei de a păstra în mîinile lor monopolul puterii de stat, de 
a împiedica orice prefaceri progresiste în orînduirea de stat, 
cu excepţia c·oncesiilor inevitabile care trebuiau făcute 
burgheziei industriale. Intr-o serie de corespondenţe, Marx 
arată şi rolul reacţionar al bisericii anglicane. 

In grupul de articole „Alegerile din Anglia. - Toryi şi 
whigii", „Partidele şi perspectivele politice" şi altele, Marx 
ne dă o imagine vie a tfiaiţionalului sistem bipartid din An
glia, care constă în trecerea altenativă a puterii dnd în mîi
nile conservatorilor, toryi, cînd in mîin�le liberalilor, whigii. 
Marx îi caracterizează pe tory ca fiind exponenţii interese
lor proprietarilor funciari, iar pe whigi ca fiind reprezentanţii 
aristocraţi ai burgheziei. Arătînd că vechile partide ale oli
garhiei burghezo-aristocratice începuseră să se descompună, 
Marx relevă totodată caracteul moderat şi inconsecvent al 
manifestărilor opoziţioniste ale reprezentanţilor burgheziei 
industriale - liber-schimbiştii - împotriva oligarhiei. Marx 
dezvăluie esenţa politicii liber-schimbiştilor, şi anume „ten
dinţa de a exclude poporul din reprezentanţa naţională şi 
de a-şi apăra cu înverşunare interes�le ei spedale de lasă" 
(vezi vodumul de faţă, pag. 553}. Subliniind fapitul că burghezii 
liber-schimbişti se temeau de clasa mundtoare şi că erau gata 
să încheie un ompromis u aristocraţia, Marx ia scris că ei 
„preferă să facă un compromis cu adversarul muribund decît 
să întărească prin concesii reale, i1ar nu aparente, pe duşmnul 
în ascensiune căuia îi aparţine vHtorul" (vezi volumul de 
faţă, pag. 367). 

Diferitelor fracţiuni ale claselor dominante din Anglia li 
se opunea, după cum arată Marx, masa principală a poporu
lui : proletariatul şi celelalte pături muncitoare. In articolele 
sale, Marx a analizat cu minuţiozitate acţiunile it de oit în
semnate aQe muncitorilor englezi în vederea apărării 
interese1or Jor eonomice şi a urmărit cu o atenţie 
deosebită orice nifestare a caractelui politic activ 
al proletariatului englez. El a sprijinit în fel şi chip 
încercările celor mai buni reprezentanţi i acestuia, 
conduşi de Ernst Jones, de a reînvia agitaţia cartistă 
pe o bază nouă, socialistă. In articolul „Cartiştii ", Marx 
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arată însemnătatea programului de democratizare a rîndu
ielilor politice din Anglia, propus de cartişti, care avea ca 
punct central revendicarea votului universal. Acest articol 
dovedeşte că Marx şi Engels, care socoteau că revoluţia vio
lentă este singurul mijloc posibil pentru instaurarea dicta
turii proletariatului în ţările de pe continent, făceau o excepţie 
cu Anglia, date fiind condiţiile existente pe atunci. Ţinînd 
seama de particulari.tăţile Angliei - absenţa pe vremea aceea 
în această ţară a unui aparat militar-birocrat dezvoltat şi 
faptul că Anglia era unica ţară din Europa în care majori
tatea populaţiei o constituia proletariatul -, Marx şi Engels 
admiteau ca posibilă cucerirea puterii pe cale paşnică, par
lamentară de către clasa muncitoare engleză. Ei considerau 
că principala condiţie pentru înfăptuirea acestei posibilităţi 
era creşterea conştiinţei politice şi a combativităţii proleta
riatului englez, introducerea votului universal şi transforma
rea radicală a sistemului parlamentar. 

In articolele sale din „Tribune", Marx lămureşte şi o serie 
de evenimente de pe continent. Merită atenţie felul um a 
apreciat el insurecţia de la Milano din februarie 1853 împo
triva dominaţiei austriece. Văzînd în această insurecţie simp
tomul unei noi crize revoluţionare care se cocea şi aducînd 
elogiile uvenite eroismului proletariatului care a participat 
la ea, Marx a condamnat în acelaşi timp tactica complotistă 
a inspiratorilor acestei „revoluţii improvizate" - Mazzini şi 
adepţii lui. „Revoluţiile nu se fac niciodată •la comandă", a 
subliniat Marx (vezi volumul de faţă, pag. 563). El i-a pre
venit pe conducătorii emigranţilor revoluţionari italieni şi 

unguri că există primejdia ca mişcarea naţională să fie folosită 
de cercurile contrarevoluţionare bonapartiste. Arătînd carac
teul u totul efemer al speranţelor pe care naţiunile sub
jugate şi le puneau în ajutorul lui Ludovic Bonaparte, Marx 
îi sfătuia pe patrioţii-revoluţionari italieni să se lege mai 
strîns de popor, şi în primul rînd de proletariat şi ţărănime, 
deoaree „chiar în cazul unei insurecţii naţionale împotriva 
despotismului străin, există elemente, um ar fi deosebirile 
de lasă, şi nu 11e putem aştepta ca, în vremuri'le noastre, de 
la clasele de sus să pornească o mişcare revoluţionară" (vezi 
volumul de faţă, pag. 587). 

In anexele la acest volum se publică procesul-verbal al 
şedinţei din 15 septembrie 1850 a Ligii comuniştilor, din care 
Marx citează un extras în lucrarea sa „Dezvăluiri asupra pro-
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cesului comuniştilor de la Colonia u (vezi volumul de faţă, 
pag. 437). Acest proces-verbal reflectă lupta lui Marx, Engels 
şi a adepţilor lor împotriva elementelor aventuriste, sectare 
din cadrul Ligii comuniştilor. După cum se vede din acest do
cument, Marx a depus toate eforturile pentru a păstra uni
tatea Ligii, vina pentru sciziunea produsă purtînd-o fracţiunea 
Willich-Schapper. In anexe se publică şi două apeluri de aju
torare a membrilor Ligii comuniştilor condamnaţi la Colonia. 
Aceste apeluri, care cuprind textul unei scurte chemări adre
sate muncitorilor germani din America întocmite de Marx în 
numele comitetului de organizare a ajutorării condamnaţilor 
în procesul de la Colonia, au fost publicate din iniţiativa lui 
Marx în presa democratică americană. 

Ins titutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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I 

Germania în ajunul revoluţiei 

Primul act al dramei revoluţionare de pe continentul euro
pean s-a încheiat. „Autorităţile de ieri" care fiinţau înainte 
de furtuna din 1848 au devenit din nou „autorităţile de astăzi", 
iar stăpînii de o zi, mai mult sau mai puţin populari, cîrmui
torii provizorii, triumvirii, dictatorii, cu escorta lor de deputaţi, 
comisari civili, comisari militari, prefecţi, judecători, gene
rali, ofiţeri şi soldaţi, au fost azvîrliţi pe ţărmuri srăine şi 
„alungaţi peste mare", în Anglia sau în America, unde au 
înfiinţat noi guverne, „in partibus infidelium" *, comitete eu
ropene, comitete centrale, comitete naţionale şi şi-au anunţat 
sosirea prin proclamaţii care nu sînt mai prejos, în ceea ce 
priveşte caracterul lor solemn, de proclamaţiile unor poten
taţi mai puţin iluzorii. 

Nu se poate imagina înfrîngere mai categorică decît în
frîngerea suferită de partidul revoluţionar - sau, mai bine 
zis, de partidele revoluţionare - de pe continent în toate 
punctele liniei de luptă. Dar ce importanţă are aceasta? N-a 
necesitat oare lupta burgheziei britanice pentru dominaţia ei 
socială şi politică 48 de ani, iar cea a burgheziei franceze 
40 de ani de bătălii fără precedent ? Şi nu s-a apropiat oare 
burghezia cel mai mult de triumf tocmai în momentul în care 
monarhia restaurată îşi credea poziţiile mai consolidate decît 
oricînd ? A trecut de mult timpul cînd domina credinţa super
stiţioasă că revoluţiile . sînt provocate de reaua intenţie a 
unui număr restrîns de agitatori. In prezent oricine ştie că, 
oriunde se produce o zguduire revoluţionară, ea ascunde în
totdeauna o necesitate socială, a cărei satisfacere este îm
piedicată de instituţii învechite. Se poate ca această necesi-

• - care nu există în realitate (textual : „in ţara necredincioşilor", 
adaus la titlul episcopilor catolici numiţi în funcţii pur nominale de 
episcopi în ţările necreştine). - Nota 'ed. 
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tate să nu fie atît de stringentă, atît de general resimţită, incit 
să asigure un succes nemijlocit, dar orice încercare le a o 
înnăbuşi cu forţa nu va face decît ca ea să se manifeste din 
nou cu o putere crescîndă, pînă cînd, în cele din umă, va 
sfărîma cătuşele. Deci, dacă am fost bătuţi, nu ne rămîne 
altceva de făcut decît s-o începem de la început. Iar ră
gazul, probabil foarte scurt, care ne este acordat între 
sfîrşitul primului act şi începutul celui de-al doilea act al 
mişcării, ne lasă, din fericire, suficient timp pentru a face un 
lucru extrem de necesar : să studiem cauzele care au făcut 
ca recenta explozie revoluţionară şi înfrîngerea ei să fie in.
vitabile, cauze care nu trebuie căutate în întîmplătoarele 
eforturi, merite, lipsuri, greşeli sau acţiuni trădătoare ale 
cîtorva conducători, ci în situaţia socială generală şi în con
diţiile de existenţă ale fiecărei naţiuni care a trecut printr-o 
astfel de zguduire. Este un fapt unanim recunoscut că miş
cările izbucnite pe neaşteptate în februarie şi martie 1848 nu 
au fost opera unor indivizi izolaţi, ci expresia spontană, irezis
tibilă a cerinţelor şi necesităţilor popoarelor, necesităţi de 
care oamenii erau mai mult sau mai puţin conştienţi, dar pe 
care le simţeau foarte limpede diferite clase din fiecare ţară. 
Dar, atunci cînd vrei să elucidezi cauzele succesului contra
revoluţiei, ţi se dă din toate părţile răspunsul prompt că 
totul se explică prin aceea că domnul X sau cetăţeanul Y „a 
trădat" poporul. Acest răspuns poate fi de la caz la caz just 
sau nu, dar în nici un caz el nu explică nimic şi nici măcar 
nu arată cum s-a putut întîmpla ca „poporul" să se lase tră
dat. Şi triste perspective de viitor are n partid politic al 
cărui întreg capital politic se reduce la cunoaşterea unicului 
fapt că cetăţeanul cutare sau cutare nu merită încredere. 

Dar şi din punct de vedere istoric cercetarea şi expunerea 
cauzelor zguduirii revoluţionare şi ale înnăbuşirii revolu
ţiei sînt extrem de importante. Toate aceste mărunte rerturi 
personale şi învinuiri reciproce, toate aceste afirmaţii contra
dictorii - că Marrast, sau Ledru-Rollin, sau Louis Blanc, 
sau vreun alt membru al guvernului provizoriu, sau toţi la
olaltă, ar fi fost cîrmaciul revoluţiei ce ar fi condus-o printre 
stînci, de care ciocnindu-se, a eşuat - ce interes ar putea 
prezenta şi în ce măsură ar putea ele lămuri pe americanul 
sau englezul care a urmărit toate aceste mişcări diferite de 
la o depărtare mult prea mare pentru a putea distinge toate 
amănuntele evenimentelor ? Nici un om cu judecată nu va 
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crede vreodată că 1 1  oameni *, care în maj oritatea lor erau 
prea mediocri pentru a excela în bine sau în rău, ar fi putut 
să ducă la pieire în decurs de 3 luni o naţiune de 36.000.000 
dacă aceste 36.000.000 n-ar fi fost tot atît de dezorientate ca 
şi cei 1 1. Dar tocmai aceasta este întrebarea : cum s-a putut 
întîmpla ca aceste 36.000.000, care, în parte, mai bîjbîiau în 
întuneric, să fie chemate deodată să-şi hotărască singure dru
mul ; cum s- a  putut ca ele să rătăcească cu totul drumul şi 
cum s-a permis vechilor lor conducători să-şi reia pentru 
cîtva timp posturile lor de conducere ? 

Aşadar, atunci cînd încercăm să explicăm cititorilor lui 
„Tribune" 2 cauzele care nu numai că au făcut necesară revo
luţia germană din 1848, dar au şi dus în mod tot a tît de in
evitabil la înnăbuşirea ei vremelnică în anii 1849 şi 1850, nu 
trebuie să vă aşteptaţi la o expunere istorică completă a eve
nimentelor petrecute în Germania. Evenimentele care vor 
urma şi judecata generaţiilor viitoare vor decide care farte 
din această masă haotică de fapte aparent întîmplătoare, fără 
legătură între ele şi contradictorii vor intra în istoria uni
versală. Incă n-a sosit momentul pentru rezolvarea acestei 
probleme ; noi trebuie să ne menţinem în limitele posibilului 
şi ne vom declara satisfăcuţi dacă vom reuşi să descoperim 
cauzele raţionale rezultate din fapte incontestabile, care ex
lică cele mai importante evenimente, principalele momente 
de cotitură ale acestei mişcări şi care ne dau cheia pentru a 
înţelege direcţia pe care viitoarea şi, poate, nu prea înde
părtata explozie o va indica poporului german. 

In primul rînd, care era situaţia din Germania în momen
tul exploziei revoluţionare ? 

Compoziţia diferitelor clase ale poporului care formează 
baza oricărei organizări politice era mai complicată în Ger
mania decît în oricare altă ţară. In timp ce în Anglia şi în 
Franţa o burghezie puternică şi bogată, concentrată în ora
şele mari şi îndeosebi în capitală, distrusese complet feuda
lismul sau, cel puţin, aşa cum s-a întîmplat în Anglia, îl re
dusese la cîteva rămăşiţe neînsemnate, în Germania nobilimea 
feudală deţinea încă o mare parte din vechile ei privilegii. 
Sistemul proprietăţii funciare feudale era aproape pretutin
deni preponderent. Proprietarii funciari îşi păstrau chiar şi 
dreptul de jurisdicţie asupra ţăranilor dependenţi de pe mo
şiile lor. Privaţi de privilegiile lor politice, adică de dreptul 

• - membrii guvenului revoluţionar. - Nota red. 
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de a controla pe suverani, e1 ş1-au păstrat aproape nedtinsă 
puterea lor medievală asupra ţărănimii de pe domeniile lor 
şi privilegiul de a nu plăti impozite. In unele regiuni feuda
lismul era mai puternic decît în altele, dar nicăieri, cu ex
cepţia malului stîng al Rinului, nu era complet lichidat. 
Această nobilime feudală, foarte numeroasă pe atunci şi în 
parte foarte bogată, era considerată oficial ca fiind prima 
„ stare " din ţară. Din rîndurile ei se recrutau înalţii funcţio
nari guvernamentali şi tot din rîndurile ei se recrutau, aproape 
în exclusivitate, ofiţerii din armată. 

Burghezia din Germania nu era nici pe departe atît de 
bogată şi de concentrată ca cea din Franţa sau din Anglia. 
Vechile ramuri ale industriei din Germania fuseseră ruinatA 
de introducerea forţei aburului şi de supremaţia crescîndă a 
industriei engleze. Ramuril e  industriale mai modeme, create 
în timpul sistemului continental al lui Napoleon 3 în alte re
giuni ale tării, nu puteau compensa pierderea ramurilor vechi 
şi nici nu puteau trezi un interes atît de mare pentru industrie, 
încît guvenele să fie silite a ţine seama de necesităţile ei, cu 
atît mai mult cu cit guvernele nu priveau cu ochi buni creş
terea bogăţiei şi a puterii nenobililor. In timp ce Franţa şi-a 
condus cu succes industria mătăsii prin încercările celor 
50 de ani de revoluţii şi războaie, în aceeaşi perioadă Ger
mania şi-a pierdut aproape complet vechea ei industrie de 
pînzeturi. In afară de aceasta, regiunile industriale erau pu
ţine la număr şi se aflau la mare distanţă unele de altele. 
Fiind situate în interiorul ţării, în majoritatea cazurilor ele 
foloseau pentru export şi import porturile străine - olan
deze sau belgiene -, aşa că ele aveau puţine sau nu aveau 
de loc interese comune cu marile porturi de la Marea Nor
dului şi Marea Baltică şi, mai cu seamă, nu erau capabile să 
creeze mari centre industriale şi comerciale, ca Paris şi Lyon, 
Londra şi Manchester. Cauzele acestei rămîneri în urmă a 
industriei germane erau multiple, dar e destul să arătăm două 
dintre ele pentru a o explica : situaţia geografică nefavora
bilă a ţării, depărtarea la care se afla de Oceanul Atlantic, 
devenit marea cale a comerţului internaţional, şi nesfîrşitele 
războaie în care era antrenată Germania şi care, începînd din 
secolul al XVI-lea şi pînă în zilele noastre, s-au dus pe teri
toriul ei. Faptul că era slabă numericeşte şi mai ales că nu 
constituia o masă compactă a împiedicat burghezia germană să 
ajungă la acea dominaţie politică de care burghezia engleză 
se bucură încă din 1688 şi pe care burghezia franceză şi-a cu-
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cerit-o în 1789. Totuşi, începînd din 18 15, bogăţia şi, o dată cu 
bogăţia, greutatea politică a burgheziei din Germania erau 
în permanentă creştere. Guvernele erau nevoite să ţină seama, 
deşi împotriva voinţei lor, cel puţin de interesele ei mate
riale cele mai imediate. Se poate chiar spune, pe bună drep
tate, că pentru fiecare fărîmă de influenţă p olitică acordată 
burgheziei prin constituţiile statelor mici şi care le-a fost apoi 
din nou răpită în timpul celor două perioade de reacţiune po
litică din 18 15-1830 şi 1832-1840, că pentru fiecare fărîmă 
de influenţă p olitică pierdută burghezia a fost despăgubită, 
acordîndu-i-se un avantaj mai concret. Fiecare înfrîngere po
litică a burgheziei atrăgea dup ă sine o victorie în domeniul 
legislaţiei comerciale. Şi, desigur, tariful vamal protectionist 
al Prusiei din 18 18 şi crearea Uniunii vamale 4 prezentau pen
tru negustorii şi industriaşii din Germania mult mai multă 
importanţă decî t dreptul îndoielnic de a-şi exprima, în ca
mera vreunui ducat minuscul, neîncrederea în nişte miniştri 
care îşi băteau joc de voturile lor. Aşadar, o dată cu creşte
rea bogăţiei ei şi cu extinderea comerţului, burghezia a ajuns 
curînd la un nivel de la care îşi dădea seama că satisfacerea 
celor mai vitale interese ale ei este stingherită de or�aniza
rea politică a ţării, de fărîmiţarea ei stupidă între 36 de prin
cipi cu capricii şi năzuinţe contradictorii ; de lanţurile feu
dale care încătuşau agricultura şi comerţul legat de ea ; de 
controlul sîcîitor la care birocraţia, ignorantă şi arogantă, su
punea toate tranzacţiile burgheziei. Totodată, extinderea şi 
întărirea Uniunii vamale, introducerea generală a transportu
lui cu aburi şi concurenţa crescîndă pe piaţa internă au du; 
a o apropiere între clasele comerciale şi industriale din di
feritele state şi provincii,  la o omogenitate a intereselor şi la 
o centralizare a puterii lor. Urmarea firească a acestui fap. 
a fost trecerea lor în masă în tabăra opoziţiei liberale şi cîş
tigarea primei bătălii serioase a burgheziei germane pentru 
puterea politică. Inceputul acestei schimbări datează din 1840, 
cînd burghezia prusiană a trecut în fruntea mişcării burghe
ziei germane. Vom reveni mai tîrziu asupra acestei mişcări 
opoziţioniste liberale din anii 1840-1847. 

Marea masă a naţiunii, care nu făcea parte nici din nobi
lime, nici din burghezie, era formată la oraşe din clasa mici
lor meseriaşi şi a micilor negustori, precum şi din muncitori, 
iar la sate din ţărani. 

Clasa micilor meseriaşi şi a micilor negustori este extrem 
de numeroasă în Germania, din pricina slabei dezvoltări a 

2 - Marx-Engels, Opere, vol. 8 
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clasei marilor capitalişti şi industriaşi din această ţară. In 
oraşele mai mari ea formează aproape majoritatea populaţiei, 
iar în cele mai mici ea predomină cu desăvîrşire, avînd în 
vedere că lipsesc concurenţi mai bogaţi care să le dispute in
fluenţa. Această clasă, care are un rol foarte important în 
toate statele moderne şi în toate revoluţiile moderne, este 
deosebit de importantă în Germania, unde în luptele care au 
avut loc de curînd a jucat în general rolul hotărîtor. Carac
terul ei este determinat de poziţia ei intermediară între clasa 
marilor capitalişti - negustori şi industriaşi, burghezia pro
priu-zisă - şi clasa proletariatului, sau a muncitorilor indus
triali. Ea aspiră la poziţia celei dintîi, dar, la cea mai mică 
cotitură a soartei, reprezentanţii acestei clase sînt aruncaţi 
în rîndurile celei din urmă. In ţările monarhice şi feudale, 
clasa micilor meseriaşi şi a micilor negustori are nevoie pen
tru a exista de clientela din rîndurile celor de la curte şi ale 
aristocraţiei ; pierderea acestei clientele o poate în mare 
parte ruina. In oraşele mai mici, baza prosperităţii ei o for
mează foarte adesea o ganizoană militară, o administraţie 
locală, un tribunal cu anexele sale ; dacă ar fi lipsiţi de 
aceste instituţii, micii dughengii, croitorii, cizmarii, tîmplarii 
ar i ruinaţi. Aşadar, membrii acestei clase oscilează într-una 
între speranţa de a intra în rîndurile clasei mai avute şi 
groaza de a nu fi reduşi la situaţia de proletari sau chiar de 
pauperi, între speranţa de a-şi promova interesele, prin cu
cerirea unui loc în conducerea treburilor publice, şi teama 
de a nu trezi, printr-o opoziţie deplasată, minia unui guvern 
de care depinde însăşi existenţa lor, întrucît acesta are pu
terea să le ia cei mai buni clienţi. Ei dispun de mij loace cu 
totul neînsemnate, iar nesiguranţa proprietăţii lor este invers 
proporţională cu mărimea ei ; de aceea această clasă este 
-extrem de oscilantă în concepţiile ei. Umilă şi slugarnic su
pusă în faţa unui guvern feudal sau monarhic puternic, ea 
trece de partea liberalismului atunci cînd burghezia este în 
ascensiune ; are accese violente de democratism de îndată 
ce burghezia şi-a asigurat supremaţia, dar este cuprinsă de 
o teamă lamentabilă cînd clasa care se află sub ea, pro
letariatul, încearcă să pornească o mişcare independentă. 
In cursul expunerii noastre vom vedea că în Germania 
această clasă trece pe rînd de la una dintre a ceste stări l a  
cealaltă. 
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Clasa muncitoare din Germania a rămas, în ceea ce pri
veşte dezvoltarea sa socială şi politică, în a ceeaşi măsuri 
în urma clasei muncitoare din Anglia şi din Franţa în are 
burghezia germană a rămas în urma burgheziei din aceste 
ţări. Cum e stăpînul, aşa e şi sluga. Dezvoltarea condiţiilor 
necesare pentru existenţa unui proletariat numeros, puter
nic, concentrat şi conştient merge mină în mină cu dezvolta
rea condiţiilor necesare pentru existenţa unei burghezii nu
meroase, bogate, concentrate şi puternice. Mişcarea clasei 
muncitoare nu este niciodată de sine stătătoare şi nu capătă 
niciodată un caracter exclusiv proletar, atîta timp cit toate 
fracţiunile burgheziei, şi în special partea ei cea mai înain
tată - marii industriaşi -, nu cuceresc puterea politică şi 
nu transformă statul după necesităţile lor. Abia atunci con
flictul inevitabil dintre patroni şi muncitori devine iminent 
şi nu mai poate fi amînat ; abia atunci nu mai poate continua 
amăgirea muncitorilor cu speranţe şi promisiuni înşelătoare 
care nu sînt niciodată îndeplinite ; abia atunci, în sfîrşit, se 
pune în toată amploarea şi cu toată claritatea marea pro
blemă a secolului al XIX-lea : desfiinţarea proletariatului. In 
Germania, majoritatea muncitorilor muncea nu pentru mag
naţii moderni ai industriei, ca în Marea Britanie, care ne-a 
dat exemplare strălucite de acest fel, ci pentru micii mese
riaşi, al căror întreg sis,tem de producţie era o rămăşiţă a 
evului mediu. Şi tot aşa cum există o deosebire uriaşă între 
marele fabricant textilist şi micul patron al unui atelier de 
cizmărie sau de croitorie, tot aşa şi muncitorul de fabri:ă in
teligent din Babilonurile industriale moderne se deosebeşte 
radical de docila calfă de croitor sau de tîmplar dintr-un mic 
orăşel de provincie, în care condiţiile de viaţă şi caracterul 
muncii sînt numai puţin schimbate faţă de cele care au exis
tat în urmă cu 500 de ani pentru oamenii din aceeaşi catego
rie. Această lipsă generală a unor condiţii de viaţă moderne, 
a unor forme de producţie industrială modernă era însoţită, 
fireşte, şi de o lipsă aproape tot atît de generală a unor idei 
modene ; de aceea nu este de loc de mirare dacă la izbuc
nirea revoluţiei o mare parte dintre muncitori a cerut re

introducerea imediată a breslelor şi a corporaţiilor meşteşu
găreşti privilegiate din evul mediu. Şi totuşi, datorită influenţei 
districtelor industriale, în care predomina sistemul de pro
ducţie modern, şi uşurinţei de a stabili legături reciproce, 
precum şi datorită dezvoltării intelectuale la care contribuia 

2* 
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viaţa de pribegie a unui număr mare de muncitori, în rîndu 
rile lor s-a format un puternic nucleu de elemente ale căror 
idei cu privire la eliberarea clasei lor erau incomparabil mai 
clare şi concordau în mai mare măsură cu faptele existente 
şi cu necesitătile istorice. Dar aceşti muncitori nu erau decît 
o minoritate. Dacă se poate considera că mişcarea activă a 
burgheziei datează din 1840, mişcarea clasei muncitoare în
cepe cu răscoalele din 1844 5 ale muncitorilor din Silezia şi 
din Boemi a *. In curînd vom avea prilejul să trecem în revistă 
diferitele stadii prin care a trecut această mişcare, 

In sfîŞit, era marea clasă a mioifor proprietari de pămînit. 
tăranii, care împreună cu anexa ei - muncitorii agricoli -
forma marea majoritate a întregii naţiuni. Dar şi această 
clasă se împărţea, la rîndul ei, în diferite grupuri. In primul 
rînd, ţăranii mai înstăriţi, Gross- und Mittelbauern **, cum li 
se spune în Germania, care stăpîneau fiecare bucăţi de pă
mînt mai mult sau mai puţin întinse şi  foloseau munca mai 
multor muncitori agricoli. Din motive lesne de înţeles, pentru 
această clasă care se afla între marii proprietari funciari feu
dali, scutiţi de impozite, de o parte, şi mica ţărănime şi mun
citorii agricoli, de cealaltă parte, politica cea mai firească era 
alianţa cu burghezia antifeudală de la oraşe. In al doilea rînd, 
erau micii ţărani liberi, care predominau în Provincia renană, 
unde feudalismul se prăbuşise sub loviturile puternice ale 
marii revoluţii franceze. Asemenea mici ţărani independenţi 
găseai pe alocuri şi în alte provincii, acolo unde reuşiseră 
să-şi răscumpere servituţile feudale la care erau supuse înainte 
loturile lor de pămînt. Dar a ceastă clasă era o clasă de pro
prietari liberi numai cu numele, proprietăţile lor fiind, de 
regulă, ipotecate în aşa măsură şi în condiţii atît de oneroase, 
încît adevăratul proprietar al pămîntului nu era ţăranul, ci 
cămătarul care îi împrumutase banii. In al treilea rînd, erau 
ţăranii dependenţi de proprietarii feudali, care nu puteau fi 
izgoniţi cu uşurinţă de pe bucata lor de pămînt, dar care 
trebuiau să plătească moşierului o rentă permanentă sau să 
presteze în mod permanent o anumită muncă pentru acesta. 
în sfîrşit, existau munci torii agricoli, a căror situaţie era pe 
multe proprietăţi mari absolut aceeaşi ca şi situaţia aceleiaşi 
clase în Anglia şi care întotdeauna trăiau şi mureau în sără-

* - Cehia. - Nota red. 
** - chiaburi şi ţărani mijlocaşi. - Nota trad. 
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cie, subalimentaţi şi sclavi ai stăpînilor lor. D.că pînă la re
voluţie aceste ultime trei clase ale populaţiei rurale - micii 
ţărani liberi, ţăranii dependenţi de proprietarii feudali şi mun
citorii agricoli - nu şi-au bătut niciodată prea mult capul 
cu politica, este absolut evident că revoluţia le-a deschis un 
drum nou, plin de cele mai strălucite perspective. Fiecăreia 
dintre ele revoluţia îi promitea avantaj e, de aceea era de 
aşteptat c. de îndată ce mişcarea se va afla în plină desfă
şurare toate cele trei clase i se vor alătura una după alta. 
Totodată însă, este la fel de evident şi în egală măsură con · 
firmat de istoria tuturor ţărilor moderne că populaţia rurală 
nu poate p orni niciodată o mişcare independentă încununată 
cu succes, din cauză că este împrăştiată pe o mare întindere 
şi pentru că este greu ca o parte cît de cît însemnată a ei si 
ajungă la o înţelegere. Ţărănimea are nevoie de impulsul 
populaţiei de la oraşe, care este mai concentrată, mai luminată 
şi mai mobilă 

Scurta caracterizare de mai sus a principalelor clase care, 
la izbucnirea recentelor mişcări, formau toate laolaltă naţiu
nea germană este suficientă pentru a explica în mare parte 
toate inconsecvenţele, lipsa de unitate şi contradicţiile evi 
dente care s-au manifestat în aceste mişcări. Dacă interese 
atît de diferite, atît de contradictorii şi care se încrucişează 
în mod atît de ciudat ajung să se ciocnească cu atîta violenţă, 
dac. în fiecare district şi în fiecare provincie aceste interese 
care se luptă între ele sînt combinate în diferite proporţii şi 
dacă, mai ales, în ţară nu există un centru mare, dacă nu 
există nici Londra, nici Parisul, care prin prestigiul hotărîri
lor lor să scutească poporul de necesitatea de a duce lupta 
mereu de la capăt în fiecare localitate în parte pentru rezol
varea aceleiaşi chestiuni litigioase, ce altceva se putea aş
tepta decît fărîmiţarea luptei într-o sumedenie de ciocniri 
fără legătură între ele, în care se varsă mult sînge, se irosesc 
forţe şi capital şi care, totuşi, nu duc la nici un rezultat ho
tărîtor ? 

Dezmembrarea p olitică a Germaniei în trei duzini de state 
mai mult sau mai puţin importante se explică şi ea tot prin 
a ceastă multitudine de elemente haotice care alcătuiesc na
ţiunea germană şi care, în plus, diferă în fiecare p arte a ţării. 
Acolo unde nu există o comunitate de interese, nu poate 
exista o unitate de scopuri, ca să nu mai vorbim de o unitate 
de acţiune. E drept, Confederaţia germană a fost declarată pe 
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veci indestructibilă, dar, cu toate acestea, Confederaţia şi or
ganul ei, Bundestagul, n-au fost niciodată reprezentanţii uni
tăţii Germaniei 6• Cel mai înalt grad la care a ajuns vreodat. 
centralizarea în Germania a fost atins prin înfiinţarea Uniunii 
vamale. Aceasta a determinat şi statele de la Marea Nordului 
să se unească într-o uniune vamală 7 proprie, în timp ce Aus
tria a continuat să se izoleze prin tariful ei vamal prohibitiv 
separat. Aşadar, pentru rezolvarea tuturor problemelor ei 
practice, Germania a avut acum satisfacţia să se vadă îm
părţită numai în 3 puteri independente în loc de 36. Supre
maţia ţarului s, stabilită în 1 8 1 4, nu a suferit, bineînţeles. 
nici o schimbare din această cauză. 

După ce, pe baza premiselor noastre, am tras aceste con
cluzii p reliminare, vom analiza în articolul următor fell î n  
care diferitele clase ale poporului german despre cam s-a 
vorbit mai sus au fost antrenate în mişcare una după alta şi 
ce caracter a îmbrăcat această mişcare după izbucnirea re
volutiei franceze din 1 848. 

Londra, septembrie 1851 
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II 

Statul prusian 

Se poate considera că începutul mişcării politice a clasei 
de mij loc din Germania, adică a bur9heziei, datează din anul 
1 840. Ea a fost precedată de simptome care dovedeau că în 
această ţară clasa posesorilor de capital şi a industriaşilor 
a ajuns la acel grad de maturitate care nu-i mai permitea să 
rămînă apatică şi pasivă sub jugul unui regim monarhic semi· 
feudal, semibirocratic. Principii germani mai mărunţi acordau 
unii după alţii supuşilor lor constituţii cu caracter mai mult 
sau mai puţin liberal, în parte pentru a-şi asigura o mai mare 
independenţă faţă de hegemonia Austriei şi a Prusiei sau pen
tru a contracara influenţa nobilimii din propriile lor state, 
în parte cu scopul de a uni într-un tot întreg provinciil e dis� 
parate pe care Congresul de la Viena 8 le-a unit sub sceptrul 
lor. Ei puteau face aceasta fără a se expune nici celui mai 
mic risc : dacă Bundestagul, această marionetă ale cărei sfori 
erau trase de Austria şi de Prusia, ar fi încercat să atenteze 
la independenţa l or de suverani, ei ştiau că opinia publică şi 
Camerele i-ar fi sprij init să se împ otrivească ordinelor Bun
ciestagului, iar dacă, dimpotrivă, Camerele s-ar fi dovedit a fi 
prea puternice, le-ar fi fost uşor să uzeze de autoritatea 
Bundestagului pentru a zdrobi orice opoziţie. In aceste îm
prejurări, instituţiile constituţionale din Bavaria, Wiirttemberg, 
Baden sau Hanovra nu puteau fi un imbold la o luptă serioasă 
pentru puterea politică, De aceea marea masă a burgheziei 
germane se ţinea în general departe de certurile mărunte 
care aveau loc în adunările legislative ale micilor state, 
ştiind prea bine că, fără o schimbare radicală în politica şi 
orînduirea de stat a celor două mari puteri din Germania, 
toate eforturile şi victoriile secundare nu vor avea nici un 
rezultat. Totodată însă, în aceste mici adunări au apărut un 
soi de avocaţi liberali, opoziţionişti de profesie - toţi aceşti 
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Rotteck, Welcker, Romer, Jordan, Stive, Eisenmann -, mari 
„tribuni ai poporului " (Volksmanner) , care după 20 de ani de 
opoziţie mai mult sau mai puţin zgomotoasă, dar întotdeauna 
sterilă, au fost ridicaţi de valul revoluţionar din 1 848 pe cul
mile puterii, pentru ca, după ce şi-au dat în vileag totala lor 
incapacitate şi nulitate, să fie, cît ai clipi din ochi, din nou 
răsturnaţi. Aceştia au fost primele exemplare de politicieni şi 
opoziţionişti de profesie din Germania ; prin discursurile şi 
scrierile lor, ei au deprins urechile germanilor cu limbajul 
constituţionalismului şi prin însăşi existenţa lor au vestit 
apropierea unei epoci în care burghezia va adopta şi va d a  
adevărata l o r  semnificaţie frazelor politice pe care aceşti 
avocaţi şi profesori flecari obişnuiau să le folosească fără să 
înţeleagă nici ei prea bine sensul lor real. 

Literatura germană a suferit şi ea influenţa frămîntărilor 
politice de care fusese cuprinsă întreaga Europă în urma eve
nimentelor din 1 830 9• Aproape toţi scriitorii din vremea aceea 
propovăduiau un constituţi onalism pueril sau un republica
nism şi mai pueril. Printre literaţi, mai ales printre cei de 
mina a doua, se răspîndea tot mai mult obiceiul de a com
pensa în lucrările lor lipsa de talent prin aluzii politice, de 
care erau siguri că vor atrage atenţia publicului. Poeziile, ro
manele, recenziile, dramele, într-un cuvînt întreaga creaţie 
literară, erau îmbibate de ceea ce se numea „ tendinţă " ,  adică 
de expresii mai mult sau mai puţin timide ale spiritului anti
guvernamental. Şi, pentru ca confuzia ideologică din Germa
nia de după 1 830 să fie completă, aceste elemente de opoziţie 
politică erau amestecate cu reminiscenţe din universitate, 
prost asimilate, despre filozofia germană şi cu frînturi, prost 
înţelese, de socialism francez, îndeosebi de saint-simonism. 
Clica scriitorilor care propaga acest amalgam de idei etero
gene îşi zicea în mod pretenţios „Tînăra Germanie" sau 
„Şcoala modernă " 10• De atunci ei  s-au căit de păcatele din 
tinereţe, dar stilul literar nu şi l-au îmbunătăţit. 

ln sfîrşit, şi filozofia germană, cel mai complicat, dar şi 
cel mai sigur termometru al dezvoltării gîndirii germane, s- a 
situat de partea burgheziei atunci cînd, în lucrarea sa „Filo
zofia dreptului " 11, Hegel a declarat monarhia constitutională 
cea mai înaltă şi mai desăvîrşită formă de guvernămînt. Cu 
alte cuvinte, el anunţa că în curînd burghezia germană va veni 
la putere. După moartea lui Hegel, şcoala lui nu s-a oprit 
aici. Aripa mai radicală a discipolilor săi, pe de o parte, a 
trecut toate credinţele religioase prin proba focului, supu-



Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania. - II 1 7  

nîndu-le unor critici severe care a u  zdruncinat din temelii 
vechiul edificiu al creştinismului, şi, p. de altă parte, a lan 
sat principii politice mai îndrăzneţe decit cele pe care erau 
obişnuite să le audă pînă atunci urechile germanilor şi a 
căutat să pună din nou la loc de cinste amintirea glorioasă a 
eroilor primei revoluţii franceze. Şi dacă încîlcitul limbaj 
filozofic în care erau îmbrăcate aceste idei înceţoşa atît min
tea scriitorului cit şi a cititorului, el îl împiedica însă tot
odată şi pe cenzor să vadă limpede, şi de aceea „tinerii he
gelieni " se bucurau de o libertate a presei pe care nu o 
cunoştea nici o altă ramură a literaturii. 

Aşadar, era evident că în opinia publică din Germania 
intervenise o mare schimbare. Marea majoritate a claselor 
cărora cultura sau poziţia lor socială le-a dat posibilitatea 
să unoască chiar şi sub regimul unei monarhii absolute 
situaţia politică şi să-şi formeze convingeri politice cit de 
cît independente s-au unit încetul cu încetul într-o singură 
falangă puternică de opoziţie împotriva regimului existent. 
Atunci cînd se face o apreciere în privinţa ritmului lent al 
dezvoltării politice în Germania, nu trebuie să se piardă din 
vedere cu cită greutate îţi puteai forma o idee justă despre 
vreo problemă într-o ţară în care toate sursele de informa
ţie se aflau sub controlul guvernului, în care în nici o sferă, 
începînd cu şcolile duminicale şi cele pentru săraci şi mer
gînd pînă la presă şi universitate, nimic nu se putea spune. 
preda, tipări sau publica fără a se fi obţinut în prealabil 
aprobarea guvernului. Să luăm, de exemplu, Viena. Locui
torii Vienei, pe care, în ceea ce priveşte capacitatea de muncă 
-şi de producţie industrială, nu-i întrece, poate, nimeni în Ger
mania şi al căror spirit, curaj şi energie revoluţionară s- au 
arătat a fi cu mult mai presus decit ale tuturor celorlalţi, 
erau cu mult mai ignoranţi în ceea ce priveşte interesele lor 
reale şi, în timpul revoluţiei,  au făcut mai multe greşeli lecit 
cei de prin alte părţi. Aceasta se datora în foarte mare mă
sură ignoranţei aproape totale în ceea ce priveşte problemele 
p olitice cele mai curente, ignoranţă în care guvernul Metter
nich a reuşit să ţină populaţia. 

Nu mai este nevoie de alte explicaţii pentru a înţelege 
de ce într-un asemenea sistem informaţiile politice constitu
iau monopolul aproape exclusiv al acelor clase ale societăţii 
care aveau posibilitatea să plătească pentru introducerea lor 
în ţară prin contrabandă, îndeosebi al claselor ale căror in
terese fuseseră cel mai greu lezate de actuala stare de lucruri, 
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şi anume clasele industriale şi comerciale. De aceea ele au 
fost p rimele care s-au ridicat, cu forţe unite, împotriva men
ţinerii unui absolutism mai mult sau mai puţin camuflat, şi 
începutul adevăratei mişcări revoluţionare în Germania da
tează din momentul în care ele au intrat în rîndurile opoziţiei. 

Se poate considera că atitudinea opoziţionistă a burghe
ziei germane datează din 1840, anul morţii fostului rege al 
Prusiei *, ultimul monarh rămas în viată dintre fondatorii 
Sfintei alianţe din 1815. Despre noul rege se ştia că nu este 
un p artizan al monarhiei eminamente birocratică şi milita
ristă a tatălui său. Ceea ce burghezia franceză aştepta s: 
obţină în urma urcării pe tron a lui Ludovic al XVI-lea, bur
ghezia germană spera să obţină într-o oarecare măsură din 
mîinile lui Frederic Wilhelm al IV-lea al Prusiei. Toată lu 
mea era de acord că vechiul sistem era depăşit şi falimentar 
şi că trebuie să i se pună capăt, şi ceea ce sub vechiul rege 
fusese suportat în tăcere era proclamat acum cu glas tare ca 
intolerabil. 

Dar dacă Ludovic al XVI-lea, „Ludovic cel dorit",  era un 
simplu nerod fără pretenţii, conştient în p arte de propria sa 
nimicnicie, fără nici un fel de idei precise şi care se condu
cea mai ales după deprinderile dobîndite prin educaţie, „Fre
deric Wilhelm cel dorit" era un om de cu totul altă factură. 
In ceea ce priveşte slăbiciunea de caracter, el îşi întrecea, 
fără îndoială, originalul francez, dar nu era lipsit nici de 
pretenţii, nici de idei. El cunoştea en amateur ** noţiunile ele
mentare ale celor mai multe ştiinţe şi de aceea îşi închipuia 
că este suficient de instruit pentru a emite sentinţe defini
tive în orice problemă. Era convins că este un orator de mîna 
întîi şi, fără îndoială, că nici un voiaj or comercial din Berlin 
nu-l putea întrece în ceea ce priveşte numărul de spirite 
proaste debitate sau şuvoiul nesecat al elocvenţei sale. Dar, 
lucrul cel mai important, el avea idei proprii. El detesta şi 
dispreţuia elementul birocratic al monarhiei prusiene, dar nu
mai pentru că toate simpatiile sale se îndreptau spre elemen
tul feudal. Fiind unul dintre fondatorii şi principalii colab o 
ratori ai ziarului „Berliner Politisches Wochenblatt ",  a l  aşa 
zisei şcoli istorice (şcoală care se hrănea cu ideile lui Bonald, 
ale lui de Maistre şi ale altor scriitori din prima generaţie de 
legitimişti francezi) 12, el tindea la o restaurare cît mai 
completă a poziţiei dominante a nobilimii în societate. Re-

• - Frederic Wilhelm al III-lea - Nota red. 
** - ca amator, ca diletant. - Nota trad. 
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gele, primul nobil al regatului său, trebuia să fie înconjurat 
în primul rînd de o curte strălucitoare de vasali puternici -
prinţi, duci şi conţi - şi apoi de o numeroasă şi bogată no
bilime de rang inferior ; el trebuia să domnească după bunul 
său plac asupra credincioşilor săi tîrgoveţi şi ţărani, în cali
tate de cap al unei întregi ierarhii de ranguri şi caste sociale, 
fiecare dintre ele bucurîndu-se de privilegii speciale şi des
părţite unele de altele prin bariera aproape de netrecut a 
originii sau a unei anumite poziţii sociale bine stabilite şi 
trainice ; puterea şi influenţa tuturor acestor caste sau stări 
ale regatului trebuiau totodată să se echilibreze reciproc î. 
aşa măsură, încît regele să-şi poată păstra deplina libertate 
de acţiune. Acesta era le beau ideal * pe care. Frederic Wil
helm al IV-lea pornise să-l realizeze şi pe care acum încearcă 
din nou să-l realizeze. 

A fost nevoie de timp pentru ca burghezia prusiană, nu 
prea versată în probleme teoretice, să descopere adevăratul 
caracter al intenţiilor regelui. Dar foarte rep ede a observat 
că el are preferinţe pentru lucruri diametral opuse celor ce 
dorea ea. De îndată ce, prin moartea tatălui său, noului rege 
i s-a „ dezlegat limba",  el a început să-şi anunţe intenţiile 
prin nenumărate cuvîntări. Şi prin fiecare cuvîntare, prin 
fiecare act al său pierdea tot mai mult simpatiile burgheziei. 
Aceasta nu l-ar fi deranj at prea mult dacă unele fapte impla
cabile şi îngrijorătoare n-ar fi venit să-i tulbure visele sale 
poetice. Romantismul este, vai, destul de slab la aritmetică 
şi, de la Don Quij ote încoace, feudalismul şi-a greşit întot
deauna socotelile I Frederic Wilhelm al IV-lea împărtăşea în 
prea mare măsură acel dispreţ pentru banii sunători care în
totdeauna a fost cel mai nobil apanaj al urmaşilor cruciaţilor. 
La urcarea sa pe tron, el a găsit un sistem de guvernămînt 
costisitor, deşi rînduit cu zgîrcenie, şi o vistierie nu prea 
plină. Dup ă doi ani orice excedent dispăruse fără urmă, fiind 
cheltuit pentru serbările de la curte, călătorii regale, donaţii, 
subvenţii acordate nobililor flămînzi, jerpeliţi şi lacomi etc. 
Impozitele obişnuite nu mai ajungeau nici pentru cerinţele 
curţii, nici p entru cerinţele guvernului şi foarte curînd maies
tatea-sa s-a văzut strînsă ca într-un cleşte între deficitul 
evident, pe de o parte, şi legea din 1820, pe de altă parte, 
care declara ca nelegală lansarea oricărui nou împrumut şi 
orice sporire a impozitelor existente la acea dată fără apro 
barea „viitoarei reprezentanţe a pop orului " .  Această repre-

* - prea frumosul ideal. - Nota trad. 
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zentanţă a p oporului nu exista ; noul rege era şi mai puţin 
di spus lecit tatăl său s-o creeze ; şi, chiar dacă ar fi fost 
dispus, el ştia prea bine că, de la urcarea sa pe tron, opinia 
publică se schimbase uluitor de mult. 

Intr-adevăr, burghezia, care în parte sperase că noul rege 
va acorda imediat o constituţie, va proclama libertatea pre
sei şi va introduce curtea cu juri etc. etc., într-un cuvînt că 
se va situa el însuşi în fruntea revoluţiei paşnice de care 

-avea nevoie burghezia pentru a cuceri puterea politică, -
burghezia şi-a dat seama de eroarea ei şi, furioasă, s-a întors 
împotriva regelui. In Provincia renană şi, mai mult sau mai 
puţin, în întreaga Prusie ea era atît de exasperată, incit, vă
zînd că în rîndurile ei nu erau destui oameni capabili s-o 
reprezinte în presă, a mers pînă acolo incit s-a aliat cu 
curentul filozofic extremist despre care am vorbit mai sus. 
Rodul acestei alianţe a fost „Gazeta renană" 13 din Colonia, 
ziar care a fost suprimat la 15 luni de la înfiinţare, dar care 
. pus începuturile presei moderne în Germania. Aceasta s-a 
î ntîmplat în 1 842. 

Bietul rege, ale cărui dificultăţi financiare constituiau 
satira cea mai usturătoare la adresa înclinaţiilor sale medie
vale, şi- a dat curînd seama că nu va putea guverna mai de
parte dacă nu face unele mici concesii revendicării generale 
cu privire la o „reprezentanţă a poporului " ,  care, ca o ultimă 
rămăşiţă a promisiunilor de mult uitate făcute în 1813  şi 1 815, 
figura în legea din 1820. Regele a considerat că modul cel mai 
puţin neplăcut de a realiza prevederile acestei legi incomode 
este de a convoca comisiile permanente ale dietelor provin
ciale. Dietele provinciale au fost instituite în 1 823. In fie
care dintre cele 8 provincii ale regatului ele erau alcătuite 
din : 1) marea nobilime, vechile familii domnitoare ale im
periului german, ai căror capi erau de drept, prin naştere, 
membri ai adunărilor pe stări ; 2) din reprezentanţii cavale
rilor, sau ai micii nobilimi ; 3) din reprezentanţii oraşelor ; 
4) din deputaţi ai ţărănimii, sau ai clasei micilor proprietari 
de pămînt. Totul era orînduit în aşa fel, incit în fiecare pro
vincie maj oritatea în dietă s-o deţină întotdeauna cele 
două categorii ale nobilimii. Fiecare dintre aceste opt diete 
provinciale alegea o comisie, şi aceste opt comisii erau con
vocate acum la Berlin pentru a forma o adunare reprezenta 
tivă care trebuia să voteze mult doritul împrumut. S-a decla
rat că vistieria statului este plină şi că acest împrumut este 
necesar nu p entru acoperirea nevoilor curente, ci pentru 
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construirea unei căi ferate de stat. Dar comisiile unite au răs
puns regelui printr-un refuz categoric, declarînd că nu sînt 
competente să acţioneze ca o reprezentanţă a poporului şi 
au cerut maiestăţii-sale să îndeplinească promisiunea de a 
introduce sistemul reprezentativ făcută de tatăl său atunci 
cînd a avut nevoie de ajutorul poporului împotriva lui Na
poleon. 

Sesiunea comisiilor unite a arătat că spiritul opoziţionist 
nu cuprinsese numai burghezia. Ei i se alăturase o parte a 
ţărănimii, numeroşi nobili care introduseseră ei înşişi marea 
gospodărie agricolă pe moşiile lor şi făceau comerţ u grîu, 
lînă, spirt şi in şi care aveau tot atîta nevoie de garanţii 
împotriva absolutismului, birocraţiei şi reinstaurării feuda
lismului ; şi ei s-au pronunţat împotriva guvernului şi pen
tru un sistem reprezentativ. Planul regelui a suferit un eşec 
total. Regele n-a primit bani şi a întărit puterea opoziţiei. 
Şedinţa următoare a dietelor provinciale a fost şi mai de
favorabilă regelui. Toate dietele au cerut reforme, respecta
rea promisiunilor făcute în 1813  şi 18 15, acordarea unei con
stituţii şi a libertăţii presei ; rezoluţiile respective ale unora 
dintre ele au fost redactate în termeni de-a dreptul ireve
renţioşi, şi răspunsurile iritate ale regelui exasperat nu au 
făcut decît să înrăutăţească situaţia. 

Intre timp, dificultăţile financiare ale guvernului creşteau 
într-una. Prin deturnarea unor fonduri destinate diferitelor ser
vicii publice şi prin tranzacţii frauduloase cu „Seehandlung" 14 
- o societate comercială care făcea speculă şi comerţ pe 
contul şi riscul statului şi care avea de mult rolul de samsar 
al acestuia în chestiunile financiare - aparenţa de solvabi
litate a putut fi păstrată cîtva timp ; un alt expedient la cam 
a recurs statul a fost sporirea emisiunii de bancnote ; în ge
neral, în ceea ce priveşte situaţia financiară, secretul a fost 
destul de bine păstrat. Toate aceste expediente au fost însă 
curînd epuizate. Atunci s-au făcut încercări pe altă cale : î n
fiinţarea unei b ănci al cărei capital să fie pus la dispoziţie în 
parte de stat, în parte de acţionari particulari, dar a cărei 
conducere supremă să se afle în mîinile · statului, astfel încît 
guvernul să poată scoate din fondurile acestei bănci mari 
sume de bani şi să repete aceleaşi tranzacţii frauduloase pe 
care nu le mai putea face u „Seehandlung " .  Dar, fireşte, nu 
s -au găsit capitalişti care să vrea să-şi dea banii în aceste 
condiţii. A fost nevoie să se modifice statutele b ăncii şi pro
prietatea acţionarilor să fie asigurată împotriva abuzurilor 
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vistieriei statului, altfel nici o singură acţiune n- ar fi fost 
subscrisă. Deoarece şi acest plan a eşuat, nu mai rămînea 
decît contractarea unui împrumut, dacă, bineînţeles, s-ar fi 
găsit capitalişti care să-şi dea banii fără a cere garanţia şi 
aprobarea misterioasei „viitoare reprezentanţe a poporului u .  
S-a apelat la Rotschild, care a declarat că, dacă „reprezentanţa 
poporului" garantează împrumutul, el e gata să aranjeze 
acordarea împrumutului ; în caz contrar el nu vrea să se 
bage în această afacere. 

Aşa s-a spulberat ultima speranţă de a primi bani şi nu 
mai exista nici o posibilitate de a scăpa de acea fatală „re
prezentanţă a poporului " .  In toamna anului 1846 s-a aflat de 
refuzul lui Rotschild, iar în februarie următor regele a con
vocat la Berlin toate cele opt diete provinciale, constituin
du-le într- o „Dietă unită " .  Sarcina acestei diete era să înde
plinească ceea ce prevedea, pentru caz de nevoie, legea din 
1 820 : să voteze împrumuturi şi noi impozite ; în afară de 
aceasta ea nu trebuia să aibă alte drepturi. In ceea ce pri
veşte legislaţia în general, votul ei trebuia să fie pur consul
tativ ; ea nu trebuia să se întrunească la date fixe, ci atunci 
cînd regele găsea de cuviinţă ; ea nu putea lua în discuţie 
lecit problemele pe care guvernul binevoia să i le prezinte. 
Membrii acestei diete nu erau, bineînţeles, prea încîntaţi de 
rolul ce li se atribuia. Ei au repetat aceleaşi doleanţe pe care 
le formulaseră în dietele provinciale. Curînd relaţiile dintre 
ei şi guvern s-au ascuţit foarte mult, şi, cînd li s-a cerut să 
voteze împrumutul, motivat iarăşi prin pretinsa necesitate a 
construirii de căi ferate, ei l-au respins din nou. 

Acest vot a dus în scurtă vreme la închiderea sesiunii die
tei. Regele, din ce în ce mai iritat, a dizolvat-o, exprimîndu-şi 
nemulţumirea, dar a rămas tot fără bani. Şi, într-adevăr, re
gele avea toate motivele să fie alarmat de situaţia lui, căci 
vedea că partidul liberal - în fruntea căruia se afla bur
ghezia şi care cuprindea o mare parte a micii nobilimi şi tot 
felul de elemente nemulţumite aparţinînd diferitelor pături 
ale stărilor de jos - era hotărît să-şi atingă ţinta. Degeaba 
a declarat regele în discursul de deschidere a adunării că 
niciodată, niciodată nu va acorda o constituţie în sensul mo
dern al cuvîntului. Partidul liberal nu voia să renunţe la un 
sistem constituţional reprezentativ modem şi antifeudal cu 
toate consecinţele sale - libertatea presei, curtea cu juri etc. 
- şi a făcut cunoscut că, atîta timp cit nu va obţine toate 
acestea, nu va vota nici un bănuţ. Un lucru era limpede : 
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a ceastă situaţie nu mai putea dăinui mult timp : ori trebuia 
să cedeze una din părţi, ori trebuia să se ajungă la o ruptură, 
la o luptă sîngeroasă. Şi burghezia ştia că se află în ajunul 
unei revoluţii şi se pregătea în vederea ei. Prin toate mij 
loacele posibile, burghezia a căutat să-şi asigure sprijinul 
clasei muncitoare la oraşe şi al ţărănimii în districtele 
agricole. Se ştie că, la sfîrşitul anului 1 847, în rîndurile bur
gheziei nu găseai nici o singură figură politică remarcabilă 
care să nu se proclame „socialist" pentru a cuceri simpatia 
proletariatu'ui. In curînd îi vom vedea pe aceşti „socialişti " 
la lucru. 

Această rîvnă a burgheziei conducătoare de a arbora fie 
şi numai o aparenţă de socialism era determinată de marile 
schimbări prin care trecuse clasa muncitoare din Germania. 
Incepînd din 1 840, o par.te a muncitorilor germani care au 
fost prin Franţa şi Elveţia se contaminaseră mai mult sau 
mai puţin de concepţiile socialiste sau comuniste încă ne
coapte, răspîndite pe atunci printre muncitorii francezi. In
teresul crescînd pe care îl trezeau de prin 1 840 aceste idei 
în Franţa a făcut ca şi în Germania sociali smul şi comunismul 
să ajungă la modă, iar prin 1 843 toate ziarele erau pline de 
-discuţii în jurul problemelor sociale. ln scurt timp, în Ger-
mania a apărut o şcoală socialistă, care se remarca mai cu
rînd prin obscuritatea ideilor decît prin noutatea lor ; prin
dpala ei activitate consta în traducerea din limba franceză 
în limbajul nebulos al filozofiei germane a teoriilor fourie
riste, saint-simoniste şi a altor teorii 1s. Tot pe atunci s-a 
format şi şcoal a comunistă germană, care se deosebea radi

-cal de această sectă. 
In 1 844 au izbucnit răscoalele ţesătorilor din Silezia, ur

mate de răscoala lucrătorilor de la imprimeriile de stambă 
din Praga. Aceste răscoale, reprimate cu cruzime - răscoale 
ale muncitorilor îndreptate nu împotriva guvernului, ci îm
potriva patronilor lor -, au produs o impresie puternică şi 
au dat un nou impuls propagandei socialiste şi comuniste 
în rîndurile munci torilor. Un efect asemănător au avut şi răs
coalele pentru pîine din anul de foamete 1 847. Pe scurt, aşa 
cum marea masă a claselor avute (cu excepţia marilor pro
prietari funciari feudali) s-a strîns în jurul steagului opoziţiei 
-constituţionale, tot aşa clasa muncitoare din marile oraşe 
vedea eliberarea ei în doctrinele socialiste şi comuniste, deşi, 
in condiţiile legilor presei în vigoare, ea nu putea cunoaşte 
.aceste doctrine decît în foarte mică măsură. Nu era de aş-
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teptat ca muncitorii să aibă o idee limpede despre ţelurile 
pe care le urmăresc ; ei ştiau doar că programul burgheziei 
constituţionale nu prevedea tot ce le trebuia lor şi că năzuin
ţele lor nu erau nicidecum cuprinse în cadrul ideilor consti
tuţionale. 

Aşadar, în Germania nu exista pe atunci un partid repu
blican separat. Cetăţenii erau fie monarhişti constituţionali, 
fie socialişti sau comunişti, mai mult sau mai puţin precis 
delimitaţi. 

In aceste condiţii, cel mai mic conflict putea duce la o 
mare revoluţie. Şi în timp ce singurul sprijin sigur al siste
mului existent îl constituiau marea nobilime precum şi func
ţionarii, şi ofiţerii superiori ; în timp ce mica nobilime, bur
ghezia industrială şi comercială, universităţile, profesorii de 
orice grad şi chiar o parte din categoriile inferioare ale biro
craţiei şi ofiţerimii se uneau împotriva guvernului ; în timp 
ce în spatele acestora stăteau masele nemulţumite ale ţără 
nimii şi proletariatului din oraşele mari, care pentru moment 
mai sprijineau opoziţia liberală, dar în rîndurile cărora e 
făceau dej a auzite cuvinte ciudate despre intenţia lor de a-şi 
lua cauza în propriile lor mîini ; în timp ce burghezia era gata 
să răstoarne guvernul, iar proletarii erau gat. să răstoarne 
la rîndul lor burghezia, guvernul înainta cu îndărătnicie pe 
un drum care trebuia să ducă în mod inevitabil la un con
flict. La începutul anului 1 848, Germania se afla în ajunul 
unei revoluţii, şi această revoluţie ar fi izbucnit, fără îndo
ială, chiar dacă n-ar fi fost grăbită de revoluţia franceză din 
februarie. 

Ce influenţă a avut revoluţia de la Paris asupra Germa
niei, vom vedea în articolul următor. 

Londra, septembrie 1851 
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III 

Celelalte state germane 

In ultimul nostru articol ne-am mărginit aproape exclu
siv la statul care, începînd din 1840 şi pînă în 1848, a jucat 
fără îndoială rolul cel mai important în mişcarea germană, şi 
anume Prusia. Trebuie, totuşi, să aruncăm o privire fugitivă 
şi asupra celorlalte state în aceeaşi perioadă. 

După mişcarea revoluţionară din 1830, statele mici trecu
seră cu totul sub dictatura Bundestagului, adică a Austriei şi 
Prusiei. Diferitele constituţii, introduse atît ca mij loc de apă
rare împotriva dictatului statelor mai mari cit şi în scopul 
de a-i face populari pe autorii lor încoronaţi şi de a uni con
glomeratele eterogene de provincii create fără nici un prin
cipiu călăuzitor de Congresul de la Viena, aceste constituţii, 
oricît ar fi fost ele de iluzorii, în perioada agitată dintre 1830 
şi 183 1  s-au dovedit totuşi periculoase pentru autoritatea mi
cilor suverani. Ele au fost aproape cu desăvîrşire suprimate ; 
ceea ce a mai rămas era mai puţin decît o umbră, şi numai 
nişte flecari mulţumiţi de sine, ca Welcker, Rotteck sau 
Dahlmann, îşi puteau închipui că opoziţia umilă îmbinată cu 
ploconeala nedemnă, pe care li se îngăduia s-o manifeste în 
neputincioasele Camere ale acestor stătuleţe, ar putea duce 
la vreun rezultat. 

Curînd după 1 840, partea mai energică a burgheziei din 
aceste state mici a abandonat toate speranţele nutrite mai 
înainte că în aceste anexe ale Austriei şi Prusiei se va dez
volta un regim parlamentar. Şi, de îndată ce burghezia pru
siană şi clasele aliate cu ea şi-au manifestat hotărîrea fermă de 
a lupta pentru un regim parlamentar în Prusia, i s-a încredin
ţat rolul de conducător al mişcării constituţionale în toată 
Germania, în afară de Austria. Astăzi nimeni nu mai contestă 
faptul că nucleul constituţionalist din centrul Germaniei, 
care mai tîrziu a părăsit Adunarea naţională de la Frankfurt 

3 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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şi care a fost numit, după locul unde îşi ţinea adunările se
parate, „Partidul de la Gotha", a elaborat cu mult înainte de 
1 848 un plan, prezentat în 1 849, cu mici modificări, repre
zentanţilor întregii Germanii. Ei preconizau excluderea com
pletă a Austriei din Confederaţia germană, crearea sub pro
tecţia Prusiei a unei noi confederaţii, cu o nouă constituţie 
şi cu un parlament al confederaţiei, şi încorporarea statelor 
mai mici în cele mari. Toate acestea trebuiau înfăptuite de 
îndată ce Prusia ar fi intrat în rîndul monarhiilor constitu
ţionale, ar fi introdus libertatea presei, ar fi promovat o po 
litică independentă faţă de Rusia şi de Austria, dind astfel 
constituţionaliştilor din statele mici posibilitatea de a exer
cita un control real asupra guvernelor lor. Initiatorul acestui 
plan era profesorul Gervinus din Heidelberg (Baden) . Aşadar, 
emanciparea burgheziei prusiene trebuia să servească drept 
senal pentru emanciparea burgheziei din Germania, în ge
neral, şi pentru înfiinţarea unei alianţe ofensive şi defensive, 
atît împotriva Rusiei cit şi împotriva Austriei, căci, după cum 
vom vedea imediat, Austria era considerată ca o ţară absolut 
b arbară, despre care se ştiau puţine lucruri, iar ceea ce se 
ştia nu era prea măgulitor pentru populaţia ei ; de aceea 
Austria nici nu era considerată ca o parte esenţială a 
Germaniei. 

In ceea ce priveşte celelalte clase ale societăţii din sta
tele mici, ele păşeau mai mult sau mai puţin repede pe urmele 
claselor respective din Prusia. Mic-burghezii erau tot mai ne
mulţumiţi de guvernele lor, de creşterea impozitelor, de 
ciuntirea simulacrelor lor de drepturi politice, de care erau 
atît de fuduli cînd se comparau cu „sclavii despotismului " 
din Austria şi din Prusia. Dar cum p înă atunci în opoziţia lor 
nu se conturase ceva precis, ei tot nu se delimitaseră ca 
partid de sine stătător, distinct de partidul constituţionalist al 
marii burghezii. Şi în rîndurile ţărănimii creştea nemulţumi
rea, dar se ştie că în timpuri de pace şi de acalmie această 
parte a poporului nu-şi apără niciodată interesele şi nu se 
manifestă ca clasă de sine stătătoare, cu excepţia ţărilor în 
care este introdus votul universal. Muncitorii industriali de 
la oraşe începuseră să se contamineze de „otrava " socialis
mului şi comunismului, dar, cum în afara graniţelor Prusiei 
existau puţine oraşe importante şi încă şi mai puţine dis
tricte industriale, în statele mici - din cauza lipsei unor 
centre de acţiune şi propagandă - mişcarea acestei clase se 
dezvolta într-un ritm extrem de lent. 
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Piedicile care stăteau în calea manifestării opoziţiei p oli 
tice au dat naştere atît în Prusia cît şi în statele mici unui 
fel de opoziţie religioasă care s-a exprimat în mişcările para
lele ale catolicismului german şi ale Comunităţilor libere 16• 
Istoria ne oferă numeroase exemple de felul cum, în ţările 
care se bucură de binefacerea unei biserici de stat şi în care 
discuţiile politice sînt înnăbuşite, primej dioasa opoziţie pro
fană împotriva puterii laice se ascunde îndărătul luptei pe 
un plan mai înalt şi aparent mai dezinteresate împotriva des
potismului spiritual. Multe guverne care nu tolerează ca vreo 
acţiune a lor să fie luată în discuţie se vor feri să facă mar
tiri şi să aţîţe fanatismul religios al maselor. Astfel, în 1 845, 
în fiecare stat german religia romano-catolică sau cea pro
testantă, sau chiar amîndouă, erau considerate parte inte
grantă a orînduirii de stat. Şi în fiecare din aceste state cle
rul uneia dintre aceste confesiuni sau al amîndurora constituia , 
elementul esenţial al sistemului de guvernare birocratic. De 
aceea orice atac împotriva ortodoxiei catolice sau protes
tante, orice atac împotriva clerului constituia un atac deghi
zat împotriva guvernului însuşi. In ceea ce-i priveşte pe ca
tolicii germani, simplul fapt al existenţei lor însemna un atac 
împotriva guvernelor catolice din Germania, în special al ce
lor din Austria şi Bavaria, pe care acestea l-au şi interpretat 
ca atare. Membrii comunităţilor libere, disidenţii protestanţi, 
care prezentau oarecare asemănări cu unitarienii englezi şi 
americani 17, îşi proclamau făţiş opoziţia faţă de tendinţele · 
clericale şi riguros ortodoxe ale regelui Prusiei şi ale favo
ritului său, Eichhorn, ministrul cultelor şi al învăţămîntului. 
Aceste două secte noi, care la un moment dat au cunoscut o 
răspîndire rapidă, prima în statele catolice şi a doua în sta
tele protestante, se deosebeau între ele doar prin origine ; 
cît priveşte învăţăturile lor, ele coincideau pe deplin într-un 
punct de cea mai mare însemnătate, şi anume că toate dog
mele stabilite nu au nici o valoare. Această totală lipsă de 
precizie constituia însăşi esenţa lor ; ele pretindeau că vor 
înălţa marele templu sub al cărui acoperămînt se vor putea 
uni toţi germanii ; ele exprimau deci, sub o formă religioasă, 
o altă idee politică la ord�nea zilei, ideea unităţii germane. 
Cu toate acestea, n-au putut ajunge niciodată la un acord. 

Ideea unităţii germane, pe care sectele menţionate mai 
sus căutau s-o realizeze c1�l puţin pe tărîm religios, inven
tînd o religie comună pentru toţi germanii, fabricată anume 
pentru a se potrivi cu nevoile, deprinderile şi înclinaţiile lor, 

3* 
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era într-adevăr foarte răspîndită, mai ales în statele m1c1. 
După dizolvarea imperiului german de către Napoleon 1s, che 
marea la unirea acestor disjecta membra * ale Germaniei 
constituia expresia generală a nemulţumirii faţă de situaţia 
existentă, îndeosebi în statele mici, în care marile cheltuieli 
necesitate de întreţinerea curţii, a administraţiei de stat, a 
armatei, într-un cuvînt greaua povară a impozitelor, creşteau 
în raport direct proporţional cu întinderea teritorială redusă 
şi u neputinţa statului. Dar cum trebuia să arate această 
unitate germană în cazul cînd avea să fie realizată, aceasta 
era o problemă asupra căreia părerile erau împărţite. Bur
ghezia, care nu dorea zguduiri revoluţionare puternice, se 
declara mulţumită cu soluţiile pe care ea le considera, dup ă 
cum am văzut, „realizabile în practică " ,  şi anume cu o con
federaţie care să cuprindă întreaga Germanie, cu excepţia 
Austriei, aflată sub supremaţia unei guvernări constituţio
nale a Prusiei, şi fără îndoială că pe atunci nu se putea în
treprinde mai mult fără a stîrni o furtună primej dioasă. Mica 
burghezie şi ţărănimea, în măsura în care aceasta din urmă 
se preocupa de astfel de lucruri, nu au reuşit să ajungă nici
odată la o definiţie a acestei unităţi germane pe care o re
clamau atît de zgomotos ; cîţiva visători, în majoritatea 
cazurilor reacţionari feudali, sperau într-o restaurare a im
periului german ; o mină de ignoranţi, soi-disant ** radicali, 
admiratori ai instituţiilor din Elveţia cu care incă nu făcuseră 
cunoştinţă în pr,actică, dar care mai .îrziu [e-au produs o 
decpţie atît de ridicolă, se declarau pentru o republică 
federativă ; doar partidul cel mai extremist a cutezat în vre
mea aceea să se declare pentru o republică germană unică 
şi indivizibilă 19• Astfel unitatea germană era o problemă care 
germina dezbinare, discordie şi, în anumite împrejurări, chiar 
războiul civil. 

Pe scurt, iată care era situaţia Prusiei şi a statelor mici 
din Germania la sfîrşitul anului 1847 : burghezia, conştientă 
de forţa ei, era hotărîtă să nu mai rabde cătuşele prin care 
un despotism feudal şi birocratic stînjenea afacerile ei co
merciale, activitatea ei industrială, acţiunile ei comune ca 
clasă ; o parte a nobilimii de la ţară se transformase în aşa 
măsură în producătoare de mărfuri pentru piaţă, incit ajun
sese să aibă aceleaşi interese ca şi burghezia, făcînd cauză 
comună cu ea ; clasa micilor meseriaşi şi a micilor negustori 

* - membre împrăştiate. - Nota trad. 
** - aşa-zişi. - Nota trad. 
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era nemulţumită, cîrtea împotriva impozitelor, împotriva 
piedicilor puse în calea activităţii ei comerciale, dar nu avea 
un program precis de reforme care să-i asigure poziţia în 
societate şi în stat ; ţărănimea era strivită ici de povara ser
vituţilor teudale, colo de cămătari şi avocaţi ; muncitorii de 
la oraşe, cuprinşi şi ei de valul nemulţumirii generale, urau 
în aceeaşi măsură guvernul şi pe marii capitalişti indus
triali şi se lăsau cîştigaţi în favoarea ideilor socialiste şi co
muniste contagioase ; într-un cuvînt, opoziţia reprezenta o 
masă eterogenă, minată de interesele cele mai diferite, dar 
condusă într-o măsură mai mare sau mai mică de către bur
ghezie, în cadrul căreia burghezia din Prusia şi îndeosebi 
cea din Provincia renană, deţineau locul de frunte. Pe de 
altă p arte, vedem guverne în dezacord asupra a numeroase 
puncte, suspectîndu-se unele pe altele şi suspectînd îndeosebi 
Prusia, deşi sînt silite să recurgă la protecţia ei ; în Prusia, 
un guvern părăsit de opinia publică, părăsit chiar de o p arte 
a nobilimii, avînd drept sprijin o armată şi o birocraţie care 
pe zi ce trece se molipseau într-o măsură din ce în ce mai 
mare de ideile burgheziei opoziţioniste şi cădeau tot mai 
mult sub influenţa acesteia, un guvern care pe deasupra era 
fără lăscaie în sensul cel mai strict al cuvîntului şi care nu-şi 
putea procura nici un ban pentru acoperirea deficitului cres
cind decît capitulînd fără condiţii în faţa opoziţiei burgheze. 
A avut oare vreodată burghezia din vreo ţară o poziţie mai 
strălucită în lupta ei pentru putere împotriva guvernului 
existent ? 

Londra, septembrie 1851 



ao 

IV 

Austria 

Ne vom ocupa acum de Austria, ţară care pînă în martie 
1848 a fost tot atît de ermetic închisă ochilor străinătăţii ca 
şi China pînă la ultimul război cu Anglia 20. 

Fireşte, nu putem lua în considerare aici decît Austria 
germană. Problemele populaţiei poloneze, maghiare sau ita
liene din Austria nu intră în cadrul subiectului nostru ; ele 
vor fi examinate ulterior, în măsura în care, începînd din 
1848, au influenţat soarta austriecilor germani. 

Guvernul prinţului Metternich se călăuzea după două prin
cipii : în primul rînd să ţină în frîu fiecare naţiune supusă 
dominaţiei austriece, folosind în acest scop celelalte naţiuni, 
aflate în aceeaşi situaţie. In al doilea rînd, şi acesta a fost 
întotdeauna principiul de bază al monarhiilor absolute, el se 
sprijinea pe două clase : marii proprietari funciari feudali şi 
pe marii financiari, străduindu-se totodată să contrabalanseze 
forţa şi influenţa uneia dintre ele prin forţa şi influenţa 
celeilalte, astfel incit guvernul să-şi păstreze deplina liber
tate de acţiune. Nobilimea funciară, ale cărei venituri prove
neau în întregime din servituţile feudale de tot felul, nu putea 
să nu sprijine un guvern care constituia singura ei apărare 
împotriva clasei de şerbi oprimaţi de pe urma exploatării 
cărora trăia. Iar dacă partea mai puţin înstărită a acestei no
bilimi se ridica vreodată împotriva guvernului, aşa cum s-a 
întîmplat în 1 846 în Galiţia, atunci Metternich asmuţea pe 
dată împotriva ei pe aceiaşi şerbi, care foloseau din plin 
prilejul de a se răzbuna crunt pe asupritorii lor cei mai di
recţi 21• Pe de altă parte, marii capitalişti de la bursă erau 
legaţi de guvernul Metternich prin importantele sume de 
bani pe care le plasaseră în obligaţii de stat. Austria, care în 
18 15 şi-a redobîndit întreaga ei putere, care în 1 820 a res-

, taurat şi a menţinut monarhia absolută în Italia, iar prin fali-
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mentul din 1810  a scăpat de o parte din datoriile ei, curînd 
după încheierea păcii şi-a recîştigat creditul pe marile pieţe 
de bani ale Europei ; şi, pe măsură ce acest credit creştea, 
ea făcea tot mai mult uz de el. De aceea toţi marii financiari 
ai Europei şi-au plasat o mare parte din capitalurile lor în 
titluri de stat austriece ; ei erau deci interesaţi cu toţii în 
stabilitatea creditului acestei ţări şi, cum pentru stabilitatea 
creditului public austriac trebuia să se recurgă mereu la noi 
împrumuturi, erau nevoiţi să avanseze din cînd în cînd noi 
capitaluri pentru a menţine cursul titlurilor în care plasaseră 
deja bani. Pacea îndelungată care a urmat după 1815  şi apa
renta imposibilitate de a răsturna un imperiu care dura de 
o mie de ani, cum era Austria, a sporit în mod uimitor cre
ditul guvernului Metternich şi l-a făcut chiar ă nu mai de
pindă de bunul plac al bancherilor şi al speculanţilor de la 
bursa din Viena ; căci, atîta vreme cit Metternich putea 
obţine destui bani din Frankfurt şi din Amsterdam, avea, 
fireşte, şi satisfacţia de a-i vedea pe capitaliştii austrieci la 
picioarele sale. De altfel şi în toate celelalte privinţe aceştia 
erau la discreţia lui. Imensele profituri pe care bancherii, spe
culanţii de bursă şi furnizorii statului, reuşesc întotdeauna să 
le realizeze într-o monarhie absolută erau compensate prin 
puterea aproape neîngrădită pe care guvenul o exercita 
asupra persoanei şi averii lor ; deci din partea acestora nu 
era de aşteptat nici măcar o umbră de opoziţie. Aşadar, 
Metternich putea fi sigur de sprijinul celor două clase mai 
influente şi mai puternice ale imperiului şi, în afară de 
aceasta, dispunea de o armată şi de o birocraţie organizate 
cum nu se poate mai bine pentru scopurile absolutismului. 
Funcţionarii civili şi ofiţerii din serviciul Austriei reprezintă 
un soi deosebit de oameni ; părinţii lor au fost în slujba îm
păratului, iar fiii lor vor face acelaşi lucru ; ei nu aparţin 
nici uneia dintre numeroasele naţionalităţi reunite sub ari
pile vulturului cu două capete ; ei au fost şi sînt mereu mu
taţi dintr-un capăt în celălalt al imperiului : din Polonia în 
Italia, din Germania în Transilvania ; maghiarul sau polo
nezul, germanul sau romînul, italianul sau croatul, pe scurt 
oricine nu poartă amprenta „autorităţii cezaro-crăieşti " şi 
prezintă un caracter naţional aparte, este deopotrivă dis
preţuit de ei. Ei nu au naţionalitate sau, mai bine zis, ei sînt 
singurii care alcătuiesc adevărata naţiune austriacă. Este 
limpede ce instrument docil şi în acelaşi timp puternic tre-
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buia să reprezinte o asemenea ierarhie civilă şi militară în 
mîinile unui conducător de stat energic şi inteligent. 

Cît priveşte celelalte clase ale populaţiei, Metternich, ca 
un adevărat om de stat de l'ancien regime *, se sinchisea prea 
puţin de sprijinul lor. Faţă de acestea, el nu avea decît o 
singură politică : să stoarcă de la ele cît mai mulţi bani po
sibil sub formă de impozite şi totodată să le facă să stea liniş
tite. In Austria, burghezia industrială şi comercială se dez
volta foarte încet. Comerţul pe Dunăre era relativ neînsem
nat ; ţara nu avea decît un singur port la mare, Triestul, al 
cărui comerţ era foarte restrîns. In ceea ce-i priveşte pe in
dustriaşi, aceştia se bucurau de un sistem protecţionist prac
ticat pe scară largă, care în majoritatea cazurilor mergea 
chiar pînă la excluderea totală a oricărei concurenţe străine ; 
dar acest avantaj le fusese acordat mai cu seamă în scopul 
de a le mări capacitatea de a plăti impozite şi era în mare 
măsură compensat prin restricţii interne impuse industriei, 
prin privilegii acordate breslelor şi altor corporaţii feu
dale, care erau menţinute cu grijă atîta timp cît nu con
traveneau scopurilor şi intenţiilor guvernului. Micul me
seriaş era strîns ca în chingi între limitele înguste ale 
acestor corporaţii medievale, care întreţineau un neîntre
rupt război între diferitele meserii pentru privilegiile lor 
şi, în acelaşi timp, asigurau membrilor acestor uniuni forţate 
un fel de stabilitate ereditară prin faptul că răpeau membri
lor clasei muncitoare aproape orice posibilitate de a urca 
treptele ierarhiei sociale. In sfîrşit, ţăranii şi muncitorii erau 
trataţi ca o simplă masă impozabilă, şi singura preocupare în 
legătură cu ei era aceea de a-i menţine, pe cît posibil, în 
aceleaşi condiţii de existenţă în care trăiau atunci şi în care, 
înaintea lor, au trăit şi părinţii lor. In acest scop, orice auto
ritate veche, bine stabilită, ereditară era păstrată, aşa cum 
era păstrată şi autoritatea statului. Cîrmuirea păstra pretu
tindeni cu străşnicie autoritatea proprietarului funciar asu
pra micului ţăran dependent, a fabricantului asupra munci
torului din fabrică, a meşterului breslaş asupra calfei şi 
ucenicului, a tatălui asupra fiului, iar orice fel de nesupunere 
era pedepsită, ca şi o încălcare a legii, cu instrumentul uni
versal al justiţiei austriece : băţul. 

In fine, pentru a uni într-un singur sistem atotcuprinzător 
toate aceste încercări de a crea o stabilitate artificială, 
hrana spirituală îngăduită poporului era aleasă cu cea mai 

* - al vechiului regim. - Nota trad. 
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mare grijă şi distribuită cu cea mai mare zgîrcenie posibilă. 
Educaţia se afla pretutindeni în mîinile clerului catolic, ai 
cărui şefi, întocmai ca şi marii proprietari funciari feudali, 
aveau tot interesul să menţină regimul existent. Universită
ţile erau în aşa fel organizate, incit să scoată numai specia
lişti care, în cel mai bun caz, aveau o oarecare competenţă 
într-o anumită ramură a ştiinţei ; dar ele nu dădeau nici
decum cultură universală, liberală pe care este de presupus 
că o dau alte universităţi. Nu exista nici un fel de presă 
periodică, cu excepţia Ungariei, dar ziarele maghiare erau 
interzise în toate celelalte părţi ale monarhiei. In ceea ce 
priveşte literatura în general, timp de un secol sfera ei nu 
s-a lărgit ; iar după moartea lui Iosif al II-lea ea a fost chiar 
din nou îngustată. Pretutindeni la graniţă unde statul aus
tiac se mărginea cu o ţară civilizată, pe lingă cordonul de 
funcţionari vamali fusese instituit un cordon de cenzori lite
rari care împiedicau intrarea în Austria a oricărei cărţi sau 
gazete străine înainte de a fi fost cercetat cu grijă, de două 
sau de trei ori, conţinutul acestora şi de a se fi constatat că 
nu prezintă nici cea mai mică urmă din spiritul dizolvant 
al vremii. 

Aproximativ 30 de ani, începînd din 18 15, acest sistem a 
funcţionat cu un succes uimitor. Austria aproape că nu era 
de loc cunoscută în Europa, întocmai cum Europa aproape 
că nu era cunoscută în Austria. Poziţia socială a fiecărei 
clase a populaţiei, ca şi cea a poporului în totalitatea sa, nu 
părea să fi suferit nici cea mai mică schimbare. Oricît de 
puternică era duşmănia dintre diferitele clase - şi existenţa 
acestei duşmănii era pentru guvernul lui Metternich o con
diţie esenţială, pe care chiar o alimenta, făcind din clasele 
de sus instrumentele oricărei măsuri de extorcare luate de 
guvern şi abătînd astfel duşmănia poporului asupra lor - şi 
aricit de mult ar fi urît poporul pe funcţionarii publici infe
riori, existau în general puţine sau nu existau nici un fel de 
nemulţumiri împotriva guvernului central. Impăratul era 
adorat şi faptele păreau să confirme că bătrînul Franz I a 
avut dreptate cind, într-un moment de îndoială cu privire la 
trăinicia acestui sistem, a spus cu bonomie : „In orice caz, 
atîta cit trăim noi, eu şi cu Metternich, mai rezistă şi el I "  

Totuşi, exista o mişcare subterană lentă, care zădărnicea 
toate strădaniile lui Mettemich. Bogăţia şi influenţa burghe
ziei industriale şi comerciale creşteau. Introducerea maşini
lor şi a forţei aburilor în industrie a revoluţionat în Austria, 
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ca şi pretutindeni, vechile relaţii şi condiţiile de trai ale unor 
întregi clase sociale ; ea a transformat pe şerbi în oameni 
liberi, pe micii agricultori în muncitori de fabrică ; ea a sub 
minat vechile corporaţii feudale de breaslă şi a distrus mij 
loacele de existenţă ale multora dintre ei. Noua populaţie 
comercială şi industrială intra pretutindeni în conflict cu 
vechile instituţii feudale. Burghezia, care, în interesul aface
rilor ei, era din ce în ce mai des nevoită să călătorească prin 
străinătate, aducea de acolo ştiri care păreau din ţara basme
lor despre ţările civilizate de dincolo de barierele vamale ale 
imperiului ; în sfîrşit, introducerea căilor ferate a accelerat 
atît dezvoltarea industrială cit şi cea intelectuală. In afară de 
aceasta, exista în edificiul statului austriac o parte compo
nentă primejdioasă, şi anume constituţia feudală maghiară, 
cu dezbaterile ei parlamentare şi cu luptele masei nobilimii 
sărăcite şi opoziţioniste împotriva guvernului şi aliaţilor săi, 
magnaţii. Pressburg *, oraşul de reşedinţă al dietei, era aşe
zat chiar la porţile Vienei. Toate aceste elemente contribuiau 
să creeze în rîndurile burgheziei de la oraşe dacă nu un spirit 
opoziţionist în sensul strict al cuvîntului - căci o opo
ziţie nu era încă cu putinţă - cel puţin o stare de nemulţu
mire, o năzuinţă generală spre reforme, mai curînd de ordin 
administrativ decit constituţional. Şi, la fel ca în Prusia, o 
parte a birocraţiei s-a alăturat burgheziei. In rîndurile acestei 
caste de funcţionari ereditari, tradiţiile lui Iosif al II-lea nu 
fuseseră date uitării ; funcţionarii de stat mai culţi, care 
uneori îşi făceau şi ei iluzii despre posibilitatea unor reforme, 
preferau despotismul înaintat şi luminat al acestui împărat 
despotismului „părintesc" al lui Metternich. O parte din no
bilimea mai săracă s-a situat de asemenea de partea burghe
ziei ; cit priveşte clasele de jos ale populaţiei, care aveau 
întotdeauna destule motive să fie nemulţumite de clasele de 
sus, dacă nu chiar de guvern, trebuiau să se alăture, în majo
ritatea cazurilor, aspiraţiilor spre reforme ale burgheziei. 

Cam în această perioadă, prin 1843 sau 1844, s-a ivit în 
Germania un gen de literatură specifică care corespundea 
acestor schimbări. Cîţiva scriitori austrieci - romancieri, cri
tici literari, poeţi de duzină -, toţi cu talent mediocru, dar 
înzestraţi cu acel spirit întreprinzător specific rasei evreieşti, 
s-au stabilit la Leipzig şi în alte oraşe germane din afara 
Austriei şi, acolo unde Metternich nu mai avea nici o putere 
asupra lor, au publicat o serie de cărţi şi broşuri despre sta-

* - Denumirea germană a oraşului slovac Bratislava. - Nota red. 
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rea de lucruri din Austria. Atît pentru ei cit şi pentru editorii 
lor, aceste publicaţii au fost o adevărată „mină de aur" .  Toată 
Germania ardea de dorinţa de a cunoaşte secretele politicii 
Chinei europene, şi cu atît mai curioşi să le cunoască erau 
austriecii înşişi, care primeau aceste publicaţii prin contra
banda practicată pe scară largă la graniţa Boemi ei *. Secre
tele divulgate în aceste publicaţii nu erau, fireşte, de prea 
mare importanţă, iar planurile de reformă, născocite de autori 
bine intenţionaţi, purtau pecetea unei nevinovăţii vecine cu 
virginitatea politică. Constituţia şi libertatea presei erau so
cotite în Austria un lucru irealizabil ; reforme administrative, 
extinderea drepturilor dietelor provinciale, admiterea intră
rii în ţară a cărţilor şi a ziarelor din străinătate şi o cenzură 
mai puţin severă - mai departe nici nu mergeau dorinţele 
loiale şi modeste ale acestor austrieci de treabă. 

Fapt este că imposibilitatea crescindă de a împiedica 
legăturile literare ale Austriei cu restul Germaniei şi, prin 
Germania, cu restul lumii a contribuit mult la formarea unei 
opinii publice ostile guvernului şi a dat prilej unei părţi a 
populaţiei din Austria să capete măcar unele informaţii poli
tice. De aceea, pe la sfîrşitul anului 1847, Austria a fost şi ea 
cuprinsă, ce-i drept într-o măsură mult mai mică, de agitaţia 
politică şi politico-religioasă care domnea pe atunci în în
treaga Germanie ; şi, deşi în Austria succesele ei au fost mai 
puţin răsunătoare, ea a găsit acolo destule elemente revolu
ţionare pe care să le influenţeze. Aceştia erau : ţăranul -
şerb sau ţăran dependent -, strivit de povara prestaţiilor 
funciare sau de cele impuse de guvern ; apoi muncitorul de 
fabrică, silit de bita poliţistului să muncească în condiţii 
stabilite de fabricant după bunul său plac ; calfa, căruia regu
lamentele breslelor îi închideau orice perspectivă de a ajunge 
vreodată la o situaţie independentă în meseria lui ; negusto
rul, care în afacerile sale se izbea la fiecare pas de regula
mente stupide ; fabricantul, în permanent conflict atît cu 
breslele, care îşi apărau cu străşnicie privilegiile, cit şi cu 
funcţionarii avizi şi circotaşi ; în sfîrşit, profesorul, savantul, 
funcţionarul mai cult, care luptau zadarnic împotriva unei 
preoţimi ignorante şi înfumurate sau împotriva unui şef ie
rarhic obtuz şi autoritar. lntr-un cuvînt, nici o clasă nu era 
mulţumită, căci micile concesii pe care guvernul era uneori 
nevoit să le facă nu le făcea pe cheltuiala sa - vistieria sta· 

* - Cehiei. - Nota red. 
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tului nu şi-ar fi putut permite acest lucru -, ci pe socoteala 
înaltei nobilimi şi a clerului ; cît priveşte pe marii bancheri 
şi deţinătorii de titluri de stat, recentele evenimente din 
Italia, opoziţia crescîndă a dietei maghiare, neobişnuitul val 
de nemulţumire, ca şi cererile de reforme care se făceau 
auzite în întregul imperiu, nu erau de natură să le întărească 
încrederea în stabilitatea şi solvabilitatea monarhiei austriece. 

Aşadar, şi Austria se îndrepta încet, dar sigur, spre mari 
prefaceri, cînd deodată a intervenit în Franţa un eveniment 
care a dezlănţuit brusc furtuna ameninţătoare, dezminţind 
cuvintele bătrînului Franz că edificiul va mai rezista atîta 
cit va trăi el şi cu Metternich. 

Londra, septembrie 1851 
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V 

Insurecţia de la Viena 

La 24 februarie 1848 Ludovic-Filip a fost izgonit din Paris 
şi a fost proclamată Republica franceză. Luna următoare, la 
13 martie, vienezii l-au răsturnat pe prinţul Metternich de 
la putere, silindu-l să fugă în mod ruşinos din ţară. La 18 mar
tie berlinezii au pus mina pe arme şi, după o luptă îndîrjită 
care a durat 18 ore, au avut satisfacţia de a-l vedea pe rege 
capitulînd în faţa lor. Cam în acelaşi timp explozii mai mult 
sau mai puţin violente, dar încununate toate de succes au 
avut loc şi în capitalele statelor germane mai mici. Chiar 
dacă germanii n-au dus pînă la capăt prima lor revoluţie, în 
orice caz ei au păşit făţiş pe făgaşul revoluţiei. 

Nu ne putem ocupa aici în amănunt de felul în care s-au 
desfăşurat diferitele insurecţii ; ne propunem să explicăm nu
mai caracterul lor şi poziţia adoptată de diferitele clase ale 
populaţiei faţă de ele. 

Se poate spune că revoluţia de la Viena a fost săvîrşită 
de populaţie aproape în unanimitate. Burghezia - cu excep
ţia bancherilor şi a speculanţilor de la bursă -, micii mese
riaşi şi micii negustori, clasa muncitoare s-au ridicat toţi ca 
unul împotriva unui guvern unanim detestat, un guvern atît 
de urît de toată lumea, încît mica minoritate formată din no
bili şi magnaţi ai finanţei care l-au sprijinit s-au făcut ne
văzuţi chiar de la primul atac. Metternich ţinuse burghezia 
într-o asemenea stare de ignoranţă politică, încît ea nu înţe
legea de fel ştirile sosite de la Paris cu privire la domnia 
anarhiei, a socialismului şi a terorii, precum şi la luptele imi
nente dintre clasa capitalistă şi clasa muncitoare. In naivi
tatea ei politică, fie că nu dădea nici o importanţă acestor 
ştiri, fie că le considera nişte născociri diabolice ale lui 



38 Fiedich Engels 

Metternich, menite s-o sperie şi s-o silească să se supună. De 
altfel burghezia nu-i văzuse încă niciodată pe muncitori ac
ţionînd ca o clasă sau apărîndu-şi interesele lor specifice de 
clasă. Judecind după experienţa ei trecută, burghezia nu-şi 
putea închipui că ar fi posibil să se ivească dintr-o dată ne
înţelegeri între clasele care nu de mult au răsturnat, atît de 
strîns unite, guvernul urît de toată lumea. Vedea că munci
torii sînt de acord cu ea în toate punctele : în ceea ce priveşte 
constituţia, curtea cu juri, libertatea presei etc. De aceea bur
ghezia, cel puţin în martie 1 848, era cu trup şi suflet pentru 
mişcare şi, pe de altă parte, mişcarea a ridicat imediat bur
ghezia (cel puţin în teorie) la rangul de clasă dominantă 
în stat. 

Dar soarta tuturor revoluţiilor este ca unirea diferitelor 
clase, care într-o anumită măsură este întotdeauna premisa 
necesară a oricărei revoluţii, să nu poată dura mult. De în
dată ce a fost repurtată victoria asupra duşmanului comun, 
învingătorii se împart în diferite tabere şi îşi îndreaptă ar
mele unii împotriva celorlalţi. Tocmai această dezvoltare 
rapidă şi impetuoasă a antagonismului de clasă face ca în 
organismele sociale vechi şi complicate revoluţia să fie un 
motor atît de puternic al progresului social şi politic ; tocmai 
această permanentă apariţie şi creştere rapidă a unor noi 
partide care se succed la putere fac ca, într-o perioadă de 
asemenea perturbări violente, o naţiune să parcurgă în cinci 
ani un drum pe care, în împrejurări obişnuite, nu l-ar par
curge într-un secol. 

In teorie, revoluţia de la Viena a făcut din burghezie clasa 
dominantă ; cu alte cuvinte, concesiile smulse guvernului ar 
fi asigurat în mod inevitabil dominaţia burgheziei dacă ar fi 
fost puse în practică şi menţinute un timp. In realitate, această 
dominaţie era însă departe de a i statornicită. E drept că, 
prin crearea unei gărzi naţionale care a dat arme în mina 
burgheziei şi micii burghezii, această clasă a dobîndit forţă 
şi influenţă ; e drept că prin instituirea unui „Comitet de 
securitate" ,  un fel de guvern revoluţionar care nu putea fi 
tras la răspundere de nimeni şi în care predomina burghezia, 
ea a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a puterii. Dar, în acelaşi 
timp, şi o parte dintre muncitori au primit arme ; ei şi stu
denţii au dus greul luptei ori de cite ori s-a ajuns la luptă ; 
nucleul armatei revoluţionare, forţa ei reală, îl formau stu
denţii, în număr de 4.000, bine înarmaţi şi mult mai discipli-
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naţi decît garda naţională ; şi ei nu erau nicidecum dispuşi 
să fie folosiţi ca simplu instrument în mîinile Comitetului 
de securitate. Deşi studenţii îl recunoşteau şi erau chiar apă
rătorii lui cei mai entuziaşti, ei alcătuiau totuşi un fel de corp 
independent şi cam turbulent ; ţineau consfătuiri în Aulă, se 
situau pe o poziţie intermediară între burghezie şi muncito
rime, împiedicînd prin permanenta lor agitaţie ca totul să 
revină pe vechiul şi liniştitul făgaş cotidian şi impunînd 
adeseori rezoluţiile lor Comitetului securităţii. Pe de altă 
parte, muncitorii, rămaşi aproape cu toţii fără lucru, trebuiau 
folosiţi pe socoteala statului la lucrări publice, iar banii ne
cesari urmau să fie luaţi, bineînţeles, din punga contribuabi
lilor sau din casieria municipiului Viena. Toate acestea erau, 
fireşte, foarte supărătoare pentru negustorii şi meseriaşii din 
Viena. Industriile din acest oraş, croite pe măsura necesităţi
lor unor curţi aristocratice şi bogate, ale unei ţări mari, au 
fost bineînţeles complet paralizate în urma revoluţiei, în urma 
fugii aristocraţiei şi a curţii ; comerţul stagnase cu totul, iar 
neîntreruptele tulburări şi agitaţii întreţinute de studenţi şi 
de muncitori nu erau, desigur, mijlocul cel mai indicat pen
tru „restabilirea încrederii u ,  cum se spunea pe atunci. De 
aceea, foarte curînd, între burghezie, pe de o parte, şi stu
denţii şi muncitorii turbulenţi, pe de altă parte, s-a produs o 
oarecare răceală, şi, dacă multă vreme această răceală n-a 
degenerat în duşmănie făţişă, aceasta se datora faptului că 
guvernul şi, mai ales, curtea, prin nerăbdarea lor de a resta
bili vechea stare de lucruri, justificau mereu temerile şi acti
vitatea turbulentă a partidelor mai revoluţionare, fluturînd 
în permanenţă, chiar în faţa ochilor burgheziei, spectrul 
vechiului despotism a la Mettemich. Şi, din cauză că guver
nul a încercat să atace sau să submineze unele libertăţi re
cent cucerite, la 15 mai şi apoi din nou la 26 mai au izbucnit 
la Viena noi răscoale ale tuturor claselor şi în ambele ocazii 
legătura dintre garda naţională - sau burghezia înar
mată -, studenţi şi muncitori s-a întărit iarăşi pentru un 
timp. 

Cit priveşte celelalte clase ale populaţiei, aristocraţia şi 
magnaţii finanţei au dispărut, iar ţărănimea se străduia pre
tutindeni să stîrpească pînă şi ultimele vestigii ale feudalis
mului. Ca urmare a războiului din Italia 22 şi a grijilor pe care 
Viena şi Ungaria le pricinuiau curţii, ţăranilor li s-a dat toată 
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libertatea, astfel că în Austria acţiunea lor de eliberare a 
avut mai mult succes decît în oricare altă parte a Germaniei. 
Curînd după aceea dieta austriacă a trebuit numai să sanc
ţioneze măsurile pe care ţărănimea le tradusese efectiv în 
viaţă ; şi, orice ar reuşi să restabilească guvernul prinţului 
Schwarzenberg, el nu va mai putea restabili niciodată servi
tutea feudală a ţărănimii. Dacă în momentul de faţă Austria 
este din nou relativ liniştită şi chiar puternică, aceasta se 
explică mai ales prin faptul că marea majoritate a poporului, 
ţărănimea, a tras un folos real de pe urma revoluţiei, precum 
şi prin faptul că, chiar dacă guvernul restaurat a atentat la 
alte cuceriri, aceste avantaje materiale palpabile cucerite de 
ţărănime au rămas neatinse pînă în prezent. 

Londra, octombrie 1851 
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Insurecţia de la Berlin 

Al doilea centru al mişcării revoluţionare a fost Berlinul. 
După toate cele spuse în articolele precedente este lesne de 
înţeles de ce la Berlin acţiunile revoluţionare n-au găsit nici 
pe departe sprijinul unanim al aproape tuturor claselor pe 
care l-au găsit la Viena. In Prusia se dădea dej a o luptă reală 
între burghezie şi guvern. Sesiunea „Dietei unite" a dus la 
o ruptură ; o revoluţie burgheză era iminentă şi, chiar la 
izbucnire, ar fi putut fi tot atît de unanimă ca şi cea de la 
Viena dacă nu survenea revoluţia din februarie de la Pais. 
Acest eveniment a precipitat lucrurile, deşi s-a desfăşurat 
sub un stindard cu totul diferit de cel sub care burghezia 
prusiană se pregătea să pornească atacul împotriva guvernu
lui ei. Revoluţia din februarie a răsturnat în Franţa tocmai 
forma de guvernare pe care burghezia prusiană avea intenţia 
s-o instaureze în ţara ei. Revoluţia din februarie s-a anunţat 
ca o revoluţie a clasei muncitoare împotriva burgheziei ; ea 
a proclamat răsturnarea regimului burghez şi eliberarea mun
citorilor. Or, în ultimul timp, burghezia prusiană avusese 
destul de furcă cu mişcările muncitoreşti din propria ei ţară. 
După ce a trecut prima spaimă provocată de răscoalele din 
Silezia, ea a încercat chiar să folosească aceste mişcări în 
propriul ei interes, dar a rămas cu o teamă salutară de so
cialismul şi comunismul revoluţionar. De aceea, cînd a văzut 
în fruntea guvernului de la Paris oameni pe care îi considera 
duşmanii cei mai periculoşi ai proprietăţii, ordinii, religiei, 
familiei şi ai celorlalţi zei penaţi ai burghezului modern, pe 
dată avîntul ei revoluţionar a scăzut considerabil. Ea ştia că 
trebuie să profite de moment şi că, fără ajutorul maselor 
muncitoare, va fi învinsă ; totuşi n-a avut curajul necesar. 
De aceea, cînd au pornit primele acţiuni parţiale în provin
cie, ea s-a situat de partea guvenului şi a căutat să menţină 

4 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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la Berlin liniştea în rîndurile poporului, care s-a adunat cinci 
zile de-a rîndul în faţa palatului regal spre a discuta nou
tăţile zilei şi a cere o remaniere a guvernului. Cînd în cele 
din urmă, după ce s-a aflat că Metternich a căzut, regele a 
făcut cîteva concesii neînsemnate, burghezia a considerat 
revoluţia încheiată şi s-a grăbit să-i mulţumească maiestăţii
sale pentru satisfacerea tuturor dorinţelor poporului său. 
După aceea a urmat însă atacul armatei împotriva mulţimii, 
baricadele, lupta şi înfrîngerea monarhiei. Şi atunci totul s-a 
schimbat. Clasa muncitoare, pe care burghezia voia s-o ţină 
în umbră, a fost împinsă pe primul plan. Muncitorii au luptat 
şi au învins, devenind dintr-o dată conştienţi de forţa lor. 
Ingrădirea dreptului de vot, a libertăţii presei, a dreptului de 
a fi ales jurat, a dreptului de întrunire - îngrădiri care ar 
fi făcut foarte multă plăcere burgheziei, dat fiind că ar fi 
atins numai clasele situate mai jos decît ea -, toate acestea 
nu mai erau posibile acum. Plana ameninţarea repetării sce
nelor de „anarhieu de la Paris. In faţa acestei primejdii, toate 
vechile diferende au dispărut. Prietenii şi duşmanii de ieri 
s-au aliat împotriva muncitorului victorios şi, deşi el nu for
mulase încă nici un fel de revendicări proprii, încă pe bari
cadele de la Berlin a fost încheiată alianţa dintre burghezie 
şi partizanii regimului răsturnat. Ei au fost nevoiţi să facă 
concesiile necesare, dar numai în măsura în care erau inevi
tabile ; urma să se formeze un guvern din conducătorii opo
ziţiei din Dieta unită şi, ca recompensă pentru zelul depus 
în salvarea coroanei, îi era asigurat sprijinul tuturor stîlpilor 
vechiului regim : aristocraţia feudală, birocraţia, armata. Iată 
condiţiile în care domnii Camphausen şi Hansemann au por
nit la formarea unui guvern. 

Atît de mare era teama inspirată noilor miniştri de ma
sele răsculate, încît pentru ei era bun orice mijloc menit să 
întărească temeliile zdruncinate ale autorităţii. In rătăcirea 
lor, aceşti neghiobi şi-au închipuit că orice primejdie de 
restaurare a vechiului sistem trecuse şi de aceea s-au folosit 
de întregul aparat de stat vechi pentru a restabili „ordinea" .  
Nici un funcţionar public sau ofiţer nu a fost scos din slujbă 1 
nu s-a făcut nici cea mai mică schimbare în vechiul sistem 
birocratic de administrare a statului. Ba, mai mult, aceşti mi
niştri responsabili şi constituţionalişti model au rechemat în 
posturile lor pe funcţionarii pe care poporul, în primul avînt 
al entuziasmului lui revoluţionar, îi gonise din cauza atitu
dinii lor birocratice înfumurate. In Prusia nu se schimbase 
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um1c în afară de persoana miniştrilor. Nimeni nu s-a atins 
nici măcar de personalul diferitelor ministere, iar carierişti
lor constituţionalişti, care au format suita noilor conducători 
ai statului şi care au sperat să primească partea lor de putere 
şi de demnităţi, li s-a dat să înţeleagă că trebuie să aibă răb
dare pînă ce instaurarea unei situaţii stabile va permite să 
se facă schimbări în cadrele funcţionăreşti, ceea ce în mo
mentul de faţă nu era lipsit de primej die. 

Regele, care după insurecţia din 18 martie era complet 
descurajat, şi-a dat curînd seama că aceşti miniştri „liberali u 
aveau tot atita nevoie de el pe cit avea el nevoie de ei. 
Insurecţia cruţase tronul ; tronul era ultimul obstacol în ca
lea „anarhiei u ; burghezia liberală şi conducătorii ei, care se 
aflau acum în guvern, aveau deci toate motivele să fie în 
cele mai bune relaţii cu coroana. Regele şi camarila reacţio
nară care îl înconjura şi-au dat foarte curînd seama cum stau 
lucrurile şi au profitat de această împrejurare ca să împie
dice guvernul să înfăptuiască pînă şi neînsemnatele reforme 
pe care le plănuia din cînd în cînd. 

Prima grij ă a guvernului a fost de a da o aparenţă de 
legalitate recentelor schimbări pe care au fost constrînşi să 
le facă. In ciuda împotrivirii maselor populare, Dieta unită 
a fost convocată pentru a vota, în calitatea ei de organ le
gal şi constituţional al poporului, o nouă lege electorală 
pentru alegerea unei adunări care să elaboreze, în înţelegere 
cu coroana, o nouă constituţie. Alegerile urmau să fie in
directe, şi anume masa alegătorilor trebuia să aleagă un nu
măr de delegaţi, care apoi, la rîndul lor, alegeau deputaţii. 
Cu toate că masele populare s-au opus acestui sistem de 
alegeri indirecte, el a fost adoptat. Dietei unite i s-a cerut 
apoi să aprobe un împrumut de 25.000.000 de dolari ; parti
dul popular s-a opus, dar şi împrumutul a fost aprobat de dietă. 

Aceste acţiuni ale guvernului au favorizat o dezvoltare 
excesiv de rapidă a partidului popular, sau, cum îşi zicea el 
acum, partidul democrat. Acest partid, în fruntea căruia se 
afla clasa micilor meseriaşi şi a micilor negustori şi care la 
începutul revoluţiei unea sub steagul lui şi marea majoritate 
a muncitorilor, revendica votul direct şi universal, aşa cum 
fusese adoptat în Franţa, o singură adunare legislativă şi re
cunoaşterea deplină şi deschisă a revoluţiei din 18  martie ca 
bază a noului sistem de guvernare. Aripa mai moderată a 
partidului se mulţumea cu o monarhie „democratizată" în 
acest fel ; aripa mai progresistă cerea ca scop final instaura-

4* 
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rea republicii. Ambele erau de acord în ceea ce priveşte re
cunoaşterea Adunării naţionale germane de la Frankfurt 
drept autoritate supremă în ţară, pe cind constituţionaliştii 
şi reacţionarii nifestau o mare aversiune faţă de suveia
nitatea acestei adunări, pe care, potrivit declaraţiilor lor, o 
considerau de-a dreptul revoluţionară. 

Revoluţia întrerupsese pentru un timp mişcarea indepen
dentă a clasei muncitoare. Necesităţile imediate şi condiţiile 
mişcării erau de aşa natură, incit nu permiteau ca vreuna 
dintre revendicările speciale ale partidului proletar să fie 
puse pe primul plan. Intr-adevăr, atîta vreme cit nu era ne
tezit terenul pentru acţiuni independente ale muncitorilor, 
atîta vreme cit nu era instituit votul universal şi direct, 
atîta vreme cit cele 36 de state mari şi mici continuau să 
sfîrtece Germania în nenumărate bucăţi, ce altceva putea 
face partidul proletar decît să urmărească mişcarea de la 
Paris, hotărîtoare pentru el, şi să lupte împreună cu mica 
burghezie pentru dobîndirea drepturilor care aveau să-i dea 
posibilitatea ca mai tîrziu să lupte pentru propria sa cauză. 

In activitatea lui politică, partidul proletar se deosebea 
deci în mod esenţial numai în trei puncte de partidul clasei 
micilor meseriaşi şi al micilor negustori, sau aşa-numitul partid 
democrat. In primul rînd, prin felul cum aprecia mişcarea 
franceză : democraţii atacau partidul extremei stîngi din Paris, 
pe cind revoluţionarii proletari îl apărau. In al doilea rînd, 
el proclama necesitatea de a întemeia o republică germană 
unică şi indivizibilă, pe cind, chiar şi cei mai extremişti dintre 
democraţii extremişti, nu îndrăzneau să ofteze decit după o 
republică federativă. In al treilea rînd, partidul proletar dă
dea dovadă în orice împrejurare de curajul şi energia revo
luţionară care vor lipsi întotdeauna unui partid în fruntea 
căruia se află şi care este alcătuit în cea mai mare parte 
din mic-burghezi. 

Partidul proletar, partidul cu adevărat revoluţionar, a 
reuşit numai încetul cu încetul să elibereze masa muncitori
lor de sub influenţa democraţilor, în coada cărora se tîrau 
la începutul revoluţiei. Dar nehotărîrea, moliciunea şi laşita
tea conducătorilor democraţi au desăvîrşit în timp util 
această acţiune, şi astăzi se poate spune că unul dintre prin
cipalele rezultate ale frămîntărilor din ultimii ani este că, 
oriunde clasa muncitoare este concentrată în mase cit de cit 
considerabile, ea s- a eliberat cu desăvîrşire de acea influenţă 
democrată care în 1 848 şi 1849 a dus-o la o serie nesfîrşit. 
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de greşeli şi de insuccese. Să nu anticipăm însă. Evenimen
tele care au avut loc în aceşti doi ani ne vor da destule 
prilejuri de a-i vedea pe domnii democraţi la lucru. 

Ţărănimea din Prusia, ca şi cea din Austria, a folosit re
voluţia pentru a se elibera pe dată de toate cătuşele feudale, 
deşi aici ea a dat dovadă de mai puţină energie, dat fiind 
că în Prusia feudalismul nu era atît de apăsător ca în Aus
tria. Dar, din motivele expuse mai sus, burghezia prusiană 
s-a întors imediat împotriva ţărănimii, cea mai veche şi mai 
indispensabilă aliată a ei. Democraţii, nu mai puţin speriaţi 
decît burghezii de aşa-zisele atentate împotriva proprietăţii 
private, n-au sprijinit-o nici ei, şi astfel, după trei luni de 
libertate, după lupte sîngeroase şi execuţii militare, mai ales 
în Silezia, burghezia, care pînă mai ieri era încă antifeudală, 
a restabilit cu mîinile ei feudalismul. Dintre toate faptele, 
aceasta o condamnă cel mai mult. Incă niciodată în istorie 
un partid nu s-a făcut vinovat de o astfel de trădare faţă de 
cel mai bun aliat al său, faţă de sine însuşi ; şi orice umilire 
sau pedeapsă ar avea de îndurat acest partid burghez în 
viitor, el le va fi meritat pe deplin numai prin săvîrşirea 
acestei singure fapte. 

Londra, octombrie 1851 
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VII 

Adunarea naţională de la Frankfurt 

Cititorul îşi va aminti, poate, că în cele şase articole pre
cedente am urmărit mişcarea revoluţionară din Germania 
pînă la cele două mari victorii ale poporului : cea din 1 3  mar
tie de la Viena şi cea din 1 8  martie de la Berlin. Am văzut 
că atît în Austria cit şi în Prusia au fost instaurate guverne 
constituţionale şi principiile liberale sau burgheze au fost 
proclamate principii călăuzitoare ale oricărei politici viitoare ; 
singura deosebire vizibilă între aceste două mari centre ale 
mişcării consta în aceea că în Prusia burghezia liberală, prin 
doi negustori bogaţi, domnii Camphausen şi Hansemann, a 
luat de-a dreptul frînele puterii în mîinile ei, pe cînd în 
Austria, unde burghezia era cu mult mai puţin evoluată din 
punct de vedere politic, la putere a venit birocraţia liberală, 
declarînd că guvernează ca împuternicită a burgheziei. Am 
mai văzut că partidele şi clasele sociale, care pînă atunci 
fuseseră unite în opoziţia lor împotriva vechii cîrmuiri, după 
victorie sau chiar în timpul luptei s-au despărţit şi că aceeaşi 
burghezie liberală, singura care a profitat de pe urma victo
riei, s-a întors imediat împotriva aliaţilor ei de ieri, s-a situat 
pe o poziţie ostilă faţă de orice clase sau partide mai avan
sate şi a încheiat o alianţă cu elementele feudale şi birocra
tice învinse. Chiar de la începutul dramei revoluţionare era, 
de fapt, evident că, numai sprijinindu-se pe partidele populare 
mai radicale, burghezia liberală putea rezista împotriva 
partidelor feudale şi birocratice, înfrînte dar nu distruse, şi 
că, pe de altă parte, împotriva asaltului acestor mase mai 
radicale ea avea nevoie de ajutorul nobilimii feudale şi al 
birocraţiei. Era, aşadar, limpede că în Austria şi Prusia bur
ghezia nu era destul de puternică pentru a păstra puterea în 
mîinile ei şi a adapta instituţiile de stat necesităţilor şi 
ideilor ei. Guvernul liberal burghez nu era decît o treaptă de 
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tranziţie de la care ţara, în funcţie de întorsătura pe care ar 
fi luat-o evenimentele, trebuia fie să se ridice pe o treaptă 
superioară, şi anume republica unitară, fie să se întoarcă la 
vechiul regim clerical-feudal şi birocratic. In orice caz, ade
vărata luptă decisivă trebuia abia să urmeze ; evenimentele 
din martie n-au fost decît un preludiu al luptei. 

Dat fiind că Austria şi Prusia erau cele două state con
ducătoare din Germania, orice victorie hotărîtoare a revo
luţiei la Viena sau la Berlin ar fi avut o importanţă hotărî
toare pentru întreaga Germanie. Şi, într-adevăr, evoluţia 
evenimentelor din martie 1 848 în aceste două oraşe au de
terminat mersul lucrurilor în Germania. De aceea ar fi de 
prisos să ne oprim asupra mişcărilor din statele mici şi ne-am 
putea limita exclusiv la examinarea problemelor austriece şi 
prusiene dacă existenţa acestor state mici nu ar fi dat naştere 
unei instituţii care prin însăşi existenţa ei constituia dovada 
cea mai peremptorie că situaţia din Germania era anormală 
şi că recenta revoluţie nu fusese dusă pînă la capăt ; o insti
tuţie atît de anormală, atît de ridicolă prin însăşi poziţia ei 
şi totuşi atît de pătrunsă de propria ei importanţă, încît pro
babil că istoria nu va crea niciodată ceva similar. Această 
instituţie ea aşa-numita Adunare naJională germană de la 
Frankfurt pe Main. 

După victoria poporului la Viena şi la Berlin, convocarea 
unei adunări reprezentative pe întreaga Germanie era un 
lucru de la sine înţeles. Această Adunare a fost, aşadar, 
aleasă şi s-a întrunit la Frankfurt alături de vechiul Bun
destag. Poporul se aştepta ca Adunarea naţională germană 
să rezolve toate chestiunile litigioase şi, în calitate de for le
gislativ suprem, să acţioneze în interesul întregii Confede
raţii germane. Dar Bundestagul care o convocase nu stabilise 
în nici un fel atribuţiile ei. Nimeni nu ştia dacă deciziile ei 
urmau să aibă putere de lege sau dacă trebuiau să fie supuse 
aprobării Bundestagului ori aprobării diferitelor guverne. In 
această situaţie confuză, Adunarea, dacă ar fi avut fie şi nu
mai un strop de energie, ar fi trebuit să dizolve pe dată 
Bundestagul, instituţia cea mai nepopulară din Germania, şi 
să-l înlocuiască printr-un guvern federal, ales din rîndurile 
propriilor ei membri. Ea ar fi trebuit să se proclame singurul 
exponent legal al voinţei suverane a poporului german, dind 
prin aceasta putere de lege tuturor hotărîrilor ei. Dar înainte 
de toate ea ar fi trebuit să-şi asigure în ţară o forţă armată 
organizată, suficientă pentru a înfrînge orice împotrivire a 
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guvernelor. Şi toate acestea puteau fi uşor, chiar foarte uşor, 
înfăptuite în stadiul iniţial al revoluţiei. Dar a-ţi închipui că 
Adunarea de la Frankfurt e capabilă de acest lucru ar în
semna să-ţi pui prea mari speranţe într-o Adunare alcătuită 
în majoritatea ei din avocaţi liberali şi profesori doctrinari, 
o Adunare care, deşi pretindea că întruchipează floarea spi
ritului german şi a ştiinţei germane, în realitate nu era decît 
o estradă pe care nişte personaje politice vechi şi perimate 
exhibau în faţa întregii Germanii comicul lor involuntar şi 
incapacitatea lor de a gîndi şi de a acţiona. Din primele zile 
ale existenţei ei, această Adunare de babe s-a temut mai 
mult de cea mai neînsemnată mişcare populară decît de toate 
comploturile reacţionare ale tuturor guvernelor germane 
luate la un loc. Lucrările ei erau supravegheate de Bundestag ; 
mai mult, ea aproape că-i cerşea sancţionarea hotărîrilor ei 
sub motivul că primele ei rezoluţii trebuiau să fie promul
gate de această instituţie odioasă. In loc să-şi afirme propria 
ei suveranitate, ea evita cu grijă discutarea acestei chestiuni 
atît de periculoase. In loc să se înconjure cu o forţă armată 
populară, ea a trecut la problemele curente, închizînd ochii 
în faţa tuturor actelor abuzive ale guvernelor ; aproape sub 
ochii ei, în oraşul Mainz, a fost introdusă starea de asediu 
şi populaţia oraşului a fost dezarmată, iar Adunarea naţio
nală n-a mişcat un deget. Mai tîrziu ea l-a ales pe arhiducele 
Johann al Austriei ca regent al Germaniei şi a declarat că 
toate hotărîrile ei vor avea putere de lege ; dar arhiducele 
Johann a fost instalat în noua sa demnitate abia după ce s-a 
obţinut consimţămîntul tuturor guvernelor, şi chiar atunci nu 
de către Adunare, ci de către Bundestag. Cit priveşte puterea 
de lege a hotărîrilor Adunării, guvernele statelor mai mari 
nu au recunoscut niciodată acest punct, iar Adunarea naţio
nală nu a căutat niciodată să-l impună ; chestiunea a rămas 
deci în suspensie. Am asistat, aşadar, la spectacolul s traniu 
al unei Adunări care se pretindea a fi unica reprezentantă 
legală a unei mari naţiuni suverane, dar care niciodată nu a 
avut nici voinţa, nici puterea necesară pentru a impune re
cunoaşterea pretenţiilor ei. Dezbaterile acestei Adunări nu 
numai că erau lipsite de orice rezultat practic, dar nici va
loare teoretică nu aveau, dat fiind că în cadrul lor nu se făcea 
altceva decît să se rumege banalităţile cele mai răsuflate ale 
unor şcoli filozofice şi juridice învechite ; fiecare frază ros
tită sau, mai bine zis, bîiguită în această Adunare fusese 
tipărită de nenumărate ori şi incomparabil mai bine. 
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Prin urmare, pretinsa nouă putere centrală a Germaniei 
a lăsat totul aşa cum a fost. Departe de a realiza mult aştep
tata unitate a Germaniei, ea nu a înlăturat nici pe cel mai 
neînsemnat dintre principii care o guvernau ; ea nu a întărit 
legăturile care uneau diferitele provincii ale Germaniei ; ea 
nu a făcut absolut nimic pentru a desfiinţa barierele vamale 
care despărţeau Hanovra de Prusia şi Prusia de Austria ; nu 
a făcut nici cea mai mică încercare de a desfiinţa odioasele 
taxe care stînjeneau pretutindeni în Prusia navigaţia fluvială. 
Cu cit Adunarea naţională făcea mai puţin, cu atît se fălea 
mai mult. Ea a creat o flotă germană, dar numai pe hîrtie ; 
a anexat Polonia şi Schleswigul ; a permis Austriei germane 
să poarte război împotriva Italiei, dar a interzis italienilor 
să-i urmărească pe austrieci pe teritoriul german, acest re
fugiu sigur al trupelor austriece ; ea a ovaţionat frenetic 
Republica franceză şi a primit pe ambasadorii Ungariei, care 
s-au întors acasă, desigur, cu idei mai confuze despre Ger
mania decît acelea cu care au venit. 

La începutul revoluţiei, această Adunare fusese spaima 
tuturor guvernelor germane. Ele se aşteptau la acţiuni întru 
totul dictatoriale şi revoluţionare din partea ei, tocmai pen
tru că se consideras-e necesar ca atribuţiile ei să nu fie pre
cizate. De aceea, pentru a slăbi influenţa acestei instituţii 
care le inspira teamă, guvernele au urzit o vastă reţea de 
intrigi. Dar au avut mai mult noroc decît minte, căci această 
Adunare lucra în interesul guvernelor mai bine decît ar fi 
făcut-o ele însele. Primul loc în aceste intrigi îl ocupa con
vocarea unor adunări legislative locale ; în consecinţă, nu 
numai statele mici şi-au convocat camerele, dar şi Prusia şi 
Austria au convocat adunări constituante. In aceste adunări, 
ca şi în parlamentul de la Frankfurt, majoritatea o aveau bur
ghezia liberală sau aliaţii ei, avocaţii şi funcţionarii publici 
liberali, iar în fiecare dintre ele lucrurile se desfăşurau cam 
în acelaşi fel. Singurul lucru care le deosebea era că Adu
narea naţională germană era parlamentul unei ţări ima
ginare, căci ea renunţase la prima condiţie a existenţei 
ei, adică la crearea unei Germanii unite ; că discuta măsurile 
imaginare, care nu aveau nici o şansă de realizare, ale unui 
guvern imaginar, creat chiar de ea, şi lua hotărîri imaginare, 
de care nimeni nu se sinchisea, pe cînd în Austria şi Prusia 
adunările constituante erau cel puţin parlamente reale, care 
răsturnau şi numeau guverne reale şi impuneau, cel puţin 
pentru un timp, hotărîrile lor suveranilor împotriva cărora 
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trebuiau să lupte. Şi ele erau destul de laşe şi lipsite de o 
înţelegere mai largă în adoptarea unor hotărîri revoluţio
nare ; şi ele au trădat poporul şi au predat din nou puterea în 
mîinile despotismului feudal, birocratic şi militar. Dar erau, 
cel puţin, nevoite să discute chestiuni practice de interes 
imediat şi să trăiască pe pămînt printre ceilalţi oameni, 
pe cînd palavragiii de la Frankfurt nu erau niciodată mai feri
ciţi decît atunci cînd puteau să plutească în „văzduhul de 
visări u ,  „im Luftreich des Traums" 23• De aceea dezbaterile 
adunărilor constituante de la Berlin şi Viena constituie o 
parte importantă a istoriei revoluţiei din Germania, pe cînd 
elucubraţiile colectivului de măscărici de la Frankfurt nu 
prezintă interes decît pentru colecţionarii de antichităţi şi de 
curiozităţi literare. 

Poporul german, care resimţea profund necesitatea de a 
pune capăt odioasei împărţiri teritoriale care fărîmiţa şi 
reducea la zero întreaga forţă a naţiunii, a aşteptat un timp 
ca Adunarea naţională de la Frankfurt să marcheze cel puţin 
începutul unei ere noi. Dar comportarea puerilă a acestei 
Adunări de înţelepţi a potolit curînd entuziasmul naţional. 
Dezbaterile ruşinoase prilejuite de încheierea armistiţiului de 
la Malmoe (septembrie 1848) H au provocat izbucnirea indig
nării poporului împotriva unei Adunări de la care se aşteptase 
că va da naţiunii un cîmp liber de acţiune, dar care, dimpo
trivă, împinsă de o laşitate fără egal, nu a făcut decît să 
redea temeliei actualului sistem contrarevoluţionar trăinicia 
de odinioară. 

Londra, ianuarie 1852 
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VIII 

Polonezi, cehi şi gemani 25 

Din cele expuse în articolele precedente s-a văzut limpede 
că Germania nu va ajunge iarăşi în mod inevitabil în situaţia 
în care se afla înainte de aceste evenimente numai dacă revo
luţia din martie 1 848 va i urmată de altă revoluţie. Dar feno
menul istoric pe care ne străduim să-l lămurim într-o anumită 
măsură este atît de complicat, incit evenimentele ulterioare 
nu vor putea fi înţelese pe deplin dacă nu se ţine seama de 
ceea ce putem numi relaţiile externe ale revoluţiei germane. 
Iar aceste relaţii externe erau tot atît de încurcate ca şi tre
burile intene. 

In cursul ultimului mileniu, toată jumătatea de răsărit a 
Germaniei pînă la Elba, Saale şi pînă la Pădurea Boemiei * 
a fost, după cum se ştie, recucerită de la invadatorii de ori
gine slavă. Aceste teritorii au fost în cea mai mare parte 
germanizate, astfel că acolo naţionalitatea şi limba slavă au 
dispărut complet încă în urmă cu cîteva secole, şi dacă facem 
abstracţie de unele rămăşiţe cu totul izolate, în total mai 
puţin de 1 00.000 de suflete (cassubii în Pomerania, wenzii 
sau sorbii în Lulica) , aici locuitorii sînt din toate punctele 
de vedere germani. Alta e situaţia de-a lungul întregii fron
tiere a fostei Polonii şi în ţările de limbă cehă, în Boemia şi 
în Moravia. Aici, în fiecare district, cele două naţionalităţi se 
găsesc amestecate : oraşele sînt în general mai mult sau mai 
puţin germane, pe cînd la sate predomină elementul slav, cu 
toate că şi aici elementul slav este încetul cu încetul des
compus şi înlăturat în urma creşterii neîntrerupte a influen
ţei germane. 

* - Pădurea cehă. - Nota red. 
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Această stare de lucruri se explică în felul următor : încă 
de pe timpul lui Carol cel Mare, germanii au depus eforturile 
cele mai constante şi perseverente în vederea cuceririi, colo
nizării sau, cel puţin, a civilizării Europei răsăritene. Cuceri
rile făcute de nobilimea feudală între Elba şi Oder şi colo
niile feudale întemeiate de ordinele militare ale cavalerilor 
din Prusia şi Livonia au pus numai bazele unui sistem de ger
manizare, devenit mult mai vast şi mai eficient datorită 
burgheziei comerciale şi industriale, care, începînd din seco
lul al XV-lea, a căpătat în Germania, ca şi în restul Europei 
occidentale, o mare importanţă socială şi politică. Slavii, mai 
ales slavii apuseni (polonezii şi cehii) , sînt prin excelenţă 
popoare de agricultori : la ei niciodată comerţul şi industria 
n-a fost la mare cinste. Urmarea a fost că, o dată cu creşterea 
populaţiei şi cu apariţia oraşelor, în aceste regiuni produ
cerea tuturor mărfurilor industriale a căzut în mîinile imi
granţilor germani, iar schimbul acestor mărfuri pe produse 
agricole a devenit monopolul exclusiv al evreilor, care, dacă 
în genere aparţin vreunei naţionalităţi, în aceste ţări sînt 
fără îndoială mai curînd germani decît slavi. Acelaşi lucru 
s-a întîmplat, deşi într-o măsură mai mică, în tot răsăritul 
Europei. Pînă în ziua de azi, la Petersburg, la Budapesta, la 
Iaşi şi chiar la Constantinopol, meseriaşul, micul negustor, 
micul fabricant este german, în timp ce cămătarul, cîrciu
marul, negustorul ambulant - personaj foarte important în 
aceste ţări cu populaţie rară - este aproape întotdeauna 
evreu, a cărui limbă maternă este o germană îngrozitor de 
pocită. Importanţa elementului german în regiunile de fron
tieră slave, importanţă care a crescut o dată cu dezvoltarea 
oraşelor, a comerţului şi a industriei, a crescut şi mai mult 
cînd necesitatea de a importa din Germania aproape toate 
elementele culturii spirituale a devenit evidentă ; după ne
gustorul şi meseriaşul german s-au stabilit pe pămîntul slav 
preotul german, învăţătorul german şi savantul german. Şi, 
în sfîrşit, pasul de fier al armatelor cuceritoare sau actele de 
acaparare prudente şi bine calculate ale diplomaţiei nu ve
neau numai în urma procesului lent, dar sigur de deznaţio
nalizare, care avea loc sub influenţa dezvoltării sociale, ci 
adeseori îl precedau. Astfel, după prima împărţire a Poloniei, 
o mare parte a Prusiei occidentale şi a Posnanului au fost 
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germanizate prin trecerea, sub formă de vînzare sau de do
naţie, a unor pămînturi din domeniile statului în mîinile colo
niştilor germani, prin încurajarea capitaliştilor germani în 
vederea instalării de fabrici etc. în aceste regiuni şi foarte 
adesea prin luarea unor măsuri extrem de despotice împo
triva populaţiei poloneze din regiune. 

In felul acesta, în ultimii 70 de ani linia de frontieră din
tre naţionalitatea germană şi cea poloneză a fost complet 
deplasată. Intrucît din prima clipă revoluţia din 1848 a dat 
impuls tuturor naţiunilor asuprite să revendice o existenţă 
independentă şi dreptul de a se ocupa singure de treburile 
lor, era firesc ca polonezii să ceară imediat restabilirea ţării 
lor în graniţele vechii republici poloneze dinainte de 1772. 
E drept că, chiar la acea dată, această graniţă devenise im
proprie ca linie de demarcaţie între naţionalitatea germană şi 
cea poloneză, şi cu fiecare n, pe măsură ce înainta procesul 
de germanizare, ea devenea tot mai improprie. Germanii ma
nifestaseră însă atîta entuziasm pentru restaurarea Poloniei, 
încît ei trebuiau să se aştepte că li se va cere, ca o primă 
dovadă a sincerităţii simpatiei exprimate, să renunţe la partea 
lor de pradă. Dar, pe de altă parte, era oare just ca regiuli 
întregi locuite în cea mai mare parte de germani şi oraşe 
mari pe de-a-ntregul germane să fie cedate unui popor care 
pînă atunci nu dăduse încă niciodată dovadă că ar fi capabil 
să iasă dintr-o stare de feudalism bazată pe înrobirea popu
laţiei rurale ? Problema era destul de complicată. Singura 
rezolvare posibilă era un război împotriva Rusiei. Atunci 
problema delimitării diferitelor naţiuni revoluţionare devenea 
o problemă secundară faţă de problema principală de a sta
bili o graniţă sigură împotriva duşmanului comun. Polonezii, 
primind teritorii întinse în răsărit, ar fi devenit mai conci
lianţi şi mai rezonabili în ceea ce priveşte pretenţiile lor în 
apus, iar Riga şi Mitau * li s-ar fi părut, în cele din urmă, tot 
atît de importante ca Danzig şi Elbing **.  De aceea partidul 
înaintat din Germania, socotind că un război împotriva Rusiei 
este necesar pentru ca mişcarea de pe continent să nu lîn
cezească şi considerînd că restaurarea independenţei naţio
nale, fie şi numai a unei părţi a Poloniei, trebuia să ducă în 

* Denumirea germană a oraşului leton Jelgava. - Nota red. 
** Denumirea germană a oraşelor poloneze Gdansk şi Elblag. -

Nota red. 
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mod inevitabil la un astfel de război, îi sprijinea pe polonezi. 
Dimpotrivă, pentru partidul burghez aflat la putere era lim
pede că un război naţional împotriva Rusiei ar avea drept 
urmare prăbuşirea lui, întrucît ar aduce la putere oameni 
mai activi şi mai energici, şi de aceea, simulînd entuziasm 
pentru expansiunea naţiunii germane, declara că Polonia 
prusiană, centrul mişcării revoluţionare poloneze, face parte 
integrantă din viitorul imperiu german. Promisiunile făcute 
polonezilor în primele zile ale agitaţiei au fost în mod ruşinos 
călcate ; detaşamente poloneze, formate cu autorizaţia gu
vernului, au fost împrăştiate şi masacrate de artileria pru
siană, şi încă în aprilie 1848, numai la şase săptămîni după 
revoluţia de la Berlin, mişcarea poloneză a fost zdrobită, iar 
vechea duşmănie naţională dintre polonezi şi germani a re
înviat. Cei doi miniştri-negustori liberali, Camphausen şi 
Hansemann, au fost cei care au adus autocratului rus acest 
imens şi nepreţuit serviciu. Mai trebuie să adăugăm că cam
pania poloneză a fost primul mijloc pentru a reorganiza şi a 
reda încrederea în sine armatei prusiene, care ulterior avea 
să gonească de la putere partidul liberal şi să zdrobească 
mişcarea trezită la viaţă cu atîta osteneală de domnii Camp
hausen şi Hansemann. „Pe unde au păcătuit, pe acolo vor fi 
pedepsiţi u. Aceasta a fost soarta tuturor parveniţilor din anii 
1 848 şi 1 849, de la Ledru-Rollin la Changamier şi de la Camp
hausen la Haynau. 

Problema naţională a constituit un prilej de luptă şi în 
Boemia. Această ţară, locuită de 2.000.000 de germani şi 
3.000.000 de slavi care vorbeau limba cehă, avea multe remi
niscenţe istorice, legate mai toate de supremaţia din trecut a 
cehilor. Dar puterea acestei ramuri a familiei popoarelor slave 
a fost frîntă încă din timpul războaielor husite din secolul al 
XV-lea 26 ; provinciile de limbă cehă erau despărţite : o parte 
alcătuia regatul Boemiei, alta principatul Moraviei, iar o a 
treia parte - ţinutul muntos carpatic, locuit de slovaci -
făcea parte din Ungaria. Moravii şi slovacii şi-au pierdut de 
mult orice urmă de sentiment naţional şi de vitalitate naţio
nală, deşi în cea mai mare parte şi-au păstrat limba. Boemia 
era înconjurată din trei părţi de ţări în întregime germane. 
Elementul german făcuse mari progrese chiar şi pe teritoriul 
ei ; pînă şi în capitală, la Praga, cele două naţionalităţi erau 
aproape egale ca număr, iar capitalul, comerţul, industria şi 
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viaţa culturală se aflau pretutindeni în mîinile germanilor. 
Profesorul Palacky, campionul naţionalismului ceh, nu e nici 
el decît un savant german ţicnit, care n-a învăţat nici pînă 
acum să vorbească corect şi fără accent străin limba cehă. 
Dar, aşa cum se întîmplă adeseori, naţiunea cehă muribundă 
- muribundă judecind după toate faptele cunoscute din isto
ria ultimelor patru secole - a făcut în 1848 o ultimă sforţare 
pentru a-şi redobîndi vechea vitalitate, şi eşecul acestei în
cercări era de natură să dovedească, independent de toate 
considerentele revoluţionare, că Boemia poate exista de acum 
înainte numai ca parte integrantă a Germaniei, chiar dacă o 
parte din locuitorii ei vor mai continua vreme de cîteva secole 
să vorbească altă limbă decît cea germană. 

Londra, februarie 1852 
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Panslavismul. 
Războiul din Schleswig-Holstein 

Boemia şi Croaţia (alt membru smuls familiei popoarelor 
slave, asupra căruia ungurii exercită aceeaşi influenţă pe care 
o exercită germanii asupra Boemiei) erau leagănul curen
tului numit pe continentul european panslavism. Nici Boemia, 
nici Croaţia nu erau destul de puternice ca să existe ca na
ţiuni de sine stătătoare. Aceste naţionalităţi, subminate înce
tul cu încetul de acţiunea unor cauze istorice care duc în mod 
inevitabil la înghiţirea lor de către popoare mai energice de
cît ele, puteau spera să redobîndească o oarecare indepen
denţă numai dacă s-ar fi unit cu alte naţiuni slave. Există 
22.000.000 de polonezi, 45.000.000 de ruşi, 8.000.000 de sîrbi 
şi de bulgari ; de ce n-ar alcătui aceste 80.000.000 de slavi o 
confederaţie puternică pentru a alunga sau a nimici pe intruşii 
care s-au instalat pe sfîntul pămînt slav : turcul, ungurul şi 
în primul rînd odiosul dar indispensabilul „Niemetz " ,  ger
manul ? Astfel s-a născut în cabinetul de lucru al cîtorva 
slavi, diletanţi în ştiinţa istoriei, acea mişcare absurdă şi 
antiistorică al cărei scop era nici mai mult nici mai puţin 
decît subjugarea Occidentului civilizat de către Orientul 
barbar, a oraşului de către sat, a comerţului, industriei şi cul
turii de către agricultura primitivă a iobagilor slavi. Dar în 
spatele acestei teorii groteşti se afla realitatea cumplită a 
Imperiului rus, a impe1iului care u fiecare mişcare a sa îşi 
proclamă pretenţia de a considera întreaga Europă ca fiind 
patrimoniul rasei slave, şi în special al singurei părţi energice 
a acestei rase, ruşii ; a imperiului care, deşi are două capitale, 
Petersburgul şi Moscova, nu-şi poate găsi centrul de gravitate 
atîta timp cît „oraşul /arulur (ruşii numesc Constantinopolul 
Ţarigrad, oraşul ţarului),  considerat de orice ţăran rus ca ade
văratul centru al religiei şi naţiunii sale, nu va fi reşedinţa 
efectivă a împăratului său ; a imperiului care, în ultimii 150 
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de ani, în fiecare război pe care l-a purtat nu a pierdut nici
odată nici o palmă de pămînt din teritoriul său, ci şi l-a extins 
întotdeauna. In Europa centrală sînt bine cunoscute intrigile 
prin care politica Rusiei a sprijinit panslavismul, noua teorie 
la modă care corespundea scopurilor sale mai bine decît ori 
care alta. Panslaviştii din Boemia şi din Croaţia acţionau deci, 
unii intenţionat, alţii fără să-şi dea seama, în interesul direct 
al Rusiei ; ei au trădat cauza revoluţiei de dragul himerei unei 
naţionalităţi pe care în cel mai bun caz o aştepta soarta avută 
de naţionalitatea poloneză sub dominaţia Rusiei. Trebuie să 
relevăm totuşi, spre cinstea polonezilor, că ei niciodată nu 
s-au lăsat în mod serios prinşi în mrej ele panslavismului ; şi 
dacă unii dintre aristocraţii polonezi au devenit panslavişti 
fanatici, este pentru că ştiau că sub j ugul rusesc vor avea 
mai puţin de pierdut decî t de pe urma unei răscoale a pro
priilor lor ţărani iobagi. 

Boemii şi croaţii au convocat deci un congres general 
slav la Praga pentru pregătirea unei alianţe generale a slavi
lor 27• Chiar şi dacă nu intervenea armata austriacă, congre
sul ar fi suferit oricum un eşec total. Diferitele limbi slave se 
deosebesc tot atît de mult unele de altele pe cit se deosebesc 
între ele engleza, germana şi suedeza ; de aceea, cînd au în
ceput dezbaterile, a reieşit că nu există o limbă slavă comună 
care să fie înţeleasă de toţi cei prezenţi. Au încercat să vor
bească în franceză, dar maj oritatea nu înţelegeau nici 
această limbă, aşa că bieţii entuziaşti slavi, al căror singur 
sentiment comun era ura comună împotriva germanilor, au 
fost în cele din urmă nevoiţi să se exprime în odioasa limbă 
germană, singura limbă pe care o înţelegeau cu toţii. Dar 
chiar în timpul acela se aduna la Praga un altfel de congres 
slav : ulanii galiţieni, grenadierii croaţi şi slovaci, precum şi 
artileriştii şi cuirasierii cehi ; iar acest congres autentic slav, 
înarmat, de sub comanda lui Windischgratz, a alungat din 
oraş în mai puţin de 24 de ore pe întemeietorii unei imaginare 
supremaţii slave şi i-a împrăştiat în cele patru vînturi. 

Deputaţii cehi, moravi, dalmaţi şi o parte din deputaţii 
polonezi (aristocraţia) din Reichstagul constituant austriac 
luptau în mod sistematic împotriva elementului german în 
această Adunare, în care germanii şi o parte din polonezi 
(aristocraţia sărăcită) erau principalii reprezentanţi ai progre
sului revoluţionar. Majoritatea deputaţilor slavi în opoziţie 
cu ei nu se mulţumeau să-şi manifeste numai în felul acesta 
tendinţele reacţionare ale întregii lor mişcări, ci au ăzut 

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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atît de jos incit urzeau intrigi şi complotau cu guvernul 
austriac, acelaşi guvern care împrăştiase adunarea lor de la 
Praga. Această comportare infamă şi-a primit răsplata ; după 
ce deputaţii slavi au sprijinit guvernul în timpul insurecţiei 
din octombrie 1 848, fapt care în cele din urmă le-a asigurat 
majoritatea în Reichstagul constituant, această Adunare, 
aproape exclusiv slavă, a fost, ca şi congresul de la Praga, 
împrăştiată de soldaţii austrieci, iar p anslaviştii - ameninţaţi 
cu închisoarea în caz că se vor mai agita. Ei n-au reuşit decît 
un singur lucru : naţionalitatea slavă să fie acum pretutindeni 
subminată de centralizarea austriacă, rezultat care se dato
reşte propriului lor fanatism şi propriei lor orbiri. 

Dacă frontiera dintre Ungaria şi Germania ar fi constituit 
obiectul unui litigiu, oricît de neînsemnat, cu siguranţă că 
şi aici s-ar fi produs un conflict. Din fericire, n-a existat însă 
nici un pretext, şi cele două naţiuni, ale căror interese erau 
strîns legate, au luptat împotriva aceloraşi duşmani : guver
nul austriac şi fanatismul panslavist. Buna înţelegere nu a 
fost tulburată nici un moment. Dar revoluţia italiană a făcut 
ca cel puţin o parte a Germaniei să fie antrenată într-un război 
fratricid, şi este cazul să constatăm aici - ca o dovadă a 
măsurii în care sistemul lui Metternich a reuşit să frîneze 
dezvoltarea conştiinţei sociale - că aceiaşi oameni care, în 
cursul primelor şase luni ale anului 1848, au luptat pe bari 
cade la Viena au pus plini de entuziasm mina pe arme pentru 
a lupta împotriva patrioţilor italieni. Această regretabilă 
dezorientare n-a durat însă prea mult. 

In sfîrşit, mai era şi războiul cu Danemarca pentru Schles
wig-Holstein. Aceste provincii, incontestabil germane prin 
naţionalitatea, limba şi sentimentele populaţiei, sînt necesare 
Germaniei şi din considerente militare, navale şi comerciale. 
Locuitorii lor au dus, în ultimii trei ani, o luptă grea împo
triva penetraţiei daneze. De altfel, în virtutea tratatelor, şi 
dreptul era de partea lor. Revoluţia din martie i-a dus la un 
conflict deschis cu danezii, iar Germania i-a sprijinit. Dar pe 
cînd în Polonia, Italia, în Boemia şi mai tîrziu în Ungaria 
operaţiile militare au fost conduse cu multă energie, în acest 
război - singurul război popular, singurul război, cel puţin 
în parte, revoluţionar - a fost adoptat un sistem de marşuri 
şi contramarşuri inutile şi s-a îngăduit chiar amestecul diplo
maţiei străine, ceea ce a făcut ca, după numeroase bătălii 
eroice, să se ajungă la un rezultat jalnic. In timpul acestui 
război, guvernele germane au trădat armata revoluţionară a 
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Schleswig-Holsteinului ori de cite ori au avut ocazia şi au 
permis cu bună-ştiinţă danezilor s-o nimicească atunci cind 
era împrăştiată sau împărţită. La fel au fost tratate şi corpu
rile de voluntari germani. 

Şi în timp ce numele de german stîrnea pretutindeni nu
mai ură, guvernele constituţionale şi liberale îşi frecau mîinile 
de bucurie. Ele au reuşit să înnăbuşe mişcările din Polonia şi 
din Boemia. Au trezit pretutindeni vechea animozitate naţio
nală care a stat pînă atunci în calea oricăror înţelegeri şi 
acţiuni comune ale germanilor, polonezilor şi italienilor. Au 
obişnuit populaţia cu scenele războiului civil şi cu măsurile 
de represiune militară. Armata prusiană în Polonia şi cea 
austriacă Ia Praga şi-au reciştigat încrederea în sine, şi pe 
cind „excesul de entuziasm patrioticu („die patriotische Uber
kraftu,  cum o numeşte Heine 28) al tineretului revoluţionar, 
dar miop, era trimis în Schleswig şi în Lombardia pentru a fi 
secerat de gloanţele inamicului, armatei regulate - instru
mentul efectiv de acţiune atît pentru Austria cit şi pentru 
Prusia - i s-a dat posibilitatea ca prin victorii asupra străi
nilor să-şi ciştige favoarea publicului. Dar repetăm : de îndată 
ce aceste armate, întărite de liberali pentru a servi ca instru
ment împotriva partidului mai înaintat, şi-au redobîndit într-o 
oarecare măsură încrederea în sine şi disciplina, ele au întors 
armele împotriva liberalilor înşişi şi au adus din nou la 
putere pe oamenii vechiului regim. Cînd Radetzky a primit 
în tabăra sa de dincolo de Adige primele ordine ale „miniştri
lor responsabiliu de Ia Viena, el a exclamat : „Cine sînt aceşti 
miniştri ? Ei nu sînt guvernul Austriei I Austria există acum 
numai în tabăra mea ; eu şi armata mea sîntem Austria ; 
după ce îi vom bate pe italieni, vom cuceri din nou imperiul 
pentru împărat l u .  Şi bătrînul Radetzky a avut dreptate. Dar 
imbecilii miniştri „responsabiliu de Ia Viena n-au dat atenţie 
cuvintelor lui. 

Londra, februarie 1852 

5* 
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Insurecţia din iunie de la Paris . 
Adunarea de la Frankfurt 

Incă la începutul lunii aprilie 1848, pe întregul continent 
european torentul revoluţionar a fost stăvilit de alianţa în
cheiată imediat cu cei învinşi de către clasele sociale care 
au tras foloase de pe urma primei victorii. In Franţa, mica 
burghezie şi fracţiunea republicană a burgheziei s-au unit cu 
burghezia monarhistă împotriva proletarilor. In Germania şi 
în Italia, burghezia victorioasă a căutat cu mult zel să cîştige 
sprij inul nobilimii feudale, al funcţionărimii de stat şi al ar
matei împotriva masei poporului şi micii burghezii. In scurt 
timp, partidele conservatoare şi contrarevoluţionare coalizate 
au ridicat din nou capul. In Anglia, o demonstraţie populară 
(la 10 aprilie) , prematură şi prost pregătită, s-a transformat 
într-o înfrîngere totală şi hotărîtoare a partidului mişcării 29• 
In Franţa, două acţiuni asemănătoare (la 16 aprilie şi 15 mai) 
s-au încheiat şi ele cu un eşec 30• In Italia, la 15 mai, printr-o 
singură lovitură, regele-bombă * şi-a redobîndit puterea 31 •  
In Germania, diferitele guverne burgheze noi şi adunările lor 
constituante şi-au consolidat poziţia, şi dacă ziua de 15 mai, 
atît de bogată în evenimente, s-a încheiat la Viena printr-o 
victorie a poporului, acest eveniment n-a avut, totuşi, decît 
o importanţă secundară şi poate fi considerat ca o ultimă iz
bucnire victorioasă a energiei populare. In Ungaria, mişcarea 
părea să fi intrat pe făgaşul liniştit al unei perfecte legali tăţi, 
iar mişcarea poloneză, aşa cum am văzut într-unul din arti
colele noastre precedente, a fost înnăbuşită în faşă de baio
netele prusiene. In ceea ce priveşte însă eventuala întorsă
tură pe care aveau s-o ia lucrurile, nimic nu era încă sigur 
şi fiecare palmă de teren pe care o pierdeau partidele revo-

• - Ferdinand al Ii-lea. - Nota red. 
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luţionare în diferitele ţări le făcea să-şi strîngă tot mai mult 
rîndurile în vederea acţiunii hotărîtoare. 

Această acţiune hotărîtoare se apropia. Ea nu putea avea 
loc decit în Franţa, căci atîta vreme cit Anglia nu lua parte 
la lupta revoluţionară, iar Germania rămînea fărîmiţată, 
Franţa, datorită independenţei sale naţionale, a civilizaţiei şi 
a centralizării sale, era singura ţară care putea da ţărilor 
vecine impulsul unor zguduiri puternice. De aceea, cind la 
23 iunie 1848 a început la Paris lupta sîngeroasă, cind cu fie
care telegramă nouă, cu fiecare ştire venită prin poştă în faţa 
Europei apărea tot mai limpede că această luptă se dădea 
între masa poporului muncitor, pe de o parte, şi toate cele
lalte clase ale populaţiei pariziene, sprijinite de armată, pe 
de altă parte ; cind lupta s-a prelungit citeva zile în şir cu o 
înverşunare nemaipomenită încă în istoria războaielor civile 
moderne, dar fără vreun succes vădit pentru una sau alta din 
părţi, - atunci a devenit limpede pentru toată lumea că 
aceasta era marea bătălie hotărîtoare care, în cazul cînd in
surecţia ar învinge, ar dezlănţui pe întregul continent un val 
de noi revoluţii sau, în cazul cind ar fi înfrîntă, ar duce la 
restaurarea, fie şi numai temporară, a regimului contrarevo
luţionar. 

Proletarii din Paris au fost învinşi, decimaţi, zdrobiţi în 
aşa măsură, incit nici pînă acum nu şi-au putut reveni de pe 
urma loviturii primite. Imediat, conservatorii şi contrarevo
luţionarii noi şi vechi din întreaga Europă au ridicat capul 
cu o insolenţă care dovedea cit de bine au înţeles ei însemnă
tatea celor întîmplate. Pretutindeni presa era persecutată, 
dreptul de întrunire şi de asociere îngrădit ; cel mai mic inci
dent survenit într-un orăşel oarecare de provincie servea 
drept pretext pentru a dezarma populaţia, a decreta starea 
de asediu şi a instrui trupele prin noile manevre şi stratageme 
preconizate de Cavaignac. Şi, pe lingă aceasta, pentru prima 
oară de la luptele din februarie s-a dovedit că invincibilitatea 
unei răscoale populare într-un oraş mare este o iluzie ; 
onoarea armatei a fost reabilitată ; trupele, pînă atunci învinse 
în toate luptele de stradă mai importante, şi-au redobîndit 
încrederea în capacitatea lor de a face faţă şi acestui gen de 
luptă. 

De la această înfrîngere a muncitorilor din Paris se pot 
data primii paşi reali şi primele planuri precise ale vechiului 
partid feudal-birocratic din Germania de a se debarasa chiar 
şi de aliatul său de moment, burghezia, şi de a restabili situa-
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ţia existentă în Germania înainte de evenimentele din mar
tie. Armata a devenit din nou puterea hotărîtoare în stat, şi 
armata nu aparţinea burgheziei, ci tocmai acestui partid. 
Pînă şi în Prusia, unde înainte de 1848 s-a observat că o parte 
din ofiţerii de grade inferioare nutreau o puternică simpatie 
pentru regimul constituţional, dezordinea pe care revoluţia a 
introdus-o în armată i-a readus curînd la ascultare pe aceşti 
tineri cu idei. A fost de ajuns ca nişte soldaţi simpli să-şi 
permită oarecare libertăţi faţă de ofiţeri, ca necesitatea dis
ciplinei şi a supunerii oarbe să devină mai mult decît evi
dentă pentru aceştia din urmă. Nobilii şi birocraţii învinşi 
începeau acum să-şi dea seama ce aveau de făcut. Armata, 
mai unită decît oricînd, îmbătată de victoriile repurtate în în
năbuşirea unor mici insurecţii şi în operaţiile militare de peste 
graniţă, geloasă de marele succes obţinut de curînd de sol
daţii francezi, această armată trebuia numai să fie mereu an
trenată în mici conflicte cu poporul, pentru ca în momentul 
hotărîtor, dintr-o singură lovitură puternică, să-i zdrobească 
pe revoluţionari şi să curme pretenţiile deputaţilor burghezi. 
Şi momentul potrivit pentru o asemenea lovitură hotărîtoare 
a sosit foarte curînd. 

Trecem peste dezbaterile parlamentare şi conflictele locale, 
uneori ciudate, dar de cele mai multe ori plictisitoare, de care 
au fost absorbite, în timpul verii, diferitele partide din Ger
mania. Este de ajuns să spunem că, cu toate numeroasele lor 
succese parlamentare, dintre care nici unul n-a avut un re
zultat practic, apărătorii intereselor burgheziei simţeau în 
general că poziţia lor între partidele extremiste era tot mai 
greu de menţinut ; de aceea s-au văzut nevoiţi să alerge 
astăzi după o alianţă cu reacţionarii, iar mîine să caute să 
intre în graţiile partidelor populare. Aceste continue şovăieli 
au reuşit în cele din urmă să-i facă să piardă orice urmă de 
prestigiu în ochii opiniei publice, şi, potrivit întorsăturii pe 
care au luat-o ulterior evenimentele, dispreţul pe care şi l-au 
atras a fost în acel moment în special în avantajul birocraţiei 
şi al feudalilor. 

La începutul toamnei, relaţiile dintre diferitele partide 
erau atît de încordate şi de critice, incit o luptă hotărîtoare de
venise inevitabilă. Prima ciocnire din acest război al maselor 
democrate şi revoluţionare împotriva armatei a avut loc la 
Frankfurt. In această ciocnire, deşi de importanţă secundară, 
armata a obţinut primul avantaj însemnat asupra insurecţiei, 
fapt care a avut un puternic efect moral. Din motive lesne 
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de înţeles, Prusia a permis simulacrului de guvern instituit 
de Adunarea naţională de la Frankfurt să încheie un armis
tiţiu cu Danemarca, prin care nu numai că germanii din 
Schleswig erau lăsaţi pradă răzbunării danezilor, dar se re
nunţa complet la principiile mai mult sau mai puţin revolu
ţionare, aflate în joc, potrivit părerii generale, în războiul cu 
Danemarca. Adunarea de la Frankfurt a respins acest armis
tiţiu cu o majoritate de două sau de trei voturi. A urmat o 
criză de guvern simulată, însă după trei zile Adunarea şi-a 
revizuit hotărîrea şi a fost constrînsă s-o anuleze efectiv şi 
să ratifice armistiţiul. Acest procedeu ruşinos a stîrnit indig
narea poporului. S-au ridicat baricade, dar la Frankfurt au 
fost aduse din timp un număr suficient de trupe şi, după o 
luptă de şase ore, insurecţia a fost înnăbuşită. Mişcări asemă
nătoare, deşi mai puţin importante, în legătură cu acest eve
niment s-au produs şi în alte regiuni ale Germaniei (Baden, 
Colonia), dar au fost de asemenea înfrînte. 

Această ciocnire preliminară a adus partidului contra
revoluţionar marele avantaj că singurul guvern rezultat - în 
aparenţă cel puţin - din alegeri populare, guvernul de la 
Frankfurt şi Adunarea naţională, şi-au pierdut orice prestigiu 
în ochii poporului. Acest guvern şi această Adunare au fost 
nevoite să facă apel la baionetele soldaţilor împotriva mani
festărilor voinţei poporului. Erau compromise, şi, oricit de 
puţin şi-ar fi ciştigat ele pînă atunci dreptul la consideraţie, 
această renegare a originii lor şi dependenţa lor de guvernele 
antipopulare şi de trupele acestora au făcut ca din acel mo
ment regentul imperial, miniştrii şi deputaţii săi să nu mai fie 
decit simple zerouri. Vom vedea curînd cu cit dispreţ au 
tratat, mai întîi Austria, apoi Prusia şi în cele din urmă şi 
statele mai mici, orice dispoziţie, orice cerere, orice delegaţie 
care venea din partea acestei adunări de visători neputincioşi. 

Ajungem acum la puternicul ecou pe care l-a avut în Ger
mania lupta din iunie din Franţa, la acel eveniment care 
pentru Germania a fost tot atît de hotărîtor cum a fost pentru 
Franţa lupta proletarilor din Paris. Ne referim la insurecţia 
din octombrie 1 848 de la Viena, urmată de luarea cu asalt a 
acestui oraş. Dar însemnătatea acestei lupte este atît de mare 
şi explicarea diferitelor împrejurări care au influenţat în mod 
mai nemijlocit deznodămîntul ei va ocupa atîta loc în „Tri
buneu,  incit sîntem nevoiţi să-i consacrăm un articol special. 

Londra, februarie 1852 



64 

XI 

Insurecţia de la Viena 

Ajungem acum la evenimentul revoluţionar hotărîtor 
- replica germană a insurecţiei din iunie de la Paris - care 
dintr-o singură lovitură a făcut ca balanţa să încline de partea 
partidului contrarevoluţionar, şi anume la insurecţia din oc
tombrie 1848 de la  Viena. 

Am văzut care era poziţia diferitelor clase la Viena după 
victoria de la 1 3  martie. Am văzut de asemenea cum se îm
pletea mişcarea din Austria germană cu evenimentele din 
provinciile negermane ale Austriei şi cum era frînată de aces
tea. Prin urmare, nu ne mai rămîne decît să trecem pe scurt 
în revistă cauzele care au dus la această ultimă şi crîncenă 
insurecţie în Austria germană. 

Şi după evenimentele din martie, înalta aristocraţie şi bur
ghezia financiară, care au constituit principalul sprij in neofi
cial al regimului lui Metternich, au continuat să exercite o 
influenţă hotărîtoare asupra guvernului, nu numai folosind 
în acest scop curtea, armata şi birocraţia, dar profitînd mai 
ales de teama de „anarhie" care se răspîndea cu repeziciune 
în rîndurile burgheziei. Foarte curînd ei s-au încumetat să 
lanseze cîteva baloane de încercare sub forma unei legi a 
presei, a unei constituţii cu iz aristocratic şi a unei legi elec
torale bazate pe vechea împărţire pe „stări" 32• La 14  mai, aşa
zisul guvern constituţional, compus din birocraţi semiliberali, 
fricoşi şi incapabili, a îndrăznit chiar să pornească la un atac 
direct împotriva organizaţiilor revoluţionare ale maselor, 
dizolvînd Comitetul central al delegaţilor gărzii naţionale şi 
ai Legiunii universitare, organ anume creat pentru a supra
veghea guvernul şi pentru a ridica, în caz de nevoie, forţele 
populare împotriva lui. Acest act n-a făcut însă altceva decît 
să provoace insurecţia de la 15 mai, care a silit guvernul să 
recunoască Comitetul, să abroge constituţia şi legea electo-
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rală şi să împuternicească Reichstagul constituant, ales prin 
vot universal, să elaboreze o nouă lege fundamentală. Toate 
acestea au fost confirmate a doua zi printr-o proclamaţie a 
împăratului. Dar partidul reacţionar îşi avea şi el reprezen
tanţii săi în guvern, şi aceştia au reuşit curînd să-i convingă 
pe colegii lor „liberaliu să întreprindă un nou atac împotriva 
cuceririlor poporului. Legiunea universitară, bastionul parti
dului mişcării, centrul unor permanente agitaţii, a devenit 
tocmai din acest motiv odioasă burghezilor mai moderaţi din 
Viena ; la 26 mai ea a fost dizolvată printr-un decret ministe
rial. Poate că lovitura ar fi reuşit dacă executarea ei ar fi fost 
lăsată numai în seama unei părţi din garda naţională ; dar 
guvernul, care nu avea încredere nici în gardă, a recurs la 
armată şi imediat garda naţională s-a întors împotriva guver
nului, s-a aliat cu Legiunea universitară, zădărnicind astfel 
planul guvernului. 

Intre timp însă, la 16  mai, împăratul * împreună cu curtea 
sa a părăsit Viena, fugind la Innsbruck. Aici, înconjurat de 
tirolezii fanatici a căror loialitate s-a trezit din nou cînd s-au 
văzut în faţa primejdiei de a-şi vedea ţara invadată de ar
mata sardino-lombardă, partidul contrarevoluţionar, sprijinin
du-se pe trupele lui Radetzky aflate în apropiere - Innsbru
ck-ul era la o distanţă de o bătaie de puşcă de aceste trupe -, 
şi-a găsit un azil unde, nefiind supus nici unui control, 
nici unei supravegheri şi nefiind expus nici unei primejdii, 
şi-a putut regrupa forţele împrăştiate şi a putut întinde din 
nou asupra întregii ţări reţeaua sa de intrigi. Au fost reluate 
legăturile cu Radetzky, Jellacic şi Windischgratz, precum şi 
cu oamenii de încredere din ierarhia administrativă a dife
ritelor provincii, s-au urzit intrigi cu conducătorii slavi ; s-a 
constituit astfel o forţă reală aflată la dispoziţia camarilei 
contrarevoluţionare, în timp ce miniştrii neputincioşi erau 
lăsaţi să-şi tocească la Viena efemera şi slaba lor popularitate 
în neîncetate ciocniri cu masele revoluţionare şi în dezba
terile Reichstagului constituant care urma să se întrunească. 
De aceea p olitica de a lăsa pentru un timp mişcarea din capi
tală să-şi urmeze cursul ei, care într-o ţară centralizată şi 
omogenă cum este Franţa ar fi trebuit să ducă la atotputerni
cia partidului mişcării, era aici, în Austria, în acest conglo
merat politic eterogen, unul dintre mijloacele cele mai sigure 
de reorganizare a forţelor reacţiunii. 

• - Ferdinand I. - Nota red. 
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La Viena, burghezia - convinsă că, după trei înfrîngeri 
consecutive ale curţii şi în condiţiile existenţei unui Reichs
tag constituant bazat pe votul universal, camarila nu mai 
era un adversar de temut - s-a lăsat tot mai mult în voia 
acelei oboseli şi apatii precum şi a veşnicei tendinţe spre 
ordine şi linişte care pun întotdeauna stăpînire pe această 
clasă după zguduiri puternice urmate de perturbări în activi
tatea comercială. Industria din capitala Austriei se rezumă 
aproape exclusiv la articole de lux, care, fireşte, după revo
luţie şi după fuga curţii erau foarte puţin cerute. Dorinţa de 
restabilire a unui guvern al ordinii şi dorinţa de a vedea 
curtea reîntoarsă la Viena - ceea ce se spera că va duce la 
o înviorare a prosperităţii comerciale - au devenit dorinţele 
generale ale burgheziei. Deschiderea Reichstagului consti
tuant în iulie a fost salutată cu entuziasm, ca sfîrşit al erei 
revoluţionare. La fel a fost salutată şi înapoierea curţii, care, 
după victoriile lui Radetzky în Italia şi după venirea la pu
tere a guvernului reacţionar Doblhoff, se considera înde
ajuns de puternică pentru a nu se teme de asaltul poporului 
şi totodată considera necesară prezenţa ei la Viena pentru a 
duce pînă la capăt intrigile urzite cu majoritatea slavă din 
Reichstag. In timp ce în Reichstagul constituant se discutau 
legi cu privire la eliberarea ţărănimii de cătuşele feudale şi de 
obligaţia de a presta muncă pentru nobilime, curtea a făcut o 
manevră abilă. Ea l-a convins pe împărat să treacă în revistă 
garda naţională în ziua de 19 august ; cu acest prilej, familia 
imperială, curtenii, generalii s-au întrecut care mai de care 
în măgulirea burghezilor înarmaţi, care şi aşa erau îmbătaţi 
de mîndria de a se vedea recunoscuţi în mod public ca fiind 
una dintre puterile importante în stat. Imediat după aceea a 
apărut un decret semnat de d-l Schwarzer, singurul ministru 
popular din tot guvernul, care anula ajutorul pe care statul 
îl acordase pînă atunci şomerilor. Trucul a reuşit. Munci
torii au organizat o demonstraţie ; burghezii din garda na
ţională au luat poziţie în favoarea decretului ministrului lor ; 
ei au fost asmuţiţi împotriva „anarhiştiloru,  şi la 23 august, 
năpustindu-se ca nişte tigri asupra muncitorilor neînarmaţi, 
care nu le-au opus nici o rezistenţă, au măcelărit o bună parte 
dintre ei. Astfel a fost zdrobită unitatea şi puterea forţelor 
revoluţionare ; aşadar, şi la Viena lupta de clasă dintre bur
ghezi şi proletari a ajuns la o ciocnire sîngeroasă, iar cama
rila contrarevoluţionară vedea apropiindu-se ziua cînd va 
putea da lovitura hotărîtoare. 
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Starea de lucruri din Ungaria a constituit foarte curînd 
un prilej pentru camarila contrarevoluţionară de a proclama 
deschis principiile după care intenţiona să se călăuzească 
în acţiunile sale. La 5 octombrie, printr-un decret imperial 
apărut în „Wiener Zeitung" - decret care nu era contrasem
nat de nici unul dintre miniştrii responsabili pentru Ungaria -, 
dieta ungară a fost dizolvată, iar guvernator civil şi militar 
al Ungariei a fost numit banul Jellacic al Croaţiei, conducă
torul reacţiunii slave din sud, un om care se afla în luptă 
făţişă cu autorităţile legale ale Ungariei. In acelaşi timp, 
trupelor din Viena li s-a dat ordin de plecare, urmînd să se 
alăture armatei care trebuia să impună autoritatea lui Jellacic. 
Dar prin aceasta ei şi-au dat prea de tot arama pe faţă ; fie
care locuitor al Vienei îşi dădea seama că un război împo
triva Ungariei echivalează cu un război împotriva principiu
lui regimului constituţional, principiu care a fost călcat în 
picioare chiar prin faptul că împăratul încercase să dea pu
tere de lege unui decret care nu era contrasemnat de un mi
nistru responsabil. La 6 octombrie, poporul, Legiunea univer
sitară şi garda naţională din Viena s-au răsculat în masă şi 
s-au împotrivit plecării trupelor. Unii grenadieri au trecut de 
partea poporului ; o scurtă luptă s-a încins între forţele înar
mate ale poporului şi trupe. Ministrul de război, Latour, a 
fost ucis de popor, care spre seară a ieşit învingător. Intre 
timp, banul Jellacic, b ătut de Perczel la Stuhlweissenburg *, 
s-a refugiat pe teritoriul Austriei germane, în apropiere de 
Viena. Garnizoana din Viena, care ar fi trebuit să-i vină în 
ajutor, şi-a manifestat acum în mod făţiş duşmănia faţă de el, 
situîndu-se pe o poziţie defensivă ; împăratul şi curtea au 
fugit din nou, de astă dată la Olmitz **, pe un teritoriu p e  
jumătate slav. 

Dar la Olmitz curtea se afla în cu totul alte condiţii de
cît la Innsbruck. Acum îşi putea permite să pornească ime
diat campania împotriva revoluţiei. Ea era înconjurată de 
deputaţi slavi din Reichstagul constituant, care veneau în 
masă la Olmitz, şi de entuziaşti slavi sosiţi din toate colţu
rile imperiului. Ei vedeau în această campanie un război 
pentru restaurarea slavismului, un război de exterminare 
a celor doi intruşi, germanii şi maghiarii, care cotropiseră 
pămîntul socotit de ei pămînt slav. Windischgrătz, cuce
ritorul oraşului Praga, acum comandant al armatei con-

* Denumirea germană a oraşului ungar Szekesfehervăr. - Nota red. 
** Denumirea germană a oraşului ceh Olomouc. - Nota red. 
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centrate în jurul Vienei, deveni dintr-o dată eroul naţional 
al slavilor. Şi armata lui se concentra rapid, datorită forţelor 
care veneau din toate părţile ţării. Din Boemia, Moravia, Sti
ria, Austria de sus şi Italia, un regiment după altul se în
drepta spre Viena pentru a se uni cu trupele lui Jellacic şi 
cu fosta garnizoană a capitalei. Pînă la sfîrşitul lui octombrie 
s-au adunat astfel mai bine de 60.000 de oameni, care curînd 
după aceea au început să împresoare din toate părţile capi
tala imperiului, pînă cînd, la 30 octombrie, s-au simţit destul 
de puternici pentru a risca un atac hotărîtor. 

Intre timp la Viena domnea o stare de confuzie şi dez
orientare. Burghezia, de îndată ce a repurtat victoria, a fost 
din nou cuprinsă de vechea ei neîncredere faţă de clasa mun
citoare „anarhică u .  Muncitorii, care n-au uitat cum au fost 
trataţi în urmă cu şase săptămîni de burghezii înarmaţi şi 
nici politica şovăitoare şi nestatornică a burgheziei în ge
neral, nu voiau să-i încredinţeze acesteia apărarea oraşului 
şi cereau arme şi o organizaţie militară proprie. Legiunea 
universitară, care ardea de nerăbdare de a lupta împotriva 
despotismului imperial, era absolut incapabilă să înţeleagă 
cauzele care au dus la înstrăinarea dintre cele două clase şi, 
în general, nu înţelegea cerinţele momentului. Şi în capetele 
cetăţenilor, şi în cercurile conducătoare domnea confuzia. 
Ceea ce mai rămăsese din Reichstag, şi anume cîţiva depu
taţi germani şi cîţiva slavi care, cu excepţia unui mic număr 
de deputaţi polonezi revoluţionari, făceau spionaj pentru 
prietenii lor de la Olmitz, ţineau în permanenţă şedinţe. Dar 
în loc să acţioneze energic, ei îşi pierdeau timpul în dezba
teri inutile asupra posibilităţii de a ţine piept armatei impe
riale fără a ieşi din cadrul legalităţii constituţionale. Comi
tetul de securitate, format din reprezentanţi ai aproape tuturor 
organizaţiilor populare din Viena, era hotărît să opună re
zistenţă, dar majoritatea, care era alcătuită din birgeri, mici 
meseriaşi şi negustoraşi şi care deţinea rolul conducător, îl 
reţinea întotdeauna de la acţiuni ferme şi hotărîte. Comite
tul Legiunii universitare lua hotărîri eroice, dar nu era nici
decum capabil să-şi asume conducerea. Muncitorii, înconju
raţi de neîncredere, fără arme, neorganizaţi, abia scăpaţi din 
robia spirituală a vechiului regim, abia treziţi - nu la o în
ţelegere, ci doar la o intuire a situaţiei lor sociale şi a liniei 
politice pe care trebuie s-o urmeze - se puteau manifesta 
numai prin demonstraţii zgomotoase ; nu era deci de aştep
tat ca ei să poată face faţă greutăţilor momentului. Dar şi 
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aici, ca pretutindeni în Germania în timpul revoluţiei, ei erau 
gata să lupte pînă la capăt de îndată ce ar fi obţinut arme. 

Aceasta era situaţia la Viena. ln afara oraşului era ar
mata austriacă reorganizată, îmbătată de victoriile lui Ra
detzky în Italia, vreo 60.000-70.000 de oameni, bine înar
maţi şi bine organizaţi, care, chiar dacă nu aveau comandanţi 
excelenţi, aveau totuşi comandanţi. ln Viena - haos, con
tradicţii de clasă, dezorganizare ; o gardă naţională din care 
o parte era hotărîtă în general să nu lupte, o altă parte era 
nehotărîtă şi numai un număr foarte mic era gata să acţio
neze ; o masă proletară, puternică sub raport numeric, dar 
lipsită de conducători şi fără nici o pregătire politică, masă 
care se lăsa cuprinsă de panică tot atît de uşor ca şi de accese 
de furie aproape nemotivate, victimă a oricărui zvon fals, 
oricînd gata de luptă, dar neînarmată, cel puţin la început, 
şi insuficient înarmată şi organizată ca vai de lume cînd, în 
cele din urmă, a fost dusă la luptă ; un Reichstag neputincios 
care discuta subtilităţi teoretice cînd deasupra capetelor lor 
acoperişul aproape că luase foc ; un comitet de conducere 
lipsit de elan şi de energie. Totul se schimbase de la eveni
mentele din martie şi mai, cînd în lagărul contrarevoluţiei 
domnea un haos general şi singura forţă organizată era cea 
creată de revoluţie. Nu mai exista nici o îndoială în ceea 
ce priveşte rezultatul luptei, şi, dacă totuşi mai exista vreuna, 
ea a fost spulberată de evenimentele de la 30 şi 31 octombrie 
şi 1 noiembrie. 

Londra, martie 1852 
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XII 

Luarea cu asalt a Vienei. Vina trădată 

Cînd, în sfîrşit, armata concentrată de Windischgratz a 
pornit atacul împotriva Vienei, forţele de care dispunea apă
rarea erau cu totul insuficiente. Numai o parte din garda na
ţională a putut fi trimisă în tranşee. E drept că în cele din 
urmă a fost organizată în mare grabă o gardă proletară, dar, 
întrucit încercarea de a folosi astfel partea cea mai nume
roasă, mai curajoasă şi mai energică a populaţiei a fost fă
cută prea tîrziu, această gardă nu a putut să-şi însuşească în 
suficientă măsură mînuirea armelor şi primele elemente ale 
disciplinei pentru a rezista cu succes. Astfel că Legiunea uni
versitară, cu un efectiv de 3.0004.000 de oameni bine in
struiţi şi destul de disciplinaţi, viteji şi entuziaşti, era din 
punct de vedere militar singura trupă capabilă să lupte cu 
succes, Dar ce însemna această legiune împreună cu cele 
citeva gărzi naţionale pe care se putea conta şi cu masele 
dezorganizate ale proletarilor înarmaţi faţă de trupele regu
late ale lui Windischgrătz, mult mai numeroase, chiar fără a 
socoti hoardele de bandiţi ale lui Jellacic, care prin însuşi 
felul lor de viaţă erau cit se poate de potrivite pentru acest 
gen de operaţii militare, cind trebuia să se dea o luptă pentru 
fiecare casă în parte, pentru fiecare stradă în parte. Şi ce 
altceva puteau opune insurgenţii artileriei numeroase şi bine 
înzestrate, de care Windischgrătz se folosea fără nici un fel 
de scrupule, decit citeva tunuri vechi, uzate, fără afeturi bune 
şi servanţi instruiţi ? 

Cu cit se apropia primejdia, cu atît creştea dezorientarea 
la Viena. Pînă în ultimul moment, Reichstagul nu s-a putut 
hotărî să cheme în ajutor armata ungară a lui Perczel, can
tonată la citeva mile de capitală. Comitetul de securitate lua 
hotărîri contradictorii, dat fiind că energia lui, ca şi aceea 
a maselor populare înarmate, creştea sau descreştea pe mă-
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sură ce creşteau sau descreşteau zvonurile contradictorii. 
Asupra unui singur punct erau cu toţii de acord : respectarea 
proprietăţii, respectare care în împrejurările date lua pro
porţii aproape comice. Pentru elaborarea definitivă a unui 
plan de apărare se făcea foarte puţin. Bem, singurul om care 
ar fi putut salva Viena, dacă în genere cineva ar fi putut-o 
salva pe atunci, Bem, un străin, de origine slav, aproape ne
cunoscut la Viena, copleşit de neîncrederea generală, a re
fuzat această sarcină. Dacă ar fi perseverat, poate că ar fi 
fost linşat ca trădător. Messenhauser, comandantul forţelor 
insurgenţilor, mai bun ca romancier decît ca ofiţer, chiar de 
grad inferior, nu era cîtuşi de puţin la înălţimea misiunii 
sale. Dar, nici după 8 luni de luptă revoluţionară, partidul 
poporului n-a reuşit să promoveze din rîndurile sale sau să 
atragă de partea sa un militar mai destoinic. Acestea erau 
împrejurările în care a început lupta. Vienezii, dacă ţinem 
seama de posibilităţile lor de apărare absolut insuficiente şi 
de totala lor lipsă de pregătire şi de organizare militară, au 
opus o rezistenţă de-a dreptul eroică. In multe locuri, ordinul 
dat de Bem, pe cînd mai era comandant, „să fie apărate po
ziţiile pînă la ultimul omu a fost executat textual. Dar forţa 
a învins. Artileria imperială a măturat una după alta toate 
baricadele ce-i stăteau în cale pe şoselele lungi şi largi, care 
constituie arterele principale în suburbii, şi chiar în seara 
celei de-a doua zile de luptă, croaţii au pus stăpînire pe şirul 
de case din faţa glacisului din oraşul vechi. Atacul slab şi 
neorganizat al armatei ungare s-a soldat u un eşec total. In 
timpul unui armistiţiu, pe cînd unele unităţi din vechiul oraş 
capitulau, altele şovăiau şi nu făceau decît să sporească con
fuzia, iar rămăşiţele Legiunii universitare îşi construiau noi 
întăriri, trupele imperiale au reuşit să facă o breşă şi, în 
mijlocul acestei învălmăşeli generale, vechiul oraş a fost 
cucerit. 

Consecinţele imediate ale acestei victorii, brutalităţile şi 
execuţiile în virtutea legilor marţiale, nemaipomenitele atro
cităţi şi infamii comise de hoardele slave dezlănţuite asupra 
Vienei sînt prea cunoscute ca să le mai expunem aici în 
amănunt. Despre consecinţele ulterioare - întorsătura cu 
totul nouă p e  care au luat-o evenimentele din Germania în 
urma înfrîngerii revoluţiei de la Viena - vom vorbi mai 
departe. Mai rămîn de examinat două puncte în legătură cu 
asaltul asupra Vienei. Populaţia acestei capitale avea doi 
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aliaţi : poporul maghiar şi poporul german. Unde se aflau ei 
în aceste clipe de grea cump ănă ? 

Am văzut că vienezii s-au ridicat, cu toată generozitatea 
unui popor abia eliberat, pentru o cauză care, deşi în ultimă 
instanţă era şi a lor, în primul rînd şi înainte de toate era 
cauza ungurilor. Ei au preferat să primească ei primul şi cel 
mai puternic atac al trupelor austriece şi astfel să împiedice 
aceste trupe să pornească împotriva Ungariei. Şi în timp ce 
vienezii dădeau dovadă de atîta nobleţe în sprijinirea aliaţi
lor lor, ungurii, luptînd cu succes împotriva lui Jellacic, l-au 
împins spre Viena, întărind astfel, prin victoria lor, armatele 
care urmau să atace oraşul. In aceste împrejurări, datoria 
indiscutabilă a Ungariei era să dea ajutor fără întîrziere şi 
cu toate forţele de care dispunea nu Reichstagului din Viena, 
nici Comitetului de securitate sau vreunui alt organ oficial de 
la Viena, ci revoluţiei vieneze. Şi icMar dacă Ungaria ar fi 
uitat că Viena a dat prima bătălie pentru Ungaria, ea n-ar 
fi trebuit să uite, în interesul propriei ei securităţi, că Viena 
era singurul avanpost al independenţei ungare şi că, după 
căderea Vienei, nimic nu mai stătea în calea înaintării tru
pelor imperiale împotriva Ungariei. Cunoaştem acum toate 
argumentele pe care ungurii le puteau invoca şi le-au invo
cat pentru a justifica inactivitatea lor în timpul blocadei 
Vienei şi a asaltului împotriva ei : starea nesatisfăcătoare a 
propriilor lor forţe armate, refuzul Reichstagului şi al tuturor 
celorlalte organe oficiale din Viena de a-i chema în ajutor, 
necesitatea de a rămîne pe terenul constituţional şi de a 
evita complicaţii cu puterea centrală germană. Cit priveşte 
starea nesatisfăcătoare a armatei ungare, este un fapt că în 
primele zile după izbucnirea revoluţiei la Viena şi sosirea 
lui Jellacic nu era de loc nevoie de trupe regulate, deoarece 
armata regulată austriacă era departe de a fi concentrată ; ar 
fi fost de ajuns să fie exploatate cu tenacitate şi curaj pri
mele succese repurtate asupra lui Jellacic, chiar şi numai 
avînd la dispoziţie trupele Landsturmului care au luptat la 
Stuhlweissenburg, pentru a stabili legătura cu vienezii şi a 
întîrzia cu şase luni orice concentrare a armatei austriece. ln 
război, şi în special într-un război revoluţionar, prima regulă 
este rapiditatea acţiunii înainte de a se fi obţinut un succes 
hotărîtor, şi putem afirma fără nici o eziare ·că din conside
rente pur militare Perczll nu trebuia să se oprească pînă nu 
ar fi făcut j oncţiunea cu cei din Viena. Fireşte că această 
acţiune era legată de un oarecare risc, dar cine a cîştigat 
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vreodată o luptă fără să rişte nimic ? Oare populaţia Vienei 
- 400.000 de oameni - nu a riscat nimic atrăgînd împotriva 
ei trupele care porniseră să zdrobească cele 12.000.000 de 
unguri ? Greşeala strategică de a aştepta pînă ce forţele 
austriece s-au unit şi ap oi demonstraţia lipsită de energie de 
la Schwechat, care s-a încheiat, aşa cum era de aşteptat, 
printr-o înfrîngere ruşinoasă, această greşeală strategică com
porta, desigur, un risc mai mare decît un marş hotărît 
asupra Vienei, împotriva hoardelor în debandadă ale lui 
Jellacic. 

Dar s-a spus că o astfel de înaintare a ungurilor fără în
cuviinţarea vreunui organ oficial ar fi însemnat o violare a 
teritoriului german, ar fi dus la complicaţii cu puterea cen
trală de la Frankfurt şi ar fi însemnat, în primul rînd, renun
ţarea la politica legală şi constituţională care constituia forţa 
cauzei ungare. Dar ce altceva erau organele oficiale de la 
Viena decît simple zerouri ? Cine s-a ridicat în ajutorul Un
gariei : Reichstagul şi diferitele comitete democrnte ? Sau 
numai poporul din Viena a fost acela care a luat arma în 
mină pentru a da prima bătălie pentru independenţa Unga
riei ? Nu era vorba de necesitatea de a menţine un organ 
oficial sau altul din Viena ; toate aceste organe puteau fi şi 
ar fi fost foarte curînd răsturnate în cursul desfăşurării 
revoluţiei ; nu, aici era vorba de însuşi avîntul mişcării re
voluţionare, de neîncetata dezvoltare a acţiunii populare, 
singura care putea să salveze Ungaria de invazie. Forma pe 
care avea s-o ia ulterior această mişcare revoluţionară î i  
privea pe vienezi şi n u  pe unguri atîta timp cit Viena şi în 
general Austria germană continuau să fie aliatele Ungariei 
împotriva duşmanului comun. Dar se pune întrebarea : oare 
această stăruinţă a guvernului ungar de a obţine o aprobare 
cvasilegală nu trebuie considerată ca un prim simptom clar 
al pretenţiei la o legalitate îndoielnică, pretenţie care, ce-i 
drept, nu a salvat Ungaria, dar care mai tîrziu a produs o im
presie foarte bună asupra unui public englez burghez ? 

Cit priveşte invocarea unui conflict posibil cu puterea 
centrală de la Frankfurt, ea este lipsită de orice temei. Auto
rităţile din Frankfurt au fost efectiv răsturnate de victoria 
contrarevoluţiei de la Viena ; şi ar fi fost răsturnate şi dacă 
revoluţia de la Viena ar fi primit din partea maghiarilor aju
torul necesar pentru a-şi învinge a dversarii. In sfîrşit, argu
mentul hotărîtor că Ungaria nu putea p ărăsi terenul legal şi 
constituţional poate impune unor liber-schimbişti britanici, 

6 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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dar istoria nu-l va considera niciodată un argument valabil. 
Să presupunem că la 13 martie şi la 6 octombrie vienezii ar 
fi uzat numai de mijloace „legale şi constituţionale " ; ce s-ar 
fi ales în cazul acesta de mişcarea „legală şi constituţională M 
şi de toate luptele glorioase care pentru prima oară au atras 
asupra Ungariei atenţia lumii civilizate ? Acest teren legal 
şi constituţional pe care s-au situat ungurii în 1 848 şi 1849, 
potrivit afirmaţiilor lor, a fost cucerit pentru ei prin insu
recţia cî t se poate de ilegală şi de neconstituţională de la 
13 martie a populaţiei Vienei. Nu este în intenţia noastră să 
examinăm aici istoria revoluţiei ungare ; dar ni se pare ni
merit să remarcăm că nu are nici un rost să te limitezi numai 
la mij loace legale de rezistenţă cînd ai de-a face cu un duş
man care-şi bate joc de asemenea scrupule, şi trebuie să 
adăugăm că, fără această veşnică pretenţie de legalitate de 
care a· profitat Gorgey întorcînd-o chiar împotriva guvernu
lui ungar, devotamentul armatei lui Gorgey faţă de conducă
torul ei şi ruşinoasa catastrofă de la Vilagos 33 nu ar fi fost 
cu putinţă. Şi cînd în ultimele zile ale lunii octombrie 1 848, 
p entru a-şi salva onoarea, ungurii au trecut în sfîrşit rîul 
Leitha, oare această acţiune nu era tot atît de ilegală ca şi 
un atac imediat şi hotărît ? 

Noi nu nutrim, se ştie, sentimente de inamiciţie faţă de 
Ungaria. Am fost de partea ei în timpul luptei şi sîntem pe 
deplin îndreptăţiţi să spunem că ziarul nostru, „Noua gazetă 
renană" 34, a contribuit mai mult decît oricare altul la popu
larizarea cauzei maghiare în Germania, lămurind natura 
luptei dintre unguri şi slavi într-o serie de articole despre 
războiul din Ungaria care au avut cinstea să fie plagiate în 
mai toate cărţile care au apărut mai tîrziu în legătură cu 
acest subiect, inclusiv în scrierile unor unguri de baştină şi 
ale unor „martori oculari" .  Chiar şi astăzi considerăm că 
Ungaria este aliata firească şi necesară a Germaniei ori de 
cîte ori se va produce o zguduire pe continentul european. 
Dar am fost destul de severi faţă de propriii noştri com
patrioţi pentru a avea dreptul să ne spunem în mod deschis 
părerea şi despre vecinii noştri. In afară de aceasta, înre
gistrînd aici faptele cu imparţialitatea istoricului, trebuie să 
spunem că, în acest caz special, bravura generoasă a popu
laţiei vieneze a fost nu numai incomparabil mai nobilă, dar 
şi mult mai perspicace decît prudenţa circumspectă a guver
nului maghiar. Şi să ne fie permis, ca germani, să declarăm 
că, dup ă părerea noastră, toate victoriile strălucite şi bătă-
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liile glorioase din camp ania ungară nu fac cît insurecţia 
izolată, spontană şi rezistenţa eroică a compatrioţilor noştri 
vienezi, care au dat Ungariei timp să-şi organizeze o armată 
în stare să realizeze fapte atît de măreţe. 

Al doilea aliat al Vienei a fost poporul german. Dar acesta 
era pretutindepi angajat în aceeaşi luptă ca şi vienezii. 
Frankfurt, Baden, Colonia fuseseră nu de mult învinse şi dez
armate. La Berlin şi la Breslau *, poporul şi armata se în
fruntau cu îndîrj ire şi de la o zi la alta te puteai aştepta să 
izbucnească conflictul. Aceeaşi situaţie era şi în fiecare cen
tru local al mişcării. Pretutindeni existau probleme deschise 
care nu puteau fi rezolvate decît prin forţa armelor ; şi acum 
se făceau simţite, pentru prima oară în toată acuitatea lor, 
consecinţele funeste ale vechii fărîmiţări şi descentralizări 
care mai dăinuiau în Germania. Feluritele probleme care 
existau în fiecare stat, în fiecare provincie, în fiecare oraş 
erau în esenţă aceleaşi, dar pretutindeni ele apăreau sub 
forme şi pretexte diferite, aj ungînd în diferitele locuri la 
diferite grade de maturitate. De aceea, deşi pretutindeni oa
menii îşi dădeau seama de importanţa hotărîtoare a eveni
mentelor de la Viena, totuşi nicăieri nu s-a putut da o lovi
tură mai serioasă de la care să te fi putut aştepta că va 
însemna un ajutor pentru vienezi sau că va constitui o di
versiune în favoarea lor. Aşadar, nu mai rămînea nimeni care 
să-i sprijine în afară de parlament şi de puterea centrală de 
la Frankfurt. La ele s-a făcut apel din toate părţile ; dar cum 
au răspuns ? 

Parlamentul de la Frankfurt şi bastardul născut din ra
p orturile sale incestuoase cu vechiul Bundestag, aşa-zisa 
putere centrală, au dovedit cu prilejul mişcării de la Viena 
perfecta lor nulitate. După cum am văzut, această adunare, 
vrednică de dispreţ, îşi sacrificase de mult virginitatea şi, u 
toată vîrsta ei fragedă, începuse să încărunţească şi era 
versată în toate artificiile prostituţiei fiecare şi pseudo
diplomatice. Din toate iluziile pe care şi le făcuse la început 
această adunare, care visa la putere, la renaşterea şi la uni
tatea Germaniei, nu a mai rămas decît o gălăgioasă frazeo
logie teutonă, folosită în orice ocazie, şi credinţa nestră
mutată a fiecărui deputat în parte în importanţa propriei 
sale persoane şi în credulitatea publicului. Naivitatea ini
ţială dispăruse ; reprezentanţii poporului german au devenit 
oameni practici, cu alte cuvinte au ajuns la convingerea că 

* Denumirea germană a oraşului polonez Wroclaw. - Nota red. 
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situaţia lor de arbitri ai destinelor Germaniei va fi cu atît 
mai sigură cu cit vor acţiona mai puţin şi vor palavragi mai 
mult. Aceasta nu înseamnă că ei socoteau că dezbaterile lor 
sînt inutile ; dimpotrivă. Dar au descoperit că toate proble
mele cu adevărat importante reprezintă p entru ei un dome
niu interzis, de care era bine să se ţină cit mai departe. Şi. 
asemenea unui consiliu de savanţi bizantini din epoca de 
declin a Imperiului roman de răsărit, discutau, cu un aer grav 
şi o sîrguinţă demne de soarta care i-a ajuns în cele din 
urmă, despre dogme teoretice de mult rezolvate în oricare 
altă parte a lumii civilizate sau despre probleme practice 
de proporţii microscopice, fără a ajunge niciodată la un re
zultat practic. Şi cum Adunarea devenise, aşadar, un fel de 
şcoală lancasteriană 35, în care deputaţii se instruiau re
ciproc şi avea deci pentru ei o foarte mare importanţă, ei 
erau convinşi că fac mai mult pentru poporul german decit 
ar fi avut acesta dreptul să aştepte de la ei şi considerau 
trădător de ţară pe oricine avea neobrăzarea să ceară Adu· 
nării să ajungă la vreun rezultat. 

Izbucnirea insurecţiei de la Viena a constituit un prilej 
pentru nenumărate interpelări, dezbateri, propuneri şi amen
damente, care, bineînţeles, nu au dus la nimic. Puterea cen
trală trebuia să intervină. Ea a trimis doi comisari la Viena � 
pe exliberalul Welcker şi pe Masle. Peregrinările lui Don 
Quijote şi Sancho Panza sînt o adevărată odisee în comp a
raţie cu faptele eroice şi uluitoarele aventuri ale acestor doi 
cavaleri rătăcitori ai unităţii germane. Fiindcă n-au îndrăznit 
să plece la Viena, Windischgrătz le-a tras o săpuneală în 
lege, împăratul idiot i-a privit cu stupefacţie, iar ministrul 
Stadion i-a tras pe sfoară cu neruşinare. Telegramele şi ra
poartele lor sînt, poate , singura parte a proceselor-verbale 
de la Frankfurt căreia i se va rezerva un loc în literatura 
germană ; ele sînt un admirabil roman satiric, scris după 
toate regulele artei, şi un nepieritor monument al atitudinii 
ruşinoase a Adunării naţionale de la Frankfurt şi a guver
nului ei. 

Stînga Adunării naţionale a trimis şi ea doi comisari la 
Viena pentru a-i întări acolo autoritatea : pe d-nii Frăbel şi 
Robert Blum. Cînd primej dia s-a apropiat, Blum a considerat, 
pe drept cuvînt, că aici se va da marea bătălie a revoluţiei, 
germane şi fără ezitare a hotărît să-şi pună viaţa în joc • 
Frăbel, dimpotrivă, era de părere că are datoria să se cruţe,. 
p entru obligaţiile importante care decurgeau din postul lui 
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de la Frankfurt. Blum era considerat unul dintre oratorii cei 
mai elocvenţi din Adunarea de la Frankfurt şi era, fără în
doială, cel mai popular. Elocvenţa lui n-ar fi fost la înălţimea 
unui parlament cu experienţă ; el avea predilecţie pentru 
declamaţii goale, în genul celor folosite de predicatorii disi
denţi germani, i ar argumentele sale erau lipsite de profun
zime filozofică şi de cunoaşterea realităţii. Ca om politic 
făcea parte din „democraţia moderată " ,  curent cam nepreci
zat, dar care tocmai din cauza acestei lipse de precizie a 
principiilor sale se bucura de simpatie. Cu toate acestea, 
Robert Blum era din fire un plebeu autentic, deşi un plebeu 
mai şlefuit, şi în momentele hotărîtoare instinctul lui de ple
beu şi energia lui de plebeu învingeau convingerile şi con
cepţiile sale politice lipsite de precizie şi deci şovăielnice. In 
aceste momente se ridica cu mult deasupra nivelului lui 
obişnuit. 

Astfel, el şi-a dat imediat seama că la Viena şi nu în dez
baterile cu pretenţii de eleganţă de la Frankfurt avea să se 
hotărască soarta ţării sale. Fără să ezite o clipă, el a renunţat 
la orice idee de a bate în retragere, a acceptat un post de 
comandă în armata revoluţionară şi a dat dovadă de un sînge 
rece şi de o hotărîre cu adevărat neobişnuite. El a fost acela 
c are a făcut să întîrzie o bună bucată de vreme căderea ora
şului şi tot el a asigurat apărarea unei părţi a oraşului îm
potriva unui atac, incendiind podul Tabor de peste Dunăre. 
Toată lumea ştie că după cucerirea Vienei a fost arestat, de
ferit curţii marţiale şi executat prin împuşcare. A murit ca 
un erou. Iar Adunarea de la Frankfurt, deşi îngrozită, a pri
mit a ceastă ofensă sîngeroasă cu un calm aparent. Ea a adop
tat o rezoluţie care, prin limbajul ei ponderat şi diplomatic, 
constituia mai degrabă o profanare a mormîntului martirului 
ucis decît o condamnare a Austriei. Dar nici nu era de aştep
tat ca asasinarea unuia dintre membrii ei, mai ales a unui 
conducător al stîngii, să provoace revolta acestei Adunări 
demne de dispreţ. 

Londra, martie 1 852 
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XIII 

Adunarea constituantă din Prusia. 
Adunarea naţională 

La 1 noiembrie a căzut Viena, iar dizolvarea Adunării 
constituante de la Berlin, pe data de 9 a aceleiaşi luni, a do
vedit în ce măsură acest eveniment a făcut să sporească în 
toată Germania curajul şi puterea partidului contrarevo
luţionar. 

Evenimentele petrecute în Prusia în vara anului 1848 pot 
fi relatate în citeva cuvinte. Adunarea constituantă - sau, 
mai degrabă, „Adunarea aleasă în scopul de a elabora, în 
înţelegere cu coroana, constituţia" - şi majoritatea ei, al
cătuită din reprezentanţi ai intereselor burgheziei, pierduseră 
de mult stima publicului, prin faptul că, temîndu-se de elemen
tele mai energice ale populaţiei, Adunarea s-a pretat la toate 
intrigile curţii. Ea a sancţionat, sau, mai bine zis, a restabilit 
odioasele privilegii ale feudalismului, trădînd astfel libertatea 
şi interesele ţărănimii. Ea s-a dovedit a nu fi capabilă nici să 
elaboreze o constituţie şi nici măcar să îndrepte cit de cit 
legislaţia generală. Ea s-a ocupat aproape exclusiv de subtile 
nuanţe teoretice, de simple formalităţi şi de probleme de 
etichetă constituţională. ln fond, Adunarea era mai curînd o 
şcoală de savoir vivre * parlamentar pentru membrii ei deci t 
o instituţie care să prezinte vreun interes pentru popor. In 
afară de aceasta, în Adunare aripa dreaptă şi cea stingă îşi 
făceau echilibru, aşa că hotărîrea depindea mai întotdeauna 
de „centrul" ş ovăitor, care prin oscilaţiile safe cînd la dreapta 
cînd la stînga a răsturnat mai întîi guvernul Camphausen. 
apoi guvernul Auerswald-Hansemann. Dar în timp ce aici, 
ca şi pretutindeni, liberalii lăsau să le scape posibilitatea ce 
li se oferea, curtea îşi reorganiza forţele pe care le recruta 
din rîndurile nobilimii şi ale părţii celei mai înapoiate a popu-

* - reguli de comportare în viaţă. - Nota trad. 
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laţiei rurale, precum şi din armată şi birocraţie. După căderea 
guvernului Hansemann s-a format un guvern de birocraţi şi 
militari, cu toţii reacţionari inveteraţi, care se supuneau totuşi 
în aparenţă cerinţelor parlamentului ; iar Adunarea, care se 
conducea după principiul comod : „măsurile şi nu oamenii au 
importanţă",  s-a lăsat în aşa măsură păcălită, încît a aplaudat 
acest guvern, fără a da, bineînţeles, nici cea mai mică atenţie 
faptului că acest guvern concentra şi organiza aproape pe 
faţă forţele contrarevoluţionare. In sfîrşit, la semnalul dat de 
căderea Vienei, regele şi-a · concediat miniştrii şi i-a înlocuit 
cu „oameni ai faptelor " ,  în frunte cu actualul prim-ministru 
Manteuffel. Atunci, dezmeticindu-se, somnolenta Adunare şi-a 
dat deodată seama de primejdie ; ea a dat un vot de neîncre
dere guvernului, iar acesta a răspuns imediat printr-un decret 
prin care reşedinţa Adunării era mutată de la Berlin, unde, 
în cazul unui conflict, ar fi putut conta pe sprijinul maselor, i 
Brandenburg, un orăşel de provincie care se afla cu totul în 
mîna guvernului . Adunarea a declarat însă că ea nu poate fi 
amînată, mutată sau dizolvată fă ră propriul ei consimţămînt. 
In timpul acesta, generalul Wrangel a intrat în Berlin în 
fruntea unor trupe de aproximativ 40.000 de oameni. Aduna
rea autorităţilor municipale şi a ofiţerilor din garda naţională 
a luat hotărîrea de a nu opune nici o rezistenţă. Şi iată că 
acum, dup ă ce Adunarea constituantă şi burghezia liberală 
aflată în spatele ei, au permis partidului reacţionar unit să 
ocupe toate poziţiile importante şi să le smulgă din mîini 
aproape toate mijloacele de apărare, a început marea come
die a „ rezistenţei pasive şi legale " ,  care în intenţia iniţiato
rilor ei urma să fie o glorioasă imitaţie a exemplului lui 
Hampden şi a primelor acţiuni ale americanilor din timpul 
războiului pentru independenţă 36 • La Berlin a fost proclamată 
starea de asediu şi Berlinul a rămas liniştit ; garda naţional. 
a fost dizolvată de guvern şi ea şi-a predat armele cu cea mai 
mare punctualitate. Timp de două săptămîni Adunarea a fost 
mutată dintr-un loc într-altul şi pretutindeni a fost împrăştiată 
de armată, dar membrii Adunării îi implorau pe cetăţeni să 
păstreze calmul. Cînd, în cele din urmă, guvernul a decretat 
dizolvarea Adunării, ea a hotărît să declare ilegală perceperea 
impozitelor, iar apoi membrii ei s-au împrăştiat prin ţară 
pentru a organiza refuzul de a plăti impozite. Dar a reieşit 
că s-au înşelat amarnic în alegerea mijloacelor. După cîteva 
săptămîni agitate, urmate de măsuri severe luate de guven 
împotriva opoziţiei, toată lumea a renunţat la ideea de a mai 
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refuza plata impozitelor de dragul unei Adunări răposate, 
care nu a avut nici măcar curajul de a se apăra pe sine 
însăşi. 

La începutul lunii noiembrie 1 848 era oare prea tîrziu să 
se încerce o rezistenţă armată sau, dimpotrivă, o parte a 
armatei ar fi trecut, dacă întîmpina o rezistenţă serioasă, de 
partea Adunării, făcînd astfel ca lucrurile să ia o întorsătură 
în favoarea acesteia din urmă ? Aceasta este o problemă care 
probabil că nu va fi niciodată rezolvată. Dar în revoluţie, ca 
şi în război, trebuie întotdeauna să înfrunţi duşmanul şi cel 
care atacă este într-o situaţie avantaj oasă ; în revoluţie, ca 
şi în război, este absolut necesar ca în momentul hotărîtor 
să pui totul în j oc, indiferent de şansele pe care le-ai avea. 
Istoria nu cunoaşte nici o revoluţie încununată de succes 
care să nu fi confirmat adevărul acestor axiome. Or, pentru 
revoluţia prusiană momentul hotărîtor sosise în noiembrie 
1 848 ; Adunarea constituantă prusiană, care în mod oficial se 
afla în fruntea întregii mişcări revoluţionare, nu numai că 
nu a dat o ripostă energică, dar s-a retras în faţa oricărei 
înaintări a inamicului ; şi cu atît mai puţin ea, care nu în
drăznea nici măcar să se apere, a trecut la atac. Şi cînd a 
sosit momentul hotărîtor, cînd Wrangel, în fruntea a 40.000 
de oameni, a bătut la porţile Berlinului, spre marea surpriză 
a lui şi a ofiţerilor lui, în loc să găsească fiecare stradă aco
perită de baricade şi fiecare fereastră transforma tă înlr-o 
ambrazură, au găsit porţile deschise şi pe străzi, ca singur 
obstacol, blrgerii paşnici din Berlin care se amuzau copios 
că i-au jucat o festă lui Vrangel, predîndu-se legaţi de mîini 
şi de picioare soldaţilor săi stupefiaţi. E drept că, dacă Adu
narea şi poporul opuneau rezistenţă, s-ar fi putut ca ei să fie 
bătuţi, Berlinul să fie bombardat şi sute de oameni să plă
tească cu viaţa, fără a împiedica prin aceasta victoria finală 
a partidului regalist. Dar aceasta nu era un motiv pentru a de
pune imediat armele. O înfrîngere după lupte îndîrjite este 
un fapt de o importanţă revoluţionară tot atît de mare ca şi 
o victorie cîştigată cu uşurinţă. Infrîngerea din iunie de la 
Paris şi cea din octombrie 1 848 de la Viena au contribuit 
la revoluţionarea spiritului populaţiei acestor două oraşe in
contestabil mai mult decît victoriile din februarie şi din 
martie. Poate că Adunarea constituantă şi populaţia Berlinu
lui ar fi împărtăşit soarta celor două oraşe amintite mai sus ; 
dar ar fi căzut în mod glorios şi ar fi lăsat în sufletele supra
vieţuitorilor setea de răzbunare, care într-o perioadă revolu-
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ţionară constituie un stimulent dintre cele mai puternice 
pentru o acţiune energică şi pasionată. Fără îndoială că, în 
orice luptă, cel care primeşte provocarea riscă să fie învins ; 
dar este acesta un motiv ca să se declare chiar de la început 
învins şi să se lase subjugat fără a fi tras sabia ? 

Intr-o revoluţie, cel care deţine o poziţie importantă şi o 
predă, în loc să silească inamicul să încerce un atac, merită 
întotdeauna să fie tratat ca un trădător. 

In acelaşi decret al regelui Prusiei prin care era dizolvată 
Adunarea constituantă se proclama şi o nouă constituţie, la 
baza căreia se afla proiectul întocmit de o comisie a Adu
nării. In anumite puncte această constituţie extindea puterea 
coroanei, iar în alte puncte făcea ca puterea parlamentului 
să devină îndoielnică ; ea înfiinţa două camere, care aveau 
să se întrunească în curînd pentru a revizui şi a ratifica 
constituţia. 

Nu cred că mai e nevoie să ne punem întrebarea ce făcea 
Adunarea naţională germană în timpul luptei „legale şi paş
nice " a constituţionaliştilor prusieni. Ca de obicei, ea se 
ocupa la Frankfurt cu adoptarea unor rezoluţii foarte blînde 
împotriva procedeelor guvernului prusian şi se entuziasma 
în faţa „spectacolului impunător al rezistenţei pasive, legale 
şi unanime pe care un poporîntreg o opune forţei brutale " .  
Guvernul central a trimis comisari l a  Berlin c a  mediatori între 
guvern şi Adunare. Dar ei au avut aceeaşi soartă ca şi pre
decesorii lor la Olmtitz : au fost trimişi la plimbare în modul 
cel mai politicos. Stînga din Adunarea naţională, adică aşa
zisul partid radical, a trimis şi ea comisarii săi, dar, după ce 
s-au convins pe deplin de totala neputinţă a Adunării de la 
Berlin şi după ce şi-au recunoscut propria lor neputinţă, 
aceştia s-au întors la Frankfurt pentru a raporta despre suc
cesele lor şi a certifica atitudinea paşnică, demnă de toată 
a dmiraţia, a berlinezilor. Ba mai mult, atunci cînd d-l Bas
sermann, unul dintre comisarii guvernului central, a declarat 
că ultimele măsuri severe luate de miniştrii Prusiei nu ar fi 
lipsite de temei, dat fiind că în ultima vreme au fost văzuţi 
pe străzile Berlinului numeroşi indivizi cu o înfăţişare fio
roasă, aşa cum se ivesc întotdeauna în preajma unor mişcări 
anarhice (de atunci le-a rămas denumirea de „ indivizi de tip 
b assermanian " ) ,  demnii deputaţi ai stîngii şi energicii repre
zentanţi ai intereselor revoluţionare s-au ridicat de la locu
rile lor pentru a declara solemn că nimic din toate acestea 
nu este adevărat I Aşadar, în răstimp de două luni, totala ne-
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putinţă a Adunării de la Frankfurt a devenit notorie. Do
vadă mai grăitoare că această instituţie nu era nicidecum la 
înălţimea sarcinilor sale, ba chiar că nu avea nici cea mai 
vagă idee în ce constau în realitate aceste sarcini, nici nu se 
putea găsi. Insuşi faptul că soarta revoluţiei se hotăra la 
Viena şi la Berlin, că problemele cele mai importante şi mai 
vitale se rezolvau în aceste două capitale, ca şi cum Adunarea 
de la Frankfurt nici n-ar fi existat, însuşi faptul acesta este 
suficient pentru a dovedi că Adunarea era un simplu club de 
discuţii, alcătuit din nerozi creduli care au permis guvernului 
să-i folosească ca pe nişte marionete parlamentare puse să 
joace pentru a amuza pe prăvăliaşii şi micii meseriaşi din 
micile state şi din micile oraşe atîta timp cit guvernul con
sidera că e necesar să li se distragă atenţia. Cit timp a con
siderat el necesar acest lucru, vom vedea îndată. Dar un fapt 
care merită să fie relevat este că printre toţi oamenii „emi
nenţi " din această Adunare nu s-a găsit nici unul care să 
aibă cea mai mică idee despre rolul pe care erau puşi să-l 
joace şi că, pînă în ziua de azi, foştii membri ai clubului de 
la Frankfurt posedă încă organe de percepere a evenimente
lor istorice proprii numai lor. 

Londra, martie 1852 
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XIV 

Restabilirea ordinii. 
Reichstaul şi Camera 

Guvernele Prusiei şi Austriei au folosit primele luni ale 
anului 1849 pentru a culege roadele succeselor obţinute în 
o ctombrie şi în noiembrie 1 848. De la ocuparea Vienei, 
Reichstagul austriac există numai u numele într-un tî rguşor 
de provincie din Moravia, anume Kremsier *. Aici deputaţii 
slavi, care împreună cu cei care i-au delegat au fost princi
pala unealtă cu ajutorul căreia guvernul austriac a ieşit din 
starea de neputinţă în care se afla, au primit o pedeapsă 
exemplară pentru vina de a fi trădat revoluţia europeană. 
De îndată ce guvernul şi-a recăpătat puterea, el a tratat 
Reichstagul şi majoritatea slavă din cadrul acestuia cu cel 
mai mare dispreţ, iar cînd primele succese ale armatelor im
periale au vestit apropiatul sfîrşit al războiului din Ungaria ,  
Reichstagul a fost dizolvat la 4 martie, i ar deputaţii împrăş
tiaţi de armată. Abia atunci şi-au dat seama slavii că au fost 
traşi pe sfoară şi au exclamat : „Să mergem la Frankfurt şi 
să ne continuăm acolo opoziţia pe care sîntem împiedicaţi 
s-o facem aici ! " . Dar era prea tîrziu ; chiar şi numai faptul 
că n-au avut altă alternativă decît să rămînă liniştiţi sau să 
se alăture slabei Adunări naţionale de la Frankfurt dovedeşte 
îndeajuns totala lor neputinţă. 

Astfel au luat sfîrşit pentru moment şi, foarte probabil, 
pentru totdeauna încercările slavilor din Germania de a-şi 
cuceri o existenţă naţională independentă. Rămăşiţele îm
prăştiate a numeroase naţiuni, a căror naţionalitate şi vita
litate politică se stinsese de mult şi care de aceea de aproape 
1 .000 de ani erau nevoite să fie la remorca unei naţiuni mai 
puternice, a naţiunii cuceritoare - aşa cum s-a întîmplat cu 
galii din Anglia, bascii din Spania, bretonii de j os din Franţa 

* Denumirea gemană a oraşului ceh KromHi:t - Nota red. 
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şi, mai recent, cu creolii spanioli şi francezi din regiunile 
Americii de Nord, ocupate în timpul din urmă de rasa anglo
.americană -, aceste naţionalităţi muribunde, cehii, carintie
nii, dalmaţii etc., au încercat să se folosească de confuzia 
-generală din 1848 pentru a restabili statu-quoul politic în care 
se aflau în anul de graţie 800. Istoria unui mileniu ar fi tre
buit să-i convingă că o asemenea revenire nu este cu putinţă ; 
-că dacă tot teritoriul la răsărit de Elba şi Saale a fost cîndva 
locuit de un grup de popoare slave înrudite între ele, acest 
fapt dovedeşte numai tendinţa istorică şi în acelaşi timp ca
pacitatea fizică şi intelectuală a naţiunii germane de a su
pune, absorbi şi asimila pe vechii ei vecini de la răsărit ; că 
această tendinţă de absorbire, proprie germanilor, a fost 
intotdeauna şi mai este şi acum un mij loc dintre cele mai 
putenice prin care civilizaţia Europei occidentale a fost răs
pîndită în răsăritul continentului nostru ; că această tendinţă 
nu va înceta decît atunci cînd procesul germanizării va 
ajunge la hotarele unor naţiuni mari, închegate, nefărîmiţate, 
capabile de o existenţă naţională independentă, cum sînt 
ungurii şi, într-o anumită măsură, polonezii, şi că, prin ur
mare, soarta firească ş i  inevitabilă a acestor naţiuni muri
bunde este de a lăsa ca acest proces de descompunere şi de 
absorbire de către vecinii lor mai puternici să-şi urmeze 
cursul. Aceasta nu este, desigur, o perspectivă măgulitoare 
p entru ambiţia naţională a visătorilor panslavişti, care au 
reuşit să pună în mişcare o parte a cehilor şi a slavilor de 
sud. Dar cum se pot ei aştepta ca istoria să se întoarcă cu 
1 .000 de ani înapoi de dragul cîtorva grupuri de oameni lip

siţi de vitalitate, care în orice parte a teritoriului lor trăiesc 
.amestecaţi cu germanii şi înconjuraţi de aceştia, care din 
timpuri aproape imemoriale nu au avut pentru satisfacerea 
tuturor nevoilor civilizaţiei altă limbă decît cea germană ş i  
cărora le lipsesc condiţiile elementare pentru o existenţă 
naţională : o p opulaţie numeroasă şi un teritoriu compact ? 
Nu e deci de mirare că valul panslavist, îndărătul căruia, în 
toate regiunile slave ale Germaniei şi Ungariei, se ascundeau 
tendinţele de restabilire a independenţei acestor nenumărate 
naţiuni mici, s-a ciocnit pretutindeni de mişcările revoluţio
nare din Europa şi că slavii ,  deşi pretindeau că luptă pentru 
libertate, se aflau în mod invariabil (cu excepţia fracţiunii 
democratice a polonezilor) de partea despotismului şi a reac
ţiunii. Aşa s-a întîmplat în Germania, în Ungaria şi, pe 
alocuri, chiar în Turcia. Trădători ai cauzei poporului, apără-
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tori şi principalii susţinători ai intrigilor guvernului austriac, 
ei şi-au atras oprobiul tuturor naţiunilor revoluţionare. Şi cu 
toate că masa populaţiei nu a participat nicăieri la măruntele 
ciorovăieli naţionale întreţinute de conducătorii panslavişti, 
pentru simplul motiv că era prea ignorantă, nu se va uita 
totuşi niciodată că la Praga, oraş pe jumătate german, cete 
de fanatici slavi au lansat şi au repetat cu entuziasm lozinca : 
„Mai bine cnutul rusesc decît libertatea germană I u .  După 
prima lor încercare nereuşită din 1848 şi după lecţia pe care 
le-a dat-o guvernul austriac, este puţin probabil ca pe viitor 
ei să mai facă vreo altă încercare de acest fel. Dar dacă ar 
mai avea de gînd vreodată să se alieze, sub un pretext ase
mănător, cu forţele contrarevoluţionare, este absolut limpede 
care va fi atunci datoria Germaniei. Nici o ţară care se află 
într-o stare de revoluţie şi este angrenată într-un război îm
potriva duşmanului din afară nu poate tolera o Vendee chiar 
în inima ei. 

Nu este nevoie să revenim asupra constituţiei proclamate 
de împărat * o dată cu dizolvarea parlamentului, întrucît ea 
nu a intrat niciodată în mod efectiv în vigoare ş i  acum este 
cu desăvîrşire abrogată. De la 4 martie 1849, în Austria, abso
lutismul a fost restabilit sub toate raporturile. 

In Prusia, Camerele s-au întrunit în februarie pentru a ra
tifica şi a revizui noua constituţie acordată de rege. Sesiunea 
a durat vreo 6 săptămîni, deputaţii au fost destul de umili 
şi supuşi faţă de guvern, dar nu s-au arătat încă dispuşi s ă  
meargă chiar atît d e  departe cum a r  f i  vrut regele şi miniştrii 
săi. De aceea, cu primul prilej, Camerele au fost dizolvate. 

Astfel Austria şi Prusia au scăpat pentru moment de că
tuşele controlului parlamentar. Acum guvernele întruneau în 
mina lor întreaga putere şi puteau face uz de ea tocmai acolo 
unde era nevoie : Austria împotriva Ungariei şi Italiei, Prusia 
împotriva Germaniei. Căci şi Prusia se pregătea pentru o 
campanie în vederea restabilirii „ordinii u în statele mai mici. 

Acum, cînd contrarevoluţia învinsese în cele două mari 
centre ale mişcării din Germania, la Viena şi la Berlin, mai 
rămîneau doar statele mici în care rezultatul luptei nu era 
încă hotărît, cu toate că acolo balanţa înclina din ce în ce 
mai mult în defavoarea revoluţiei. După cum am mai spus, 
aceste state mici şi-au găsit un centru comun în Adunarea 
naţională de la Frankfurt. D eşi încă de mult caracterul reac
ţionar al acestei aşa-zise Adunări naţionale devenise atît de 

* - Franţ-Iosif I. - Nota red. 
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evident încît la Frankfurt poporul a ridicat chiar armele îm
potriva ei, totuşi originea ei era de natură mai mult sau mai 
puţin revoluţionară. In ianuarie această Adunare s-a situat 
pe o poziţie revoluţionară, care nu-i era obişnuită ; compe
tenţa ei nu a fost niciodată delimitată, dar în cele din urmă 
a luat hotărîrea - care, de altfel, nu a fost niciodată re
cunoscută de statele mai mari - ca rezoluţiile ei să aibă 
putere de lege. In aceste împrejurări nu este de mirare că, 
atunci cînd partidul constituţional-monarhist şi-a văzut po
ziţia periclitată prin redresarea absolutiştilor, burghezia 
monarhistă liberală din aproape întreaga Germanie şi-a pus 
ultimele speranţe în majoritatea acestei Adunări, iar repre
zentanţii micii burghezii, nucleul partidului democrat, s-au 
strîns în desperarea lor crescîndă în jurul minorităţii din 
această Adunare, care reprezenta efectiv ultima falangă par
lamentară compactă a democraţiei. Pe de altă parte, pentru 
guvernele statelor mai mari , şi în special pentru guvenul 
Prusiei, devenea tot mai limpede ă această Adunare, aleasă 
în mod nereglementar, este incompatibilă u regimul monar
hic restaurat în Germania, şi dacă nu au cerut imediata ei 
dizolvare este numai pentru că nu sosise încă momentul şi 
pentru că Prusia spera să se folosească mai întîi de Adunare 
pentru a-şi atinge propriile ei scopuri ambiţioase. 

Intre timp, o confuzie tot mai mare punea stăpînire pe 
această jalnică Adunare. La Viena, ca şi la Berlin, delegaţiile 
şi comisarii ei au fost trataţi u cel mai profund dispreţ ; unul 
dintre membrii ei *, în pofida imunităţii sale parlamentare, a 
fost executat la Viena ca un rebel oarecare. Nimeni nu lua 
în seamă rezoluţiile Adunării ; dacă în genere puterile mari 
aminteau de ele, o făceau numai în notele de protest prin 
care contestau Adunării dreptul de a adopta legi şi rezoluţii 
obligatorii pentru guvernele lor. Reprezentanta Adunării, 
puterea executivă centrală, era implicată în ciorovăieli diplo
matice cu aproape toate guvernele din Germania şi, în ciuda 
tuturor străduinţelor ei, nici Adunarea şi nici guvernul cen
tral nu au putut sili Austria şi Prusia să precizeze care sînt 
in fond intenţiile, planurile şi pretenţiile lor. Adunarea a 
început să-şi dea, în sfîrşit, seama cel puţin de un lucru : că a 
l ăsat să-i scape cu totul puterea din mîini, că se afla la dis
creţia Austriei şi a Prusiei şi că, dacă în genere intenţiona 
să dea Germaniei o constituţie federală, trebuia să se apuce 
de lucru imediat şi cu toată seriozitatea. Şi multora dintre 

* - Robet Blum. - Nota red. 
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membrii şovăielnici ai Adunării le-a devenit limpede că gu
vernele i-au tras pe sfoară după toate regulile artei. Dar ce 
mai puteau ei face acum în starea de neputinţă în care se 
.alau ? Singurul lucru care i-ar fi putut salva ar fi fost tre
cerea neîntîrziată şi hotărîtă de partea poporului ; dar şi suc
cesul acestui pas era mai mult decît îndoielnic. Şi apoi s-ar 
i găsit oare oameni adevăraţi în această gloată neputin
cioasă de creaturi nehotărîte, mărginite şi înfumurate care, 
cu totul buimăcite de neîncetata larmă a zvonurilor contra
dictorii şi a notelor diplomatice, îşi aflau singura consolare 
şi singurul refugiu în repetarea la infinit a afirmaţiei că ei 
sînt cei mai buni, cei mai mari, cei mai înţelepţi oameni din 
toată ţara şi că numai ei pot salva Germania ? Oare, între
băm, printre aceste figuri j alnice, pe care un singur an de 
viaţă parlamentară a fost destul pentru a face din ei nişte 
idioţi, s-ar fi putut găsi oameni capabili să ia o hotărîre ra
pidă şi energică, necum capabili de o acţiune hotărîtă şi 
.conseventă ? 

Pînă la urmă guvernul austriac şi-a lepădat masca . ln con
stituţia sa de la 4 martie, el a proclamat Austria monarhie 
indivizibilă, cu finanţe, un sistem vamal şi o organizare 
militară comune, ştergînd astfel orice barieră şi orice deose
bire între provinciile germane şi cele negermane. Acest lucru 
.a fost proclamat în pofida rezoluţiilor Adunării de la Frank
furt şi a articolelor constituţiei federale proiectate, pe care 
·ea o şi adoptase. Era o provocare din partea Austriei, şi ne
fericitei Adunări nu i-a rămas altă alternativă decît s-o pri
mească. A primit-o cu un lux de fraze grandilocvente, pe 
care Austria, conştientă de puterea ei şi  de absoluta nimic
nicie a Adunării, a putut să le treacă liniştită cu vederea. Şi 
aeastă demnă reprezentanţă a poporului german, cum se in
titula ea însăşi, nu a găsit răzbunare mai bună împotriva 
Austriei pentru ofensa primită decît să se arunce la picioa
rele guvernului Prusiei, legată de mîini şi de picioare. Oricît 
ar părea de necrezut, ea şi-a plecat genunchii în faţa acelo
rnşi miniştri pe care îi stigmatizase ca anticonstituţionali şi 
.antipopulari şi a căror demitere o ceruse zadarnic. Amănun
tele acestor ruşinoase tratative şi a evenimentelor tragi
comice care au urmat vor constitui subiectul viitorului nos
tru articol. 

Londra, aprilie 1852 
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xv 

Victoria Pusiei 

Ajungem acum la ultimul capitol al istoriei revoluţiei ger
mane : conflictul Adunării naţionale cu guvernele diferitelor 
state, în special cu guvernul Prusiei, insurecţiile din sudul 
şi vestul Germaniei şi înfrîngerea lor finală de către Prusia. 

Am văzut Adunarea naţională de la Frankfurt la lucru. 
Am văzut cum o gratifica Austria cu lovituri de picior, 
cum o insulta Prusia, cum refuzau statele mici să i se supună 
şi cum o înşela propriul ei „guvern" central neputincios, care 
era înşelat la rîndul lui de toţi monarhii din ţară, fără ex
cepţie. In cele din urmă lucrurile au luat o întorsătură pri
mejdioasă pentru această instituţie legislativă slabă, şovăi
toare şi searbădă. Ea a fost nevoită să ajungă la concluzia 
că „realizarea ideii sublime a unităţii germane este primej
duită u, ceea ce însemna nici mai mult nici mai puţin decît 
că Adunarea de la Frankfurt şi tot ceea ce făcuse ş i inten
ţiona să mai facă vor pieri, după toate probabilităţile, fără 
urmă. De aceea s-a apucat cu toată seriozitatea de lucru, pen
tru a termina cit mai repede cu putinţă marea ei operă : 
1 1 constituţia imperiului " .  

S-a ivit, totuşi, o greutate. Care formă d e  putere executivă 
ar fi fost mai potrivită ? Un consiliu executiv ? Nu ; aceasta 
ar fi însemnat, socoteau ei în marea lor înţelepciune, să facă 
din Germania o republică. Un „preşedinte " ? Aceasta s-ar fi 
redus la acelaşi lucru. Prin urmare trebuia reînviată vechea 
demnitate de împărat. Dar, deoarece împărat trebuia, bine
înţeles, să devină numai unul dintre monarhi, cine să fie 
acesta ? Desigur că nici unul dintre dii minorum gentium *,  

* - textual : zeii mai mici ; în sens figurat : mărimi de rangul al 
doilea. - Nota red. t 
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începînd u principele de Reuss Schleiz-Greiz-Lobenstein
Ebersdorf şi terminînd cu regele Bavariei ; nici Austri a, nici 
Prusia nu ar fi admis acest lucru. Nu putea fi vorba decît de 
Austria sau de Prusia. Dar care dintre aceste două ? Fără 
îndoială că, în împrejurări mai favorabile, augusta Adunare 
ar mai sta şi azi să discute această imp ortantă dilemă, fără 
să poată ajunge la o concluzie, dacă guvernul austriac nu ar 
fi tăiat nodul gordian, scutind astfel Adunarea de osteneală. 

Austria ştia foarte bine că, din momentul în care va re
aduce la supunere provinciile sale, va putea apărea din nou. 
în faţa Europei ca un stat european mare şi puternic - căci 
legea graviitaţiei politice va atrage de la sine restul Germniei 
în orbita ei - fără ajutorul autorităţii cu care ar învesti-l 
o coroană imperială conferită de Adunarea de la Frankfurt. 
Austria era mult mai puternică, mult mai liberă în acţiunile 
ei de cînd lepădase coroana, lipsită de o însemnătate reală, a 
Imperiului german, coroană care stînjenea politica ei inde
pendentă, fără a-i spori cu o iotă puterea nici în interiorul 
Germaniei, nici în afara ei. Iar în cazul cînd Austria nu şi-ar 
mai putea menţine poziţiile în Italia şi în Ungaria, ea şi-ar 
pierde şi în Germania orice greutate, influenţa ei s-ar reduce 
la zero şi nu ar mai putea ridica niciodată pretenţia la o co
roană scăpată din mîini pe cînd se afla în plină putere. De 
aceea Austria s-a pronunţat de la început împotriva oricărei 
reînvieri a puterii imperiale şi a cerut pe faţă reînfiinţarea 
Bundestagului, singurul guvern 'entral al Germaniei care fi
gura în tratatele din 1815  şi pe care acestea îl recunoşteau. 
Iar la 4 martie 1 849 a fost promulgată o constituţie care nu 
însemna altceva decît proclamarea Austriei ca monarhie indi
vizibilă, centralizată şi independentă, complet separată de 
acea Germanie pe care Adunarea de la Frakfurt intenţiona 
s-o reorganizeze. 

In urma acestei declaraţii făţişe de război, înţelepţilor de 
la Frankfurt nu le-a rămas altă soluţie decît să exdudă Aus
tria din Germania şi să alcătuiască din restul acestei ţări un 
fel de Imperiu roman de răsărit, „Germania mică" , a cărei 
mantie imperială, cam jerpelită, urma să cadă pe umerii 
maiestăţii-sale regele Prusiei. Amintim că aceasta era o re
luare a unui vechi proiect, zămislit cu vreo 6 sau 8 ani în urmă 
de un partid de doctrinari liberali din sudul şi centrul Ger-

7 - Marx-Engels, Opere, vot 8 
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mamei, care considerau ca un dar al providenţei actualele 
împrejurări umilitoare datorită cărora vechea lor marotă era 
din nou împinsă pe primul plan, oa „o ultimă mutare de şah" 
mnită să salveze p atria. 

In consecinţă, în februarie şi martie 1 849 Adunarea a în
cheiat dezbaterea în jurul constituţiei imperiului, precum şi 
în jurul declaraţiei drepturilor omului şi legii electorale im
periale, fiind nevoită cu acest prilej să facă în foarte multe 
puncte concesii dintre cele mai contradictorii, cînd partidului 
conservator sau, mai degrabă, reacţionar, cînd fracţiunilor 
mai avansate din Adunare. Era evident că conducerea Adu
nării, care înainte fusese în mîinile dreptei şi ale centrului de 
dreapta (conservatorii şi reacţionarii) , încetul cu încetul a 
trecut, deşi într-un ritm foarte lent, asupra stîngii sau aripii 
democrate a Adunării. Poziţia destul de echivocă a deputaţilor 
austrieci în Adunarea oare exclusese ţara �or din Gemania 
şi în care ei trebuiau totuşi să rămînă şi să voteze a contri
buit şi ea la zdruncinarea echilibrului Adunării ; şi astfel, 
încă la sfîrşitul lunii februarie, u ajutorul voturilor austriece, 
centrul de stînga şi stînga au reuşit deseori să fie în maj ori
tate, deşi uneori fracţiunea conservatoare a austriecilor vota 
pe neaşteptate şi mai mult în glumă cu dreapta, făcînd astfel 
ca balanţa să încline din nou de partea cealaltă. Prin aceste 
salturi bruşte ea intenţiona să discrediteze Adunarea, lucru 
de care, de altfel, nu mai era nevoie, deoarece masele popu
lare se convinseseră de mult de nulitatea a tot ceea ce venea 
de la Frankfurt. Nu e greu să ne închipuim ce fel de consti
tuţie s-a elaborat pe atunci în condiţiile acestor oscilaţii din
tr-o parte într-alta. 

Stînga Adunării, care se considera elita şi fala Germaniei 
revoluţionare, era complet ameţită de cele cîteva succese 
neînsemnate 1pe care le datora bunăvoinţei sau, mai degrabă, 
relei-voinţe a cîtorva politicieni austrieci, care acţionau insti
gaţi fiind de despotismul austriac şi în interesul lui. Ori de 
cite ori ceva care avea cea mai mică contingenţă cu princi
piile nu prea bine precizate ale acestor democraţi primea, în
tr-o formă homeopatic diluată, un fel de sancţiune din partea 
Adunării de la Frankfurt, ei vesteau că au salvat patria şi 
poporul. Aceşti sărmani imbecili, în decursul vieţii lor în 
general foarte obscure, fuseseră atît de puţin obişnuiţi u 
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O parte dintr-o pagină a ziarului „New York Daily Tribune" cu 

un articol din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" 
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ceea ce ar fi putut semăna cît de cît cu un succes încît cre
deau într-adevăr că j alnicile lor amendamente, adoptate cu 
o majoritate de două sau trei voturi, vor schimba faţa Europ ei. 
Chiar de la începutul carierei lor legislative, mai mult decît 
oricare altă fracţiune a Adunării, ei fuseseră contaminaţi de 
maladia incurabilă a cretinismului parlamentar, boală ale 
cărei nefericite victime sînt pătrunse de convingerea solemnă 
că lumea întreagă, istoria şi viitorul ei sînt guvernate şi de
terminate de o majoritate de voturi în adunarea reprezenta
tivă care are cinstea să-i numere printre membrii ei. Ei sînt 
convinşi că tot ce se petrece în afara zidurilor acestui edi
ficiu - războaie, revoluţii, iconsitrucţii de căi ferite, coloni
zarea unor întregi continente noi, descoperirea de zăcăminte 
de aur în California, construirea unor canale în America cen
trală, armatele ruseşti -, într-un cuvînt tot ce 

"
ar putea avea 

vreo pretenţie de a influenţa soarta omenirii nu reprezintă 
nimic în comp araţie cu incomensurabilele evenimente legate 
de importanta problemă, indiferent care, ce preocupă în mo
mentul dat augusta lor Adunare. Astfel, dup ă ce partidul 
democrat al Adunării a reuşit să strecoare cîteva dintre pa
naceele lui în „constituţia imperiului " ,  era acum obligat s-o 
sprijine, deşi această constituţie era, în toate punctele ei esen
ţiale, în contradicţie flagrantă cu propriile lui principii, atît 
de des proclamate ; şi cînd, în cele din urmă, această corci
tură a fost abandonată de principalii ei autori şi lăsată moş
tenire p artidului democrat, el a primit-o şi a luptat pentru 
această constituţie monarhistă, chiar şi împotriva tuturor ace
lora care proclamau aum p1incipiile lui republicane. 

Trebuie să recunoaştem însă că aici nu era decît o contra
dicţie aparentă. Caracterul vag, contradictoriu, necopt al con
stituţiei imperiului era imaginea fidelă a i deilor politice ne
coapte, confuze şi cont1adimorii ale acestor domni democraţi. 
Şi dacă propriile lor cuvinte şi scrie1i, în măsura în oare în 
general se pricepeau să scrie, nu ar constitui o dovadă sufi
cientă în acest sens, acţiunile lor ar constitui o asemenea do
vadă ; căci pentru oamenii cu mintea întreagă este un lucru de 
la sine înţeles că omul nu trebuie judecat dup ă declaraţiile 
sale, ci după acţiunile sale ; nu după ceea ce pretinde că este, 
ci după ceea ce face şi ceea ce este în realitate ; şi, după cum 
vom vedea mai departe, faptele acestor eroi ai democraţiei 

7* 
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germane sînt destul de grăitoare. Totuşi, în cele din urmă, con
stituţia imperiului a fost definitiv adoptată, cu toate anexele 
şi apendicele ei, şi la 28 martie, u 290 de voturi, 248 de abţi
neri, 200 deputaţi fiind absenţi, regele Prusiei a fost ales îm
părat al Germaniei, fă-ă Austria. Ironia istoriei a ajuns la 
punctul culminant ; farsa imperială jucată pe străzile Berli
nului uluit, la trei zile după revoluţia din 18 martie 1 848 37, 
de Frederic Wilhelm al IV-l ea, într-o stare care în altă parte 
i-ar fi atras rigorile legii din Maine împotriva băuturilor spir
toase, această farsă dezgustătoare a fost sancţionată exact 
după un an de către pretinsa Adunare reprezentativă a în
tregii Germanii. Acesta era rezultatul revoluţiei germane I 

Londra, iulie 1852 
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XI 

Adunarea naţională şi guvernul 

Adunarea naţională de la Frankfurt, după ce l-a ales pe 
regele Prusiei împărat al Germaniei (fără Austria) , a trimis o 
delegaţie la Berlin pentru a-i oferi coroana, apoi şi-a suspen
dat sesiunea. La 3 aprilie Frederic Wilhelm i-a primit pe dele
gaţi. El le-a declarat că, deşi acceptă dreptul de prioritate pe 
care i l-a acordat votul reprezentanţilor poporului asupra 
tuturor celorlalţi monarhi ai Germaniei, el nu poate totuşi să 
accepte coroana ·iimperi1al ă atîrta imp cit nu este sigur că şi 
ceilalţi monarhi vor recunoaşte supremaţia sa şi constituţia 
imperiului care îi conferă asemenea drepturi. Guvenele ger
mane, a spus el, trebuie să hotărască dacă această constituţie 
poate fi ratificată de către ele. In orice caz, a încheiat el, fie 
că va fi împărat sau nu, el va fi întotdeauna gata să tragă 
spada împotriva duşmanului dinăuntru sau dinafară. Vom 
vedea că şi-a ţinut promisiunea într-un mod cu totul neaştep
tat pentru Adunarea naţională. 

După o minuţioasă anchetă diplomatică, înţelepţii de la 
Frankfurt au ajuns la concluzia că acest răspuns echivalează 
cu refuzul de a primi coroana. De aceea au hotărît (la 1 2  apri
lie) că constituţia imperiului este legea ţării şi trebuie sus
ţinută şi, deoarece nu erau de loc lămuriţi cum trebuie să 
acţioneze mai departe, au ales o comisie, compusă din 30 de 
persoane, care urma să facă propuneri cu privire la mijloa
cele pentru aplicarea constituţiei. 

Această hotărîre a dat semnalul pentru izbucnirea conflic
tului dintre Adunarea naţională şi guvernele germane. 

Burghezia şi, mai ales, mica burghezie s-au pronunţat de 
la început pentru 11oua constituţie de la Frankfurt ; ele abia 
mai puteau aştepta momentul care avea „să încheie revo
luţi a " .  In Ausitri1a şi în Prusi1a, intervenţia forţi ama:e pusese 
deocamdată c.păt revoluţiei. Aceste clase ar fi preferat o 
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metodă mai puţin violentă pentru executarea acestei operaţii, 
dar nu au avut altă alegere ; faptul era consumat şi trebuiau 
să se împace cu el, aşa au hotărît ele imediat şi au aplicat 
în mod cit se >oate de eroic această hotărîre. In statele mici, 
unde lucrurile s-au desfăşurat relativ lin, burghezia, fiind 
neputincioasă, se limita de mult la o agitaţie parlamentară 
spectaculoasă, dar sterilă, care corespundea atît de bine spi
ritului ei. Aşadar, fiecare dintre statele germane, luate în 
pa.e, p ăreai a fi dobîndit o formă nouă şi definitivă, care, 
aşa se credea, le va permite să meargă de acum încolo pe 
drumul dezvoltării constituţionale p aşnice. Mai rămînea dGar 
o singură problemă : aceea a noii organizări politice a Confe
deraţiei germane. Şi se considera că această problemă, sin
gura care comporta primejdii, trebuie rezolvată fără întîrziere. 
Aşa se explică presiunea pe care burghezia o exercita asupra 
Adunării de la Frankfurt pentru a o determina să elaboreze 
cit mai curînd posibil constituţia ; aşa se explică hotărîrea 
burgheziei, mari şi mici, de a accepta şi a sprijini această 
constituţie, oricum ar fi ea, pentru a se ajunge cit mai grabnic 
la o situaţie stabilă. Astfel, chiar de la început mişcarea în 
favoarea constituţiei imperiului a izvorît din sentimente 
reacţionare şi a pornit din rîndurile claselor care erau de 
mult obosite de revoluţie. 

Dar chestiunea mai avea şi un alt aspect. Primele prin
cipii, principiile fundamentale, ale viitoarei constituţii ger
mane au fost adoptate în primele luni ale revoluţiei, în pri
măvara şi vara anului 1848, pe vremea cînd mişcarea 
populară se afla în plin avînt. Hotărîrile adoptate atunci, deşi 
pentru epoca aceea emu cu totul reacţionare, acum, după 
actele arbitrare ale guvernelor Austriei şi Prusiei, p ăreau de
osebit de liberale şi chiar democratice. Unitatea de măsură 
se schimbase. Adunarea de la Frankfurt nu putea să anuleze 
rezoluţiile odată adoptate de ea şi nici să ajusteze constituţia 
imperiului după modelul constituţiilor dictate de Austria şi 
Prusia cu sabia în mină, căci aceasta ar fi echivalat cu o sinu
cidere morală. In plus, am văzut că majoritatea din această 
Adunare se deplasase dintr-o parte în cealaltă şi că influenţa 
partidului liberal şi democrat era în creştere. Aşadar, consti
tuţia imperiului nu se distingea numai prin originea ei în 
aparenţă exclusiv populară ; ea era în acelaşi timp, în ciuda 
numeroaselor ei contradicţii, constituţia cea mai liberală din 
toată Germania. Principalul ei defect era că, neavînd nici un 
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fel de forţă pentru a-şi impune prevederile, rămînea un simplu 
petic de hîrtie. 

In aceste împrejurări era firesc ca aşa-zisul partid demo
crat, adică masa micii burghezii, să se agaţe de constituţia 
imperiului. Revendicările acestei clase mergeau întotdeauna 
mai departe decît cele ale burgheziei liberale constituţionale
monarhice ; ea avea o atitudine mai cutezătoare, ameninţa 
adeseori cu rezistenţa armată şi nu era zgîrcită cu promi
siunea de a nu-şi precupeţi viaţa şi avutul în lupta pentru 
libertate ; ea a dat însă numeroase dovezi că în momentul pri
mejdiei era absentă şi că nu se simţea niciodată mai bine decît 
a doua zi dup ă o înfrîngere hotărîtoare, cînd, totul fiind pier
dut, îi rămînea cel puţin consolarea de a şti că, într-un fel 
sau altul, chestiunea era rezolvată. De aceea, în timp ce ata
şamentul marilor bancheri, fabricanţi şi negustori faţă de con
stituţia de la Frankfurt avea un caracter mai rezervat şi se
măna mai mult cu o simplă demonstraţie în favoarea ei, clasa 
socială care se afla imediat sub ei - bravii noştri mici-burghezi 
democraţi - a mers mai departe, declarînd, ca de obicei, cu 
multă emfază că mai degrabă îşi va vărsa sîngele pînă la 
ultima picătură decît să abandoneze constituţia imperiului. 

Susţinută de aceste două partide - burghezii partizani ai 
monarhiei constituţionale şi micii burghezi mai mult sau mai 
puţin democraţi -, mişcarea pentru introducerea imediată a 
constituţiei imperiului s-a extins repede, găsind cea mai pu
ternică exp resie în parlamentele diferitelor state. Camerele 
din Prusia, Hanovra, Saxonia, Baden şi Wirttmberg s-au 
pronunţat în favoarea ei. Lupta dintre guverne şi Adunarea 
de la Frankfurt lua un caracter tot mai amenintător. 

Dar guvernele acţionau rapid. Camerele prusiene au fost 
dizolvate în mod anticonstituţional, căci ele ar fi trebuit mai 
întîi să revizuiască şi să ratifice constituţia Prusiei ; la Berlin 
au avut loc tulburări, provocate în mod intenţionat de guvern, 
iar a doua zi, la 28 aprilie, guvernul prusian a dat o circulară 
în care constituţia imperiului era declarată ca un document 
ultraanarhist şi revoluţionar, pe care guvernele germane tre
buiau să-l revizuiască şi să-l purifice. In felul acesta Prusia 
contesta categoric puterea constituantă suverană cu care în
ţelepţii de la Frankfurt s-au fălit întotdeauna, dar pe care n-au 
reuşit niciodată s-o instaureze. S-a convocat un congres al 
monarhilor as, o reeditare a vechiului Bundestag, pentru a 
hotărî asupra constituţiei care fusese dej a promulgată ca lege. 
Totodată Prusia a concentrat trup e la Kreuznach, la o distanţă 
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de trei zile de marş de Frankfurt, şi a îndemnat statele mici 
să-i urmeze exemplul şi să dizolve şi ele Camerele lor de în
dată ce acestea ar adera la Adunarea de la Frankfurt. Exem
plul acesta a fost imediat urmat de Hanovra şi de Saxonia. 

Era limpede că deznodămîntul luptei va fi hotărît numai 
prin forţa armelor. Ostilitatea guvernelor şi agitaţia în rîndu
rile poporului luau din zi în zi forme tot mai pronunţate. Pre
tutindeni cetăţenii cu vederi democratice încercau să-i cîştige 
pe militari de partea lor, încercări încununate de succes în
deosebi în sudul Germaniei. Se ţineau pretutindeni mari în
truniri de masă în care se hotăra sprijinirea constituţiei impe
riului şi a Adunării naţionale, la nevoie chiar cu arma în 
mină. In acelaşi scop a avut loc şi la Colonia o adunare a de
legaţilor tuturor consiliilor municipale din Prusia renană. In 
Palatinat, în regiunile Berg, Fulda, Nirnberg, Odenwald se 
întruneau mase compacte de ţărani într-o atmosferă de mare 
entuziasm. In acelaşi timp Adunarea constituantă a Franţei 
a fost dizolvată şi noile alegeri erau pregătite în mij locul 
unei agitaţii violente, iar la graniţa de răsărit a Germaniei, 
printr-o serie de victorii strălucite obţinute în decursul unei 
luni, ungurii au respins puhoiul invaziei austriece de la Tisa 
la Leitha ; lumea se aştepta de la o zi la alta ca Viena să fie 
luată cu asalt. Intr-un cuvînt, cum imaginaţia poporului era 
pretutindeni înfierbîntată în cel mai înalt grad, iar politica 
agresivă a guvernelor se contura pe zi ce trece tot mai lim
pede, o ciocnire violentă devenise inevitabilă, şi numai im
becilitatea laşă îşi putea închipui că lupta va decurge în mod 
paşnic. Dar în Adunarea de la Frankfurt această imbecili
tate laşă era puternic reprezentată. 

ondra, iulie 1852 
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XVII 

Insurecţia 

Conflictul inevitabil dintre Adunarea naţională de la Frank
furt şi guvernele statelor germane a izbucnit, în sfîrşit, sub 
forma unor ostilităţi făţişe în primele zile ale lunii mai 1849. 
Deputaţii austrieci, rechemaţi de guvernul lor, au părăsit 
Adunarea şi s-au întors în ţară, cu excepţia cîtorva membri 
ai p artidului de stînga, sau democrat. Marea masă a deputa
ţilor conservatori, dindu-şi seama ce întorsătură aveau să ia 
lucrurile, s-au retras chiar înainte ca guvernele lor să-i fi 
rechemat. Aşadar, chiar independent de cauzele care, aşa cum 
s-a arătat în articolele precedente, făceau să crească influenţa 
stîngii, simpla dezertare a deputaţilor de dreapta a fost sufi
cientă pentru a transforma fosta minoritate în maj oritate a 
Adunării. Noua majoritate, care pînă atunci nici n-ar fi visat 
un asemenea noroc şi care, pe cînd se afla pe băncile opozi
ţiei profitase de acest fapt pentru a tuna şi fulgera împotriva 
slăbiciunii, nehotărîrii şi indolenţei vechii majorităţi şi împo
triva regeJtulu1 imperiului, s-a văzut acum dintr-o dată ea 
însăşi chemartă să ia locul acestei vechi majorităţi. Ea trebuia 
să arate acum ce e în stare să facă. Ativitatca ei avea să fie, 
fără îndoială, o activitate nergică, htărîtă şi neobo sită. Ea, 
elita Germaniei, va reuşi în curînd să-l împingă înainte pe 
senilul regent al imp eriului şi pe miniştrii săi şovăielnici şi, 
dacă aceasta nu va fi posibil, atunci - cine ar îndrăzni să 
se îndoiască I - ea va demite, în numele drepturilor suverane 
ale poporului, acest guvern incapabil şi-l va înlocui printr-o 
putere executivă energică şi neobosită, care să asigure sal
varea Germaniei. Sărmanii I Guvenarea lor, dacă în genere 
se poate vorbi de o guvernare dnd nimeni nu ascultă, a fost 
şi mai ridicolă decît aceea a predecesorilor lor. 

Noua majoritate a declarat că, în ciuda tuturor piedicilor, 
constituţia imperiului trebuie pusă în aplicare, şi iără întîr-
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ziere ; că la 1 5  iulie poporul trebuie să aleagă deputaţii în 
noua Cameră a reprezentanţilor şi că această Cameră urmează 
să se întrunească la 22 august la Frankfurt. Aceasta era o 
declaraţie de război deschisă la adresa guvernelor care nu 
recunoscuseră constituţia imperiului şi, în primul rînd la adresa 
Prusiei, Austriei şi Bavariei, care reprezentau mai mult de trei 
sferturi din populaţia Germaniei ; o declaraţie de război p e  
care aceste guverne a u  primit-o imediat. Prusia ş i  Bavaria 
şi-au rechemat şi ele deputaţii trimişi la Frankfurt de pe teri
toriile lor şi au accelerat pregătirile militare împotriva Adu
nării naţionale. Pe de aJtă parte, demonst1aţiile (în afara parla
mntului) ale p artidului demoorat în favoarea constituţiei 
imperiului şi a Adunării naţionale căpătau un caracter tot mai 
impetuos şi mai violent, iar masa muncitorilor, conduşi de 
oameni din p artidul extremist, se arătau gata să i a  arma în 
mină p entru o cauză care, chiar dacă nu era a lor, totuşi, prin 
eliberarea Germaniei de vechile ei cătuşe monarhice, le dă
dea cel puţin o şansă de a se apropi a  în oarecare măsură de 
ţinta lor. Aşadar, pretutindeni poporul şi guvernul se în
fruntau cu cea mai mare îndirj ire ; ciocnirea era inevitabilă ; 
mina era încărcată şi era de ajuns o scînteie ca s-o facă să 
explodeze. Dizolvarea Camerelor în Saxonia, mobilizarea 
Landwehrului (trupele de rezervă) în Prusia, împotrivirea 
făţişă a guvernelor faţă de constituţia imperiului erau aseme
nea scîntei care, îndată ce s-ar fi aprins, toată ţara ar fi 
fost în flăcări. La Dresda, în ziua de 4 mai, p oporul victorios 
a pus stăpînire pe oraş şi l-a izgonit pe rege * ; toate regiu
nile învecinate au trimis întăriri insurgenţilor. In Prusia 
renană şi în Westfalia, Landwehrul a refuzat să execute or
dinele, a ocupat arsenalele şi s-a înarmat pentru a apăra con
stituţia imperiului. In Palatinat, poporul a arestat pe funcţio
narii guvernului Bavariei şi a pus mina pe banii publici, 
instituind un comitet al apărării care punea provincia sub 
protecţia Adunării naţionale. In Wlrttemberg, poporul l-a 
silit p e  rege "* să recunoască constituţia imperiului, iar la 
B aden armata unită cu poporul l-au silit pe marele duce ** * să 
fugă şi au institui t un guvern provizoriu. In alte p ărţi ale 
Germaniei, poporul nu aştepta decît un semnal hotărîtor din 
partea Adunării naţionale pentru a lua arma în mină şi a s e  
pune la dispoziţia ei. 

* - Frederic-August al Ii-lea. - Nota red. 
** - Wilhelm I. - Nota red. 

*** - Leopold. - Nota red. 
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Situaţia Adunării naţionale era mult mai bună decît ar fi 
fost de aşteptat, avînd în vedere trecutul ei lipsit de glorie. 
Jumătatea de vest a Germaniei pusese mina pe arme pentru 
apărarea Adunării. Pretutindeni armata începuse să şovăie ; 
în statele mici ea înclina fără îndoială de partea mişcării. 
Austria era paralizată în urma înaintării victorioase a ungu
rilor, iar Rusia, această rezervă de forţe a guvernelor ger
mane, îşi încorda toate puterile pentru a sprijini Austria îm
potriva armatelor maghiare. Nu mai rămînea decît să se vină 
de hac Prusiei şi, avînd în vedere simpatiile revolutionare 
din această ţară, atingerea acestui ţel era, desigur, posibilă. 
Intr-un cuvînt, totul depindea de atitudinea Adunării na
ţionale. 

Insurecţia este o artă, ca şi războiul sau ca oricare altă 
artă. Ea este supusă anumitor reguli şi neglij area lor duce Ia 
pieirea partidului care s-a făcut vinovat de nerespectarea lor. 
Aceste reguli ,  fiind consecinţele logice care decurg din esenţa 
partidelor, din esenţa coniţiilor cu care ai de-a face într-un 
asemenea caz, sînt atît de clare şi de simple încît scurta expe
rienţă din 1 848 a făcut ca germanii să le cunoască îndeajuns 
de bine. In primul rînd, niciodată nu trebuie să te j oci cu 
insurecţia dacă nu eşti hotărît să mergi pînă la capăt. Insu
recţia este o ecuaţie cu mărimi extrem de nedeterminate, a 
căror valoare se poate schimba de la o zi la alta. Forţele de 
luptă împotriva cărora trebuie să acţionezi au pe de-a-ntregul 
de partea lor avantajul organizării, disciplinei şi autorităţii 

· tradiţionale ; dacă insurgenţii nu pot concentra forţe mari 
împotriva duşmanului, ei vor fi înfrînţi şi nimiciţi. In al doi
lea rînd, din moment ce a început insurecţia, trebuie să ac
ţionezi cu cea mai mare hotărîre şi să treci la ofensivă. De
fensiva este moartea oricărei insurecţii armate ; rămînînd în 
defensivă, ea este pierdută încă înainte de a-şi fi măsurat 
forţele cu cele ale inamicului. Trebuie să-I iei pe duşman prin 
surprindere atîta timp cit trupele lui sînt încă răzleţite, trebuie 
să cauţi să obţii în fiecare zi noi succese, fie şi succese mici ; 
trebuie să menţii superioritatea morală pe care ţi-a dat-o 
prima mişcare încununată de succes a insurgenţilor ; trebuie 
să atragi de p artea ta elementele şovăelnice care-l urmează 
întotdeauna pe cel mai tare şi se situează întotdeauna alături 
de p artea cea mai sigură ; trebuie să-l sileşti pe duşman să 
se retragă înainte ca el să fi putut concentra trupele împo
triva ta ; într-un cuvînt, acţionează aşa cum spunea Danton, 
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cel mai mare maestru al tacticii revoluţionare cunoscut p înă 
acum : de l'audace, de l 'audace, encore de l' audace I * 

Aşadar, ce trebuia să facă Adunarea naţională de la Frank
furt pentru a evita pieirea sigură care o ameninţa ? In primul 
rînd ea trebuia să-şi dea limpede seama de situaţie şi să în
ţeleagă că nu are altă alegere decît să se supună necondiţio
nat guvernelor sau să adere fără nici o rezervă şi fără nici 
o şovăială la insurecţia armată. In al doilea rînd, trebuia să 
recunoască în mod public toate insurecţiile izbucnite pînă 
atunci, să cheme pretutindeni poporul să apere cu arma în 
mină reprezentanţa naţională şi să declare în afara legii pe 
toţi monarhii ,  miniştrii şi alte p ersoane care ar îndrăzni să 
se împotrivească popoului suveran reprezentat de manda
tarii lui. In al treilea rînd, trebuia să-l demită imediat pe 
regentul imperiului, să creeze o putere executivă puternică, 
aativă, care să nu se dea în lături de la nimic, să cheme la 
Frankfurt, pentru apărarea ei nemij locită, tupe ale insurgen
ţilor, creînd astfel şi un pretext legal pentru extinderea insu
recţiei, să organizeze toate forţele de luptă de care dispunea 
într-un singur tot închegat, într-un cuvîut să folosească re
pede şi fără ezitare toate mijloacele posibile pentru a-şi întări 
poziţia ei şi a slăbi pe aceea a adversarilor ei. 

Toate acestea, virtuoşii democraţi din Adunarea de la 
Frankfurt le-au făcut tocmai de-a-ndoaselea. Nemulţumin
du-se să lase lucrurile să se desfăşoare de la sine, aceşti ono
rabili domni au mers p înă acolo încît prin opoziţia lor au 
înnăbuşit toate mişcările insurecţionale care se pregăteau. 
Aşa a procedat, de pildă, d-l Karl Vogt la Niirnberg. Ei au 
îngăduit reprimarea insurecţiilor din Saxonia, Prusia renană, 
Westfalia fără a le da alt ajutor decît un sentimental protest 
postum împotriva brutalităţii neîndurătoare a guvernului 
prusian. Pe ascuns, ei au întreţinut relaţii diplomatice cu in
surecţiile din sudul Germaniei, dar nu le-au sprijinit nici
odată printr-o recunoaştere publică. Ei ştiau că regentul im
periului era de p artea guvernelor, totuşi au făout apel la el 
să dej oace intrigile acestor guverne ; de altfel, el n-a dat nici 
cea mai mică atenţie acestui apel. La fiecare şedinţă, miniştrii 
imperiului, vechi conservatori, îşi b ăteau j oc de această 
Adunare neputincioasă şi ea se împăca cu această situaţie. 
Şi cînd Wilhelm Wolff, deputat al Sileziei şi unul dintre redac
torii „Noii gazete renane " ,  a cerut ca Adunarea să-l declare 
înafara legii pe regentul imperiului, care, după cum spunea 

* - îndrăzneală, îndrăzneală şi iar îndrăzneală ! - Nota trad. 
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pe bună dreptate Wolff, era primul şi cel mai mare trădător 
al imperiului, el a fost redus la tăcere de strigătul ge
neral de virtuoasă indignare al acestor revoluţionari demo
craţi I Intr-un cuvînt, ei au continuat să flecărească, să pro
testeze, să lanseze proclamaţii, să facă declaraţii, dar fără a 
avea vreodată destul curaj sau destulă minte ca să acţioneze ; 
iar în timp ce trupele inamice ale guvernelor se apropiau tot 
mai mult, propria lor putere executivă, regentul imperiului, 
conspira de zor cu monarhii germani, punînd la cale grabnica 
pieire a acestor revoluţionari. Aşadar, această Adunare demnă 
de dispreţ şi-a pierdut şi ultima rămăşiţă de prestigiu, insur
genţii care s-au ridicat pentru a o apăra au încetat să se mai 
intereseze de soarta ei, iar cînd, aşa cum vom vedea mai 
departe, a ajuns în cele din urmă la un sfîrşit ruşinos, ea şi-a 
dat duhul fără ca cineva să observe măcar dispariţia ei lip
sită de glorie. 

L ondra, august 1852 
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XVIII 

Mica burghezie 

In ultimul nostru articol am arătat că lupta dintre guver
nele germane, pe de o parte, şi parlamentul de la Frankfurt, 
pe de altă parte, a ajuns în cele din urmă la un asemenea 
grad de violenţă, încît în primele zile ale lunii mai o mare 
parte a Germaniei a pornit în mod deschis insurecţia, mai 
întîi la Dresda, apoi în Palatinatul bavarez, în anumite re
giuni din Prusia renană şi, în sfîrşit, în Baden. 

In toate cz"le, adevăratele forţe de luptă aile insurgen
ţilor erau alcătuite din muncitori de la oraşe, primii care au 
pus mina pe arme şi au luptat împotriva armatei. O parte a 
păturilor sărace ale populaţiei de la sate - muncitori agricoli 
şi ţărani săraci - s-au alăturat muncitorilor, de regulă, după 
izbucnirea conflictului. Majoritatea tinerilor din toate clasele 
situate pe scara socială sub clasa capitalistă se aflau, cel 
puţin pentru un timp, în rîndurile armatei insurgenţilor, dar 
această gloată cam pestriţă de tineri se rărea rapid de îndată 
ce lucrurile luau o întorsătură mai serioasă. Indeosebi stu
denţii, aceşti „reprezentanţi ai intelectualităţii " ,  cum le plă
cea să-şi spună, erau primii care dezertau, în afară de cazul 
cînd îi ispitea înaintarea lor la gradul de ofiţeri, pentru care, 
bineînţeles, de cele mai multe ori nu aveau calităţile necesare. 

Clasa muncitoare a luat parte la această insurecţie aşa 
cum ar fi luat parte la o'ricare alta de la care ar fi putut 
aştepta fie că va înlătura o serie de obstacole din calea ei 
spre dominaţia politică şi spre revoluţia socială, fie că cel 
puţin va împinge clasele sociale mai influente, dar mai puţin 
curaj oase pe un drum mai hotărît şi mai revoluţionar decît 
cel pe care au păşit pînă atunci. Clasa muncitoare a pus mina 
pe arme pe deplin conştientă că această luptă, avînd în 
vedere scopurile ei imediate, nu servea propria ei cauză. 
Dar ea a urmat singura tactică justă pentru ea : de a nu per-



Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania. - XVIII 103 

mite nici unei clase care s-a ridicat pe umerii ei (aşa cum a 
făcut burghezia în 1 848) să-şi consolideze dominaţia de clasă, 
fără ca cel puţin să deschidă clasei muncitoare un cîmp 
liber pentru lupta în propriile ei interese. In orice caz, clasa 
muncitoare s-a străduit să împingă lucrurile spre o criză care 
fie că ar fi atras în mod categoric şi irezistibil naţiunea pe 
calea revoluţiei, fie că ar fi  restabilit în cea mai mare mă
sură cu putinţă s tatu-quo-ul dinail.tea rnvoluţiei, făcînd ast
fel ca o nouă revoluţie să devină inevitabilă. Şi într-un caz, 
şi în celălalt, clasa muncitoare reprezenta interesele reale 
şi j ust înţelese ale naţiunii în întregul ei şi grăbea, pe cit 
posibil, mersul revoluţiei, care pentru vechile societăţi ale 
Europei civilizate devenise o necesitate istorică şi fără de 
care nici una dintre ele nu se poate gîndi la o dezvoltare mai 
linişti tă şi mai normală a forţelor ei. 

Cît priveşte populaţia de la sate care s-a alăturat răscoalei, 
aceasta era împinsă în braţele p artidului revoluţionar, în 
parte, de povara excesivă a impozitelor, în parte de apăsă
toarele prestaţii feudale. Lipsită de iniţiativă proprie, ea se 
tîra în coada celorlalte clase antrenate în insurecţie şi oscila 
intre muncitorime, pe de o parte, şi clasa micilor meseriaşi şi 
a micilor negustori, pe de altă parte. Aproape întotdeauna 
situaţia socială personală a fiecăruia în parte hotăra de p ar
tea cui se situa el ; muncitorul agricol se alătura muncito
rului de la oraş ; micul agricultor înclina să meargă mîn ă-n 
mînă cu micul burghez. 

Această clasă a micilor burghezi, a cărei importanţă şi 
influenţă am relevat-o în repetate rînduri, poate fi conside
rată clasa conducătoare a insurecţiei din mai 1 849. Dat fiind 
că de data aceasta nici unul dintre marile oraşe ale Germa
niei nu se afla printre centrele mişcării, mica burghezie, care 
predomină întotdeauna în oraşele mici şi mijlocii, a reuşit să 
ia în mîinile ei conducerea mişcării. Am văzut, de altfel, că 
în lupta pentru constituţia imperiului şi pentru drepturile 
parlamentului german erau în j oc interesele tocmai ale aces
tei clase. In guvernele provizorii formate în toate regiunile 
răsculate, majoritatea reprezenta această parte a poporului, 
iar activitatea ei p oate fi considerată măsură a activităţii de 
care în general este capabilă mica burghezie germană. După 
cum vom vedea, ea nu este capabilă decît să distrugă orice 
mişcare a cărei conducere i se încredinţează. 

Mica burghezie, mare numai în lăudăroşenia ei, este com
plet incapabilă de o acţiune şi evită cu teamă orice risc. Ca-
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racterul meschin al tranzacţiilor ei comerciale şi al operaţiilor 
ei de credit este menit să imprime propriului ei caracter lipsă 
de energie şi de iniţiativă ; era deci de aşteptat ca aceleaşi 
calităţi să oaraoterizeze şi activitatea ei politică. Şi, într-a
devăr, mica burghezie a încurajat insurecţia cu cuvinte 
bombastice şi trîmbiţînd cu emfază faptele eroice pe care 
avea de gînd să le săvîrşească ; ea s-a grăbit să pună mina 
pe putere de îndată ce, împotriva voinţei ei, a izbucnit in
surecţia ; dar această putere ea a folosit-o numai pentru a 
reduce la zero rezultatele insurecţiei. Oriunde vreun conflict 
armat a dus la o criză serioasă, micii burghezi erau cuprinşi 
de cea mai mare spaimă în faţa situaţiei primej dioase care li 
se crease ; de spaimă în faţa pop orului care a luat în serios 
lăudăroasa lor chemare la arme, de spaimă în faţa puterii cu 
care s-au pomenit pe neaşteptate, de spaimă, în primul rînd 
faţă de consecinţele ce le-ar fi putut avea pentru ei înşişi, 
pentru poziţia lor socială şi pentru avutul lor politica în care 
se angajaseră. Nu se aştepta oare de la ei să-şi j ertfească 
„viaţa şi avutul " ,  aşa cum obişnuiau să spună, pentru cauza 
insurecţiei ? Nu erau ei oare nevoiţi să ocupe o poziţie ofi
cială în insurecţie şi deci, în cazul unei înfrîngeri, nu-şi riscau 
ei capitalul ? Şi, în caz de victorie, ce altă perspectivă aveau 
dacă nu certitudinea că proletarii victorioşi, care alcătuiau 
principala masă a forţelor lor de luptă, îi vor goni din posturi 
şi vor schimba în mod radical politica lor ? Prinsă astfel între 
două focuri, ameninţată din toate părţile, mica burghezie nu 
s-a priceput să-şi folosească puterea decît pentru a lăsa lucru
rile în voia soartei, ceea ce a făcut să se piardă, fireşte, şi 
puţinele şanse de succes pe care se mai putea conta ; şi in
surecţia a fost sortită definitiv pieirii. Tactica micii burghezii, 
sau, mai bine zis, lipsa oricărei tactici, era pretutindeni 
aceeaşi ; aşa se explică de ce toate insurecţiile din mai 1849 
din întreaga Germanie parcă erau croite după acelaşi calapod. 

La Dresda, luptele de stradă au durat patru zile. Mica 
burghezie din Dresda, „garda comunală " ,  nu numai că nu a 
luat parte la luptă, dar în numeroase cazuri a sprijinit chiar 
operaţiile trupelor împotriva insurgenţilor, care şi de data 
aceasta erau aproape numai muncitori din regiunile indus
triale din împrejurimi. In persoana emigrantului rus Mihail 
Bakunin, ei au găsit un conducător capabil şi cu sînge rece, 
care ulterior a fost luat prizonier şi în momentul de faţă se 
află întemniţat în închisoarea din Munkacs *, în Ungaria. 

* Denumirea ungară a oraşului ucrainean Mukacevo. - Nota red. 
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Această insurecţie a fost înnăbuşită prin intervenţia unui 
mare număr de trupe prusiene. 

In Prusia renană s-a ajuns numai la încăierări fără impor
tanţă. Dat fiind că toate oraşele mari erau fortăreţe, dominate 
de citadele, insurgenţii au trebuit să se limiteze la cîteva 
mici ciocniri . De îndată ce a fost concentrat un număr sufi
cient de trupe ,  rezistenţa armată a luat sfîrşit. 

In Palatinat şi Baden, dimpotrivă, insurgenţii au pus mîna 
pe o provincie bogată, fertilă, pe un stat întreg. Aici aveau 
totul la îndemînă : bani, arme, soldaţi, provizii de război. Sol
daţii din armata regulată s-au alăturat şi ei insurgenţilor ; iar 
în Baden au fost chiar în primele rînduri. Insurecţiile din 
Saxonia şi din Prusia renană s-au sacrificat pentru a da miş
cării din sudul Germaniei timp să se organizeze. Nicicînd o 
insurecţie parţială, a unei provincii, n-a fost într-o situaţie 
atît de avantaj oasă. La Paris se aştepta izbucnirea unei re
voluţii ; ungurii se aflau la porţile Vienei ; în toate statele din 
centrul Germaniei , nu numai poporul, dar chiar şi armata în
clina în mod vădit de partea insurgenţilor şi nu aştepta decît 
prilejul pentru a li se alătura pe faţă. Şi totuşi mişcarea, în
căpută pe mîinile micii burghezii, era din capul locului sor
tită pieirii. Conducătorii mic-burghezi ,  îndeosebi cei din 
Baden - în frunte cu domnul Brentano -, n-au uitat nici un 
moment că, uzurpînd locul şi prerogativele suveranului 
„legal " ,  marele duce, ei s-au făcut vinovaţi de înaltă trădare. 
Şedeau în fotoliile lor ministeriale, avînd în adîncul sufletu
lui lor sentimentul de a fi comis o crimă. Ce se putea aştepta 
de la aceşti laşi ? Ei nu numai că au lăsat insurecţia să se 
desfăşoare în mod spontan, fără un comandament unic şi de 
aceea fără rezultat, dar au făcut tot ce le era cu putinţă pen
tru a răpi mişcării orice energie, pentru a o slăbi şi a o duce 
de rîpă. Şi au reuşit datorită sprijinului zelos al acelei cate
gorii de politicieni profunzi ,  a eroilor „democraţi 11 ai micii 
burghezii care erau realmente convinşi că „salvează patria 11 , 
cînd de fapt se lăsau duşi de nas de cîţiva o ameni mai şireţi, 
de teapa domnului Brentano. 

In ceea ce priveşte latura militară, nicicînd operaţii mili
tare nu s-au desfăşurat mai neglijent şi mai prosteşte decît 
sub conducerea comandantului suprem din Baden, Sigel, fost 
locotenent în armata regulată. Pretutindeni domnea dezordi
nea, au fost scăpate toate ocaziile favorabile, se pierdea fie
care moment preţios cu elaborarea unor proiecte vaste, dar 
irealizabile. Şi cînd, în cele din urmă, un polonez capabil, 

8 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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Mieroslawski, a preluat comanda, armata - dezorganizată, în
frîntă, demoralizată şi prost echipată - s-a aflat în faţa unui 
inamic de p atru ori mai numeros. Lui Mieroslawski nu-i mai 
rămînea altceva de făcut decît să dea la Waghăusel o bătălie 
glorioasă, dar care s-a soldat printr-o înfrîngere, să execute 
o retragere abilă, să ponească l'a o ultimă luptă, lip
sită de perSpective, sub zidurile Rastatului şi să-şi dea 
demisia. Ca în orice război insurecţional, în care trupele se 
compun dintr-un amestec de soldaţi experimentaţi şi din re
cruţi neinstruiţi, armata revoluţionară a dat dovadă de mult 
eroism, dar adeseori a fost cuprinsă de o panică inexplicabilă, 
incompatibilă cu calitatea de soldat. Cu toată imperfecţiunea 
inevitabilă a acestei armate - şi ea era în mod necesar im
perfectă -, ea a avut cel puţin satisfacţia că inamicul a con
siderat că un efectiv de patru ori mai numeros decît ea este 
insuficient pentru a o înfrînge şi că în această campanie cei 
1 00.000 de soldaţi din trupele regulate au tratat, sub raport 
militar, pe cei 20.000 de insurgenţi cu atîta respect ca şi cînd 
ar fi avut în faţa lor vechea gardă a lui Napoleon. 

Insurecţia a izbucnit în mai ; pe la mijlocul lunii iulie 1849 
ea a fost complet zdrobită. Prima revoluţie germană a luat 
sfîrşit. 



107 

XIX 

Sfîrşitul insurecţiei 

In timp ce în sudul şi în vestul Germaniei avea loc o in
surecţie deschisă şi guvernelor le-a trebuit mai bine de zece 
săptămîni, de la începerea ostilităţilor la Dresda şi pînă la 
predarea Rastattului , pentru a înnăbuşi această ultimă izbuc
nire a primei revoluţii germane, Adunarea naţională a dis
părut de pe arena politică fără ca nimeni să observe această 
dispariţie. 

Am lăsat această augustă instituţie la Frankfurt complet 
buimăcită de atacurile insolente ale guvernelor la adresa 
demnităţii ei, de neputinţa şi de inactivitatea trădătoare a 
puterii centrale create chiar de ea, de insurecţia micii bur
ghezii care se ridicase în apărarea ei şi de insurecţia munci
torilor care urmăreau un scop final mai revoluţionar. Printre 
membrii ei domnea cea mai profundă demoralizare şi des
perare ; evenimentele luaseră dintr-o dată o întorsătură atît 
de precisă şi de hotărîtă, incit iluziile acestor savanţi legiui
tori cu privire la adevărata lor putere şi influenţă s-au năruit 
complet în cîteva zile. La semnalul guvernelor lor, conser
vatorii părăsiseră această Adunare a cărei dăinuire ar fi în
semnat o sfidare a autorităţilor stabilite. Liberalii, într-o to
tală derută, au considerat cauza pierdută şi şi-au depus şi ei 
mandatele. Onorabilii deputaţi dezertau cu sutele. La început 
numărul lor era de 800-900, dar el a scăzut atît de vertigi
nos, incit foarte curînd s-a considerat că pentru ca Adunarea 
să fie legal constituită este suficientă prezenţa a 150, iar 
dup ă cîteva zile, a 100 de deputaţi. Dar şi numărul acesta 
era greu de întrunit, deşi întregul partid democrat rămăsese 
în Adunare. 

Drumul pe care trebuiau să-l urmeze rămăşiţele acestui 
parlament era destul de limpede. Adunarea trebuia să se 
alăture în mod făţiş şi hotărît insurecţiei, să-i imprime în-

8 
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treaga putere pe care i-o putea conferi legalitatea, dobîndind 
ea însăşi în felul aces la o armată pentru apărarea ei. Ea tre
buia să someze puterea centrală să intervină pentru înceta
rea imediată a tuturor ostilităţilor şi - dacă aceasta, dup ă 
cum era de p revăzut, nu ar fi putut sau nu ar fi vrut să se 
conformeze - s-o înlăture imediat, înlocuind-o p rintr-un gu
vern mai energic. Dacă nu era posibil să se aducă la Frank
furt trupe ale insurgenţilor (la început, cînd guvernele dife
ritelor state încă nu erau pregătite şi şovăiau, acest lucru se 
putea realiza cu uşurinţă) , Adunarea şi-ar fi putut muta fără 
zăbavă sediul chiar în inima regiunii răsculate. Dacă toate 
acestea ar fi fost înfăptuite imediat şi în mod energic nu mai 
tîrziu de mij locul sau de sfîrşitul lunii mai, atunci atît insu
recţia cît şi Adunarea naţională ar mai fi avut o oarecare 
şansă de succes. 

Dar din partea reprezentanţilor micii burghezii germane 
nu te puteai aştepta la o atitudine atît de hotărîtă. Aceşti 
ambiţioşi bărbaţi de stat nu renunţaseră la nici una dintre ilu
ziile lor. Membrii parlamentului care-şi pierduseră încrederea 
lor fatală în puterea şi inviolabilitatea lui o luaseră din loc ; 
dar pe democraţii rămaşi nu era uşor să-i convingi să renunţe 
la visurile de putere şi de grandoare cu care se legănaseră 
timp de 12 luni. Credincioşi liniei lor politice de pînă atunci, 
ei se eschivau de la orice acţiune hotărîtă, pînă ce a dispărut 
orice şansă de succes, ba chiar orice şansă de a cădea în mod 
onorabil. Desfăşurînd cu aere de importanţă o activitate de 
formă a cărei neputinţă totală, îmbinată cu p retenţiile lor 
emfatice, nu putea stîrni decît milă şi ironie, ei continuau să 
trimită rezoluţii, adrese şi somaţii regentului imperiului, care 
nici măcar nu le lua în seamă, şi miniştrilor care pactizaseră 
pe faţă cu inmicul. Şi cînd, în cele din umă, Wilhelm Wolff, 
deputat de Striegau * şi unul dintre redactorii „Noii gazete 
renane " ,  singurul revoluţionar adevărat din întreaga Adunare, 
le-a spus că dacă cred în mod serios ceea ce susţin trebuie să 
pună capăt vorbăriei, şi în primul rînd să-l declare în afara 
legii pe regentul imperiului, principalul trădător de ţară, 
toată indignarea virtuoasă, atîta timp înfrînată, a acestor domni 
parlamentari a izbucnit cu o energie de care nici pomeneală 
n-a fost atunci cînd guvernele le aduceau o jignire după alta. 
Nimic de mirare, căi p ropunerea lui Wolff era priimul cuvînt 
rezonabil rostit între zidurile bisericii sfîntului Paul 39 ; nimic 
de mirare, căci el cerea să se facă singurul lucru care trebuia 

* Denumirea germană a oraşului polonez Strzegom. - Nota red. 
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făcut ; şi un limbaj atît de sincer, care spunea lucrurilor pe 
nume, nu putea decît să jignească sufletele sensibile, care nu 
erau hotărîte decît în nehotărîrea lor şi care, fiind prea laşe 
pentru a acţiona, au hotărît o dată pentru totdeauna că ceea 
ce aveau de făcut era tocmai să nu facă nimic. Fiecare cuvînt 
care, asemenea unui fulger, lumina ceaţa ce le învăluia mintea 
şi pe care ei o întreţineau în mod intenţionat, fiecare sugestie 
menită să-i scoată din labirintul în care voiau să rămînă cu 
orice preţ şi cît mai mult posibil, fiecare înţelegere clară a 
stării reale de lucruri erau, fireşte, o crimă de lezmajestate la 
adresa acestei Adunări suverane. 

Curînd dup ă ce, cu toate rezoluţiile, apelurile, interpelă
rile şi proclamaţiile lor, onorabilii domni deputaţi din Frank
furt nu şi-au mai putut menţine poziţia, ei s-au retras, dar nu 
în regiunile răsculate ; acesta ar fi fost un pas prea îndrăzneţ. 
Ei s-au îndreptat spre Stuttgart, unde guvernul din Wirttem
berg păstra un fel de neutralitate exp ectativă. Aici, în sfirşit, 
l-au declarat pe regentul imperiului demis şi au ales din rîn
durile lor o regenţă compusă din 5 membri. Această regenţă 
s-a grăbit să propună imediat o lege u privire la miliţie, care 
a fost adoptată şi trimisă cu toate formele cuvenite tuturor 
guvernelor din Germania. Acestor guverne, inamice declarate 
ale Adunării, li se cerea să mobilizeze trup e pentru apărarea 
ei ! Apoi a fost creată, bineînţeles pe hîrtie, o armată pentru 
apărarea Adunării naţionale. Divizii, brigăzi, regimente, ba
terii, toate erau p revăzute şi stabilite. Această armată nu avea 
decît un singur defect : nu exista în realitate, căci bineînţeles 
ea nu a fost niciodată creată. 

Adunării naţionale i se mai oferea o singură portiţă de scă
pare. Populaţia democrată a trimis delegaţii din toate unghiu
rile ţării pentru a se pune la dispoziţia parlamentului şi a-l 
îndemna la o acţiune hotărîtă. Poporul, care cunoştea inten
ţiile guvernului de la Wirttemberg, conjura Adunarea naţio
nală să silească acest guvern să participe făţiş şi activ la in
surecţia pornită de vecinii lui. Dar zadarnic. Prin faptul că se 
mutase la Stuttgart, Adunarea naţională s-a dat pe mina gu
vernului din Wirttemberg. Deputaţii ştiau acest lucru şi de 
aceea căutau să împiedice agitaţia în rîndurile poporului. In 
felul acesta au pierdut şi ultima rămăşiţă de influenţă pe care 
ar mai fi putut-o avea. Ei şi-au atras dispreţul pe care-l meri
tau, iar guvernul din Wirttemberg, sub presiunea Prusiei şi 
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a regentului imperiului, a pus capăt farsei democrate ; la 1 8  
iunie 1849 el a închis sala de şedinţe a parlamentului şi a 
dat ordin membrilor regenţei să părăsească ţara. 

Ei au plecat mai întîi în Baden, în tabăra insurgenţilor ; 
dar acum nu mai erau acolo de nici un folos. Nimeni nu-i lua 
în seamă. Totuşi, regenţa, în numele poporului german suve
ran, a continuat să salveze patria prin eforturile sale. Ea 
încerca să obţină recunoaşterea ei de către puterile străine, 
eliberînd paşapoarte oricui voia s ă  �e primească. Ea lansa pro
clamaţii şi trimitea comisari pentru a instiga la insurecţie în 
acele regiuni ale W.rttembergului al căror sprij in activ îl re
fuzase cît nu era încă timpul pierdut ; toate astea, bineînţeles, 
fără nici un rezultat. In faţa noastră avem un raport original 
pe care unul dintre aceşti comisari, d-l Rosler (deputat de 
Oels) *, l-a trimis regenţei ; conţinutul său este foarte carac
teristic. Raportul este datat : Stuttgart, 30 iunie 1849. După ce 
descrie peripeţiile cîtorva dintre aceşti comisari în căutare 
zadarnică de b ani, d-l Rosler încearcă să justifice faptul că nu 
s-a prezentat încă la postul său, apoi se lansează într-o serie 
de consideraţii foarte profunde cu privire la eventualele di
ferende între Prusia, Austria, Bavaria şi W.rttemberg şi la 
consecinţele lor posibile. După ce examinează în amănunţime 
toate acestea, el ajunge totuşi la concluzia că nu mai există 
nici o speranţă. Apoi propune să se organizeze din oameni 
de încredere un serviciu de informaţii şi să se înfiinţeze o re
ţea de spionaj pentru a afla intenţiile guvernului din W.rttem
b erg şi pentru a cunoaşte mişcările de trupe. Această scri
soare nu a ajuns niciodată la destinaţie, căci, atunci cînd a 
fost scrisă, „regenţa " trecuse cu totul la „ministerul aface
rilor străine " ,  adică în Elveţia ; şi pe cînd bietul domn Rosler 
îşi mai b ătea capul u intenţiile formidabilului guvern al unui 
regat de mîna a şasea, 100.000 de soldaţi din Prusia, Bavaria şi 
Hessa rezolvaseră întreaga problemă în ultima b ătălie dată 
sub zidurile Rastattului. 

Astfel a dispărut parlamentul german şi, o dată cu el, 
prima şi ultima creaţie a revoluţiei germane. Convocarea lui 
a fost prima mărturie că în Germania a avut loc intr-adevăr 
o revoluţie ; şi el a dăinuit pînă cînd această primă revoluţie 
germană din timpurile noastre a luat sfîrşit. Ales sub influenţa 
clasei capitaliste de către o populaţie rurală fărîmiţată şi răz-

• Denumirea germană a oraşului polonez Olesnica. - Nota Ted. 
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leţită, care în cea mai mare parte abia se trezea din amor
ţeala feudalismului, acest parlament a servit pentru a aduna 
laolaltă pe arena politică toate numele p opulare mari din pe
rioada 1820-1848 şi pentru a le nimici apoi cu desăvîrşire. 
Toate celebrităţile liberalismului burghez erau întrunite aici. 
Burghezia se aştepta la minuni, dar şi ea şi reprezentanţii ei 
s-au acoperit de ruşine. Clasa capitaliştilor industriali şi co
merciali a suferit în Germania o înfrîngere mai grea decît în 
oricare altă ţară. Ea a fost mai întîi învinsă, umilită, izgonită 
în diferitele state ale Germaniei din posturile de stat, iar 
apoi a fost zdrobită, dezonorată şi batjocorită în p arlamentul 
central german. Liberalismul p olitic, guvernarea burgheziei, 
fie sub forma monarhică, fie sub forma republicană, a deve
nit pentru totdeauna cu neputinţă în Germania. 

In ultima perioadă a existenţei sale, parlamentul german 
a servit pentru a compromite pentru totdeauna partidul care, 
începînd din martie 1 848, a fost mereu în fruntea opoziţiei 
oficiale, pe democraţi, aceşti reprezentanţi ai intereselor cla
sei micilor meseriaşi şi negustori şi în parte şi ai ţărănimii. 
In mai şi iunie 1 849 această clasă a avut ocazia să-şi arate 
capacitatea de a forma un guvern trainic în Germania. Am 
văzut cum a eşuat ea, nu atît din cauza împrejurărilor ne
favorabile, cit din cauza laşităţii evidente de care a dat do
vadă în mod constant, în toate mişcările hotărîtoare care au 
avut loc de la izbucnirea revoluţiei ; ea a eşuat deoarece şi 
în politică a dat dovadă de aceeaşi miopie, lipsă de curaj 
şi nehotărîre care caracterizează operaţiile ei comerciale. In 
mai 1849, datorită acestei atitudini, a pierdut încrederea cla
sei muncitoare, adevărata forţă de luptă a tuturor insurec
ţiilor din Europa. Totuşi mai avea încă perspective de succes. 
După retragerea reacţionarilor şi a liberalilor, parlamentul 
german se afla exclusiv în mîinile ei. Populaţia de la sate 
era de partea ei. Două treimi din armatele statelor mici, o 
treime din armata Prusiei, majoritatea Landwehrului prusian 
(trupe de rezervă sau miliţie) erau gata să i se alăture dacă 
ar fi acţionat u acea hotărîre şi îndrăzneală care rezultă 
dintr-o înţelegere clară a stării de lucruri. Dar politicienii 
care se aflau în fruntea acestei clase nu erau mai clarvăzători 
decît masa micii burghezii care îi urma. Ei au dat dovadă de 
şi mai multă orbire, s-au cramponat cu şi mai mare îndărăt
nicie de iluziile cultivate de ei înşişi cu bună ştiinţă, s-au 
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arătat chiar mai creduli, mai puţin capabili de a ţine cu curaj 
seama de realitate decît liberalii. Importanţa lor politică a 
scăzut şi ea sub zero. Dar, cum de fapt nu şi-au pus în apli
c are banalele lor principi.i , ei ar i putut în condiţii foarte 
favorabile să reînvie pentru scurt timp, dacă lov:ura de stat 
a lui Ludovic Bonaparte nu le-ar fi răpit lor, ş i  colegilor lor 
din Franţa întru „democraţie pură" această ultimă speranţă. 

Cu înfrîngerea insurecţiei din sud-vestul Germaniei şi cu 
dizolvarea parlamentului german se încheie istoria primei 
revoluţii germane. Nu ne mai rămîne decît să aruncăm o pri
vire de adio membrilor victorioşi ai alianţei contrarevoluţio
nare. Acest lucru îl vom face în următorul nostru articol 40• 

Londra, 24 septembrie 1852 
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Karl Marx 

Declaraţie 

Intr-o corespondenţă ingenioasă apărută în „Allgemeine 
Zeitung" 41 din Augsburg şi datată : Colonia, 26 septembrie, 
figurează laolaltă, într-o absurdă alăturare, numele meu, nu
mele baronesei von Beck şi arestările de la Colonia 42• Şi 
anume se spune că eu i-aş fi  încredinţat acestei baronese anu
mite secrete politice, care ulterior ar fi ajuns, într-un fel sau 
altul, la cunoştinţa guvernului. Cu baronesa von Beck m-am 
văzut doar de două ori şi de fiecare dată în prezenţa unor 
martori. In cursul ambelor întrevederi a fost vorba numai de 
anumite propuneri de natură publicistică, pe care am fost 
nevoit să le resping, întrucît se bazau pe ipoteza, complet 
greşită, că aş avea unele legături cu ziarele germane. Odată 
elucidată această problemă, n-am mai auzit vorbindu-se nici
odată de doamna baronesă, pînă ce am aflat de moarte� ei 
subită. Cît despre emigranţii germani care se întîlneau zilnic 
cu d-na von Beck, pe aceştia întotdeauna i-am socotit tot 
atît de puţin prieteni ai mei ca şi pe coresp ondentul din Co
lonia al lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg sau ca pe 
„marii"  bărbaţi de stat germani de la Londra, care fac din 
emigraţie un fel de antrep riză sau profesie. Iar în ce pri
veşte nenumăratele bîrfeli perfide şi absurde, anoste şi min
cinoase din ziarele germane, care provin direct de la Londra 
sau sînt inspirate de acolo, n-am considerat niciodată că ele 
merită osteneala unui răspuns. Şi dacă de data asta fac o 
excepţie este numai pentru că corespondentul din Colonia al 
lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg încearcă să prezinte 
arestările op erate la Cllonia, Dresda etc. ca fiind întemeiate 
pe pretinsa mea indiscreţie în discuţiile purtate cu baronesa 
von Beck. 

Londra, 4 octombrie 1851 

Publicat în 
„Kolnische Zeitung" nr. 242 
din 9 octombrie 1851 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
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I 

Hegel face undeva observaţia că toate marile evenimente 
Şi personalităţi care au o importanţă istorică mondială apar, 
ca să zicem aşa, de două ori. El a uitat să adauge : prima oară 
ca tragedie, a doua oară ca farsă. Caussidiere în locul lui 
Danton, Louis Blanc în locul lui Robespierre, Montagne din 
1848-1 851 în locul Montagnei din 1793-1795, nepotul în lo
cul unchiului. Aceeaşi caricatură poate fi constatată şi în 
împrejurările în care a ap ărut ediţia a doua a lui Optspre
zece brumar !44 

Oamenii îşi făuresc ei înşişi istoria, dar şi-o făuresc nu 
după bunul lor plac şi în împrejurări alese de ei, ci în împre
jurări care există independent de ei, împrejurări date şi moş
tenite din trecut. Tradiţiile tuturor generaţiilor moarte apasă 
ca un coşmar asupra minţii celor vii. Şi tocmai atunci cînd 
oamenii par preocupaţi să se transforme pe ei şi lucrurile din 
jurul lor, să creeze ceva ce n-a mai fost, tocmai în asemenea 
epoci de criză revoluţionară ei invocă cu teamă spiritele tre
cutului, chemîndu-le în ajutor, împ rumută de la ele numele, 
lozincile de luptă, costumele, pentru a juca, în această tra
vestire venerabilă şi cu acest limbaj împrumutat, o nouă scenă 
a istoriei universale. Astfel Luther s-a travestit în apostolul 
Pavel, revoluţia din 1789-181 4  s-a costumat, pe rînd, în re
publică romană şi în imperiu roman, iar revoluţia din 1848 
nu a găsit nimic mai bun de făcut decît să parodieze cînd 
anul 1789, cînd tradiţiile revoluţionare ale anilor 1793-1795. 
Tot aşa începătorul care a învăţat o limbă străină, în gînd 
traduce mereu în limba sa maternă ; el nu şi-a însuşit spi
ritul limbii noi şi nu o poate mînui liber atîta timp cit se va 
simţi silit s-o traducă în gînd, a tîta timp cit nu va uita de 
limba sa maternă atunci cind foloseşte limba nouă. 
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La cercetarea acestor invocări, pe plan istoric-mondial, 
ale morţilor observăm din primul moment o deosebire izbi
toare. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, St.-Just, 
Napoleon, eroii, ca şi partidele şi masele populare ale vechii 
revoluţii franceze, au îndeplinit, în costume romane şi cu 
fraze romane pe buze, sarcina epocii lor : descătuşarea şi in
staurarea societăţii moderne burgheze. Unii au sfărîmat în 
bucăţi baza feudalismului ş i  au secerat capetele feudale care 
crescuseră pe această bază. Napoleon a creat în interiorul 
Franţei condiţiile în care a devenit posibilă dezvoltarea li
berei concurenţe, exploatarea proprietăţii funciare parcelate, 
utilizarea forţelor de p roducţie industriale descătuşate ale 
naţiunii, iar dincolo de graniţele franceze el a lichidat pretu
tindeni formele feudale în măsura în care acest lucru era 
necesar pentru a crea pe continentul european societăţii bur
gheze din Franţa o ambianţă corespunzătoare, adecvată ce
rinţelor timpului. Dar îndată ce noua orînduire socială s-a 
statornicit, coloşii antediluvieni au dispărut, şi împreună cu 
ei întreaga Romă înviată din morţi, toţi aceşti B rutus, Grac
chus, Publicola, tribunii, senatorii şi însuşi Cezar. Societatea 
burgheză, practică şi lucidă, şi-a creat adevăraţii interpreţi 
şi purtători de cuvînt în persoana unor Say, Cousin, Royer
Collard, Benjamin Constant şi Guizot. Adevăraţii ei coman
danţi şedeau îndărătul tejghelelor, iar capul ei politic era 
ceafa grasă a lui Ludovic al XVIIl-lea. Complet absorbit. de 
producerea avuţiei şi de lupta paşnică de concurenţă, ea a 
uitat că la leagănul ei vegheaseră fantomele Romei antice. 
Dar oricît de puţin eroică este societatea burgheză, a fost 
totuşi nevoie de eroism, spirit de abnegaţie, teroare, război 
civil şi lupte între popoare pentru a o aduce pe lume. Iar 
gladiatorii ei au găsit, în tradiţiile clasi c stricte ale republi
cii romane, idealurile, formele artistice şi iluziile de care 
aveau nevoie pentru a ascunde de ei înşişi conţinutul limitat 
burghez al luptelor lor şi pentru a-şi menţine entuziasmul la 
nivelul marii tragedii istorice. Astfel, pe o altă treaptă de 
dezvoltare, cu un secol înainte, Cromwell şi poporul englez 
folosiseră pentru revoluţia lor burgheză limbajul, pasiunile 
şi iluziile împrumutate din Vechiul testament. Cînd adevă
rata ţintă a fost atinsă, cînd transformarea burgheză a so
cietăţii engleze s-a înfăptuit, Locke a luat locul lui Avacum. 

Invierea morţilor a servit deci în aceste revoluţii pentru 
a glorifica noile lupte şi nu pentru a le parodia pe cele vechi, 
pentru a înălţa în imaginaţie sarcina dată şi nu pentru a se 
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sustrage de la rezolvarea ei practică, pentru a regăsi spm
tul revoluţiei şi nu pentru a evoca din nou fantoma ei. 

1 848-1851 nu a făcut decît să evoce fantoma vechii re
voluţii, începînd cu Marrast, acest republicain en gants j au
nes *, care se travestise în bătrînul Bailly, şi sfîrşind cu aven
turierul care-şi ascunde faţa, de o respingătoare trivialitate, 
sub masca mortuară de fier a lui Napoleon. Un întreg popor, 
care credea că-şi accelerase prin revoluţie mişcarea sa îna
inte, se vede dintr-o dată împins înapoi, într-o epocă apusă. 
Şi ca să nu existe nici o îndoială asupra acestei întoarceri 
în trecut, reînvie vechile date, vechiul calendar, vechile de
numiri, vechile edicte, devenite de mult apanajul anticarilor 
erudiţi, reînvie vechii zbiri, care se părea că putreziseră de 
mult. Naţiunea se simte ca acel englez scrintit de la Bedlam 45 
care îşi închipuie că trăieşte pe timpul vechilor faraoni şi 
se plînge zilnic de muncile grele pe care trebuie să le exe
cute în minele de aur ale Etiopiei, închis între zidurile aces
tei închisori subterane, cu o lampă care abia luminează fixată 
pe cap, păzit de supraveghetorul de sclavi cu un bici lung în 
mină şi de mercenari barbari îngrămădiţi la ieşiri, care nu-i 
înţeleg nici pe ocnaşi şi nici între ei nu se înţeleg, pentru 
că nu vorbesc aceeaşi limbă. „Şi toate acestea mi se cer mie 
- suspină englezul scrintit -, mie, britanic liber, mi se cere 
să extrag aur pentru vechii faraoni I "  „Să plătesc datoriile fa
miliei Bonaparte I " , suspină naţiunea franceză. Cit timp a fost 
cu mintea întreagă, englezul nu s-a putut elibera de ideea 
fixă de a obţine aur. Francezii, cit timp au ficut revoluţia, 
nu s-au putut elibera de amintirea lui Napoleon, după 
cum au dovedit-o alegerile de la 10  decembrie 46• Ca să scape 
de pericolele revoluţiei, tînjeau după oalele cu carne din 
Egipt 47 şi răspunsul a fost 2 decembrie 1851.  Ei nu au numai 
caricatura bătrînului Napoleon, ei îl au chiar pe el caricatu
rizat, aşa cum trebuie să arate în mijlocul secolului al XIX-lea. 

Revoluţia socială din secolul al XIX-lea îşi poate sorbi 
p oezia numai din viitor şi nu din trecut. Ea nu poate începe 
îndeplinirea propriei ei misiuni înainte de a se fi lepădat de 
orice venerare superstiţioasă a trecutului. Revoluţiile ante
rioare au avut nevoie de amintirea evenimentelor de impor: 
tanţă istorică mondială ale trecutului pentru a se amăgi asu
pra propriului lor conţinut. Revoluţia secolului al XIX-lea 
trebuie să-i lase pe morţi să-şi îngroape morţii, pentru a-şi 

* - republicanul cu mănuşi galbene. - Nota trad. 
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lămuri propriul ei conţinut. Odinioară fraza depăşea conţi
nutul, a cum conţinutul depăşeşte fraza. 

Revoluţia din februarie a fost o l ovitură neaşteptată pen
tru vechea societate, pe care a luat-o prin surprindere, iar 
poporul a proclamat iceastă lovitură niaştpta:ă drept un 
eveniment de o importanţă istoică mondială, cwe deschide 
o eră nouă. La 2 dec·embiie revoluţia n februarie dispare 
în mîinile unui trişor abil, iar drept rezltat nu monarhi a este 
răstnată, ci concesiile liberale oare îi fuseseră smulse prin 
lupte secularn. In loc a societatea însăşi să-şi fi cuoeriit un 
01ţinut nou, numai statul pare să i revenit la forma sa cea 
mai vche, la doniia pimitivă şi insolentă a sabiei şi a an
tereului. Astfel, coup de tete * din decembrie 1851 este o re
plică la coup de main ** din februarie 1848. Ceea e se cîşti
gase uşor s-a pierdut tot atît de uşor. Cu toate acestea, 
răstimpul dintre aceste două evenimente nu a trecut în za
dar. In cursul anilor 1 848-185 1 ,  societatea franceză şi-a în
suşit - după o metodă rapidă pentru că era revoluţionară -
învăţămintele şi experienţa care, în condiţiile unei dezvol
tări normale, ca să zicem aşa metodice, ar fi trebuit să pre
ceadă revoluţia din februarie, pentru ca aceasta să fie alt
ceva decît o simplă zguduire a suprafeţei. Societatea pare să 
se fi întors acum la punctul ei de plecare ; în realitate însă 
abia trebuie să-şi creeze punctul de plecare pentru revoluţie, 
să-şi creeze situaţia, relaţiile, condiţiile, care numai ele per
mit revoluţiei moderne să capete un caracter serios. 

Revoluţiile burgheze, ca, de pildă, cele din secolul al 
XVIII-lea, înaintează vijelios din succes în succes, se întrec 
în efecte dramatice, oamenii şi lucrurile parcă ar fi inundate 
în lumina unor focuri bengale, fiecare zi aduce un nou val 
de extaz. Dar ele sînt efemere, îşi ating în scurt timp apogeul, 
după care societatea, înainte de a învăţa să-şi însuşească cu 
luciditate rezultatele perioadei sale de avînt tumultuos, cade 
într-o mahmureală îndelungată. Dimpotrivă, revoluţiile pro
letare, revoluţiile secolului al XIX-lea, se critică singure me
reu, îşi întrerup într-una propriul lor curs, revin asupra celor 
ce par gata înfăptuite pentru a o lua de la început, ridiculi
zează necruţător şi în amănunt j umătăţile de măsură, slăbi
iunile şi aspectele lamentabile ale primelor lor încercări şi 
par a nu-şi doborî adversarul decît pentru ca acesta să soarbă 
forţe noi din pămînt şi să se ridice din nou, cu puteri înze-

* - lovitură nesăbuită, acţiune insolentă. - Nota trad. 
•• - lovitură îndrăzneaţă, acţiune hotăîtă. - Nota trad. 
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cite, împotrivă-le, dau mereu înapoi, speriate, în faţa imen
sităţii nedefinite a propriilor lor ţeluri, pînă nu se creează o 
situaţie care face imposibilă orice întoarere şi pînă cînd 
însăşi viaţa nu strigă : 

Hic Rhodos, hic salta ! 
Aici este trandafirul, aici să dansezi I �8 

De altfel orice om înzestrat cit de cit cu spirit de obser
vaţie, chiar dacă nu a urmărit pas cu pas evoluţia evenimen
telor din Franţa, trebuia să presimtă că revoluţia este sortită 
unui eşec lin cale-afară de ruşinos. Era destul să auzi lătratul 
triumfător şi plin de înfumurare cu care se felicitau reciproc 
domnii democraţi pentru providenţialele urmări ale celei de-a 
doua duminici a lunii mai 1852 49• A doua duminică a lunii 
mai 1852 devenise în mintea lor o idee fixă, o dogmă, ca şi 
pentru hiliaşti ziua celei de-a doua veniri a lui Hristos, în 
care trebuia să înceapă împărăţia de o mie de ani.  Slăbiciunea 
s-a refugiat, ca întotdeauna, în credinţa în minuni ; conside
rînd că duşmanul este înfrînt dacă în imaginaţie l-a izgonit 
u vrăji, ea a pierdut orice simţ al realităţii ; inactivă, a idea
lizat viitorul care o aştepta şi faptele vitejeşti pe care urma 
să le săvîrşească, dar pe care a considerat că este prematur 
să le facă cunoscute. Aceşti eroi, care încearcă să dezmintă 
evidenta lor incapacitate compătimindu-se reciproc şi adu
nîndu-se toţi la un loc, îşi făcuseră bagajele, înhăţaseră cu 
anticipaţie cununile de lauri şi erau tocmai pe cale să scon
teze la bursa de valori republicile lor in partibus *, pentru 
care, modeşti cum sînt din fire, avuseseră grij ă să-şi organi
zeze, pe tăcute, personalul guvernamental. Ziua de 2 decem
brie i-a lovit ca un trăsnet căzut din senin ; iar popoarele, 
care în perioade de deprimare sînt mulţumite să-i lase pe cei 
mai gălăgioşi să le înnăbuşe teama lăuntrică, se vor fi con
vins, poate, de rîndul acesta că au trecut vremurile cînd gî
gîitul unor gîşte putea salva Capitoliul. 

Constituţia, Adunarea naţională, partidele dinastice, re
publicanii albaştri şi roşii, eroii lin Africa, tunetul tribunei, 
fulgerele presei cotidiene, întreaga literatură, numele poli
tice şi celebrităţile erudite, codul civil şi dreptul penal, li
berte, egalite, fraternite **, a doua duminică a lunii mai 1852, 

* - in partibus infidelium, care nu există în realitate (textual : „în 
ţara necredincioşilor" - adaos la titlul episcopilor catolici numiţi în 
funcţii, pur nominale, de episcopi în ţările necreştine). - Nota trad. 

** - libertate, egalitate, fraternitate. - Nota trad. 

9* 
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toate au dispărut ca o nălucă în faţa formulei magice rostite 
de un om pe care nici duşmanii lui nu-l socotesc vrăjitor. 
Votul universal pare să fi supravieţuit doar o clipă, pentru 
a-şi scrie cu propria sa mină în văzul tuturor testamentul şi 
pentru a declara în numele poporului însuşi : „Tot ce există 
merită să piară u 50• 

Nu ajunge să spui, aşa cum fac francezii, că naţiunea lor 
a fost luată prin surprindere. Unei naţiuni şi unei femei nu 
li se iartă clipa de slăbiciune în care primul aventurier venit 
poate să le siluiască. Fraze de felul acesta nu rezolvă enigma, 
ci doar o formulează altfel. Ar mai trebui să se explice cum 
de a putut fi surprinsă o naţiune de 36.000.000 de oamen i şi 
tîrîtă, fără nici o împotrivire, în robie de către trei aventurieri. 

Să recapitulăm în linii generale fazele prin care a trecut 
revoluţia franceză de la 24 februarie 1848 pînă în decembrie 
1 851 .  

Trei perioade principale se disting n t  : perioada Iul f e
bruarie ; de la 4 mai 1 848 pînă la 28 mai 1849 51 perioada con
stituirii republicii, sau a Adunării naţionale constituante ; d e  
la 28 ai 1 849 p înă la 2 decembrie 1851 perioada republicii 
constituţionale, s au a Adunării naţionale legislative. 

Prima perioadă, de la 24 februarie, adică de la căderea foi 
Ludovic-Filip, pînă Ja 4 mai 1 848, .adică pînă la întrunirea 
Adunării constituante - perioada lui februarie propriu-zisă 
- poate i considerată ca prologul revoluţiei. Caracterul aces
tei perioade s-a exprima: oficial în faptul ică guvenul impro
vizat de ea s-a declanat el însuşi provizoriu, şi, ca ş i  guver
nl, itot ceea ce s-a iniţiat, s-a încer': şi S<a exprimat în 
această peioadă era numai provizoriu. Nimeni şi nimic nu 
îndrăznea să pretindă pentru sine dreptul la o existenţă per
manentă şi la o acţiune adevărată. Toate elementele care 
pregătiseră sau determinaseră revoluţia : opoziţia dinastică 52, 
burghezia republicană, mica burghezie democrat-republicană, 
muncitorii democrat-sociali, toate aceste elemente şi-au 
găsi•t provizoriu locul în guvernul din februarie. 

Nici nu se putea altfel. Zilele din februarie au urmărit ini
ţial o reformă electorală care să lărgească cercul privilegia
ţilor politici chiar în sinul clasei posedante şi să răstoarne 
dominaţia exclusivă a aristocraţiei financiare. Cînd s-a ajuns 
însă la un conflict adevărat, cînd poporul s-a urcat pe bari
cade, cînd Garda naţională a rămas pasivă, cînd armata nu a 
opus nici o rezistenţă serioasă, iar regalitatea a rupt-o la fugă, 
atunci instaurarea republicii s-a impus ca ceva de la sine în-
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ţeles. Fiecare partid o interpreta în felul său. Proletariatul, 
cucerind republica cu arma în mină, i-a imprimat pecetea sa, 
proclînd-o republică socială. Astfel s-a conturat conţinutul 
general al revoluţiei moderne, conţinut care se afla în cea 
mai ciudată contradicţie cu tot ceea ce s-ar fi putut înfăptui 
imediat, în împrejurările şi în condiţiile date, cu materialul 
existent şi cu nivelul de dezvoltare pe care îl atinseseră 
masele. Pe de altă parte, pretenţiile tuturor celorlalte ele
mente care participaseră la revoluţia din februarie le-au fost 
satisfăcute, acordîndu-li-se în guvern partea leului. Iată de 
ce în nici o altă perioadă nu găsim un amestec mai pestriţ 
de fraze bombastice şi de nesiguranţă şi neputinţă reală, de 
aspiraţii, de înnoire mai entuziaste şi de dominaţie mai de
plină a vechii rutine, de armonie aparentă mai înşelătoare a 
întregii societăţi şi de înstrăinare mai adîncă între elementele 
sale. In timp ce proletariatul parizian se mai îmbăta încă cu 
marile perspective care i s-au deschis şi se antrena u toată 
seriozitatea în discuţii asupra problemelor sociale, vechile 
forţe sociale s-au grupat, s-au recules, s-au unit şi au găsit 
un sprijin neaşteptat în masa naţiunii, ţăranii şi mic-burghe
zii, care au năvălit toţi o dată pe arena politică după ce au 
căzut barierele monarhiei din iulie. 

A doua perioadă, de la 4 mai 1 848 pînă la fîrşitul lunii 
mai 1 849, este perioada constituirii, a întemeierii republicii 
burgheze. Imediat după zilele din februarie, nu numai opo
zi ţia dinastică a fost luată prin surprindere de către republi
cani şi republicanii de către socialişti, ci şi întreaga Franţă 
a fost luată prin surprindere de Paris. Adunarea naţională, 
care şi-a început lucrările la 4 mai 1 848, a fost aleasă de 
naţiune şi reprezenta naţiunea. Ea era un protest viu împo
triva pretenţiilor revoluţiei din februarie şi trebuia să reducă 
rezultatele acestei revoluţii la proporţii burgheze. In zadar 
proletariatul parizian, care şi-a dat imediat seama de carac
terul acestei Adunări naţionale, a încercat la 15 mai - cîteva 
zile dup ă deschiderea ei - să pună capăt prin forţă existen
ţei acesteia, s-o dizolve, să descompună din nou în elemen
tele sale componente acest corp organizat prin care îl ame
ninţa spiritul de reacţiune al naţiunii. După cum se ştie, ziua 
de 1 5  mai nu a avut alt rezultat decît că a îndepărtat de pe 
arena publică, pentru toată durata ciclului pe care-l cerce
tăm, pe Blanqui şi pe adepţii lui, adică pe adevăraţii condu
cători ai p artidului proletar. 
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După monarhia burgheză . lui Ludovic-Filip poate urma 
nai o republică burgheză, adiCă, dacă pînă aUm a dot 
în numele rgli o parte rstrînsă a burgheziei, de acum 
înaine via doi în numele poporului întraga burghezie. 
Revndicăile .rolet:latului parizin sînt moturi utpice, 
cărora lrebiie să i se p1ă capăt. La aeastă declar.ţie a 
Adnării naţionlle 1consti:uate, proletariatul parizi,an a răs
puns prin insurecţia din iunie, evenimenl cel mai grndios 
din istoria războaielor civile din Europa. Invingătoare a ieşit 
republia burgheză. De partea ei erau aristocraţia finaniară, 
burghezia industrială, păturile mijlocii, mica burghezie, ar
mata, lumpenproletariatul organizat ca gardă mobilă, intelec
tualii, popii şi populaţia rurală. De partea proletariatului 
parizian nu era nimeni în afară de el însuşi. După ce a fos t  
înfrînt, peste 3.000 d e  insurgenţi au fost măcelăriţi ş i  1 5.000 
au fost deportaţi fără judecată. După această înfrîngere, pro
leta.aul rTece pe al doilea plan al scenei revo1uţionare. El 
încearcă din nou să răzbată ori de cite ori mişcarea pare să 
ia un nou avînt, dar aceste încercări devin tot mai slabe şi  
se soldează cu rezultate din ce în ce mai neînsemnate. De 
îndată ce vreo pătură socială situată deasupra lui intră în 
fierbere revoluţionară, proletariatul încheie alianţa cu ea şi 
împărtăşeşte astfel toate înfrîngerile pe care diferitele partide 
le suferă succesiv. Dar aceste lovituri succesive devin tot 
mai slabe pe măsură ce efectul lor e răsfrînge asupra tot 
mai multor pături ale societăţii. Conducătorii mai de vază ai 
proletariatului din Adunare şi din presă cad unul după altul 
victimă tribunalelor şi locul lor este ocupat de figuri tot 
mai dubioase. O parte ia proletariatului e lansează în expe
rienţe doctrinare, crearea de bănci de schimb şi de asociaţii 
muncitoreşti, adică într-o mişcare în care renunţă la gîndul 
să revoluţioneze lumea veche cu ajutorul tuturor puternice
lor mijloace de care dispune, şi, dimpotrivă, încearcă să-şi 
realizeze emanciparea în spatele societăţii, pe cale particu
lară, în limitele condiţiilor restrînse ale existenţei sale, şi de 
aceea eşuează în mod inevitabil. Pe cit se pare, proletariatul 
nu e în stare nici să regăsească în sine însuşi măreţia revo
luţionară, nici să soarbă o nouă energie din noile alianţe în
cheiate, pî.ă ce toate clasele cu care .a luptat în u.nie 11u vor 
fi doborîte ca şi el însuşi. Dar proletariatul, cel puţin, a căzut 
cu cinste, demnă de marea luptă istorică ; nu numai Franţa, 
dar Europa întreagă a fost zguduită de cutremurul din iunie, 
pe cind înfrîngerile ulterioare ale claselor superioare au fost 
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plătite atît de ieftin, incit partidul învingător s-a văzut nevoit 
se recurgă la exagerări insolente pentru ca aeste înfrîngeri, 
în genere, să poată fi socotite evenimente, ele devenind cu 
atît mai ruşinoase cu cit partidul învins este mai departe de 
cel proletar. 

E drept că înfrîngerea insurgenţilor din iunie a pregătit, 
a netezit terenul pe care putea fi întemeiată, constituită re
publica burgheză, dar ea a arătat totodată că în Europa se 
pun alte probleme decît „republică sau monarhie " .  Această 
înfrîngere . vădit că republică burgheză însenă ici do
minaţia despotiică neîngrădită a unei dase asu'a altor clase. 
Ea a dovedit că în ţările cu iviHiaţie veche, în care împăr
ţirea în diase a atins un nivel ridicat, u condiţii de producţie 
moderne şi cu o conştiinţă spirituală în care, datorită muncii 
seoulare, au fost dizolvate toate ideile tradiţiole, republica 
înseană în genere numai forma politică de transformare 
revoluţionară a societăţii burgheze şi nu forma ei conserva
tivă de existenţă, aşa cum se întîmpJă, de pilă, în Statele 
Unite ale Americii de Nord, unde, deşi există clase, acestea 
totuşi nu s-au fixat încă, ci, aflîndu-se într-o continuă fluc
tuaţie, îşi înnoiesc şi îşi înlocuiesc în permanenţă elementele 
lor componente, unde mijloacele de producţie moderne nu 
numai că nu se îmbină cu o suprapopulaţie cronică, ci, dim
potrivă, suplinesc lipsa relativă de capete şi braţe, şi unde, 
în sfîrşit, dezvoltarea febrilă plină de forţe tinereşti a produc
ţiei materiale, care are de cucerit o lume nouă, nu a lăsat nici 
timp şi nici prilej pentru lichidarea vechii lumi de strigoi. 

Toate clasele şi partidele s-au unit în timpul zilelor din 
iuie în partidul ordinii împotriv·a dasei proletare oa partid 
al anarhiei, 1al socialismului, al comunismului. Ele „au sal
vat" soCietiatea de „duşmanii societăţii" .  Ele au les oa parolă 
pentru trupele [or deviza vechii societăţi : „Proprietate, fami
lie, religie, ordine",  îmbărbătîndu-i pe orudaţii contrarevo
luţionari cu cuvintele : „Sub acest steag vei învinge I " .  Din 
acest moment, îndată ce unul dintre numeroasele partide care 
s-au unit sub acest steag împotriva insurgenţilor din iunie 
încearcă, în propriul său interes de clasă, să se menţină pe 
arena de luptă evoluţionară, el este înfrînt sub lozinca : 
„Proprietate, familie, religie, ordine I " ,  Societatea e salvată 
ori de cite ori cercul celor ce o domină se îngustează, ori de 
cite ori interese mai înguste primează asupra intereselor mai 
generale. Orice revendicare a celei mai simple reforme finan
ciare burgheze, a celui mai comun liberalism, a celui mai 
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formal republicanism, a celui mai plat democratism este pe
depsită ca „atentat împotriva soci etăţii u şi înfierată ca „so
cialism" .  Iar pînă la urmă înşişi marii pontifi ai „religiei şi 
ordinii u sînt goniţi cu lovituri de picior de pe trepiedele lor 
pythice, smulşi din paturi în plină noapte, urcaţi în dubă, 
aruncaţi în temniţă sau trimişi în surghiun ; templul lor e făcut 
una u pămîntul, gura le e astupată, pana lor frîntă, legea lor 
făcută ferfeniţă - în numele religiei, al proprietăţii, al fami
liei şi al ordinii. Burghezi fanatici ai ordinii sînt împuşcaţi în 
balcoanele lor de cete de soldaţi beţi, sanctuarul familial este 
profanat, casele sînt bombardate din simpla dorinţă de amu
zament - în numele >roprietăţii, al familiei, al religiei şi al 
ordinii. In sfîrşit, pleava societăţii burgheze alcătuieşte 
sfînta falangă a ordinii, i ar eroul Crapillinsky 13 îşi face in
trara în palatul Tuilerii ca „salvator al societăţii" .  
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II 

Să reluăm firul expunerii. 
Istoria Adunării naţionale constituante dup ă zilele din 

iunie este istoria dominaţiei şi a descompunerii fracţiunii 
republicane burgheze, frcţiune cunosută sub numele de re
publicani tricolori, republicani puri, republicani politici, re
p ublicni formalişti etc. 

Ea a conitituit, sub monarhia burgheză a lui Ludov!c-Filip, 
opoziţia republicană oficială, formînd astfel o parte compo
nentă recunoscută a lumii politice din acea vreme. Ea îşi 
avea reprezentanţii săi în camere ş i  se bucura de o influenţă 
considerabilă în presă. „National u 54, organul ei parizian, era 
considerat tot atît de respectabil, în felul lui, ca şi „Journal 
des Debatsu 55 • Acestei poziţii pe care fracţiunea o ocupa sub 
monarhia constituţională îi corespundea şi caracterul ei. Ea 
nu era o fracţiune a burgheziei sudată prin mari interese co
mune şi delimitată prin condiţii de producţie specifice. Era 
o clică de burghezi, scriitori, avocaţi, ofiţeri şi funcţionari cu 
tendinţe republicane, a cărei influenţă se baza pe antipatia 
ţării pentru persoana lui Ludovic-Filip, pe amintirea primei 
republici, pe convingerile republicane ale unui mănunchi de 
isători, dar în primul rînd pe naţionalismul francez, a cărui 
ură împotriva tratatelor de la Viena şi împotriva alianţei cu 
Anglia o ţinea mereu trează. Influenţa de care se bucura 
„National " sub domnia lui Ludovic-Filip se datora acestui 
imperialism ascuns, care de aceea a putut mai tîrziu, sub re
publică, să i se opună, în persoana lui Ludovic Bonaparte, 
lui „National " însuşi ca un concurent victorios. El combătea 
aristocraţia financiară, aşa cum o combătea tot restul opozi
ţiei burgheze. Polemica împotriva bugetului, care în Franţa 
coincidea întru totul cu lupta împotriva aristocraţiei finan
ciare, oferea o popularitate prea ieftină şi un material prea 
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bogat pentru leading articles * puritane pentru a nu fi exploa
tată. Burghezia industrială îi era recunoscătoare „Natio
nal "-ului pentru ervila apărare a sistemului vamal protecţio
nist francez, pe care el îl susţinea de altfel mai mult din 
motive de ordin naţional lecit de ordin economic, iar bur
ghezia, în totalitatea ei, îi era recunoscătoare pentru calom
nierea duşmănoasă a comunismului şi socialismului. Incolo, 
prtidul „Na:ional "-ului ea pur republican, adică cerea o 
formă republicană de dominaţie burgheză în locul uneia mo
narhice şi, înainte de toate, partea leului pentru sine în 
această dominaţie. Cit despre condiţiile acestei schimbări 
politice, el nu era de loc lămurit asupra lor. Ceea ce îi era 
însă cu totul limpede - şi acest lucru s-a vădit clar la ban
chetele date în favoarea reformei în ultima perioadă a dom
niei lui Ludovic-Filip - era lipsa sa de popularitate printre 
mic-burghezii democraţi şi, mai ales, în rîndurile proletari'a
tului revoluţionar. Aceşti republicani puri, cum era şi de 
aşteptat din partea unor republicani puri, erau chiar pe 
punctul de a se mulţumi deocamdată cu o regenţă a ducesei 
de Orleans, cînd a izbucnit revoluţia din februarie, atribuind 
repreentanţilor lor celor mai de vază locuri în uvernul pro
vizoriu. Se înţelege că ei se bucurau de la bun început de 
încrederea burgheziei şi aveau majoritatea în Adunarea naţio
nlă constituanltă. Elementele socialiste ale guvenului pro
vizor.u au fost de îndată excluse din Comisia executivă pe 
cre Adnarea n!aţiona[ă a instltuit-o la prima sa în:nire, 
iar partidul 11N.ti1al "-ului s<a folosit de izbucnir. insunc
ţiei din ll.ie pentru a demite îsăşi Comisia executivă şi a 
se debarasa sfl de rivalii si cei mai apropiaţi : republica
nii mic-burghezi, au democraţi (Ledru-Rollin etc.) .  Cavaignac, 
generalul ptidulu. burghez-republicn care comandase mă
celul din iunie, a luat locul Comisiei executive, fiind investit 
cu un fel de putere dictatorială. Marrast, fost redactor-şef al 
ziarului „National" ,  a devenit preşedinte permanent al Adu
nării naţionale constituante, iar portofoliile ministeriale, ca 
şi toate elelalte posturi importante, au revenit republica
nilor puri. 

Fracţiunea republicană burgheză, care se considera de 
mult moştenitoarea legitimă a monarhiei din iulie, şi-a văzut 
astfel idealul mai mult decît împlinit. Numai că ea nu a ajuns 
la putere, aşa cum visase sub Ludovic-Filip, printr-o revoltă 
liberală a burgheziei împotriva tronului, i printr-o insurecţie, 

• - articole de fond. - Nota trad. 
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înnăbuşită cu ajutorul mitraliilor, a proletariatului împotriva 
aapitallli. Ceea ce ea îşi �maginase ca evenimentul cel mai 
revoluţionar a fost în ria1ita.te evenimntul cel mai contra
revoluţionar. Fmtul i-a căzut în mîiini, dar l căzuse din 
pomul noştiiţei şi nu din pomul vieţii. 

Dominaţia exclusivă a republicanilor burghezi nu a durat 
decit de la 24 iunie pină la 1 0  decembrie 1848. Ea s .. a rezumat 
la întocmirea unei constituţii republicane şi 'la declararea 
stării de asediu la Paris. 

Noua constituţie nu era, în fond, deiit ediia republicani
zată a cartei constituţionale din 1830 56• Sistemul cenzitar 
îngust al monarhiei din iulie, care excluda de la puterea 
politică pină şi o mare parte din burghezie, era incompatibil 
cu exisenţa republicii burgheze. Revoluţia din februarie a 
proclamat imediat în locul acestui sistem cenzitar votul uni
versal direct. Republicanii burghezi nu puteau anula acest 
act. Ei au fost nevoiţi să se mulţumească să adauge o clauză 
restrictivă care prevedea pentru alegător un domiciliu de 
şase luni în circumscripţia electorală. Vechea organizare ad
ministrativă, municipală, judiiară, militară etc. a rămas 
neatinsă ; unele modificări aduse de constituţie a cestei orga
nizări priveau tabla de materii şi nu conţinutul, denumirea 
şi nu fondul. 

Libertatea individului, a presei, a cuvintului, a asocierii, 
a întrunirilor, a invăţămintului şi a conştiinţei etc. - inevi
abilul stat-major al libertăţilor din 1848 - au căpătat o uni
formă constituţională care le făcea invulnerabile. Căci fiecare 
dintre acete libetăţi este proolama:ă oa un drept absolut al 
citoyn *-uli francez, îsă cu contanta rzevă că ea ste 
neliitată nuai în măsura în care nu este îngrădită de 
„drepturile similare ale altora şi de securitatea publică" sau 
de „legile" care au menirea tocmai să asigure această armo
nie a libertăţilor individuale intre ele şi intre a ceste libertăţi 
şi securitatea publică. De exemplu : „Cetăţenii au dreptul să 
se organizeze în asociaţii, să se întrunească în mod paşnic 
şi neînarmaţi, au dreptul de petiţionare şi de a-şi exprima 
prerile pn presă sau în orice .alt fl. Exercitarea acestor 
drepturi nu este îngrădită decît de drepturile similare ale 
altora şi de securitatea publică" .  (Cap. II a� cnstituţiei fran
ceze art. 8). - „Invăţămintul este !liber. Se po ate beneficia 
de libertartea invăţămi!tului în condiţiile prevăzute de lge 
şi sub supravegherea statului " .  (Loc. dt., 1art. 9) . - „Donici-

* - cetăţean. - Nota trad. 
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liul orJcărui cetăţean es te inviolabil, în afară de cazurile pre
văzute de lege " .  (Cap. II, art. 3). Etc. etc. - Constituţia 
invocă, aşadar, mereu viitoare legi organice, menite să inter
preteze aceste rezerve şi să reglementeze astfel exercitarea 
acestor libertăţi nelimitate, încît să nu se ciocnească nici între 
ele şi nici cu securitatea publică. Mai tîrziu aceste legi orga
nice au fost elaborate de către prietenii ordinii, şi toate aceste 
libertăţi au fost reglementate în aşa fel încît burghezia să şi 
le poată exercita fără a fi stînjenită de drepturile similare 
ale celorlalte clase. Cînd ea a refuzat cu totul aceste libertăţi 
„altora " sau a permis exercitarea lor în condiţii care consti
tuiau tot atîtea capcane poli ţieneş ti, aceasta se făcea întot
deauna numai în interesul „securităţii publice", adică al secu
rităţii burgheziei, aşa cum prevedea constituţia. De aceea, 
mai tîrziu, ambele părţi invocau pe bună dreptate constituţia, 
atît prietenii ordinii, care au suprimat toate aceste libertăţi, 
cît şi democraţii, care cereau să le fie redate toate aceste 
libertăţi. lntr-adevăr, fiecare p aragraf al constituţiei conţine 
propria sa antiteză, propriul său senat şi propria sa cameră, 
şi anume în formulările generale libertatea, iar în precizări 
suprimarea libertăţii. Atîta vreme deci cît era respectat 
numele libertăţii şi doar realizarea i efetivă era împiedicată 
- bineînţeles pe o bază legală -, existenta constituţională a 
libertăţii rămînea neştirbită, inviolabilă, oricît de temeinic ar 
fi fost sugrumată existenta ei reală în via�a de toate zilele. 

Această constituţie, făcută inviolabilă într-un mod atît de 
ingenios, avea totuşi, ca şi Ahile, un punct vulnerabil ; nu 
la călcîi, ci la cap,  sau, mai curînd, la cele două capete care 
încununau întregul edificiu : Adunarea legislativă - p e de 
o parte, preşedintele pe de altă parte. Răsfoiţi constituţia ş i  
veţi vedea că numai articolele î n  care se precizează raportu
rile dintre preşedinte şi Adunarea legislativă apar categorice, 
pozitive, fără contradicţii şi exclud orice răstălmăcire. In
tr-adevăr, aici republicanii burghezi trebuiau să-şi creeze lor 
înşişi o poziţie sigură. Articolele 45-70 din constituţie sînt 
astfel întocmite, încît Adunarea naţională poate demite pe 
preşedinte pe cale constituţională, pe cînd preşedintele nu 
poate înlătura Adunarea naţională decît pe cale neconstitu
ţională, adică suprimînd constituţia însăşi. Aici constituţia 
provoacă, prin urmare, propria sa suprimare prin violenţă. Ea 
consfinţeşte nu numai diviziunea puterilor, ca şi carta din 
1830, dar o adînceşte, transformînd-o într-o contradicţie de 
neîmpăcat. Ca urmare a constituţiei din 1848, în jocul puteri-
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lor constituţionale - cum denumea Gu.zot gHceava pala
mentară dintre puterea legislativă şi cea executivă - se mi
zează totul, în permanenţă, pe o singură carte. De o parte 750 
de reprezentanţi ai poporului, aleşi prin vot universal şi reeli
gibili, constituind o Adunare naţională necontrolabilă, indi
vizibilă şi care nu poate fi dizolvată, o Adunare naţională 
investită cu o putere legislativă, nelimitată, care hotărăşte în 
ultimă instanţă asupra războiului, păcii şi tratatelor comer
ciale, care singură posedă dreptul de amnistie şi care, dato
rită caracterului ei permanent, se află necontenit pe avan
scenă. De partea cealaltă preşedintele, învestit cu toate 
atributele puterii regale, cu dreptul de a-i numi şi revoca pe 
miniştrii săi independent de Adunarea naţională, avînd în 
mîinile sale toate mijloacele puterii executive, împărţind toate 
funcţiile şi dispunînd astfel, în Franţa, de soarta a cel puţin 
1 .500.000 de oameni, căci a cesta este numărul celor care de
pind de cei 500.000 de funcţionari şi ofiţeri de toate gradele. 
Lui îi sînt subordonate toate forţele armate. El se bucură de 
privilegiul de a graţia pe criminali, de a dizolva unităţile 
Gărzilor naţionale, de a revoca, cu consimţămîntul Consiliu
lui de stat, consiliile generale, cantonale şi comunale, alese 
de înşişi cetăţenii. Tot lui îi sînt rezervate iniţiativa şi rolul 
conducător la încheierea tuturor tratatelor cu străinătatea. 
Pe cînd Adunarea rămîne mereu pe scenă, expunîndu-se zilnic 
criticii opiniei publice, preşedintele duce în Champs Elysees, 
o viaţă ascunsă de privirile lumii, avînd mereu în faţa ochilor 
şi întipărit în inimă art. 45 al constituţiei, care îi aminteşte 
zilnic : „frere, il faut mourir I "  67, Puterea ta încetează în a 
doua duminică a frumoasei luni mai, în al patrulea an de la 
alegerea ta I Şi atunci adio grandoare, piesa nu se j oacă de 
două ori,  şi, dacă ai datorii, îngrijeşte-te din vreme să le plă
teşti din cei 600.000 de franci care-ţi sînt alocaţi prin consti
tuţie, dacă, bineînţeles, nu preferi să te muţi la Clichy 58 în 
a doua luni a frumoasei luni mai I - Dacă constituţia îl în
vesteşte astfel pe preşedinte cu puterea efectivă, ea caută să 
asigure Adunării naţionale puterea morală. Abstracţie făcînd 
de faptul că o putere morală nu poate fi creată prin articole 
de lege, constituţia, în acest caz, se infirmă ea însăşi, pre
văzînd că preşedintele este ales de către toţi francezii p rin 
vot direct. In timp ce voturile Franţei se fărîmiţează între cei 
750 de membri ai Adunării naţionale, aici ele se concentrează, 
dimpotrivă, asupra unei singure persoane. In timp ce fiecare 
deputat nu reprezintă decît cutare sau cutare partid, cutare 
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sau cutare oraş, cutare sau cutare localitate sau chiar numai 
necesitatea de a se alege unul dintre cei 150 de deputaţi cînd 
nu se acordă o prea mare atenţie nici fondului problemei şi 
ii .ului ,  preşedintele ete alesll llaţiul, r aotul ale
gerii sale este marea carte pe care o j oacă poporul suveran 
o dată la patru ani. Adunarea naţională aleasă se află în
tr-un raport metafizic cu naţiunea, iar preşedintele ales se 
află într-un raport personal cu ea. E drept că Adunarea naţio
nală reflectă, prin diferiţii ei reprezentanţi, multiplele aspecte 
ale spiritului naţional, dar acest spirit se întruchipează în 
persoana preşedintelui. Faţă de Adunarea naţională el posedă 
un fel de drept divin, el este preşedinte prin graţia poporului. 

Thetis, zeiţa mării, îi  prezisese lui Ahile că va muri în 
floarea vîrstei. Constituţia, care are şi a punctul ei vulnera
bil ca şi Ahile, avea şi ea presimţirea, ca şi Ahile, că va muri 
de o moarte prematură. Era destul ca republicanii puri ai 
Constituantei să arunce o privire din sferele celeste ale re
publicii lor ideale asupra lumii profane, ca, fără să mai fie 
nevoie ca Thetis să iasă din mare şi să le destăinuie secre
tul, să vadă cum sporeşte din zi în zi aroganţa regaliştilor, 
a bonapartiştilor, a democraţilor, a comuniştilor şi propria 
lor lipsă de popularitate pe măsură ce se apropiau de desă
vîrşirea capodoperei lor legislative. Ei încercau să păcă
lească destinul printr-un truc constituţional, prin art. 1 1 1  
J constiluţiei, potrivit căruia orice prounere de revizuire 
a constituţiei ebuie votată în trei ş edinţe succesive, la in
terval de o lună una de alta, u cel puţin 8/4 din voturi, şi 
încă cu condiţia ca cel puţin 500 de membri ai Adunării na
ţionale să participe la vot. Aceasta nu era decît o încercare 
neputincioasă de a-şi asigura, pentru cazul - pe care îl şi 
prevedeau în mod profetic - cînd vor deveni o minoritate 
parlamentară, o putere care le scăpa e zi ce treea tot mai 
mult din slabele lor mîini, chiar în momentul cînd mai dis
puneau de majoritatea parlamentară şi de toate mijloaele 
puterii guvenamentale. 

In sfîrşit, într-un articol melodramatic, constituţia se în
cedinţează ea însăşi „vigilenţei şi patriotismului întregului 
popor francez, precum şi ale fiecărui francez în parte u ,  după 
ce încă într-unul din articolele anterioare îi încredinţase pe 
francezii „vigilenţi u şi „patrioţi " delicatei tutele penale a tri
bunalului suprem, „haute couru ,  anume inventat de ea. 

Aceasta era constituţia din 1848, care a fost răsturnată, 
la 2 decembrie 1 851 ,  nu de un cap de om, ci de simpla atin-
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gere a unei pălării. E drept că această pălărie era un tricom 
napoleonian. 

In itimp ce republiicanii burghezi erau ocupaţi în Adunare 
cu născocirea, discutarea şi voiarea 1acestei constituţii, Oa
vaignac menţinea, în afa. Adunării, starea de asediu la Paris . 
Starea de asediu la Paris a fost moaşa Constituantei în timpul 
durerilor faerii la naşterea republicii. Dacă constituţia a fost 
trimisă mai tîrziu de baionete pe lumea cealaltă, nu trebuie 
să uităm că tot cu baionete, îndreptate împotriva poporului, 
ea a trebuit să fie apărată încă în pîntecele mamei şi că tot 
cu ajutorul lor a fost adusă pe lume. Strămoşii „republicani
lor oneşti 11 îşi plimbaseră simbolul constituţiei, tricolorul, 
prin toată Europa .  „Republicanii oneşti 11 au făut, la rîndul 
lor, o invenţie, care şi-a croit singură drum pe întregul 
continent, revenind însă cu o dragoste mereu renăscută în 
Franţa, pînă ce î n  cele din urmă s-a încetăţenit în jumătate 
din dpatamentele foanceze. Această invenţie era starea de 
asediu. O invenţie straşnică, aplicată periodic I. toate cri
zele care s-au succedat în decursul revoluţiei franceze. Insă 
cazarma şi bivuacul, a căror povară era impusă periodic so
cietăţii franceze pentru a-i întuneca conştiinţa şi a o reduce 
la tăcere ; sabia şi puşca, chemate periodic să judece şi să 
administreze, să tuteleze şi să cenzureze, să j oace rolul de 
poliţist şi de paznic de noapte ; mustaţa şi tunica, proclamate 
p eriodic drept supremă înţelepciune a societăţii şi mentori ai 
societăţii, - cum puteau oare cazarma şi bivuacul, sabia şi 
puşca, mustaţa şi tunica să nu ajungă în cele lin urmă la 
concluzia că e preferabil să salveze societatea o dată pentru 
totdeauna şi,  proclamînd propriul lor regim drept regim su
prem, să scutească complet societatea burgheză de grij a de 
a se autoguverna 1 Cazarma şi bivuacul, sabia şi puşca, mus
taţa şi tunica trebuiau cu atît mai mult să ajungă la această 
concluzie, cu cit se puteau aştepta că în acest caz vor primi 
şi o plată mai bună în numerar pentru aceste merite mai im
portante, pe cînd cu starea de asediu doar periodică şi cu 
temporara salvare a societăţii, întreprinsă din ordinul cutărei 
sau cutărei fracţiuni burgheze, nu se alegeau cu prea mare 
lucru, în afară de cîţiva morţi şi răniţi şi de cîteva rînjete 
amabile din p artea burghezilor. Nu era oare cazul ca în cele 
din urmă armata să se j oace de-a starea de asediu şi în pro
priul ei interes, asediind totodată şi pungile cu bani ale bur
ghezilor 1 De altminteri nu trebuie uitat, în treacăt fie zis, 
că acelaşi colonel Bernard care, n o1itate de preşedinte al 
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comisiilor militare, deportase fără judecată, sub Cavaignac, 
15.000 de insurgenţi, se află în momentul de faţă iarăşi în 
fruntea comisiilor militare care funcţionează la Paris. 

Dacă, proclamînd starea de asediu la Paris, republicanii 
„oneşti ", republicanii puri, au creat pepiniera în care au 
putut creşte pretorienii lui 2 decembrie 1851 ,  ei merită în 
schimb laude pentru faptul că, acum cînd dispuneau de în
treaga forţă a naţiunii, în loc să exalteze sentimentul naţio
nal, aşa cum făceau pe vremea lui Ludovic-Filip, se tîrăsc în 
faţa puterilor străine şi că, în loc să elibereze Italia, îngăduie 
ca ea să fie din nou înrobită de austrieci şi de napolitani 59, 
Alegerea lui Ludovic Bonaparte ca preşedinte, la 1 0  decem
brie 1848, a pus capăt dictaturii lui Cavaignac şi Adunării 
constituante. 

Articolul 44 al constituţiei glăsuieşte : „Preşedinte al re
publicii franceze nu poate fi decît cel care nu şi-a pierdut 
niciodată calitatea de cetăţean francez" .  Primul preşedinte al 
republicii franceze, Ludovic-Napoleon Bonaparte, nu numai 
că-şi pierduse calitatea de cetăţean francez, nu numai că 
fusese constabler special în Anglia, dar mai era şi elveţian 
naturalizat 60• 

Am analizat în altă parte, pe larg, semnificaţia alegerilor 
de la 10 decembrie 61• Nu mai revin aici asupra acestui lucru. 
E sufiici ent să menţionez că acestea au reprezentat o reacţie 
a ţăranilor, care trăseseră ponoasele revoluţiei din februarie, 
împotiv1a elorla:e dase ale naţiunii, o reacţie a satului îm
potriva oraşului. Ele au avut m are răsunet în amată, c ăreia 
republkanii d e  la „National " nu-i dăduseră n prilej să se 
acopere de glorie şi nici nu-i măriseră solda, în rîndurile 
marii burghezii, care-l considera pe Bonaparte ca o punte de 
trecere spre monarhie, în rîndurile proletarilor şi mic-bur
ghezilor, care vedeau în el omul menit să-l pedepsească pe 
Cavaignac. Voi avea mai tîrziu ocazia să mă opresc mai pe 
larg asupra atitudinii ţăranilor faţă de revoluţia franceză. 

Perioada de la 20 decembrie 1 848 pînă la dizolvarea Con
stituantei, în mai 1 849, cuprinde istoria prăbuşirii republica
nilor burghezi. După ce au întemeiat o republică pentru bur
ghezie, au izgonit proletariatul revoluţionar de pe arenă şi 
au redus momentan la tăcere mica burghezie democratică, ei 
înşişi au fost înlăturaţi de către masa burgheziei, care, pe 
bună dreptate, a pus stăpînire pe această republică ca pe 
o proprietate a ei. Această masă burgheză era însă regalistă. 
O parte din ea, m arii proprietari runciari, dominase sub 
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restauraţie şi era deici legitimistă. Cealaltă parte, compusă 
din aristocraţia financiară şi marii industriaşi, dominase în 
timpul monarhiei din iulie şi, în consecinţă, era orJeanistă. 
Marii demnari ai arma:ei, ai universităţii, ai bisericii, ai ba
roului, ai academiei şi ai presei e1au nii peutru legitimişti, 
iar alţii penrtru orle.işti, deşi în proporţii diferite. Aici, în 
republica burgheză, care nu purta nici numele de Bourbon, 
nici pe cel de Orleans, ci pe cel de Capital, ei au găsit forma 
de stat în care puteau domina în comun. lncă insureicţi<a din 
iunie îi nise în „partidul ordinii " .  Acum trebuia, în primul 
rînd, îlătu1ată clica republicanilor burghezi, care se mai 
menţinea pe poziţii în Adunarea naţionlă. Pe cit de brutali 
se arătaseră aceşti republicani puri atuni cind abuzaseră de 
forţa �izică faţă de popor, pe atît de laşi,  timizi, lipsiţi de 
curaj, neputincioşi şi incapabili de luptă se retrăgeau ei 
acum, cind ar fi trebuit să-şi apere, împotriva puterii exe
cutive şi a regaliştilor, republicanismul şi dreptul lor de legi
ferare. Nu e cazul să relatez aici istoria ruşinoasă a destră
mării lor. Ei n-au pierit, ci au dispărut. Istoria lor s-a încheiat 
pentru totdeauna. In perioada următoare, ei nu mai figurează 
nici în sinul Adunării, nici în afara ei decit ca umbre ale 
trecutului, umbre care par să reînvie din nou ori de cite ori 
este vorba numai de numele republicii şi ori de cite ori con
flictul revoluţionar ameninţă să coboare la nivelul cel mai 
scăzut. Menţionez în treacăt că ziarul „National" ,  de la care 
a luat numele acest partid, trece în perioada următoare de 
partea socialismului. 

Inainte de a încheia cu această perioadă, să mai aruncăm 
o privire retrospectivă asupra celor două forţe, dintre care 
una a nimicit-o pe cealaltă la 2 decembrie 185 1 ,  în timp ce, 
de la 20 decembrie 1848 şi pînă la dizolvarea Constituantei, 
între ele a existat o uniune conjugală. Ne referim la Ludovic 
Bonaparte, pe de o parte, şi la partidul regaliştilor coalizaţi, 
partidul ordinii, partidul marii burghezii, pe de altă parte. 
De îndată ce a fost ales preşedinte, Bonaparte a format un 
guvern al partidului ordinii, în fruntea căruia l-a pus pe Odilon 
Barrot, care era, lucru demn de notat, vechiul conducător al 
celei mai liberale fracţiuni a burgheziei parlamentare. Dom
nul Barrot a p11s, în sfîrşit, mina pe p ortofoliul mi.isteria!, a 
cărui viziune îl obsedase din 1830 încoace, ba mai mult, pe 
acela de prim-ministru în acest guven. Dar l-a obţinut nu 
cum visase il pe vrmea lui Ludovic-Fhlip, ca liderul cel mai 
înaintat al opoziţiei parlamentare, i ca aliat al tuturor duş-

10 - Ma rx-Engels, Opere, voi. 8 
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manilor săi de moarte - iezuiţii şi legitimiştii - şi cu mi
siunea de a înmormînta p arlamentul. El a putut, în sfîrşit, să 
se cunune u mireasa lui, dar abia după ce aceasta se prosti
tuase. Cît despre Bonaparte, în aparenţă el se eclipsase com
plet. Partidul ordinii acţiona pentru el. 

Chiar în prima şedinţă a Consiliului de Miniştri s-a hotărît 
expediţia la Roma. S-a convenit ca această expediţie să fie 
întreprinsă fără ştirea Adunării naţionale, iar mijloacele ma
teriale necesare urmau să-i fie smulse sub un pretext fals. 
Astfel, guvernul şi-a început activitatea prin înşelarea Adu
nării naţionale şi printr-o conspiraţie secretă cu p uterile 
absolutiste străine împotriva republicii revoluţionare romane. 
In acelaşi mod şi prin aceleaşi procedee şi-a pregătit Bona
parte lovitura de la 2 decembrie împotriva corpului legislativ 
regalist şi republicii lui constituţionale. Să nu uităm că ace
laşi p artid care la 20 decembrie 1 848 alcătuise guvernul lui 
Bonaparte la 2 decembrie 1851 forma majoritatea Adunării 
naţionale legislative. 

Constituanta hotărîse în august să se dizolve abia după 
elaborarea şi promulgarea unei întregi serii de legi organice, 
menite să completeze constituţia. La 6 ianuarie 1849 p artidul 
ordinii propuse Adunării, prin deputatul Rateau, să lase baltă 
legile organice şi să hotărască mai degrabă propria ei dizol
vare. Nu numai guvenul, în frunte cu domnul Odilon Barrot, 
ci şi toţi deputaţii regalişti din Adunarea naţională îi decla
rau acum pe un ton poruncitor că dizolvarea ei ar fi necesară 
pentru a restabili creditul, a întări ordinea, a pune capăt 
situaţiei provizorii nesigure şi pentru a întrona o stare de lu
cruri definitivă ; că Adunarea împiedică noul guvern să de
pună o activitate rodnică şi caută să-şi prelungească existenţa 
doar din ură şi că ţara e sătulă de ea. Bonaparte şi-a notat cu 
luare-aminte toate aceste invective împotriva puterii legisla
tive, le-a învăţat pe de rost şi, la 2 decembrie 185 1 ,  a dovedit 
regaliştilor p arlamentari că învăţase ceva de la ei. El a în
dreptat împotriva lor propriile lor lozinci. 

Guvernul Barro: şi p artidul ordinii au mers mai departe. 
Ei au p rovocat în toată Franţa o campanie de petiţii adresate 
Adunării naţionale, prin care aceasta era poftită cu amabili
tate să dispară. Astfel ei au ridicat la luptă împotriva Adu
nării naţionale - expresia constituţional organizată a voinţei 
poporului - masele p opulare neorganizate. Ei l-au învăţat 
pe Bonaparte să facă apel la popor împotriva adunărilor par
lamentare. In sfîrşit, la 29 ianuarie 1849 sosise ziua cînd 
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Constituanta trebuia să decidă asupra propriei sale dizolvări. 
Adunarea naţională a găsit sediul ei ocupat de armată ; Chan
garnier, generalul p artidului ordinii în ale cărui mîini se găsea 
comanda supremă a Gărzii naţionale şi a trupelor de linie, 
a trecut în revistă trupele din Paris, ca şi cum s-ar fi aflat în 
preajma unei bătălii, iar regaliştii coalizaţi au ameninţat 
Constituanta că se va recurge la violenţă dacă ea nu se va 
arăta conciliantă. Ea a dat dovadă de înţelegere şi a mai ob
ţinut p rin tocmeală un scurt răgaz. Ce altceva a fost ziua de 
29 ianuarie decît le coup d'etat * de la 2 decembrie 1 85 1 ,  nu
mai că săvîrşit de regalişti împreună cu Bonaparte împotriva 
Adunării naţionale republicane ? Domnii regalişti n-au băgat 
de seamă sau n-au vrut să bage de seamă că Bonaparte a fo
losit ziua de 29 ianuarie 1849 pentru a primi defilarea unei 
părţi a trupelor la Tuilerii şi că s-a grăbit să profite de acest 
prim apel făţiş la puterea armată împotriva puterii parlamen
tare pentru a le sugera pe Caligula 62• Ei îl vedeau, fireşte, 
numai pe Changarnier al lor. 

Unul dintre motivele care a determinat în mod deosebit 
partidul ordinii să scurteze, prin violenţă, viaţa Constituantei 
erau legile organice caire umau să completeze constituţia, 
ca, de pildă, legea învăţămîntului, legea cultelor etc. Rega
liştii coalizaţi aveau cel mai mare interes ca ei înşişi şi nu 
republicanii deveniţi bănuitori să întocmească aceste legi. 
Printre aceste legi organice era însă şi o lege privind respon
sabilitatea preşedintelui republicii. In 185 1  Adunarea legis
lativă tocmai se ocupa de elaborarea unei astfel de legi, cînd 
Bonaparte a prevenit această lovitură prin lovitura sa de la 
2 decembrie. Ce n-ar fi dat regaliştii coalizaţi, în timpul cam
paniei lor parlamentare din iarna anului 1 85 1 ,  să fi găsit 
legea cu privire la responsabilitatea preşedintelui gata întoc
mită, şi încă de o Adunare republicană, bănuitoare şi osti lă I 

După ce Constituanta îşi sfărîmase singură la 29 ianuarie 
1 849 ultima armă, guvernul B arrot şi prietenii ordinii au hăr
ţuit-o fără cruţare, făcînd totul pentru a o umili şi smulgînd 
neputincioasei şi deznădăjduitei Adunări un şir de legi, care 
au făcut-o să piardă şi ultimul rest de consideraţie de care se 
mai bucura în societate. Bonaparte, absorbit de ideea sa fixă 
napoleoniană, a avut destul tupeu pentru a exploata în mod 
public această înjosire a puterii parlamentare. Şi anume, 
atunci cînd, la 8 mai 1 849, Adunarea naţională a dat guver
nului un vot de blam pentru ocuparea oraşului Civitavecchia 

* - lovitura de stat. - Nota trad. 



uo Karl Marx 

de către generalul Oudinot, ordonînd ca expediţia de la Roma 
să revină la îndeplinirea misiunii iniţiale 63, Bonaparte a pu
blicat chiar în aceeaşi seară, în „Moniteur" , o scrisoare adre
sată lui Oudinot în care îl felicită pentru faptele sale eroice, 
dîndu-şi, în contrast u scribii parlamentari , aerul de protec
tor generos al armatei. Toate acestea îi făceau să rîdă pe 
regalişti, care erau convinşi că-l duc de nas. !n sfîrşit, atunci 
cînd Marrast, preşedintele Constituantei, a crezut un moment 
că siguranţa Adunării naţionale este primejduită şi, sprijinin
du-se pe constituţie, a chemat un colonel cu regimentul său, 
acesta a refuzat să se prezinte, invocînd disciplina, şi i-a pro
pus lui Marrast să se adreseze lui Changarnier, care i-a res
pins cererea, observînd ironic că lui nu-i plac Ies baîonnettcs 
intelligentes *. !n noiembrie 1 85 1 ,  regaliştii coalizaţi, pregă
tindu-se să înceapă lupta decisivă împotriva lui Bonaparte, 
au înceroat să impună, prI. faimosl lor proiect de lege a 
chestorilor 64 ,  principiul potrivit căruia preşed1ntele Adunării 
naţionale, poate, în caz de nevoie, să cheme direct trupele. 
Le lo, unul dintre generalii lor, semnase proiectul de lege. 
Zadarnic a votat Changaier pentru proiect, z adarnic a adus 
Thiers omagii înţeJepciunii circumspecte a răposaitei Consti
tuante. St.-Arnaud, ministrul de război, i-a răspuns întocmai 
cum îi răspunsese Changarnier lui Marrast, şi aceasta în acla
maţiile Moniagnei ! 

Astfel, însuşi partidul ordinii, pe cînd nu em încă Adu
nare naţională, i numai guven, înfierase regimul parla
mentar. Şi tot l face zarvă atunci cînd în ziua de 2 decembrie 
1851  izgoneşte regimul parlamentar din Franţa ! 

li urăm drum bun ! 

* - baionetele care gîndesc. - Nota trad. 
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Adunarea naţională l egislativă s-<a întrunit la 28 mai 1849. 
La 2 decembrie 1851 ea a fost dizol1ată. Această p erioadă 
cuprinde istoria republicii constituţionale, sau parlamentare. 

In prima revoluţie franceză, dominaţia constituţionaliştilor 
este umată de aceea a girondinilor, tar dominaţia acestora 
de dominaţia iacobinilor. Fiedare dintre aceste p artide se 
sprijină p e  partidul mai înaintat. De îndată ce un partid a 
dus revoluţia atît de departe incit nu mai este în stare s-o 
urmeze şi, u atît mai puţin, să se situeze în fruntea ei, este 
înlăturat şi trimis la ghilotină de către aliatul mai îndrăzneţ, 
care stă în spatele lui . Revoluţia urmează astfel o linie 
ascendentă. 

In revoluţia din 1848 lucrurile se petrec invers. Partidul 
p roletar apare ca o anexă a partidului democrat mic-burghez, 
care îl trădează şi contribuie la înfrîngerea lui la 16 aprilie, 
la 15 mai şi în zilele din iunie. Partidul democrat, la rîndul 
lui, se reazemă pe umerii partidului republican burghez. Re
publicanii burghezi, de îndată ce se cred în stare să se ţină 
bine pe pici o are, se Şi descotoroseIC de companiani. inopor
tuni, p entru a se sprij ini, la rîndul lor, p e  umerii p artidului 
0rdinii. Acesta îşi scutură umerii, dindu-i p este cap pe repu
bli cani i burghezi, şi se urcă pe umerii forţei armate. El îşi 
închipuie că mai şade p e  umerii acesteia cînd, într-o bună 
dimineaţă, bagă de seamă că umerii s-au transformat în 
baionete. Fiecare p artid loveşte înapoi în partidul care-l îm
p inge de la spate şi se sprijină de cel care-l împinge înapoi. 
Nu e de mirare dacă, în această p oziţi e caraghioasă, el îşi 
p ierde echilibrul şi, dup ă inevitabilele scălîmbăieli, se p răbu
şeşte, făcînd nişte tumbe bizare. Astfel revoluţia urmează o 
linie descendentă. Ea este angajată în această mişcare regre
sivă încă înainte ca ultima baricadă din februarie să fi fost 
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înlătu rată şi înainte ca prima putere revoluţionară să fi fost 
constituită. 

Perioada de care ne ocupăm prezintă amestecul cel mai 
pestriţ de contradicţii flagrnte : iconsiituţionali�ti care con
spiră făţiş împotriva constituţiei ; revoluţionari care, după 
propria lor mărturie, sînt adepţi ai acţiunilor constituţionale ; 
o Adunare naţională care vrea să fie atotputernică şi rămîne 
mereu parlamentară ; o Montagne care crede că menirea ei 
este să rabde şi care compensează înfrîngerile ei actuale 
p rin prevestirea viitoarelor victorii ; regalişti în rolul de pa
tres conscripti * ai republicii, constrînşi de împrejurări să 
menţină în străinătate casele regale duşmnoase, ai căror 
partizani sînt, iar în Franţa să sprijine republica, pe care o 
urăsc ; o putere executivă care-şi vede puterea în propria-i 
slăbiciune şi prestigiul în dispreţul pe care-l inspiră ; o repu
bliă care nu e altceva decît îmbinarea celor mai mîrşave 
laturi a două monarhii : a Restauraţiei şi a monarhiei din 
iulie, cu o etichetă impeiială ; ali anţe a căror principală 
clauză e dezbinarea ; lupte a căror lege fundamentală este 
lipsa de hotărîre ; o agitaţie deşănţată lipsită de conţinut ; 
propovăduirea solemnă a ordinii, în numele ordinii, în numele 
revoluţiei ; pasiuni lipsite de adevăr şi adevăruri lipsite de 
pasiuni ; eroi fără fapte eroice ; istorie fără evenimente ; dez
voltare a cărei unică forţă motrice pare a fi calendaru!, obo
sitoare prin repetarea constantă a aceloraşi stări de tensiune 
şi de destindere ; antagonisme care par a se ascuţi ele însele 
periodic, numai pentru ca să se tocească şi să-şi piardă orice 
însemnătate, neputînd fi rezolvate ; paradă pretenţioasă de 
eforturi şi spaimă burgheză în faţa pericolului cataclismului 
final, în timp ce salvatori ai lumii se dedau la cele mai mes
chine intrigi şi comedii de curte, amintind prin nepăsarea lor 
mai mult de vremurile frondei decît de judecata de ap oi ; în
tregul geniu oficial 1al Franţei, făcut de ruşine de obtu�itatea 
perfidă a unui singur individ ; voinţa generală a naţiunii,  
căutîndu-şi - ori de cite ori îşi spune cuvîntul prin votul 
universal - expresia potrivită în duşmanii inveteraţi ai inte
reselor maselor, pînă o găseşte în cele din urmă în bunul plac 
al unui aventurier. Nicicînd o pagină de istorie n-a fost zu
grăvită în culori mai cenuşii. Oamenii şi evenimentele apar 
ca nişte Schlemihli de-a-ndoaselea, ca nişte umbre care şi-au 
pierdut corpul 65• Revoluţia însăşi îşi paralizează propriii ei 
purtători, înzestrîndu-i numai pe duşmanii ei cu o vehemenţă 

* - senatoi. - Nota trad. 
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pasionată. Cînd „spectrul roşu " ,  mereu invocat şi conj urat 
de către contrarevoluţionari, apare în cele din urmă, el nu 
apare purtînd pe cap b oneta frigiană anarhică, ci în uniforma 
ordinii, in pantaloni roşii. 

Am văzut că guvernul instalat de Bonaparte la 20 decem
b rie 1 848, în ziua înălţării sale, era un guvern al partidului 
ordinii, al coaliţiei dintre legitimişti şi orleanişti. Acest gu
vern Barrot-Falloux supravieţuise Constituantei republicane, a 
cărei viaţă o scurtase în chip mai mult sau mai puţin violent, 
şi se mai afla încă la cîrma ţării. Changarnier, generalul re
galiştilor coalizaţi, continua să deţină comanda supremă a 
diviziei I de armată şi pe aceea a Gărzii naţionale din Paris. 
In sfîrşit, alegerile generale au asigurat partidului ordinii o 
mare maj oritate în Adunarea naţională. Aici deputaţii şi 
pairii lui Ludovic-Filip s-au întîlnit cu o falangă sacră de le
gitimişti, pentru care numeroasele buletine de vot ale na
ţiunii se transformaseră în bilete de intrare pe scena politică. 
Deputaţii bonapartişti erau prea puţin numeroşi pentru a putea 
forma un partid parlamentar independent ; ei nu apăreau 
decît ca une mauvaise queue * a partidului ordinii. Astfel 
acesta avea în mîinile lui puterea guvenamental ă, armata şi 
corpul legislativ, într-un cuvînt întreaga putere de stat, întă
rită moralmente prin alegerile generale, care făceau să apară 
dominaţia lui drept expresie a voinţei poporului, precum şi 
prin victoria concomitentă a contrarevoluţiei pe întregul 
continent european. 

Niciodată încă un partid nu şi-a început campania cu mij
loace mai puternice şi sub auspicii mai favorabile. 

In Adunarea naţion ală legislativă, republicanii puri, nau
fragiaţi, s-au văzut reduşi la o clică de vreo 50 de persoane 
în frunte cu generalii africani Cavaignac, Lamoriciere, Bedeau. 
Marele partid de opoziţie era însă Montagne. Aceasta era 
denumirea parla mentară pe oare şi-o dăduse patidul democra
ţiei sociale. El dispunea de peste 200 de locuri dintre cele 
750 ale Adunării naţionale şi, în consecinţă, era cel puţin tot 
atît de puternic ca oricare din cele trei fracţiuni al. partidului 
ordinii luate în parte. Minoritatea lui relativă în raport cu 
întreaga coaliţie regalistă părea compensată de anumite îm
prejurări speciale. Nu numai alegerile departamentale vădeau 
că acest partid îşi cîştigase numeroşi aderenţi în rîndurile 
populaţiei săteşti ; partidul număra în rîndurile sale aproape 
pe toţi deputaţii din Paris ; armata, alegînd trei subofiţeri, îşi 
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manifestase convingerile democratice, iar Ledru-Rollin, liderul 
Montagnei, spre deosebire de toţi reprezentanţii partidului 
ordinii, fusese ridicat la rangul de parlamentar de către cinci 
departamente care votaseră pentru el. Astfel, la 28 mai 1849, 
în condiţiile unor inevitabile ciocniri î ntre regalişti şi între 
partidul ordinii în ansamblul lui şi Bonaparte, Montagne părea 
să aibă toate şansele de succes de partea sa. După 14 zile ea 
pierduse totul, inclusiv onoarea. 

Inainte de a continua expunerea istoriei parlamenttre 
sînt necesare cîteva observaţii spre a evita unele erori obiş
nuite în aprecierea caracterului general al epocii pe care o 
analizăm. Privind lucrurile prin prisma democraţilor, s-ar 
părea că în perioada Adunării naţionale legislative, ca şi în 
timpul Constituantei, era vorba de o simplă luptă între repu
blicani şi regalişti. Mişcarea însăşi ei o rezumă însă într-un 
singur cuvînt : „reacţiune" - noapte în c'are toate pisicile p ar 
cenuşii şi care îngăduie democraţilor să debiteze banalităţile 
lor demne de un paznic de noapte. Intr-adevăr, la prima ve
dere, partidul ordinii apare ca un ghem de diverse fracţiuni 
regaliste, care nu numai că ţes intrigi una împotriva alteia 
pentru a-l urca pe tron pe pretendentul respectiv şi a-l exclude 
pe pretendentul partidului advers, dar care se şi unesc toate 
î n  ura comună faţă de „republică" şi în lupta lor comună îm
potriva acesteia. In opoziţie cu această conspiraţie regalistă, 
Montagne, la rîndul ei, apare drept apărătoare a „republicii " .  
Partidul ordinii duce în permanenţă o politică de „reacţiune " ,  
care, l a  fel ca î n  Prusia, este îndreptată împotriva presei, 
dreptului de asociere etc. şi, ca şi în Prusia, se realizează prin 
brutale intervenţii poliţieneşti ale birocraţiei, j andarmeriei şi 
parchetelor. „Montagne " ,  la rîndul ei, este tot atît de perma
nent ocupată cu respingerea a cestor atacuri, cu apărarea 
„drepturilor e terne ale omului " ,  cum a fost, într-o măsură mai 
lică sau mai mare, de un veac şi jumătate încoace orice 
partid aşa-zis popular. La o cercetare mai îndeaproape a si
tuaţiei şi a partidelor dispare însă aparenţa înşelătoare care 
voalează lupta de clasă şi fizionomia speoific ă  a acestei 
perioade. 

Legi>tiiştii şi orleanişti. formau, după cum am spus, cele 
două mari fracţiuni ale partidului ordinii. Dar oe l ega aceste 
fracţiuni de pretendenţii lor şi ce le despărţea ? Să nu fi fost 
imiic altoeva dedt c1inul şi tricoloul, 0asa de Bourbon şi  
casa de Orlens, 11unţe deosebite ale regalismului, şi în ge
nere era oare vorba de profesiunea de credinţă regalistă ? Sub 
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Bourboni dominase marea proprietate funciară, c u  popii şi 
lacheii ei. Sub Orleans-i - aristicraţia financiiară, marna 
industrie, marele comerţ, într-un ouvînrt capitalul, cu suita lui 
de avooaţi, p1ofesori şi oratori. Monarhia le:imă nu a fost 
decît expresia politică a dominaţiei ereditare a moşierilor, 
după cum monarhia din iulie nu .a fost decît expresia po
litică a dominaţiei uzurp atoare a parveniţilor burghezi. 
Deci ceea ce dezbina aceste fracţiuni nu erau nicide
cum aşa-zisele principii,  ci condiţiile lor materiale de 
existenţă, două feluri diferite de proprietate ; era vechea opo
ziţie dintre oraş şi sat, rivalitaea dintre capital şi proprie
tatea funciară. Că în acelaşi timp vechi amintiri, duşmănii 
personale, temeri şi speranţe, prejudecăţi şi iluzii, simpatii şi 
antipatii, convingeri, crezuri şi principii îi legau de o dinastie 
sau de cealaltă, cine ar putea nega acest lucru ? Pe diferitele 
forme de proprietate, pe condiţiile sociale de existenţă se 
ridică o întreagă suprastructură de sentimente, de iluzii, de 
mentalităţi şi de concepţii despre lume, diferite şi caracteris
tice. Intreaga clasă le creează şi le modelează pe baza con
diţiilor ei materiale şi a relaţiilor sociale corespunzătoare. 
Individul izolat, căruia aceste concepţii îi  sînt transmise prin 
tradiţie şi educaţie, îşi poate închipui că ele constituie moti
vele reale, determinante propriu-zise şi punctul de plecare al 
activităţii sale. Dacă orleaniştii şi legitimiştii, dacă fiecare 
dintre cele două fracţiuni căuta să se convingă pe sine însăşi 
şi s-o convingă pe cealaltă că ceea e le dezbină este ataşa
mentul faţă de cele două case regale, faptele au dovedit ulte
rior că, dimpotrivă, interesele lor opuse nu au permis unirea 
celor două dinastii. Şi după cum în viaţa particulară se face 
o distincţie între ceea ce crede şi spune un om despre sine 
şi ceea ce este şi face în realitate, cu atît mai mult trebuie 
să facem o distincţie, a tunci cînd este vorba de lupte istorice, 
între frazeologia şi iluziile p.artidelor şi adevărata lor natură 
şi adevăratele lor interese, între ceea ce îşi închipuie că sînt 
de ceea ce sînt în realitate. Orleaniştii şi legitimiştii s-au 
pomenit alături sub republică, avînd aceleaşi revendicări. 
Fap tul că fiecare parte voia să impună, împotriva celeilalte, 
restaurarea propriei sale dinastii nu însemna decîi că fiecare 
dintre cele două mari tracţiuni în care se împaite burghezia 
- propriertatea funciară şi capitalul - căuta să-şi restaureze 
propria supremaţie şi să-şi subordoneze cealalrtă parte. Vor
bim despre doă fracţiuni ale burgheziei, deoarece marea 
propritate funciară, u toaite că cocheta u feudalismul şi cu 



146 Karl Marx 

tot orgoliul izvorît din originea ei nobilă, se burghezise com
plet 1ca umare a dezvoltării societăţii modeme. Astfel, de 
pildă, toryi din Anglia şi-au închipuit vreme Îndelungată că 
se entuziasmează pentru regaJlitate, biserică şi splendorile 
vechii constituţii engleze, pînă în z iua în oare primejdia le-a 
smuls mărturisirea că nu se entuziasmează decit pentru renta 
funciară. 

Regaliştii colizaţi 1intrigau uni i împotriia 1altora în presă, 
la Ems, la Claremont 66, în afara parlamentului. In culise ei 
îşi puneau din nou vechile lor livrele oleaniste şi legitimiste, 
reluînd veciile lor turnire. Insă pe scna publică, în activi
tatea lor publică, ca mare pariid parlamentar, ei se mulţu
meau cu simple reverenţe adresate dinastiilor respective şi 
amînau in infinitum * restaurarea monarhiei. Ei îşi vedeau de 
adevăratele lor treburi în calitate de partid al ordinii, adică 
sub un steag social şi nu sub unul politic, în calitate de repre
zentanţi ai ordinii burgheze şi nu în caJitite de ca1aleri ai 
unor prinţese pribege, oa clasă burghez ă opusă altor clase şi 
nu ca regalişti opuşi republicnilor. Şi, ca partid al ordinii, ei 
au exercitat 1asupra celorlalte clase 1ale societăţii o dominaţie 
mai absolută şi mai fermă decit vreodată înainte, sub restau
raţie sau sub monarhia din iulie, dominaţie care, în general, 
era posibilă numai sub forma republicii parlamentare, căci 
numai sub această formă cele două mari fracţiuni ale burghe
ziei franceze au putut să se unească şi să pună la ordinea 
zilei dominaţia clasei lor în locul dominaţiei unei fracţiuni 
privilegiate a acestei clase. Dacă, totuşi, şi ca partid al ordinii, 
regaliştii p onegresc republica, fără să-şi ascundă aversiunea 
faţă de ea, aceasta nu se explică numai prin reminiscenţe 
regaliste. Instinctul le spunea că, deşi republica încununează 
dominaţia lor politică, ea subminează totodată baza socială a 
acestei dominaţii. Căci acum trebuiau să stea faţă în faţă cu 
clasele subjugate şi să lupte direct împotriva lor, fără să se 
poată ascunde după coroană şi fără să poată abate atenţia 
naţiunii prin luptele, căzute pe plan secundar, dintre ei şi îm
potriva regalităţii. Era sentimentul slăbiciunii care îi făcea să 
dea înapoi în faţa condiţiilor pure ale propriei lor dominaţii 
de clasă şi să tindă înapoi, la forme mai puţin finite, mai 
puţin dezvoltate, şi tocmai de aceea mai puţin periculoase, 
ale acestei dominaţii. Dimpotrivă, ori de cite ori regaliştii 
coalizaţi intră în conflict cu pretendentul care le este ostil, 
cu Bonaparte, ori de cite ori socot că atotputernicia lor parla-

* - la infinit. - Nota trad. 



Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte. - III 147 

mentară este ameninţată de puterea executivă, ori de cite ori 
sînt deci nevoiţi să împingă pe primul plan legitimitatea poli
tică a dominaţiei lor, ei se manifestă 1oa republicani, şi nu oa 
regalişti, 1începînd cu orleanistll Thiers, care încredinţează 
Adunarea n aţională că republioa îi desparte cel mai puţin, ş i  
terminînd u legitimistul Berryer, care, încins cu eş arfa tri
coloră, se ,adresează, la 2 decembrie 1851,  poporului adunat în 
faţa primăriei arondismentului al X-lea, ca tribun, în numele 
republicii. E drept •că ecoul îi răspunde batjocoritor : Henri 
al V-lea I Henri ll V-lea I 

Ca o contrncaiare a burgheziei coalizate se formase o 
coaliţie a mic-burgheziilor şi muncitorilor, aşa-zisul p artid al 
democraţiei sociale. După zilele din i'unie 1 848, mica burghe
zie a văzut că a fost nedreptăţită, că interesele ei materiale 
erau ameninţate şi 'Că garanţiile democratice, care urmau să 
le asigure posibilitatea de a .ap ăra aceste interese, erau puse 
sub s emnul întrebării de contrarevoluţie. De aceea ea s-a 
apropiat de muncitori. Pe de altă parte, reprezentanţa lor 
p arlamentară, Montagne, oare fusese dată la o parte în timpul 
dictaturii republicanilor burghezi, îşi rîştigase în decursul 
celei de-a doua jumătăţi a existenţei Constituantei p opulari
tatea pierdută, datoită luptei duse împotriva lui Bonap arte şi 
a minitrifor regalişti. Ea încheiase o alianţă u cnducătorii 
sodalişti. In febuaie 1 849 au avut loc banchete pentru a 
sărbători împăcarea. A fost întocmit un program comun, s-au 
creat oomitete elecrto1ale comune şi au fost desemnaţi candi
daţi c·omuni. Revendicărilor sociale ale proletaiatului li 
s-a retezat ascuţişul revoluţionar, căpătînd un oolorit demo
cratic ; revendicările democratice •ale micii burghezii au fost 
despuiate de forma lor pur politic ă, scoţîndu�se în evidenţă 
coloritul lor soci.it. Astfel a luat 1aştere democraţia socială. 
Noua Montagne, rezultatul acestei combinaţii, se compunea, 
u excepţia cîtorva figu1anţi din rîndurile clasei muncitoare 
şi a citorva sooialişti sectari, din aceleaşi elemente ca şi 
vechea Montagne, numai că era numeric mai putenică. Dar 
în cursul timpului ea se transformase o dată u clasa pe care 
o reprezenta. Oaraoterul specific .I democraţiei sociale constă 
în aceea că dnstituţiile democrat-republicane sînt revendicate 
de ea nu oa mijloc pentru a desfiinţa cele două extreme, capi
talul ş i  munca salariată, c'i pentru a atenua antagonismul din
tre ele şi a-l transforma în armonie. Oricît de diferite ar fi 
măsurile propuse pentru .atingerea acestui soop, oricît s-ar 
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împodobi el cu •idei mai mult sau mai puţin revoluţionare, con
ţinutul rămîne icelaşi : rtransfomarea societăţii pe cale demo
cratică, însă o tmnsformare în cadrul micii burghezii. Nu tre
buie să adoptăm concepţia mărginită că mica burghezie ar voi, 
principial, să-şi impună interesele egoiste de claisă. Dimpo
t1ivă, ea crede că condiţiile speciale le eliberării ei sînt 
coniţi ile totoda1ă generale, singurele în oadrul cărora poate 
fi  saliartă societatea modenă şi evitată lupta de clasă. De 
asemenea, să nu n e  închipuim că reprezentanţii democ!aţiei 
ar fi u toţii nişte shopkeepers * sau admiatori ai acestora. 
Prin cultura şi s ituaţia lor personală, ei pot fi tot atît de 
depate de aceştia ca cerul de p ămînt. Ceea ce face din ei 
reprezentanţi ai micii burghezii este fapul că gîndirea lor nu 
p oate depăşi limitele pe care nu le depăşeşte viaţa mic-bur
ghezului, astfl •că din punot de vedere teoretic ei ajung l a  
aceleaşi probleme şi soluţii spre care mic-burghzii sînt îm
pinşi în pmlcă de interesul lor mateiia1 şi de poziţia lor 
socială. Acesta este, în genere, raportll dintre reprezentanţii 
politici şi literari ai unei clase şi •clasa pe care o reprezintă. 

După cele spuse mai sus se înţelege de la sine că, dacă 
Montagne luptă neîncetat împotriva partidului ordinii, pen
tru republică şi p entru aşa-zisele drepturi ale omului, scopul 
ei final nu este nici republica şi nici drepturile omului, dup ă 
cum o armată ameninţată să i se ia armele se împotriveşte 
şi intră în luptă nu numai pentru a-şi p ăstra armele. 

Partidul ordinii a început să provoace Montagne de îndată 
ce s-a întrunit Adunarea naţională. Burghezia simţea în mo
mentul acela nevoia să termine cu mica burghezie democrată, 
după cum, cu un an în urmă, înţelesese necesitatea de a sfîrşi 
cu proletariatul revoluţionar. Numai că de data aceasta situa
ţia adversarului era alta. Puterea p artidului proletariatului 
era în stradă, pe cînd puterea micii burghezii era în însăşi 
Adunarea naţională. Ea trebuia deci ademenită să iasă din 
Adunarea naţională în stradă şi să-şi sfărîme singură puterea 
parlamentară înainte ca timpul şi împrej urările s-o fi conso
lidat. Montagne a căzut orbeşte în cursă. 

Bombardarea Romei de către trupele franceze a fost mo
meala care i s-a aruncat. Acest act constituia o violare a arti
colului V al constituţiei 67, care interzice Republicii Fran
ceze să folosească forţele sale armate împotriva libertăţii altui 
popor. In afară de aceasta, şi articolul 54 interzicea puterii 
executive orice declaraţie de război fără aprobarea Adunării 
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naţionale, iar Constituanta dezaprobase, prin hotărîrea ei de 
la 8 mai , expediţia împotriva Romei. Pe acest temei, Ledru
Rollin a depus, la 1 1  iunie 1849, un act de punere sub acuzare 
a lui Bonaparte şi a miniştrilor lui. Intărîtat de înţepăturile 
de viespe ale lui Thiers, el a ajuns chiar să ameninţe că va 
apăra constitaţia prin toate mijloacele, chiar şi cu arma în 
mînă. Montagne s�a ridioat ca un singur om, repetînd această 
chemare la arme. La 12 iunie Adunarea naţională a respins 
actul de punere sub acuzare, şi Montagne a părăsit parla
mentul. Evenimentele de la 13 iunie sînt cunoscute : procla: 
maţia unei părţi a Montagnei prin care Bonaparte şi miniştrii 
lui au fost declaraţi „în afara Constituţiei " ; demonstraţia Găr
zilor naţionale democratice, care, nefiind înarmate, s-au risipit 
la prima ciocnire cu trupele lui Changarnier etc. etc. O parte 
din Montagne s-a refugiat în străinătate, alta a fost deferită 
înaltei curţi din Bourges, iar un regulament parlamentar a 
pus restul deputaţilor, ca pe nişte şcolari, sub supravegherea 
preşedintelui Adunării naţionale. La Paris a fost din nou pro
clamată starea de asediu, iar fracţiunea democrată a Gărzii 
sale naţionale a fost dizolvată. Astfel influenţa Montagnei în 
parlament şi puterea micii burghezii la Paris au fost zdrobite. 

La Lyon, unde ziua de 13 iunie dăduse semnalul pentru o 
insurecţie sîngeroasă a muncitorilor, şi în cele cinci departa
mente învecinate a fost de asemenea proclamată starea de 
asediu, situaţie care mai dăinuie şi în momentul de faţă. 

Grosul Montagnei îşi abandonase avangarda, refuzînd să 
semneze p roclamaţia acesteia. Pres a dezertase, numai două 
din ziare îndrăzniseră să publice proclamaţia. Mica burghezie 
şi-a trădat reprezentanţii ; Gărzile naţionale erau absente sau, 
acolo unde apăreau, împiedicau ridicarea baricadelor. Repre
zentanţii au î nşelat mica burghezie ; pretinşii a depţi din rîn
durile armatei nu se vedeau nicăieri. In sfîrşit, în loc să 
împrumute de la proletariat forţe, partidul democrat îl con
taminase cu propria sa slăbiciune, şi, aşa cum se întîmplă de 
obicei cînd democraţii săvîrşesc fapte eroice, conducătorii au 
avut satisfacţia să-şi poată acuza „poporul " de dezertare, iar 
poporul a avut satisfacţia să-şi poată acuza conducătorii de 
escrocherie. 

Rareori a fost anunţată o acţiune cu mai mult tămbălău 
decît iminenta campanie a Montagnei ; rareori un eveniment 
a fost trîmbiţat cu mai multă certitudine şi mai din timp decît 
în cazul de faţă victoria inevitabilă a democraţiei. Fără îndo
ială că democraţii cred în trî mbiţele la ale căror sunete s-au 
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dărîmat zidurile Ierihonului. Şi, ori de cîte ori se află în faţa 
meterezelor despotismului, ei încearcă să repete această 
minune. Dacă Montagne voia să biruie în parlament, ea nu 
trebuia să cheme la arme. Dacă a chemat la arme în parla
ment, ea nu trebuia să aibă o atitudine parlamentară pe 
stradă. Dacă s-a gîndit în mod serios la o demonstraţie paş
nică, era stupid să nu prevadă că va fi întîmpinată cu armele. 
Dacă intenţiona să dea o luptă adevărată, era ciudat să de
pună armele cu care trebuia dusă lupta. Dar ameninţările re
voluţionare ale mic-burghezilor şi ale reprezentanţilor lor 
democraţi nu sînt decît încercări de a intimida adversarul. Şi 
dacă ajung în impas, dacă au mers atît de departe încît sînt 
nevoiţi să-şi pună în practică ameninţările, o fac în tr-un mod 
echivoc, evitînd mai mult decî t orice mijloacele care să ducă 
la atingerea scopului şi căutînd febril pretexte pentru a se 
lăsa înfrînţi. Uvertura răsunătoare care trîmbiţa lupta se 
pierde într-un mîrîit timid atunci cînd urmează să înceapă 
lupta ; actorii încetează să se mai ia au serieux *, iar acţiunea 
se dezumflă ca un balon umplut u aer pe care îl înţepi cu 
un ac. 

Nici un partid nu exagerează mai mult mij loacele de care 
dispune, nici unul nu-şi face în chip mai uşuratic iluzii asu
pra situaţiei create decît partidul democrat. Pentru că o 
parte a armatei votase pentru ea, Montagne era convinsă că 
armata se va răscula pentru a o susţine. Şi cu ce prilej ? Cu 
un prilej care - din punctul de vedere al trupelor - nu avea 
alt sens decît acela că revoluţionarii s-au si tuat de partea 
soldaţilor Romei, împotriva soldaţilor francezi. Pe de altă 
parte, amintirile despre zilele din iunie 1848 erau încă prea 
proaspete pentru ca proletariatul să nu simtă o adîncă aver
siune faţă de Garda naţională, iar conducătorii societăţilor 
secrete să nu nutrească o adîncă neîncredere faţă de condu
cătorii democraţi. Pentru aplanarea acestor diferende ar fi 
trebuit să fie în j o c  importante interese comune. Violarea 
unui articol abstract al constituţiei nu prezenta un astfel de 
interes. Oare constituţia nu fusese violată pînă atunci în re
petate rînduri, după cum asigurau înşişi democraţii ? Oare 
nu fusese înfierată constituţia de ziarele cele mai populare ca 
fiind o ticluire contrarevoluţionară ? Democratul însă - pen
tru că rep reJintă mioa burghezie, adi.că o clasă de tranziţie, 
în sinul căreia se tocesc deopotrivă interesele a două clase -
îşi închipuie că se situează în genere deasupra antagonis-

• - în serios. - Nota traă. 



Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte. - III 151 

muJui de clasă. Democraţii admit că au în faţa lor o clasă 
privilegiată, dar socotesc că ei împreună cu toate celelalte 
pături ale naţiunii formeaz ă poporul. Ceea ce repre�intă ei 
este dreptul poporului, ceea ce-i •interesează pe ei sînt intere
sele poporului. De aceea, cînd o luptă e iminentă, ei nu au 
nevoie să examineze interesele şi poziţi1le diferitelor tlase. 
Ei n-au nevoie să-şi cîntărească cu prea multă minuţiozitate 
propriile lor mijloace. Ei n-au decît să dea semnalul, pentru 
ca poporul să se arunce cu toate inepuizabilele lui resurse 
împotriva asupritorilor. Şi dacă în reaQitate reiese că inte
resele democraţilor nu prezintă interes şi că puterea lor e 
neputinţă, de vină sînt sau sofiştii perfizi,  care dezbină po
porul indivizibil în diferite tabere duşmane, sau armata care 
era prea abrutizată şi prea orbită ca să priceapă că scopurile 
pure ale democraţiei sînt spre binele ei, sau totul a dat greş din 
cauza unui amănm de execuţie, sau, în sfîrşit, o întîmplare 
neprevăzută a dus de rîndul acesta Ia un eşec. In orice caz, 
democratul iese din cea mai ruşinoasă înfrîngere tot atît de 
imacula·t pe cit de inocent intrase în luptă, iese cu c·onvin
gerea nou formată că trebuie să învingă, că nu el însuşi şi 
partidul său trebuie să abandoneze vechiul punct de vedere, 
i, illvers, că împTejurările trebuie să se coacă. 

Nu trebuie deci să ne închipuim că Montagne, decimată, 
frîntă şi umilită de noul regulament parlamentar, era chiar 
atît de nenorocită. Dacă 13 iunie a înlăturat pe conducătorii 
ei, pe de altă parte, aceeaşi zi a făcut loc unor „talenteu de 
mina a doua, care se simţeau măgulite de noua lor situaţie. 
Dacă neputinţa lor în parlament nu mai putea fi pusă la 
îndoială, acum erau în schimb îndreptăţiţi să-şi limiteze activi
tatea la explozii de indignare morală şi la declamaţii zgomo
toase. Dacă partidul ordinii îi prezenta drept ultimii repre
zentanţi oficiali ai revoluţiei, întruchiparea tuturor ororilor 
anarhiei, ei puteau fi în realitate cu atît mai banali şi mai 
modeşti. Iar în ceea ce priveşte înfrîngerea de la 13 iunie, ei 
se consolau cu exclamaţia profundă : „Să îndrăznească numai 
să se atingă de votul universal I Ii vom arăta noi cine sîntem. 
Nous verrons I " * 

In ceea ce priveşte pe montagnarzii refugiaţi în străină
tate, ajunge să menţionăm aici că Ledru-Rollin, pentru că reu
şise să distrugă iremediabil, în mai puţin de două săptămîni, 
puternicul partid în fruntea căruia se afla, s-a socotit dup ă 
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aceasta chemat să formeze un guvern francez in partibus * ; 
că figura sa, privită de la distanţă, desprinsă de cîmpul de 
acţiune, părea să crească pe măsură ce nivelul revoluţiei 
scădea şi mărimile oficiale ale Franţei oficiale deveneau tot 
mai minuscule ; că a putut figura drept candidat republican 
în 1852 ; că trimitea periodic circulare către valahi şi alte 
popoare prin care îi ameninţa pe despoţii de pe continent cu 
faptele sale vitej eşti şi cu cele ale aliaţilor săi. Oare Prou
dhon nu avea de loc dreptate cînd le striga acestor domni : 
„Vous n'eres que des blagueurs I "  **  

L a  13 iunie partidul ordinii n u  numai că a fărîmat puterea 
Montagnei, dar a adoptat, totodată, pri.cipiul subordonării 
constituţiei hotărîrilor majorităţii Adunării naţionale. Şi iată 
ce înţelegea l prin republică : burghezia domină în cadrul 
unor fome parlamentare, fără ca dominaţia ei să fie îngrădită, 
ca sub monarhie, de un veto al puterii exeutive sau de 
dreptul acesteia de a dizolva parlamentul. Aceasta este, 
potrivit definiţiei lui Thiers, republica parlamentară. Dar dacă 
burghezia şi-a asigurat, la 13 iunie, puterea nelimitat. înăun
trul parlamentului, nu a dat ea oare parlamentului însuşi o 
lovltură nimicitoare, slăbinduJ în faţa puterii executive şi a 
poporului p rin faptul că a îndepărtat din parlament fracţiu
nea lui cea mai populară ? Predînd pa11chetelor fără multe 
formalităţi un mare număr de deputaţi, parlmentul a anulat 
propria lui imunitte p arlamentară. Regulamntul umilitor 
căruia i-au fost supuşi deputaţii Montagnei ridica prestigiul 
preşedintelui republicii în aceeaşi m ăsură în oare cobom 
prestigiul fiecăui reprezntant al poporului în p arte. Stigma
tizînd insurecţia, dezlănţuită pentru apărarea constituţiei, ca 
un act anarhic tinzînd la răsturnarea societăţii, burghezia 
şi-a răpit sie însăşi dreptul de a face apel la insurecţie în 
cazul că puterea executivă ar voi să violeze constituţia îm
p otriva ei. Şi ironia istoriei a vrut ca genemlul Oudinot, care 
bombardase Roma din ordinul lui Bonaparte, provocînd ast
fel în mod direct rebeliunea constituţională din 13  iunie, să 
fie recomandait cu ai stăruinţe, dar fără succes, p oporului 
la 2 decembrie 1851 de către partidul ordinii ca apărător al 
constituţiei împotriva lui Bonaparte. Un alt erou al lui 13 iunie, 
Vieyra, care fusese elogiat de la tribuna A dună1ii naţionale 
pentru fărădelegile comise, în fruntea unei hande formate din 
Gărzi naţionale aparţinînd marii finanţe, în localurile unor 
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ziare democratice, acelaşi Vieyra era iniţiat în complotul lui 
Bonaparte şi a contribuit în mare măsură ca Adunarea naţio
nală să fie lipsită, în clipele ei de agonie, de orice ajutor din 
partea Gărzii naţionale. 

13 iunie mai avea şi altă semnificaţie. Montagne a vrut 
să obţină cu tot dinadinsul punerea sub acuzare a lui Bona
p arte. Infrîngerea ei a însemnat deci o victorie directă a lui 
Bonaparte, un triumf personal asupra duşmanilor săi demo
craţi. Partidul ordinii a obţinut această victorie, Bonaparte 
nu avea decît s-o consemneze în contul său. Ceea ce a şi 
făcut. La 14 iunie se putea citi pe zidurile Parisului o procla
maţie în care preşedintele, chipurile, fără a i făcut ceva pen
tru aceasta, împotriva voinţei sale, numai sub presiunea eve
nimentelor, ieşea in izolarea sa monahală, se plîngea pe 
tonul unei virtuţi neînţelese de calomniile adversarilor săi 
şi, i dentificînd în aparenţă persoana sa cu cauza ordinii, i den
tifica în realitate cauza ordinii cu propria sa persoană. In 
afară de aceasta, deşi Adunarea naţională aprobase ulterior 
expediţia împotriva Romei, iniţiatorul ei era Bonaparte. După 
ce îl reinstalase pe marele preot Samuel la Vatican, Bo, 
naparte putea spera că va intra, ca un nou rege David, la 
Tuilerii 68• Ii cîştigase de partea sa pe popi. 

Rebeliunea in 13 iunie s-a mărginit, după cum am văzut, 
la o paşnică demonstraţie de stradă. In lupta împotriva ei nu 
se puteau deci cuceri nici un fel de lauri războinici. Totuşi, 
în acea epocă, săracă în eroi şi în evenimente, partidul ordinii 
a transformat această bătălie fără vărsare de sînge într-un 
al doilea Austerlitz. Tribuna şi presa slăveau armata ca forţă 
a ordinii, în opoziţie cu masele populare, expresie a neputin
ţei anarhiei, şi pe Changamier ca „bastion al societăţii " -
mistificare în care, în cele din urmă, a ajuns să creadă şi el. 
Intre timp însă unităţile militare suspecte au fost pe ascuns 
îndepărtate din Paris, regimentele care în timpul alegerilor 
au dat dovadă de o stare de spirit democratică au fost exilate 
din Franţa în Algeria, elementele recalcitrante din rîndurile 
armatei au fost mutate în unităţi disciplinare ; în sfîrşit, presa 
era sistematic izolată de cazarmă şi cazarma de societatea 
civilă. 

Am ajuns aici la cotitura decisivă a istoriei Gărzii naţio
nale franceze. In 1830 ea hotărîse soarta restauraţiei. Sub 
Ludovic-Filip, fiecare rebeliune în care Garda naţională era 
de partea trupelor dădea greş. Cînd în februarie 1848 ea a 
avut o atitudine pasivă faţă de insurecţie şi o atitudine echi� 

1 1 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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vacă faţă de Ludovic-Filip, acesta s-a considerat pierdut, şi 
a fost într-adevăr pierdut. ln felul acesta s-a înrădăcinat con
vingerea că revoluţia nu poate ii fără Garda naţională 
şi că armata nu poate ieşi biruitoare avînd împotriva ei Garda 
naţională. Aceasta era credina superstiţioasă a armatei în 
atotputernicia populaţiei civile. Zilele din iunie 1848, cînd 
întreaga Gardă naţională împreună cu trupele de linie au 
zdrobit insurecţia, au întărit şi mai mult această credinţă. 
După venirea la putere a lui Bonaparte, poziţia Gărzii naţio
nale a slăbit oarecum prin faptul că Changarnier a unit în 
mod anticonstituţional în mîinile sale, comandamentul ei cu 
comandamentul diviziei I a trupelor de linie. 

După cum comandamentul Gărzii naţionale apărea acum 
ca un atribut al comandamentului militar suprem, tot astfel 
şi Garda naţională însăşi nu mai era decît o anexă a trupelor 
de linie. La 13 iunie ea a fost în cele din urmă sfărîmată - şi 
nu numai din cauză că, începînd din această zi, s-a trecut în 
toate colţurile Franţei la dizolvarea ei treptată, parte cu parte, 
pînă n-au rămas din ea decît frînturi. Demonstraţia de la 
13 iunie a fost înainte de toate o demonstraţie a părţii demo
cratice a Gărzilor naţionale. Este drept că ele nu au opus ar
matei armele, ci uniformele lor ; dar tocmai această uniformă 
constituia talismanul. Armata s-a convins că această uniformă 
nu era decît o cîrpă de lînă ca oricare alta. Vraj a s-a spul
berat. ln zilele din iunie 1848, burghezia şi mica burghezie, 
reprezentate prin Garda naţională, se uniseră cu armata îm
potriva proletariatului. La 13 iunie 1849 burghezia a pus ar
mata să împrăştie Garda naţională mic-burgheză ; la 2 decem
brie 1851 nu mai exista nici Garda naţională burgheză, şi 
Bonaparte nu a făcut decît să constate acest fapt atunci cînd 
a iscălit ulterior decretul de dizolvare a ei. Astfel însăşi bur
ghezia sfărîmase ultima armă de care dispunea împotriva 
armatei. Dar ea fusese nevoită să facă acest lucru din mo
ment ce mica burghezie nu o mai urma ca vasal, ci o înfrunta 
ca rebel, aşa cum în genere a fost nevoită să sfărîme cu pro
pria-i mînă toate mijloacele ei de apărare împotriva absolu
tismului de îndată ce devenise ea însăşi absolutistă. 

Intre timp, recucerirea puterii, care părea să i fost pier
dută în 1848 doar pentru a fi regăsită în 1849 eliberată de 
orice îngrădire, era sărbătorită de partidul ordinii prin in
vective împotriva republicii şi a constituţiei, prin blesteme 
la adresa tuturor revoluţiilor viitoare, prezente şi trecute, 
inclusiv a celei făcute de propriii lui conducători, şi, în sfîr-
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şit, prin legi care puneau căluş presei, suprimau dreptul de 
asociere şi statorniceau starea de asediu ca instituţie orga
nică. Apoi Adunarea naţională şi-a suspendat şedinţele din 
mijlocul lunii august pînă la mij locul lunii octombrie, după 
ce a numit o comisie permanentă pentru toată durata va
canţei. In cursul acestei vacanţe, legitimiştii puneau la cale 
intrigi cu Ems, orleaniştii cu Claremont, Bonaparte în tur
neele sale princiare prin ţară, iar consiliile departamentale în 
consfătuirile cu privire la revizuirea constituţiei, - fapte 
care se repetau regulat în timpul vacanţelor periodice ale 
A dunării naţionale şi de care mă voi ocupa abia cînd ele 
vor fi devenit evenimente. Aici mai trebuie remarcat doar 
că Adunarea naţională a procedat nepolitic dispărînd de pe 
arena politică pentru intervale mai îndelungate, lăsînd să 
apară în fruntea republicii o singură figură, fie şi lamenta
bilă, figura lui Ludovic Bonaparte, în timp ce partidul ordinii, 
spre indignarea publicului, se dezagrega în elementele lui 
componente regaliste, care aveau aspiraţii contradictorii în 
ceea ce priveşte restaurarea. Ori de cîte ori înceta în timpul 
acestor vaoanţe zgomotul asurzitor l parlamentului, corpul 
s ău dizolvîndu-se în naţiune, se vedea limpede că un singur 
lucru mai lipsea pentru a desăvîrşi fizionomia adevăată a 
acestei republki : să permanentizeze vaoanţa parlamentului 
şi să înlocuiască devi�a ei : Liberte, egalite, frateite, p rin 
cuvintele fără echivoc : Infanterie, Cavalerie, Artilerie I 
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IV 

Adunarea naţională s-a întrunit din nou la mij locul lui 
octombrie 1 849. La 1 noiembrie Bonaparte a surprins-o cu un 
mesaj prin care anunţa demiterea guvernului Barrot-Falloux 
şi constituirea unui nou guvern. Niciodată lacheii n-au fost 
daţi afară u mai puţină ceremonie decît şi-a concediat 
Bonaparte miniştrii. Loviturile de picior destinate Adunării 
naţionale le-au căpătat deocamdată Barrot & Co. 

Guvernul Barrot, comp us din legitimişti şi orleanişti, era, 
precum am văzut, un guvern al p artidului ordinii. Bonaparte 
avusese nevoie de el pentru a dizolva Constituanta repu
blicană, pentru a pune la cale expediţia împotriva Romei şi 
a sfărîma partidul democrat. El se eclipsase în aparenţă în 
spatele acestui guvern, cedînd puterea guvernamentală parti
dului ordinii şi punîndu-şi modesta mască pe care sub Ludovic
Filip o purtau giranţii responsabili de gazete - masca unui 
homme de paille *. Acum el lepăda o mască care nu mai era 
vălul uşor sub care îşi putea ascunde trăsăturile, ci masca 
de fier care-l împiedica să-şi arate fizionomia proprie. El a 
instalat guvernul Barrot pentru ca în numele partidului ordinii 
să zdrobească Adunarea naţională ; el l-a demis pentru a pro
clama independenţa propriului său nume faţă de Adunarea 
naţională a p artidului ordinii. 

Pretexte plauzibile pentru această demitere nu lipseau. 
Guvernul Barrot neglij a pînă şi regulile bunei-cuviinţe care 
trebuiau respectate faţă de preşedintele republicii, pentru ca 
acesta să apară ca o autoritate alături de Adunarea naţională. 
In timpul vacanţei Adunării naţionale, Bonaparte a dat publi
cităţii o scrisoare adresată lui Edgar Ney în care se p ărea că 
dezaprobă atitudinea neliberală a papei *, aşa cum, în apozi-

* - om de paie. - Nota trad. 
** - Pius al !X-lea. - Nota red. 
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ţie cu Constituanta, publicase o scrisoare prin care-l lăuda pe 
Oudinot pentru atacul împotriva republicii de la Roma. Atunci 
cînd Adunarea naţională a votat bugetul expediţiei împotriva 
Romei, Victor Hugo, dintr-un liberalism de paradă, a adus în 
discuţie scrisoarea amintită. Partidul ordinii a înnăbuşit sub 
exclamaţii de neîncredere şi dispreţ însăşi ideea că toanele 
lui Bonaparte ar putea avea vreo importanţă politică. Nici 
unul dintre miniştri nu a ridicat mănuşa aruncată lui 
Bonaparte. Cu altă ocazie Barrot a rostit de la tribună, cu 
cunoscutul lui patetism lipsit de conţinut, cuvinte pline de 
indignare împotriva „abominabilelor uneltiri" care, după 
spusele lui, se urzeau în anturajul imediat al preşedintelui. 
ln sfîrşit, acelaşi guvern care obţinuse de la Adunarea naţio
nală o pensie de văduvă pentru ducesa de Orleans a respins 
orice propunere de majorare a listei civile a preşedintelui. 
ln persoana lui Bonaparte, pretendentul la coroana imperială 
se contopea însă atît de intim cu aventurierul decăzut, încît 
acea idee măreaţă că el ar fi menit să restaureze imperiul 
era mereu întregită de ideea că poporul francez ar fi menit 
să-i plătească datoriile. 

Guvenul Barrot-Falloux a fost primul şi ultiml guvern 
parlamentar instituit de Bnaparte. De aceea demiterea lui 
consiituie o cotitură de o importanţă hotărîtoare. O dată ou 
l, partidul ordinii pierdea - pntru a nu o mai recîştiga 
niciodată - o poziţie indispensabilă pentru menţinerea regi
muli parlamentar : pîrghia puterii executive. Este lesne de 
înţeles că într-o ţară ca Franţa, în care puterea exeutivă 
dispune de o armată de funcţionari de peste o jumătate de 
mlion de oameni, ţinînd asrtfel permnent o masă enonă de 
interese şi persoane în cea mai absolută depndenţă ; în care 
statul învăluie, c·ontrolează, reglemntează, supraveghează şi 
tutelează societatea civilă, începînd u cele mai cuprinzătoare 
maifestăi ale vieţii ei şi pînă 1a cele mai neîsemnate �m
p1suri, de la cele mai generale forme ale existenţei ei pînă 
la viaţa pa11ticulară a indivizilor ; în care acest orgaim 
parazitar, datorită extraordinarei cent1alizări, devine omni
prezent, atotştiutor şi capătă o mobilitate şi elastidtate mă
rită, care nu-şi au corespondeut decît în dependnţa neputin
cioasă, în incoerenţa şi caracterul amorf 1l adevăraului 
orgnism social, � este lesne de înţeles că într-o astfel de 
ţară Adunarea naţională pierdea, o dtă 1cu dreptul de a dis
pune de posturile ministeriale, orice inluenţă reală, dacă nu 
simpifica în acelaşi timp admnstraţia statul!i, dacă nu re-
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ducea, pe oîrt posibil, armata de funcţionari şi, în sfîrşit, dacă 
nu îndena societatea civilă şi opinia publică săşi creeze 
prop.i1e lor orgae, independente de pJterea guvenamn
tală. Interesul material l burgheziei frainceze este însă cit se 
poarte de strîns legat toai de menţinerea Cestei întinse 
şi foarte iamifiiaate maşini de stat. Aki îşi plasează ea sur
plusl de populaţie şi îşi completează, sub fomă de salarii 
de la stat, ceea ce nu poate încasa sub formă de profituri, do
bîi, rente :şi ono1au. Pe de ·altă pa1te, interesul politic al 
burgheziei o silea să înteţească zilnic represillea, a!ică mij
loacele şi personalul puterii de sta•t, fiind totodată nevoită să 
ducă un război necurmJt împotniva opiniei publice, mutilînd 
şi paralizind prin neînc'rederea sa organele indpendnte ale 
mişcării sodale, acolo unde liU reuşea să le amputeze cu 
desăvîrşire. Astfel burghezia franceză era constrînsă pri. po
ziţia ei de iclagă, e de o pae, să distrugă condiţiile de eiis
tenţă le oricări puteri parlamentare, deci şi pe ale ei, iar 
e de ltă parte să facă de neînvins puterea executivă, care 
îi era ostilă. 

Noul guven se numea guvemu'l d'Hautpoul. Nu pentru că 
gneralul d'Hautpoul ar fi primit rangul de prim-ministru. 
Dmotivă, o dată cu demiterea lui Barrot, Bonapate a su
primat aeaită dntate, cae îl c·ondna de fapt e preşe
dintele republicii 1a nulitatea legală a ni rege constituţio
nal, dar a unui rege ·constluţiona'l fără tron şi fără coroană, 
fră scptru şi făTă spadă, fără privilegiul iresponsabităţii 
persoanei sale, fără ptul eredHiar la titlul suprem în stat 
şi - ceea ce era mai grav - fără listă civilă. In guvernul 
d'Hautpoul se afla n singur om cu renume pa1lamentar, că
mătarul Fould, unl dintre reprezentanţii de cea mai tristă 
faimă ai marii finanţe. Lui îi reveni portofoliul finanţelor. E de 
ajuns să răsfoieşti buletinele cursurilor bursei din Paris, ca să 
vezi că, începînd de la 1 noiembrie 1 849, titlurile franceze urcă 
sau coboară după cum urcă sau coboară acţiunile lui Bona
paite. Bnaparite îşi găsise astfel un aliat la bursă şi pusese 
totodat! mina şi e po1iţie, numindu-l pe Carlier prefect de 
poiţie al Parisuli. 

Dar consecinţele schimbării de guvern nu puteau ieşi la 
iveală decît pe măsură ce se desfăşurau evenimentele. Pen
tru moment Bonaparte nu făcuse decît un pas înainte, dar 
pentru a fi cu atît mai izbitor aruncat înapoi. Mesaj ul său 
grosolan a fost urmat de cea mai servilă declaraţie de su
punere faţă de Adunarea naţională. Ori de cite ori miniştrii 
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încercau cu sfială să supună Adunării capriciile personale 
ale preşedintelui sub formă de proiecte de lege, se părea că 
ei execută în silă - şi numai constrînşi fiind de poziţia lor 
- ordinele ridicole de al căror insucces erau dinainte con
vinşi. Ori de cite ori Bonaparte îşi divulga intenţiile în spa
tele miniştrilor, j onglînd cu ale sale 11idees napoleoniennes "  69, 
propriii săi miniştri îl dezaprobau de la tribuna Adunării na
ţionale. Poftele sale de uzurpare păreau că se manifestă nu
mai pentru a întreţine rîsetele răutăcioase ale adversarilor 
săi. El se purta ca un geniu nerecunoscut, pe care toată lu
mea îl ia drept prostănac. Niciodată n-a fost mai dispreţuit 
de toate clasele ca în această perioadă. Niciodată burghezia 
nu a dominat în mod mai absolut, niciodată nu a făcut mai 
ostentativ paradă de puterea ei. 

Nu voi descrie aici istoria activităţii ei legislative, care 
în această perioadă se rezumă la două legi : legea care re
intoduce impozitul pe vin şi legea învă/ămîntului, care in
terzice ateismul. Dacă li se îngreuia francezilor consuma
rea vinului, li se servea în schimb, u multă dănicie, apa 
vieţii veşnice. Dacă prin impozitul pe vin burghezia declara 
inviolabil vechiul şi odiosul sistem fiscal francez, prin legea 
învăţămîntului ea căuta să menţină vechea stare de spirit a 
maselor, care le permitea să suporte acest sistem fiscal. Ră
mîi uimit văzînd cum orleaniştii, burghezii liberali - vechii 
apostoli ai voltairianismului şi ai filozofiei eclectice - în
credinţează iezuiţilor, duşmanii lor înveteraţi, călăuzirea 
spiritului francez. Intre orleanişti şi legitimişti puteau să 
existe divergenţe în privinţa pretendentului la tron, dar ei 
pricepeau că dominaţia lor comună le impunea să unească 
mijloacele de asuprire a două epoci, că mijloacele de subju
gare ale monarhiei din iulie trebuiau completate şi întărite 
cu mijloacele de subjugare ale restauraţiei. · 

Ţăranii, înşelaţi în toate nădejdile lor, striviţi, mai mult 
ca oricînd, pe de o parte de preţurile scăzute ale grînelor, pe 
de altă parte de povara crescîndă a impozitelor şi a sarcinilor 
ipotecare, au început să se agite în departamente. Li s-a răs
puns prin prigonirea învăţătorilor, care au fost puşi sub tutela 
popilor, prin prigonirea primarilor, care au fost puşi sub tutela 
prefecţilor, şi prin organizarea unui sistem de spionaj căruia 
i-a fost supusă toată lumea. La Paris şi în oraşele mari reac
ţiunea însăşi poartă amprenta epocii sale şi mai mult pro
voacă decît reprimă. La ţară ea devine searbădă, grosolană, 
meschină, obositoare, sîcîitoare, într-un cuvînt jandarm. E de 
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înţeles cum trei ani de regim j andarmeresc, binecuvîntat de 
regimul popesc, trebuiau să demoralizeze masele necoapte. 

De oricîtă patimă şi de oricite declamaţii ar fi făcut uz 
partidul ordinii de la tribuna Adunării naţionale împotriva 
minorităţii, vorbirea lui rămînea monosilabică, asemenea ce
lei a creştinului, ale cărui cuvinte trebuie să fie : da, da, nu, 
nu I Monosilabică la tribună ca şi în presă. Searbădă ca o 
ghicitoare a cărei dezlegare e dinainte cunoscută. Fie că e 
vorba de dreptul de petiţionare sau de impozitul pe vin, de 
libertatea presei sau de libertatea comerţului, de cluburi sau 
de organizarea municipală, de apărarea libertăţii personale sau 
de reglementarea bugetului de stat - lozinca se repetă me
reu, tema rămîne mereu aceeaşi, sentinţa este dinainte gata 
şi glăsuieşte �nvariabil : „Socialism /" .  E declarat socialist 
pînă şi liberalismul burghez şi iluminismul burghez, socialistă 
e declarată şi reforma financiară burgheză. Socialism era să 
construieşti o cale fe1ată acolo unde exista dej a un canal, 
şi tot sdilism era să te apeli cu bastonul cind erai atacat 
u spada. 

Aceasta uu era numai n fel de a vorbi, o modă sau tac
tică de pa1tid. Burghezia îşi dădea foarte bine seama că toate 
armele pe care le făurise împotriva feudalimului se întor
ceau cu tăişul împotriva ei însăşi, că toate mijloacele 
de culturaliare pe care le chemase la viaţă se răsc·u1au îm
potriva p ropriei ei civilizaţii, că toţi zeii pe care îi crease o 
părsiseră. Ea a înţeles că toarte aşa-zisele libertăţi cetăţe
neşi şi organe de progres atentau 1la dominaţia ei de clasă 
şi meninţau atît b aza ei socială cit şi vîrfl i politic, că, 
prin urmre, deveniseră „socialiste".  Ea a văzut cu drept cu
vînt în această ameninţare şi în acest atntat secretul socia
lismului, l c ăi sens şi tendinţe le aprecia mai just decit 
se aprecia pe sine însuşi aşa-zisul socialism, care de aceea 
nu poate să înţeleagă de ce burghezia îi întoarce spatele cu 
atîta încăp ăţinre, fie că de.înge sntimental suferinţele 
omnirii, fie că vesteşte creştineşte venirea împărăţiei de o 
mie de i şi frăţia universală, fie că sporovăieşte umaist 
despre spirit, cultură şi libertate sau nscoc·ete doctrinar un 
sistem de împăcare şi prosperitate a tuturor claselor. Un sin
gur lucru nu l-a înţeles burghezia : că, judecind în mod con
secvent, propriul ei regim parlamentar şi în gnere domina
/ia i politică rau soite să-şi atragă, la undul lor, oprobriul 
general ca socialiste. Cită vreme dominaţia clasei burgheze 
nu se orgnizase pe dep[in, cită vreme ea nu-şi găsise expre-
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sia politică pură, nici antagonismul dintre ea şi celelalte 
dase nu putea să se maifeste în forma sa pură şi, unde apă
rea, nu putea lua acea întorsătură periculoasă oare transformă 
oice luptă împotriva pl:rl de stat înr-o luptă împotiva 
capitlului. Dacă burghezia vedea o periolitare a „liniştii " în 
oiie manifestare a vieţii socile, cum se face că a vrut să 
impună în fntea societăţii regimul neliniştii, propiul i re
im, regimul parlamentar, oare - după expresia unuia din
te oratorii i - nu triieşte decît în luptă şi prin luptă ? Re
gimJl parlamentar trăieşte din discuţie ; cum ar putea deci 
interzice discuţia ? In cadrul acestui regim, orke interes, oiice 
instituţie socilă se transformă în idei generale şi sînt discu
t ate ca idei ; cum să se ridice vreun interes, v1 eo insrtituţie 
oarecare deasupra gîndiril şi să se impună ca dogmă ? Lupta 
oratorică de l a  tribună provoacă lupta scribilor în presă ; dez
baterile din clubul parlamentului se oompletează în mod ne
cesar u dezbatrile care au loc în Cluburile din sloane şi  
tavene ; deputaţii, care fac mereu apel la opinia publică, îi 
dau dreptul acesteia să-şi exprime adevărata opinie prin pe
tiţii. Regimul parlamentar lasă totul pe s eama hotărîrii ma
j oităţilor ; m să nu vrea, -aşadar, maile majoităţi din 
afara parlamntului să deoidă ele ? Dacă voi, icei de pe lll
mile statului, cîntaţi n vioară, la ce 1altceva vă puteţi aş
tepta decît 1ca cei de jos să j oace ? 

Aşadar, prin faptul că acuză acum de erezie „socialistă • 
ceea ce mai înainte ridica în slăvi ca „liberalism",  burghezia 
recunoaşte că propriul ei intres dictează ca ea să se slveze 
de pericolul autoguvernării ; că pentru a restabili liniştea în 
ţară trebuie înainte de toate să liniştească propriul ei parla
ment burghez ; că pentru a păstra intactă puterea ei socială 
trebuie zdrobită puterea ei politică ; că burghezii, ca particu
lari, pot continua să exploateze celelalte clase şi să se bucure 
netulburaţi de proprietate, de familie, de religie şi de ,ordine, 
doar cu condiţia ca burghezia ca clasă să fie condamnată, 
alături de celelalte clase, la aceeaşi nulitate politică ; că pen
tru a-i salva punga trebuie să i se ia coroana, iar sabia care 
urma s-o apere trebuie totodată atîrnată, ca o sabie a lui 
Damocles, deasupra propriului ei cap. 

In domeniul intereselor cetăţeneşti generale, Adunarea 
naţională s-a dovedit atît de inactivă, încît, de pildă, tratati
vele cu privire la construirea liniei ferate Paris-Avignon, care 
începuseră în iarna anului 1 850, nu fuseseră încă încheiate la 
2 decembrie 1 851 . Cînd nu era vorba de asuprire, de acţiuni 
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reacţionare, Adunarea suferea de o sterilitate iremediabilă. 
Pe cînd guvernul lui Bonaparte iniţia legi în spiritu] parti

dului ordinii, depăşind chiar acest partid prin asprimea cu 
care aceste legi erau aplicate, preşedintele, pe de altă parte„ 
căuta să cucerească popularitate prin propuneri de o absur
ditate puerilă, subliniind ostilitatea lui faţă de Adunarea 
naţională şi făcînd aluzii la nişte proiecte tainice, pe care îm
prejurările le împiedică deocamdată să dezvăluie poporului 
francez comorile lor ascunse. Aşa a fost propunerea de a aloca 
subofiţerilor un supliment zilnic de patru sous. Aşa a fost 
propunerea de a se înfiinţa o casă de împrumut pe uvînt de 
onoare pentru muncitori. Bani în dar şi bani cu împrumut -
iată perspectivele cu care spera să momească masele. Daru
rile şi împrumuturile - la asta se reduce ştiinţa financiară a 
lumpenproletariatului, atît a celui distins cit şi a celui de rînd. 
La asta se rezumau resorturile pe care Bonaparte ştia să le 
pună în mişcare. Nicicînd un pretendent n-a speculat în mod 
atît de plat platitudinea maselor. 

Adunarea naţională a ripostat în repetate rînduri u ve
hemenţă la aceste încercări evidente de a dobîndi populari
tate pe socoteala ei, avînd în vedere pericolul crescînd că 
acest aventurier, pe care-l hărţuiau datoriile şi pe care nu-l 
reţinea o reputaţie dobîndită, ar putea risca o lovitură des
perată. Divergenţele dintre partidul ordinii şi preşedinte lua
seră un caracter ameninţător, cînd deodată un eveniment 
naştpat 1 aruncă iar, plin de căinţă, în braţele partidului. 
Ne referim la alegerile parţiale de la 1 0  martie 1 850. Aceste 
alegeri s-au ţinut pentru a completa locurile devenite vacante 
după 13 iunie, cînd o seamă de deputaţi au ajuns în închi
soare sau în exil. Parisul a ales numai candidaţi democraţi
sociali. Mai mult încă : cele mai multe voturi le-a întrunit un 
insurgent din iunie 1848, de Flotte. Astfel s-a răzbunat mica 
burghezie pariziană, aliată cu proletariatul, pentru înfrîngerea 
suferită la 13 iunie 1 849. Părea că mica burghezie dispăruse 
în momentul primejdiei de pe cîmpul de luptă numai pentru 
a reapare într-un moment prielnic, cu forţe de luptă sporite şi 
cu o lozincă de luptă mai îndrăzneaţă. O împrejurare părea 
să sporească pericolul acestei izbînzi electorale. Armata vo
tase la Paris pentru insurgentul din iunie, împotriva lui La 
Hitte, unul dintre miniştrii lui Bonaparte, iar în departamente 
votase în mare parte pentru montagnarzi, care şi aici păstra
seră superioritatea asupra adversarilor lor, deşi nu în mod 
atît de categoric ca la Paris. 
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Dintr-o dată Bonaparte s-a văzut din nou faţă în faţă cu 
revoluţia. Ca la 29 ianuarie 1849, ca la 13  iunie 1 849, el s-a 
ascuns şi la 1 0  martie 1850 îndărătul p artidului ordinii. Cu 
capul plecat, el a cerut umil iertare, s-a oferit să numească, 
la porunca maj orităţii parlamentare, orice guvern ar fi dorit 
ea, i-a implorat chiar pe şefii partidelor orleanist şi legitimist, 
pe de-alde Thiers, Berryer, Broglie, Mole, într-un cuvînt pe 
aşa-zişii burgravi 70, să treacă ei înşişi la cîrma statului. 
Partidul ordinii n-a ştiut să profite de această ocazie unică. 
In loc să pună cu îndrăzneală mina pe frînele puterii care i 
se ofereau, el nici măcar nu l-a silit pe Bonaparte să reinsti
tuie guvernul demis de el la 1 noiembrie. El s-a mulţumit doar 
să-l uilească, iertîndu-1, şi să introducă în guvernul d'Haut
poul pe d-l Baroche. Acst Baroche tunase şi fulgease ca 
acuzator public la tribunalul suprem din Bourges, prima oară 
împotriva revoluţionarilor de la 15 mai, a doua oară împo
triva democraţilor de la 1 3  iunie, în ambele rînduri acuzîn
du-i de a fi atentat împotriva Adunării naţionale. Mai tîrziu, 
nici unul dintre miniştrii lui Bonaparte n-a contribuit mai 
mult decît dînsul la umilirea Adunării naţionale, iar după 
2 decembrie 1851  îl regăsim în înalta şi bine remunerata func
ţie de vicepreşedinte al senatului. El a scuipat în ciorba revo
luţionarilor ca s-o mănînce Bonaparte. 

Partidul democraţiei sociale, la rîndul său, părea că nu 
umblă decît după pretexte pentru a-şi pune din nou în joc 
victoria şi pentru a-i micşora importanţa. Vidai, unul dintre 
deputaţii recent aleşi la Paris, fusese ales în acelaşi timp şi 
la Strasburg. El a fost convins să opteze pentru Strasburg şi 
ă renunţe la mandatul de la Paris. Aşadar, în loc să ea 
victoriei sale în alegeri un caracter definitiv şi să silească 
astfel partidul ordinii să i-o dispute imediat în parlament, în 
loc să constrîngă adversarul să dea lupta într-un moment în 
care poporul era plin de entuziasm, iar în armată domnea o 
stare de spirit favorabilă, partidul democrat a obosit Parisul 
în cursul lunilor martie şi aprilie cu o nouă agitaţie electo
rală. El a lăsat pasiunile răscolite ale poporului să se con
sume în acest nou joc de-a alegerile provizorii, a slăbit ener
gia revoluţionară cu succese constituţionale, făcînd-o să se 
irosească în intrigi mărunte, declamaţii goale şi  într-o agita
ţie iluzorie, şi a dat astfel burgheziei timp să se reculeagă şi 
să se pregătească, a făcut, în sfîrşit, ca însemnătatea alege
rilor din martie să scadă, găsindu-şi un comentar sentimen
tal în alegerile parţiale din aprilie prin alegerea lui Eugene 
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Sue. Intr-un cuvînt, partidul democraţiei sociale a făcut din 
10 martie o păcăleală de 1 aprilie. 

Majoritatea parlamentară şi-a dat seama de slăbiciunea 
adversarului ei. Cei şaptesprezece burgravi ai partidului or
dinii - căci Bonaparte lăsase în seama lui conducerea şi res
ponsabilitatea atacului - au elaborat o nouă lege electorală. 
Prezentarea acestei legi a fost încredinţată d-lui Faucher, 
care ceruse să i se facă această cinste. La 8 mai el a depus 
un proiect de lege care suprima votul universal, impunea ale
gătorilor să fi locuit timp de trei ani în localitatea în care 
votează şi, în sfîrşit, în ce-i priveşte pe muncitori, făcea ca 
stabilirea duratei acestei domicilieri să depindă de certifica
tul eliberat de patronii lor. 

Pe cit de revoluţionară fusese agitaţia şi fierberea demo
craţilor în timpul campaniei electorale constituţionale, pe atît 
de constituţional predicau ei acum - cind trebuiau să dove
dească cu arma în mină seriozitatea victoriei lor electorale 
- ordine, calm maiestuos (calme maj estueux) , comportare 
legală, cu alte cuvinte supunere oarbă în faţa voinţei contra
revoluţiei, care îşi zicea lege. In decursul dezbaterilor, Mun
tele făcea de ruşine partidul ordinii, opunînd pasiunii revolu
ţionare a acestuia atitudinea calmă a omului de treabă, care 
rămîne pe terenul legalităţii, şi strivindu-l cu teribila imputare 
că procedează în chip revoluţionar. Pînă şi deputaţii recent 
aleşi se străduiau să dovedească, printr-o atitudine corectă şi 
chibzuită, cit de nedreaptă era acuzaţia că sînt anarhişti, iar 
alegerea lor să fie prezentată ca o victorie a revoluţiei. La 
31 mai a fost votată noua lege electorală. Montagne s-a mul
ţumit să strecoare un protest în buzunarul preşedintelui. Le
gea electorală a fost urmată de o nouă lege a presei, prin care 
presa revoluţionară era complet suprimată 71• Ea şi-a meritat 
soarta. După acest potop, „National u şi „Presse u 72, două or
gane burgheze, au rămas posturile cele mai avansate ale re
voluţiei. 

Am văzut că conducătorii democraţi făcuseră totul, în 
martie şi aprilie, pentru a antrena poporul din Paris la o luptă 
iluzorie, aşa după cum după 8 mai au făcut totul pentru a-l 
opri de la o luptă adevărată. Pe lingă aceasta, nu trebuie să 
uităm că anul 1850 fusese un an de o excepţională prosperi
tate industrială şi comercială, aşa incit proletariatul parizian 
avea cu prisosinţă de lucru. Dar legea electorală din 31 mai 
1 850 excludea proletariatul de la orice participare la puterea 
politică, îndepărtîndu-1 chiar de pe cimpul de luptă. Ea arunca 
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pe muncitori înapoi în situaţia de paria în care se aflaseră 
înaintea revoluţiei din februarie. Prin faptul că în faţa unui 
asemenea eveniment, ei s-au lăsat conduşi de democraţi, ui
tînd de interesele revoluţionare ale clasei lor de dragul unei 
bunăstări de moment, muncitorii renunţau la onoarea de a fi 
o forţă cuceritoare, se resemnau în faţa soartei lor, dovedeau 
că înfrîngerea din iunie 1848 îi făcuse pentru ani îndelungaţi 
incapabili de luptă şi că deocamdată procesul istoric trebuia 
să se d esfăşoare din nou pe deasupra capetelor lor. Cit pri
veşte democraţia mic-burgheză, care strigase la 13 iunie : 
„Vai de cel care ar îndrăzni să se atingă de votul universal I " ,  
e a  s-a consolat acum cu gîndul c ă  lovitura contrarevoluţio
nară pe care o primise nu era o lovitură şi că legea din 31 mai 
nu era lege. In a doua duminică a lunii mai 1852, fiecare fran
cez se va duce la urne cu buletinul de vot într-o mină şi cu 
sabia în cealaltă. Cu această profeţie se străduia să se conso
leze pe sine însăşi. In sfîrşit, armata a fost pedepsită de supe
riorii ei atît pentru alegerile din 28 mai 1849 cit şi pentru cele 
din martie şi aprilie 1850. De data aceasta însă ea şi-a zis cu 
hotărîre : 11Revoluţia nu ne mai trage a treia oară pe sfoară I "  

Legea din 3 1  mai 1850 a fost le coup d'etat al burgheziei. 
Toate victoriile ei anterioare asupra revoluţiei nu avuseseră 
decît un caracter provizoriu. Ele erau puse sub semnul între
bării de îndată ce Adunarea naţională existentă în momentul 
respectiv părăsea scena. Ele depindeau de soarta unor noi ale
geri generale, iar istoria alegerilor de la 1 848 încoace dovedise 
în chip neîndoios că, pe măsură ce se întărea dominaţia de fapt 
a burgheziei, ea îşi pierdea dominaţia morală asupra maselor 
populare. La 10 martie votul universal s-a pronunţat net împo
triva dominaţiei burgheziei ; burghezia a răspuns prin abroga
rea votului universal. Legea din 31 mai reprezenta, prin ur
mare, una dintre manifestările necesare ale luptei de clasă.  
Pe de altă parte, pentru ca alegerea preşedintelui republicii să 
fie valabilă, constituţia cerea un minim de 2.000.000 de voturi . 
Dacă nici unul dintre candidaţii la preşedinţie nu obţinea 
acest minim, Adunării naţionale i se acorda dreptul să aleagă 
ca preşedinte pe unul dintre cei trei candidaţi care ar fi întru
nit cel mai mare număr de voturi. Atunci cînd Constituanta 
întocmea această lege erau înscrişi pe listele electorale 
10.000.000 de alegători. In spiritul ei, pentru ca alegerea pre
şedintelui să fie valabilă, erau, deci, suficiente voturile unei 
cincimi din alegători. Ştergînd cel puţin 3.000.000 de alegă
tori din listele electorale şi reducînd numărul alegătorilor la 
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7.000.000, legea in 31  mai a menţinut totuşi minimul legal de 
2.000.000 de voturi pentru alegerile prezidenţiale. Ea a ridi
cat deci minimul legal de la o cincime la aproape o treime 
din totalul voturilor, cu alte cuvinte a făcut totul pentru a 
trece prin contrabandă alegerea preşedintelui in mîinile po
porului în mîinile Adunării naţionale. Astfel partidul ordinii 
părea să-şi fi întărit de două ori puterea prin legea electorală 
din 31 mai, întrucît încredinţa părţii conservatoare a socie
tăţii atît alegerea Adunării naţionale cît şi aceea a preşedin
telui republicii. 
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Lupta dintre Adunarea naţională şi Bonaparte a izbucnit 
cin nou îndată ce a trecut criza revoluţionară şi a fost supri
mat votul universal. 

Constituţia îi fixase lui Bonaparte o remuneraţie de 600.000 
ie franci. Numai la 6 luni după instalarea sa, el a reuşit să 
dubleze această sumă. Intr-adevăr, O dilon Barrot a smuls 
Adunării naţionale constituante un supliment de 600.000 de 
franci anual pentru aşa-zise cheltuieli de reprezentare. După 
13 iunie Bonaparte formulase pretenţii de acelaşi gen, fără a 
-găsi de astă dată ascultare la Barrot. Acum, după 3 1  mai, el 
a profitat imediat de momentul prielnic, punîndu-i pe miniş
trii săi să propună Adunării naţionale o listă civilă de 
3.000.000. O viaţă lungă şi aventuroasă de vagabond l-a în-
2estrat cu antene foarte fine, care-i permiteau să sesizeze mo
mentele potrivite pentru a stoarce bani burghezilor. El prac
tica un şantaj în toată regula. Adunarea naţională profanas. 
suveranitatea poporului cu concursul şi cu ştirea lui. El o 
ameninţa că va denunţa judecăţii poporului crima pe care o 
făptuise dacă nu-şi deschide baierele pungii şi nu-i cumpără 
tăcerea cu 3.000.000 pe an. Ea răpise dreptul de vot la 3.000.000 
le francezi. Pentru fiecare francez scos din circulaţie, Bona
parte pretindea un franc cu putere de circulaţie, adică exact 
3.000.000 de franci. El, alesul a 6.000.000 de oameni, cere 
despăgubiri pentru voturile de care pretinde că ar fi fost ul
terior frustat. Comisia Adunării naţionale l-a refuzat pe acest 
neobrăzat. Presa bonapartistă a început să ameninţe. Putea 
oare Adunarea naţională să rupă cu preşedintele republicii 
într-un moment în care rupsese, principial şi definitiv, cu 
masa naţiunii ? Ea a respins, ce-i drept, lista civilă anuală, 
dar a acordat un supliment unic de 2. 160.000 de franci. Con
simţind să dea banii, dar arătînd în acelaşi timp prin iritarea 
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ei că făcea acest lucru împotriva voinţei ei, Adunarea naţio
nală a dat dovadă de o dublă slăbiciune. Vom vedea mai tîr
ziu pentru ce avea nevoie Bonaparte de bani. După acest 
epilog neplăut care a urmat imediat după desfiinţarea vo
tului universal şi în care Bonaparte, părăsind atitudinea de 
umilinţă din timpul crizei din martie şi aprilie, a sfidat cu ne
ruşinare parlamentul uzurpator, Adunarea naţională şi-a sus
pendat lucrările pe timp de 3 luni, de la 1 1  august pînă la 
1 1  noiembrie. Ea a lăsat în locul ei o comisie permanentă, 
compusă din 28 de membri, care nu cuprindea nici un bona
partist, dar număra în schimb cîţiva republicani moderaţi. 
Comisia permanentă din 1849 fusese formată numai din oa
meni din partidul ordinii şi din bonapartişti. Dar atunci parti
dul ordinii se declarase adversar permanent l revoluţiei. De 
astă dată republica parlamentară se declara adversară per
manentă a preşedintelui. După promulgarea legii din 31 mai, 
partidul ordinii nu mai avea alt rival în faţa sa. 

In noiembrie 1850, cînd Adunarea naţională s-a întrunit 
din nou, se părea că, în locul neînsemnatelor hărţuieli de 
pînă acum u preşedintele, devenise inevitabilă o mare şi im
placabilă luptă, o luptă pe viaţă şi pe moarte între cele două 
puteri. 

Ca şi în 1 849, partidul ordinii s-a descompus şi în timpul 
vacanţei parlamentare din acest an în diferitele sale fracţiuni, 
fiecare ocupîndu-se cu propriile ei intrigi de restauraţie, ali
mentate acum prin moartea lui Ludovic-Filip. Regele legiti
miştilor, Henric al V-lea, numise chiar un guvern în toată 
regula, cu reşedinţa la Paris, din care făceau parte şi unii 
membri ai comisiei permanente. Bonaparte era deci îndrep
tăţit să colinde şi el departamentele franceze şi, după starea 
de spirit a oraşului pe care-l fericea cu prezenţa sa, să di
vulge cînd într-o formă mai făţişă, cînd într-o formă mai de- . 
ghizată, propriile sale planuri de restauraţie şi să-şi recruteze 
partizani. In aceste călătorii, pe care marele „Moniteuru iJ 
oficial şi micile monitoare particulare ale lui Bonaparte tre
buiau, bineînţeles, să le sărbătorească ca pe nişte turnee 
tiumfale, el era intotdeauna însoţit de membrii Societăţii lui 
1 0  decembrie. Această soiet1ate datează din 1 849. Sub pre
textul fondămi unei societăţi de binefacere, lumpenproletaria
tul pamzian fusese organizat în secţii secrete, conduse fiecare 
de cite un agent bonapatist, în fruntea întregii societăţi 
aflîndu-se un general b onapatist. Alături de roues * ruinaţi, 

* - desfrinaţi. - Nota trad. 



Opsprezece brumai· al lui Ludovic Bonaparte. - V .6' 

cu ijJoace de existenţă îndoielni:e şi de origne dubioasă, 
alătui de aventurieri şi lepădături ale burgheziei, se puteau 
găsi aici vagabonii, soldaţi dmobilizaţi, puşcărişi eliberaţi, 
oşi evadaţi, scroci, şarlatani, gol.i, hoţi de buzunare, 
soamatori, artofori, maquereaux *, pmxneţi, hamali, sibi, 
flaşnetari, culegători de zdrenţe, tocilari, căldă'ari, cerşetori, 
ir-un cuvînit toată aea masă confuză şi pstriţă pe care îm
prejurări.e o amcă dintr-o pate într-lta şi căreia francezii 
îi zc la boheme ; dn aceste elemente care-i e1au îmudiite, 
Bnaparte a alcătuit sîmbreJe Societăţii lui 1 0  dec.b.e, 
„scietaite de binefacre" , întucît toţi mmbii ei simţeau, 
ca şi Bonaparte, nevoia să-şi facă lor bine e so'ola ma
selOT muncitoare le naţiunii. Bonaparte oare se situează în 
fruntea lumpenproletariatului, singuul în care găseşte în pro
porţie de masă oglindirea propriilor sale interese, recunoscînd 
în această drojdie, în aceste otrepe, în aeste lepădături ale 
tuturor claselor unica clasă pe care se poate bizui fără re
zerve, acesta este Boniparte cel adevărat, Bonaparte sans 
phrase **. Desfrînat inveterat, notoriu, el consideră viaţa is
torică a popoarelor şi dramele ei drept o comedie în sensul 
el mai vulgar, drept o mascaradă în care costumele, cuvin
tele şi pozele pompoase nu servesc decît pentru a masca cele 
mai josnice ticăloşii. Astfel, de pildă, cu prilejul expediţiei la 
Strasburg, un uliu elveţian, dresat, reprezenta vulturul na
poleonian. Cu prilejul debarcării la Boulogne, el a îmbrăcat 
în uniforme franceze cîţiva lachei londonezi. Ei reprezentau 
armata 74• tn Societatea lui 1 0  decembrie el ,idună 10.000 de 
vagabonzi, care aveau să reprezinte poporul aşa cum Klaus 
Zettel reprezintă leul 75• într-un moment în care burghezia 
însăşi juca comedia cea mai desăvîrşită, dar cu iierul cel mai 
serios din lume şi fără a călca vreuna dintre cerinţele pedante 
ale etichetei teatrale franceze, fiind ea însăşi pe jumătate 
amăgită, pe jumătate convinsă de solemnitatea propriilor ei 
acţiuni spectaculoase, într-un astfel de moment aventurierul, 
care nu vedea în comedie decît o comedie, trebuia să în
vingă. Abia după ce l-a înlăturat pe îngîmfatul său adversar, 
abia cînd îşi ia, la rîndul lui, în serios rolul imperial şi îşi 
închipuie că, purtînd masca napoleoniană, reprezintă e ade
văratul Napoleon, el devine victima propriei sale concepţii 
despre lume, devine bufonul grav care nu mai vede în isto
ria universal. o comedie, ci ia propria sa comedie drept isto-

• - întreţinuţi. - Nota trad. 
•• - fără nici o înfrumuseţare. - Nota trad. 
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rie universală. Societat.a lui 10  decembrie a fost pentru Bo
naparte ceea ce erau Atelierele naţionale pentru muncitorii 
socialişti, ceea ce erau gardes mobiles pentru republicanii 
burghezi, forţa combativă de partid, ca;acteristică pentru 
dînsul. In călătoriile sale, secţiile acestei societăţi, încărcate 
în trenuri, trebuiau să-i improvizeze un public, să simuleze 
entuziasmul popular, să urle : „Vive l'Empereur ! "  *, să in
sulte şi să snopească în bătăi pe republicani, bineînţeles sub 
protecţia poliţiei. Iar cînd se întorcea la Paris, ele trebuiiu 
să formeze avangarda, să prevină sau să împrăştie demonstra
ţiile ostile. Soietatea lui 1 0  decembrie îi aparţinea lui, 
era opera li, ideea lui personală. Ceea ce îşi artribuie el în 
afară de aceasta îi revine prin forţa împrejurărilor ; ceea ce 
face în afară de aceasta nu e făcut de el, ci de împrejurări, 
5au nu face decît să copize faptele ltora ; dar atun. dnd 
apare în public în faţa cetăţenilor cu vorbăria oficială des
pre ordine, religie, failie, proprietate, în timp e la spatele 
său se află societatea secretă compusă din alde Schufterle şi 
Spiegelberg 76, soietatea dezordinii, a prostituţiei şi a hoţiei, 
atunci Bonaparte este el însuşi autor original, iar istoria So
cietăţii lui 10 decembrie este propria sa istorie. S-a întîmplat 
chiar în mod excepţional ca deputaţii din partidul ordinii să 
nimere.ască sub ciomegele decembriştilor. Ba mai mult, co
misarul de poliţie Yon, însărcinat cu paza securităţii Adună
rii naţionale, a adus la cunoştinţa comisiei permanente, pe 
baza depoziţiei unui oarecare Alais, că o secţie a decembriş
tilor hotărîse ,asasinarea generalului Changarnier şi a lui 
Dupin, preşedintele Adunării naţionale, desemnînd şi persoa
nele însărcinate cu executarea acestei hotărîri. Ne putem în
chipui ce spaimă a tras domnul Dupin. O anchetă parlamen
tară a activităţii Societăţii lui 10  decembrie, cu ,alte cuvinte 
demascarea lumii secrete bonapartiste, părea inevitabilă. In 
preajma întrunirii Adunării naţionale, Bonaparte îşi dizolvă 
prudent socieatea, bineînţeles numai pe hîrtie, căci încă la 
sfîrşitul anului 1 851 , într-un memoriu amănunţit, prefectul 
de poliţie Carlier încerca zadarnic să-l determine pe Bona
parte să-i împrăştie cu adevărat pe decembrişti. 

Societatea lui 1 0  decembrie trebuia să rămînă armata par
ticulară a lui Bonaparte pînă va fi reuşit să transforme armata 
regulată într-o Societate a li 1 0  decembrie. Bonaparte a fă
ut o primă tentativă în acest sens puţin timp după proroga
rea Adunării naţionale şi, totodată, cu banii pe care tocmai îi 

* - „Trăiască împăratul !". - Nota trad. 
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smulsese acesteia. Ca fatalist, el este convins că există anu
mite forţe superioare cărora omul, îndeosebi militarul, nu li 
se poate împotrivi. Printre aceste forţe el socoteşte, în pri
mul rînd, ţigările şi şampania, friptura rece şi cîrnaţii cu us
turoi. De acea el îi ospătează mai întîi pe ofiţeri şi pe sub
ofiţeri, în saloanele palatului Elysee, cu ţigări şi u şampanie, 
cu friptură rece şi cu cîrnaţi cu usturoi. La 3 octombrie el 
repetă această manevră cu trupa, cu ocazia trecerii în re
vistă de la St.-aur, iar la 10 octombrie o repetă, pe scară şi 
mai mare, la parada de la Satory. Unchiul îşi reamintea cam
paniile lui Alexandru în Asia, nepotul îşi reaminteşte expedi
ţiile de cucerire ale lui Baccus în aceleaşi ţinuturi. Alexandru 
a fost, ce e drept, un semizeu, dar Baccus era un zeu ade
vărat şi, pe deasupra, zeul protector al Societăţii lui 1 0  de
embrie. 

După revista militară de la 3 octombrie, comisia perma
nentă l-a chemat pe ministrul de război, d'autpoul, în faţa 
ei. El a promis ă asemenea încălcări ale disciplinei nu se vor 
repeta. Se ştie cum a respectat Bonaparte la 10 octombrie 
cuvîntul dat de d'Hautpoul. Generalul Changarnier coman
dase ambele reviste militare în calitatea sa de comandant 
suprem al garnizoanei din Paris. Acest Changarnier, care era 
totodată membru al comisiei permanente, comandant al Găr
zii naţionale, „salvatorul" de la 29 ianuarie şi 13 iunie, „bas
tion al societăţii " ,  candidat l partidului ordinii pentru postul 
de preşedinte, Monk prezumtiv a două monarhii, nu recunos
cuse niciodată că este subordonat ministrului de război, îşi 
bătuse mereu joc pe aţă de constituţia republicană şi îl ur
mărise pe Bonaparte cu o protecţie plină de condescendenţă 
echivocă. Acum Changanier devenise un înfocat apărător al 
disciplinei, împotriva ministrului de război, şi un înfocat apă
rător al constituţiei, împotriva lui Bonaparte. In timp ce la 
10 octombrie o parte a cavaleriei strigase : „Vive Napoleon I 
Vivent Ies saucissons I " * , Changarnier a luat măsuri ca cel 
puţin infanteria, care defila sub comanda prietenului său Neu
mayer, să păstreze o tăcere glacială. Drept pedeapsă, din în
demnul lui Bonaparte, ministrul de război l-a destituit pe 
generalul Neumayer din postul lui de la Paris, sub pretextul 
că-i încredinţează comanda supremă a diviziilor a 14-a şi a 
1 5-a. Neumayer a refuzat această mutare, şi de aceea a tre
buit să-şi dea demisia. La rîndul lui, Changarnier a dat la 
2 noiembrie un ordin de zi prin care interzicea trupelor aflate 

* - „Trăiască Napoleon ! Trăiască cîrnaţii !''. - Nota trad. 
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sub arme strigarea de lozinci politice şi orice fel de demonstra
ţii. Ziarele Elyeului 77 l-au atacat pe Changarnier, iar cele 
ale partidului ordinii pe Bonaparte. Comisia permanentă îşi 
ţinea una după alta şedinţele secrete, în care s-a propus în 
repetate rinduri ca patria să fie declarată în primej die. Ar
mata părea împărţită în două tabere vrăjm.aşe, cu două statc
majore vrăjmaşe : unul la Elysee, unde se afla Bonaparte, 
celălalt la Tuilerii ,  unde se afla Changarnier. Se părea că nu 
trebuia decît să se întrunească Adunarea naţională pentru a se 
da semnalul de luptă. Opinia publică franceză j udeca aceste 
fricţiuni intre Bonaparte şi Changarnier întocmai ca ziaristul 
englez care le-a caracterizat în termenii următori : 

„Slujnicele politice ale Franţei mătură cu măturoaie vechi lava în
cinsă a revoluţiei şi se ciorovăiesc între ele pe cînd îşi fac treaba". 

Intre timp Boaparte s-a grăbit să-l demită pe ministrul de 
război d'Hautpoul şi să-l expedieze la iuţeală în Algeria, nu
mind în locul lui ca ministru de război pe generalul Schramm. 
La 12 noiembrie el a trimis Adunării naţionale un mesaj de 
proporţii americane, supraîncărcat cu amănunte, din care 
emana dragostea de ordine, dorinţa de împăcare, resemnarea 
în faţa constituţiei, şi care trata despre orice şi oricine în 
afară de questions bllantes * ale momentului. Aşa, în trea
căt, el lasă să cadă cuvintele că, în conformitate u preve
derile precise ale constituţiei, preşedintele singur dispune de 
armată. Mesajul e termina cu următoarele cuvinte solemne : 

„Franţa cere îainte de toate linişte ... Legat eu însumi printr-un 
jurămînt, mâ voi ţine in limitele restrînse pe care acesta mi le-a tra
sat . .. In ce mă priveşte, ales de popor şi datorindu-i numai lui puterea, 
mă voi supune întotdeauna voinţei sale legal exprimate. Dacă decideţi 
în această şedinţă revizuirea constituţiei, o Adunare constituantă va 
reglementa poziţia puterii executive. De nu, în 1852 poporul îşi va rosti 
solemn hotărîrea. Dar oricare ar fi soluţiile pe care le ascunde viitoul, 
este bine să ajungem la o înţelegere, pentru ca niciodată patima, sur
priza sau violenţa să nu hotărască de soarta unei mari naţiuni... Ceea 
ce reţine înainte de toate atenţia mea nu este chestiunea de a şti cine 
va guverna Franţa în 1852, ci de a întrebuinţa timpul care-mi stă la 
dispoziţie în aşa fel ca această perioadă să treacă fără agitaţie sau 
tulburări. Mi-am deschis inima cu sinceritate �n faţa voastră ; voi veţi 
răspunde sincerităţii mele cu încrederea voastră, bunelor mele intenţii 
prin colaborarea voastră şi dumnezeu va face restul". 

Limbajul cumsecade, ipocrit-ponderat şi plin de virtuoase 
banalităţi ale burgheziei îşi vădeşte înţelesul cel mai profund 

* - chestiuni arzătoare. - Nota trad. 



_____ O�p
_
ts�p

_
r
_
ezece brumar al lui Ludovic Bonaparte. - V 173 

în gura autocratului Societăţii lui 10 decembrie, a eroului 
picnicurilor de la St.-Maur şi Satory. 

Burgravii partidului ordinii nu s-au lăsat nici un moment 
înşelaţi în ceea ce priveşte încrederea pe care o merita 
această efuziune. Erau de mult sătui de jurăminte, căci nu
mărau în rîndurile lor veterani, virtuoşi ai sperjurului po
litic, iar pasajul referitor la armată nu a scăpat atenţiei lor. 
Ei au constatat cu indignare că în acest mesaj , care enumera 
pe larg legile recent promulgate, era trecută în mod inten
ţionat sub tăcere cea mai importantă dintre ele : legea elec
torală ; mai mult decît atît : în caz că se refuza revizuirea 
constituţiei, mesajul rezerva poporului alegerea preşedinte
lui în 1 852. Legea electorală era o ghiulea legată de picioa
rele partidului ordinii, care-l împiedica să se mişte şi cu atît 
mai mult să dea un asalt I Pe lingă aceasta, dizolvînd oficial 
Societatea lui 10 decembrie şi demiţîndu-1 pe ministrul de 
război d'Hautpoul, Bonaparte jertfise cu propria sa mină ţapii 
ispăşitori pe altarul patriei. El atenuase violenţa ciocnirii aş
teptate. In sfîrşit, însuşi partidul ordinii căuta cu grij ă să 
evite, să atenueze şi să muşamalizeze orice col'ict hotă
rîtor cu puterea execuivă. De teamă să nu pi1ardă victo
ile repurtate asup.a revoluţiei, partidul ordinii şi-a lă
sat nivalul să culeagă 1oadele ·aicestor victorii. „F11anţa 
cere 1înainte de toate �inişte" .  Astfel îi striga p artidul or
diii revoluţiei începînd din febuarie *, astfel striga în 
mesajul său Bonaparte partidului ordinii. „Franţa cere înainte 
de toate linişte" .  Bonaparte comitea acte care tindeau spre 
uzurpare, dar partidul ordinii era acela care crea „nelinişte" 
atunci cînd făcea zarvă în jurul acestor acte şi le interpreta 
în mod ipohondric. Cîmaţii de la Satory tăceau chitic cit timp 
nu pomenea nimeni de ei. „Franţa cere înainte de toate li
nişte" .  De aceea Bonaparte pretindea să fie lăsat să-şi vadă 
liniştit de treabă, iar partidul parlamentar era paralizat de 
o îndoită teamă : teama de a nu stîmi din nou neliniştea re
voluţionară şi teama de a nu apărea el însuşi ca instigator la 
nelinişte în ochii propriei sale clase, în ochii burgheziei. De
oarece Franţa cerea deci înainte de toate linişte, partidul 
ordinii nu a îndrăznit, după ce în mesajul său Bonaparte vor
bise despre „pace " ,  să răspundă cu „război".  Publicul, care 
se aşteptase la mari scandaluri cu ocazia deschiderii Adunării 
naţionale, a fost înşelat în aşteptările sale. Cererea deputa
ţilor din opoziţie de a li se prezenta procesele-verbale ale 
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comisiei permanente asupra evenimentelor din octombrie a 
fost respinsă de voturile majorităţii. Adunarea evita din prin
cipiu orice dezbatere care putea să irite spiritele. In cursul 
lunilor noiembrie şi decembrie 1 850, lucrările Adunării na
ţionale au fost lipsite de interes. 

Abia spre finele lunii decembrie a început războiul de 
guerilă în jurul unora din prerogativele parlamentului. Miş
carea se împotmolea în şicane meschine în jurul prerogati
velor celor două puteri, de cînd burghezia, abrogînd votul 
universal, pusese pentru un timp capăt luptei de clasă. 

Împotriva lui Mauguin, unul dintre reprezentanţii po
porului, fusese obţinută o con.mnare pentru datorii. La de
mersul oficial al preşedintelui tribunalului, ministrul de jus
tiţie, Rouher, a declarat că trebuie emis, fără alte formalităţi, 
un mandat de arestare împotriva datornicului. Mauguin a fost 
deci aruncat în închisoarea pentru datornici. Aflînd despre 
acest atentat la imunitatea parlamentară, Adunarea naţională 
a fost cuprinsă de indignare. Nu numai că a ordonat imediata 
punere în libertate a lui Mauguin, dar a trimis chiar în 
aceeaşi seară pe grefierul ei să-l scoată cu forţa din închisoa
rea de la Clichy. Pe de altă parte însă, pentru a-şi dovedi cre
dinţa în anctitatea proprietăţii private şi cu gîndul ascuns de 
a avea, la caz de nevoie, un azil pentru montagnarzii deveniţi 
indezirabili, ea declara admisibilă detenţiunea pentru datorii 
a deputaţilor, însă cu condiţia de a se obţine în prealabil 
autorizaţia Adunării naţionale. Ea a uitat să decreteze că şi 
preşedintele poate fi închis pentru datorii. Ea a distrus şi 
ultia aparenţă de imunitate a membrilor ei. 

Ne amintim că, în baza depoziţiei unui oarecare Alais, 
comisarul de poliţie Yon raportase că o secţie a decembrişti
lor ar fi pus la cale asasinarea lui Dupin şi Changarnier. Chiar 
în prima şedinţă, chestorii au propus în legătură cu acest fapt 
să se formeze o poliţie parlamentară, specială, plătită din 
bugetul p articular al Adunării naţionale şi u totul indepen
dentă de prefectul de poliţie. Minisfrul de interne, Baroche, 
protestase împotriva acestui amestec în resortul său. S-a 
ajuns atunci la un compromis lamentabil, potrivit căruia co
misarul de poliţie al Adunării urma să fie într-adevăr pl.tit 
din bugetul ei particular, fiind numit şi destituit de către 
chestorii Adunării, însă după o înţelegere prealabilă cu mi
nistrul de interne. Intre timp guvernul a deschis împotriva 
lui Alais o acţiune judiciară, şi aici nu mai era greu ca depo
ziţia inculpatului să fie prezentată drept o mistificare şi, prin 
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gura acuzatorului public, să fie ridiculiaţi Dupin, Changarnier, 
Yon şi întreaga Adunare naţională. Apoi, la 29 decembrie, 
ministrul Baroche trimite o scrisoare lui Dupin, cerind conce
dierea lui Yon. Biroul Adunării naţionale hotărăşte să-l men
ţină pe Yon în postul său, însă Adunarea naţională, speriată 
de atitudinea ei violentă în chestiunea Mauguin şi obişnuită 
ca, atunci cînd îndrăzneşte să dea puterii executive o lovi
tură, să capete două în schimb, nu sancţionează această de
cizie. Ea îl concediază pe Yon drept recompensă pentru zelul 
său, lipsindu-se astfel de o prerogativă parlamentară absolut 
indispensabilă cînd ai de-a face cu un om care nu hotărăşte 
noaptea ce va făptui în timpul zilei, ci hotărăşte ziua ce va 
făptui în timpul nopţii. 

Am văzut cum, în cursul lunilor noiembrie şi decembrie, 
în momente importante, hotărîtoare, Adunarea naţională se 
eschiva, se abţinea de la lupta împotriva puterii executive. 
Acum o vedem silită să dea lupta cu cele mai meschine pri
lejuri. In chestiunea Mauguin, ea a aprobat în principiu ares
tarea pentru datorii a reprezentanţilor poporului, rezervîn
du-şi însă dreptul să aplice acest principiu numai împotriva 
reprezentanţilor indezirabili. Şi pentru acest privilegiu infam 
ea se ciorovăieşte cu ministrul justiţiei. In loc să profite de 
pretinsul complot pentru a institui o anchetă împotriva So
cietăţii lui 1 0  decembrie şi a-l demasca pe Boaparte în mod 
definitiv în faţa Franţei şi a Europei, prezentîndu-l în ade
vărata lui ipostază de căpetenie a lumpenproletariatului pari
zian, Adunarea reduce conflictul la o simplă cartă dintre ea 
şi ministrul de interne în jurul problemei în a cui competenţă 
cade numirea şi destituirea unui comisar de poliţie. Vedem 
astfel că în tot acest răstimp partidul ordinii a fost nevoit, 
din cauza poziţiei lui echivoce, să-şi fărîmiţeze lupta împo
triva puterii executive şi s-o transforme într-o simplă vor
bărie, reducînd-o la meschine ciorovăieli în legătură cu limi
tele competenţei, la şicane şi certuri în jurul delimitării 
atribuţiilor, făcind din cele mai searbăde chestiuni de formă 
principalul conţinut al activităţii sale. El nu îndrăzneşte să pri
mească lupta în momentul cînd aceasta are o importanţă 
principială, cînd puterea executivă s-a dat într-adevăr de gol 
şi cînd cauza Adunării naţionale ar fi şi cauza naţiunii. Prin 
aceasta ar fi dat naţiunii semnalul de pornire, dar partidul 
ordinii nu se teme de nimic mai mult decît ca naţiunea să se 
pună în mişcare. De aceea, în astfel de ocazii el respinge 
propunerile Montagnei şi trece la ordinea de zi. După ce ches-
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tiunea litigioasă este în felul acesta abandonată în an.amblul 
ei, puterea executivă aşteaptă liniştită momentul în care sub 
cele mai meschine şi mai neînsemnate motive s-o poată relua, 
atunci cînd ea nu mai prezintă, ca să zicem aşa, decît n in
teres strict parlamentar. Atunci răbufneşte furia reţinută a 
partidului ordinii, atunci smulge cortina din ,aţa culiselor, îi 
smulge masca preşedintelui, declară republica în primejdie ; 
dar atunci şi patosul său pare deplasat, iar motivul luptei 
apare doar ca un pretext ipocrit sau a ceva pentru care nu 
merită să lupţi. Furtuna parlamentară se transformă într-o 
furtună într-un pahar cu apă, lupta devine intrigă, ciocnirea 
scandal. In timp ce clasele revoluţionare urmăresc cu bucurie 
răutăcio.asă umilirea Adunării naţionale, căci ele se entuzias
mează pentru prerogativele parlamentare ale acesteia în 
aceeaşi măsură în care se entuziasmează Adunarea pentru 
libertăţile publice, burghezia din afara parlamentului nu în
ţelege cum de poate burghezia din parlament să-şi irosească 
timpul în certuri atît de meschine, tulburînd liniştea printr-o 
rivalitate atît de lamentabilă u preşedintele. Ea e dezorien
tată de o asemena strategie potrivit căreia se încheie pace 
în clipa cînd toată lumea se aşteaptă la război şi se porneşte 
la atac în clipa cînd toată lumea crede că pacea a fost în
cheiată. 

La 20 decembrie Pascal Duprat îl interpelează pe ministrul 
de interne în chestiunea loteriei lingourilor de aur. Această 
loterie era „o fiică a cîmpiilor Elisee " 78 ; Bonaparte şi acoliţii 
săi o dăruiseră lumii, iar prefectul de poliţie Carlier o luase 
sub protecţia sa oficială, cu toate că legislaţia franceză inter
zice orie loterii, cu exepţia celor în scopuri de binefacere. 
Au fost emise 7 .OOO.OOO de lozuri a un franc bucata, beneficiul 
fiind destinat, chipurile, pentru trimiterea vagabonzilor pari
zieni in Califonia. Pe de o parte, goana după aur trebuia ă 
înlocuiască visurile socialiste ale proletaratului parizian, iar 
mirajul lozului cel mare trebuia să înlocuiască doctrinarul 
drept la muncă. Fireşte că strălucirea lingourilor de aur califor
nian făcea ca muncitorii parizieni să nu mai remarce francii 
modeşti are le erau subtilizaţi din buzunare. In esenţă era 
vorba pur şi simplu de o escrocherie. Vagabonzii care voiau 
să descopere minele de aur califoniene fără a se mişca din 
Pari s erau însuşi Bonaparte şi gaşca lui înglodată în datorii. 
Cele 3.000.000 acordate de Adu.rea naţională fuseseră risi
pite în chefuri , aşa că, într-un mod sau altul, casa trebuia din 
nou umplută. In zadar deschisese Bonaparte o listă de sub-
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scripţie naţională pentru construirea unor aşa-zise cites 
ouvrieres *, în fruntea căreia figura el însuşi cu o sumă im
portantă. Burghezii fără inimă au aşteptat cu neîncredere ca 
el să verse suma pe care a subscris-o, şi întrucît acest vărsă
mînt, bineînţeles, nu a fost efectuat, speculaţia cu fantasma
goricele castele socialiste a căzut baltă. Lingourile de aur au 
_vut mai mult succes. Bonaparte & Co. nu s-au mulţumit nu
mai să bage în buzunar o parte din diferenţa dintre cele 
7.000.000 şi valoarea lingourilor puse la loterie ; ei au mai 
fabricat şi lozuri false, emiţînd cîte 10,  1 5, chiar 20 de lozuri 
pe acelaşi număr, operaţie financiară care se încadra perfect 
în spiritul Societăţii lui 10 decembrie ! Aici Adunarea naţio
nală nu-l mai avea în faţă pe preşedintele fictiv al republicii, 
ci pe Bonaparte în carne şi oase. Aici ea îl putea prinde asupra 
faptului, în conflict nu cu constituţia, ci cu Code penal. Dacă 
în urma interpelării lui Duprat s-a trecut la ordinea de zi, 
aceasta s-a întîmplat nu numai pentru că propunerea lui 
Girardin de a e declara „satisfait" ** îi reamintea partidului 
ordinii corupţia sistematică care domnea în propriile lui rîn
duri. Burghezul, şi mai ales burghezul ridicat la rangul de om 
de stat, îşi completează j osnicia sa în chestiunile practice 
printr-o emfază teoretică. Ca om de stat, el devine, ca şi pu
terea de stat care i se opune, o fiinţă superioară, împotriva 
căreia nu poţi lupta decît cu mijloace superioare, sacramentale. 

Bonaparte, care, ca boem, ca lumpenproletar princiar, avea 
asupra burghezului mişel avantajul că putea duce lupta cu 
mijloace josnice, a văzut acum - după ce Adunarea îl aju
tase cu propriile ei mîini să treacă peste terenul lunecos al 
banchetelor militare, al paradelor, al Societăţii lui 10 decem
brie şi, în sfîrşit, al codului penal - că a sosit momentul în 
care poate să treacă de la defensiva aparentă la ofensivă. 
Puţin îi păsa de micile înfrîngeri suferite între timp de minis
trul de justiţie, de ministrul de război, de ministrul de marină 
şi de ministrul de finanţe, înfrîngeri prin care Adunarea na
ţională îşi manifesta, bodogănind, nemulţumirile. El nu numai 
c. i-a împiedicat pe miniştri să demisioneze şi să recunoască 
astfel subordonarea puterii executive faţă de parlament. El 
putea desăvîrşi acum ceea ce începuse în timpul vacanţei 
parlamentare : separarea forţei mltare de parlaent, demi
terea lui Changarnier. 

* - oraşe muncitoreşti. - Nota trad. 
• * - „satisfăcut".  - Nota trad. 
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Un ziar al Elyseului a publicat un ordin de zi adresat, chi
purile, în cursul lunii mai diviziei întîi, deci ca emanînd de 
la Changarnier, prin care se recomandă ofiţerilor ca, în cazul 
unei rebeliuni, să nu-i ruţe pe trădătorii din propriile lor 
rînduri, să-i împuşte pe loc şi să refuze să pună trupele la dis
poziţia Adunării aţionale în caz că ea le-ar solicita. La 3 ia
nuarie 1 851 guvernul este interpelat asupra acestui ordin de 
zi. Pentru cercetarea chestiunii el cere un răgaz mai întîi de 
3 luni, apoi de o săptămînă, în sfîrşit numai de 24 de ore. 
Adunarea insistă să obţină o explicaţie imediată. Changarnier 
se ridică şi declară că acest ordin de zi n-a existat niciodată. 
El adaugă că e gata oricînd să dea curs apelurilor Adunării 
naţioale şi că, în cazul unui conflict, ea poate conta pe el. 
Adunarea primeşte declaraţia cu ropote de aplauze şi îi dă 
un vot de încredere. Punîndu-se sub protecţia personală a unui 
general, ea abdică, decretează propria ei neputinţă şi atot
puternicia armatei. Generalul se înşală însă atunci cînd îi 
pune la dispoziţie împotriva lui Bonaparte o forţă pe care el 
o deţine numai ca feudă de la acelaşi Bonaparte şi cînd, la 
rîndul său, aşteaptă protecţie de la acest parlament, de la 
protejatul său, care are el însuşi nevoie de protecţie. Chan
garnier crede însă în puterea misterioasă cu care burghezia 
l-a investit la 29 ianuarie 1 849. El se consideră o a treia putere 
pe lîngă celelalte două puteri în stat. El împărtăşeşte soarta 
celorlalţi eroi sau, mai bine-zis, a celorlalţi sfinţi ai acestei 
epoci, a căror măreţie constă doar în marea faimă interesată 
pe care le-o creează partidul lor şi care se prăbuşesc şi se 
transformă în figuri mediocre de îndată ce împrej urările le 
cer să înfăptuiască minuni. Lipsa de credinţă este, în genere, 
duşmanul de moarte al acestor pretinşi eroi şi veritabili sfinţi. 
e aici solemna lor indigare morală împotriva mucaliţilor 
şi zeflemiştilor lipsiţi de entuziasm. 

!n aceeaşi seară miniştrii sînt convocaţi la Elysee. Bona
parte cere cu insistenţă demiterea lui Changarnier ; cinci mi
niştri refuză s-o semneze. „Moniteur" anunţă o criză de gu
vern , iar presa partidului ordinii ameninţă cu formarea unei 
armate parlamentare sub comanda lui Changarnier. Partidul 
ordinii avea dreptul constituţional să facă acest pas. El nu 
avea decît să-l numească pe Changarnier preşedinte al Adu
nării naţionale şi să aducă aricite trupe ar fi fost necesare 
pentru securitatea acesteia. El putea face acest lucru cu atît 
mai mult cu cit Changamier se mai găsea efectiv în fruntea 
armatei şi a Gărzii naţionale din Paris şi abia aştept. să fie 
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chemat împreună cu armata. Presa bonapartistă nici nu în
drăznea măar să conteste dreptul Adunării naţionale de a 
chema direct trupele, scrupul juridic care, în condiţiile date, 
nu promitea nici un succes. E foarte probabil că armata ar fi 
dat ascultare ordinului Adunării naţionale, dacă ţinem sama 
de faptul că Bonaparte a trebuit să caute 8 zile în tot Parisul 
pentru a găsi, în sfîrşit, doi generali - Baraguay-d'Hilliers şi 
St.-Je.n d'Angely - care să se declare dispuşi să contrasem
neze demiterea lui Changarnier. Dar e mai mult decît îndoiel
nic că partidul ordinii ar fi găsit în propriile sale rînduri şi 
în parlament numărul necesar de voturi pentru luarea unei 
atare hotărîri, dacă ţinem seaa de faptul că 8 zile mai tîrziu 
286 de deputaţi s-au desprins de partid şi că chiar în decem
brie 185 1 ,  în ceasul hotărîrii supreme, Montagne a respins o 
propunere asemănătoare. Totuşi, poate că burgravii ar mai fi 
reuşit şi acum să antreneze masele partidului lor la un act de 
eroism care consta în a se adăposti îndărătul unui zid de 
baionete şi în a accepta serviciile unei armate care dezertase 
în lagărul lor. Dar, în loc de aceasta, domnii burgravi se duc 
în seara zilei de 6 ianuarie la Elysee, pentru ca prin argumen
tări şi considerente diplomatice să-l facă pe Bonaparte să re
nunţe la demi terea lui Changarnier. Cînd vrei să convingi pe 
cineva, recunoşti că e stăpîn pe situaţie. Bonaparte, încurajat 
de acest demers al burgravilor, numeşte la 12 ianuarie un 
l OU guvern, în care rămîn conducătorii celui vechi, Fould şi 
Baroche. St-Jean d'Angely devine ministru de război, „Mo
niteur " publică decretul de demitere a lui Cangarnier, ale 
cărui atribuţii sînt împărţite între Baraguay-d'Hilliers, care 
primeşte comanda diviziei întîi, şi Perrot, care primeşte co
manda Gărzii naţionale. „Bastionul societăţii"  a fost demis, 
şi dacă din această cauză nu s-a făcut gaură în cer, în schimb 
s-au urcat cursurile la bursă. 

Refuzînd armata care i se pusese la dispoziţie în persoana 
lui Changarnier şi dînd-o astfel, irevocabil, pe mîna preşe
dintelui, partidul ordinii a dovedit că burghezia şi-a pierdut 
capacitatea de a guverna. Nu mai exista un guvern parlamen
tar. Pierzînd acum şi autoritatea asupra aratei şi Gărzii na
ţionale, ce mijloace de constrîngere îi mai rămîneau pentru 
a apăra totodată puterea uzurpată a parlamentului asupra 
poporului şi puterea constituţională a parlamentului împotriva 
preşedintelui ? Nici unul. Nu-i mai rămînea decît să apeleze 
la principii neputincioase, pe care el însuşi le considerase doar 
ca nişte reguli generale pe care le prescrii altora ca să te poţi 
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mişca tu însuţi cu atît mai m voie. Cu demiterea lui Chan
garnier, cu treerea forţei militare în mîinile lui Boaparte, se 
încheie prima parte a perioadei de care ne ocupăm, perioada 
luptei dintre partidul ordinii şi puterea executivă. Războiul 
dintre cele două puteri este acum declarat oficial, este purtat 
făţiş, dar abia după ce partidul ordinii a pierdut armele şi sol
daţii. Fără guvern, fără armată, fără popor, fără opinie publică, 
nemaifiind - după promulgarea legii ei electorale de la 31 mai 
- reprezentanta naţiunii suverane, fără ochi, fără urechi, fără 
dinţi, fără nimic, Adunarea naţioală s-a transformat treptat 
într-un parlament de tipul vechilor parlamente franceze 79, 
silit să lase treburile pe seama guvernului şi să se mulţumească 
să facă, bodogănind, întimpinări post festum *. 

Partidul ordinii întîmpină noul guvern cu o furtună de in
dignare. eneralul Bedeau reaminteşte indulgenţa de care 
dăduse dovadă comisia permanentă în timpul vacanţei şi  
scrupulele excesive care o făcuseră să renunţe la publicarea 
proceselor sale verbale. Ministrul de interne insistă acum el 
însuşi ca aceste procese-verbale să fie date publicităţii ,  are 
acum, bineînţeles, au devenit searbăde ca apa stătută, nedez
văluind nici un fapt nou şi nefăcînd nici un efect asupra pu
blicului blazat. In urma propunerii lui Remusat, Adunarea 
aţională se retrage în birourile ei şi numeşte un „Coitet 
pentru măsuri extraordinare u .  Parisul iese cu atît mai puţin 
din făgaşul vieţii sale obişnuite, cu cit în acest moment co
merţul e în floare, manufacturile lucrează, preţul cerealelor 
e scăzut, alimente sînt din belşug, iar la casele de economie 
se fac zilnic noi depuneri. „Măsurile extraordinare u pe care 
parlamentul le anunţase cu atîta zgomot se reduc la 18 ia
nuarie la un vot de neîncredere dat miniştrilor, fără a se 
aminti măcar de generalul Changarnier. Partidul ordinii era 
constrîns să-şi redacteze în acest fel hotărîrea pentru a-şi asi
gura voturile republicanilor, care, din toate măsurile guvernu
lui, aprobau tocmai demiterea lui Changarnier, pe cînd partidul 
ordinii nu putea de fapt blama celelalte acte ale guvenului, 
pe care i le dictase el însuşi. 

Votul de neîncredere de la 18 ianuarie a fost adop.t cu 
4 1 5  voturi contra 286. El a fost deci obţinut numai printr-o 
coaliţie a Jegitimiştilor şi orleaniştilor declaraţi cu republi
canii puri şi Montagne. Votul a dovedit astfel că partidul ordi
nii nu pierduse numai guvernul, nu pierduse numai armata, 
ci în conflictele cu Bonaparte îşi pierduse şi maj oritatea sa 

* - după sărbătoare, adică cu întirziere. - Nota trad. 
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parlamentară independentă ; că un grup de deputaţi dezertase 
din lagărul său dintr-un fanatic spirit de conciliere, de teama 
luptei, din cauza oboselii, din ataşament familial faţă de 
lefurile de stat atît de scumpe lor, din calculele pe care şi le 
făceau în legătură cu portofoliile ministeriale e cale de a 
deveni vacante (Odilon Barrot) sau din caua egoismului mes
chin care-l îndeamnă totdeauna pe burghezul de rînd să sa
crifice interesul general al clasei sale cutărui sau cutărui 
motiv personal. Din capul locului, deputaţii bonapartişti mer
geau împreună cu partidul ordinii numai în lupta împotriva 
revoluţiei. Şeful partidului catolic, Montalembert, îşi arun
case încă de pe atunci influenţa în balanţă în favoarea lui 
Bonaparte, deoarece îşi pierduse încrederea în vitalitatea 
partidului parlamentar. In sfîrşit, şefii acestui partid, orlea
nistul Thiers şi legitimistul Berryer, se vedeau constrînşi să 
se proclame pe faţă republicani, să recunoască că inima lor 
bate pentru rege, dar raţiunea lor este de partea republicii, 
că republica parlamentară este unica formă posibilă de do
minaţie a întregii burghezii. Intr-un cuvînt, ei se vedeau con
strînşi să înfiereze în ochii clasei burgheze însăşi drept in
trigă, pe cit de periculoasă pe atît de nechibzuită, planurile 
de restauraţie pe care continuau să le făurească în spatele 
parlamentului. 

Votul de neîncredere de la 1 8  ianuarie lovea în miniştri, 
şi nu în preşedinte. Dar nu guvernul, ci preşedintele îl desti
tuise pe Changarier. Trebuia oare partidul ordinii să pună 
sub acuzare pe Bonaparte însuşi ? Pentru aspiraţiile lui de 
restauraţie ? Dar a cestea nu făceau decît să completeze aspi
raţiile de restauraţie ale propriilor săi membri. Pentru acţiu
nile lui complotiste cu oazia paradelor militare şi în cadrul 
Societăţii lui 1 0  decembrie? Dar membrii lui înmormîntaseră de 
mult aceste chestiuni sub vraful treburilor curente de pe ordi
nea de zi. Pentru demiterea eroului de la 29 ianuarie şi de la 
13 iunie, a omului care în mai 1 850 ameninţase că în caz de 
răscoală va da foc Parisului din toate părţile ? Al.ţii lor din 
Montagne şi Cavaignac nu le-au permis măcar să încurajeze 
prin condoleanţe oficiale pe „bastionul" prăbuşit „al socie
tăţii " .  Ei înşişi nu puteau contesta preşedintelui dreptul con
stituţional de a-i demite pe generali. Erau furioşi numai pen
tru că acesta uzase în mod antiparlamentar de dreptul său 
constituţional. N-au folosit ei mereu în mod anticonstituţional 
prerogativa lor parlamentară m,.i ales cu ocazia abrogării vo
tului universal ? Nu le rămînea deci decît să se menţină strict 



l82 Karl Marx 

în limitele parlamentare. Şi numai acea boală caracteristică 
care a bîntit de la 1 848 încoace pe tot continentul, cretinis
mul parlamentar, care îi ţintuieşte pe cei atinşi de ea într-o 
lume imaginară, răpindu-le orice raţiune, orice memorie, orice 
înţelegere a lumii aspre din afară, numai a cest cretinism par
lamentar a putut face ca partidul ordinii, care distrusese cu 
propriile lui mîini toate condiţiile puterii parlamentare - şi 
în lupta cu celelalte clase fusese silit să le distrugă -, să mai 
considere victoriile lui parlamentare drept victorii şi să creadă 
că Iova pe preşedinte atunci cînd dădea în miniştri . Prin 
aceasta el i-a dat doar prilejul lui Bonaparte să umilească din 
nou Adunarea naţională în ochii naţiunii. a 20 ianuarie 
„Moniteur" anunţa că demisa întregului guvern a fost pri
mită. Sub pretextul că nici un partid parlamentar nu ar mai 
deţine majoritatea, - după cum a dovedit votul de la 18 ia
nuarie, acest rod al coaliţiei dintre Montagne şi regalişti -, 
şi că trebuie aşteptată constituirea unei noi majorităţi, Bona
parte a numit un aşa-zis guvern de tranziţie din care nu făcea 
parte nici un membru al parlamentului şi care era format în 
întregime din persoane absolut necunoscute şi nulităţi, un 
guvern de simpli impiegaţi şi conţopişti. Acum partidul ordi
nii n-avea decît să-şi irosească forţele în jocul cu aceste ma
rionete, iar puterea executivă nu mai socotea necesar să aibă 
o reprezentanţă serioasă în Aduarea naţională. Bonaparte 
conentra cu atît mai evident întreaga putere executiv. în 
propria sa persoană ; el avea un cîmp de acţiune u atît mai 
mare pentru exploatarea acestei puteri potrivit scopurilor 
sale, cu cit miniştrii săi erau în mai mare măsură simpli 
figuranţi. 

Partidul ordinii, coalizat cu Montagne, s-a răzbunat res
pingînd propunerea de a aloca preşedintelui o doaţie de 
1 .800.000 de franci, propunere pe care capul Societăţii lui 
10 decembrie le-a poruncit impiegaţilor lui din guvern s-o 
facă. e data aceasta a hotărît o majoritate de numai 1 02 vo
turi, deci de a 18 ianuarie partidul ordinii a mai pierdut 
27 de voturi ; descompunerea lui continua. In acelaşi timp, 
pentru ca să nu existe nici o clipă vreun dubiu asupra semni
ficaţiei coaliţiei sale cu Montagne, partidul ordinii n-a vrut 
nici măcar să pună în discuţie o propunere semnată de 1 89 de 
membri ai Montagnei de a se acorda o amnistie generalâ 
delincvenţilor politici. A fost suficient ca ministrul de interne, 
un oarecare Vaisse, să declare că liniştea nu ar fi decît apa
rentă, că s-ar desfăşura o puternică agitaţie subversivă, că 
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s-ar organiza societăţi secrete omniprezente, că ziarele de
mocrate s-ar pregăti să reapară, că din departamente ar sosi 
.ştiri nefavorabile, că emigranţii din Geneva s-ar afla în frun
tea unul complot ale cărui fire, trecînd prin Lyon, se întind 
în tot sudul Franţei, că Franţa s-ar afla în pragul unei crize 
industriale şi comerciale, că fabricanţii din Roubaix ar fi re
lus orele de lucru, că deţinuţii de la Belle-Ile 80 s-ar fi răscu
lat, era suficient ca pînă şi un oarecare Vaîsse să evoce spec
trul roşu, pentru ca partidul ordinii să respingă fără dezbateri 
o propunere care ar fi asigurat Adunării aţionale o imensă. 
popularitate şi l-ar fi aruncat din nou pe Bonaparte în bra
ţele ei. In loc să se lase intimidat de către puterea executivă 
cu perspectiva unor noi tulburări, partidul ordinii ar fi trebuit 
mai degrabă să ae un cimp de acţiune cit de mic luptei de 
clasă, pentru a menţine dependenţa puterii executive faţă de 
el. Dar parlidul ordinii nu se simţea în stare să se j oace 
cu focul. 

Intre timp, aşa-zisul guvern de tranziţie a continuat să 
vegeteze pînă a mijlocul lunii aprilie. Bonaparte hărţuia şi 
prostea Adunarea naţională mereu cu alte combinaţii guver
namentale. Ba dădea să se înţeleagă ă ar intenţiona să for
meze un guvern republican cu Lamartine şi Billault, ba unul 
parlamentar cu inevitabilul Odilon Barrot, al cărui nume nu 
poate lipsi ori de cite ori e nevoie de un nătăfleţ, ba un gu
vern legitimist cu Vatimesnil şi Benoist d'Azy, ba unul orlea
nist cu Maleville. Montînd astfel diferitele fracţiuni ale parti
dului ordinii una împotriva alteia şi speriind întregul partid 
cu perspectiva unui guvern republican şi cu restabilirea, ine
vitabilă în acest caz, a votului universal, Bonaparte insuflă tot
odată burgheziei convingerea că eforturile lui sincere în ve
derea formării unui guvern parlamentar dau greş din cauza 
intransigenţei fracţiunilor regaliste. Burghezia cerea însă cu 
atît mai vehement un „guvern de mină forte " şi găsea că e 
cu atît mai de neiertat ca Franţa să fie lăsată „fără adminis
traţie",  cu cit o criză comercială generală, care părea că 
se apropie, recruta pentru socialism adepţi la oraşe, aşa cum 
preţul ruinător de scăzut al cerealelor îi recruta la ară. Pe 
zi ce trecea comerţul stagna tot mai mult şi numărul celor 
faru de lucru sporea văzînd cu ochii ; la Paris cel puţin 
1 0.000 de muncitori au ajuns muritori de foame, la Rouen, 
Mulhouse, Lyon, Roubaix, Tourcoing, St-Etienne, Elbeuf etc. 
nenumărate fabrici au încetat lucrul. In aceste împrejurări 
Bonaparte a putut îndrăzni să restaureze, la 1 1  aprilie, guver-
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nul de la 18  ianuarie, dind ca întăriri domnilor Rouher, Fould, 
Baroche etc. pe domnul Leon Faucher, pe care în ultimele ei 
zile Adunarea constituantă l-a stigmatizat în unanimitate, cu 
excepţia a 5 voturi ministeriale, printr-un vot de neîncredere 
pentru difuzarea unor telegrame false. Adunarea naţional. 
a repurtat deci la 18 ianarie o victorie asupra guvernului ; 
ea luptase timp de trei luni u Bonaparte, pentru a la 
1 1  aprilie Fould şi Baroche să-l poată primi pe puritanul Fau
cher, ca al treilea, în cărdăşia guvernamentală. 

In noiembrie 1 849 Bonaparte s-a mulţumit cu un guvern 
neparlamentar, în i anuarie 1851 cu unul extraparlamentar ; 
la 1 1  aprilie el s-a simţit destl de pbni c ca să alcătlliască 
1 uven antiparlamentar, care întrunea în chip armonios 
voturile de neîncredere ale mbelor adunări, ale Constitu
ntei şi ale Ad11ării legislative, ale celei republicane şi celei 
galiste. Această gradaţie ,a guvenelor era termometrul cu 
care parlamentul putea măsuia scăderea propriei sale tempe
ruii itle. Ea sczuse într-atît la finele lui aprilie, încit 
Persigny a putut să-i propună lui Cangarnier, în cursul unei 
înrevederi personale, să treacă de partea preşedintelui. Bona
parte, l-a asigurat l, conideră influenţa Adunării naţionale 
complet anihilată, şi proclamaţia care urmează să fie dată 

publicităţii după mereu proiectata, dar întîmplător din nou 
amînata lovitură de stat e gata pregătită. Changarnier a 
transmis c·ondJcăito"ilor patidului ordinii acestă sentinţă de 
moarte, d ar cine să creadă că muşcătura de ploşniţă poate fi 
motală ? Şi lamenM, aşa înfrînt, descompus, în agonie 
cum era, tot nu se putea hotărî să vadă în duelul său cu 
gotescul şef l Societăii lui 10 decembrie altceva lecit n 
dul u o ploşiţă. Bonapa1te a răspuns însă partidului ornii 
cu iposta daltă de Agesilau regelui Agis : „Iţi par furnică, dar 
va veni vremea cînd voi fi leu " 8 1 •  
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VI 

Coaliţia cu Montagne şi cu republilcanii puri, a care a 
trebuit să recurgă p artil. ordinii în încercările sale z,adarnice 
de a pătra în mîinile saile forţa militară şi de a recuceri con
ducerea supremă a puterii executive, această coaliţie a dovedit 
în mod i'contestabil că el pierduse majoritatea parlamentară 
independentă. Simpla putere a calendarului, arătătorul cea
sornicului, a dat la 28 mai semnalul totalei lui descompuneri. 
a 28 mai a început ultimul an de viaţă al Adunării naţionale. 
Ea trebuia să se hotărască acum fie pentru menţinerea fără 
nici o modificare a constituţiei, fie pentru revizuirea acesteia. 
Dar revizuirea constituţiei nu însemna numai o alegere între 
domiaţia burgheziei şi a democraţiei mic-burgheze, între 
democraţie şi anarhie proletară, republică parlamentară şi 
Bonaparte ; ea însemna totodată o alegere între Orleans şi 
Bourbon ! Astfel a căzut în parlament mărul discordiei care 
trebuia să aprindă pe faţă conflictul de interese ce dezbina 
partidul ordinii în fracţiuni vrăjmaşe. Partidul ordinii era o 
combinaţie de elemente sociale eterogene. Chestiunea revi
zuirii constituţiei crea o temperatură politică la care produsul 
se descompunea din nou în componentele sale iniţiale. 

Interesul bonapartiştilor pentru revizuire se explică foarte 
simplu. Ei voiau înainte de toate să abroge art. 45, care inter
zicea realegerea lui Bonaparte şi prorogarea puterii lui. Tot 
atît de simplă părea poziţia republicanilor. Ei respingeau 
categoric orice revizuire, văzînd în revizuire o conspiraţie 
gnerală împotriva republicii. Intrucît dispuneau de mai mult 
de o pătrime din voturi în Adunarea naţională şi, conform 
constituţiei, erau necesare trei pătrimi din numărul total de 
voturi pentru a adopta o hotărîre valabilă cu privire la revi
zuire şi a convoca Adunarea care să revizuiască constituţia, 

J3 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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ei nu aveau decît să-şi numere voturile pentru a fi siguri de 
izbîndă. Şi erau siguri de izbîndă. 

Contrar acestor poziţii eare, partidul ordinii se afla pradă 
unor ireconciliabile contradicţii. Dacă respdngea revizuirea, el 
punea în primej die statu-quo-ul, nelăsîndu-i lui Bonaparte 
decît o singură soluţie, aceea a violenţei, şi lăsînd Franţa, în 
a doua duminică a lunii mai 1 852, în momentul decisiv, în 
voia anarhiei revoluţionare, cu un preşedinte care îşi pier
duse autoritatea, cu un parlament care nu o mai avea de mult 
şi cu un popor care ave.a de gînd s-o recucerească. Dacă vota 
pentru revizuire pe cale constituţională, ştia că votează de
geaba şi că, conform constituţiei, va eşua din cauza vetoului 
republicanilor. Dacă, contrar prevederilor constituţiei, declara 
valabilă simpla majoritate de voturi, putea spera să ţină în frîu 
revoluţia numai dacă se supunea neoondiţionat bunului plac l 
puterii executive ; prin aceasta el îl făcea pe Bonaparte stăpîn 
pe constituţie, pe reizuire şi chiar pe parbid. O revizuire par
ţială, care ar fi prelungit puterea preşedintelui, pregătea calea 
uzurpării imperiale. O revizuire generală, care ar fi scurtat 
existenţa republicii, ducea la un conflict inevitabil între re
vendicările dinastice, căci condiţiile pentru o restauraţie bour
bonistă şi ·cele pentru o restauraţie· orleanistă nu numai că 
erau diferite, ar se excludeau reciproc. 

Republica parlamentară eia mai mult decît terenul neutm 
pe care cele două fracţiuni ale burgheziei franceze, legitimiştii 
şi orleiştii, marea proprietate funciară şi industria, puteau 
coeista cu drepturi egale. Ea era condiţia inevitabilă a domi
naţiei lor comune, unica formă de stat în care interesul lor 
general de dlasă putea să-şi subordoneze în acelaşi timp pre
tnţiile diferitelor lor fracţiuni, ca şi toate celela.te clase so
iale. Oa regalişti, ei cădeau din nou în vechiul for antago
nism, l lupta pentru supremaţia proprietăţii funciare sau a 
banuli, iar cea mai înaltă expresie a acestui antagonism, per
sonificarea lu�, erau înşişi regii lor, dinastiile lor. De aici îm
potrivirea partidului ordinii faţă de rechemarea Bourbonilor. 

Deputatul orleanist Creton propusese în mod regulat, în 
1849, 1850 şi 1851 ,  abrogarea decretului de exilare a familiilor 
regale. Cu aceeaşi regularitate parlamentul oferea spectacolul 
unei adunări de regalişti care închideau cu încăpăţînare re
gilor lor exilaţi porţile prin care s-ar fi putut reîntoarce. Ri
chard al III-lea l-a asasinut pe Henric al VI-lea, spunînd că e 
prea bun pentru această lume şi că locul lui e în cer. Rega
liştii declarau că Franţa e prea rea pentru ca să-şi recapete 
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regii. Prin forţa împrejurărilor, ei s-au văzut nevoiţi să devină 
republicani şi să sancţioneze în repetate rînduri hotărîrea po
porului care îi exila pe regii lor din Franţa. 

Revizuirea constituţiei - şi împrejurările impuneau ca 
această chestiune să fie pusă în discuţie - periclita republica 
şi totodată dominaţia comună a .mbilor freţiuni urgheze, 
trezind, o dată cu posibilitatea restaurării monarhiei, rivalita
tea intereselor pe care aceasta le-a reprezentat cu precădere 
în mod alternativ, precum şi lupta pentru supremaţia unei frac
ţiuni asupra celeilalte. Diplomaţii partidului ordinii sperau să 
pună capăt luptei printr-o contopire a a1belor dinas., pintr-o 
aşa-zisă fuziune a patidelor regaliste şi a •Oaselor for regale. 
Adevărata fuziune a restauraţiei şi a monarhiei din iulie era 
republica parlamentară, în care se ştergeau culorile orleaniste 
şi cele legitimiste şi în care diferitele feluri de burghezi dis
păreau în burghezul ca atare, în burghezul ca reprezentant al 
speciei. Acum însă orleanistul trebuia să devină legitimist, ar 
legitimistul orleanist. Regalitatea, personificare a antagonis
mului lor, trebuia să întruchipeze unitatea lor ; expresia 
intereselor lor exclusiviste de fracţiune trebuia să devină ex
prsia interesului lor comun de clasă, monarhia itrebuia să rea
lizeze ceea ce putea realiza şi realizase numai desfiinţarea 
ambelor monarhii, adică republioa. Aceasta era piatra filozo
fală p e  care alchimiştii partidului ordinii îşi frămîntau minitea 
s-o descoere. Ca şi cum monarhia legitimă ar putea vreodată 
să devină monarhia burgheziei industriale sau regalitatea bur
gheză regalitatea aristocraţiei funciare ereditare. Ca şi cum 

proprietatea funciară şi industria ar putea frartemiza sub aceeaşi 
coroană, cînd coroana nu putea sa decît pe un singur cap, 
fie pe capul fiatelui mai mare, fie pe acela l frate1ui mai mic. 
Ca şi cum s-ar putea, în genere, împăca industria cu proprie
âtea funciară atîta timp cît ultima nu se hotărăşte să devină 
ea însăşi industrială. Dacă Henric al V-lea ar muri mîine, 
contele de Paris n-ar deveni pentru acest motiv regele legi
timiştilor, afară doar dacă ar înceta să fie regele orleaniştilor. 
Filozofii fuziunii însă, care ridicau tonul pe măsură ce chesti
unea revizuirii constituţiei trecea pe primul plan, care-şi fă
cuseră din ziarul „Assemblee nationaleu un organ cotidian 
oficial şi care chiar în acest moment (februarie 1852) s-au pus 
din nou pe lucru, îşi explicau toate dificultăţile prin rezistenţa 
şi rivalitatea celor două dinastii. Incercările de a împăca fa
milia Orleans cu Henric al V-lea, începurte după moartea 
lui Ludovic-Filip, dar făJte, -ca toate intlgile dinastice, numai 

13* 
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în timpul vacanţelor Adunării naţionale, în antracte, în culise. 
- mai degrabă cochetărie sentimentală cu superstiţia tradiţio
nală decît preocupare serioasă -, aceste încercări se trans� 
formau de astă dată într-un spectacol de gală, prezenat de 
pidl ordinii nu ca un speota1col de amatori ca pînă acum, 
i pe scena publică. Curierii zbuiau de la Paris a Veneţia 82,. 
de la Veneţia 1 Claremont, de la Claremont la Paris. Contele 
de Chambord lansează un manifest în care anunţă, „avînd 
sprijinul tuturor membrilor familiei sale" ,  nu restauraţia sa, 
ci restauraţia „naţioală" .  Orleanistul Salvandy se aruncă la 
picioarele lui Henric al V-lea. Şefii legitimişti Berryer, Be
noist d'Azy, it.-Priest pleacă la Claremont pentru a îndupleca 
familia de Orleans, în zadar însă. Fuzioniştii îşi dau prea 
tîrziu sama că interesele ambelor fracţiuni burgheze nici n. 
pierd in exclusivism, nici nu devin mai conciliante atunci 
cînd se ascut, luînd forma unor interese de familie, a intere
selor a două case regale. Dacă Henric al V-lea îl recunoştea 
drept urmaş pe contele de Paris - unicul succes pe care îl 
putea avea, în cel mai bun caz, fuziunea - casa de Orleans 
nu dobîndea nici un drept peste ceea ce îi era de acum asi
gurat prin faptul că Henric al V-lea nu avea copii ; în schimb 
pierdea toate drepturile cîştigate prin revoluţia din iulie. Ea 
renunţa a vechile sale drepturi, la toate titlurile smulse într-
luptă de aproape 1 00 de ani ramurii mai vechi a Bourbonilor � 
ea renunţa la prerogativa sa istorică, prerogativa regalităţii 
modeme, în favoara prerogativei bazate pe arborele său ge
nealogic. Fuziunea nu era deci nimic altceva decît abdicarea 
de bunăvoie a casei de Orleans, renunţarea acesteia la dreptu
rile sale în favoarea legitimismului, o revenire pocăită de la 
biseri1ca de stat protestantă la icea catolică. O revenire care 
nici măcar n-ar fi readus-o pe tronul pierdut, ci pe treptele 
tronului pe care .se născuse. Vechii miniştri orleanişti, Guizot, 
Duchâtel etc., care s-au grăbit şi ei să se ducă la Claremont 
pentru a pleda cauza fuziunii ,  nu e1au de fapt decît expo
nenţi ai mahmurelei lăsate de revoluţia din illlie, ai decpţiei 
provocate de monarhia burgheză şi de monarhia burghezilor, 
i credinţei superstiţioase în legitimitate ca ultim taisman îm
potriva anarhiei. In închipuiea lor, ei e.au mijloiitori între 
casa de Orleans şi Bourboni ; în realitate nu erau decît nişte 
orleanişti renegaţi, iar prinţul de JoinviUe i-a primit ca atare. 
In schimb, fractiunea viabilă, combativă a orleaniştilor, Thiers, 
Baze etc., a convins cu atît mai uşor familia lui Ludovic-Fili} 
că -, in moment ce orice restaurare directă a moarhie. 
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presupune fuziunea celor două dinastii, iar o asemenea fu
ziune presupune renunţarea casei de Orleas la dreptm1ile ei 
-, este întru totul în spiritul tradi1iei strămoşilor ei să recu
noască în mod povizoiiu rublica şi să aştepte pînă cînd 
evellimentele vor pemite transformarea fotoliilui prezidenţial 
în tron. A fost răspîndiit pdn ţară zvonul despre candidatura 
lui Joinville la postul de preşedinte al republicii ; curiozitatea 
publicului a fost aţîţată, iar cîteva luni mai tîrziu, în septem
b.e, după respringerea revizuirii constituţiei, .această candi
datură . fost proclamată 'În mod oficial. 

Astlel înceroarea ni fuziiruni regaliste între oileanişti şi 
legitimişti nu numai că a eşuat, dar a distrus şi fuziunea lor 
parlamentară, foma "epubliioană ia unirii lor, descompunînd 
din nou partidul ordinii în componentele sale iniţiale. Dar cu 
cît [nstră.nara dintre Glaremont şi Veneţia eştea, cu cît 
slăbea înţelegerea dintre ei şi cîştiga teren aitaţia în fa
voarea lui Joinvilile, cu atît mai febri1le şi mai serioase deve
neau trat:ivele dintre F:ucher, minis.t111 lui Bonaparte, şi 
leitimişti. 

Descompunerea partidului ordinii nu s-a limitat la ele
mentele lui de bază. Fiecare dintre cele două mari fr.acţiuni se 
descompunea, la rîndul ei, mai departe. Era ca şi cum toate 
vechile nuanţe, care înainte se ciocneau şi se combăteau 
înăuntrul fiecăreia dintre cele două tabere, fie în cea legiti
mistă, fie în cea orlanistă, ar fi prins din nou viaţă, asemenea 
infuzorilor uscaţi care au venit 'În -contact cu apa, ca şi Il 
ar fi recăpătat destulă forţă vitală pentru a forma grupe proprii 
u interese antagoniste de sine stătătoare. Legitimiştii evocau 
vechile dispute dintre Tuilerii şi pavilionul Mar,an, dintre Vi
llele şi Polignac 83• Orleaniştii retrăiau epoca de aur a luptelor 
-cavalereşti dintre Guizot, Mole, Broglie, Thiers şi Odilon 
Barrot. 

Fracţiunea partidului ordinii care milita pentru revizuirea 
constituţiei, dar în rîndurile căreia nu exista o unitate de 
vederi în ceea ce priveşte limitele revizuirii, fracţiune com
pusă din legitimiştii conduşi de Berryer şi Falloux, pe de o 
parte, de La Rochejaquelein, pe de altă parte, şi din orlaniştii 
obosiţi de luptă, conduşi de Mole, Broglie, Montalembert şi 
Odilon Barrot, a convenit cu reprezentanţii bonapa'l să 
depună următoarea moţiune vagă şi concepută în linii largi : 

„Subsemnaţii deputaţi, în scopul de a reda naţiunii posibilitatea de 
a-şi exercita pe deplin suveranitatea, propunem revizuirea constituţiei". 
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Dar în acelaşi timp ei au declarat în unanimitate, prin ra
portorul lor Tocqueville, că Adunarea naţională nu are drep
tul să pmprună abolirea republicii, acest drept fiind rezervat 
numai camerei convocaite în vederea revizuirii constituţiei. 
De altminteri, spuneau ei, consiuţia nu poate i revizuită 
decît „în mod legal" ,  adică numai în cazul că cele rtrei pătrimi 
din vorturi prevăzute prin costHuie s .. r pronunţa în favoarea 
evizl.rii. După ş ase zile de dezbarteri furtunoase, la 19 iulie, 
aşa cum era de p·revăzut, revizuirea a fost respinsă. 446 de 
voturi au fost pentru, dar 278 au fost contra. Orleanişii inve
teraţi, ca Thiers, Changarnier etc., au votat cu republicanii şi 
cu Montagne. 

ajoritatea parlamentului s-a declarat astfel împotriva 
constituţiei, dar această constituţie însăşi s-a declarat de 
partea minorităţii şi pentru obligativitatea hotărîrii ei. Oare 
nu a pus partidul ordinii atît la 3 1  mai 1850 cit şi la 1 3  iunie 
1849 ajoritatea parlamentară mai presus de constituţie ? 
Oare nu se baza toată politica lui de pînă acum pe subordo
narea articolelor constituţiei hotărîrilor majorităţii ? Nu a 
lăsat el oare în seama democraţilor superstiţioasa credinţă 
biblică în litera legii şi nu-i pedepsise pe democraţi pentru 
această superstiţie ? In momentul de faţă însă revizuirea 
constituţiei nu însemna nimic altceva decît menţinerea pu
terii prezidenţiale, aşa cum menţinerea constituţiei nu în
semna nimic altceva decît răsturnarea lui Bonaparte. Parla
mntl sia declamt pentru el, dar constituţia s<a dela"at 
împotriva parlaentului. Bonaparte acţiona deci în spiritul 
pa'lamntu1ui, violînd consti:uţia, şi în spiritul constituţiei, 
dizo1vînd parlamentul. 

Parlamentul a declarat constituţia şi, o dată cu ea, propria 
sa dominaţie „în µfara majorităţi i"  ; el a suprimat prin decizia 
sa constituţia şi a prelungit puterea preşedintelui, declarînd 
totodată că nici constituţia nu poate muri şi nici puterea 
prezidenţială nu poate trăi atîta timp cit mai subzistă parla
mentul însuşi. Groparii care trebuiau să-l înmormînteze se 
aflau la uşă. In timp ce parlamentul era ocupat cu dezbaterile 
în jurul revizuirii constituţiei, Bonaparte l-a îndepărtat de la 
comanda diviziei întîi pe generalul Baragly-d'Hilliers, care 
se arărta nehotărît, numind în forul lui pe genercrlul Magnan. 
învingătorul de la Lyon, eroul zilelor din decembrie, una din
tre creaturile sale, care încă sub Ludovic-Filip se compromi
sese mai mult sau mai puţin l partizan al său cu ocazia ex
pediţiei de la Boulogne. 
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Partidul ordinii a dovedit prin votul său în chestiunea 
revizuirii constituţiei ă nu era în stare nici să domine, nici 
să se supună ; nici să trăiască, nici să moară ; nici să suporte 
rpurica, ii so răstoane ; nici să menţină costituţia, nici 
s-o dea peste cap ; nici să colaboreze cu preşedintele, nici 
s-o rupă cu el. De a cine oare aştepta, aşadar, partidul ordinii 
rezolvarea tuturor acestor contradicţii ? De la calendar, de la 
desfăşurarea eveimentelor. El  a încetat să-şi mai aroge vreo 
putere asupra evenimentelor. Prin aceasta el se lăsa în voia 
evenimentelor, adică în voia puterii căreia, în luptă cu po
porul, îi cedase un atribut după altul, pînă a ajuns el însuşi 
u totul neputincios faţă de ea. Iar pentru ca şeful puterii exe
cutive să poată elabora cit mai nestingherit planul de luptă 
împotriva partidului ordinii, ca el să-şi poată întări mijloa
cele sale de atac, să-şi aleagă uneltele, să-şi consolideze po
ziţiile, partidul ordinii a hotărît, chiar în acest moment critic, 
să părăsească scena şi să proroge parlamentul pe timp de trei 
luni, de la 1 0  august pînă la 4 noiembrie. 

Partidul parlamentar nu numai că s-a divizat în cele două 
mari fracţiuni ale sale şi că aceste fracţiuni s-au descompus 
fiecare a rîndul ei, dar partidul ordinii din parlament intrase 
în conflict cu partidul ordili din afara pauamentului. Purtă
torii de cuvînt şi cărturarii burgheziei, tribuna şi presa ei, pe 
scurt ideologii burgheziei şi burghezia însăşi, reprezentanţii 
şi reprezentaţii, se înstrăinaseră unii de alţii şi nu se mai în
ţelegeau între ei. 

Legitimiştii din provincie, cu mărginitul lor orizont şi ne
mărginitul lor enituzi1asm, aduceau şefilor lor, Berryer şi F.
loux, LCiaţia de a fi dezerat in lagărul bonapa1iist şi de a-l 
fi trădat pe Henric al V-lea. In nevinovăţia lor de crin * cre
deau în păcatul originar, nu însă în diplomaţie. 

Mult mai .tastrofală şi mai decisivă a fost ruptura dintre 
burghezia comercială şi oamenii ei politici. Ea nu le imputa 
că şi-au renegat principiile, cum le reproşau legitimiştii poli
ticienilor lor, ci, dimpotrivă, că se cramponează de principii 
devenite inutile. 

Am mai arătat mai sus că, de la intrarea lui Fould în gu
ven, partea burgheziei 1comerciile ore sub Ludovic-Fili! 
avusese partea leului din putere, aristocraţia financiară, a 
dven�it bonaptistă. Fould nu apăra numai interesele lui 

* Aluzie la Bourboni, care aveau ca emblemă crinul, şi la „nevi
novăţia", adică mărginirea spirituală, a legitimiştilor din provincie. -
Noa trad. 
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Bonapa1te la bursă, el apăra în acelaşi timp interesele bursei 
pe lîngă Bonaparte. Poziţia aristoo1aţiei financiare ese în 
modul cel mai elocvent ilustrată de un citat din organul i 
european, „Economist" 84 de la Londra. In numărul ei din 
1 februaie 1 851 ,  această revis<tă publică o corespondenţă din 
Paris în care se spun următoarele : 

„Acum se spune pretutindeni că Franţa cere înainte de toate 
linişte. Preşedintele declară acest lucru în mesajul său către Aduna
rea legislativă, acelaşi lucru răsună ca un ecou de la tribuna Adunării 
naţionale, este afirmat în presă, proclamat de pe amvon, dovedit prin 
sesibilitatea titlurilor de stat la cea mai mică perspectivă de tulbu
rare a liniştei şi prin stabilitatea lor ori de cîte ori puterea executivă 
învinge", 

In numărul din 29 noiembrie 185 1 ,  „Economist"  declară 
n numele său propuu : 

„La toate bursele din Europa, preşedintele este actualmente recu
noscut ca sentinelă a ordinii". 

Aristocraţia financiară condamna deci lupta parlamenară 
a paridului ordinii împotriva puterii executive ca fiind o 
tulburare a ordinii şi isaluta orice victorue a preşedintelui 
asupra ,aşa-zişilor ei reprezentani oa o victorie a ordinii. Pun 
aristocraţie financiară nu trebuie să înţelegem aici numai pe 
maii samsai care mijlocesc împrumuturile emise de sJat şi pe 
maii speclllanţi de titluri de stat, ale căor interese, e lesne de 
înţeles, coincid u interesele puterii de stat. Intreaga viaţă fi
nanciară modenă, întreaga economie bancară este strîns îm
'leită u creditul public. O parte a capitalului lor este nece
sarmente plasat şi fruc.tific'at în titluri de setat uşor convertibile. 
Depunerile, capitalurile puse 1a dispoziţia băncilor şi reparti
zate de ele între comercianţi şi inductriaşi provJn în parte din 
dividendele deţinătortlor de rente de st. Dacă în toate 
timpule stabilitatea puterii de stat însema sfînta ·sfintelor 
pentru întreaga piaţă de bani şi pentru pontifii ei, •cum putea 
fi altfel astăzi, cînd orice potop ameninţă să tîmscă u sine, 
o dată u vechile state, şi vechile datorii le stat!lui ? 

Şi burghezia industrială, în fana:ismul ei pentru oidine, 
era iritată de certurile partidului ordinii din parlament cu 
puterea executivă. Thiers, Anglas, Sainte-Beuve şi alţii au 
primit - după votul de la 18  ianuarie în legătură cu demi
terea lui Changarnier - de la alegătorii lor, şi totodată toc
mai de la cei din districtele industriale, mustrări publice prin 
care coaliţia lor cu Montagne era înfierată ca o trădare a 
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ordinii. Chiar dacă, după cum am văzut, cicălelile lăudăroase 
şi intrigile meschine la care se reducea lupta partidului or
dinii împotriva preşedintelui nu meritau o primire mai bună, 
pe de altă parte însă această parte a burgheziei, care pretin
dea reprezentanţilor ei să treacă fără nici o împotrivire forţa 
armată din mîinile propriului ei parlament în mîinile unui 
pretendent aventurier, nu merita nici măcar intrigile urzite 
în interesul ei. Ea a arătat că lupta pentru apărarea interese-
1or ei sociale, ,a propriilor ei interese de clasă, a puterii ei 
politice nu făcea decît s�o stingherească şi s-o indispună, 
fiind o piedică în afacerile ei particulare. 

Notabilităţile burgheze din oraşele de provincie, consi
lierii municipali, judecătorii tribunalelor comerciale etc. îl 
primeau peste tot, aproape fără excepţie, în turneele sale pe 
Bonaparte în modul cel mai slugarnic, chiar dacă ataca fără 
menajamente, ca la Dijon, Adunarea naţională şi mai ales 
partidul ordinii. 

Atîta timp cit comerţul mergea bine, cum s-a întîmplat la 
începutul anului 1851 ,  burghezia comercială spumega de furie 
împotriva oricărei lupte parlamentare, temîndu-se ca nu 
mva comerţul să 1aibă de suferit. Cînd treburile mergeau 
prost, cum s1a Întîmplat în permanenţă de •la sfîrşiltul luii 
februarie 1 851 , ea susţinea că luptele parlamentare sînt 
cauza stagnării şi ·Cerea în gura mare )a ele să Înceteze, 
pentru a se putea înviora din nou comerţul. Dezbaterile în 
jurul revizuirii constituţiei au căzut tocmai în această pe
rioadă proastă. Fiind aici vorba de viaţa sau de moartea for
mei de stat existente, burghezia se simţea cu atît mai în
dreptăţită să pretindă reprezentanţilor ei să pună capăt acestui 
chinuitor provizorat şi totodată să menţină statu-quo. Aceasta 
nu însemna o contradicţie. Prin a pune capăt provizoratului 
e,a înţelegea tocmai continuarea lui, amînarea pe timp ne
limitat a clipei în care ar fi trebuit ă se ia o decizie. Statu
quo putea fi menţinut numai pe două căi : prin prelungirea 
puterii lui Bonaparte sau prin plecarea acestuia conform con
stituţiei şi alegerea lui Cavaignac. O parte a burgheziei dorea 
această din urmă soluţie, dar nu putea să dea reprezentanţi
lor ei alt sfat mai bun decît acela de a tăcea, de a nu atinge 
acest punct nevralgic. Ea îşi închipuia că, dacă deputaţii ei 
nu vor vorbi, Bonaparte nu va trece la acţiune. Ei îşi doreau 
un parlament-struţ, care să-şi ascundă capul pentru a nu fi 
văzut. Altă parte a burgheziei dorea ca, din moment ce Bona
parte ocupa fotoliul prezidenţial, să-l lase să stea mai de-
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parte în el, pentru ca totul să rămînă în vechiul făgaş. Ea 
era indignată că parlamentul ei nu vrea să violeze pe faţă 
constituţia şi să abdice, fără multe fasoane, de la putere. 

Consiliile generale ale departamentelor - această repre
zentanţă provincială a marii burghezii -, care s-au întrunit 
în timpul vacanţelor Adunării naţionale începînd de la 
25 august, s-au declarat aproape în unanimitate în favoarea 
revizuirii, deci împotriva parlamentului şi pentru Bonaparte. 

Şi mi răspicat decît ruptura cu reprezentanţii ei din par
lament s<a mfestat furia burgheziei împotriva reprezen
tanţilor ei literari, împotriva propriei ei prese. Amenzile 
excesive şi scandaloasele condamnări la închisoare aplicate 
de către curţile cu juri burgheze pentru orice atac al ziarişti
lor burghezi împotriva poftelor de uzurpare ale lui Bonaparte, 
pentru orice încercare a presei de a apăra drepturile politic. 
ale burgheziei împotriva puterii executive au uimit nu numai 
Franta, ci şi Europa întreagă. 

Dacă, pem am arătat, partidul parlamentar al ordinii 
s-a redus singur la tăcere tot strigînd că e nevoie de linişte, 
dacă - distrugînd în lupta împotriva celorlalte clase ale 
societăţii, cu propria sa mînă, toate condiţiile propriului său 
regim, ale regimului parlamentar - a declarat dominatia po
litică a burgheziei incompatibilă cu siguranţa şi cu existenţa 
burgheziei, 1apoi masa extraparlamentară a burgheziei, prin 
servilismul ei faţă de preşedinte, prin ponegrirea parlamen
tului, prin maltratarea brutală a propriei ei prese, îl îndemna 
pe Bonaparte să reprime şi să zdrobească acea parte a ei care 
mînuia vorba şi pana, pe oamenii ei politici şi pe literaţii 
ei, tribuna şi presa ei, şi toate acestea pentru ca ea să-şi 
poată vedea liniştită de afacerile ei particulare sub scutul 
unui guvern de mînă forte şi neîngrădit. Ea declara fără echi
voc că arde de dorinţa de a se debarasa de propria-i domi
naţi e politică, pentru a scăpa de oboselile şi pericolele pe 
care le comporta aceasta. 

Şi această burghezie extraparlamentară, pe care o revolta 
pînă şi lupta pur parlamentară şi publicistică pentru domi
naţia propriei ei clase şi care i-a trădat pe conducătorii acestei 
lupte, îndrăzneşte acum să aducă post festum proletariatului 
acuzaţia că nu s-a ridicat în favoarea ei la o luptă sîngeroasă, 
la o luptă pe viaţă şi pe moarte I Burghezia, care în orice 
moment şi-a sacrificat interesele ei generale de clasă, adică 
interesele ei politice, celor mai înguste şi mai meschine inte
xese particulare, pretinzînd reprezentanţilor ei acelaşi lucru, 
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se vaită acum că proletariatul a sacrificat interesele ei poli
tice ideale intereselor lui materiale. Ea îşi dă aere de suflet 
nobil, neînţeles şi părăsit în momentul hotărîtor de către pro
letariatul indus în eroare de socialişti. Şi lamentările ei gă
sesc un ecou în toată lumea burgheză. Nu vorbesc, binP
înţeles, de politicienii obscuri şi bădăranii intelectuali din 
Germania. Mă refer, de pildă, la acelaşi „Economist "  care 
încă la 29 noiembrie 1 85 1 ,  deci cu patru zile înainte de lovi
tura de stat, îl proclamase pe Bonaparte „sentinelă a ordinii " ,  
iar p e  Thiers ş i  Berryer î i  numise „anarhişti " ,  ş i  care, nu mai 
departe decît la 27 decembrie 1 85 1 ,  după ce Bonaparte i-a 
redus la tăcere pe aceşti anarhişti, se indignează de trădarea 
pe care ar fi comis-o „masele proletare, ignorante, needucate 
şi stupide faţă de îndemînarea, ştiinţa, disciplina, influenţa 
spirituală, resursele intelectuale şi autoritatea morală a pătu
rilor sociale mijlocii şi superioare" .  Masa stupidă, ignorantă 
şi ordinară nu era nimeni alta decît însăşi masa burgheză. 

E drept că Franţa a trecut în 1 85 1  printr-un fel de mică 
criză comercială. La finele lunii februarie s-a vădit o scădere 
a exportului faţă de 1 850, în martie comerţul a slăbit, iar 
fabricile s-au închis, în aprilie situaţia departamentelor in
dustriale părea tot atît de desperată ca după zilele din fe
bruarie, în mai afacerile încă nu se învioraseră, încă la 28 iunie 
portofoliul Băncii Franţei indica, printr-o creştere formidabilă 
a depunerilor şi o descreştere tot atît de mare a operaţiilor 
de scont, că producţia mai stagnează, şi abia la mijlocul lunii 
octombrie s-a produs o ameliorare treptată a afacerilor. Bur
gheza franceză îşi explica aeastă stagnare comercială prin 
motive pur politice, prin lupta dintre parlament şi puterea 
executivă, prin instabilitatea unei forme de stat doar provi
zorii, prin cumplita perspectivă a celei de-a doua duminici a 
lunii mai 1 852. Nu vreau să tăgăduiesc că toate aceste împre
jurări au contribuit prin influenţa lor la o depresiune în unele 
ramuri industriale din Paris şi din departamente. In orice caz 
însă această influenţă a împrejurărilor politice era numai 
loală şi neînsemnată. Mai e nevoie de vreo altă dovadă 
decît faptul că redresarea comerţului s-a produs tocmai în 
momentul în care situaţia politică se agravase, în care ori
zontul politic se întunecase şi se aştepta în fiecare clipă n 
trăsnet din Elyseu, adică pe la mijlocul lunii Octombrie ? Bur
ghezul francez, la care „îndemînarea, ştiinţa, perspicacitatea 
şi resursele intelectuale" nu trec de vîrful nasului, putea de 
altminteri, în tot timpul cît a durat expoziţia industrală de 
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la Londra s5, să dea cu nasul de cauza mizeriei sale comer
ciale. In timp ce în Franţa se închideau fabricile, în Anglia 
.aveau loc falimente comerciale. In timp ce în Franţa, în apri
lie şi mai, panica industrială atingea punctul culminant, în 
Anglia în aprilie şi mai panica comercială atingea punctul 
culminant. Industria lînii şi industria mătăsii sufereau atît în 
Franţa cît şi în Anglia. Deşi filaturile şi ţesătoriile de bumbac 
din Anglia continuau să lucreze, profiturile nu mai erau ace
leaşi ca în 1 849 şi în 1850. Singura deosebire consta în faptul 
că în Franţa criza era industrială, pe cînd în Anglia criza era 
comercială ; că în timp ce în Fianţa fabricile încetau lucrul, 
în Anglia ele îşi lărge.au producţia, în condiţii însă mai puţin 
favorabile decît în anii precedenţi ; că în Franţa a avut de 
Suferit cel mai mult exportul, iar în Anglia importul. Cauza 
comună, care, fireşte, nu trebuie căutată în limitele orizontu
lui politic francez, era evidentă. 1849 şi 1850 fuseseră ani de 
cea mai mare prosperitate materială şi de supraproducţie, ale 
cărei rezultate s-au vădit însă abia în 1851 .  La începutul 
acelui an, supr.aproducţia a mai fost stimulată în mod deose
bit de perspectiva expoziţiei industriale. La aceasta au mai 
contribuit următoarele împrejurări speciale : întîi proasta re
coltă de bumbac din 1 850 şi 1851,  apoi certitudine.a unei re
colte de bumbac care întrecea aşteptările ; întîi urcarea, apoi 
scăderea bruscă a preţurilor bumbacului, într-un cuvînt osci
laţiile acestor preţuri. Recolta de mătase brută se arăta a fi 
submediocră, cel puţin în Franţa. In sfîrşit, industria lînii s-a 
dezvoltat atît de mult din 1848, încît producţia lînii nu-i 
mai putea ţine pasul, iar preţul lînii brute a crescut dispro
porţionat de mult în raport cu acela .al articolelor de lînă. 
Aşadar, vedem că problema materiilor prime pentru aceste 
trei ramuri industriale interesînd piaţa mondială reprezintă 
o triplă cauză a signării comerciale. Abstracţie făcînd de 
aceste împrejurări speciale, aparenta criză din 1851 nu era 
nimic altceva decît halta pe care supraproducţia şi specu
laţia excesivă o f,tc de fiecare dată în parcurgerea circuitului 
industrial înainte de a-şi încorda toate forţele pentru a stră
bate febril ultima parte a ciclului, revenind la punctul lor de 
plecare : criza generală comercială. In asemenea intervale ale 
istoriei comerţului se produc în Anglia falimente comerciale, 
în timp ce în Franţa se opreşte însăşi industria, în parte din 
cauză că concurenţa engleză, căreia tocmai atunci ea nu-i 
mai poate face faţă, o sileşte să bată în retragere pe toate 
pieţele, în parte pentru că, fiind o industrie a obiectelor de 
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lux, este deosebit de sensibilă faţă de orice stagnare a afa
cerilor. In felul acesta Franţ,l trece, în afară de crizele ge
nerale, prin crize comerciale proprii, naţionale, care sînt însă 
determinate şi condiţionate într-o măsură cu mult mai mare 
de situaţia generală a pieţei mondiale decît de influenţa con
diţiilor locale franceze. Nu va fi lipsit de interes să opunem 
prejudecăţii burghezului francez judecata burghezului englez. 
Ua dintre cele mai mari firme din Liverpool scrie în darea 
ei de seamă comercială anuală pe 1851 : 

„Puţini ani au dezminţit în mai mare măsură pronosticurile făcute· 
în pragul lor ca anul care s-a scurs ; în locul marii prosperităţi, pre
văzută în mod unanim, anul acesta s-a dovedit a fi unul dintre ce: 
mai descurajanţi din ultimul sfert de veac. Bineînţeles că acest lucru 
priveşte numai clasele comerciale şi nu pe cele industriale. Şi, totuşi, 
la începutul anului aveam, desigur, destule motive să tragem concluzii 
contrare : stocurile de mărfuri erau reduse, capitalurile prisoseau, ali
mentele erau ieftine, o recoltă bogată era asigurată. Pe continent pa
cea nu era tulburată şi la noi nu existau nici un fel de tulburări po
litice sau financiare ; într-adevăr, după cum se părea, comerţul putea 
să-şi desfacă aripile mai larg ca oricînd ... Cui să atribuim acest rezultat 
nefavorabil ? Noi credem că creşterii excesive a comerţului atît în ce 
priveşte articolele de import cît şi cele de export. Dacă negustorii noş
tri nu-şi restrîng singuri activitatea, nimic nu ne poate menţine pe 
făgaş, afară de o panică la fiecare trei ani". 

Să ne imaginăm acum în mijlocul aestei panici econo
mice pe burghezul francez, al cărui creier obsedat de comerţ 
este mereu torturat, hărţuit, ameţit de zvonurile despre lovi
turi de stat şi reintroducerea votului universal, de lupta din
tre parlament şi puterea executivă, de războiul de frondă 
dintre orleanişti şi legitimişti, de conspiraţiile comuniste din 
sudul Franţei, de pretinsele jacquerii * în departamentele 
Nievre şi Cher, de reclamele diferiţilor candidaţi la preşe
dinţie, de lozincile demagogice ale ziarelor, de ameninţările 
republicanilor că vor apăra cu arma în mină constituţia şi 
votul universal, de apostolicele epistole ale eroilor emigraţi 
in partibus care anunţau sfîrşitul lumii pentru a doua dumi
nică a lunii mai 1 852, şi vom înţelege de ce burghezul, sufo
cîndu-se în mijlocul acestui haos de nedescris, ameţitor de 
fuziune, revizuire, prorogare, constituţie, conspiraţie, coali
ţie, emigraţie, uzurpare şi revoluţie, strigă ieşit din minţi 
republicii sale parlamentare : „Mai bine un sfîrşit groaznic 
decît o groază fără siîrşit !". 

Bonaparte a înţeles acest strigăt. Intuiţia sa a fost ascu
ţi tă de nerăbdarea crescîndă a creditorilor, cărora li se părea 

* - răscoale ţărăneşti. - Nota 1ed. 
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că fiecare apus de soare apropie ziua scadenţei - a doua 
duminică a Junii mai 1 852 -, ică mişcarea corpurilor cereşti 
faice să se apropie tot mi mult ziua pmtestări poliţelor lor 
pămînteşti. Ei au devenit adevăraţi astrologi. Adunarea naţio
nală i-a spulberat lui Bonaparte speranţa într-o prorogare 
constituţională a puterii sale, iar candidatura prinţului de Join
vJlle nu mi permitea nici o şovăială. 

Dacă vreodată un eveniment şi-a proiectat umbra înaintea 
sa cu mult înainte de a se produce, acesta a fost lovitura de 
stat a lui Bonaparte. Incă la 29 ianuarie 1 849, abia o lună 
după alegerea sa, el i-a făcut lui C,angarnier o propunere în 
acest sens. Despre politica loviturii de stat au vorbit, într-o 
formă voalată, propriul său prim-ministru, Odilon Barrot, în 
vara anului 1 849, şi pe faţă Thiers, în iarna anului 1 850. In 
roai 1851 Persigny a căutat din nou să-l cîştige pe Chan
garnier pentru lovitura de stat, iar „Messager de l'Assem
bleeu so a dat publicităţii aceste tratative. De cîte ori se isca 
o furtună parlamentară, ziarele bonapartiste ameninau cu o 
lovitură de stat ; şi cu cit se apropia criza, cu atît ridicau 
tonul. La orgiile organizate de Bonaparte în fieare noapte 
cu swell mob-ul * de bărbaţi şi femei, de îndată ce se apropia 
miezul nopţii şi libaţiile abundente dezlegau limbile şi înfier
bîntau fantezia, lovitura de stat erâ sorocită pentru diminaţa 
următoare. Se trăgeau săbiile din teci, se ciocneau paharele, 
deputaţii zburau pe fereastră afară, iar mantia de împărat 
cădea pe umerii lui Bonaparte, pînă ce aurora alunga fanto
mele şi Parisul afla uimit din gura unor vestale nu prea ta
citurne şi a unor paladini indiscreţi că scăpase încă o dată 
de o mare primejdie. In lunile septembrie şi octombrie, zvo
nurile despre un coyp d'etat nu mai conteneau. Umbra căpăta 
totodată culoare, asemenea unui dagherotip multicolor. Răs
foiţi colecţiile cotidianelor europene din lunile septembrie şi 
octombrie şi veţi găsi, textual, pronosticuri de acest fel : 
„Parisul este plin de zvonuri despre o lovitură de stat. Metro
pola urmează să fie înţesată în timpul nopţii cu trupe, iar a 
doua zi să se dea decretele de dizolvare a Adunării naţio
nale, să se introducă starea de asediu în departamentul Senei, 
să se restabilească votul universal şi să se facă apel la popor. 
Se spune că Bonaparte ar fi în căutarea unor miniştri care 
să ducă la îndeplinire aceste decrete nelegale" .  Coresponden
ţele care aduc aceste ştiri se termină întotdianna în mod fatiic 
u cuvîntul : „Amînat" .  Lovitura de stat a fost dintotdeauna 

* - adunătură de escroci. - Nota trad. 



Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte. - VI 199 

ideea fixă a lui Bonaparte. Cu această idee el s-a reîntors 
pe pămîntul Franţei. Ea îl obseda atît de mult, încît o divulga 
şi trăncănea în permanenţă despre ea. Era însă atît de slab, 
încît renunţa într-un mod tot atît de permanent la ea. Pari
-zienii se obişnuiseră în aşa măsură să privească umbra acestei 
lovituri de stat ca pe o fantomă, încît nu au vrut să creadă 
în ea atunci cînd, în cele din urmă, a apărut în cane şi oase. 
Succesul loviturii de stat nu s-a datorat, aşadar, nici rezervei 
şi discreţiei şefului Societăţii lui 10  decembrie şi nici luării 
prin surprindere a Adunării naţionale. Dacă a reuşit, aceasta 
-a întîmplat în ciuda indiscreţiei lui Bonaparte şi u ştirea 
Adunării naţionale, ca rezultat necesar, inevitabil l evoluţiei 
anterioare. 

La 10 octombrie Bonaparte a anunţat miniştrilor săi hotă
rîrea sa de a reintroduce votul universal, la 1 6  octombrie 
aceştia au demisionat, iar la 26 octombrie Parisul a aflat de 
formarea cabinetului Thorigny. In acelaşi timp, Carlier, pre
fectul poliţiei, a fost înlocuit cu Maupas, iar comandantul 
diviziei întîi, Magnan, a concentrat în capitală regimentele 
cele ai sigure. La 4 noiembrie Adunarea naţională şi-a re
luat şedinţele. Nu-i mai rămînea altceva de făcut decît să 
repete sub forma unui rezumat scurt şi concis cursul pe care 
!a urmat şi să consta.te că a fost înmormîntată abia după ce 
a murit. 

Prima poziţie pe care au pierdut-o în lupta cu puterea 
executivă a fost guvernul. Adunarea naţională a trebuit să 
recunoască în mod solemn această pierdere, recunoscînd gu
venul Thorigny, care nu era decît un guvern-fantomă. Co
misia permanentă l-a întimpinat cu rîsete pe d-l Giraud, care 
i s-a prezentat în numele noilor miniştri. Un guvern atît de 
slab pentru măsuri atît de drastice ca reintroducerea votului 
universal I Dar chestiunea era tocmai să nu se întreprindă 
nimic prin parlament, ci totul să se facă împotriva parla
mentului. 

Chiar în pria zi a redeschiderii sale, Adunarea naţio
nală a primit mesajul lui Bonaparte prin care acesta cerea 
reintroducerea votului universal şi abrogarea legii din 31 mai 
1 850. In aceeaşi zi miniştrii lui au depus n decret .în sensul 
acesta. Adunarea a respins imediat propunerea miniştrilor 
cu privire la caracterul urgent al decretului, iar la 13 noiem
brie a respins chiar proiectul de lege cu 355 de voturi con
tra 348. In felul acesta ea şi-a anulat încă o dată mandatul, 
:onfirmînd încă o dată că, din reprezentanţa liber aleasă a 
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poporului, ea s-a transformat în parlamentul uzurpator al unei 
clase şi recunoscînd din nou că ea însăşi a tăiat muşchii care 
legau capul parlamentar de trupul naţiunii. 

Dacă puterea executivă, prin moţiunea ei de reintroducere 
a votului universal, apela împotriva Adunării naţioale la 
popor, puterea legislativă - prin proiectul ei de lege al 
chestorilor - apela la armată împotriva poporului. Această 
lege a chestorilor era menită să sabilească ferm dreptul Adu
nării naţionale de a chema nemijlocit trupele, de a constitui 
o armată parlamentară. Dacă, în felul acesta, Adunarea na
ţională numea armata arbitru între ea şi popor, între a şi 
Bonaparte, recunoscînd armata ca putere hotărîtoare în stat, 
ea era nevoită, pe de altă parte, să confirme că a renunţat de 
mult la pretenţia ei de a domina această forţă. Prin faptul că, 
în loc să cheme imediat trupe, dezbătea dreptul ei de a le 
chema, ea dădea pe faţă că se îndoieşte de propria-i autori
tate. Respingînd legea chestorilor, ea şi-a recunoscut în mod 
public neputinţa. Proiectul a căzut, întrunind o minoritate de 
108 voturi : voturile Montagnei au hotărît soarta lui. Ea se 
afla în situaţia măgarului lui Buridan, nu chiar între doi saci 
cu fîn pentru a decide care e mai atrăgător, ci între două 
ciomăgeli pentru a decide care dintre ele este mai zdravănă. 
De o parte frica de Changarnier, de alta frica de Bonaparte. 
Trebuie să recunoaştem că situaţia nu era de loc eroică. 

La 18 noiembrie a fost prezentat un amendament a legea 
alegerilor comunale, propusă de partidul ordinii, prin care, în 
locul unei domicilieri de trei ani pentru alegătorii consiliilor 
comunale, se cerea o domiciliere de un an în localitatea unde 
votează. Amendamentul a fost respins cu o majoritate de un 
singur vot, dar şi acest singur vot, după cum s-a constatat 
imediat, a fost o greşeală de calcul. Scindîndu-se în fracţiuni 
vrăjmaşe, partidul ordinii pierduse de mult majoritatea sa 
parlamentară independentă. El a dovedit acum că nu mai 
exista în genere nici o majoritate în parlament. Adunarea 
naţională devenise incapabilă să adopte hotărîri. Nici o forţă 
de coeziune nu mai unea atomii ei componenţi ; ea îşi dăduse 
ultima suflare, era moartă. 

Masa extraparlamentară a burgheziei, în sfîrşit, avea să 
confirme încă o dată în mod solemn, cîteva zile înaintea ca
tastrofei, ruptura sa cu burghezia din parlament. Thiers, ca 
erou parlamentar, atins în mod deosebit de incurabila boală 
a cretinismului parlamentar, a urzit după sucombarea parla
mentului o nouă intrigă parlamentară cu Consiliul de stat, o 
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lege a responlbilităţii, menită să-l ţină pe preşedinte în 
limitele constituţiei. Aşa cum la 1 5  septembrie, cu ocazia 
punerii pietrei de temelie a noilor hale din Paris, Bonaparte 
fermecase, ca un al doilea Masaniello, Ies dames des halles, 
pescăresele - ce-i drept, o pescăre,asă făcea, ca forţă reală, 
cit 17 burgravi -, aşa cum, după depunerea proiectului de 
lege a chestorilor, Bonaparte îi entuziasmase pe locotenenţii 
ospătaţi de el la Elyseu, tot astfel acum, la 25 noiembrie, el 
a cîştigat de partea sa burghezia industrială, adunată la circ 
pentru a primi din mina sa medaliile expoziţiei industriale de 
la Londra. Reproduc partea caracteristică a cuvîntării s.ale, 
după „Journal des Debats" : 

„In faţa unor asemenea succese neaşteptate sint îndreptăţit să re
pet cit de mare ar fi Republica franceză dacă i s-ar îngădui să urmă
rească interesele sale reale şi să-şi reformeze instituţiile, în loc să fie 
în permanenţă prejudiciată de pe urma tulburărilor pricinuite pe de 
o parte de demagogi, iar pe de altă parte de halucinaţii monarhiste. 
(Aplauze puternice, furtunoase şi prelungite din toate părţile amfitea
trului). Halucinaţiile monarhiste stînjenesc orice progres şi toate ra
murile industriale importante. In locul progresului avem numai luptă. 
Oameni care odinioară erau cei mai zeloşi susţinători ai puterii regale 
şi ai prerogativelor regale acţionează în spiritul unei Convenţii nu
mai pentru a slăbi autoritatea izvorîtă din votul universal. (Aplauze 
vii şi prelungite). Vedem cum oameni care au suferit cel mai mult de 
pe urma revoluţiei şi care s-au plîns cel mai mult de ea provoacă o 
nouă revoluţie, şi toate acestea numai pentru a încătuşa voinţa naţiu
nii... Eu vă promit linişte pentru viitor" etc. etc. („Bravo, bravo", ovaţii 
furtunoase). 

In felul acesta burghezia industrială aplaudă slugarnic lo
vitura de stat din 2 decembrie, distrugerea parlamentului, 
pieirea propriei ei dominaţii, dictatura lui Bonaparte. Ropotul 
de aplauze din 25 noiembrie îşi găseşte răspunsul în bubuitul 
tunurilor din 4 decembrie, iar casa d-lui Sallandrouze, care 
bătuse cel mai tare din palme, a fost cu o deosebită grij ă 
distrusă de obuze. 

Atunci cînd a dizolvat Parlamentul cel lung, Cromwell a 
venit singur în sala de şedinţe, şi-a scos ceasornicul, pentru 
ca parlamentul să nu existe nici măcar un minut peste ter
menul pe care el i-l fixase, şi a at afară pe fiecare membru 
al parlamentului în parte cu vesele ocări umoristice. Napo
leon, mai mic decît prototipul său, s-a prezentat totuşi la 
18 brumar înaintea Corpului legislativ şi i-a citit, ce-i drept 
cu vocea sugruată, sentinţa lui de moarte. Al doilea Bona
parte, care de altfel dispunea de cu totul altă putere execu
tivă decît Cromwell sau Napoleon, nu şi-a căutat modelul în 

14 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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analele istoriei universale, ci în analele Societăţii lui 10  de
cembrie, în analele tribunalelor peale. El fură Băncii Franţei 
25.000.000 de franci, îl cumpără pe generalul Magnan cu 
1 .000.000, pe soldaţi cu 15 franci bucata şi cu rachiu, se întîl
neşte noaptea pe ascuns, ca un hoţ, cu complicii săi, ordonă 
să se pătrundă în casele celor mai periculoşi lideri parlamen
tari, iar Cavaignac, Lamoriciere, Le Flâ, Changarnier, Charras, 
Thiers, Baze etc. să fie smulşi din paturile lor şi duşi la în
chisoare, el ordonă ca punctele principale ale Parisului, pre
cum şi clădirea parlamentului, să fie ocupate cu trupe şi, 
dis-de-dimineaţă, să fie lipite pe toate zidurile afişe bombas
tice prin care să se anunţe dizolvarea Adunării naţionale şi 
a Consiliului de stat, reintroducerea votului universal şi pro
clamarea stării de asediu în departamentul Senei. Iar scurt 
timp după aceea inserează în „Moniteuru un document fals 
din care rezulta că personalităţi parlamentare influente s-ar 
fi qrupat în jurul lui într-un Consiliu de stat. 

Rămăşiţele parlamentului, compuse mai ales din legiti
mişti şi orleanişti, întrunite la primăria arondismentului al 
X-lea, votează în strigăte repetate de „Trăiască republica ! "  
destituirea lui Bonaparte, ţin zadanic discursuri mJlţimii 
de gură-cască adunate în faţa clădirii, pînă cînd, în cele din 
urmă, sînt tîrîte, sub escorta unor soldaţi din unităţile de 
vînători africani, întîi la cazarma d'Orsay, iar de acolo în
cărcate în dube şi transportate la închisorile din Mazas, Ham 
şi Vincennes. Astfel a sfîrşi t partidul ordinii, Adunarea le
gislativă şi revoluţia din febrane. 

Inainte de a trece la încheiere, să schiţăm o schemă su
mară a istoriei revoluţiei din februarie : 

I. Prima perioadă. De la 24 februarie pînă la 4 mai 1 848. 
Perioada lui februarie. Prolog. Comedia fraternizării generale. 

II. Perioada a doua. Perioada c·onstituirii republicii şi a 
Adunării naţionale constituante. 

1) De la 4 mai pînă la 25 iunie 1848. Lupta tuturor claselor 
împotriva proletariatului. Infrîngerea proletariatului în zilele 
din iunie. 

2) De la 25 iunie pînă la 10 decembrie 1848. Dictatura 
republicanilor burghezi puri. Elaborarea constituţiei. Procla
marea stării de asediu Ia Paris. Iniăturarea dictaturii burgheze 
la 10 decembrie prin alegerea lui Bonaparte ca preşedinte. 

3) De Ia 20 decembrie 1848 pînă la 28 mai 1 849. Lupta 
Constituantei împotriva lui Bonaparte şi a partidului ordinii, 
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alilt cu el. Pieirea Constituantei. Infrîngerea burgheziei re
publicane. 

III. Perioada a treia. Perioada republicii constituţionale şt 
a Adunării naţionale legislative. 

1) De la 28 mai 1849 pînă la 13 iunie 1849. Lupta micii 
burghezii împotriva burgheziei şi a lui Bonaparte. Infrîngerea 
democraţiei mic-burgheze. 

2) De la 13 iunie 1849 pînă la 31 mai 1850. Dictatura par
lamentară a partidului ordinii. Acesta îşi desăvîrşeşte domi
naţia prin suprimarea votului universal, pierde însă guvernul 
parlamentar. 

3) De la 31 mai 1850 pînă la 2 decembrie 1 851 .  Lupta din
tre burghezia parlamentară şi Bonaparte. 

a) De la 31 mai 1850 pînă la 12 ianuarie 1851 .  Parlamentul 
pierde comanda supremă a armatei. 

b) De la 12 ianuarie pînă la 1 1  aprilie 185 1 .  Parlamentul 
este înfrînt în încercările sale de a pune din nou mîna pe 
puterea administrativă. Partidul ordinii pierde ajoritatea 
parlamentară independentă. Coaliţia sa cu republicanii şi cu 
Montagne. 

c) De la 1 1  aprilie 1851 pînă la 9 octombrie 1851 .  Incercări 
de revizuire, de fuziune, de prorogare a împuternicirilor. 
Partidul ordinii se descompune în elementele sale compo
nente. Ruptura definitivă dintre parlamentul burghez şi presa 
burgheză, pe de o parte, şi masa burgheză, pe de altă parte. 

d) De la 9 octombrie pînă la 2 decembrie 1851 .  Ruptură pe 
faţă între parlament şi puterea executivă. Parlamentul moare ; 
el sucombă părăsit de propria sa clasă, de armată şi de toate 
celelalte clase. Pieirea regimului parlamentar şi a dominaţiei 
burgheze. Victoria lui Bonaparte. Parodia restâuraţiei im
periului. 

14* 
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Republica socială a apărut ca o frază, ca o profeţie ,in 
pragul revoluţiei din febaie. ln zilele lui iunie 1848 ea a 
fost înecată în Sîngele proletariatului parizian, dar fantoma 
ei apare în aclile următoare ale dramei. Pe scenă îşi face 
apariţia republica democrată. Ea dispare la 13 iunie 1849, îm
preună cu mic-burghezii ei care o zbughiseră, dar, fugind, ea 
aruncă în uma ei reclame deosebit de ţipătoare. Republica: 
parlamentară, împreună cu burghezia, pune stăpînire pe în
treaga scenă, îşi trăieşte viaţa în toată plenitudinea ei, dar 
ziua de 2 decembrie 1851  o înmormîntează în strigătele de 
groază ale regaliştilor coalizaţi : „Trăiască republica I " .  

Burghezia franceză s-a împotrivit dominaţiei proletariatu
lui muncitor şi a adus la putere lumpenproletariatul, în frunte 
cu şeful Societăţii lui 10  decembrie. Burghezia înspăimîntase 
Franţa cu perspectiva viitoarelor orori ale anarhiei roşii : 
Bonaparte a anticipat acest viitor cînd a pus, a 4 decembrie, 
armata ordinii, însufleţită de rachiu, să tragă în distinşii bur
ghezi din Boulevard Montmartre şi Boulevard des Italiens 
care stăteau la ferestrele lor. Burgheza a divinizat sabia ;. 
sabia o domină. Ea a suprimat presa revoluţionară ; propria 
ei presă este suprimată. A pus adunările populare sub supra
vegherea poliţiei ; saloanele ei sînt puse sub supravegherea 
poliţiei. A dizolvat Gărzile naţionale democratice ; propria ei 
Gardă naţională este dizolvată. A decretat starea de asediu ; 
starea de asediu este decretată împotriva ei. A înlocuit curţile 
u juri prjn comisi militare ; propriile ei •curţi cu juri 
sînt înlocuite prin comisii militare. A dat învăţămîntul pu
blic pe mîna popilor ; popii o supun propriului lor învăţămînt. 
A deportat fără judecată ; a este deportată fără judecată. A 
reprimat orice mişcare a societăţii prin forţa publică ; orice 
mişcare i societăţii ei este reprimată prin forţa publică. S-.. 
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revoltat de dragul sacului ei cu bani împotriva politicienilor 
şi literaţilor ei ; politicienii şi literaţii ei sînt înlăturaţi, iar 
sacul ei cu bani e prădat, după ce i s-a pus căluş în gură şi i 
s-a frînt condeiul. Burghezia strigase neostenit revoluţiei, a 
sfîntul Arsenie creştinilor : „Fuge, tace, quiesce I - fugi, 
aci, linişteşte-te I "  ; Bonaparte strigă burgheziei : „Fuge, tace, 
quiesce I - fugi, taci, linişteşte-te I "  

Burghezia franceză a rezolvat de mult dilema lui Napo
leon : „Dans cinquante ans, !'Europe sera republicaine ou 
cosaque" *. Ea a rezolvat-o sub formă de „republique cosa
que" **. Nu era nevoie de farmecele nefaste ale lui Circe 
pentru a transforma această capodoperă de republică bur
gheză într-un monstru. Această republică nu a pierdut nimic 
în afară de nimbul respectabilităţii. Franţa de azi *** sălăşluia 
gata pregătită în republica parlamentară. Nu era nevoie de
:it de o împunsătură de baionetă pentru ca balonul să se 
spargă şi monstrul să apară în faţa ochilor. 

De ce nu s-a răsculat proletariatul parizian după 2 de
cembrie ? 

Răsturnarea burgheziei abia se decretase, iar decretul nu 
fusese încă adus la îndeplinire. Orice răscoală serioasă a 
proletariatului ar fi readus-o imediat la viaţă, ar fi împăcat-o 
1 ar.ta şi le-ar fi asigurat muncitorilor o repetare a în
frîngerii din iunie. 

La 4 decembrie proletariatul a fost aţîţat la luptă de către 
burghezi şi băcani. In seara acelei zile, cîteva legiuni ale 
Gărzii naţionale au promis să apară înarmate şi în uniformă 
pe cîmpul de luptă. Căci burghezul şi băcanul au aflat că, 
într-unul din decretele sale din 2 decembrie, Bonaparte a 
desfiinţat votul secret, ordonînd ca fiecare să treacă în listele 
oficiale de alegăto. în dreptul numelui lor „da" sau „nu" .  
Rezistenţa din 4 decembrie l-a intimidat pe  Bonaparte. în 
timpul nopţii au fost lipite, din ordinul lui, la Paris, la toate 
colţurile străzilor, afişe care anunţau reintroducerea votului 
secret. Burghezul şi băcanul credeau că şi-au atins scopul, şi 
tocmai băcanul şi burghezul nu şi-au făcut apariţia a doua zi. 

In noaptea de 1 spre 2 decembrie, printr-o lovitură a lui 
Bonaparte, proletariatul parizian a fost lipsit de conducătorii 
lui, şefii baricadelor. Armată fără ofiţeri, pe care amintirile 

* - „In cincizeci de ani Europa va fi republicană sau cazacă". -
Nota trad. 

** - „republica cazacă". - Nota trad. 
*** - adică Franţa de după lovitura de stat de la 1851. - Nota red. 
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din iunie 1 848 şi 1 849 cî t şi cele din mai 1 850 n-o ispiteau 
cîtuşi de puţin să lupte sub steagul montagnarzilor, proleta
riatul a lăsat în seama avangărzii sale, a societăţilor secrete, 
grija de a salva onoarea insurecţională a Parisului, pe care 
burghezia o lăsase, fără a se împotrivi cîtuşi de puţin, în voia 
soldăţimii, aşa încît Bonaparte a putut să dezarmeze mai tîr
ziua Garda naţională sub motivarea maliţioasă că se teme 
ca armele gărzii să nu fie întrebuinţate chiar împotriva ei de 
către anarhişti I 

„C'est le triomphe complet et deiinitif du socialisme /" * 
- .Şa caracterizează Guizot ziua de 2 decembrie. Dar dacă 
răstunarea republicii parlamentare conţine în germene trium
ful revoluţiei proletare, primul rezultat palpabi[ al ei a fost 
victoria lui Bonaparte asupra parlamentului, victoria puterii 
executive asupra puterii legislative, victoria puterii fără fraze 
asupra puterii frazei. In prlament, naţiunea ridica voinţa 
ei generală la rangul de lege, adică făcea din legea clasei 
dominante voinţa ei generală. In faţa puterii executive, ea 
abdică de la orice voinţă proprie şi se supune imperativului 
unei voinţe străine, autorităţii. Puterea executivă, în opoziţie 
cu cea legislativă, exprimă eteronomia naţiunii, în opoziţie 
u autonomia ei. Franţa pare să fi scăpat astfel de despo
tismul unei clase numai pentru a recădea sub despotismul 
unui individ, şi anume sub autoritatea unui individ lipsit de 
orice autoritate. Lupta pare să fi încetat în sensul că toate 
clasele îngenunchează la fel de neputincioase şi de mute în 
fata patului de armă. 

Însă revoluţia actionează temeinic. Ea mai parcurge încă 
purgatoriul. !şi înfăptuieşte opera metodic. Pînă la 2 decem
brie 1851 ea terminase prima jumătate a �ctivităţii ei pregă
titoare ; acum o termină pe cea de-a doua. Ea a desăvîrşit 
întîi puterea parlamentară pentru a o putea răsturna. Acum, 
după ce a reuşit să facă aceasta, desăvîrşeşte puterea exe
cutivă, o reduce la expresia ei cea mai pură, o izolează şi  
şi-o contrapune ca obiectiv unic pentru a concentra împo
triva ei toate forţele sale distructive. Şi cînd revoluţia îşi va 
fi îndeplinit această a doua jumătate a activităţii ei pregă
titoare, Europa va sări din j ilţul ei şi va exclama jubilînd : 
Bine ai săpat, cîrtiţă bătrînă I s7, 

ACeastă putere executivă, cu uriaşa ei organizare birocra
tică şi militară, cu complicata şi  artificiala ei maşină de stat, 

* - „Acesta este tliumful complet şi definitiv al socialismului !"
- Nota trad. 
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cu o armată de o jumătate de milion de funcţionari, alături 
de o armată de o altă jumătate de milion de oameni, acest 
îngrozitor organism parazitar care învăluie ca o crustă 
corpul societăţii franceze, astupîndu-i toţi porii, a apărut în 
epoca monarhiei absolute, în timpul decăderii sistemului feu
al, contribuind la grăbirea acestei decăderi. Privilegiile se
nioriale ale proprietarilor funciari şi ale oraşelor s-au trans
format în tot atîtea atribute ale puterii de stat, demnitarii 
feudali au devenit funcţionari plătiţi, iar carta pestriţă, ca o 
colecţie de mostre, a drepturilor suverane medievale contra
dictorii a devenit planul bine orînduit al unei puteri de stat 
în care domneşte aceeaşi diviziune a muncii şi aceeaşi cen
tralizare ca într-o fabrică. Prima revoluţie franceză, care-şi 
pusese drept sarcină să sfărîme toate puterile locale, terito
riale, orăşeneşti şi provinciale, separate, pentru a crea uni
tatea civică a naţiunii, trebuia să dezvolte ceea ce începuse 
monarhia absolută : centralizarea, dar în acelaşi timp a lăr
it amploarea, atributele puterii guvernamentale şi a sporit 
numărul acoliţilor acesteia. Napoleon a desăvîrşit această 
maşină de stat. Moarhia legitimă şi monarhia din iulie nu 
i-au adăugat decît o mai mare diviziune a muncii, care creş
tea pe măsură ce diviziunea muncii în sinul societăţii bur
gheze crea noi grupe de interese, deci material nou pentru 
administraţia de stat. Orice interes comun era imediat des
prins de sooietate şi contrapus i, ca interes superior 
general, smuls in sfera activităţii pmprii a membrlor so
cietăţii şi transforat în obiect al activităţii guvernamentale, 
începînd cu podul, clădirea şcolii şi averea comunală a unei 
comune rurale şi terminînd cu căile ferate, avuţia naţională 
şi universitatea de stat a Franţei. In sfîrşit, republica pdrla
mentară s-a văzut silită, în lupta ei împotriva revoluţiei, să 
întărească o dată u măsurile represive mijloacele şi centra
lizarea puterii guvenamentale. Toate revoluţiile au perfec
ţionat această maşină în loc s-o sfărîme. Partidele care luptau 
alternativ pentru putere considerau luarea în stăpînire a 
acestui imens edificiu de stat drept prada principală a învin
gătorului. 

Dar sub monarhia absolută, în timpul primei revoluţii ,  sub 
Napoleon, birocraţia a fost doar mijlocul pentru pregătirea 
dominaţiei de clasă a burgheziei. Sub restauraţie, sub Ludovic
Filip, sub republica parlamentară, ea era instrumentul clasei 
dominante, oricît tindea la o dominaţie proprie. 
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Abia sub al doilea Bonaparte, statul pare să-şi fi dobîndit 
o independenţă deplină. Maşina de stat s-a întărit în aşa mă
sură în raport cu societatea civilă, încît e de ajuns ca în 
fruntea ei să stea şeful Societăţii lui 10 decembrie, un aventu
rier pripăşit din străinătate, ridicat pe scut de către o soldă
ţime beată, cumpărată cu rachiu şi cîmaţi şi căreia trebuia 
să-i arunce într-una cîmaţi. De aici desperarea mută, senti
mentul de nespusă umilinţă şi de ruşine care apasă pieptul 
Franţei, tăindu-i răsuflarea. Franţa se simte parcă dezonorată. 

Totuşi puterea de stat nu pluteşte în aer. Bonaparte repre
zintă o clasă, şi anume cea mai numeroasă elasă a societăţii 
franceze, ţăranii parcelari. 

Aşa precum Bourbonii au fost dinastia marii proprietăţi 
funciare, iar Orleansii aceea a banului, Bonaparţii sînt dinastia 
ţăranilor, adică a masei poporului francez. Nu acel Bonaparte 
care s-a supus parlamentului burghez, ci acela care a alungat 
parlamentul burghez este alesul ţăranilor. Timp de trei ani 
oraşele au reuşit să falsifice sensul alegerii de la 10 decem
brie şi să-i înşele pe ţărani în speranţele pe care şi le puneau 
în restaurarea imperiului. Alegerea de la 10 decembrie 1848 
a fost desăvîrşită abia prin lovitura de stat de la 2 decem
brie 1851 .  

Ţăranii parcelari formează o masă imensă ai  cărei membri 
trăiesc în aceleaşi condiţii, dar fără a intra în raporturi va
riate unii cu alţii. Modul lor de producţie îi izolează unul de 
altul în loc de a-i pune în contact unii cu alţii. Această izo
lare mai este favorizată de mijloacele de comunicaţie proaste 
din Franţa şi de sărăcia ţăranilor. Cultivarea cîmpului lor 
de producţie, parcela, nu îngăduie nici diviziunea muncii, nici 
aplicarea ştiinţei, deci nici varietatea dezvoltării, nici diver
sitatea talentelor, nici bogăţia relaţiilor sociale. Fiecare fa
milie ţărănească îşi acoperă aproape singură nevoile, produce 
singură în mod direct cea mai mare parte din ceea ce con
sumă şi-şi procură astfel mijloacele de existenţă mai mult 
printr-un schimb cu natura decît printr-un contact cu socie
tatea. Parcela, ţăranul şi famil.a ; alături altă parcelă, al t 
ţăran şi altă familie. Un număr de unităţi de acest fel alcă
tuieşte un sat şi un număr de sate un departament. Astfel 
marea masă a aţiunii franceze este formată din simpla adu
nare a unor mărimi denumite la fel, aşa cum, de pildă, un sac 
umplut cu cartofi formează un sac de cartofi. Intrucît mili
oane de familii trăiesc în condiţii economice de existenţă 
care separă felul lor de viaţă, interesele şi cultura lor de 
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acelea ale celorlalte clase, opunîndu-li-se în mod duşmănos, 
aceste milioane de familii formează o clasă. Intrucît între ţă
ranii parcelari nu există decît o legătură locală, iar identita
tea intereselor lor nu dă naştere unei comunităţi, unei legă
turi naţionale şi nici unei organizări politice, ei nu formează 
o clasă. Ei sînt deci inapabili să-şi impună interesul de clasă 
în numele lor propriu, fie printr-un parlament, fie printr-o 
Convenţie. Ei nu se pot reprezenta singuri ; ei trebuie să fie 
reprezentaţi. Reprezentantul lor trebuie să apară în acelaşi 
timp ca stăpîn al lor, ca o autoritate peste ei, ca o forţă gu
vernamentală neîngrădită, care îi ocroteşte aţă de celelalte 
clase şi le trimite de sus ploaie şi soare. Influenţa politică a 
ţăranilor parcelari îşi găseşte deci ultima expresie în faptul 
că puterea executivă îşi subordonează societatea. 

Tradiţia istorică a dat naştere superstiţiei ţăranilor fran
cezi că un om cu numele de Napoleon le va aduce din nou 
toate binefacerile pierdute. Şi s-a găsit un individ care se 
dă drept acest om, numai pentru că - în virtutea codului 
Napoleon, care proclamă : „La recherche de la paternite est 
interdite " * - poartă numele de Napoleon. După un vaga
bondaj de 20 de ani şi un şir de aventuri groteşti, legenda 
devine realitate şi omul devine împărat al francezilor. Ideea 
fixă a nepotului s-a realizat, pentru că a coincis cu ideea 
fixă a celei mai numeroase clase a societăţii franceze. 

Dar, mi se va obiecta, răscoalele ţărăneşti într-o bună 
jumătate din Franţa, dar hăituirea ţăranilor de către armată, 
dar arestările şi deportările în masă ale ţăranilor ? 

De la Ludovic al XIV-lea Franţa n-a mai trăit asemenea 
prigonire a ţăranilor „pentru uneltiri demagogiceu .  

Să  fim însă înţeleşi. Dinastia Bonaparte nu  reprezintă pe 
ţăranul revoluţionar, i pe ţăranul conservator ; nu pe ţăranul 
care năzuieşte să se smulgă din condiţiile sale sociale de 
existenţă determinate de parcelă, ci pe acela care, dimpo
trivă, vrea să consolideze aceste condiţii şi această parcelă ; 
nu populaţia rurală are, în unire cu oraşele, vrea să răs
toane prin propria ei energie vechea ordine, ci, invers, aceea 
care, apatic închistată în această ordine veche, vrea să se 
vadă salvată şi favoriată, împreună cu parcela sa, de către 
fantoma imperiului. Dinastia Bonaparte nu reprezintă ţărăni
mea luminată, ci superstiţia ţăranului ; nu judecata, ci pre
judecata lui ; nu viitorul, ci trecutul lui ; nu Cevenii lui mo
derni, ci Vendeea 88 lui modernă. 

* - „Căutarea patenităţii este interzisă". - Nota trad. 
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Cei trei ani de stăpînire aspră a republioii parJamentare 
au liberat o parte a ţărănimii franceze de iluzia napoleoniană 
şi au revoluţionat-o - ce-i drept, deocamdată numai în mod 
superficial ; dar burghezia o arunca îndărăt cu brutalitate ori 
de cî te ori se punea în mişcare. Sub republica parlamentară, 
în conştiinţa ţăranului francez se dădea lupta între ideile 
noi şi tradiţie ; acest proces decurge. sub forma unei lupte 
neîncetate între învăţători şi popi - burghezia îi reprima pe 
învăţători. Ţăranii făceau pentru prima dată eforturi pentru 
a lua o atitudine independentă faţă de activitatea guverna
mentală. Acest lucru se vădea în pen.anentele conflicte din
tre primari şi prefecţi - burghezia îi destituia pe primari. 
In cele din urmă, în perioada republicii parJamentare, ţăranii 
s-au răsculat în diferite localităţi împotriva propriei lor 
plăsmuiri, armata - burghezia i-a pedepsit cu stare de ase
diu şi cu execuţii. Şi aceeaşi burghezie se indignează acum 
de stupiditatea maselor, de stupiditatea acelei vile multitude * 
care, chipurile, a dat-o pe mîna lui Bonaparte. a însăşi întă
rea prin violenţă ataşamentul clasei ţărăneşti pentru imperiu, 
ea se străduia să menţină condiţiile care au constituit lea
gănul acestei religii ţărăneşti. E drept că burghezia trebuie 
să se teamă deopotrivă şi de ignor.anta maselor, atîta timp 
cît ele rămîn conservatoare, şi de înţelepciunea lor, de îndată 
ce devin revoluţionare. 

In răscoalele care au urmat loviturii de stat, o parte a ţăra
nilor francezi au protestat u arma în mînă împotriva pro
priului lor vot din 10  decembrie 1848. Şcoala prin care au 
trecut de la 1 848 încoace i-a învăţat minte. Dar ei şi-au vîndut 
sufletul infernului istoiei, şi istoria i�a obligat să-şi ţină Jegă
mîntul, iar majoritatea lor erau încă într-atîta de derutaţi, înoît 
tocmai în departamentele cele mai roşii populaţia ţărănească 
l-a votat pe faţă pe Bonaparte. După părerea lor, Adunarea na
ţională l împiedica pe Bonaparte să întrprindă cva. Acum l 
n-a făcut altceva decît să sfărîme cătuşele p e  care oraşele 
le puseseră voinţei satului. Pe alocuri ţăranii erau preocupaţi 
chiar de ideea absurdă de a avea, alături de un Napoleon, o 
Convenţie. 

După ce prima revoluţie transformase pe ţăranii semi
iobagi în proprietari de pămînt liberi, Napoleon a consolidat 
şi a reglementat condiţiile în .are aceştia puteau exploata 
nestingheriţi pămîntul Franţei, în a cărui stăpînire intraseră 
de curînd, şi-şi puteau satisface tinereasca lor pasiune pentru 

' - gloate ticăloase. - Nota trad. 
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proprietate. Dar ceea ce îl sărăceşte acum pe ţăranul francez 
este tocmai parcela lui, fărîmiţarea pămîntului, forma de pro
prietate pe care Napoleon o consolidase în Franţa. Sînt toc
mai condiţiile materiale care au făcut din ţăranul feudal fran
cez un ţăran parcelar şi din Napoleon împărat. Două generaţii 
au fost de ajuns pentru a se ajunge la rezultatul inevitabil : 
înrăutăţirea progresivă a agriculturii, înglodarea în datorii 
a agricultorului. Forma „napoleoniană" de proprietate, care la 
începutul secolului al XIX-lea fusese condiţia eliberării şi 
îmbogăţirii populaţiei rurale franceze, a devenit în cursul 
acestui secol o lege care afirma sclavia şi sărăcia ei. Şi toc
mai această lege este prima din „idees napoleoniennes *" pe 
care al  doilea Bonaparte trebuie s-o apere. Dacă el  mai împăr
tăşeşte cu ţăranii iluzia că pricina ruinării lor nu trebuie cău
tată în proprietatea parcelară însăşi, ci în afara ei, în influ
enţa unor împrejurări de ordin secundar, atunci, venind în 
contact cu relaţiile de producţie, experimentele sale se vor 
sparge ca baloanele de săpun. 

Dezvoltarea economică a proprietăţii parcelare a schimbat 
în mod radical relaţiile dintre ţărani şi celelalte clase sociale. 
Sub Napoleon, fărîmiţarea proprietăţii funciare la ţară în 
parcele a completat libera concurenţă şi marea industrie care 
apărea la oraşe. Clasa ţărănească era pretutindeni protestul 
împotriva aristocraţiei funciare care tocmai fusese doborîtă. 
Rădăcinile pe care le-a prins proprietatea parcelară în pă
mîntul francez au răpit feudalismului orice sevă nutritivă. 
Semnele de hotar ale parcelei au constituit bastionul natu
ral al burgheziei împotriva oricărui atac din parte.a vechilor 
ei seniori. Dar în cursul secolului al XIX-lea cămătarul de 
la oraş a luat locul feudalului, ipoteca a luat locul servituţi
lor feudale de care era grevat pămîntul , iar capitalul bur
ghez a luat locul proprietăţii funare a aristocraţilor. Parcela 
ţăranului nu mai e decît pretextul care-i îngăduie capitalis
tului să scoată profit, dobîndă şi rentă din ogor, lăsînd pe 
seama agricultorului însuşi să-şi scoată, cum o putea, sala
riul. Datoria ipoteoară care grevează pămîntul francez împo
vărează ţărănimea franceză icu o dobîndă eglă cu dobînda 
anuală a întreiii datorii publice britanice. Proprietatea parce
lară, aflată în robia capitallui, către care o împinge !inevitabil 
dezvoltarea acestuia, a transformat majoritatea naţiunii fran
ceze în troglodiţi. 16.000.000 de ţărani (inclusiv femeile şi 
copiii) locuiesc în nişte vizuini, dintre care cea mai mare 

* - „ideile napoleoniene". - Nota trad. 
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parte are doar o singură ferestruică, altele - două, iar în 
cel mai bun caz trei ferestruici. Or, ferestrele sînt pentru 
casă ceea ce sînt pentru cap cele cinci simţuri ale omului. 
Orînduirea burgheză, care la începutul secolului pusese 
statul să străjuiască parcela nou înfiinţată, îngrăşînd-o cu 
lauri, 1 devenit un vampir care îi suge sîngele şi creierii şi 
o aruncă în retorta de alchimist a capitalului. Code Napo
leon nu mai este acum decît codul executorilor de hotărîri 
judecătoreşti, al sechestrelor şi al vînzărilor silite. Celor 
4.000.000 (inclusiv copiii etc.) de pauperi oficiali, vagabonzi, 
criminali şi prostituate pe are îi numără Franţa, li se adaugă 
5.000.000 de oameni care se află în pragul pieirii şi care fie ă 
locuiesc chiar la ţară, fie că dezertează mereu, cu zdrenţele şi 
copiii lor, de la ţară la oraş şi de la  oraş la ţară. Intr-un cuvînt, 
interesele ţăranilor nu mai sînt, ca sub Napoleon, în concor
danţă cu interesele burgheziei, cu capitalul, ci într-o irecon
ciliabilă contradicţie cu ele. Ei îşi găsesc, prin urmare, aliatul 
şi conductorul firesc în proletariatul de la oraşe, a ·cărui i
siune e răsturnarea ordinii burgheze. Dar guvernul de mină 
forte şi neîngrădit - această a doua „idee napoleonienne" pe 
care trebuie s-o înfăptuiască cel dial doilea Napoleon -
este chemat să apere cu forţa această ordine „materială n .  Şi 
acest „ard.re materie! 11 * este principalul Jaitmotiv in toate pro
clamaţiile '1ui Bonaparte împotriia ţăanilor răculaţi. 

P e  lingă datoria ipotecară u oare o împovărează capita
lul, parcela mai este grevată de impozit. Impoziul este sursa 
de existenţă a birocraţiei, armatei, popimii şi curţii, într-un 
cuvînt a întregului aparat al puterii executive. Guvern de 
mină forte şi impozite mari sînt noţiuni identice. Prin însăşi 
natura sa, proprietatea parcelară este indicată să fie baza 
unei birocraţii atotputenice şi numeroase. Ea creează un 
nivel uniform al relaţiilor şi persoanelor pe toată întinderea 
ţării. Ea permite deci să se acţioneze în mod uniform asupa 
tuturor părţilor acestei mase uniforme, pornind de la un centru 
suprem. Ea nimiceşte treptele aristocratice intermediare î ntre 
masele populare şi puterea de stat. Ea provoaică deci, din toate 
părţile, intervenţia directă a acestei puteri de stat şi pătrunde
rea peste tot a organelor ei nemijlocite. Ea crează, în fine, o 
suprapopulaţie fără lucru, care, negăsind plasament nici la 
ţară şi nici la oraş, recurge deci la slujbele de stat ca la un 
fel de pomană onorabilă şi provoacă crearea de slujbe de 
stat. Deschizînd noi pieţe cu ajutorul baionetelor şi prădînd 

* - „ordine materială". - Nota trad. 
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continentul, Napoleon restituia cu dobîndă impozitul fi.at 
prin constrîngere. ln trecut un stimulent pentru industria ţă
rănească, acest impozit îi răpeşte acum ţăranului ultimele 
resurse şi ultima lui posibilitate de a ţine piept pauperizării. 
Şi •O numeroasă birocraţie, bine galonată şi bine hrănită, este 
o „idee napoleonienne" care îi surîde cel mai mult celui de-al 
doilea Bonaparte. Şi cum să nu fie aşa din moment ce este 
silit să creeze, pe lingă adevăratele clase ale societăţii, o 
castă artificială pentru care menţinerea regimului său devine 
o chestiune vitală ? De aceea una dintre primele sale operaţii 
financiare a fost tocmai ridiarea salariilor funcţionarilor la 
vechiul lor nivel şi crearea de noi sinecure. 

Altă „idee napoleonienne" este dominaţia popilor ca mij
loc de guvernare. Dar dacă parcela nou creată, fiind în 
armonie cu societatea, în dependenţă de forţele n aturii şi su
pusă autorităţii care o protej a de sus, era, fireşte, religioasă, 
parcela ruinată de datorii, c'ertată cu societatea şi cu autori
tatea, silită să treacă dincolo de limitele propriei sale mărgi
niPi, devine, fireş<te, antireligioasă. Cerul eia un supliment 
acceptabil la petiul de pămînt abia obţinut, cu atît mai mult 
cu cit el face vremea rea şi vremea bună ; dar el devine o bat
jocură de îndată ce este impus ca o compensaţie în Jocul 
parelei. Popa nu mai apare în acest oaz decît ca un 1copoi 
miit al poliţiei pămînteşli - tot o „idee napoleonienne" .  
Rîndul viitor, epediţia împotriva Romei v a  avea loc chiar în 
Fvanţa, numai că într-un sens contrar celor 1ce crede d-l de 
Mont:lembert. 

ln sfîrşit, punctul culminant al acestor „idees napoleonien
nes " este preponderenţa armatei. Amata era le point d'hon
neur * al ţăranilor parcelari : ea făcea din ei eroi, care apă.au 
împotriva duşmanilor din afară noua proprietate, glorificau 
unitatea lor naţională proaspăt cucerită, prădau şi revoluţio
nau lumea. Unforma era piopria lor haină de sărbătoare, răz
boiul - .poezia lor, pa1cela, .prelungită şi rotunj ită în imagi
naţia ilor - patria, iar patriotismul - forma ideală a simţului 
e proprietate. Dar duşmanii împotriva cărora ţăanul francez 
·trebuie să-şi apere m proprietatea nu sînt cazacii, ci huis
siers ** şi perceptorii. Parcela nu se mai află în aşa-zisa patrie, 
ci în reqistrul de ipoteci. Armata însăşi nu mai este floara 
tineretului ţărănesc, ci floarea de mlaştină a lumpenproleta

riatului ţărănesc. Ea se compune în maj oritate din rempla:ants, 

* - chestiune de onoare, obiect de deosebită îndrie. - Nota trad. 
** - portăreii. - Nota trad. 
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din locţiitori, aşa cum al doilea Bonaparte însuşi nu e decît un 
rempla;ant, locţiitorul lui Napoleon. Acum ea săvîrşeşte acte 
de bravură hăituind pe ţărani, în serviciul jandarmeriei ; şi 
acă contradicţiile interne ale sistemului său îl vor goni pe 
şeful Societăţii lui 1 0  decembrie în afara graniţelor franceze, 
armata va culege, după cîteva incursiuni banditeşti, nu lauri, 
ci ciomăgeli. 

Vedem, aşadar, că toate „idees napoleoniennes0 sînt idei 
ale parcelei nedezvoltate, care mai are prospeţimea tinereţii ; 
ele sînt un nonsens atunci cînd parcel.a şi-a trăit traiul. Ele 
nu sînt decît h aluoinaţiile agoniei ei, cuvinte devenite vorbe 
goale, spirite devenite spectre. Dar parodia imperiului a fost 
necesară pentru a elibera masa naţiunii franceze de puterea 
tradiţiei şi pentru a scoate la iveală, în formă pură, antago
nismul dintre puterea de stat şi societate. O dată cu destră
marea crescîndă a proprietăţii parcelare se prăbuşeşte între
gul edificiu al statului clădit pe ea. Centralizarea de stat de 
care are nevoie societatea modernă se poate ridica numai pe 
ruinele maşinii guvermimentale, miliare şi birocratice, care 
se făurise în contradicţie cu feudalismul 89• 

Situaţia ţilor francezi ne dezvăluie enigma alegerilor 
generale de la 20 şi 21 decembrie, care l-au adus pe al doilea 
Bonaparte pe Muntele Sinai nu pentru a primi, ci pentru a 
da legi. 

Evident că burghezia nu mai avea acum altă alegere decît 
s ă-l voteze pe Bonaparte. Atunci cînd, Ila conciliul de la Con
stanţa 90, puritanii s-au plîns de viaţa destrăbălată a papilor, 
cerînd cu insistenţă o reformă a moravurilor, cardinalul 
Pierre d'Ailly le-a ripostat cu voce de tunet : „Numai dia
volul în persoană mai poate salva biserica catolică, şi voi 
cereţi îngeri I "  Aşa striga şi burghezia franceză după lovitura 
de stat : numai şeful Societăţii lui 10 decembrie mai pa.te 
salva societatea burgheză I Numai furtul mai poate salva pro
prietatea, sperjurul - religia, bastarzii - familia, dezordina 
- ordinea I 

Bonaparte, ca forţă devenită independentă a puterii exe
cutive, se consideră chemat să asigure „ordinea burgheză u .  
Tăria acestei ordini burgheze rezidă însă î n  clasa de mijloc. 
De aceea el se consideră reprezentant al clasei de mijloc şi 
promulgă decrete în acest sens. Dar, pe de altă parte, el a 
devenit ceva numai datorită faptului că a zdrobit puterea po
litică a acestei clase de mijloc şi o zdrobeşte zilnic din nou. 
De aceea el se consideră adversar al puterii politice şi literare 



Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte. - VII 215 

a clasei de mijloc. Dar, ocrotindu-i puterea materială, el face 
implicit să reînvie puterea ei politică. Trebuie deci menţinută 
cauza şi şters de pe faţa pămîntului efectul, oriunde se ma
nifestă el. Dar acest lucru nu este posibil fără mici confuzii 
între cauză şi efect, deoarece, în interacţiunea lor, ambele 
îşi pierd caracterele distinctive. Urmează noi decrete, care 
şterg linia de demarcaţie. Bonaparte se consideră totodată re
prezentant al ţăranilor şi al poporului în genere, în opoziţie 
cu burghezia, ca unul care vrea să fericească clasele de jos 
î n  cadrul societăţii burgheze. Urmează noi decrete, care pla
giază cu anticipaţie înţelepciunea guvernamentală a „adevăra
ţilor socialişti" 91• Dar Bonaparte se ştie înainte de to.te şef 
al Societăţii lui 1 0  decembrie, reprezentant al lumpenproleta
riatului, din care face parte el însuşi, anturajul său, guvernul 
său şi armata sa şi pentru care lucrul principal este să huzu
rească şi să tragă la loterie lozuri californiene din tezaurul 
statului. Şi el îşi justifică calitatea de şef al Societăţii lui 
1 0  decembrie prin decrete, fără decrete şi în ciuda decretelor. 

Această misiune plină de contradicţii a acestui om explică 
acţiunile contradictorii ale guvernului său, care, acţionînd la 
nimereală, pe dibuite, caută cînd să cîştige, cînd să umilească 
ba o clasă, ba alta, întărîtîndu-le pe toate în egală măsură îm
potriva sa, şi a cărui nesiguranţă practică constituie un con
trast cum nu se poate mai comic cu stilul autoritar, categoric 
al actelor guvernamentale, copiat cuminte după decretele 
unchiului. 

Industria şi comerţul, adică afacerile clasei de mijloc, tre
buie să înflorească sub guvernul de mînă forte ca într-o seră. 
Se acordă o sumedenie de concesiuni de cale ferată. Dar 
lumpenproletariatul bonapartist trebuie să se îmbogăţească. 
Incepe tripotage * Ja bursă cu concesiunile de oale ferată, 
făcute de către cei iniţiaţi în prealabil în misterul acestor con
cesiuni. Insă capitalul pentru căile fer.te nu se arată. Banca 
este obligată să avanseze bani contra acţiuni de cale ferată. 
Dar banca trebuie în acelaşi timp să fie exploatată de Bona
parte persoal şi deci linguşită. Ea este scutită de obligaţia 
de a-şi publica darea de seamă săptămînală. Banca încheie cu 
guvernul o convenţie care îi  asigură partea leului. Poporului 
trebuie să i se dea de lucru. Se î ntreprind deci lucrări publice. 
Dar lucrările publice măresc sarcinile fiscale ale poporului. 
Prin urmare se reduc impozitele, lovind în veniturile rentieri-

* - matrapazlîcuri. - Nota trad. 
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lor, prin convertirea rentelor de 5 % în rente de 4 1/2 % . Dar 
clasei de mijloc trebuie să i se îndulcească din nou pilula. De 
aceea impozitul pe vin se dublează pentru popor, care-l cum
pără en detail *, şi se reduce la jumătate pentru d.asa de 
mijloc, care-l bea en gros *. Asociaţiile muncitoreşti existente 
sînt dizolvate, ar guvernul promite minuni în ceea ce pri
veşte asociaţiile viitoare. Ţăranii trebuie ajutaţi. Se înfiin
ţează bănci ipotecare, care grăbesc înglodarea ţăranilor în 
datorii şi concentrarea proprietăţii. Dar aceste bănci trebuie 
folosite pentru a se stoarce bani din bunurile confiscate casei 
de Orleans. Nici un capitalist nu vrea însă să ac::epte această 
condiţie, care nu este trecută în decret, astfel că banca ipote
cară rămîne un simplu decret etc. etc. 

Bonaparte ar dori să apară ca binefăcătorul patriarhal al 
tuturor claselor. Dar el nu poate da nimic uneia fără a lua de 
la al ta. Aşa cum, în timpul frondei, se spunea despre ducele 
de Guise că ar fi omul cel mai îndatoritor din Franţa pentru 
că a transformat toate bunurile sale în obligaţii ale partiza
nilor săi faţă de el, tot astfel Bonaparte ar dori să fie omul cel 
mai îndatoritor din Franţa şi să transforme toată proprietatea, 
toată munca Franţei într-o obligaţie personală faţă de el. Ar 
voi să fure toată Franţa pentru a o dărui Franţei sau, mai bine 
zis, pentru a putea cumpăra din nou Franţa cu bani franezi, 
deoarece, ca şef al Societăţii lui 10 decembrie, el trebuie să 
cumpere ceea ce trebuie să-i aparţină. Şi se scot la mezat 
toate instituţiile de stat : senatul, Consiliul de stat, Corpul 
legislativ, legiunea de onoare, medalia militară, spălătoriile, 
lucrările publice, căile ferate, statul-major al Gărzii naţionale 
fără soldaţi, bunurile confiscate casei de Orleans. Mijloc de 
corupţie devine orice post în armată şi în maşia guverna
mentală. Lucrul cel mai important însă în acest proces, în 
care se ia Franţa pentru a fi dăruită ei însăşi, sînt procentele 
care revin de pe urma tranzacţiei căpeteniei şi membrilor So
cietăţii lui 10 decembrie. Vorba de duh prin care contesa L.,  
amanta d-lui de Morny, a caracterizat confiscarea bunurilor 
casei de Orleans : „C'est le premier vol de l'aigle0 [„Este pri
mul zbor al vulturului " ]  **, se potriveşte oricărui zbor al aces
tui vultur, 1care e mai iourînd corb. El însuşi şi parti�anii lui 
îşi zic zilic unii altora cuvintele spuse de călugărul italian 
din Chartres avarului care îi înşira cu lăudăroşenie bunurile lui 
din care mai putea să trăiască ani îndelungaţi : „Tu fai canto 

* - en detail - cu amănuntul ; en gros - cu ridicata. - Nota trad. 
** Cuvîntul „vol" înseamnă şi zbor şi furt. 
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sopra i beni, bisogna prima far il con to sopra gli anni u *. Pentru 
·a uu greşi coteala anilor, ei numără minutele. La curte, în 
ministere, în funtea adinitraţiei şi ,a armati se înghesuie 
o droiie de indivizi - despre care, nici 'Oind este vorba de cel 
mai bun dintre ei, nu se poate spune de unde vine -, o boemă 
gălăgioasă, prădalnkă, rău f amartă, ·care e împopoţonează în 
uniforme g alonate ·cu aceeaşi demnitate ridicolă ca şi marii 
dnitari .ai lui Soulouqe. Ne putem imagina a'eată pătură 
sus-pusă a Socităţii lui 1 O deoembiie daică ne g îndim că 
V eron-Crevel ** era moralistul, iar Granier de Cassagnac ideo
logul i. Atuni dnd Guizot, în timpul miniiteriatului ·său, îl 
folosea pe icesit Granier .la o gazetă ·obscură împotriva opozi
ţiei dinastice, el obişnuia să vorbească despre el în următorii 
termeni măgulitori : „C'est le roi des drâles " ,  „E regele bufo
nilor".  Ar fi nedrept să pomenim de regenţă 92 au de Ludovic 
al XV-lea cînd vorbim de curtea şi de clica lui Ludovic Bo
naparte. Căci „Franţa a li fost condusă de metrese, dar încă 
niiodată de hommes entretenus u ***. 

Hărţuit de exigenţele contradictorii ale situaţiei sale şi 
totodată silit, asemenea unui scamator, să ţină printr-un şir 
neîntrerupt de surprize privirile publicului aţintite asupra sa 
ca locţiitor al lui Napoleon, cu alte cuvinte să săvîrşească în 
fiecare zi o lovitură de stat în miniatură, Bonaparte dezorgani
zează întreaga economie burgheză, atent.ză la tot ceea ce 
păuse intangibil revoluţiei din 1848, îi  face pe unii să aibe o 
atitudine de indiferenţă faţă de revoluţie, iar pe alţii îi aţîţă 
la revoluţie şi provoacă o adevărată aarhie în numele ordinii, 
smulgînd în acelaşi timp aureola care înconjura întreaga ma
şină de stat, profanînd-o, făcînd-o totoată dezgustătoare şi 
ridicolă. El organizează la Paris o parodie a cultului sfîntului 
veşmînt din Trier 93, înloouindu} cu cultul mantiei imperiale 
napoleoniene. Dar cînd mantia de împărat va cădea, în sfîrşit, 
pe umerii lui Ludovic Bonaparte, statuia de bronz a lui Napo
leon se va prăvăli din vidul coloanei Vendâme. 

* - „Iţi socoteşti bunurile, dar ar trebui mai întîi să-ţi socoteşti 
anii". 

** In romanul său „Cousine Bette" („Verişoara Bette"), Balzac înfă
ţişează în Crevel, pe care l-a schiţat după proprietarul ziarului „Le 
Constitutionnel", dr. Veron, pe filistinul parizian, corupt pînă în mă
duva oaselor. 

*** Cuvintele doamnei de Girardin. (- Bărbaţi întreţinuţi. - Nota 
trad.). 

1 5  - Marx-Engels, Opere. Yol. 8 
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Anglia 94 

I 

Whigii nglezi, hotărît lucru, au ghinion. Abia s-a ajuns la 
demiterea lui Palmerston pentru că „a lăsat Anglia fără nici 
un aliat, fără nici un prieten pe continentul european " ,  abia 
s-a mai potolit oleacă primul scandal provocat de această 
demitere, că întreaga presă a şi început să facă mare zarvă 
pe tema războiului şi să dea la iveală, u acest prilej , o sume
denie de exemple de proastă administrare culese de la depar
tamentul războiului şi de la acela al marinei, exemple care ar 
fi cu totul suficiente pentru a frînge gîtul nu numai unui sin
gur guvern. 

Incă din 1 846, diverse personili.ăţi militare au atras aten
ţia ţării asupra posibilităţii ca Anglia să fie invadată în cazul 
unui război cu Franţa. Numai că pe atunci pericolul unui ase
menea război era prea îndepărtat şi maniera donchişotistă 
adoptată de aceşti primi alarmişti n-a făcut decît să stîmească 
rîsul. Cu acest prilej s-a evidenţiat în mod deosebit generalul 
Head, care, începînd din această perioadă, şi-a cucerit o cele
britate nu tocmai demnă de invidiat prin apelurile sale conti
nue către naţiune, pe care o îndemna să-şi sporească mijloa
cele de apărare naţională. Nu trebuie, bineînţeles, să uităm 
că şi bătrînul Wellington şi-a exprimat părerea că actualele 
fortificaţii de coastă sînt cu totul insuficiente. 

Intre timp lovitura de stat a lui Ludovic-Napoleon a dat, 
pe neaşteptate, acestor dispute o semnificaţie cu totul nouă. 
John Bull şi-a dat imediat seama că dictatura militară franceză, 
acastă parodie a consulatului, trebuia, după toate probabili
tăţile, să tîrască Franţa în război şi că în asemenea împreju
rări ea ar putea foarte uşor să încerce să-şi ia revanşa pentru 
înfrîngea de la Waterloo. Ultimele apte eroice .le forţelor 
armate engleze n-au fost prea strălucite. In Ţara Capului, 
cafrii au înregistrat continue victorii şi chiar pe Coasta Sca-
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vilor încercările de debarcare ale englezilor, în ciuda tunuri
lor şi a tacticii lor europene, au fost energic respinse de către 
negrii neînarmaţi, care au dat inamicului o lovitură bine sim
ţită 95, Ce s-ar fi întîmplat cu trupele engleze dacă le-ar i 
fost dat să se ciocnească cu „africanii " ,  mult mai periculoşi, 
care au trecut prin şcoala algeriană 96 1 Şi cine poate să garan
teze că, într-o bună dimineaţă, un aventurier atît de lipsit de 
scrupule cum e Ludovic-Bonaparte, fără să mai recurgă la 
plicticoasa formalitate a declaraţiei de război, nu-şi va face 
apariţia la ţărmul englez u 10-12 vapoare încărcate cu trupe 
pînă la refuz şi însoţite de o duzină de vase de linie şi nu va 
întreprinde n marş asupra Londrei ? 

Chestiunea era, fireşte, destul de serioasă. Guvernul a dat 
imediat ordin de instalare a unor noi baterii la intrarea în 
mile porturi de pe coasta de sud şi de sud-est. Dar şi publicul 
a luat de data asta lucrurile în serios şi încă într-o formă care 
ameninţă să devină extrem de neplăcută pentru guvern. S-au 
luat, înainte de toate, informaţii în legătură cu stara forţelor 
armate disponibile şi s-a constatat că în momentul de faţă, 
chiar de s-ar goli întreaga Irlandă, n-ar deveni disponibili 
pentru apărarea Marii Britanii decît cel mult 25.000 de soldaţi 
şi 36 de tunuri cu atelajele lor, iar în ce priveşte flota, s-a 
costatat că în momentul de faţă nu există în portmi nici un 
vas cit de cit important care să fie gata de plecare pentru a 
împiedica o eventuală debarcare. A ieşit a iveală că echipa
mentul soldaţilor britanici, după cum s-a văzut încă din tim
pul războiului cu cafrii, le stînjeneşte extrem de mult miş
cările şi nu este de loc practic, că în nici un caz armamentul 
lor nu se poate compara cu al celorlalte armate europene, că 
nici un soldat din Anglia nu are o armă care să se poată 
compara, fie şi într-o oarecare măsură, cu muscheta cu ac 
prusiană au cu carabina puşcaşilor şi vînătorilor francezi. 
!n serviciul de intendenţă al flotei au fost descoperite abuzuri 
şi neglijenţe colosale, de-a dreptul scandaloase, şi toate aces
tea au fost exagerate pînă la absurd de către aarmişti şi de 
tot felul de carierişti. 

Chestiunea aceasta părea să afecteze în primul rînd doar 
pe aristocraţii, rentierii şi burghezii englezi, primii care ar 
avea de suferit de pe urma unei invazii şi a unei eventuale 
cuceriri a ţării de către francezi. Dar nu trebuie să uităm că 
dezvoltarea independentă a Angliei, rezolvarea înceată, dar 
radicală, prin luptă, a contradicţiei în plină desfăşurare din
tre burghezie şi proletariat, prezintă o importanţă primar-

15* 
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dială pentru întreaga dezvoltare a Europei. Şi chiar dacă 
aeastă dezvoltare metodică a Angliei, specifică ei, a fost 
uneori o piediă vremelnică pentru revoluţionarii de pe con
tinent, cae au ieşit în anumite momente învingători - ca în 
1848 şi, mai înaine, în 1793 -, ea are totuşi i bază un con
ţinut mult mai revoluţionar decît toate aceste zguduiri tre
cătoare de pe continent luae laolaltă. In timp ce cucerirea 
Europei a dus la prăbuşirea marii revoluţii franceze, Angla, 
cu ajutorul maşinii cu aburi, a revoluţionat societatea, a cu
cerit piaţa mondială, înlăturînd treptat-treptat de i putere 
toate clasele istoriceşte perimae şi pregătind terenul pentru 
marea luptă decisivă dintre capitaliştii industriali şi munci
torii industriali. O importanţă extrem de mare pentru întreaga 
evoluţie a Europei a avut faptul ă Napoleon n-a reuşit să 
treacă o amată de 150.000 oameni de la Boulogne la Folkes
tone şi să cucerească Anglia cu ajutorul veteranilor armate
lor republicane. In perioada Restauraţiei, cînd continentul a 
fost dat pe mîna legitimismului de către mirmidonii atît de 
sugestiv zugrăviţi de către Beranger 97, în Anglia, în vechiul 
partid reacţionar al torylor, s-a produs, datorită guvernului 
de esenţă pronunţat burgheză al lui Canning, o primă sciziune 
importantă şi a fost făcut începutul, întîi de către Canning, 
iar după aceea de către Peel, al acelei subminări treptate a 
constituţiei engleze care este continuată fără întrerupere de 
atunci încoace şi care, în cel mai scurt timp, va trebui să ducă 
la prăbuşirea lamentabilă a acestui întreg edificiu putred. 
Această subminare a vechilor instituţii engleze şi continua 
revoluţionare - care stă la baza ei - a societăţii engleze de 
către marea indutiie îşi umează nestingherite drumu1l lor, in
diferent dacă pe continent, în momentul respectiv, iese învin
gătoare revoluţia sau contrarevoluţia, şi această evoluţie se 
desfăşoară încet, dar în mod sigur şi fără a face vreun pas 
înapoi. Infrîngerea suferită de către cartişti la 10 aprilie 1848 98 
n-a fost altceva decît o înfrîngere şi o respingere hotărîtă a 
influenţei politice străine ; nu zguduirile politice de pe conti
nent, ci crizele comerciale generale, loviturile materiale di
recte, care pun sub semnul întrebării existenţa fiecărui indi
vid, sînt marea forţă motrice a evoluţiei engleze. Şi acum, 
cînd burghezia industrială înlătură definitiv de la puterea 
politică toate clasele tradiţionale şi cînd, ca urmare a acestui 
fapt, simptomele cele mai neîndoielnice vestesc apropierea 
zilei de luptă decisivă dintre ea şi proletariatul industrial, acum 
o încetinire . acestei dzvoltări, o înrobire fie şi itemporară 

' 
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a Angliei de către lacomii pretorieni de la 2 decembrie ar 
avea cele mai funeste consecinţe pentru întreaga mişcare eu
ropeană. Numai în Anglia a atins industria asemenea proporţii 
încît e concentrează în ea interesele întregii naţiuni, toate 
condiţiile de viaţă ale tuturor claselor. Dar prin industrie se 
înţelege, pe de o parte, burghezia industrială, iar € de altă 
parte proletariatul industrial, şi în jurul acestor două clase 
opuse se grupează tot mai mult celelalte părţi constitutive ale 
naţiunii. Prin urmare aici, unde se pune pur şi simplu pro
blema : Cine trebuie să domine, capitaliştii ndustriaili sau 
muncitorii industriali ,  tocmai aici e află - dacă într-adevăr 
există undeva - terenul pe care lupta de clasă, în forma ei 
modernă, poate i dusă pînă la capăt şi unde proletariatul 
industrial are, pe de o parte, puterea necesară pentru cuceri
rea dominaţiei politice, iar pe de altă parte găseşte mijloa
cele materiale, forţele productive, care-i dau posibilitatea să 
faă o revoluţie socială totală şi să înlăture definitiv contra
dicţiile de clasă. Şi, în întreaga Europă, partidul proletar are, 
bineînţeles, interesul l această orientare în dezvoltarea An
gliei, care duce spre o extremă ascuţire a contradicţiei dintre 
ambele clase industriale şi spre înfrîngerea definitivă a clasei 
dominante de către clasa asuprită, să nu fie abătută prin nici 
un fel de înrobire străină, să nu-şi slăbească energia şi ca 
lupta decisivă să nu fie amînată pentru o perioadă nedeter
minată. 

Dar care sînt şansele unei asemenea invazii ? 
Innte de toa1e, o ţară cm e Marea Briltanie, care fără Ir

landa numără 22.000.000 de locuitoii, iar u Ilanda 29.000.000, 
nu poate fi cuerită printr-un atac prin surprindere. Alarmiştii 
se referă la cazul Cartaginei, care şi-a risipit flotele şi armatele 
ei în cele mai îndepărtate teritorii aflate sub stăpînirea ei şi 
care a fost de două ori înfrîntă în urma unor atacuri prin 
surprindere ale romanilor 99• Dar, abstracţie făcînd de condi
ţiile complet diferite ale războiului, debarcarea romaniior în 
Africa în al doilea război punic a devenit posibilă abia după 
ce floarea armatei cartagineze a fost distrusă în Spania şi în 
Italia, iar flota cartagineză a fost alungată din Marea Medite
rană ; aici nu poate fi vorba de un atac prin surprindere, 
ci de o operaţie militară foarte serioasă, de încoronarea fi
rească a unui război de lungă durată, care, cu mult timp 
înainte de încheierea lui, a început să evolueze într-un sens 
favorabil Rmei. ît depre el d-l •treilea r�boi pic, el 
nici n-a fost un război adevărat ; el n-a fost altceva decît o 
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simplă înrobire i unui adversar slab de către altul de zee 
ori mai puternic, adică ceva în genul confiscării republicii 
Veneţia de către Napoleon 1 08• Dar acum nici situaţia Franţei 
nu mai e aceea din 1797 şi nici Anglia nu seamănă cu şubreda 
Veneţie. 

Napoleon îşi făcei socoteala că pentru a cuceri Anglia e 
nevoie de cel puţin 150.000 de oameni. Pe atunci Anglia avea 
mult mai mulţi soldaţi disponibili decît azi, dar şi populaţia ei 
era mult mai puţin numeroasă, iar resursele industriale mult 
ili reduse. e aceea, oricît de neînsemnate ar fi forţele de 
care dispun englezii la un moment dat, astăzi este nevoie de 
cel puţin tot atîţia oameni pentru a cuceri Anglia. E de ajuns 
ă ne aruncăm o privire pe hartă pentru a ne da seama că 
orice arată de invazie debarcată în Anglia trebuie să înain
teze pînă la Tees, la Tyne sau chiar pînă la Tweed ; dacă se 
opreşte într-un punct mai apropiat, toate resursele regiunilor 
industriale rămîn în mîinile apărătorilor şi ea va trebui să 
ocupe, împotriva forţelor mereu crescînde ale lCestora, ni;;te 
poziţii prea puţin favorabile din punct de vedere militar şi  
prea întinse pentru mijloacele de care dispune. Regiunea 
situată la sud de rîurile susmenţionate, adică Anglia pro
priu-zisă, numără 16.000.000 de locuitori, şi pentru asigurarea 
comunicaţiilor, pentru asediu, precum şi pentru menţinerea 
sub ocupaţie a fortificaţiilor de coastă, pentru preîntîmpinarea 
unei inevitabile insurecţii naţionale va trebui să disloce atîtea 
trupe, încît i-ar rămîne prea puţine pentru operaţiile active 
de la graniţa cu Scoţia. Şi nici nu ne putem închipui că, chiar 
dispunînd de cel mai bun comandament pentru cucerirea An
gliei, pentru înnăbuşirea unei răscoale în interiorul ţării şi 
pentru a purta un r.ăzboi regulat în Scoţia şi în Irlanda, ir fi 
nevoie de trupe cu un efectiv mai mic de 150.000 de oameni. 

Să presupunem că, prin noi recrutări şi printr-o concen
trare pricepută, ar putea fi aduşi într-un punct oarecare al 
coastei de nord a Franţei 150.000 de oameni, dar pentru 
această operaţie ar fi nevoie de cel puţin o lună sau două. 
Şi în acest timp Anglia, prin aducerea flotei de la Tajo 101 şi 
a vapoarelor din alte locuri de ancorare apropiate, cit şi prm 
mobilizarea vaselor dezarmate aflate în porturi, poate con
centra în Canalul Mînecii forţe aritime destul de impună
toare, iar în timp de o lună toate vapoarele şi o parte din 
vasele cu pînze din porturile din Atlantic, precum şi de la 
Malta şi de la Gibraltar, puteau sosi a faţa locului. Aşadar, 
trupele de debarcare : ar trebui să fie transportate, dacă nu 
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toate o dată, cel puţin în cîteva detaşamente mari, întrucît, 
mai devreme sau mai tîrziu, se va produce oricum o între
rupere a comunicaţiilor cu Franţa. Ar fi nevoie să se trans
porte cel puţin 50.000 de . oameni deodată, ceea ce înseamnă 
că întreaga armată ar putea fi debarcată în trei reprize. In 
afară de aceasta, vasele de război n-ar putea fi folosite de 
loc - sau ar putea fi folosite doar într-o măsură restrînsă -
la transportul trupelor, întrucit · ele ar trebui să respingă 
atacurile flotei engleze. Şi Franţa nu va putea aduna în decurs 
de şase săptămîni, în porturile ale de la Canalul Mînecii, 
mijloace de transport suficiente pentru 50.000 de oameni îm
preună cu artileria şi muniţiile necesare, chiar dacă va 
sechestra vasele neutre. Dar fiecare zi de amînare a expediţiei 
înseamnă un nou avantaj pentru Anglia, care n-are nevoie 
decit de timp pentru a-şi concentra flota şi  a-şi instrui recruţii .  

Dar dacă, tinînd seama de ilta engleză, se ajunge la con
cluzia că o armată de debarcare de 150.000 de oameni nu poate 
fi transportată lecit în cel mult trei reprize, atunci, dac. se 
ţine seamă de armata de uscat engleză, nici un conducător 
militar serios nu se va încumeta să debarce o armată în 
Anglia dacă efectivul ei nu va fi mai mare de 50.000 de 
oameni. Am văzut că, chiar ' în împrejurările favorabile unei 
invazii, englezilor tot le rămîne o lună sau două pentru pre
gătirile necesare. Trebuie să-i cunoşti prea puţin pe englezi 
ca' să crezi că nu sînt în sare să organizeze în acest timp o 
armată de uscat care să arunce în mare, fără nici o greutate, 
o avangardă de 50.000 de oameni înainte ca ea să primească 
ajutor. Trebuie avut în vedere că îmbarcarea pe vapoare nu 
poate fi făcută lecit între Cherbourg şi Boulogne, iar debar
carea numai între insula Wight şi Dover, adică pe o porţiune 
de litoral care · nu se află nicăieri la o distanţă de Londra mai 
mare de patru zile de marş bun. Trebuie avut în vedere că 
îmbarcarea şi  debarcarea sînt în funcţie de vînt şi  de fluxuri, 
că · flota engleză din Canalul Mînecii va opune rezistenţă şi 
că între prima şi cea de-a doua debarcare vor trebui să treacă, 
poate, 8 pînă la 10 zile, şi în orice caz nu mai puţin ' de patru, 
deoarece grosul trupelor trebuie să fie transportate cu aju
torul vaselor cu pînze · şi aceste trupe trebuie adunate pe 
întreaga coastă de la Cherbourg pînă la Boulogne ; căci nu se 
poate organiza aşa, pe nepregătite, o „abără la Boulogneu ! 12• 
In aceste condiţii, ·e puţin probabil ca francezii să se hazar
deze să întreprindă ceva pînă ce nu vor putea fi trecuţi 
deodată de partea cealaltă cel puţi� 70.00080.000 de oameni ; 
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or, pentru aceasta este · necesar ca mai întîi să fie procurate 
mij loacele de transport, ceea e, iarăşi, necesită destul timp. 
Şi cum, în fiecare săptămînă cu care se amină expediţia, 
mijloacele de apărare ale 'Angliei vor creşte mai repede decit 
mijloacele de transport şi cele de război maritim ale duşma
nului, înseamnă că situaţia agresorilor va deveni din ce în ce 
mai nefavorabilă · şi foarte curînd lucrurile vor ajunge pînă 
acolo că ei nu vor putea întreprinde nimic atîta timp cit nu 
vor fi în stare să treacă dintr-o dată de partea cealaltă 
150.000 oameni ; · dar chiar şi aceştia vor întîmpina o rezistenţă 
atît de puternică, incit, fără trimiterea neîntîrziată a unei 
rezerve de vreo 1 00.000 de oameni, pînă la urmă se va ajunge 
cu siguranţă la nimicirea · 1or. 

Intr-un cuvînt, cucerirea Angliei nu poate fi efectuată prin
tr-un atac prin surprindere. Dacă s-ar uni în acest scop 
întregul continent, ar fi · nevoie de un an întreg numai pentru 
cre.rea şi procurarea mij loacelor de transport, adică de mai 
mult timp decit îi trebuie Angliei pentru a-şi pune litoralul 
în stare de apărare, ·pentru a-şi concentra forţele maritime, 
care ar depăşi toate flotele de pe continent luate la in loc, 
şi ar face imposibilă unirea lor, şi, în sfîrşit, pentru · a adua o 
armată care ar face imposibilă rămînerea oricărui duşman 
pe pămîntul englez. 

Sentimentul naţional al englezilor este acum mai puternic 
ca oricind după 1 8 15  şi pericolul serios al unei invazii i-ar 
da un nou şi puternic avînt. ln afară de aceasta, populaţia 
Marii Britanii nu este, în ' nici un caz, atît de lipsită de calităţi 
militare, cum şi-o închipuie unii ; burghezia, mica burghezie 
şi proleariatul marilor oraşe sînt, ce-i drept, cu mult mai 
puţin familiarizaţi cu armele ' de foc şi deci mai puţin în 
măsură să poarte un război civil decit respectivele clase de 
pe continent. Dar populaţia, luată în ansamblu, dă dovadă de 
mult spirit războinic · şi în rîndurile ei se găsesc elemente 
militare erlrem de 1capabi!le. Nkăieri nu există aJîţia vînători şi 
braconieri - care reprezintă o infanterie uşoară pe jumătate 
pregătită - şi atîţia trăgători ; şi 40.000-50.000 de mecanici 
şi muncitori de la maşină sînt mai bine pregătiţi pentru munca 
în atelierele de fabriare a armelor, pentru serviciu la arti
lerie · sau în trupele de geniu decit un număr egal de oameni 
selecţionaţi din oricare stat de pe continent. Terenul însuşi, 
pînă în apropiere de graniţa cu Scoţia, este aproape cu totul 
impropriu pentru campanii militare de mare ·amploare ; el este 
foarte accidentat şi tocmai potrivit pentru un război de pro-
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porţii mici. Şi dacă pma acum războiul de guerilă înegistra 
succese · numai în ţările cu o populaţie relativ rară, Anglia 
ar putea să dovedască, în cazul unei agresiuni serioase, că 
tocmai în regiunile cu o mare densitate a populaţiei, cum este 
labirintul de case, aproape compact, " din Lancashire şi West
Yorkshire, acest război se poate solda cu rezultate şi mai 
însemnate. 

Dacă este însă vorba de un atac prin surprindere în scopul 
j efuirii bogatelor oraşe portuare · şi al distrugerii depozitelor 
etc., se poate spune că Angliei i e poate prea bine întîmpla 
aşa ceva. Despre fortificaţiile ei aproape că nici nu face · să 
mai vorbim. Atîta timp cit în Spithead nu se află nici un vas, 
e poate pătrunde · fără nici o grijă pînă la intrarea în canalul 
Southampton şi se poate debarca un număr suficient de trupe 
pentru a incasa din partea oraşului Southampton orice fel de 
contribuţie. In momentul de · faţă, Woolwich, pe cit se pare, 
poate fi şi el ocupat şi distrus, deşi pentru aceasta ar fi nevoie 
de forţe mai mari. Liverpool este apărat doar de · o  jalnică 
baterie formată din 18 tunuri avale de fier, fără dispozitive 
de ochire şi care sînt servite de · opt sau zece tunari şi de o 
jumătate de companie de infanterişti. Insă, cu excepţia ora
şului Brighton, toate oraşele maritime engleze mai importante 
sînt situate în · golfuri maritime adînci sau destul de departe 
în susul fluviilor şi dispun de fortificaţii naturale sub forma 
bancurilor de nisip şi a stîncilor, care sînt cunoscute doar de 
piloţii din partea locului. Cine încearcă să-şi facă drum, fără 
pilot, prin aceste canale înguste, prin care vasele mari pot 
trece în mod obişnuit numai în timpul fluxului, riscă să lase 
acolo mai mult '.decit îşi închipuie că va lua cu sine, şi, în 
caz de întîmpină oarecare rezistenţă şi cel mai neînsemnat 
obstacol neprevăzut, expediţiile de acest fel pot sfîrşi tot atît 
de lamentabil ca şi expediţia · daneză din 1 849 împotriva oraşu
lui Eckern-forde 103 •  Dimpotrivă, o debarcare rapidă a 
1 0.000-20.000 oameni de pe vapoare într-o localitate rurală 
oarecare · şi o expediţie prădalnică de scurtă durată - care nu 
promite, fireşte, cine ştie e rezultate pozitive - împotriva 
unor oraşe de provincie pot fi, fără îndoială, uşor întreprinse ; 
în momentul de faţă asemenea acţiuni nu ·pot fi în nici un caz 
împiedicate. 

Dar toate aceste temeri încetează de la sine de îndată ce 
flota de la Tajo, escadra nord-americană şi o parte din 
vapoarele care se îndeletnicesc cu urmărirea corăbiilor de 
sclavi între Brazilia şi Africa ·vor fi chemate înapoi în Anglia, 
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iar vasele dezarmate care se află în porturile militare vor fi 
mobilizate din nou. Aceste măsuri ar fi suficiente pentru i 
face · imposibil orice atac prin surprindere şi pentru a forţa pe 
inamic să amine orice încercare mai serioasă de invazie pe o 
perioadă în cursul căreia Anglia va avea tot timpul să ia şi  
alte măsuri ce ·s-ar dovedi necesare. 

Şi, totuşi, starea de nelinişte va avea fericita consecinţă 
că va fi curmat toată aeastă politică ridicolă în virtutea 
căreia Anglia ţine în Marea Mediterană 800 de tunuri de 
bord, în Oceanul Atlantic 1 .000, în Oceanul P.cific şi în 
Oceanul Indian cîte 300, în timp ce la ea acasă nici un vas nu 
apără ţărmurile - politica de nesfîrşite şi ruşinoase războaie 
cu negrii şi cafrii, în timp ce prezenţa trupelor în patrie este 
absolut necesară. Echipamentul incomod, greoi şi învechit din 
toate punctele de vedere, ca şi armamentul învechit al 
armatei ; nemaipomenita nepăsare şi neglijenţă din adminis
traţia de război şi maritimă ; nepotismul, care a căpătat pro
porţii de-a dreptul înspăimîntătoare, corupţia şi fraudele din 
aceste departamente, toate acestea vor fi înlăturate într-o 
măsură mai mare sau mai mică. Burghezia industrială se va 
vindeca, în sfîrşit, de pasiunp congreselor şi a societăţilor 
pentru pace, care a făcut ca ea să fie obiectul unor zeflemeli 
bine meritate şi a dăunat atît de mult propăşirii ei politice şi, 
o dată cu ea, întregii dezvoltări a Angliei. Şi dacă totuşi s e  
v a  1ajunge l a  u n  război, atunci, prin cunoscuta ironie -
deosebit de strălucită azi - a istoriei universale, s-ar putea 
foarte uşor întîmpla ca domnii Cobden şi Bright, în dubla 
lor calitate de membri ai Asociaţiei păcii 10� şi - într-un 
viitor apropiat - de miniştri, să fie nevoiţi să ducă un război 
crîncen cu întreg continentul. 

Manchester, 23 ianuarie 1852 
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Marţea următoare, 3 februarie, se întruneşte parlamentul. 
Dn cele ri probleme pincipale care formează obictul 
primelor sale dezbati, neiam ocupat, pe scut, de două 105 : 
de dmitea lui Palmerston şi de mijloacele de 1apărare în 
cl ni război u Franţa. Rămîne a treia problemă, oare 
prezintă o importanţă u mult mai mare pentru dezvoltarea 
Anglei, şi .nume reforma electorală. 

Noua lege cu privire a reformă, care trebuie prezentată 
chiar de la început de către Russell, ne va mai oferi destule 
ocazii să ne ocupăm mai îndeaproape de importanţa generală 
a reformei electorale în Anglia. In momentul de faţă, cînd 
este vorba doar de răspîndira şi de comentarea unor zvonuri 
în legătură cu această lege, ne putem limita la observaţia că 
aici se pune, în primul rînd şi aproape în mod exclusiv, urmă
toarea problemă : în ce măsură clasele reacţionare sau sta
tornice ale regimului, adică aristocraţia funciară, rentierii, 
speulanţii de bursă, proprietarii funciari din colonii, armatorii 
şi o parte din negustori şi b ancheri, îşi vor păstra puteea lor 
şi ce parte din această putere vor trebui ei să cedeze burghe
ziei industriale, care se află în fruntea tuturor claselor pro
gresiste şi revoluţionare. Despre proleariat nici nu este 
deocamdată vorba aici. 

„Daily News" 106, organul de presă al burgheziei indus
triale, care apare la Londra şi care reprezintă o preţioasă 
sursă de informaţii în asemenea probleme, publică unele ştiri 
în legătură u noua lege u privire la reformă, e care o 
elaborează guvernul whigilor. Potrivit acestor ştiri, reformele 
proiectate privesc trei laturi ale sistemului electoral englez 
de pînă acum. 
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Pînă acum, pentru a fi membru al parlamentului trebuia 
să faci dovada că eşti posesorul unei proprietăţi funciare 
care-ţi aduce un venit de cel puţin 300 1.st. Această condiţie, 
care în muHe cazuri ea dstul de supărătoare, ea mai 'Întot
deauna eludată cu ajutorul cumpărărilor fictive şi al contrac
telor fictive. In ce priveşte burghezia industrială, această con
diţie ,a devenit de mJlt ineficientă şi amm ea trebuie să-şi 
piardă orice valabilitate. Abrogarea ei constituie unul dintre 
cele „şase puncte" ale artei populare 107, cu caracter prole
tar şi este interesant de remarcat că unul dintre aceste şase 
puncte (care, toate, au un caracter pronunţat burghez şi care 
în Statele Unite au fost deja înfăptuite) a şi fost oficial re
cunoscut. 

Pînă acum sistemul electoral era organizat în modul 
următor : potrivit unui vechi obicei englez, comitatele trimi
teau o parte din deputaţi, iar oraşele cealaltă parte. Cine voia 
ă voteze într-un comiat trebuia ori să stăpînească o proprie
tate funciară deplină, liberă (freehold property) , care să-i 
aducă un venit anual de 2 I.st., ori să ia în arendă o proprie
tate funciară care să-i aducă un venit anual de 50 I .st. La oraşe, 
dimpotrivă, era alegător oricine locuia într-o casă pentru care 
plătea o chirie de 10 I.st. şi achita impozitul în folosul săraci
lor, care era raportat la această sumă. In timp ce, datorită 
unui asemenea sistem, în oraşele care trimitau deputaţi masa 
micilor negustori şi a meseriaşilor-patroni, adică întreaga 
mică burghezie, se bucura de drept de vot, la alegerile din 
comitate imensa majoritate a alegătorilor se compunea din 
tenants at will subordonaţi aristocraţiei, adică din arendaşi 
cărora în fiJcare an li se putea retrage arenda şi care, din 
această cauză, erau cu totul dependenţi de seniorii lor, pro
prietarii funciari. Anul trecut, d-l Locke King a făut pro
punerea de a se introduce în comitate condiţia, echivalentă 
cu cea impusă chiriaşilor de la oraşe, de a plăti o a ren dă de 
10 I.st. şi a adunat în favoarea acestei propuneri, care era 
contrară voinţei miniştrilor, o majoritate considerabilă într-o 
cameră care era pe atunci destul de redusă numericeşte. După 
cit se spune, în momentul de aţă Russell intenţionează să 
reducă această obligaţie la 10 I.st. pentru comitate şi la 
5 I .st. pentru oraşe. O asemenea măsură ar avea consecinţe 
extrem de importante. In felul acesta, la oraşe, partea mai 
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bine plătită a proletariatului ar căpăta de îndată drept de vot 
şi, o dată cu aceasta, ar deveni foarte probabilă alegerea de 
reprezentanţi cartişti în unele oraşe mari, în timp ce în oraşele 
mici şi mijlocii burghezia industrială ar obţine o creştere con
siderabilă a voturilor şi a lourilor ei în parament. In comitate 
însă ar căpăta dintr-o dată drept de vot toţi burghezii mici 
şi mijlocii din orăşelele de provincie, care nu sînt reprezentate 
în mod special în parlament ; ei ar constitui, de regulă, o 
majoritate covîrşitoare şi, prin mulţimea lor şi prin situaţia 
lor relativ independentă faţă de cele cîteva familii aristocra
tice pre stăpînesc azi în comitate, ar pune capăt terorii 
electorale exercitate pînă aum de aceşti magnaţi. Aceşti 
mici burghezi de provincie, care au şi început să cadă tot mai 
mult sub influenţa burgheziei industriale, i-ar pune astfel la 
dispoziţie o parte considerabilă din comitate. 

Circumscripţiile electorale au fost pînă acum extrem de 
inegale ca mărime şi ca importanţă ; numărul reprezentanţi
lor lor nu corespunde cîtuşi de puţin cu cifra populaţiei sau 
cu aceea a alegătorilor. O sută sau două sute de alegători 
trimit dintr-o circumscripţie tot atîţia reprezentanţi cîţi trimit 
6.000-1 1 .000 de alegători din alta. Deosebit de pronunţată 
este această inegalitate la oraşe. Şi tocmai oraşele mici, cu 
un număr redus de alegători, sînt centrele celor mai scanda
loase corupţii (de exemplu St.-Albans) sau ale dictaturii 
electorale absolute a cutărui sau cutărui mare proprietar 
funciar. Potrivit unor informaţii apărute în „Daily News u ,  opt 
dintre cele mai mici circumscripţii electorale orăşeneşti 
urmează să fie private de dreptul de a trimite reprezentanţi, 
iar celelalte oraşe mici care aleg deputaţi în parlament, să fie 
contopite cu alte orăşele învecinate de provincie, care pînă 
acum eiau reprezentate numai în cadrul com:atelor, astfel 
că numărul alegătorilor va creşte considerabil. Avem de-a 
face aici cu o imitare a sistemului grupurilor de oraşe care 
există în Scoţia încă din timpul unirii cu Anglia ( 1707) . Că de 
la o asemenea măsură, aricit ar fi ea de timidă, burghezia 
industrială se pa.te aştepta şi la creşterea puterii ei politice, 
o dovedeşte şi importanţa excepţională pe care o dă ea de 
multă vreme egalizării circumscripţiilor electorale în compa
raţie cu toate celelalte probleme ale reformei parlamentare. 
In afară de aceasta, după cum s-a comunicat, Londra şi Lan-
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cashire, adică două dintre principalele centre ale burgheziei 
industriale, vor obţine o reprezentanţă sporită în parlament. 

Dacă Russell intenţionează într-adevăr să propună o ase
menea lege, atunci, judecind după experienţa de pînă acum, 
ar face un gest de mare anvergură pentru un om mic. Se pare 
că laurii lui Peel nu-i dau pace şi că el şi-a propus să fie 
măcar o dată „îndrăzneţ " .  Această îndrăzneală este, ce-i drept, 
însoţită de toate şovăielile, ferelile şi temerile care caracte
rizează pe un whig englez, şi în starea actuală a opiniei 
publice din Angltt ea nu va părea îndrăzneaţă nimănui altuia 
decît lui însuşi şi colegilor săi whigi. Dar după toate oscilă
rile, şovăielile şi cumpănirile, după repetatele şi nereuşitele 
încercări de a sonda terenul, care au absorbit tot timpul 
micului lord din momentul închiderii ultimei sesiuni, puteai 
aştepta de la el mai puţin decît propunerile de ai sus, pre
supunînd, bineînţeles, că pînă marţi el nu se m ai răzgîndeşte. 

Nici vorbă că burghezia industrială cere cu mult ai mult 
decît atît. Ea cere household suffrage, adică drept de vot 
p entru oricine ocupă o casă, sau o parte dintr-o casă, pentru 
care este impus la plata impozitelor comunale ; ea cere de 
asemenea vot secret şi o revizuire generală a împărţirii în 
circumscripţii electorale, astfel ca să asigure o reprezentanţă 
egală pentru un număr egal de alegători şi pentru o avere 
egală. Ea se va toomi muU şi aprig iu guvenul, pentru a-i 
smulge orice concesie posibilă înainte de a se angaja să-i dea 
sprijinul ei. Industriaşii noştri englezi sînt negustori buni, şi 
ei îşi vor vinde, cu siguranţă, voturile pe un preţ cit mai 
ridicat cu putinţă. 

De altfel, se vede înă de pe acum că chiar minimul gu
vernamental de care am vorbit mai înainte nu poate obţine 
de la reforma electorală alt rezultat dedt întărirea puterii 
burgheziei industriale, a clasei care, de fapt, este de pe acum 
stăpînă în Anglia şi care urmăreşte să obţină şi recunoaşterea 
supremaţiei ei politice, de care se apropie cu paşi de uriaş. 
Proletariatl, a cărui luptă de sine sttăitoare pentru propiile 
sale interese şi î mpotriva burgheziei industriale va începe 
abia din ziua în care va fi instaurată supremaţia politică a 
acestei clase, va trage, în orice împrejurări, şi el unele foloase 
de pe urma acestei reforme electorale. Importanţa acestor 
foloase este însă în funcţie numai de momentul , în care vor 
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-avea loc dezbaterile asupra reformei electorale şi sancţionarea 
ei defilitivă, şi anume d!că ele vor avea lo' înainte de izbuc
nirea crizei industriale sau, dimpotrivă, vor fi tărăgănate pînă 
la apariţia ei, căci, deocamdată, proletariatul apare pe primul 
plan ca forţă activă numai în momentele • mari, hotărîtoare, 
aşa cum apare destinul în tragedia antică. 

Manchester, 30 ianuarie 1852 
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Karl Marx şi Friedrich ' Engels 

Scrisoare către redactorul ziarului „Times " 1 08 

Stimate domn I 
Ca urmare a desfiinţării · pe continent a ultimelor rămăşiţe 

ale unei prese independente, presa engleză are datoria de 
onoare de a semnala orice act de ilegalitate şi de oprimare 
săvîrşit în această ·parte a Europei. Ingăduiţi-mi deci a, prin 
intermediul ziarului dv. , să aduc la cunoştinţa publicului un 
fapt care vădeşte că judecătorii din Prusia nu se deosebesc 
cu nimic de slugile politice ale lui Ludovic-Bonaparte. 

Ştiţi ce preţios moyen de gouvernement * poate constitui 
o conspiraţie bine înscenată, difuzată a momentul oportun. 
La începutul anului trecut, guvernul prusian a avut nevoie 
de o conspiraţie de genul acesta pentru a struni parlamentul. 
In acest scop au fost arestate o serie de persoane şi poliţia a 
fost pusă în mişcare în întreaga Germanie. Dar nu s-a des
coperit nimic şi, pînă la urmă, poliţia a reţinut doar cîteva 
persoane în închisoarea din Colonia sub pretextul că ar fi 
conducătorii unei organizaţii revoluţionare foarte răspîndite. 
Printre aceştia se află, în primul rînd, dr. Becker şi dr. Birgers, 
doi domni care aveau legături cu cercurile de ziarişti, dr. 
Daniels, dr. Jacoby şi dr. Klein, care practicau medicina, doi 
dintre aceştia îndeplinindu-şi cu cinste greaua sarcină de 
medici în serviciul asistenţei săracilor, şi d-l Otto, directorul 
unei mari întreprinderi de produse chimice, bine cunoscut în 
ţara sa datorită realizărilor sale ştiinţifice în domeniul . chimiei. 
Intrucît nu exista nici o dovadă împotriva lor, se aştepta de 
la o zi la alta punerea lor în libertate. Dar în timpul cit au 
stat la închisoare a fost promulgată „legea disciplinară" care 
dădea guvernului dreptul să se descotorosească, printr-o pro
cedură foarte scurtă şi sumară, de orice funcţionar judecătoresc 

* - mijloc de guvenămînt. - Nota trad. 
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indezirabil. Efectul acestei legi asupra desfăşurării procesului 
intentat domnilor menţionaţi mai sus, care pînă atunci lîncezea 
şi se tărăgăna, a fost aproape instantaneu. Nu numai că li s-a 
aplicat regimul celular, că li s-a interzis să comunice, chiar şi 
în scris, atît între ei cit şi u prietenii din afară şi că li s-au 
confiscat cărţile şi cele necesare pentru scris (ceea ce în 
Prusia este îngăduit înainte de condamnare, chiar şi infracto
rilor învinuiţi de cele mai grave delicte) , dar, în general, 
întreaga procedură judiciară a căpătat un cu totul alt caracter. 
Chambre du Conseil * (după cum ştiţi, la noi la Colonia este 
în vigoare Code Napoleon) s-a declarat imediat gata să con
state, în ceea ce-i priveşte pe ei, existenţa elementelor consti
tutive ale infracţiunii, iar materialele au fost trimise în faţa 
Camerei superioare de punere sub acuzare, un colegiu de 
judecători care îndeplineşte funcţiile unui mare juriu 
englez 109• Imi permit să vă atrag în mod deosebit atenţia 
asupra hotărîrii fără precedent adoptate de acest colegiu. ln 
această hotărîre se găseşte următorul pasaj surprinzător, pe 
care îl reproduc textual : 

„Avînd în vedere că nu s-au adus nici un fel de probe concludente 
şi că de aceea elementele constitutive ale infracţiunii nu au putut fi 
stabilite, nu există temeiuri pentru a menţine acuzarea" (vă aşteptaţi, 
desigur, la concluzia indiscutabilă ca arestaţii să fie puşi în libertate ? 
Nici gînd de aşa ceva I) ; „toate procesele-verbale şi documentele vor fi 
puse din nou la dispoziţia judecătorului de instrucţie pentru a începe 
noi cercetări". 

Aceasta înseamnă, prin urmare, că după o detenţiune de 
zece luni, în timpul căreia nici zelul poliţiei, nici perspicaci
tatea procurorului general nu au fost în stare să găsească 
nici cel mai neînsemnat element constitutiv al infracţiunii, 
întreaga procedură urmează să fie luată de la capăt, pentru 
ca, probabil, după încă un an de cercetări să fie deferită pen
tru a treia oară judecătorului de instrucţie. 

Această încălcare lagrantă a legii se explică în felul 
următor : guvernul este pe cale să înfiinţeze chiar acum o 
instanţă judecătorească superioară care să fie alcătui tă din 
elementele cele mai servile. Intrucît în faţa unei curţi u 
juri guvernul ar fi suferit în mod neîndoios o înfrîngere, el 
trebuie să tărăgăneze dezbaterile finale ale acestui proces 
pînă cînd va putea fi deferit spre judecare noii instanţe, care, 

* - Camera de consiliu. - Nota trad. 

16 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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de bună seamă, va oferi coroanei toate garanţiile şi deţinuţi
lor nici una. 

Nu ar fi oare mai cinstit din partea guvernului prusian 
dacă printr-un decret regal, după pilda lui Ludovic-Bonaparte, 
ar pronunţa imediat o sentinţă împotriva acuzaţilor ? 

Londra, 29 ianuarie 1852 

Scris de F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în limba germană în cartea : 
„Der Briefwechsel zwischen 
Friedrich Engels und Karl Marx", 
Erster Band, Stuttgart, 1913 

Cu toată stima 

Un prsian * 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

* Semnătura este a lui Marx, întregul manuscris este al lui Engels. 
- Nota Ted. 
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Friedrich Engels 

Adevăratele cauze pentru care proletarii francezi 
au rămas oarecum pasivi în decembrie anul trecut 

I 

De la 2 decembrie anul trecut, tot interesul pe are-1 poate 
suscita politica externă, sau cel puţin politica europeană, - se 
îndreaptă asupra lui Ludovic-Napoleon Bonaparte, acest 
jucător norocos şi neruşinat. „Ce face el în momentul de faţă ? 
Va declara oare război şi cui ? Va invada oare Anglia ? "  Fără 
îndoială, aceste întrebări sînt puse pretutindeni unde se 
discută problemele europene. 

Intr-adevăr este ceva uluitor în faptul că un aventurier, 
aproape necunoscut, ajuns printr-un joc al întîmplării capul 
puterii executive a unei mari republici, ocupă, între apusul 
şi răsăritul soarelui, toate punctele-cheie ale apitalei, mătură 
parlamentul ca pe o pleavă, înnăbuşă în două zile insurecţia 
din cipi!lă şi în două săptămîni tulburările din provincie, se 
impune cu ajutorul unor aşa-zise alegeri unui întreg popor şi 
introduce cît ai bate din palme o constituţie care îl investeşte 
cu toată puterea în stat. De cînd legiunile pretoriene ale 
Romei muribunde au scos imperiul la mezat, vînzîndu-1 celui 
care a oferit mai mult, asemenea fapte ruşinoase nu s-au mai 
petrecut la nici un popor. Iar presa burgheză din Anglia, de 
la „Times" pînă la „Weekly Dispatch" uo, din zilele lui 
decembrie şi pînă acum, nu a scăpat nici un prilej fără să-şi 
reverse virtuoasa indignare provocată de despotul militar, de 
trădătorul care a distrus libertăţile ţării sale, de cel care a 
sugrumat presa etc. 

D.ar, oricît dispreţ merită Ludovic-Napoleon, nu credem 
că ar fi potrivit pentru un organ al clasei muncitoare 111 să 
facă cor cu hulitorii gălăgioşi - ziarele agenţilor de bursă, 
ale magnaţilor bumbacului şi  ale aristocraţiei funciare - care 
se întrec în a se împroşa unii pe alţii cu noroi. N-ar strica 
să li se reamintească acestor gentlemeni care este actuala 
stare de lucruri. Ei au toate motivele să urle, căci tot ceea 

16* 
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ce Ludovic-Napoleon a luat de la alţii, el a luat nu de la clasa 
muncitoare, ci tocmai de la clasele ale căror interese le repre
zintă în Anglia, acea parte a presei amintită mai sus. Aceasta 
nu înseamnă di Ludovic-Napoleon nu ar fi j efuit cu aceeaşi 
plăcere şi clasa muncitoare, răpindu-i tot ceea ce el ar fi 
putut dori . Fapt este că în decembrie anul trecut clasei mun
citoare franceze nu i se mai putea răpi nimic, deoarece după 
marea înfrîngere din iunie 1848 ea fusese deposedată, în de
cursul celor trei ani şi jumătate de guvernare parlamentară 
a burgheziei, de tot ce i se putea lua. Intr-adevăr, ce li se mai 
putea lua muncitorilor în ajunul zilei de 2 decembrie ? Dreptul 
de vot ? - Acesta le fusese răpit prin legea electorală din 
mai 1850. Dreptul de întrunire ? - El devenise de mult un 
monopol al claselor „loiale" şi „de nădejde" ale societăţii. 
Libertatea presei ? - Adevărata presă proletară fusese de mult 
înecată în sîngele insurgenţilor care participaseră la marea 
bătălie din iunie, iar umbra acestei prese care mai supravie
ţuise o vreme dispăruse de mult sub apăsarea legilor are 
puneau căluşul în gură, legi revizuite şi perfecţionate succesiv 
în fiecare seiiune ia Adunării naţiona�e 112 • Armele lor ? - Se 
făcuse uz de toate pretextele pentru a-i ţine departe de garda 
naţională pe toţi muncitorii şi a îngădui numai claselor mai 
înstărite ale societăţii să aibă arme. 

In felul acesta, în momentul recentului coup d'etat * în 
domeniul drepturilor politice, clasa muncitoare avea foarte 
puţin de pierdut, dacă în genere avea ceva. Pe de altă parte, 
pe atunci clasa burgheziei mijlocii şi a marii burghezii deţi
nea întreaga putere politică. Ei îi aparţinea presa, dreptul 
de întrunire, dreptul de a purta arme, dreptul de vot, parla
mentul. După 30 de ani de luptă, legitimiştii şi orleaniştii, 
proprietarii funciari şi deţinătorii de titluri de rentă de stat 
găsiseră, în sfîrşit, un teren neutru în forma republicană de 
guvernămînt. Şi le ven.a într-adevăr foarte greu să vadă cum 
li se răpesc toate acestea într-un interval de numai cîteva 
ore şi cum sînt reduşi dintr-o dată la starea de nulitate poli
tică la care îi reduseseră ei înşişi pe muncitori. Iată motivul 
pentru care presa engleză „respectabilă" este atît de revol
ată de abuzurile şi de mîrşăviile lui Ludovic-Napoleon. Atîta 
timp cit acţiunile mîrşave, fie ale puterii executive, fie ale 
parlamentului, erau îndreptate împotriva clasei muncitoare, 
ele erau socotite, fireşte, acţiuni foarte legale, dar, de îndată 
ce aceeaşi politică a început să fie aplicată şi „lumii bune".  

* - loitură de stat. - Nota traă. 
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de îndată ce ea a lovit şi în „floarea intelectualităţii na
ţiunii " ,  situaţia s-a schimbat cu desăvîrşire şi fiecare iubitor 
de libertate s-a simţit dator să-şi ridice glasul în apărarea 
„principiului " .  

Aşadar, l a  2 decembrie lupta s-a dat î n  primul rînd între 
burghezie şi Ludovic-Napoleon, reprezentantul armatei. Că 
Ludovic-Napoleon a înţeles acest lucru o dovedeşte ordinul 
pe are l-a dat armatei în timpul luptelor din 4 decembrie, şi 
anume de a trage în primul rînd în „domnii bine îmbrăcaţi" .  
Glorioasele lupte de p e  bulevarde sînt bine cunoscute şi cele 
cîteva salve trase asupra ferestrelor închise şi asupra cîtorva 
burghezi neînarmaţi au fost suficiente pentru a paraliza orice 
încercare de împotrivire din partea burgheziei pariziene. 

Pe de altă parte, clasa muncitoare, deşi nu i se mai putea 
lua vreun drept politic direct, era totuşi foarte interes.tă în 
această chestiune. Ea avea de pierdut în primul rînd marea 
şansă care i se oferea în mai 1852, cînd simultan urmau să 
expire împuternicirile tuturor organelor puterii de stat şi cînd, 
pentru pria oară din iunie 1848, ea spera să i .se deschidă o 
largă arenă de luptă. Apoi, întrucît năzuia la dominaţia poli
tică, ea nu putea să accepte o schimbare violentă a regimu
lui fără a interveni ca arbitru suprem între părţile aflate în 
conflict şi a le impune voinţa ei a pe o lege a ţării. Ea nu 
putea deci lăsa să-i scape prilejul de a arăta celor două forţe 
adverse că pe cîmpul de ,'luptă mai există şi o a treia forţă, 
care, chiar dacă vremelnic a fost înlăturată de pe arena com
petiţiilor oficiale şi parlamentare, este totuşi întotdeauna gata 
să intervină de îndată ce arena se mută în propria ei sferă 
de acţiune : s trada. Să nu uităm însă că chiar în acest caz 
partidul proletar ar fi luptat în condiţii foarte dezavantajoase. 
Dacă s-ar fi ridicat împotriva uzurpatorului, nu însemna oare 
aceasta că de fapt apără şi pregăteşte restaurarea şi dictatura 
aceluiaşi parlament care se dovedise a fi duşmanul lui cel mai 
neîmpăcat ? Şi dacă se declara imediat adept al unui guvern 
revoluţionar, nu ar fi speriat oare burghezia într-atît - cum 
s-a şi întîmplat în provincie - încît s-o împingă spre o alianţă 
cu Ludovic-Napoleon · şi cu armata ? In plus, să nu se uite că 
după aceste evenimente acea parte a clasei muncitoare re
voluţionare care reprezenta adevărata ei forţă, floarea ei, a 
fost fie ucisă în timpul insurecţiei din iunie, fie deportată 
sau întemniţată sub nenumărate pretexte. In sfîrşit, mai era 
un fapt care era el singur suficient pentru a-i asigura lui Na
poleon neutralitatea marii majorităţi a clasei muncitoare : 
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starea industriei şi a comerţului era înfloritoare şi nglezii 
ştiu foarte bine că, dacă muncitorii au munca pe deplin asi
gurată şi sînt bine plătiţi, nu poate i vorba de agitaţii şi cu 
atît mai puţin de revoluţie. 

In Anglia se spune acum în mod curent că francezii au 
devenit o adunătură de babe, altminteri nu ar accepta să fie 
trataţi în felul acesta. Sînt întru totul de acord că în momen
tul de pţă naţiunea franceză merită acest epitet decorativ. 
Ştim însă cu toţii ă la francezi opiniile şi acţiunile sînt 
într-o mai mare măsură · influenţate de succes decît la ori
care altă naţiune civilizată. De îndată ce în această ţară 
cursul evenimentelor ia o anumită orientare, ei îl urme,ază 
fără împotrivire pînă cînd devine imposibil a mai merge pe 
această cale. Infrîngerea din iunie 1848 a dat un asemenea 
curs contrarevoluţionar Franţei şi, prin intermediul ei, în
tregului continent. Constituirea în momentul · de faţă a Impe
riului napoleonian nu reprezintă decît încununarea unei lungi 
serii de victorii succesive obţinute de contrarevoluţie în ulti
mii trei ani . Şi ne 'putem aştepta că, odată pornită pe această 
pantă, Franţa nu se va opri pînă nu va atinge fundul rîpei . 
E greu de spus cît de aproape este de · fund, dar că se apropie 
de el cu paşi repezi este evident pentru oricine. Iar dacă 
viitoarele acţiuni ale poporului francez nu · vor dezminţi toată 
istoria trecută a Franţei, putem afirma fără ezitare că, cu cît 
ea va cădea mai j os, cu atît mai neaşteptate : şi mai uluitoare 
vor fi urmările. In vremea noastră evenimentele se succed 
cu o repeziciune ameţitoare, şi dacă altădată o naţiune avea 
nevoie de un secol întreg pentru a trece printr-un anumit 
proces de transformare, acum ea îl parcurge cu uşurinţă în 
cîţiva ani. Vechiul imperiu a dăinuit 14 ani ; vulturul impe
rial ar trebui să se socotească fericit dacă această reînviere, 
sub forma cea mai j alnică, a unei opere de artă va dura tot 
atîtea luni. Şi după aceea ? : 
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II 

La prima privire s-ar părea că în momentlll de faţă Ludo
vic-Napoleon domneşte în Franţa ca stăpîn absolut şi că, 
poate, singura putere care există în afară de a lui este pu
terea intriganţilor de a curte, care-l asediază din toate păr
ţile şi complotează unul împotriva celuilalt pentru a obţine 
întreaga favoare a autocratului francez şi a dobîndi un as
cendent nelimitat asupra lui. In realitate lucrurile stau cu 
totul altfel. Întregul secret al succesului lui : Ludovic-Napo
leon se reduce la aceea că, datorită tradiţiei legate de numele 
său, el s-a dovedit în stare să ţină pentru un timp scurt în 
echilibru clasele în luptă ale societăţii franceze. Căci, de fapt, 
sub vălul stării de asediu, introdusă de despotismul militar 
- văl care acoperă în prezent Franţa -, lupta dintre diferi
tele clase ale · societăţii continuă cu şi mai mare înverşunare 
ca pînă acum. Această luptă, dusă în ultimii p.atru ani cu praf 
de puşcă şi ghiulele de tun, a luat abia acum o' formă diferită. 
După cum un război îndelungat epuizează şi istoveşte chiar 
pe cea mai puternică naţiune, tot aşa şi luptele sîngeroase 
deschise din ultimii ani au sleit diferitele clase şi au epuizat 
pentru n timp forţele lor militare. Dar războiul dintre clase 
se desfăşoară independent de faptul dacă au sau nu loc ac
ţiuni militare propriu-zise şi nu are întotdeauna nevoie de 
baricade şi de baionete ; războiul dintre clase · nu va conteni 
atîta timp cît vor exista clase diferite cu interese antagoniste 
care se ciocnesc şi cu o poziţie socială diferită, iar pînă acum 
încă nu am auzit ca, de la binecuvîntata venire la putere a 
falsului Napoleon, Franţa să nu ai numere în rîndurile popu
laţiei ei mari proprietari funciari şi muncitori agricoli, sau 
metayers *, mari cămătari şi ţărani liberi cu mici proprietăţi 
ipotecate, capitalişti şi muncitori. 

• - dijmaşi. - Nota trad. 
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Poziţia diferitelor clase din Franţa este următoarea : re
voluţia din februarie a răsturnat o dată pentru totdeauna 
puterea marilor bancheri şi a agenţilor de bursă ; după pră
buşirea lor, fiecărei clase a populaţiei de la oraşe i-a venit 
timpul ei : mai întîi clasei muncitoare în zilele primei agitaţii 
revoluţionare, apoi republicanilor mic-burghezi sub Ledru
Rollin, după aceea fracţiunii republicane a burgheziei sub 
Clvaignac, în sfîrşit burgheziei , monarhiste unite în timpul ră
posatei Adunări naţionale. Nici una dintre aceste clase n-a 
fost în stare să păstreze puterea în posesiunea căreia s-a aflat 
o clipă. Şi cînd mai tîrziu au reînceput disensiunile dintre le
gitimiştii-monarhişti, sau aristocraţia funciară, şi monarhiştii
orleanişti, sau aristocraţia financiară, părea inevitabil ca pu
terea să nu le scape iarăşi din mînă şi să nu treacă din nou 
în mîinile clasei muncitoare, are, de data aceasta, ne putem 
aştepta că va şti s-o folosească aşa cum se cuvine. Dar în 
Franţa mai exista încă o clasă putenică, nu prin marile pro
prietăţi individuale ale membrilor ei, ci prin numărul şi ne
voile acestora. Această clasă - ţăranii liberi u mici proprie
tăţi ipotecate -, reprezentînd cel puţin trei cincimi din 
naţiunea franceză, ca de altfel orice populaţie rurală, se ho
tărăşte greu să acţioneze singură şi la fel de greu cedează 
vreunei influenţe venite din aară. Credincioasă vechilor tra
diţii, ea nu avea încredere în înţelepciunea apostolilor tutu
ror partidelor de la oraşe şi, amintindu-şi că pe vremea împă
ratului n-a avut datorii şi a fost fericită, şi relativ bogată, 
încredinţă puterea executivă, făcînd uz de dreptul de vot, ne
potului lui. Agitaţia aotivă a partidului dmocraţiei sociale 
şi, într-o măsură şi mai mare, faptul că foarte curînd măsu
rile lui Ludovic-Napoleon i-au dezamăgit au împins o parte 
din această clasă în rîndurile partidului roşu ; dar masa ţără
nimii a rămas credincioasă tradiţiilor ei, _afirmînd că, dacă 
Ludovic-Napoleon nu s-a dovedit încă a fi acel mesia pe care 
sperase să-l descopere în persoana lui, vinovată era Aduna
rea naţională care i-a legat mîinile. In afară de masa ţărăni
mii, Ludovic-Napoleon, el însuşi un escroc la modă sus-pus 
şi înconjurat de crema escrocilor la modă din înalta socie
tate, a găsit sprijin în rîndurile celei mai decăzute şi mai 
corupte părţi a populaţiei de la oraşe. Din aceste elemente 
destul de numeroase a constituit o organizaţie plătită pe care 
a intitulat-o Societatea lui 1 0  decembrie. Sprijinindu-se, aşa-
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dar, pe ţărănime pentru a obţine voturi, pe tot felul de 
lepădături pentru demonstraţiile gălăgioase, pe armată întot
deaUJ. gata să răstoarne un guvern de palavragii parlamen
tari, pozînd în exponentul · voinţei clasei muncitoare, el putea 
aştepta în linişte clipa cînd ciorovăielile din parlamentul bur
ghez îi vor permite să intre în scenă şi să-şi aroge o putere 
mai mult sau mai puţin absolută asupra claselor care, în de
cursul a 4 ani de lupte sîngeroase, nu se dovediseră destul 
de puternice pentru a-şi asigura o dominaţie trainică. Aşa a 
şi procedat a 2 decembrie anul trecut. 

Prin urmare, domnia lui Ludovic-Napoleon n-a pus capăt 
războiului dintre clase. A făcut doar să înceteze pentru o 
vreme ciocnirile sîngeroase care marcau din timp în timp în
cercările uneia sau altea dintre ele de a pune mina sau de a 
păstra puterea politică. Nici una dintre aceste clase nu era 
destul de puternică pentru a se aventura cu vreo şansă de 
succes într-o nouă bătălie. Insăşi dezbinarea dintre clase fa
voriza vremelnic planurile lui Napoleon. El a desfiinţat par
lamentul burghez şi a distrus puterea politică a burgheziei ; 
oare proletarii nu trebuiau ă se bucure de acest lucru ? Şi 
desigur că nimeni nu se putea aştepta ca proletarii să lupte 
pentru o Adunare care era duşmanul lor de moarte. In acelaşi 
timp, acţiunile uzurpatoare ale lui Ludovic-Napoleon amenin
ţau cîmpul comun de luptă al tuturor claselor şi ultima pozi
ţie avantajoasă a clasei muncitoare, republica ; de aceea, de 
îndată ce muncitorii s-au ridicat ca să apere republica, bur
ghezia, pentru a da o lovitură duşmanului comun al societăţii 
- clasei muncitoare -, s-a unit tocmai cu omul care nu de 
mult o înlăturase de la putere. Aşa a fost la Paris, aşa a fost 
în provincie şi armata a cîştigat o victorie uşoară asupra cla
selor care se luptau şi se duşmăneau între ele ; iar după vic
torie au fost puse în mişcare voturile a milioane de ţărani 
care simpatizau cu imperiul şi, prin falsificarea oficială a ale
gerilor, a fost instaurată guvernarea lui Ludovic-Napoleon, 
ca o guverare care reprezenta voinţa aproape unanimă a 
Franţei. 

Dar chiar şi .în prezent lupta de lasă şi interesele de 
clasă stau, aşa cum vom vedea în viitorul nostru articol, la 
baza oricărei măsuri importante a lui Ludovic-Napoleon. 



III 

Repetăm : · Ludovic-Napoleon a venit la putere pentru că 
războiul deschis, dus în timpul ultimilor patru ani între dife
ritele clase ale societăţii franceze, le-a istoit, a sleit forţele 
de luptă ale fiecăreia dintre ele ; ' el a venit la putere şi pentru 
că în asemenea împrejurări lupta dintre aceste clase nu poate 
i dusă, cel puţin pentru un timp, decît pe cale paşnică şi 
legală, prin concurenţă, prin organizaţii profesionale şi prin 
toate celelalte mijloace de luptă paşnică cu ajutorul cărora, 
de mai bine de un secol, în Anglia o clasă se opune celei
lalte. In aceste condiţii este, ca să spunem aşa, în interesul 
tuturor claselor în luptă să existe un aşa-zis guvern de mînă 
forte, în stare să înăbuşe şi să pună capăt tuturor mărun
telor izbucniri locale de ostilitate făţişă care, fără să ducă la 
vreun rezultat, împiedică dezvoltarea luptei în noua ei formă, 
întîrziind procesul de acumulare a forţelor pentru o nouă 
bătălie hotărîtoare. Această împrejurare poate întrucîtva ex
plica supunerea generală de netăgăduit a francezilor faţă de 
actualul guvern. Cit timp va mai trece pînă cînd atît clasa 
muncitoare cit şi clasa capitalistă vor prinde din nou destule 
forţe şi vor căpăta destulă încredere în ele pentru a apărea 
pe arenă şi a pretinde în mod făţiş, fiecare pentru sine, dic
tatura asupra Franţei, nu ' poate spune, fireşte, nimeni i dar în 
ritmul în care se succed evenimentele în zilele noastre, fie
care dintre aceste clase de bună seamă că se va pomeni pe 
neaşteptate pe cîmpul de bătaie şi astfel s-ar putea a lupta 
de stradă dintre o clasă şi alta să reînceapă mult mai curînd 
decît ar i fost de presupus judecind după forţa relativă sau 
absolută a părţilor în luptă. Căci dacă partidul revoluţionar 
al Franţei, adică partidul clasei muncitoare, va trebui să 
aştepte pînă ce raportul de forţe va fi acelaşi ca în februarie 
1 848 înseamnă să se condamne a zece ani şi mai bine de 
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supunere şi inactivitate, lucru pe care fireşte că nu-l va face ; 
în acelaşi timp, un guvern ca cel al lui Ludovic-Napoleon 
este pus, după cum vom vedea în repetate rînduri, în situaţia 
de a avea de înfruntat, atît el cît şi Franţa, dificultăţi care, 
în cele din urmă, trebuie să se rezolve printr-o puternică 
explozie revoluţionară. Nu avem de gînd să vorbim despre 
posibilitatea unui război sau despre alte evenimente care pot 
surveni sau nu ; vom menţiona un singur eveniment, tot atît 
de inevitabil pe cît de inevitabil este răsăritul soarelui dimi
neaţa, şi anume pertur.area comercială şi industrială gene
rală. Situaţia gravă a industriei şi a comerţului şi recolta 
proastă din 1 846 şi 1 847 au dus la revoluţia din 1848. Este mai 
mult ca sigur că în 1 853 industria şi comerţul de pe tot glo
bul vor trece printr-o zguduire mult mai puternică şi se vor 
găsi într-o situaţie mai grea decît oricînd 113• Şi unde este 
omul care să-şi închipuie că corabia condusă de Ludovic
Napoleon este destul de solidă pentru a rezista furtunii care 
va izbucni aunci în mod inevitabil ? 

Să aruncăm însă o privire asupra situaţiei în .are se afla 
corcitura de vultur în ziua victoriei sale. Il susţineau armata, 
clerul şi ţărănimea. Tentativele sale se izbeau însă de îm
potrivirea burgheziei (inclusiv de cea a marilor proprietari 
funciari) şi a socialiştilor, adică a muncitorilor revoluţionari. 
Ajuns în fruntea guvernului, el a trebuit nu numai să caute 
să nu piardă cercurile care l-au adus la putere, ar să cîştige 
de partea sa sau, cel puţin, să împace cu noua stare de lu
cruri pe aceia care i se împotriviseră pînă atunci. Cît priveşte 
arata, clerul, funcţionarii guvernamentali şi membrii clicii 
de carierişti u care se înconjurase de multă vreme, nu era 
nevoie decît de mituirea directă, de bani peşin şi de j efuirea 
fără jenă a fondurilor statului ; şi am văzut cît de repede a 
plătit Ludovic-Napoleon fie în bani sunători, fie găsind prie
tenilor săi posturi care să le ofere posibilităţi grandioase de 
i se îmbogăţi rapid. Iată-l, de pildă, pe de Morny, care a in
trat în slujbă sărac lipit şi îngloda: în datorii, iar patru sip
tămîni mai tîrziu se plimba u datoriile plătite şi avînd o 
situaţie care chiar î n  Belgrave Square ia se poate numi bună I 
Dar a avea de-a face cu ţărănimea, cu marii proprietari fun
ciari, cu deţinătorii de titluri de stat, u bancherii, industriaşii, 
armatorii, comercianţii, micii burghezi şi, în sfîrşit, cu pro
blema cea mai teribilă a secolului nostru, problema muncito
rească, aceasta era cu totul altceva. In pofida tuturor măsu
rilor luate de guvern pentru a-i reduce pe toţi la tăcere, 
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interesele diferitelor clase au rămas tot atît de opuse ca şi 
pînă atunci, deşi nu mai exista nici presă, nici parlament, nici 
o tribună pentru întruniri de unde să poată fi aduse la cu
noştinţă aceste lucruri neplăcute ; astfel, orice ar fi încercat 
guvernul să facă pentru o clasă ar fi lezat în mod inevitabil 
interesele altei clase. Orice întreprindea Ludovic-Napoleon, 
în faţa lui se punea întotdeaua problema : „Cine achită 
contul ?u - problemă care a răstunat mai multe guverne 
decît toate celelalte probleme la un loc : a miliţiei, a refor
melor etc. Şi deşi Ludovic-Napoleon îl silise pe predecesorul 
său, Ludovic-Filip, să achite o bună parte din aceste con
turi 115, ai rămînea totuşi destul de plătit. 

Vom trece acum la examinarea situaţiei diferitelor clase 
ale societăţii franceze şi vom analiza în ce măsură dispune 
actualul guvern de mijloacele necesare pentru a îmbunătăţi 
lCeastă situaţie. Totodată vom examina încercările făcute de 
guvern şi cele pe care le va întreprinde, probabil, pe viitor 
pentru atingerea acestui scop ; în felul acesta vom strînge 
materiale din care să putem trage concluzii juste cu privire 
la situaţia şi la viitoarele şanse ale omului care, în momentul 
de faţă, face tot ce-i stă în putinţă pentru a compromite nu
mele lui Napoleon. 

Scris de F. Engels în februarie
începutul lunii aprilie 1852 

Publicat în ziarul 
„Notes to the People" nr. 43, 48 şi 50 
din 21 februarie, 27 martie 
şi 10 aprilie 1852 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Declaraţie 
către redacţia lui „Kolnische Zeitung" 

lntr-o corespondenţă din Paris, datată 25  februarie ş i  pu
blicată în nr. 51 al lui „Kolnische Zeitung" 116, citim următoa
rele în legătură cu aşa-zisul complot franco-german 117 : 

„Mai mulţi acuzaţi, printre care şi un oarecare A. Mayer, care este 
prezentat ca un agent al lui Marx şi comp., au dispărut ... " 

Falsitatea acestei prezentări, care mă blagosloveşte nu 
numai cu o „companieu ,  dar şi cu un „agentu ,  este dovedită 
de următoarele date : A. Mayer, unul dintre prietenii cei mai 
intimi ai d-lui K. Schapper şi ai fostului locotenent prusian 
Willich, figura, în calitate de contabil, în Comitetul emigran
ţilor 118, condus de ei. Despre plecarea din Londra a acestui 
individ, are îmi este complet străin, am aflat abia dintr-o 
scrisoare a unui prieten din Geneva, care mi-a comunicat că 
un oarecare A. Mayer e tare pornit împotriva mea şi îmi 
aduce cele mai stupide acuzaţii. Din ziarele franceze am aflat 
în cele din urmă că acest A. Mayer este „o figură politică " .  

Londra, 3 martie 1852 

Publicat in „Kolnische Zeitung" 
nr. 57 din 6 martie 1852 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Scris de K. Marx şi F. Engels 
6 mai-iunie 1852 
Publicat pentru prima oară 
de Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
în „Arhiva K. Marx şi F. Engels", 
cartea a V-a, 1930 

17 - Marx-Enge\s, Opere voi. 8. 
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I 

„Cîntă, suflete nemuritor, a păcătoasei omeniri 
mîntuire" 120••• prin Gottfried Kinkel. 

Gottfried Kinkel s-a născut acum vreo 40 de ani. 
Viaţa lui este descrisă în autobiografia : „Gottfried Kinkel. 

Adevărul fără poezie. Schiţă biografică" .  Editată de Adolph 
Strodtann (Hamburg. Hoffmann & Co. 1850, in-octavo) 1 21 •  

Gottfried este eroul perioadei democratice siegwartiene 122, 
care a provocat în Germania o atît de nemărginită melancolie 
patriotică şi văicăreală lacrimogenă. Debutul şi l-a făcut ca 
un mediocru Siegwart liric. 

Forma în are sînt prezentate cititorului .peregrinările lui 
pe pămînt, o înşirare de fragmente fără legătură între ele, ca 
însemnările dintr-un junal, se datoreşte, ca şi indiscreţia 
importună a acestor mărturisiri, apostolului Strodtmann, de a 
cărui „descriere compilatorică" ne ocupăm. 

Bonn. Februarie-septembrie 1834 

„Tînărul Gottfried a studiat, ca şi amicul său Paul Zeller, teologia 
protestantă şi, datorită sîrguinţei şi evlaviei sale, şi-a cîştigat conside
raţia renumiţilor săi profesori" (Sack, Nitzsch şi Bleck) (pag. 5). 

Chiar de la bun început el ne apare „vădit cufundat în 
meditaţii serioase" (pag. 4) , „abătut şi sumbru" (pag. 5) , aşa 
cum îi stă bine unui grand homme en herbe *. „Privirea ochi
lor căprui, scînteind de o lumină sumbră, ai lui Gottfried ur
mărea" n1şte tinei „în fracuri •cafenii şi redingote .Jlbastre" .  
Gottfried îş i  dă imedat seama că aceşti tineri „căutau să-şi 
ascundă goliciunea lor interioară printr-o strălucire exte-

' - unui viitor om mare. - Nota trad. 

17* 



252 Karl Marx şi Friedrich Engels ________ _ 

rioară" (pag. 6) . Indignarea sa morală se explică prin aceea 
că Gottfried „i-a apărat pe Hegel şi Marheineke" (pag. 6) 
atunci cînd aceşti tineri spuneau despre Marheineke că este 
un „cap sec" .  Mai tîrziu, cînd candidatul în teologie a venit 
la Berlin să-şi continue studiile şi a trebuit să înveţe el însuşi 
cite ceva de . la Marheineke, întîlnirea cu acesta i-a sugerat 
următoarea cugetare poetică, pe care şi-a notat-o în jurnalul 
său (pag. 6 1 )  : 

„Becisnicul, ce-n speculaţie se pierde, 
E ca un dobitoc pe pajişte uscată 
Purtat în cerc de-un demon rău, 
In timp ce o păşune mîndră, verde, 
Jur împrejur în larguri i se-arată" m, 

E drept că Gottfried uită aici de o altă cugetare în care 
Mefistofel îşi bate joc de învăţăcelul însetat de cunoştinţe : 

„Dispreţuieşte numai raţiune şi ştiinţă !" 124 
Toată această moralizatoare scenă studenţească serveşte 

de fapt doar a o introducere, pentru ca viitorul eliberator 
al lumii să aibă prilejul să facă următoarea mărturisire 
(pag. 6) . 

Spune Gottfried : 

„Şi totuşi această specie nu dispare dacă nu va fi război„. Numai 
mijloacele violente pot înviora din nou veacul nostru decrepit !". 

Şi îi răspunde amicul său : 

„Un nou potop, şi tu în chip de Noe într-o nouă ediţie, perfecţionată !" 

Aşadar, redingotele albastre au contribuit atît de muU la 
dezvoltarea lui G:tfied, îndt il s-a proclamat „Noe al  nou
lui potop " .  In legătură u aceasta, amicul său face următoa
rea remarcă, care ar putea figura ca epigraf al însăşi bio
grafiei : 

„Pasiunea ta pentru noţiuni confuze ne-a făcut adeseori, pe tatăl 
meu �i pe mine, să zimbim pe furiş !". 

In toate aceste destăinuiri ale unui suflet ales se repelt 
o singură „noţiune limpede" - Kinkel încă din pîntecele ma
mei sale a fost un om mare. Lucrurile cele mai obişnuite, care 
se pot întîmpla oamenilor celor mai obişnuiţi, la el devin 
evenimente de o adîncă semnificaţie. Micile necazuri şi bucu
rii pe care orice candidat în teologie le trăieşte într-o formă 
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mai interesantă, ciocnirile cu condiţiile burgheze, ce se ivesc 
atît de des în Germania în fieare internat catolic şi în fie
care consistoriu, devin la el nişte evenimente fatale de im
portanţă mondială, care îl fac pe Gottfried, pătruns de durere 
pentru întreaga omenire, să joace fără încetare comedie. 

Familia amicului Paul pleacă de la Bonn şi se întoarce la 
Wirttemberg. Acest eveniment Gottfried îl pune în scenă în 
modul următor. Gottfried o iubeşte pe sora lui Paul şi cu 
acest prilej ne anunţă că „a fost îndrăgostit de două ori" .  Dar 
actuala lui dragoste nu este o dragoste obişnuită, ci „o înflă
cărată şi adevărată venerare a dumnezeirii" (pag. 13) . In to
vărăşia amicului său Paul, Gottfried e urcă pe Drachenfels 
şi în acest decor romantic lansează următorii ditirambi : 

„Adio, prietenie ! - îmi voi găsi un frate în Mîntuitorul ! Adio, dra
goste - logodnică îmi va fi credinţa ! adio, fidelitate de soră - eu voi 
intra în comunitatea de multe mii a celor drepţi I Lasă-mă, o, tu, tînăra 
mea inimă, învaţă să rămîi singură cu dumnezeul tău şi luptă-te cu 
el pînă îl vei birui şi-ţi va da un nume nou, acela de sfîntul lzrael, 
pe care nu-l cunoaşte nimeni, în afară de cel ce-l primeşte ! Te salut, 
soare care răsar, icoană a sufletului meu care se trezeşte !" (pag. 17). 

Aşadar, despărţirea de prieten îi dă prilej lui Gottfried să 
înalţe un imn exaltat propriului său suflet. Dar asta nu e 
destul, amicul trebuie să înalţe şi el un imn. Exaltarea lui 
Gottfried se revarsă în cuvinte rostite „cu vocea gravă şi cu 
chipul transfigurat" ,  el „ uită de prezenţa amicului său" ,  
„ochii î i  radiază de  bucurie",  „exclamaţiile lui sînt pline de 
însufleţire" etc. (pag. 17) - pe scurt, este pusă în scenă în
treaga viziune biblică a profetului Ilie. 

„Cu un zîmbet melancolic se uită Paul la el şi cu o expresie de 
devotament în privire rosti : «In pieptul tău bate o inimă mai mare 
decît a mea şi, desigur, vei ajunge mai departe decît mine - dar în
găduie-mi să rămîn amicul tău şi atunci cînd nu voi i lingă tine*. 
Gottfried strînse cu bucurie mina ce i-a fost întinsă şi reînnoi vechea 
legătură" (pag. 18). 

In această schimbare la faţă de pe munte, Gottfried a do
bîndit ceea ce a urmărit. Amicul Paul, care pînă nu demult 
îşi bătea joc de „pasiunea lui Gottfried pentru noţiuni con
fuze" ,  se prosternă în faţ,a numelui „sfîntului Izrael " şi re
cunoaşte superioritatea lui Gottfried şi viitoarea lui mărire. 
Gottfried se înveseleşte şi reînnoieşte cu o condescendenţă 
amabilă vechea legătură. 

* 
* * 
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Schimbare de decor. Aniversarea zilei de naştere a mamei 
lui Kinkel, soţia pastorului Kinkel din Oberassel. Această 
festivitate familială este un prilej pentru a se anunţa că, „ase
menea mamei mîntuitorului, amfi1rioana poartă numele de 
Maria" (pag. 20) , cel mai sigur indiciu că şi Gottfried era pre
destinat să devină mîntuitorul şi izbăvitorul lumii. Astfel, în 
primele 20 de pagini, în legătură cu cele mai neînsemnate 
evenimente, studentul în teologie ne este prezentat pe rînd 
ca un Noe, un sfînt Izrael, un Ilie şi, în sfîrşit, ca un Hristos. 

* 
* * 

Gottfried, care în fond nu trăieşte nimic din plin, în trăirile 
sale, fireşte, îşi scormoneşte mereu sentimentele sale intime. 
Pietismul, inerent unui fiu de predicator şi viitor teolog, co
respunde întru totul atît slăbiciunii sale de caracter înnăscute 
cît şi înclinaţiei sale de a se ocupa cu cochetărie de propria 
sa persoană. Aflăm că mama şi sora sa erau de un pietism 
fanatic şi că în conştiinţa lui Gottfried era adînc săpată no
ţiunea de păcat. Conflictul dintre această cucernică noţiune 
de păcat şi „petrecerile vesele pline de bucuria de a trăi" ale 
studenţilor obişnuiţi apare la Gottfried, potrivit menirii sale 
de importanţă istorică mondială, ca o luptă între religie şi 
poezie, iar cana de bere pe care o bea fiul pastorului din 
Oberkassel în societatea altor studenţi devine cupa fatală în 
care se ciocnesc cele două suflete ale lui Faust. Din descrie
rea vieţii sale familiale pietiste aflăm că „mama Maria" luptd 
împotriva păcătoasei „atracţii a lui Gottfried pentru teatru" 
(pag. 28) , dedublare semnificativă, care es�e şi ea de natură 
să vestească pe viitorul poet, dar care în realiate nu vădeşte 
decît predilecţia lui Gottfried pentru cabotinism. Despre sora 
sa Johanna se spune că era o zgripţoroaică pietistă şi că odată 
a pălmuit o fetiţă de cinci ani din cauză că nu a fost atentă 
în biserică ; o murdară bîrfă de familie a cărei colportare n-ar 
fi de înţeles dacă la sfîrşitul cărţii nu s-ar vedea că această 
soră Johanna s-a opus cu şi mai mult zel decît toţi ceilalţi la 
căsă toria lui Gottfried cu d-na Mockel. 

Ca un mare eveniment se menţionează că, la Seelscheid, 
Gottfried a rostit „o predică admirabilă pe tema grăuntelui de 
griu care nu rodeşte ". 

* 
* * 
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Familia Zeller şi „iubita Eliza" pleacă în sfîrşi t. Aflm că 
Gottfried „a strîns cu căldură mîna fetei " şi i-a şoptit tan
dru : „Adio, Eliza I Mai mult nu îndrăznesc să spun " .  După 
această poveste interesantă urmează prima tînguire sieg
wartiană : 

„Zdrobit !" „Mut de durere !" „Neconsolat şi cu sufletul sîşiat ! "  
„Cu fruntea arzîndă !" „Suspine din adîncul inimii !" „Creierii străful
geraţi de cea mai sălbatică durere" etc. etc. (pag. 37). 

Toată această scenă, pastişare a apariţiei profetului Ilie, 
se dovedeşte a nu fi decît o pură comedie, jucată „amicului 
Paul 0 şi lui însuşi. Paul apare şi el din nou pentru a-i şopti 
lui Siegwart, are stă singur şi îndurerat. „Acest sărut e pen
tru Gottfried al meu 0 (pag. 38) . 

Gottfried iar se înveseleşte. 

„Sînt mai hotărît decît oricînd să n-o revăd pe draga mea dccît atunci 
cînd voi fi vrednic de ea şi îmi voi fi făcut un nume" (pag. 38). 

Nici în chinurile dragostei el nu uită să se gîndească la 
viitorul său nume şi să se fălească cu cununa de lauri cu 
care-şi împodobeşte cu anticipaţie fruntea. Gottfried folo
seşte acest intermezzo pentru a aşterne pe hîrtie, cu o fan
faronadă prolixă, dragostea sa, pentru ca omenirea s. nu fie 
lipsită de prilejul de a cunoaşte sentimentele sale existente 
numai în paginile jurnalului. Dar scena de marc efect abia 
urmează. Credinciosul Paul este nevoit să atragă atenţia 
maestrului care avea de gînd să ia cu asalt lumea că s-ar 
putea ca mai tîrziu, cînd dezvoltarea Elizei va stagna, iar el 
va continua să se dezvolte, ea să nu-i mai corespundă. 

„O, nu ! - exclamă Gottfried. - Această floare cerească, care abia 
şi-a desfăcut primele petale, răspîndeşte de pe acum o mireasmă atît 
de suavă. Dar ce va fi cînd„. forţa virilă, ca o dogoritoare rază de soare, 
va face să se deschidă potirul ei !" (pag. 40). 

La această comparaţie indecentă, Paul se vede nevoit  să 
răspundă că un poet nu poate fi convins cu argumente ru
ţionale. 

„.Şi totuşi întreaga voastră înţelepciune vă fereşte tot atît de puţin 
de capriciile sorţii ca şi simpatica noastră necugetare», răspunde zîm
bid Gottfried" (pag. 40). 

Ce tablou înduioşător : Narcis 12; surîzînd imaginii lui ! 
Stîngaciul candidat apare deodată în postura de nebun sim-
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patic, Paul devine Wagner 126,  care-l admiră pe marele om, 
iar marele om „zîmbeşte" ,  „zîmbeşte chiar blînd şi prietenosu .  
Efectul a fost obţinut. 

* • * 

Gottfried izbuteşte, în sfîrşi t, să părăsească Bonnul. El 
însuşi rezumă înălţimea pe care a .atins-o acolo cultura sa 
ştiinţifică în următoarele cuvinte : 

„Din păcate, de hegelianism mă îndepărtez tot mai mult ; dorinţa 
mea cea mai fierbinte este să fiu raţionalist, dar sînt, totodată, supra
naiuralist şi mistic, la nevoie chiar pietist" (pag. 45). 

La acest autoportret nu mai e nimic de adăugat. 

* .. . 

Berlin, octombrie 1 83-1 - august 1 835 
Gottfried pleacă din sărăcăciosul mediu al familiei şi al 

cercului studenţesc şi ajunge la Berlin. Dar nu găsim nici 
urmă de influenţă a condiţiilor de viaţă dintr-un oraş mare 
- cel puţin în comparaţie cu Bonn -, nici un indiciu de par
ticipare la mişoarea ştiinţifică de pe atunci. Insemnările in jur
nalul lui Gottfried nu se referă decît la emoţiile sufleteşti pe 
care le trăieşte împreună cu noul său compagnon d'aven
ture *, Hugo Diinweg din Barmen, precum şi la micile neca
zuri de teolog sărac, a greutăţile băneşti, hainele jerpelite, 
obţinerea unui post de recenzent etc. Viata lui nu are nici 
o legătură cu viaţa socială a oraşului ; ea se mărgineşte ex
clusiv la cercul familiei Schlăssing, în care Diinweg trece 
fără nici o greutate drept maestrul Wolfram **, iar Gott
fried dept maestrul Gottfried von Strassburg (pag. 67) . Chipul 
Elizei se şterge tot mai mult din inima lui, el simte o nouă 
atracţie pentru domnişoara Maria Schlăssing ; din nefericire, 
mai ală şi despre logodna Elizei cu un altul şi, în cele din 
urmă, îşi rezumă sentimentele şi năzuinţele de care era stă
pintt la Berlin „în doml nelămurit după o femei·e care ă ie 
cu totul a lui u .  

• - tovarăş d e  aventuri. - Nota trad. 
•• Wolfram von Eschenbach. - Nota red. 
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Dar Berlinul nu poate fi părăsit fără inevitabilul efect 
teatral : 

„tnainte de a părăsi Berlinul, el a fost încă o dată condus de bă
trînul Weiss" (regizorul) „în incinta teatrului. Tînărul a fost cuprins 
de un sentiment ciudat atunci cind, în marea sală în care erau înşirate 
busturile dramaturgilor germani, prietenosul bătîn, arătînd spre unele 
nişe goale, spuse cu un ton semnificativ : 

«Mai sînt locui libere !»" 

Locul epigonului lui Platen, Gottfried, care se lasă cu atîta 
seninăate tămîiat de bătrînul farseur ce-i Oferă mirajul „vii
toarei nemuriri u ,  într-adevăr, acest loc mai este liber. 

Bonn. Toamna anului 1 835-toamna anului 1837 

„Oscilînd în permanenţă între artă, viaţă şi ştiinţă, activînd în toate 
aceste trei domenii fără a se putea hotărî pentru unul dintre ele, avea 
de înd să le studieze, să şi le însuşească şi chiar să creeze în fiecare 
din aceste trei domenii atît cît îi îngăduia nehotărîrea sa" (pag. 89). 

Gottfried se reîntoarse la Bonn, fiind conştient că e un 
diletant nehotărît. Sentimentul diletantismului său nu l-a îm
piedicat, fireşte, să-şi dea examenul de licenţă şi să devină 
Privtdozent e 1îngă Universitatea din Bonn. 

„Nici Chamisso, nici Knapp nu au acceptat să publice în almana
hurile 127 editate de ei poeziile trimise de Gottfried - şi acest lucru l-a 
mîhnit foarte mult" (pag. 99). 

Iată primele încercări de a debua pe arena publică ale ma
relui bărbat, care în cercul său particular trăieşte în perma
nenţă din creditul moral acordat viitoarei sale importanţe. Din 
acest moment el devine definitiv o îndoielnică stea locală a 
cercurilor literare studenţeşti, pînă cînd o mică rană prici
nuită de un glonte la Baden face subit din el eroul filistinilor 
germani. 

„Tot mai mult se trezea în pieptul lui Kinkel dorul după o dragoste 
trainică şi sinceră, dor pe care nici un fel de muncă nu-l putea 
stinge" (pag. 103). 

Prima victimă a acestui dor a fost o oarecare Minna. Gott
fried flirtează cu Minna şi, ca variaţie, apare în chip de mi
lostiv Mahadeva 12s, care se lasă adorat de fecioară în timp e 
el se gîndeşte la starea sănătăţii ei. 
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„Kinkel ar fi putut s-o iubească dacă ar fi fost cu putinţă să se 
înşele asupra stării ei, dar dragostea lui ar fi ucis şi mai repede tran
dafirul care se ofilea. Minna a fost prima fată care l-a putut înţelege ; 
ea ar fi fost însă pentru el o a doua Hecuba, care, în loc de copii, i-ar 
fi născut torţe, şi văpaia părinţilor, prin copii, le-ar fi incendiat casa, 
aşa cum a ars Troia lui Priam. Şi totuşi nu putea să renunţe la ea, 
inima lui sîngera pentru dînsa, el suferea nu din dragoste, i din 
mild". 

Eroul divin, a cărui dragoste era ucigătoare ca şi vederea 
chipului lui Jupiter, în realitate nu este altceva decît un fil
fizon obişnuit, preocupat în permanenţă de persoana lui şi 
care, în căutarea unei logodnice, a încercat pentru prima oar: 
să joace rolul unui cuceritor de inimi. Raţioamentele dezgus
tătoare în jurul sănătăţii şubrede şi al consecinţelor pe care 
le�ar putea avea pentru copiii ce s-ar naşte devin un calcul 
josnic, întrucît el continuă această legătură pentru autosatis
facerea lui interioară şi nu o rupe decît atunci cînd i se pre
zintă prilejul pentru o nouă scenă melodramatică. 

Gottfried pleacă la un unchi al său căruia tocmai îi murise 
fiul ; lîngă catafalc, în miez de noapte, într-o atmosferă lu
gubră, joacă cu verişoara lui, mademoiselle Elise II, o scenă 
demnă să figureze într-o operă de Bellini, şi „în aţa mortului" 
se logodesc, iar a doua zi dimineaţa unchiul fericit îl acceptă 
ca viitor ginere. 

„Se gîndea adeseori şi la Minna şi la clipa cînd va trebui s-o re
vadă, căci acum el era pentru totdeauna pierdut pentru ea ; dar nu se 
temea de această clipă pentru că ea nu putea să aibă pretenţii la o 
inimă care acum era dăruită alteia" (pag. 117). 

Noua logodnă nu avea alt scop decît să facă ca legătura 
sa cu Minna să ajungă Ia un conflict dramatic, în care se cioc
nesc „datoria şi pasiunea " .  Conflictul este provocat cu cea 
mai autentică ticăloşie filistină. Tînărul acesta cumsecade nu 
vrea să recunoască nici faţă de el însuşi că pretenţiile Minnei 
a inima lui, care „acum era dăruită alteia" ,  ar putea fi legi
time. Virtuosul bărbat nu era, fireşte, nicidecum tulburat de 
amănuntul că chiar şi această laşă autoînşelare se baza doar 
pe o intervertire a ordinii cronologice în ceea ce priveşte 
„inima dăruită " .  

Ş i  Gottfried se află î n  faţa interesantei necesităţi de  a 
trebui să zdrobească „o biată inimă mare" : 

„După o pauză Gottfried continuă : «Cred, totodată, dragă Minna, 
că trebuie să-ţi cer iertare, poate că am greşit faţă de d-ta„. Minna, 
această mînă pe care ieri ţi-am dat-o cu atîta drag, această mînă astăzi 
nu mai este liberă, sînt logodit !»" (pag. 123). 
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Melodramaticul candidat în teologie se fereşte însă sa-1 
spună că această logodnă a avut loc la cîteva ceasuri după 
ce îi dăduse „cu atîta drag" mina sa. 

„Oh, doamne ! - mă vei putea oare ierta, Minna ? (ibid.). 
„Eu sînt bărbat şi trebuie să-mi fac datoria, - nu am dreptul să 

te iubesc ! Dar nu te-am înşelat" (pag. 124). 

După ce a apărut această datorie de onoare, aranjată ulte
rior, nu mai rămînea decît să recurgă la un fapt de necrezut, 
la răsturnarea plină de efect a întregii situaţii, astfel incit 
nu Mina să fie cea care-l iartă, ci el, moralul popă, să o 
ierte pe ea, cea înşelată. In acest scop este născocită posi
bilitatea ca Minna „să-l urască de departe",  supoziţie de care 
se leagă următoarea concluzie morală : 

„«Eu te iert bucuros, şi de se va întîmpla, într-adevăr, aşa, te asigur 
dinainte de iertarea mea. Şi acum rămîi cu bine, datoria mă cheamă 
şi trebuie să te părăsesc !» Apoi el ieşi, păşind încet, din chioşc... Din 
clipa aceea Gottfried s-a simţit nefericit" (pa?. 124). 

Comediantul şi amorezul închipuit se transformă în tr-un 
popă ipocrit, are iese din această încurcătură rostind o bine
cuvîntare u voce onctuoasă ; prin imaginare conflicte de 
dragoste, Siegwart a ajuns la rezultatul fericit de a-şi putea 
închipui că e nefericit. 

In cele din urmă reiese că toate aceste născocite peri
peţii amoroase nu erau decît un joc cochet al lui Gottfried 
cu sine însuşi. Toată povestea se reduce la aceea că popa 
care visează la viitoarea sa nemurire amestecă legendele 
Vechiului testament cu fanteziile la modă în spiritul lui 
Spiess, Clauren şi Cramer, care se găsesc la „Bibliotecile de 
împrumut" ,  şi se delectează închipuindu-şi că este un erou 
romantic. 

„Căutînd printre cărţile lui, i-a căzut în mînă «Ofterdingen„ d.. 
Novalis 129, care numai cu un an în urmă îl stimulase la creaţii poetice. 
Incă pe vremea cind era licean şi împreună cu cîţiva prieteni înteme
iase o asociaţie, «Teutonia .. , ai cărei membri îşi puneau ca scop să 
ajungă, prin eforturi comune, la cunoaşterea istoriei şi literaturii ger
mane, el îşi luase pseudonimul de Heinrich von Ofterdingen.. .  Acum 
semnificaţia acestui nume devenea limpede pentru el. I se părea că 
este acel Heinrich din idilicul orăşel de la poalele Wartburgului, şi 
dorul după «floarea albastr� îl cuprinse cu o forţă de nestăvilit. Dar 
degeaba îşi chinuia el inima cu întrebări, nici Minnei, nici logodnicei 
sale nu le era dat să fie frumoasa floare din poveste. Furat de visuri. 
el continuă să citească cu sete, cuprins de vraja unei lumi fantastice, 
şi deodată se aruncă plîngînd într-un fotoliu cu gîndul la «floarea 
albastr�". 
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Aici Gottfried dă în vileag toată minciuna romantică în 
care s-a învăluit : înclinaţia lui spre mascaradă, mania lui de 
a se travesti în hainele altora, - iată adevărata lui „esenţă 
interioară" .  După cum înainte îşi spunea Gottfried von Strass
burg, acum j oacă �lul lui Heinrich von Ofterdingen" ,  şi ea 
e caută el nu este nicidecum „floarea albastră" ,  ci o femeie 
care să-l recunoască drept Heinrich von Ofterdingen. Această 
„floare albastră" ,  deşi cam ofilită, el a găsit-o, în cele din 
urmă, într-o femeie dispusă să joace, în interesul ei şi al lui, 
comedia dorită. 

Falsul romantism, parodia şi caricatura vechilor legende 
şi aventuri pe care Gottfried, lipsit de resurse proprii, le 
copiază de a 11ţii, - toată ·această minciună sentimentală în 
jurul unor conflicte imagiare cu Mariile, Minnele, Elizele 
I şi II l-au dus atît de departe, incit i se pare că a atins cul
mile trăirilor lui Goethe. Aşa cum Goethe, după furtunoasele 
lui aventuri de dragoste, ·a plecat pe neaşteptate În Itali., 
unde şi-a scris „Elegiile" sale, şi Gottfried, după imaginarele 
sale romane de dragoste, se socoate acum în drept să între
prindă o călătorie la Roma. Goethe a presimţit că va exista 
cîndva un Gottfried : 

„Dacă balena are păduchii ei, 
Pot să-i am şi eu pe-ai mei" tao. 

Italia. Octombrie 1 837-martie 1838 

Călătoria la Roma este inaugurată în juralul lui Gott
fried prin descrierea amplă a drumului de la Bonn la Koblenz. 

Noua perioadă începe aşa cum s-a încheiat perioada pre
cedentă, şi anume el îşi atribuie multiplele trăiri ale altora. 
Pe vipor, Gottf·ried 1îşi 1aminteş·te de „•admirabi1l·a idee a lui 
Hoffmann" ,  care „îl pune pe maistrul Johannes Wacht să 
creeze o operă artistică imediat după ce a încercat cea mai 
cumplită durere" 131• Ca o întărire a acestei „admirabile 
idei" ,  Gottfried, după „cumplita durere" pricinuită de Minna, 
„meditează 1la wagedia pe care intenţiona de mult s-o scrie" 
(pag. 140). 

In timpul călătoriei lui Kinkel de la Koblenz la Roma s-au 
întîmplat următoarele evenimente : 
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Scrisorile tandre ale logodnicei lui, pe care le primea destul de 
des 

'Şi la care, de obicei, răspundea imediat, i-au risipit gîndurile 
negre" (pag. 144). 

„Dragostea pentru frumoasa Eliza II a prins rădăcini adînci în 
pieptul tînărului chinuit de dor" (pag. 146). 

* 
„ * 

La Roma s-a întîmplat următorul eveniment : 

„Cînd a ajuns la Roma, Kinkel a găsit acolo o scrisoare de la lo
godnica lui, ceea ce a făcut ca dragostea ce i-o purta ei să devină şi 
mai puternică, iar amintirea Minnei să pălească tot mai mult. Inima 
îi spunea că Eliza îl poate face fericit, şi într-o pornire curată s-a lăsat 
în voia acestui sentiment ... Abia acum ştia ce este adevărata dragoste" 
(pag. 151). 

Aşadar, Min., pe care înainte o iubea numai „din milă" ,  
apare din nou în decorul în care-şi pune în scenă simţirea 
lui adîncă. Cit despre relaţiile lui cu Eliza, el visează la feri
cirea pe care ea i-o poate aduce, dar gîndul la fericirea pe 
care el i-ar putea-o aduce Elizei nu-l preocupă. Şi totuşi mai 
înainte, cînd gîndurile sale zburau la „floarea albastră",  el 
ne-a prevenit că floarea din poveste, pentru care el simte o 
atracţie poetică atît de irezistibilă, nu poate fi nici Eliza, nici 
Minna. Sentimentele trezite iarăşi în sufletul lui pentru cele 
două fete nu au decît menirea de a crea cadrul unui nou 
conflict : 

„Se pare că în Italia muza lui Kinkel dormita" (pag. 151). 

De e ?  
„Pentru că el nu găsise încă forma" (pag. 152). 

Mai tîrziu aflăm că rezultatul celor şase luni de şedere în 
Itilia a fost „forma" pe care a adus-o u slle în Germaia 
Î!tr-un ambalaj impecahil. Intrucît Goethe a ,scris la Roma 
„Elegtile" sale, Gottfried a compus şi el o elegie : „Deştepta
rea Romei" (pag. 153) . 

* 
* * 

Cînd Kinkel a ajuns acasă, slujnioa i-a înmînat o scrisoare 
de ia logodnica sa. Plin de bucu1ie a deschis-o 

„şi, scoţînd un ţipăt, s-a prăbuşit pe pat". „Eliza ii comunica în scri
soare că un oarecare doctor D., un om cu stare, avind un cabinet bine 
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introdus şi chiar .. .  un cal de călărie ( !), i-a cerut mîna ; întucît va mai 
trece multă vreme pînă cînd Kinkel, care nu era decît un teolog sărac, 
îşi va face o situaţie, ea îl ruga s-o elibereze de legămîntul care îi 
unea". 

In1ocmai ca în „Mizantropie şi căinţă" 132 , 
Gottfried „distrus", „stană de piatră", „ochi arşi", „sete de răzb.

nare", „pumnal", „pieptul rivalului", „sîngele adversarului", „fiori de 
gheaţă", udurere cumplită" etc. (pag. 156 şi 157). 

Dar, în aceste „suferinţe şi bucurii ale sărmanului teologu, 
pe nefericitul candidat cel mai mult îl roade gîndul că Elia 
l-a „respins" de dragul unor „trecătoare bunuri pămînteşti" 
(pag. 1 57). După ce Gottfried a trecut, potrivit tuturor reguli
lor actoriceşti, prin toată gama afectivă, în cele din urmă el 
a găsit o consolare : 

„Ea nu era vrednică de tine, - şi apoi ţie îţi rărJn aripile geniului, 
care te vor purta departe, deasupra acestei dureri adînci ! Şi cînd, 
într-o bună zi, gloria ta va face înconjurul globulu. pămîntesc, atunci 
trădătoarea va fi pedepsită de propria ei conştiinţă !. .. Cine ştie, poate 
după e.ni şi ani, copiii ei vor veni să-mi ceară a�·1toul şi n-aş rea 
să-l refuz în mod prematur" (pag. 157). 

După inevitabila desfătare anticipată cu „gloria viitoare, 
care va face înconjurul globului pămîntesc", îşi face apariţia 
chipul josnic al filistinului bigot. El contează pe eventualita
tea că mizeria îi va împinge ai tîrziu pe copiii Elizei să vină 
să implore mila mareli poet, „şi n-ar vrea săJ refuze în mod 
prematur" .  De ce ? Pentru că „viitoarei gloriiu ,  la care Gott
fried visează zi şi noapte, Eliza „i-a preferat un cal de călă
rieu r pentru că de dragul „bunurilor pămînteşti „ .a a respins 
comedia bufă pe care el vrea s-o j oace sub numele de Heinrich 
von Ofterdingen. Şi bătrînul Hegel a remarcat, pe bună drep
tate, că conştiinţa nobill se transformă întotdeauna într-o 
conştiinţă josnică 138. 

Bonn. Primăvara anului 1838 - vara anului 1843 

(Intrigă şi iubire) 

După ce în Italia Gottfried l-a pastişat într-un mod arica
tural pe Goethe, la înapoiere şi-a propus să joace „Intrigă şi 
iubire" a lui Schiller. 

Cu toate că sufletul îi este sfîşiat de o durere fără margini, 
fiziceşte Gottfried se simte „mai bine decît oricînd" (pag. 1 67) .  
El are de gînd să-şi „facă prin lucrările sale un nume în 
literatură" (pag. 1 69), ceea ce nu-l împiedică totuşi mai tîrziu, 
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cînd pe baza „lucrărilor" nu izbuteşte să-şi facă un nume în 
literatură, să-şi cîştige o faimă mai ieftină fără a lucra. 

„Dorul nelămurit" care-l împinge într-una pe Gottfried în 
clutarea unei „fiinţe de sex feminin" se exprimă într-o suc
cesiune uimitor de rapidă de cereri în căsătorie şi logodne. 
Logodna este forma clasică prin care omul puternic şi „vii
torul" spirit superior caută în viaţa de toate zilele să-şi cuce
rească iubitele şi să le lege de el. De îndată e i se pare că a 
zărit o floricică albastră cu ajutorul căreia ar putea să joace 
rolul lui Heinrich von Ofterdingen, visele sentimentale, dil
cegi şi nebuloase ale poetului se cristalizează în viziunea precis 
conturată a candidatului de a completa idala afinitate sufle
tească prin legăturile „datoriei" .  Această vînătoare filistină, 
în care se succed a tort et a travers * logodnele încheiate 
după prima cunoştinţă cu toate florile de păpădie, face să 
apară şi ai respingătoare cochetăria afectată cu care Gott
fried îşi dezgoleşte mereu inima pentru a etala „marea duere 
a poetului" .  

De aceea, după înapoierea sa din Italia, Gottfried trebuie, 
fireşte, „să se logodească" din nou : de astă ată obiectul do
rului i-a fost sugerat chiar de sora lui, acea Johanna al cărei 
fanatism pietist Gottfried l-a eternizat cîndva în reflecţiile 
însemnate în jurnalul său. 

„Pe atunci Bogehold anunţase logodna lui cu d-ra Kinkel, şi Jo
hanna, amestecîndu-se acum mai importună ca oricînd în chestiunile 
sentimentale ale fratelui ei, dorea din anumite motive şi considerente 
familiale, care e preferabil să fie trecute sub tăcere, ca Gottfried, la 
rîndul lui, să se însoare cu sora logodnicului ei - d-ra Sophie Boge
hold" (pag. 172). „Kinkel" - se înţelege de la sine - „s-a simţit în mod 
inevitabil atras de o fiinţă blajină ... Sophie era o fată drăguţă, nevino
vată" (pag. 173). „In modul cel mai delicat" - aceasta se înţelege de 
la sine - „Kinkel a cerut mina fetei, pe :are fericiţii părinţi au promis 
că i-o vor acorda bucuros de îndată ce" - aceasta de asemenea este de 
la sine înţeles - „el îşi va fi făcut o situaţie şi va putea oferi logodnicei 
sale" - aceasta este iarăşi de la sine înţeles - „un cămin liniştit de 
profesor sau de pastor". 

Atracţia spre căsătorie, manifestată în toate aventurile 
înfocatului candidat, de data aceasta el a aşternut-o pe hîrtie, 
în următoarea poezioară graţioasă : 

„Nimic alt în viaţă nu-mi doresc 
Decît o micuţă mină albă". 

• - fără nici o alegere. - Nota trad. 
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Toate celelalte - ochii, buzele, buclele -, el le socoate 
1
1
flacuri " .  

„Nimic din toate astea nu-mi doresc, 
Ci doar micuţa mină albă !" (pag. 174) 

Mica intrigă amoroasă în care se angaj ează cu d-ra Sophie 
Bogehold, la comanda „surorii sale Johanna, mai importună 
ca oridnd 11 şi în năzuinţa lui tot mi 1apdnsă pre o „mină 
albă 11 , el o consideră 110 dragoste profundă, trainică şi senină u 
(pag. 1 75) , o dragoste nouă, în care mi les 1 1ilementul reli
gios juoa un mare ro.lu ('ag. 1 76) . 

Adevăul e că, în amourile .lui Gottfried, elementul reli
gios ·atemează în .permanenţă .cu elemente romanţioase şi 
teatrale. Atunci cînd Gottiried nu reuşeşte prin efecte dra
matLce să 1apră într-o nouă postură de Siegwart, el recurge la 
sentimente ie1igioase pentru a da o snific'aţie mai înaltă 
acestor poveşti vulgare. Siegwart devine cucernicul Jung
Stilling 13", căruia dumnezeu i-a hărăziit o putere atît de mira
cJloasă, incit, dşi îmbrăţişarea lui b ărbăitcă a răpus ei 
femei, el a putut să 1 1 se l ege" din nu „prin cunI.eu cu o 
altă iubită. 

* 
* * 

Ne apropim, în sfîrşit, de catastrofa aală din această 
viaţă bogată în evenimente, de cunoştinţa li Stilling u 
Johanna Mockel, divorţată de Mathieux. In a, Gottfried a 
găsit un Kinkel feminin, n alter ego * romn.c l său, r 
mai dur, i inteligent, ma. puţin confuz şi care, da:oriită 
vîrstei ei coapte, trecuse de primele Lluzii.  

Ceea ce aveau comun Mockel cu Kinkel este c ă  lumea nu 
ecunoştea pe uci unl dintre ei.  Mockel 1avea un fiz.ic res
pingător şi vulgar ; în prima ei •cisitorie a fost „nefericită 11 • 
Avea lalent muzical, dar nu destul peutru a deveni icunoscă 
p"fa compoziţiile sau prin măiestria ei interpretativă. La 
B en ia sufer1t un fiasco în încercările ei de a copia naivi
tătile 1răsuflate .le Bettinei * *. Decpţiile au aicrit-o. Da.că îi 
plăcea, oa şi lui Kilkel, să pozeze şi,  pn exageră. p e&te 
măsură, să înconjure cu o „aureolă '' întîmplările obişnuite 
din viaţa ei, totuşi cu vîrsta, la ea „nevoiau (cum spune Strot-

• - al doilea „eu". - Nota trad. 
•• Arnim. - Nota red. 
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nn) d e  dragoste era mai imperioasă decît divagaţiile poe
Je depre d ragoste. Ceea 1ce la Kinkel 1av. fa această pr.i
nţă n caacter feminin, J1a Mockel a căpătat un aracter 
masln. Niic mai firsc deci decît ca o asmea p eoană 
să accte bucTos să jiaice u Kinkel 1comdia nor uflete 
alse nercunoscute, a ică1rei scenă finală să-i saiisiacă e 
mîndoi - ă-l rncunoască pe Siegwart în ro�l de Heinich 
von Ofteringn şi să-i permită lui să viadă în a „floareia 
albastră" .  

K.ikel, care n u  d e  mlt ia ajuns, u ajutol Surorii sle, l a  
a treia sau a patra logodnkă, este 1oondus tmm d e  MoCkel 
îtr-un nou Lairint al dragostei. 

Gottfnd se Hă pe „culne societăţii "  (pag. 1 90) , adică 
într-unul din aele cercuri restrînse de profesori sau „nota
bilirtăţi " din orăşelle liveri:are germane 'e pot avea im
poranţă numai în viaţa unui candidat creştin-german. Mockel 
cîntă şi este aplaudată. Lucrurile sînt puse astfel la cale incit 
Gottfried să stea la masă alături de ea, cu care prilej are loc 
următoarea scenă : 

„Trebuie, desigur, să fie un sentiment minunat - spuse Gottfried 
- să pluteşti pe aripile geniului, deasupra lumii încîntate, urmărit de 
admiraţia tuturor". - „Crezi ? - ripostează Mockel mişcată. - Se spune 
că eşti un poet foarte talentat. Poate că şi d-ta vei i cîndva adulat... 
şi atunci te voi întreba dacă te simţi fericit, deşi nu eşti„." - „Deşi nu 
sînt ? întrebă Gottfried, văzind că ezită" (pag. 188). 

Stîngaciului candidat liric îi fusese aruncată momeala. 
Mockel îi  împărtăşi apoi că nu de mult 

„l-a ascultat predicînd despre patimile domnului şi că s-a gîndit cit 
de mult trebuie să se fi lepădat de lume acest tînăr frumos dacă şi în su
fletul ei el a trezit un dor nelămurit după parfumul pierdut al cre
dinţei, care altădată o cuprindea ca un somn nevinovat de copil" 
(pag. 189). 

Gottfried era „fermecat" (pag. 1 89) de această amabilitate. 
Ii făcea o deosebită plăcere să afle că „Mockel este nefe
r.icită" (ibid.) .  Şi hotărăşte pe dată ca „prin credinţa sa iierbinte 
în mîtuirea întru Iis Hr1stos" „să reaîitige„ .  şi acest slt 
îndurerai "  (ibid.) . Intmcît Mockel e.a catolică, legtura se 
înnoadă sub pretextul năsicit 'Că în nmele „sluj 1rii ttotpu
tenJcului " trebuie dştigat un sufle1, coedie p e  care şi Mockel 
o ao:epită.  

18 - Marx Engcls, Opere voi .  8 

* 
* * 
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„In cusul anului 1840, Kinkel a fost numit şi în postul de ajutor 
de pastor al comunităţii evanghelice din Colonia, unde se ducea în i
care duminică dimineaţa pentru a ţine predica" (pag. 193). 

Această menţiune a bioTafului ne îndeamnă să spunem 
cîteva uvinte în legătură u po�iţia lui Kinkel în tellogie. 
„ln U'sul anului 1 840 u ,  critica euşise să dea o lovitură e
cruţătoare conţinutului cm�tinismului„ .  * ştiinţifică, int'ase, 
n persoana Jui Buno Bauer, într-un conlict deschis u statul. 
Tomi în ac·eastă perioadă Kinkel îşi începuse carie1a de 
predilator. Dar, pe de o parte, lipsit de energiJa o'todoxului 
şi,  pe de aUă parte, de capacitatea de a .avea un punct de 
vedere obiectiv în teologie, el se împacă, într-o manieră s en
timntal liiic-delamatorică a la Krummacher, u creştinismJl, 
prezentîndutl pe H'istos ca pe un „prieten şi îndrumtoru ,  în
cercînd să elimine to1 „ce-i urîtu în forma creştinismului şi 
înlo11indu-i conţinutul printr-o frazeologie goală. Aceas,tă 
manieră de a înlocui conţinutul prin formă, ideea prin frază 
a făcut să apară în Germania o pleiadă întreagă de popi de
clamatori , care în mod fiTesc trebuiau să-şi găsească un ultim 
refuqiu în democraţie. Dacă in teologie uneori este totusi 
nevoie măcar de unele unoştinţe supeficiale, în democaţie, 
dimpotrivă, f'azeoloqia goală şi-a qăsit o apUcare perfectă -
aid declamaţia răsunătoare, Hpsirtă de conţinut, nu1lite sonore ** 
face ca ideile şi înţelegerea problmei să fi e cu fotul inutile. 
Kinkel, ale căui studii teofogice nu au avut alte roade decît 
niş1e eoase senrtimenitale in învăţătura creştină prezentate 
în maniera lui lauren, prin peroraţiile şi scierile sale con
sttuia un model de grandilocventă popească de acest fel. 
căreia i se mai spune şi „proză p oicău şi pe care el încearcă 
sO exp1ice în mod oaraqhios prin „vooaţia u sa „poetică u .  
Creaţia lui poetică constă [nu] * * *  î n  sădirea d e  lauri autenici, 
ci în nlantarea de lemn cîinesc cu care-şi înfrumusetează dru
mul bătătorit. Acelaşi caracter slab, aceeaşi tendinţă de a 
rezolva conflictele nu în fond, ci printr-o formă adecvată se 
manifestă, de altfel, şi în poziţia adoptată de el în calitate de 
docent universitar. El se eschivează de la lupta împotriva ve
chiului pedantism profesional printr-o atitudine de „june 
teribil u ,  graţie căreia docentul se transformă în student, iar 
studentul în docent privat. Din această şcoală a mai ieşit o 

* Aici, în manuscris urmează cuvintele : „mişcarea", „critica", care 
sînt şterse. - Nota red. 

' * - nulitatea răsunătoare. - Nota trad. 
'*'* In acest loc manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 
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întreagă generaţie de Strodtmanni, Schurzi şi alţi asemenea 
indivizi, care pînă la urmă nu-şi puteau folosi frazeologia, 
cunoştinţele şi superficialitatea 11înaltei " lor 11vopţii" decît 
în sinul democraţiei. 

* 
* * 

Noua legătură de dragoste evoluează acum . o poveste 
cu un cocoş, o găină * şi un ou. 

Anul 1840 a fost un punct de cotitură în istoria Germaniei. 
Pe de o parte, aplicarea critică a filozofiei lui Hegel la teo
logie şi politică revoluţionează ştiinţa ; pe de altă parte, o 
dată cu urcarea pe tron a lui Frederic-Wfihelm l IV-Jea a 
început mişcarea burgheziei, ale cărei tendinţe constituţiona
liste păreau încă pe atunci absolut radicale. De la nebuloasa 
„poezie politică" din acea vreme s-a trecut la un nou feno
men - la forţa revoluţionară a presei periodice. 

Ce făcea Gottfried în timpul acesta ? Mockel împreună cu 
el au înfiinţat „Maikafer, eine Zeitschrift flr Nicht-Philister" ** 
şi „Uniunea cărăbuşilor".  Această publicaţie avea 

„ca scop să ofere o dată pe săptămînă unui cerc restrîns de prie
teni o seară plăcută şi veselă, şi să dea prilej participanţilor de a su
pune lucrările lor aprecierii unor critici binevoitori şi iubitori de artă" 
(pag. 219). 

Adevărata menire a „Uniunii cărăbuşilor" era să rezolve 
enigma florii albastre. Intrunirile aveau loc în casa lui Mockel 
şi ele urmăreau ca într-un cerc de studenţi mediocri cu pre
ocupări beletristice Mockel să fie preamărită ca „regină" 
(pag. 210) , iar Kinkel ca 11istru" (pag. 255). Cele două fru
moase suflete nerecunoscute au găsit posibilitatea de a-şi lua 
în „Uniunea cărăbuşilor" revanşa pentru „nedreptatea ce 
le-o făcea lumea cea rea" (pag. 296) şi au putut să se admire 
reciproc în rolurile de Heinrich von Ofterdingen şi de floare 
albastră ; Gottfried, pentru care copierea unor roluri străine 
devenise o a doua natură, S-A simţit, desigur, fericit cînd a 
reuşirt în cJe n urmă să aibă „un teatru de matori adevă
rat "  (pag. 254) . Această comedie bufă a servit fotodată ca 
prludiu al unor acţilli practice : 

„Aceste serate i-au dat posibilitatea s-o viziteze pe Mockel şi în 
casa părinţilor ei" (pag. 212). 

* In original joc de cuvinte : „Hinkel" - „cocoş", „Gokel" - „găină", 
care au aceeaşi rezonanţă cu numele Kinkel şi Mockel. - Nota red. 

** - „Cărăbuşul, revistă pentru nefilistini". - Nota red. 

18* 
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Trebuie ă mai menţionăm că „Uniunea cărăbuşilor" era 
o imitaţie a „Uniunii crîngului" 135 de la Găttingen, cu singura 
deosebire că aceasta din urmă reprezenta o anumită epocă a 
dezvoltării literaturii germane, în timp e 11Uniunea cărăbu
şilor" a rămas o caricatură provincială fără importanţă. După 
cum recunoaşte chiar biograful apologet, „veselii cărăbuşi• 
(pag. 254), de pildă, Sebastian Longard, Leo Hasse, 
C. A. Schlănbach etc. erau nişte indivizi şterşi, indolenţi şi 
banali (pag. 21 1 şi 298) . 

* 

Bineînţeles că Gottfried a început de îndată 11să compare 
în minte " )ag. 22 1 )  pe Mockel cu logodnica lui, dar nu „avu
sese încă timp pentru cugetări prozaice " - care în general 
îl preocupau atît de mult - „în legătură cu nunta şi căsnicia "  
(pag. 219) .  Intr-un cuvînt, c a  ş i  măgarul lui Buridan, e l  nu se 
putea hotărî între cei doi snopi de fin. Dar Mockel, pe care 
experienţa o făcuse înţeleaptă şi care avea mai mult spirit 
practic, „a intuit limpede legătura invizibilă " (pag. 225) ; ea 
s-a hotărît să vină în ajutorul „întîmplării sau providenţei 
divine " (pag. 229) . 

„Intr-o zi, la o oră cînd, de regulă, ocupaţiile lui ştiinţifice de pro
fesor nu-i permiteau lui Gottfried să se vadă cu Mockel, el s-a dus la 
a, şi, apropiindu-se încetişor de camera ei, a auzit sunetele unui cîntec 
trist. La ureche îi ajunseră cuvintele : 

«Te apropii şi parcă zorile 
Mi-ar mîngîia obrajii„ etc. etc. 
«Durerile-mi nemărginite 
Vai, ţie-ţi sînt străine !„ 

Cîntecul ei se încheie cu un acord lung şi sfîşietor şi se stinge 
!ncet" (pag. 230 şi 231). 

Gottfried se retrage fără a fi observat - aşa crede el ; 
ajuns acasă, el găseşte că s-a creat o situaţie foarte intere
santă şi începe să scrie nişte sonete deznădăjduite, în care o 
asemuieşte pe Mockel cu Lorelei 136 (pag. 233) . Ca să fugă 
de Lorelei şi să rămînă credincios d-rei Sophie Băgehold, el 
căută să obţină un post de profesor la Wiesbaden, dar este 
refuat. La întîmplarea de mai sus se mai adaugă un alt fapt 
providenţial, de astă dată decisiv. Nu numai că „soarele s-a 
'îndepărtat de constelaţia Fecioarei " (pag. 236) , dar şi Gott
fried a făcut cu Mockel o plimbare cu 110 barcă pe Rin" ; 
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barca i fost răsturnată de un vapor, şi Gottfried a înotat pînă 
la ml ţinînd-o tns pe Mockel. 

„In timp ce înota spre mal, stîngînd la inima sa pe femeia salvată 
de la înec, pentru prima oară a simţit limpede că numai această femeie 
U putea face fericit" (pag. 238). 

De astă dată, Gottfried a reuşit, în sfîrşit, să trăiască nu o 
scenă imaginară, i una reală din romanul „Afinităţile elec
tive" 137• Asta a fost hotărîtoare ; el se despărţi de Sophie 
Bogehold. 

* 
. * 

După iubire urm.ază intrigă. ln numele Consistoriului, 
pastorul Engels îi declară lui Gottfried că este inadmisibil ca 
el, Gottfried, pastor protestant, să se căsătorească cu o femeie 
divorţată şi pe deasupra catolică. Gottfried invocă rrturiile 
inalienabile ale omului, demonstrînd solemn următoarele 
puncte : 

1. „Că nu este nici o crimă că el a băut o ceaşcă de cafea cu o 
doamnă în restaurantul .. Hirzekiimpchen+" (pag. 249). 

2. „Chestiunea nu este încă hotărîtă, întrucît pînă acum nu a de
clarat în mod public nici că are intenţia să se căsătorească cu numita 
doamnă nici că nu are această intenţie" (pag. 251). 

3. Jn ceea ce privşte confesiunea, nu se ştie ce va aduce viitorul" 
(pag. 250). 

„Şi acum vă rog să poftiţi pe la mine să luaţi o ceaşcă de cafea" 
(pag. 251). 

Cu această repliă Gottfried şi pastorul Engels, care n-a 
putut rezista invitaţiei, părăsesc scena. Aşa a ştiut Gottfried 
să T�olve în mod iutmitar şi blînd confl.ctele sa�e U condi
ţiile existente. 

* 
* * 

Pentru a ilustra influenţa pe care „Uniunea cărăbuşilor • 
trebuia s-o aibă asupra lui Gottfried, cităm următorul pasaj : 

„In ziua de 29 iunie 1841 urma să fie sărbătorită în mod solemn 
prima aniversare a 'Uniunii cărăbuşilor*" (pag. 253). „Cînd s-a pus pro
blema cui trebuie să-i fie decernat premiul, răspunsul a fost unanim. 
Gottfried şi-a plecat modest genunchiul în faţa reginei care i-a pus 
inevitabila cunună de lauri pe fruntea înfierbîntată, în timp ce soarele 
în amurg îşi arunca razele învăpăiate pe chipul iluminat al poetului" 
(pag. 285). 
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La această fastuoasă consfinţire a imaginarei glorii de 
poet a lui Heinrich von Ofterdingen, floarea albastră şi-a ală
tuiat sntimntele şi urărJe i. ln acea seară Mockel a cîntat 
imnul „Uniunea cărăbuşilor",  compus de ea, care se încheia 
cu următoarea strofă, rezumînd întregul ţel al „Uniunii " : 

„Şi ce-i de învăţat de-aci ? 
Zboară, cărăbuş I 

La bătrîneţe soaţă nu-ţi vei mai găsi, 
Nu sta pe gînduri, nu mai socoti I 

Zboară, cărăbuş !" 

Naivul biograf remarcă cu acest prilej că „îndemnul la 
căsătorie din această strofă nu era intenţionat" (pag. 255) . 
Gottfried a înţeles această intenţie, - dar „nu voia să refuze 
prematur" plăcerea de a se lăsa încă doi ani încununat cu 
lauri şi adulat în cadrul „Uniunii cărăbuşilor" .  Cu Mockel s-a 
căsătorit la 22 mai 1843, după ce ea, cu toate că nu era cre
dincioasă, a trecut la protestantism, sub pretextul stupid că 
„în biserica protestantă nu se pune preţ atît pe anumite sim
boluri ale c'reinţi cit pe noţiuni de eticău (pag. 3 15) .  

„Şi iată-nvăţătura noastră 
Să nu te-ncrezi în floarea-albastră !" 

* 
* * 

Gottfried a început legătura cu Mockel sub pretextul con
vertirii ei de a necredinţă la biserica protestantă. Mockel 
acum aspiră la „Viaţa lui Iisus" 138 de Strauss şi devine din 
nou necredincioasă, 

„şi cu inima strînsă, el a urmat-o pe calea îndoielii în abisurile 
negaţiei. Impreună cu ea şi-a croit drum prin labirintul întortocheat al 
noii filozofii" (pag. 308). 

Prin urmare, nu dezvoltarea filozofiei, cae pe atunci în
cepuse să influenţeze masa, ci o dispoziţie sufletească întîm
plătoare l-a dus la neg,aţie. 

Cu ce s-a ales el din acest labirint al filozofiei reiese din 
propriul lui jurnal : 

„Să vedem dacă năvalnicul curent de la Kant la Feuerbach mă va 
duce la panteism !! " (pag. 308). 

„ 
Ga ş i  m acest curent nu r duce mai departe de panteism, 

ca şi cum Feuerbach ar fi ultima expresie a filozofiei germane r 
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„Piatra unghiulară a vieţii mele - se spune în continuare în jur
nal - nu este cunoaşterea istorică, ci un sistem trainic, iar sîmburele 
teologiei nu este istoria bisericii, ci dogmatica" (ibid.). 

Ca şi cum filozofia germană n-ar dilua tocmai sistemele 
trainice în cunoştinţe istorice şi sîmburii dogmatici în istorie 
a bisericii I In aceste conesiuni se conturează foarte limpede 
tot caracterul contrarevoluţionar al democratului, pentru 
care mişcarea însăşi nu este decît un mijloc de a ajunge la 
cîteva adevăruri etene incontestabi:le ca la nişte oaze iluzor.i. 

Lăsăm pe cititor să aprecieze el însuşi, pe baza acestei 
contabilităţi apologetice a lui Gottfried, întreaga lui dezvol
tare spirituală, să aprecieze ce element revoluţionar zăcea 
ascuns în acest teolog cu înclinaţii melodramatice actoriceşti. 
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II 

Aşa se încheie actul întîi din viaţa lui Kinkel, în care, pînă 
la revoluţia din februarie, n-a mai intervenit nimic demn de 
semnalat. Editura Cotta a .cceptat să-i tipărească poeziile 
fără a-i plăti vreun onorariu ; cea mai mare parte din această 
ediţie a rămas să zacă în depozit pînă cînd faimoa. rană 
primită la Baden a creat în jurul autorului o aureolă poetică, 
iar produselor lui o piaţă de desfacere. 

Biograful trece, de altfel, sub tăcere un fapt semnificativ. 
După cum recunoaşte chiar Kinkel, ţinta doinţelor [ui era 
să-şi sfîrşească zilele ca bătrîn director de teatru. Idealul lui 
era un oarecâre Eisenhut, un măscărici ambulant care cutre
iera cu trupa lui localităţile situate de-a lungul Rinului şi care 
pînă la urmă a înnebunit. 

In afară de prelegerile de la Bon, pline de o elocinţă de 
amvon, Gottfried mai dădea din cînd în cînd şi la Colonia un 
şir de artistice reprezentaţii teologice şi estetice. Cînd a iz
bucnit revoluţia din februarie, el le-a pus capăt făcînd urmă
toarea prorocire : 

„Vuietul luptelor de la Paris, care se aude pînă la noi, marchează 
şi pentru Germania, ca şi pentru întregul continent european, începutul 
unei noi ere minunate ; după mugetul furtunii urmează adierea învio
rătoare a zefirului libertăţii, şi de acum începe o mare şi binecuvîntată 
eră - era monarhiei constituţionale". 

Monarhia constituţională l-a răsplătit pe Kinkel pentru 
acest compliment numindu-l profesor extraordinar. Dar 
această recunoaştere nu-l putea satisface pe grand homme en 
herbe * ; monarhia constituţională, după cum se vedea, nu se 
grăbea nicidecum să dea posibilitate „gloriei lui să facă în-

* - viitorul om mare. - Nota trad. 



Marii bărbaţi ai emigraţiei. - II 273 ���� 

conjurul globului pămîntesc u .  La aceasta se mai adăuga fap
tul că laurii aduşi lui Frei'igrath de no!le 1sa1le poezii p.litke 
nu-l lăsau să doarmă pe poetul încoronat al „Uniunii cără
buşiloru .  Şi de aceea Heinrich von Ofterdingen făcu o mişcare 
spre stînga şi deveni mai întîi democrat-constituţional, ar 
apoi democrat-republican (honnete et mod! *).  Ţinta lui era 
un loc de deputat, dar alegerile din mai nu l-au dus nici la 
Berlin şi nici la Frankfurt. Fără a ţine se.ma de acest prim 
insJoces, el a 'OninJat să 1pte pentru atingerea ţintei s:le, 
şi tebuie să spunem că nu şi-a precupeţit eforturile. Cu o 
moderaţie înţeleaptă s-a rezumat la început la micul său cerc 
local. A înfiinţat „Banner Zeitung u ,  o modestă floricică locală, 
1re nu se distinge decî t prin plati tudinea specifică a decla
maţiei democratice şi prin naivitatea ignoranţei salvatoare de 
patrie. A ridicat „Uniunea cărăbuşiloru la rangul de club de
mocratic studenţesc, din sinul căruia a ieşit curînd acea 
pleiadă de discipoli care a dus faima maestrului în toate să
tucurile regiunii Bonn şi care a impus tuturor adunărilor pre
zenţa d-lui profesor Kinkel. Acesta făcea politică la cafenea 
cu băcanii, strîngea frăţeşte mina meseriaşilor oneşti şi-şi 
etala înflăcărata a dragoste de libertate chiar şi în faţa ţăra
nilor din Kindenich şi Seelscheidt. O deosebită simpatie avea 
însă pentru onorabila castă a meseriaşilor. Impreună cu ei 
deplîngea declinul meseriHor, aonse'inţele nefas:e ale libe
rei concurenţe, dominaţia modernă a capitalului şi a maşi
nilor. lmpreună cu ei făcea planuri de renaştere a breslelor şi 
de stîrpire a breslaşilor şi, pentru a nu lăsa nefolosită nici o 
cale, a expus bilanţul discuţiilor avute de el la cafenea cu 
micii patroni în broşura : „Meserie, salvează-te ! 11 139 

Şi ca fiecăruia să-i fie de la început limpede unde este 
locul d-lui Kinkel şi ce însemnătate frankfurtez-naţională are 
lucrărica sa, el a dedicat-o „ celor treizeci de membri i comi
siei economice a Adunării naţionale de la Frankfurt u .  

tudiile 1l. Heinrich von Ofierdingen dspre „frumosu în 
casta meseriaşilor l-au dus de îndată la concluzia că „în mo
mentul de faţă în casta meseriaşilor s-a produs o rup turău 
(pag. 5). Această ruptură constă în aceea că unii meseriaşi 
„freventează cafenelele băcanilor şi funcţionarilor" (ce rea
lizare !) , iar alţii nu le freventează, precum şi în aceea că 
unii meseriaşi ·ştiu 1ca1te, iar lii nu. In poiida acestei 
rupturi, autoral vede totuşi un semn îmbucurător în faptul că 
pretutindeni în patria iubită iau fiinţă uniuni şi au loc adunări 

* - onest şi moderat. - Nota trad. 
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ale meseriaşilor şi în agitaţia pentru ridicarea astei m!se
riaşilor (amintiţi-vă de „winkelblechiadele" din 1 848 140) . 
Pentru a-şi da obolul de sfaturi bune la această mişcare bine
făcătoare, el îşi expune programul său de mîntuire. 

Autorl cercetează mai întîi cum ,ar putea fi înlăturate prin 
îngrădiri neajunsuile liberei concurenţe, dar fără a o ds
fiinţa complet. Cu acest prilej el ajunge la următoarele con
cluzii : 

„Legile trebuie să prevadă că nici un tînăr nu poate deveni meşter 
înainte de a avea iscusinţa şi maturitatea necesară" (pag. 20). 

„Fiecare meşter nu poate avea decît un singur ucenic" (pag. 29). 
„Trebuie să se fixeze un examen şi pentru cei care învaţă o mese

rie" (pag. 30). 
„Meşterul l cărui ucenic se prezintă la examen este obligat să 

asiste la acest examen" (pag. 31). 
„In ceea ce priveşte maturitatea, cerem să se prevadă prin lege că 

de acum încolo nimeni nu poate deveni meşter înainte de a împlini 
vîrsta de douăzeci şi cinci de ani" (pag. 42). 

„In ceea ce priveşte iscusinţa, cerem ca de acum înainte fiecare 
meşter începător să fie supus unui examen şi anume unui examen pu
blic" (pag. 43). „Este deosebit de important ca examenul să fie absolut 
gratuit" (pag. 44). La aceste examene „trebuie să fie supuşi şi toţi meş
terii din ramura respectivă care trăiesc la ţară" (pag. 55). 

icul Gottfled, oare face el însuşi comexţ ambulant cu 
politica, vrea să desfiinţeze „comerţul ambulant" cu llte rti

cole, profane, oa fiind neinstit (pag. 60) . 

„Un producător de articole meşteşugăreşti vrea să-şi salveze averea 
din întreprindere în mod avantajos pentru dînsul şi în dauna credito
rilor săi pe care îi înşală. Acest procedeu este desemnat, ca tot ce este 
echivoc, cu un nume latin, şi anume : faliment. El îşi desface la iuţeală 
articolele gata fabricate în localităţile învecinate, unde le vinde numai
decît celui care oferă un preţ mai mare" (pag. 64). Aceste lichidări -
„de fapt un fel de murdărie pe care drăguţul nostru vecin, casta negus
torilor, o auncă în grădina meseriaşilor" - trebuie desfiinţate. (N-ar 
fi oare mult mai simplu, amice Gottfried, să tăiem răul de la rădăcină 
şi să desfiinţăm însuşi falimentul ?) 

„Iarmaroacele, fireşte, sînt cu totul altceva" (pag. 65). „In aceste 
împrejurări, legea trebuie să lase în seama diferitelor localităţi ca într-o 
adunare a tuturor cetăţenilor, convocată în acest scop, să hotărască ele 
singure cu majoritate de voturi (!) menţinerea sau desfiinţarea iarma
roacelor permanente" (pag. 68). 

Gottfried trece acum la complicata „problemă litigioasă" 
a raportului dintre meserii şi munca mecanizată şi lansează 
umătoarea rteză : 
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„Toţi cei care vînd produse fabricate să nu vîndă decît ceea ce pot 
produce cu propriile lor mîini" (pag. 80). „Din cauză că maşinile şi me
seriile s-au separat unele de altele, ambele au ajuns într-o stare de de
cădere şi nu-şi mai găsesc drumul" (pag. 84). 

Felul în care vra să-i unească este următorul : meseriaşii, 
de pildă, legătorii de cărţi dintr-in oraş să se asocieze şi să 
folosească împreună o maşină. 

„Şi întrucît vor folosi maşina numai pentru ei şi numai pentru 
executarea comenzilor, vor putea produce mai ieftin decît negustorul 
proprietar de fabrică" (pag. 85). „Capitalul poate fi înfrînt de asociaţie" 
(pag. 84) (iar asociaţia poate i înfrîntă de capital). 

El generalizează apoi ideea sa „despre achiziţionarea unei 
maşini de liniat, de rotunjit şi de tăiat cartonul" (pag. 85) de 
către legătorii asociaţi cu diplomă din Bonn, ajungînd la ideea 
unei „ camere a maşinilor" (pag. 87) . 

„Asociaţia meşterilor din aceeaşi ramură trebuie să înfiinţeze pre
tutindeni întreprinderi care să amintească în mic de fabricile negusto
rilor, să execute numai comenzile date mşterilor locali şi să nu pri
mească nici un fel de comenzi de la alţii" (pag. 86). Specificul acestei 
camere a maşinilor este faptul că „numai la început va i necesar să 
se conducă după principii comerciale" (ibid.). „Fiecare idee atit de nouă 
ca cea propusă - exclamă Gottfried „entuziasmat" - trebuie cumpănită 
cu calm, pînă în cele mai mici amănunte practice înainte de a i apli
cată". El îndeamnă „fiecare meserie în parte să chibzuiască în acest 
fel" (pag. 87, 88). 

Urmează o polemică împotriva concurenţei din partea sta
tului, care foloseşte munca deţinuţilor, reminiscenţă a colo
niilor de delincvenţi („crearea unei Siberii umane" ,  pag. 102) , 
şi, în sfîrşit, atacuri împotriva „aşa-numitelor companii şi 
comisii de meseriaşi" din cadrul armatei. Se cuvine ca statul 
să uşureze povara militară care apasă pe umerii castei mese
riaşilor, şi de aceea trebuie să coande meseriaşilor echipa
mentul la un preţ mai ridicat decît preţul la care îl poate con
fecţiona el însuşi. 

„In felul acesta problemele concurenţei sînt lichidate" (pag. 109). 

A doua teză fundamentală la care trece acum Gottfried 
este sprijinul material pe are statul trebuie să-l acorde castei 
mesenaşilor. Gottfried, care priveşte statul numai prin prisma 
funcţionarului, este de părere că cel mai simplu mod de a-l 
aju.a pe meseiaş este de a � se da aiansuri diin vistieria sta
tului, care să-i servească la construirea unor ateliere ale me
seriaşilor, a unor case de împrumut etc. De unde va la 
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vistieria 1aeite fnduri, fireşte, nu se allalizează, înruc[t 
aceasta ete laitura „urîtă" a problnei. 

In cele din urmă teologul nostru îşi reia, inevitabil, rolul 
pedicatorului moralist şi ţine astei meseriaşilor o prelegere 
instructivă despre felul cum ar putea să se ajute singură. La 
început plîngeri împotriva „împrumuturilor pe termen lung 
şi a reţinerilor" (pag. 1 36) , totodată i se cere meseriaşului să 
răspIldă U mina pe ICOllbiinţă 'la întrebairea : „Fixezi u, 
prietene, un preţ unitar şi invariabil a orice lucrare pe care 
o execuţi ? "  (pag. 1 32) . Şi cu acest prilej el îi face îndeosebi 
atenţi e meseriaşi să nu fixeze preţuri exagerate „englezilor 
bogaţi M. „Rădăcina răului - dezlega Gottfried şarada - sînt 
socotelile anuale" (ag. 139) . Urmează apoi un şir de iere
miade despre slăbiciunea pentru găteli de care dau dovadă 
nevestele meseriaşilor şi obiceiul meseriaşilor de a-şi face 
veacul prin cîrciumi (pag. 140 şi urm. ) .  

Mijloacele prin care casta meseriaşilor se  poate ridica ea 
însăşi •simt : „bre.s.la, ·csa de ajutor în caz de bollă şi tribu
nalele de arbitraj pentru meseriaşi" (pag. 146) şi, în sfîrşit, 
asociaţiile culturale ale muncitorilor (pag. 153) . Ca ultimul 
cuvînt în materie de asociaţii culturale se enunţă următoarele : 

„In sfîrşit, cîntecul îmbinat cu recitările constituie o punte spre 
reprezentaţia dramatică şi spre teatrul meseriaşilor, ţinta acestor aspi
raţii estetice, care nu trebuie niciodată pierdută din vedere. Abia atunci 
cînd clasele muncitoare vor învăţa din nou cum trebuie să se mişte pe 
scenă, educaţia lor artistică va fi desăvîrşită" (pag. 174, 175). 

Aşadar, Gottfried l-a transformat pe meseriaş într-un co
mediant, şi în felul acesta a ajuns din nou la el însuşi. 

Toată această cochetărie cu năzuinţele de reîntoarcere la 
breaslă ale meseriaşilor din Bonn a avut totuşi rezultatul ei 
practic. Făgăduind solemn să contribuie la renaşterea bresle
lor, amicul Gottfried a reuşit să fie ales ca deputat al Bonnului 
în cea de-a doua cameră acordtă 141• „Din acel moment Gott
fried s-a simţit" fericit. 

El a p�ecit -imediat .a Belin, şi .cum îşi ·închipuia că 
guvernul intenţionează să facă din cea de-a doua cameră o 
„breas�ă" permanentă de meşteri legiuitori cu dplomă, sa 
instalat a Berlin ca şi cum urma să rămînă acolo toată viaţa, 
hotărîndu-se să cheme la el pe soţia şi copilul său. Dar Ca
mera a fost dizolvată, şi amicul Gottfried, după o scurtă 
delectare parlamentară, s-a întors cu o amară decepţie la 
Mockel. 
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Curînd după aceea a izbucnit conflictul dintre guverne şi 
Adunarea de la Frankfurt şi totodată au început mişcările din 
sudul Germaniei şi de pe Rin. Patria l-a chemat, şi Gottfried 
s-a dus. La Siegburg exista un arsenal l Landwehruli - şi 
Siegburg era, după Bonn, locul unde Gottfried semănase mai 
zelos ca oriunde sămînţa libertăţii. El s-a asociat deci cu prie
tenul său, fostul locotenent Anneke şi i-a chemat pe toţi 
adepţii săi la o cruciadă împotriva Siegburgului. Ca loc de 
întîlnire se fixase podul suspendat. Trebuiau ă vină mai 
bine de o sută de inşi, dar cînd, după o îndelungată aşteptare, 
Gottfried şi-a trecut în revistă vitej ii, 1a constatat că abia dacă 
veniseră treizeci de oameni, şi dintre aceştia - spre marea 
ruşine a „Uniunii cărăbuşilor" - erau cu totul trei studenţi I 
Totuşi, Gottfried trece neînfricat cu micul său grup Rinul şi 
e 1îndreaptă direct spre Siegburg. Era o noapte întunecoasă şi 
ploua într-una. Deodată în spatele bravilor cruciaţi se aude 
n tropot de cai. Vitejii se dau la o parte din drum şi se 
ascund - Pe lîngă ei trece în galop o patrulă de lăncieri. 
Nişte neitebnici le divu1gaseră aina ; autoriităţle fuseseră în
noştinţate, cruciada era zădărnicită şi ei nevoiţi să se 
întoarcă. Durerea care i-a sfîşiat pieptul lui Gottfried în noap
tea aceea nu poate fi asemuită decît cu durerea pe care a 
încercat-o atunci cînd şi Knapp şi Chamisso au refuzat să-i 
publice primele sale efuziuni poetice în al lor almanah al 
muzelor. 

După toate cele întîmplate, nu mai avea nici un rost să 
rămînă la Bonn. Dar nu-i oferea oare Palatinatul un larg cîmp 
de activitate ? El plecă la Kaiserslautern, şi cum trebuia totuşi 
să i se dea o funcţie, obţinu o sinecură la departamentul de 
r2bd (se spune că i s-a încedin�ait conduceea treburiilo' ma
rinei 142) . Pîinea 1cea de to.aite zNele şi-o cîştiga însă făcînd, 
drupă obiceiul lui, comerţ ambulant 1cu Jibertitea şi fe1icire. 
poporului printre ţăranii din împrejurimi, şi, cu acest prilej , 
după cum circulă zvonul, în unele sate reacţionare nu i-ar 
fi mers prea bine. In pofida acestor mici neplăceri, Kinkel 
putea fi văzut păşind voiniceşte pe toate drumurile de ţară 
cu sacul de voiaj la spinare, şi de acum înainte toate zi.rele 
î1 prezintă cu acest nelipsit atibuit l său. 

Dar mişcarea din Palatinat luă repede sfîrşit, şi îl regăsim 
pe Kinkel la Karlsruhe purtînd în locul acului de voiaj mus
cheta, care devine acum permanentul său semn distinctiv. 
Lumea spune că această muschetă ar fi avut o parte foarte 
frumoasă, şi anume patul armei, oare era din lemn de mahon. 
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In orice caz era o muichetă estiică, ba chir 1artistică ; partea 
ei urîtă era că amicul Gltfried nu şitia llioi s-o încarce, nici 
să ochească, nici să tragă u ea şi ui nu itia Să mărşăliască. 
De aceea unul dinitre prietenii săi J-a şi întrebat de ce ţine el 
morţiş să meargă la luptă. Gottfried i<a răspuns : „Ce ă fac, 
1a Bonn nu mă pot întoarce, şi trebuie să trăiesc şi eu I "  

Astfel a intrat Gottried în rîndurile luptătmilor, î n  deita
şamentl cavleresclui Wllich. Din acel momnt, după 
cum caută să ne convingă numeroşi pvarăşi de arme ai lui 
Gottfried, l a împărtşit toate vicisitudinile sorţii pe care 
le-a avut de întimpinat acest detaşament, purtîndu-se cu mo
destie ca un voluntar de rînd, afabil şi prietenos în timpuri 
bune, ca şi în timpuri vi:rege, fădndu-şi însă veaCLl în căru�a 
celor care nu puteau ţine pasul. Dar la Rastatt 143 acest ad
vărat campion al luptei pentru adevăr şi dreptate avea ă 
treacă prin acea încercare ce a stîrnit admiraţia întregului 
popor german şi din care 1 ieşit ca martir imaculat. Amănun
tele în legătură cu acest eveniment nu au fost încă stabilite 
cu precizie ; ni se afirmă însă că la un moment dat, cînd o 
unitate de voluntari s-a rătăcit, în timpul unui schimb de 
focuri, cîteva gloanţe au nimerit-o în flanc, iar unul din ele 
l-a 1tins uşor la cap pe Gottfried al nostru, care s-a prăbuşit 
strigînd : „Sînt mort I" Mort nu era, totuşi nu i-a putut urma 
pe ceilalţi în retragere, aşa că a fost condus la casa unor 
ţărani cumsecade din Pădurea Neagră cărora el le spuse : 
„Salvaţi-mă, u sînit Kinkel I "  Sfîrşitul a fost că aici l-au găsit 
prusienii, care l-au dus în robia babiloniană. 



279 

III 

O dată cu prizonietul, în vi1aţa lui Kinkel a început un 
nou capitol, care a făcut epocă în istoria dezvoltării filisti
.smlui geman. De îndată ce „Uniunea cărăbuşilor" a aflat 
că Kinkel a căzut prizonier, ea a trimis scisori tutuTOr ziare
lor germane, arătînd c·ă marele poet KinkeJ e în pericol de 
a fi condamnat la moa\te de Curtea marţială şi că poporul 
german, în specil pătura lui cultă, şi îndeosebi femeile şi 
ftele sîJt datoare să facă totul pentru a salva viaţa potli 
prizoier. Cit despre el, se afirmă că a scris în acest timp o 
poezie în care se compara cu „prietenu1 şi învăţătorul său 
Hristos" şi în oare spunea următoarele despre sine : îmi voi 
vărsa sîngele pentru voi. De atunci atributul său a devenit 
lira. Aşa a aflat deodată Germania că Kinkel era poet, un 
mare poet, şi n acel moment întreaga masă .a  fi1istinilor ger
mani şi a nătăfleţilor stetizanţi au participat o vreme la co
media u floarea albastră jucată de Heinrich von Ofterdingen 
l nostru. 

Intre timp, prusienii l-au deferit Curţii marţiale. Aceasta a 
constituit un pdfoj de a adresa - pentru prima oară după o 
pauză înde1ungată - unl intre acle mişcătoare apeluri la 
glnd�le lacrimale ale auditorului său, apeluri care înainte, pe 
oind eria ajutor de preioator, au avut atîta suoces la Colonia 
- Mockel o poate atesta -, tot Coloniei fiindu-i hărăzit să 
admire, nu mult după aceea, srălucitele sale succese pe acest 
tărîm. In faţa Curţii marţial� l a rostit o pledoarie care ulte
rior, datorită indismeţiei unuia dintre pietii săi, a fost 
adusă, vai, la cunoştinţa mare1ui public prin intermediul zia
rului „Abend-Post" n Beilin. In această pledoarie Kinkel 
„protestează" 
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„împotriva oricărei identificări a acţiunilor mele cu murdăria si 
noroiul care, ştiu asta, din păcate, s-au lipit la sfirşit de revoluţie" 144_ 

După aceste cuvinte cit se poate de revol1Uţionare, Kinkel 
a fost condiamnait la doumeci de .i detenţiune într-o foită
reaţă, condamnare care a ost, de 1li., 1comutaită cu demenţă 
în pedeapsă cu închisoare oeorecţion:ală. In c·onsecinţă a fost 
tianspo11tat la  Neugard * ,  unde se zice 1că a fost pus să toarcă 
lină, şi, după Cll la încput ia avut 1ca •atribut SJcul de voiaj, 
apoi muschet·a, mai tfrziru lira, acum .atributul i este fusul. 
Mai .tîrJiu îl vom vedea traversînd lcenu� avînd un nou aitri
but : chimirul. 

Intre timp, în Germainia a •avut loc un fnomen surpr.in
zitor. Flistinul germn, înzeltrat, după cum se ştie, de natură 
cu un suflet mare, a încr-oat o decpţiie amară Îll urma 'lovi
tulor grele date de anl 1849 celor mi dragi iluzili ale •sale. 
Niici ·una dintre speranţele ·sa!le nu s-a reai1izat, şi chi·ar în 
i.ma înflă!cărntă a tinerilor a înlcep: să înoo.ţească îndoiala 
în cea ·ce priveşte soarta pa1iei. O sfUrşeală nostalgică a 
pus 1stăpînire pe toate inimile şi itoţi doreau icu ardoare veni
rea unui Hristos democramc, a unui matir rel sau imagLnar 
cire în suferinţele sale să poarte, cu blîndeţea 'linui miel , 
păa:ele lul.i filistine şi în dmerile sale să înruchipze ·Ln
tr .. o fonnă adută m1îia tristeţe icronkă a tuturir filistnilor. 
Pntm a •satisface această c.rinţă unnimă, „Uniunea cără
buşilor" , în frunte cu Mockel, s-a pus iin mişcare. Şi, Jn
tr-adevăr, .oine era m ai indicat pentru intepretarea acestei 
măreţe oomedii •a patimilor dacă nu pasiflona inkel, prizo
il cu usul, acest inepuiiabil iizvor de l•acrimi şi de sem�i
biliiate înduioşăitore, ieaire, pe lingă aceasta, întrunea în una 
şi aceeaşi persoană pe predicator, profesor de estetică, de
put1it, negustor care face comerţ amb.ant icu pitioa, muş
chetar, o nouă revelaţie în poezie şi un veichi director de 
tearu ? Kinkel era ernl zlei, şi fitl istinii germai 1l�au 1aocep
tat imedi1at ·oa atare. Toate ziare'le era:u pline de anecdote, de 
caracterizăm, p oezii, reminis cenţe ale poetului prizonier ; 
suferinţele fod11ate de el în închisoare e1au exagerate 1la 
maximum şi prezenlte sub foina unor pov·el:iri fantas1Uoe ; 
r. puţin o dată pe lună 1apărea în ziare ştirea că părul i-a 
înoălţit ; în toate clruburiile burgheze şi 1la toate 1reu1iunile, 
omni îşi exp'imau comp1asinea pentru el ; fetle de pn
sion susdnau d:ind versurile lui, iar fete1e băitrîne, chinu�te 

* Denumirea germană a oraşului polonez Nowograd. - Nota trad: 
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de dor, dplîngeau în diferitele orşe ale patrii forţa a 
irilă cire se stingea. Toate celelalte viiotime de rînd ale miş
cării, toţi ci împuşoaţi, căzuţi în luptă, luaţi prizonieri, toţi 
dispăreau în faa .cestui unic miel de sacrifJciu, în faţa băr
atlli care a cUit iile filistinilor de ambele sexe ş i  
numai penru 1 s e  v ărsau şirroai1e de 1acimi, cărora, e drept, 
nrumai el era în stare să le răpundă. In:r-un cuvînt, era o 
adevăiiată perioadă democratică siegwartiană, cu nimk mai 
prejos de penioada l.terară siegwaltiiană . seoolul trecut ; 
şi nii n rol nu . sa p otrivit mai bine lui Si.gwart-i.nkel 
decît ·acest rol în icre era mare nu prin ceea ce făcea, ii p rin 
eea ce nu ,făca ; mre nu prin forţă şi .rezistenţă, i prin 
slăbkiunea şi resemnarea sa umilă, rnl în oare n-avea aUă 
sarcină deaît să rabde cu dellate şi sentiment. Mockrl însă, 
pe care experienţa o făcuse 1înţeleaptă, a ştiut să :ragă foloase 
p1actice n 1aceaistă motivitte .a pu.i'u1i, şi începu să 
desfăşoare imdiat o activitate cît se poate de lJcrativă. Ea 
scoase o nouă ediţie a :urtl1or lucrărilor ap ărute şi neapărute 
ale lui Gotiried, 1ajunse intr-o dată la preţ şi foate en 
vogue *, cărrora le făcu o largă pubUcitate ; a profită de 
ocazie pentu a-şi lansa şi propr.ii'le ei experienţe din lmea 
insectelor, de pildă „Istoia unui Qiciki" .  In shimbul unei 
sume frumuşele de bani, ea a p ermis „ cărăbuşului "  Strodtmant 
să etaleze în faţa publicului cele mai intime destăinuiri din 
jurnalul lui Gottfried ; ea a organizat tot felul de colecte, şi,  
dind dovadă de o incontestabilă abilitate comercială şi de o 
mare perseverenţă, a ştiut să transforme sentimentele lumii 
culte în taleri sunători. Totodată ea a mai avut şi satisacţia 

„de a vedea zilnic în cămăruţa ei pe cei mai mari oameni ai Ger
maniei, de pildă Adolf Stahr". 

Dar această nebunie siegwartiană a ajuns la apogeu în 
timpul şedinţelor Curţii cu j uri de la Colonia, unde, în primă
vara anului 1850, Gottfried a dat o reprezentaţie de gală. Aici 
s-a j udecat procesul atentatului de la Siegburg, şi Kinkel a 
fost adus la Colonia. Intrucît în schiţa noastră jurnalul lui 
Gottfried j oacă un rol atît de important, credem nimerit să 
dăm aii şi un pasaj din j urnalul unui martor ocular. 

„Soţia lui Kinkel l-a vizitat la închisoare. Ea l-a salutat în versuri 
printre gratii, el i-a răspuns, dacă nu mă înşel, în hexametri ; apoi au 
căzut în genunchi unul în faţa altuia, şi supraveghetorul închisorii, un 

• - la modă. -- Nota trad. 
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bătrîn majur, care era de faţă, nu s-a dumerit dacă are de-a face cu 
nişte nebuni sau nişte comedianţi. Ulterior, cînd prim-procurorul l-a 
întrebat ce au vorbit cei doi, el a răspuns că, deşi au vorbit nemţeşte, 
el n-a înţeles nici un cuvînt, la care d-na Kinkel ar i făcut remarca 
că aşa se întimplă dacă este numit supraveghetor un om cu desăvîrşire 
incult sub raport literar şi artistic". 

In faţa juraţilor, Kinkel s-a comportat ca o adevărată presă 
de stors lacrimi, sau ca un literat din perioada siegwartană a 
epocii „Suferinţelor tînărului Werther" 145• 

„„Domnilor judecători, domnilor juraţi.. .  ochii albaştri de nu-mă
uita ai copiilor mei.. .  apele verzi ale Rinului„. nu este o înjosire să 
strîngi mina proletarilor... buzele livide ale deţinutului„. aeul învioră
tor al patriei.. şi alte asemenea baliverne. Cam aşa arăta toată faimoasa 
lui cuvîntare ; publicul, juraţii, procurorul şi chiar jandarmii vărsau 
lacrimi amare, iar dezbaterea s-a încheiat cu un verdict unanim de 
achitare, în suspinele şi hohotele de plîns ale întregii asistenţe. Kinkel 
este, bineînţeles, un om bun, agreabil, în afară de amestecul acesta res
pingător de reminiscenţe religioase, politice şi literare". 

După cum se vede, răbdarea autorului rîndurilor de mai 
sus a fost pusă la grea încercare. 

Din fericire, această perioadă amară s-a încheiat curînd 
prin eliberarea romantică a lui Kinkel din închisoarea de la 
Spandau. Această eliberare a fost o reeditare a povestei lui 
Richard Inimă de Leu şi i lui Blondel 146, numai că de data 
aceasta Blondel se afla în închisoare, iar Inimă de Leu, aflat 
în libertate, învîrtea flaşneta, şi în plus Blondel era un simplu 
cîntăreţ de bilei şi Inimă de Leu nu era în fond altceva decît 
un iepure fricos. Inimă de Leu nu era altul decît studentul 
Schurz din „ Uniunea cărăbuşilor",  un intrigant, un om cu 
ambiţii mari şi calităţi mici, dar destul de deştept ca să-şi dea 
seama de adevărata valoare a acestui „Laartine german H .  
Scurt timp după povestea c u  eliberarea, studentul Schurz a 
afirmat la Paris că el şie foarte bine, firşte, că Kinkel, de 
oare s-a osLt, nu este un Jumen mundi *, iar cel chemat s ă  
fie viitorul preşedinte al republicii germane este el, Schurz, 
şi nimeni altul. Tocmai acestui omuleţ, unul dintre studenţii 
„în fracuri cafenl şi redingote albastre" ,  pe care cînda 
„privirea ochilor scînteind de o lumină sumbră a lui Gottfried" 
îi urmărea, i-a fost dat să-l elibereze pe Kinkel, j ertfind, e 
drt, pe un biet paznic de închisoare, care acum stă după 
gratii cu sentimentul înălţărtor de a fi n mamir pentru 
libertartea ... Jui Gottfried Kinkel l 

* - cap luminat. - Nota trad. 
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La Londra îl regas1m pe Kinke1, de astă dată datorită 
gloriei sale din închisoare şi firii lacrimogene a filistinilor 
germani, ca cel mai mare bărbat al Germaniei. Amicul 
Gottfried, conştient de înalta sa misiune, a ştiut să profite de 
toate avantajele momentului. Eliberarea lui romantică a dat 
un nou impuls entuziasmului patriei pentru Kinkel, entuziasm 
care, dirij at u abilitate, nu a întîrziat să dea roade materiale. 
Totodată metropola a deschis eroului sărbătorit un cîmp larg 
pentru cucerirea unor noi lauri. Pentru el era limpede : 
trebuia să devină eroul zilei. In acest scop el a renunţat pen
tru un timp la orice activitate politică şi, închizîndu-se în 
casă, a lăsat, în primul rînd, să-i crească din nou barba, de 
are nu se poate lipsi nici un profet. După aceea a început 
să facă vizite : lui Dickens, la redacţiile ziarelor liberale 
engleze, la comercianţii germani din City şi, mai ales, la  
evreii estetizanţi de la Londra ; el era idealul tuturor ; unul 
vedea în el poetul, altul - p atriotul în general, al treilea -
profesorul de estetică, al patrulea vedea în el pe Hristos, al 
cincilea - sublimul martir Odiseu, pentru toţi însă el era 
blîndul, binevoitorul şi umanul artist Gottfried. El nu s-a 
lăsat pînă cînd Dickens nu l-a proslăvit în „Household 
Words " şi pînă cînd „Illustrated News " m nu i-a publicat 
portretul. A pus în mişcare pe puţinii germani din Londra, 
care p articipaseră de la distanţă la beţia kinkeliană, pentru 
a-l invita să ţină prelegeri despre drama modernă, ca apoi să 
trimită acasă negustorilor germani teancuri întregi de bilete 
pentru aceste prelegeri. El nu s-a dat în lături nici de la aler
gătură, nici de la reclama zgomotoasă, nici de la şarlatanism, 
nici de la insistena sîcîitoare şi nici de la înjosire în faţa 
acestui public, în schimb nici succesul nu s-a lăsat aşteptat. 
Gottfried, mulţumit de sine, se îmbăta de propria sa glorie şi 

!9* 
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se admira în uriaşa oglindă de la Palatul de cristal 148, sim
ţindu-se, putem spune, cum nu se poate ai bine. 

Prelegerile sale s-iu bucumt de apreciere (vezi „Kos
mos u 149) . 

„Kosmos". „Prelegerile lui Kinkel" 

„Privind cîndva peisajele în ceaţă ale lui Diblers, mi-a venit de
odată o idee năstruşnică : cu ajutorul 'Cuvintelo» s-ar putea oare crea 
asemenea lucrări haotice, s-ar putea oare relata peisajele în ceaţă ? Este, 
într-adevăr, neplăcut pentru un critic să fie nevoit să recunoască de la 
bun început că, în acest caz, libertatea de critică vibrează în nervii gal
vanizaţi ai unei reminiscenţe emoţionale, aşa cum vibrează pe o strună 
sunetul care se stinge al unei note ce moare. De aceea prefer să renunţ 
la o plicticoasă analiză pedantă proprie savantului insensibil şi să nu 
renunţ la rezonanţa pe care fermecătoarea muză a emigrantului ger
man a trezit-o în jocul de idei al se nsibilităţii mele. Maniera în care 
sînt prezentate imaginile lui Kinkel, rezonanţa acordurilor lui este «cu
vîntul+ sonor, creator, făuritor, care ia treptat formă - «ideea mo
dernă•» «Judecata» omenească a acestei idei scoate adevărul din haosul 
tradiţiilor mincinoase şi îl pune, ca proprietate inviolabilă a colectivităţii. 
sub ocrotirea minorităţii cu gîndire logică, evoluată intelectualiceşte, care 
îl duce de la ignoranţa credincioasă la ştiinţa necredincioasă. Necredinţei 
savante ii revine misiunea de a profana misticismul înşelăciunii pioase. 
de a submina atotputenicia tradiţiilor îmbîcsite de prejudecăţi, de a 
decapita cu ajutorul scepticismului - această ghilotină filozofică care 
lucrează fără răgaz - autorităţile şi de a scoate popoarele cu ajutorul 
revoluţiei din ceaţa teocraţiei şi a le conduce pe pajiştea înflorită a 
democraţiei" (a absurdităţii). „Cercetarea perseverentă, tenace a anale
lor omenirii, ca şi studierea omului însuşi, este măreaţa sarcină a tu
turor celor ce fac revoluţie, şi de acest lucru şi-a dat seama poetul 
revoluţionar proscris, care în ultimele trei săptămîni, în fiecare luni . 
dezvoltat în faţa publicului burghez ale sale .. dissolving views» • în 
prezentarea istoriei teatrului modern". 

„Un muncitor•• 

Toată 'lumea este de părere că, chiar şi numa. după expre
siile : „rezonanţă", „sunetul cTe se stinge", „a.cod uii" şi 
„neri galvaniz•aţi ", Se po:e deduce ieă acest muncitor este 
o rudă foate apropiată a li Kikl, şi ainume Mockel. 

Dar nici această perioadă de autoîncîntare cîştigată cu 
sudoarea frunţii nu putea dura veşnic. Ziua judecăţii rînduieli
lor existente ale lumii, judecata de apoi a democraţiei, 
faimoasa lună mai a anului 1 852 150, se apropia tot mai mult. 
Pntu a .întîmpina •această mare zi pe depliin înaIIlat, 
Gottfied Kinkll a rebuit să îmbrace din nou pielea de �eu a 
politicii şi să stabilească relaţii cu „emigraţia u. 

Ajungem acum la „emigraţia" londoneză, această adună-

* - „idei dizolvante". - Nota trad. 
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tură de foşti membri ai parlamentului de la Frankfurt, ai 
Adunării naţionale de la Berlin şi ai Camerei deputaţilor, de 
eroi ai ampaniei din Baden, de titani care au jucat comedia 
pentru constituţia imperiului 151, de publiişti făirăi dtori, de 
flecari ai cluburilor şi congreselor democratice, de gazetari 
de mina a zecea şi alţii. 

Marii bărbaţi ai Germaniei anului 1848 erau să sfîrşească 
fără glorie, cînd victoria „tiranilor" le-a adus scăparea, alun
gindu-i în străinătate şi făcînd din ei martiri şi sfinţi. Contra
revoluţia i-a salvat. Dezvoltarea politicii de pe continent a 
dus pe cei mai mulţi dintre ei la Londra, care a devenit astfel 
centrul lor european. E de la sine înţeles că, în .ceastă situaţie, 
eliberatorii lumii trebuiau să facă ceva, să întreprindă ceva, 
pentru ca în fiecare zi să reamintească publicului de existenţa 
lor. Trebuia împiedicată cu orice preţ impresia că istoria 
lumii ar putea merge în,ainte şi fără ajutorul acestor giganţi. 
Cu cît această pleavă se dovedea mai incapabilă - atît din 
pricina propriei sale neputinţe cît şi a condiţiilor existente -
să facă realmente ceva, cu atît mai mult zel trebuia menţinută 
acea activitate aparentă, sterilă, ale cărei acţiuni imaginare, 
partide imaginare, lupte iaginare şi interese imaginare sînt 
trîmbiţate cu atîta emfază de cei în cauză. Cu cît erau mai 
puţin în stare să provoace în realitate o nouă revoluţie, cu 
atît mai mult trebuiau ei să sconteze în gînd acastă viitoare 
posibilitate, să împartă dinainte posturile şi să savureze cu 
anticipaţie puterea. Această activitate agitată plină de fanfa
roadă a luat forma unei societăţi de asigurare reciprocă a 
titlului de mare bărbat şi de garantare reciprocă a viitoarelor 
posturi guvernamentale. 
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Prima încercare de a înfiinţa o asemenea „organizaţie" 
a fost făcută încă în primăvara anului 1850. Pe atunci a fost 
difuzat la Londra un „Proiect de circulară către democraţii 
germani. Tipărit cu titlu de manuscris", redactat într-un stil 
bombastic, şi o „Scrisoare însoţitoare adresată conducători
lor". Această circulară şi scrisoare însoţitoare conţineau un 
apel la înfiinţarea unei biserici democratice unice. Ca ţel 
imediat se propunea crearea uni Birou central pentru pro
blemele emigraţiei germane m, pentru administrarea în 
comun a treburilor emigranţilor, înfiinţarea unei tipografii la 
Londra, unirea tuturor fracţiunilor împotriva duşmanului 
comun. După aceea emigraţia trebuia să devină din nou cen
trul mişcării din ţară, organizaţia emigraţiei urma să consti
tuie începutul unei largi organizaţii a democraţiei. Acele 
persoane marcante care nu dispunau de mijloace trebuiau 
să fie salarizate ca membri ai Biroului central, pe seama 
impunerii poporului german. Această impunere părea cu atît 
mai oportună cu cit „emigraţia germană a sosit în străinătate 
nu numai fără un erou de seamă, dar chiar - ceea ce era cu 
muH mai rău - fără un capital comun". Totodată nu se făcea 
un secret din !fatul că c'omitetlle maghiare, poloneze şi 
franceze existente serveau drept model acestei „organizaţii" 
şi prinre rîndurile doumentului se putea mti o oarecare 
inviie faţă de remarcabiiii [or aliaţi, aare aveau o poiţie 
avantajoasă. 

Circulara era opera comună a d-lor Rudolf Schramm şi 
Gustav Struve, în spatele cărora se ascundea, ca membru 
corespondent, chipul senin al di. Arnold Ruge, dare locuia 
pe atunoi la Ostenda. 

D-l Rudolf Schramm era un omuleţ certireţ, limbut şi 
extrem de confuz, a cărui deviză era următorul pasaj din 
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„Nepoţii lui Ramem u : „Prefer să fiu un palavragiu imperti
nent dect să nu fiu imic" 153• D-l Gamphausen, .aflat pe culle 
puterii, i-ar fi dat bucuros înfiptului tînăr din Krefeld un post 
important dacă avansarea unui simplu stagiar n-ar fi contra
venit bunei-cuviinţe. Din cauzt etichetei birocratice, d-lui 
Schramm nu-i rămînea deschisă decît o carieră în democraţie. 
Aici a reuşit într-adevăr să ajungă preşedinte l clubului 
democratic din Berlin şi ulterior, cu sprijinul cîtorva deputaţi 
ai stîngii, a fost ales deputat al oraşului Striegau * în Adu
.rea naţională de la Berlin. Aici, Schramm, de obicei atît 
de guraliv, s-a distins printr-o tăcere îndărătnică, însoţită însă 
de o necontenită bombăneală. După dizolvarea Adunării 
constituante, acest democrat tribun al poporului a scris o 
broşură constituţional-monarhistă, dar n-a mai fost reales. 
Mai tîrziu, în timpul guvernului Brentano, şi-a făcut o scurtă 
apariţie la Baden, unde, la „Clubul progresului categoric" 11•, 
l-a cunoscut pe Struve. Cînd a ajuns la Londra a declarat că 
intenţionează să renunţe la orice activitate politică şi de aceea 
a lansat imediat culara sus-menţionaită. ln fond, d .. l Schramm, 
birocratul ratat, îşi închipuie, avînd în vedere relaţiile sale 
familiale, că reprezintă in eigraţie partea rakală a burghe
ziei, şi in rea11taite el şi este o caricatură destul de ruşită 
a burghezului radical. 

Gustav Struve este una dintre figurile ele mai remaroabile 
ale emigraţiei. Ftţa sa ca de safian, ochii bulbucaţi, cu o ex
presie pe jumătate prostească, pe jumătate şireată, chelia cu 
o strălucire blindă, trăsăturile sale, o îmbinare de slav şi 
calmuc, trădează de la prima privire pe omul neobişnuit, 
impresie are devine şi mai pregnantă datorită vocii stinse, 
guturale cu care rosteşte cuvintele pe un ton onctuos, patetic 
şi gravităţii emfatice a manierelor sale. De altfel, din respect 
pentru adevăr, trebuie să recunoaştem că, deşi în prezent 
devine tot mai greu pentru oricine să se distingă, Gustav al 
nostru a căutat să se remarce printre concetăţenii săi fie şi 
numai prin aceea că el a apărut cînd în rolul de profet, cînd 
de cavaler de industrie, cînd de operator de bătături, făcînd 
din cele mai ciudate ocupaţii profesiunea sa de bază şi pro
povăduind tot felul de absurdităţi. Aşa, de pildă, i-a venit 
deodată ideea să se entuziasmeze, ca rus de origină, pentru 
libertatea Germaniei, după ce mai înainte ocupase un post 
supranumerar la ambasada rusă de pe lingă Bundestag 15s şi 
scrisese o mică broşură în interesul Bundestagului. lntrucît 

* Denumirea germană a oraşului polonez : Strzegom. - Nota red. 
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el considera ă propriul său craniu este un model de craniu 
uman normal, a început să se pasioneze de cranioscopie, şi 
de atunci nu mai avea încredere decît în cei al căror craniu 
îl pipăise şi-l studiase în prealabil. In afară de aeasta a în
cetat de a mai mînca carne şi a devenit propovăduitorul 
evangheliei unei hrane exclusiv vegetale. De asemenea pre
zicea 1timpul probahil, lla un 1adversar înverşunat il fumatu
lui şi făcea o agitaţie susţinută în favoarea principiilor morale 
ale catolicismului german 156 şi a hidroterapiei. El, care nutrea 
o profundă aversiune împotriva oricărei ştiinţe pozitive, s-a 
entuziasmat, fireşte, faţă de universHăţile Jibere, în care, in 
locul celor patru facultăţi 157, trebuia să se predea cranio
scopia, fizionomia, chiromanţia şi necromanţia. Intru totul în 
spiritul său era şi extrema încăpăţinare de care a dat dovadă 
în încercările sale de a deveni un mare scriitor, tocmai din 
cauză că maniera lui de a scrie era în absolută contradicţie 
cu tot ce poate fi numit stil. 

Incă la începutul deceniului al 5-le., Gustav a fondat 
„Deutscher Zuschaueru 158, o foiţă scoasă de el la Mannheim, 
pe care a Patentat-o şi care, ca o idee fixă, l-a urmărit pretu
tindeni. De asemenea, încă de pe atunci a făcut descoperirea 
că cele două cărţi are erau pentru el Vechiul şi Noul testa
ment, şi anume : „Istoria universală" a lui Rotteck şi „Dicţio
l ştiinţlor poliiti.ceu 1 lui Rotteck şi Wkker 159, nu mai 
oorespundeau u ·spidtu[ vreii şi necei1tau o nouă ediţie 
democratică. Această prelucrare, de cre Gustav s�a apucat 
numaidecît, publicînd în prealabil un fragment intitulat 
„Bazele ştiinţelor politiceu 160, a devenit, „începînd din 1848, 
o necesitate imperioasă, întrucît răposatul Rotteck n-a folosit 
experienţa ultimilor ani". 

Intre timp au izbucnit una după alta cele trei „răscoale 
populare" din Baden, pe care însuşi Gustav în descrierea sa 
istorică 161 le consideră drept centrul întregii mişcări mondiale 
moderne. Ajuns în exil îndată după insurecţia lui Hecker, 
tocmai pe cînd era ocupat să scoată din nou a Basel al său 
„Deutscher Zuschaueru, a suferit o lovitură grea - editorul 
de la Mannheim continuă să editeze 11Deutscher Zuschauer" 

. de acolo sub conducerea altui redactor. Lupta dintre adevă
ratul şi falsul „Deuschr ZuChaueru a fost ,aJtît de 1acerbă, 
incit ambele ziare au pierit în luptă. In schimb, Gustav a 
elaborat o constituţie pentru republica federativă germană, 
potrivit căreia Germania urma să fie împărţită în 24 de 
republici, fiecare dintre ele avînd un preşedinte şi două 
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Camere. La această constituţie era anexată o hartă minuţios 
întomită pe care e putea vedea limpede întreaga împărţire 
teritorială. 

In septembrie 1848 a început a doua insurecţie, în care 
Gustav al nostru întrunea într-o singură persoană pe Cesar 
şi pe Socrate. El a folosit timpul pe care a avut prilejul să-l 
petreacă din nou pe pămîntul Germaniei pentru a-i lămuri în 
mod convingător pe ţăranii din Pădurea neagră cit de vătă
mător este fumatul. La Lorrach, el a scos buletinul său sub 
titlul : „Organ guvernamental. Statul german liber. Libertate, 
bunăstare, cultură" 162 • In coloanele acestui organ a apărut, 
printre altele, următorul decret : 

„Art. 1. Taxa vamală suplimentară de 10 % asupra mărfurilor im
portate din Elveţia a fost desfiinţată. Art. 2. Directoul vămilor, Chris
tian Muller, este însărcinat cu aplicarea acestei hotărîri". 

Credincioasa lui Amalia împărţea cu el toate greutăţile 
şi după aceea le descria în culori romantice. In afară de 
aceasta, ea a fost de faţă cind s-a luat j urămîntul janarmilor -
prizonieri, ea a fost aceea care prindea banderola roşie pe 
braţul celor ce jurau credinţă statului liber german, şi apoi 
îi îmbrăţişa. Din păcate, Gustav şi Amalia au căzut prizonieri 
şi au fost băgaţi la închisoare, unde neobositul Gustav a 
reluat imediat transpunerea în formă republicană a „Istoriei 
universale" a lui Rotteck, pînă cind, în sfîrşit, cea de-a treia 
insurecţie i-a redat libertatea. Acum Gustav a devenit membru 
al unui adevărat guvern provizoriu, şi din acest moment la 
celelalte idei fixe ale sale se mai adaugă şi mania guvernelor 
provizorii. Ca preşe l oonslliiului de război, l s-a grăbit 
să încurce cit mai mult treburile departamentului său şi să-l 
propună pe „trădătorul" Mayerhofer ca ministru de război 
(vezi Goegg. „Privire retrospectivă„. " ,  Paris, 1850 163). Mai 
tîrziu a aspirat zadarnic să fie numit ministru de externe şi 
să i se pună la dispoziţie suma de 60.000 de florini. Curînd 
d-l Brentano l-a eliberat din nou pe Gustav al nostru de povara 
puterii, şi Gustav a devenit şeful opoziţiei din „Clubul pro
gresului categoric" . El îndrepta de preferinţă această opoziţie 
împotriva acelor măsuri ale lui Brentano pe care el însuşi le 
susţinuse mai înainte. Deşi acest club a fost desfiintat şi 
Gustav a trebuit să se refugieze în Palatinat, această nenoro
cire a avut totuşi o laură bună, şi .anume că a Neustadt pe 
Haardt a putut să apară din nou un număr unic al nelipsitului 
„Deutscher Zuschauer", compensîndu-1 pe Gustav pentru 
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multe suferinţe nemeritate. O altă satisfacţie a avut-o atunci 
cînd, u prilejul unor alegeri suplimentare, a fost ales într-un 
orăşel obscur din Badenul de sus membru al Adunării consti
tuante badeneze, ceea ce i-. dat posibilitatea să se reîntoarcă 
la Baden ca persoană oficială. In acastă adunare Gustav s-a 
distins numai prin următoarele trei propuneri făcute la 
Freiburg: 1)  la 28 iunie : să fie declarat trădător oricine va 
intra în trataive u duşmanul ; 2) la 30 iunie : să fie numit 
un nou guvern provizoriu, din care Struve să facă parte ca 
membru cu drepturi depline ; 3) după respingerea acestei 
propuneri, în aceeaşi zi : bătălia pierdută de la Rastatt făcînd 
inutilă orice rezistenţă, populaţia din Badenul de sus să fie 
scutită de grozăviile războiului, şi în acest scop să se dea fie
cărui funcţionar şi soldat solda pe zece zile înainte, iar mem
brilor Adunării constituante să li se plătească diurna pe zece 
zile şi cheltuieli de drum şi apoi u surle şi trîmbiţe ei să plece 
în Elveţia. După •ce şi aceaită propunere a fot respinsă, 
Gustav a plecat pe cont propriu în Elveţia, de unde, fiind 
alungat de bita lui James Fazy, s-a aciuat la Londra. Acolo a 
făcut c·unoscută lumii noua sa descopeire despre cele şase 
flagele ale omenirii. Aceste şase flagele eiau : monarhii, 
nobilimea, popii, birocraţia, armata permanentă, sacul cu 
bani şi ploşniţele. In ce spirit l-a prelucrat Gustav pe răpo
satul Rotteck se poate vedea dintr-o altă descoperire a sa, 
şi anume că sacul u bani este o invenţie a lui Ludovic-Filip. 
In legătură cu aceste şase flagele, Gustav a început să scrie 
predici în „Deutsche Londoner Zeitung" 16' - ziarul fostului 
duce al Braunschweigului -, pentru care a primit un onorariu 
frumuşel şi de aceea a acceptt recunoscător cenzura 
d-lui duce. Aceasta a fost atitudinea lui Gustav faţă de primul 
flagel - monarhii. Cit despre cel de-al doilea flagel - nobi
lima, republicanul nostru religios şi moral şi-a comandat 
cărţi de vizită pe care era tipărit „baron von Struve" .  Dacă 
nu a reuşit să intre în relaţii tot atît de prietenoase cu cele
lalte flagele, aceasta nu e vina lui. Apoi Gustav a folosit 
vacanta sa la Londra pentru întocmirea unui calendar repu
blican, în care în locul sfinţilor figurau numai nume de oameni 
cu convingeri ferme, şi el mai adesea numele de „Gustav" 
şi „Amaliaa ; lunile anului au căpătat denumiri germane, 
după modelul calenarului francez republican, şi alte ase
menea lucuri de folos runanim şi inanim cunoscute. De altfel 
şi la Londla .au reapărut iubitele lui idei fixe - să ·sc·oaită din 
nou ziarul „Deutscher Zuschauer", să reînfiinţeze „Clubul pro-
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greslui categork " şi să constituie ·un guven pmvizoriu. In 
toate aceste puncte el avea asentimentul total al lui Schramm, 
şi astfel a luat naştere circulara. 

Al treilea membru l acesti uniuni, marele Arnold Ruge, 
se distinge printre toţi ceilalţi emigranţi prin înfăţişarea sa 
de majur care tot mai aşteaptă să fie numit într-o funcţie 
civilă. Nu se poate spune că acest cavaler ar avea un fizic 
deosebit de plăcut. Cunoştinţele sale din Paris spuneau de 
obicei că mutra sa, pe jumăate pomeraniană, pe j umătate 
slavă, seamănă cu un cap de jder (figure de fouine) . Arnold 
Ruge, fiu de ţăran din insula Rigen, un martir care a zăcut 
şapte ani în închisorile prusiene pentru participare la unel
tirile demagogilor 165, s-a arunat nebuneşte în braţele filo
zofiei hegeliene de îndată ce a descoperit că este suficient să 
răsfoieşti „Enciclopedia" 166 lui Hegel pentru a fi scutit de 
studiul tuturor celorlalte ştiinţe. In afară de aceasta, el se 
conducea după principiul pe care l-a expus în una din nuve
lele sale şi pe are căuta să-l răspîndească în rîndul prieteni
lor săi - nefericitul Herwegh ar putea să ne spună multe 
despre acest lucru -, şi anume principiul că în căsătorie 
trebuie să te realizezi, şi de aceea Î11că de tînăr şi-a creat 
pnin căsătorie „o bază substanţială ". 

Cu ajutorul frazelor sale hegeliene şi al „bazei substan
ţiale ",  el a reuşit să ajungă portarul filozofiei germane, cali
tate în are avea misiunea să anunţe şi să laude, atît în 
„Hallische Jahrbichera cit şi în „Deutsche Jahrbicher " 167, 
stelele care apăreau pe firmament şi cu această ocazie să le 
şi exploateze cu destulă abilitate sub raport literar. Din 
păcate, foarte curînd a început perioada anarhiei filozofice, 
perioadă în care ştiinţa nu mai avea un rege recunoscut, în 
care Strauss, B. Bauer, Feuerbach se războiau între ei şi în 
care cele mai felurite şi eterogene elemente au început să 
tulbure claritata doctrinei clasice. Acum Ruge al nostru era 
complet dezorientat şi nu mai ştia încotro s-o apuce ; din 
categoriile sale hegeliene, care şi aşa erau lipsite de orice 
legătură, se făcu o adevărată harababură şi deodată simţi ne
voia irezistibilă de a intra într-o mişcare puternică în care 
să nu ·ibă prea mare impo"anţă Jelui m gîndşti şi 
m Clii. 

La „Hallische Jahrbichern Ruge j uca rolul pe care l-a 
jucat răposatul editor Nikolai la vechiul „Berliner Monats
schrift" 168• Ca şi acesta, Ruge considera că principala sa 
menire este de a tipări lucrările altora şi de a trage din ele 
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foloase materiale, precum şi material literar pentru propriile 
sale fuini sentimenta1e. Dar, din 1iceastă copiere a .\tic
lelor co'l1aboratorilor săi, din 1acest proces de digerare literară, 
mergînd pînă la inevitabilul lui rezultat final, Ruge ·l nostru 
ştia să scoată mi mult deaît predecesorul său. Şi apoi Ruge 
nu era portarul cur.i germane, i Nikol.i l filozofiei 
modne gennane, şi l a ştiut să ascundă p1aititudinea nativă· 
a geniu1ui său îndărătl mărăCinişu1Ji fra'eologici sale spe
culative. Ca şi Nikolai, el a lupiat vitejeşte împotriva 
romanticii, :omai pnu că, din pIlct de vedere •i.c, Hegel 
în „Estetica" sa şi, din punct de vedere literar, Heine în 
„Şcoala romantică" 169 o înlăturaseră demult. Dar, spre deose
bire ·de Hegel, părerea lui coinddea cu a lui NikoJai, in sensul 
că, în calitatea sa de adversar al romanticii, este îndreptăţit 
să prezinte a ideal desăvîrşit filistinismul banal şi, în primul 
rînd, propria sa figură de filistin. In acest scop, precum şi 
pentru a-l învinge pe duşman în propria sa sferă, Ruge a scris 
şi nişte versuri, a căror anostitate, mai searbădă decît a ori
căruia dintre olandezi, a arunat-o cu insolenţă în obrazul 
romanticilor, ca o provocare. 

De altfel, gînditorul nostru pomeranian nu se simţea prea 
la largul li în filozofia hegeJiană. Pe : era de tare în con
statarea co:radicţiilor, pe atît era de inaapabil de a le rezolva, 
şi dialectica îi inspira o aversiune foarte explicabilă. Aşa se 
face că în creierul său dogmatic trăiau în bună înţelegere 
sub acelaşi acoperămînt cele mai flagrante contradicţii şi că 
gîndirea a, care oricum nu era prea ascuţită, nu se simţea 
nicăieri mai bine decît într-o societate atît de pestriţă. I se 
întîmpla chiar uneori să digere simultan, în maniera care-i 
era proprie, două articole scrise de autori diferiţi şi să le 
contopească într-un nou produs, fără să-şi dea seama că cele 
două lucrări erau scrise de pe poziţii diametral opuse. Infun
dîndu-se mereu în contradicţii el ieşea din încurcătură pre
zentînd teoreticienilor gîndirea sa defectuoasă drept un mod 
practic de a gîndi, iar practicieni:lor - stîngăcia sa în vi•aţa 
practică şi inconsecvenţa sa drept cea ai înaltă cucerire a 
gîndirii teoretice şi declarînd, în sfîrşit, că tocmai această 
împotmolire în contradicţii de nerezolvat, această credinţă 
haotic necritică .în conţinutul tuturor frazelor la modă în
seamnă „convingere". 

Inainte de a urmări în continuare peripeţiile vieţii lui 
Moz vn Sachsen, c'm îi plăcea lui Ruge să-şi spună în 
cercurile intime, vom mai răta două trăsături caaateriti1ce 
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.le sale, care s-au vădit încă pe timpl lnd aoiva Ja 
„J,airbikher". Prima este mania manifestelor. Cum venea 
cineia ou veun nou punt de vedere, căir!ia Ruge .îi prevedea 
un oreore viitor, el scotea un manifest. Intuctt nimeni nu-i 
poate rreprola 1că S1a făcut vreodată v.inov1a: de o idee origi
nală, 1 ;asemenea manifest îi oferea înitotdeauna o ocazie 
binevemtă pentu a susţine, într-o formă mai mu1t sau mai 
puţin em.atică, că ideea rcea nouă îi aparţine li şi, în onse
cinţă, să încerce să îtemeieze un partid, o f1aţiune, o 
„masă" oe să-l splijLne şi pe rlîngă icare l să poată înde
lini slujba de majm. Vom vedea mai tîrziu la ce perfeoţiune 
iimaginabilă a ajuns Ruge în fabridarea de manifeste, pro
clmaţii şi p"onunair.ente. 

A doua trăsătură 1oamdteristică a sa este acea sîrguinţă 
specil!că în care Arnld este neîntrecut. Deorece lUÎ pra 
place să studieze, sau, 1cum se exprimă el, „să coUnde de la 
o bibliotecă [a a1ta", preferă „să se inspre n realiitaitea vie", 
adică să-şi noteze în fieca:re seară cu cea mai mre conştiin
iozirtate rtot ce-i rtrece prn mirte, toarte „1cur.ioziitătile", ideile 
nedite şi ralrte noutăţi pe care �e-a auzit, l�a oiti.t sau le-a 
aflat în rtimpul zili. Tote acestea tînrt apoi folosite, reînd se 
ivşte prflejJ, ·oa material pentru lecţia pe 1care Ruge şi-o face 
:lnic u •aceeaşi conş.ncioiitate u 1oare-şi satisface cele
la1te necestăţi naturle. De aceea 1admiratoii să. obişnuiau 
să spună că el suferă de o incontinenţă ia cenelii. Nu dmportă 
despre ce anume este vorba în acest produs zilnk al activi
tăţii sale scrdtoriceşti ; piinciplul este că Ruge toană peste 
oice temă unul şi a'ilaşi delicios sos stu.istic oare e portri
veşte lra 1toate, întocmai cum englezi cu aceeaşi .plăcere îşi 

.asezonează •CU al ·Lor „sos Soyer " sau Warwiickshire şi peştele, 
şi cnea de pasăre, şi coletele, şi oruce alrtă mîncare. Această 
cotidină diaree stilistică, Ruge o denumeşt e  de preferinţă 
„forma pregnant frumoasă" şi o consideră un motiv suficient 
pentru a se pretinde „arirt". 

Deşi Ruge era mulţumit u slujba sa de portar l filozo
fiei germane, t otuşi în fundul sufletului Său îl rodea un 
vierme. El nu scrisese încă nkd o ·carte roisă, şi în fiecare 
zi îl invidia pe feriitl Bruno Bauer, care de ·tînăr pub1iioase 
optsprezece tomuri volminoase. Pentru a înlătura ra·ceastă 
disproporţie, Ruge a începurt să ipărească unul şi acelaşi 
articol sub trei titluri diferlte în unul şi 1ace1aşi volum, şi apoi 
să publice unul şi acelaşi voJum în cele mai diferi·te formate. 
In felul acesta au rapărut opere complete ale li Alold Ruge, 
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iar autorul lr numără şi .acum în fiecare dimineaţă, volm 
u volum, exemplarele frumos .egarte din biblioteca sa, 
spunînd u .satisiacţie : „Bruno Bauer nu are, totuşi, nii o 
convingere I". 

Dacă Arnold n-a reuşit să înţeleagă filozofia hegeliană, 
el era, în schimb, o întruchipare a uneia dintre categoriile 
hegeliene. El reprezta cu o uimitoare fidelitate „conştiinţa 
cinstită", şi de acest lcu s-a c·onviins cu atîrt mai mult cînd 
a făcut plăcuta descoperire în „Fenomenologiea 170 - care, 
de altfel, a rămas pentru el o carte cu şapte peceţi - că 
conştiinţa cinstită se delectează întotdeauna cu sine însăşi. 
„Conştiinţa cinstită" ascunde sub o virtute sîcîitoare toate 
năravurile perfide ale filistinului ; a îşi poate îngădui orice 
ticăloşie pentru că ştie că la baza ticăloşiei ei stă cinstea. 
Insăşi prostia devine un merit, întrucît ea este o dovadă in
contestabilă a fermităţii convingerilor. Orice gînd ascuns 
este întărit de convingerea onestităţii interioare, şi cu cit 
„conştiinţa cinstită" pune la cale mai multe înşelăciuni .au 
mici ticăloşii, cu atît se poate ea manifesta cu mai multă sin
ceritate şi încredere. Sub aureola intenţiei cinstite, toate mi
cile păcate ale filistinului se transformă în tot atîta virtuţi, 
egoismul josnic este prezentat sub forma înfrumuseţată a 
unei pretinse jertfe, laşitatea drept curaj, în accepţia mai 
înaltă a cuvîntului, josnicia devine generoziate şi manierele 
grosolane, impertinente, de bădăran, se wansformă în simp
tome de .ran:heţe şi umor sănătos. Canal în 1care se scurg 
într-un amestec ciudat toate contradicţiile filozofiei, demo
craţiei şi, mai cu seamă, ale frazeologiei, altminteri un indi
vid înzestrat din plin cu toate viciile, j osniciile şi meschină
riile unui ţăran iobag lăsat în libertate : viclenia şi prostia, 
lăcomia şi stîngăcia, servilismul şi aroganţa, falsitatea şi sim
plitatea ; filistin şi ideolog, ateu şi drept-credincios al vorbe
lor goale, ignorant perfect şi filozof perfect în una şi aceeaşi 
persoană - acesta este Anold Ruge al nostru, a cărui pre
viziune a avut-o Hegel încă în 1806. 

După suspendarea revistei „Deutsche Jahrbucher " ,  Ruge 
şi-a transportat familia la Paris într-un echipaj făcut special 
în acest scop. O soartă nefericită l-a făcut să se întîlnească 
ac'lo cu Heine, ore a salutait în l pe omul oare „l-a tradus 
e Hegel •în Hmba pomeraniană". Heine [ia întrebat dacă Prutz 
nu este un pseudonim de-al lui, ceea ce Ruge, foarte corect, 
a negat. Dar Heine nu s-a lăsat convins că nu Arnold al nos
tru este autorul poeziilor semnate Prutz. De altfel, Heine a 
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descoperit foarte curînd că, chiar dacă Ruge nu are talent, 
în schimb poartă cu succes masca unui caracter puternic, şi 
aşa se face că prietenul nostru Arnold i-a sugerat poetului 
ideea creării lui Atta Troll 171. acă Ruge nu şi-a imortalizat 
şederea sa la Paris prin vreo operă grandioasă, îi revine to
tuşi meritul că Heine a făcut acest lucru în locul lui. Ca re
cunoştinţă poetul i-a închinat cunoscutul epitaf : 

Atta Troll, urs cu tendinţă, 
Drept, pios şi soţ fierbinte, 
Sub al vremilor imbold, 
Devenit-a sanchilot. 

La joc nu-i el me şter mare, 
Dar părosu-! piept cuprinde 
Cuget-nalt. Chiar dacă pute 
Şi talent n-are - e-un c aracter. 

Aventura lui Arnold al nostru la Paris 1 fost că s-a 
încurcat cu comuniştii şi că a publicat în „Deutsch-Franzo
sische J1ahrbicher" •aticole ale lui Marx şi Engels 172, .în oare 
se spunea exact 1contrarul clor anunţate de l în cuvîntul 
introductiv. „Allgemeine Zeitung" din Augsburg i-a atras 
atenţia asupra acestei catastrofe, ar el a suportat-o cu o re
semnare filozofică. 

Pentru a compensa stîngăcia înnăscută de care dădea do
vadă în societate, Ruge al nostru a învăţat pe de rost cîteva 
anecdote amuzante pe care le povestea cu diferite prilejuri 
şi pe cre ·le 1umea ,,curiozităţi". Obişnuinţa îndelungată de 
a manevra cu aceste „curiozităţi" a făcut ca, încetul cu în
cetul, pentru el toate evenimentele, toate sitaţiile create, 
toate relaţiile să se transforme în curiozităţi plăcute sau ne
plăcute, bune sau rele, importante sau neimportante, intere
sante sau plicticoase. Forfota din Paris, nenumăratele impresii 
noi, socialismul, politica, P1lais-Royal 173, studiile ieftine, 
toate la un loc l-au copleşit pe nefericitul Ruge într-aşa mă
sură, incit în capul său s-a produs o permanentă învălmă
şeală de tot felul de curiozităţi, iar Parisul a devenit pentru 
el un bazar inepuizabil de curiozităţi. El însuşi a 1juns, prin
tre altele, la curiozitatea de a propune să se confecţioneze 
îmbrăcăminte pentru proletariat din rumeguş ; în general, el 
avea o slăbiciune pentru curiozităţi industriale, pentru care 
căuta într-una, fără succes, 1cţionari. 
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Cînd au fost expulzaţi din Franţa germanii care s-au re
marcat mai mult sau mai puţin în politică, Ruge a evitat 
această soartă, prezentîndu-se ministrului Duchâtel în cali
tate de savant serieux *. Această idee i-a fost probabil su
gerată de „savantul" din lucrarea lui Paul de Kock „Amant 
de la lune", care s-a decarat savant pentru că a descoperit 
o metodă originală de a trage cu dopuri în aer 174• 

Nu mlt după 1aceea, Anold a plecat în Elveţia, unde s-a 
întîlnit cu fostul subofiţer olandez, scriitorul provincial din 
Colonia şi mntul slujbş fiscal prusian K. Heinzen. Intre 
ei s-a legat curînd o prietenie foarte strînsă. Heinzen a în
văţat de la Ruge filozofie, Ruge de la Heinzen - politică. 
De atunci Ruge simte nevoia imperioasă de a apărea ca filo
zof par excellence ** numai în faţa elementelor mai igno
rante ale mişcării germane. Soarta l-a făcut să cadă din ce în 
ce mai jos sub acest raport, pînă cînd, în cele din urmă, nu 
mai trecea drept filozof decît în ochii popilor care se numărau 
printre „Amicii luminii" 175 (Dulon), ai pastorilor germano
catolici (Ronge) şi ai Fanny-ei Lewald. Intre timp, în filozofia 
germană anarhia creştea cu fiecare zi. „Unicul" 1i6 lui Stirner, 
socialismul, comunismul etc. -·toate ideile de ultimă oră au 
făcut ca învălmăşeala din capul lui Ruge să ajungă la pa
roxism. Era momentul să facă un pas important. Şi atunci şi-a 
găsit Ruge salvarea în umanism, 1adi1Că acea frazeoLogie pr.n 
care toţi confuzii din Germania, de la Reuchlin pînă la Her
der, şi-au camuflat dezorientarea. Frazeologia ace.asta părea 
cu atît mai oportună cu cît tocmai atunci Feuerbach „desco
perise din nou omul", şi Arnold se cramponă cu atîta despe
rare de ea, încît nici pînă în zia de azi nu s-a mai putut 
debarasa de ea. Dar în Elveţia Arnold a făcut încă o desco
perire, incomparabil mai importantă, şi anume aceea „că 
prfatr-o apariţie repetată în faţa puhlicu�ui «eul» se afirmă 
ca n caracter".  De atund s-a deschis în faţa lui nold un 
nou cîmp de activitate. Lipsa de obraz şi sîcîiala neobrăzată 
el le-a ridicat la rangul de principiu. Ruge trebuia să pati
cipe la toate, să-şi vîre nasul în toate. Nici o găină nu S9 
putea oua fără ca Ruge să nu „redacteze raţiunea" acestui 
„eveniment" 177• Cu orice preţ trebuia menţinută legătura cu 
vreo mică gazetă provincială, prielnică unei „apariţii repe
tate". El n-a mai scris nici un articol care să nu fie semnat 
cu numele lui şi în are să nu vorbească, pe cît posibil, de 

• - savant serios. - Nota trad. 
•• - prin excelenţă. - Nota trad. 
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propria lui persoană. Principiul „apariţiei repetate" trebuia 
extins asupra fiecărui articol, care trebuia să apară mai întîi 
sub formă de scrisori în ziare europene şi (după plecarea lu> 
Heinzen la New York) în zare americane, apoi să fie tipări: 
ca broşură şi, în sfîrşit, repetat din nou în operele complete.-

Astfel înarmat, Ruge al nostru s-a putut reîntoarce la 
Leipzig ntru a se impune defitiv ·oa n „caracter0• Dar 
aici situaţia nu era prea roză. Vechiul său prieten, editorul 
Wigand, îl înlocuise cu mult succes în rolul de Nikolai, şi, 
deoarece nu exista nici un post vacant, Ruge s-a cufundar 
în gînduri pesimiste despre deşertăciunea tuturor „curiozv 
tăţilor", cînd deodată a izbucnit revoluţia germană. 

In ea şi-a găsit şi Arnold al nostru salvarea. A începu(, 
în sfîrşit, grandioasa mişcare în care chiar şi omul cel ne
ajutorat poate să înoate cu uşurinţă dus de curent, şi Ruge 
a plecat imediat la Berlin, unde intenţiona să pescuiască în 
apă ulbure. Intucît toomai izbrcnise o revoluţie, el octa 
că lucul cl mai opntun este să propună o reformă. Şi a în
fiinţat chiar o foiţă sub acest nume 1i8, Ziarul „Reforme" m, 
care apărea la Paris înainte de revoluţie, era ziarul cel mai 
anost, cel mai incult şi mai plicticos din Franţa. „Reform" 
din Berlin a dovedit că pînă şi modelul său de a Pa;is poate 
fi întrecut şi că chiar şi în „metropola gîndirii" se poate oferi 
fără jenă publicului german un ziar atît de inadmisibil. Sub 
pretextul că retorica greoaie a lui Ruge constituie cea mai 
bună garanţie a conţinutului ideilor lui, Arnold a fost ales 
a reprezentant al oraşului Breslau * în parlamentul de la 
Frankfurt. Aici a găsit imediat prilejul ca, în calitate de re
dactor al stîngii demo11ate, să scoită un manifest absurd. 
Remardndu-se, de altfel, numai prin înflăcăraTea sa pentru 
manifeste lsate în Ilele congreselor popoarelor euro
pene, el a îmbrăţişat plin de zel dezideratul unanim ca Pru
sia să fie absorbită de Germania. Ulterior, cînd s-a reîntors 
la Berlin, el a cerut ca Germania să fie absorbită de Prusia 
şi Frankfurtul de Berlin, şi cînd, în cele din urmă, i s-a nă
zărit să devină pair al Saxoniei, el a cerut ca Germania şi 
Prusia să fie absorbite de Dresda. 

Activitatea sa parlamentară nu i-a adus nici un fel de 
lauri, ba, dimpotrivă, propriul său partid a fost decepţionat, 
convingîndu-se de stîngăioiia şi incapacititea sa. Totodată, la 
„Reform" lucrurile mergeau din ce în ce mai rău, şi el soco
tea că numai prezenţa lui la Berlin le poate îndrepta. In ca-

* Denumirea germană a ora şului polonez Wroc la w. - Nota red. 

20 - Marx-En:els, Opere, voi. 8 
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li ta te de „conştiinţă cinstită" , el a găsit, bineînţeles, şi un 
pretext înalt politic pentru plecarea a şi a propus întregii 
stingi să se retra�ja o dată cu el din parlament. Acest lucru, 
fireşte, nu s-a întîmplat şi Ruge a plecat singur la Berlin. 
Aii el a făcut descoperirea că cel mai uşor pot fi rezolvate 
conlictele Contemporane prin „forma Dessau", m a botezat 
el micul 1stit-model democ'rat-consituţionaJ. Mai tîrziu, în 
timpul asediului Vienei, l a scris un nou manifest, în oare 
se eTa gener.alului Wrangel să vină în aprarea VJenei şi 
s-o elibereze de trupele lui Windischgratz. Pentru a obţine 
sancţioarea de către Congresul democraţilor 180 a acestui 
document unic, el a invocat pretextul că manifestul cu sem
nătură cu tot era gata cules şi tipărit. In sfîrşit, cînd şi la 
Berlin a fost instituită starea de asediu, d-l Ruge s-a dus la 
Manteuffel şi i-a făcut o serie de propuneri cu privire la 
„Reform", care au fost însă respinse. Manteuffel i-a mărtu
risit că şi-ar dori ca toate ziarele de opoziţie ă fie ca „Re
form", că „Neue Preussische Zeitung" 181 este mult mai peri
culos etc., afirmaţie pe care naivul Ruge, cu un aer triumfător, 
s-a grăbit s-o răspîndească în întreaga Gennanie. Totodată, 
Anold sa pasionat pentu rezistenta pasivă 182, pe oare a 
aplicat-o el însuşi, lăsînd în voia soartei ziarul, redactorii şi 
toate celelalte şi luîndu-şi tălpăşiţa. După cum se vede, fuga 
activă este cea mai categorică formă de rezistenţă pasivă. 
n faţa ontrarevoluţii care se dezlănţuise, Ruge o luă la 
fugă de la Berlin pînă la Londra, fără a se mai uia înapoi. 

In timpul răscoalei din mai de la Dresda, Arnold împreună 
cu prietenul său Otto Wigand şi cu Consiliul comunal se 
aflau în fruntea mişcării din Leipzig. Impreună cu aceşti co
legi ,l li, l ia .nsat n manifest energic adresat locu.1orilor 
din Dresda, în care îi îndemna să lupte vitejeşte, căci a 
Leipzig stau de strajă Ruge, Wigand şi părinţii oraşului, amin
tindu-le că pe cel care se păzeşte singur şi dumnezeu îl pă
zeşte. Dar nici nu apăruse bine manifestul, şi viteazul nostru 
Arnold o zbughi spre Karlsruhe. 

La Karlsruhe nu s-a simţit în siguranţă, deşi b.adenezii se 
aflau la Neckar, iar ostilităţile nici nu începuseră măcar. El 
i-a cerut lui Brentano să-l trimită la Paris în calitate de am
baador. Brentano, vrînd să facă o glumă pe socoteala lui, i-a 
încredinţat acest post timp de 12  ore, dar a doua zi dimineaţa, 
tocmai cînd Ruge se pregătea să plece, a revocat această nu
mire. Totuşi, Ruge a plecat la Paris împreună cu Schulz şi 
Blind, reprezenanţii efectiv numiţi de guvernul Brentano_ 
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Acolo a avut o comportare atît de ciudată, încît chiar fostul 
său redactor, Oppenheim, a considerat de datoria sa ă de
clare, în oficiosul „Karlsruher Zeitung" is3, că d-l Ruge n-a 
vit nicidecum la Paris în vreo calitate ofiai.ală, i „din pro
prie iniţiativă". Odată, cînd Schiitz şi Blind l-au iuat cu ei 
la Ledru-Rollin, Ruge a întrerupt brusc traativele diploma
tice şi în faţa francezului a început să-i denigreze cu atîta 
patimă pe germani, încît însoţitorilor lui nu le-a mai rămas 
altceva de făcut decît să se retragă consternaţi şi ruşiaţi. 
Veni ziua de 13 iunie, care l-a zguduit atît de puternic pe 
Arnold al nostru, încît fără nici un motiv şi-a luat picioarele 
}a pin:re şi nu s-a mai opit decît J.a Londra, pe pămînul 
1;rianic liber. Această fugă i-a dat prilej să se compare mai 
tîrziu cu Demostene. 

La Londra, Ruge a făcut mai întîi încercarea de a se pro
clama trimis al guvernului provizoriu din Baden. Apoi a în
cercat să pătrundă în presa engleză ca mare gînditor şi 
sriitor german, dar a fost refuzat pretutindeni sub motiv că 
englezii sînt prea materialişti pentru a înţelege filozofia ger
mană. In afară de aceasta a fost întrebat e lucrări are, la 
care Ruge n-a putut răspunde decît printr-un oftat, şi imagi
nea vie a lui Bruno Bauer îi apăru din nou în minte. Ce 
altceva erau chiar şi operele sale complete dacă nu nişte 
broşuri tipărite de mai multe ori ? Ba nici măcar broşuri, ci 
numai nişte articole de ziar broşate, şi, în fond, nici char 
articole de ziar, ci fragmente încurcate din cărţile citite. Tre
buia să întreprindă iarăşi ceva, şi Ruge a scris două articole 
pentru „Leader" 18', în care, sub pretextul prezentării demo
craţiei germane, afirmă că în Gerania la ordinea zilei este 
acum „umanismur, reprezentat pnin Ludig Feuerbach şi 

Anold Ruge, autorul următoarelor opere : 1) „Religia vremu
rilor noastre", 2) „Democraţia şi socialismul", 3) „Filozofia şi 
revoluţia". Aceste trei opere epocale, care pînă în momen
tul de faţă nu se găsesc în nici o librărie, nu sînt, bineînţeles, 
nimic altceva decît titluri noi, nepublicate pînă acum, ale 
unor vechi articole scrise de Ruge. Totodată, Arnold şi-a re
luat temele sale zilnice, făcînd - spre propria sa instruire, 
spre folosul publicului german şi spre marea groază a d-lui 
Briiggemann - retroversiunea în limba gerană a unor arti
cole reproduse în „Morning Advertiser" is; din „Kolnische 
Zeitung". 

20* 
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Nu tocmai acoperit de lauri, Ruge s-a retras la Ostenda, 
unde a avut suficient timp să se pregătească pentru rolul de 
aotînţelept Konfuzius * al emigraţiei germane. 

Aşa cum Gustav reprezintă hrana vegeală, iar Gottfried 
smţia llitinului mic-burghez german, tot a Anold re
przintă gîndirea, sau, lllii bine zis, lipsa de gîndire a s
tuia. El u croieşte, ca nold Winkel,rid 186, drum libertăţii, 
i l însuşi este personificara ll1Î canal de scurgere a „ier-
.ăţii" ** .  In revoluţia germană, Ruge este a�emenea anunlui 
pe care-l întîlneşti la cite un colţ de stradă : aici este voie să . . .. 
urmezi. 

Dar, în sfîrşit, să revenim la circulara noastră şi la scrisoa
rea însoţitoare. Circulara nu a produs impresia aşteptată şi 
prima încercare de a înfiinţa o biserică democratică unică a 
eşuat. Mai tîrziu Schramm şi Gustav au declarat că vinovat 
de aceasta este numai Ruge, are nu ştia nic1 să vorbească 
în limba franceză şi nici să scrie în limba germană. Dar, cu
rînd după aceea, marii bărbaţi au pornit din nou la lucru. 

Che ciascun oltra moda era possente, 
Come udirete nel canto seguente ***. 

* Joc de cuvinte: în loc de Confucius - confuzul. - Nota red. 
** Joc de cuvinte : „Gasse der Freiheit" - „drumul libertăţii" ; 

„Gosse der Freiheit" - „canal de scurgere a libertăţii". - Nota red. 
*•* - In ceea ce priveşte puterea, unul îl întrecea pe celălalt. Despre 

aceasta vom vorbi în cîntul următor (Boiardo. „Rolando innamorato"), 
- Nota red. 
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VI 

O dată cu Gustav a sosit la Londra, venind din Elveţia, 
Rdont-Heinzen 187• ia11 Henzen, oare .i de-a rînduJ a 
trăit din ameninţarea de a-i stîrpi pe „tirani u în Germania, 
după revoluţia din februarie, într-un elan de nemaipomenită 
vitejie, s-a încumetat să păşească din nou pe pămîntul ger
man, pe mia insulă Schuster, şi apoi a plecat în Elveţia ; din 
Geneva, unde se simţea în siguranţă, a început iar să tune 
şi să fulgere împotriva „tiranilor şi asupritorilor poporului u, 
profitînd de ocazie pentru a declara că 11Kossuth este un om 
mare, dar Kosth a ui.: de Kna1sil!beru *. Şi, intrucit avea 
oroare de vă.sarea de sînge, Heinzen a devenit 1alchimistul 
revoluţiei. El visa la o substanţă explozivă care, cit ai clipi 
din ochi, să arunce în aer întreaga reacţiune din Europa, fără 
ca cel care o foloseşte să-şi frigă măcar degetele. O deosebită 
aversiune îi inspirau „plimbările" sub ploaia de gloanţe şi 
modul obişnuit de ducere a războiului, în care convingerea 
nu te face imun pentru gloanţe. In timpul guvernării d-lui 
Brenano, el a înfruntat chiar riscul unei călătorii revoluţio
nare la Karlsruhe. Deoarece nu a găsit acolo răsplata aştep
tată pentru actele sale de bravură, s-a hotărît ca, pînă una
ala, să conducă monitorul ** „trădătorului u Brentano. Dar, 
cînd prusienii au pornit ofensiva, a declarat că, el, Heinzen, 
„n-are e gfod să e l!ase ucis" pnru rtrădărtorul Brentano şi, · 
sub pretext că vrea să înfiinţeze un detaşament de elită în 
care convingerea politică şi organizarea militară să se com
pleteze reciproc, cu alte cuvinte în care laşitatea militară să 
treacă drept curaj politic - în permanentă goană după acest 
detaşament model de voluntari -, el s-a tot retras pînă a 
ajuns din nou pe pămîntul cunoscut l Elveţiei. 11Călătona 

* - fulminatul de mercur. - Nota trad. 
** - „Karlsruher Zeitung". - Nota re. 
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Sofiei de la Memel pînă în Saxonia" 188 a fost mai sîngeroasă 
dedt marşul revoluţionar ail lui Rodomonte. Ajuns în Elveţia, 
el a decarat că în Germania nu mai există bărbaţi, că ade
văratul Knallsilber încă n-a fost descoperit, că războiul nu e 
dus u convingeri revoluţionare, ci în mod obişnuit, cu praf 
de puşcă şi u gloanţe, şi că acum el va porni la revoluţio
narea Elveţiei, întrucît socoate Germania pierdută. In idilic 
izolata Elveţie, atorită limbii stîlcite în care se vorbea aici, 
Rodomonte a putut să treacă drept un scriitor german şi chiar 
drept un om periculos. El a dobîndit ceea ce a vrut. A fost 
expulzat şi expediat la Londra pe cheltuiala Confederaţiei 
lveţiene. Rodomonte-Heinzen nu a partidpat direct la revo
luţia din Europa, dar, fără îndoială, ea i-a dat mult de furcă. 
Cînd a izbucnit revoluţia din februarie, el a strîns la New 
York „fonduri pentru revoluţie", pentru a veni în ajutorul pa
triei, şi a răzbătut pînă a graniţa elveţiană. Cînd a eşuat 
revoluţia din marJie, l s.;a retras, pe 1cheltuia1a Consiliului fe
deral elveţian, din Elveţia pînă dincolo de Canalul Mînecii 
şi asfel ia avut SJtisfacţia că revoluţia a plătit tiut pentru 
înaintarea sa, i1ar conitrarevoluţia pentru retragerea sa. 

In epopile italiene 'U 1oavaleri întî.lneşti la ficare pas 
uriaşi puternici, laţi în spate, înarmaţi cu nişte ciomege 
enorme, dar care, în ciuda loviturilor lor barbare şi a tără
boiului teribil ce-l fac, nu nimeresc niciodată pe adver�r, ci 
întotdeauna numai copacii din jur. Un asemenea uriaş a la 
Ariosto este d-l Heinzen în literatura politică. Inzestrat de 
natură cu o statură butucănoasă şi asivă, el vedea în 
aceasta un indiciu că e predestinat să ajungă om mare. Masi
vitatea sa corporală domină toate manifestările sale literare, 
corporale de la un capăt la altul. Adversarii lui sînt întot
deauna minusculi, pitici, care nu-i ajung nici pînă a gleznă 
şi pe care el, apJecîndu-se, îi privşte de la 1înălţimea sa. In 
schimb, acolo unde e cazul să se afirme corporal, „uomo 
membruto" * îşi găseşte salvarea în literatură sau în tribu
nale. Astfel, de îndată ce s-a aflat în siguranţă pe teritoriul 
englez, el a scris un articol despre curajul moral. Astfel, la 
New York, uriaşul nostru s-a lăsat ,atîta vreme şi de atîtea 
ori snopit în bătăi de un oarecare domn Richter, încît jude
ctol de poliţie, are la început nu-l mendase pe asta 
decît u sume mici de bani, în cele din urmă, luînd în consi
deraţie perseverenţa piticului Richter, l-a condamnat să plă
tească 200 de dolari depăgubire celi Jovit. 

* - „vlăjganul". - Nota trad. 



Marii bărbaţi ai emigraţiei. - VI 303 

Completarea firească a acestui corp masiv, în care totul 
plesnea de sănitarte, este mintea sănătoasă, care, după fir
maţia d-lui Heinzen, îi este proprie în cel mai înalt grad. 
Avînd în vedere această minte sănătoasă, Heinzen ca geniu 
înnăscut nu a învăat nimic, şi atît din punct de vedere lite
rar cit şi ştiinţific el este cu desăvîrşire ignorant. Datorită 
minţii sale sănătoase, pe care o numeşte şi „perspicacitate 
proprie" şi pe baza căreia l-a asigurat pe Kossuth că „a pă
truns pînă la ultimele limite ale ideilor ",  el învaţă numai din 
auzite au din cele citite prin ziare şi de aceea rămîne mereu în 
urma vremii şi poartă întotdeauna haina pe care literatura 
a lepădat-o de cîţiva ani, pe cînd îmbrăcămintea nouă, mo
dernă, cu care nu se poate încă deprinde, o proclamă imorală 
şi reprobabilă. Dar în ce[e odată asimilate el crede absolut 
neclintit, considerîndu-le născute spontan în el, ceva de la 
sine înţeles, care trebuie recunoscut de oricine şi pe care 
nuai reaua-voinţă, prostia sau sofistica nu vor să le înţe
leagă. Un corp atît de robust şi o minte atît de sănătoasă 
trebuie să i.bă şi convingeri ferme, instite, şi exagrarea la 
maximum a acestor convingeri i se potriveşte de minune. In 
această privinţă Heinzen era neîntrecut. Cu fiecare prilej el 
invoca convingerea, fiecărui argument el îi opunea convin
gerea şi oricărui om care nu-l înţelege sau pe care el nu-l 
înţelege i se aruncă în obraz că este lipsit de orice convin
gere şi că numai pentru că e rău intenţionat şi rău-voitor 
neagă un lucru limpede ca lumina zilei. Impotriva acestor ti
căloşi adepţi ai lui Ahriman 189, el cheamă în ajutor muza a, 
indignarea ; el ocărăşte, vociferează, îşi dă aere, face morală 
şi, u spume 1la gură, ţine predici dintre cele mai tragicomice, 
ca un călugăr capucin. El dovedeşte pînă unde poate ajunge 
literatura defăimătoare cînd este folosită de un om căruia îi 
lipsesc deopotrivă şi spiritul, şi cultura literară ale lui Borne. 
Cum îi este muza, aşa îi este şi stilul. Veşnicul „iomag din 
traistă" 190, dar ciomagul acesta este dintre cele mai obişnuite, 
la care ch1air şi proeminenţele noduroase sînt lipsite de origina
litate şi nu înţeapă. Numai în cazurile cînd se loveşte de 
ştiinţă se opreşte nedumerit. Cu el se întîmplă ceea ce s-a 
întîmplat cu precupeaţa din Billingsgate 191 u care s-a cioro
văit odată O'Connel şi pe care a redus-o la tăcere atunci cînd 
a răspuns torentului ei de înjurături : „Toate astea eşti d-ta, 
ba chiar mai rău. Eşti un triunghi isoscel, un paralelipiped ! "  

Din trecutul d-lui Heinzen trebuie să spunem că în colo
niile olandeze el a avansat, dacă nu pînă la gradul de general, 
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măcar pînă la cel de subofiţer, umilire care l-a făcut ca după 
aceea să vorbească întotdeauna despre olandezi ca despre o 
naţiune lipsită de convingeri. Mai tîrziu îl găsim din nou la 
Colonia, ca mărunt slujbaş fiscal, şi în această calitate a scris 
o comedie în care mintea sa sănătoasă a încerat zadarnic 
să-şi bată joc de filozofia lui Hegel 192• Mai la largul lui s-a 
simţit el la rubrica bîrfelilor locale de pe ultima pagină a lui 
„Kolnische Zeitung",  unde cu multă gravitate făcea aprecieri 
despre divergenţele din cadrul asociaţiei de carnaval de la 
Colonia, instituţie din care au ieşit toţi oamenii mari ai Colo
niei. Propriile lui necazuri, ca şi cele ale tatălui său, silvi
cultorul Heinzen, în lupta împotriva superiorilor au căpătat 
în ochii lui, aşa cum se întîmplă de obicei minţii sănătoase 
ori de cite ori are mici conflicte personale, importanţa unor 
evenimente mondiale. El le-a descris în cartea „Birocraţia 
prusiană" ,  lucrare cu mult mai proastă decît cea a lui Vene
dey 193 şi care nu conţine nimic altceva decît tînguielile sub
alternului împotriva superiorilor. Din cauza acestei cărţi a 
fost implicat într-un proces de presă. Deşi, în cel mai rău caz, 
îl ameninţa o pedeapsă cu închisoare pe şase luni, i se părea 
că-şi riscă apul şi s-a salvat fugind la Bruxelles. De aici el 
a cerut ca guvernul prusian să-i dea nu numai liberă trecere, 
dar să şi desfiinţeze pentru el întreaga procedură judiciară 
franceză şi să fie judecat de curtea cu juri pentru simplă in
fracţiune 194• Guvernul prusian a emis un manat de arestare 
împotriva lui ; el a răspuns printr-un „Mandat de arestare" a 
guvernului prusian 195 ; în această lucrare el a propovăduit, 
printre altele, rezistenţa· morală şi monarhia constituţională, 
iar pe revoluţionari i-a declarat amorali şi iezuiţi. De la 
Bruxelles a plecat în Elveţia. Aici, după cum am văzut mai 
sus, s-a întîlnit cu amicul Arnold şi de la acesta, în afară de 
filozofia sa, a învăţat şi o metodă foarte utilă de îmbogăţire. 
Intocmai aşa cum Anold, în cursul polemicii, căuta să-şi 
însuşeaică ddile adversairiilor săi, tt aşa şi Heinzen, ot ocă
rîndu-le a 1î11cput să-şi însuşească idile noi combăuite de 
el. De în.ată ce a devenit ateu, el a şi pornit cu o adevărată 
ardoare de prozelit o polemică furibundă împotriva bietului 
bătrîn Follen pentru că acesta nu vedea nici un motiv să de
vină ateu la bătrîneţe. Republica federativă elveţiană, de care 
i dat cu nasul acum, i-a dezvoltat în aşa măsură mintea sa 
sănătoasă, încît dorea să introducă aceeaşi republică federa
tivă şi în Germania. Dar tot mintea lui sănătoasă l-a dus la 
concluzia că acest lucru nu este posibil fără o revoluţie, şi 
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aşa se face că Heinzen a devenit revoluţioar. El a început 
un negoţ cu pamflete, în care, pe tonul cel mai grosolan de 
ţăran elveţian, propovăduia începerea imediată a „luptei", 
ameninţînd cu moartea pe toţi monarhii are sînt cauza tu
or 'llr de pe pămînt. l a îicerc: să iiniinţeze în Ger
mania comitete în vederea colectării de fonduri pentru tipă
rirea şi difuzarea acestor pamflete, asociindu-le fără nici o 
jenă cu o cerşetorie pe scară largă, întreprindere în care 
adepţii erau mai întîi exploataţi, iar apoi înjuraţi. Bătrînul 
Hzstein poate da mai multe amănunte în această privinţă. 
Pamfletele iau adus lui Heinzen o mare faimă printre negus
torii germani de vinuri care colindînd întreaga ţară, îi făceau 
pretutindeni reclamă că este un „războinic" viteaz. 

Din Elveţia el a plecat în America ; aici, deşi datorită stilu
lui său de ţăran elveţian trecea drept un adevărat poet, a reuşit 
in scurt timp să ducă de ripă „SchnellpostH 19s din New York. 

Inapoindu-se în Europa după revoluţia din februarie, el a 
scris în „Mannheimer Abendzeitung0 197 cîteva comunicări 
în legătură cu sosirea marelui Heinzen şi a scos o broşură 
împotriva lui Lamartine 198, drept răzbunare pentru că acesta, 
ca de altfel întregul guvern, îl ignora, neţinînd seama de man
datul său de reprezentant al germanilor din America. In 
Prusia nu voia să se întoarcă, deoarece socotea că, în pofida 
revoluţiei din martie şi a amnistiei, îşi riscă capul. El se 
aştepta să fie chemat de popor. Dar, cum acest lucru nu s-a 
inti.plat, a hotărît să-şi pună candidatura la amburg pentru 
a fi ales în lipsă deputat în parlamentul de la Frankfurt ; 
fiind un prost orator, va vota cu atît mai energic. Dar a căzut 
în alegeri. 

Sosind la Londra după terminarea insurecţiei din Baden, 
el şi-a exprimat marea lui indignare împotriva tinerilor care 
1-au uitat şi din cauza cărora oamenii l-au .. uitat pe marele 
bărbat din perioada anterevoluţimară şi pos�revdluţionară. 
El a fost întotdeauna numai l'homme de la veille * sau 
l'home du lendmain ** , niciodată însă rhomme du jour *** 
şi cu atît mai puţin l'homme de la joumee ****. Intrucît ade
văratul Knallsilber nu fusese încă descoperit, trebuiau găsite 
noi mijloace de luptă împotriva reacţiunii. De aceea el a ce
.rut să fie jertfite 2.000.000 de capete, ca în calitate de dictator 

• - omul zilei de ieri. - Nota trad. 
** - omul zilei de mîine. - Nota trad. 

*** - omul zilei. - Nota trad. 
1*** - omul zilei hotărîtoare. - Nota trad. 
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să poată înota pînă la glezne în sînge - vărsat, bineînţeles, 
de alţii. In fond, principalul era să provoace scanal. Reac
ţiuna îl expediase pe socoteala ei la Londra, iar acum, prin
tr-o expulzare din Anglia, trebuia să-l expedieze, tot gratuit, 
la New York. Dar planul său a eşuat şi singura lui consecinţă 
a fost că în ;iarele radicale franceze se vorbea depre Hen
zen ca despre un smintit care era în stare să ceară 2.000.00) 
de capete numai pentru că el nu şi l-a riscat niciodată pe al 
său. Iar ca o încununare el şi-a publicat articolul său sînge
ros, însetat de sînge „ .  în „Deutsche Londoner Zeitung" al 
fostului duce de Braunschweig, bineînţeles pe bani peşin. 

Gusav şi Heinzen nutreau de multă vreme unul pentru 
altul un sentiment de respect. Heinzen îl prezenta pe Gustav 
ca pe un înţelept, iar Gustav îl prezenta pe Heinzen ca pe un 
războinic. Heinzen nici n-a aşteptat să se sfîrşească bine re
voluţia din Europa, pentru a pune apăt „funestei dezbinări 
din rîndurile emigraţiei germane democrate" şi entu a-şi 
relua ocupaţiile sale dinainte de martie. El „a prezentat pen
tru a fi pus în discuţie un program al partidului revoluţionar 
geran, ca proiect şi propunere a lui" .  Acest program se
distingea prin născocirea unui minister special pentru „acea 
ramură care nu e cu nimic mai puţin importantă decît toate
celelalte, şi anume un minister pentru organizarea terenuri
lor publice pentru jocuri, pentru lupte" (dar nu sub ploaia de 
gloanţe) „şi a grădinilor " ,  precum şi prin decretul prin car
„ se desfiinţează privilegiile de care se bucură persoanele de 
sex bărbătesc, în special, în căsătorie" (şi îndeosebi în tac
tica loviturii în război. Vezi Clausewitz) . Acest program, car
nu era decît o notă diplomatică adreată de Heinzen lui 
Gustav - căci nimeni altul nu i-a acordat vreo importanţă -, 
în loc să-i unească, a dus la o ruptură imediată între aceşti 
doi claponi. Heinzen cerea pentru „perioada revoluţionară 
de trecere un dictator unic, neapărat prusian, şi pentru a 
evita orice neînţelegere adăuga : „Dictatorul nu poate fi un 
soldat" .  Gustav, dimpotrivă, preconiza o dictatură formată 
din trei persoane, din care, în afară de el, trebuiau să mai 
facă parte cel puţin doi badenezi. Pe lingă aceasta, lui Gustav 
i s-a părut că în programul publicat în pripă Heinzen i-ar fi 
furat o „idee" .  Astfel a eşuat această a doa încercare de 
unire, iar Heinzen, complet ignorat de toată lumea, a intrat 
din nou în întunericul anonimatului, unde a răas pînă cînd, 
considerînd atmosfera din Anglia insuportabilă, a plecat în 
toamna anului 1850 la New York. 
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VII 

Gustav şi colonia abtinenţei 

După ce neobositul Gustav a mai făcut o încercare nereu
şită de a forma împreună cu Friedrich Bobzin, Habbegg, Os
wald, Rosenblum, Cohnheim, Grinich şi alţi bărbaţi „de 
seamău un comitet central al emigranţilor, l îşi îndreapt. 
paşii spre Yorkshire. Aici urma să înflorească o grădină fer
mecată în care să domnească nu viciul, ca în grădina Alci
nei 199, ci virtutea. Un bătrîn englez, cu un deosebit simţ al 
umorului, pe care Gustav al nostru îl plictisea u teoriile 
sale, l-a prins de cuvînt şi i-a pus la dispoziţie în Yorkshire 
cîţiva morgeni de teren mlăştinos, cu condiţia expresă de a 
întemeia în acel loc „colonia abstinenţei " ,  o colonie în care 
să fie riguros interzis consumul de came, de tutun şi de bău
turi spirtoase, în care să nu se permită decît hrana vegetală 
şi în care toţi coloniştii să fie obligaţi ca, în fiecare dimi
neaţă, în loc de rugăciune să citească un apitol din lucrarea 
lui Struve despre dreptul de stat. In plus, colonia trebuia să se 
întreţină prin muncă proprie. Insoţit de Amalia sa, de şvabul 
imberb Schnauffer şi de alţi cîţiva credincioşi ai săi, Gustav 
porni resemnat la drum şi întemeie „colonia abstinenţei u .  In 
această colonie se poate spune că domnea puţină „bună
stare " ,  multă cultură şi deplină „libertateu de a te plictisi şi 
a slăbi în voie. Şi iată că într-o bună zi Gustav al nostru des
coperi un complot îngrozitor. Partenerii săi, care nu aveau 
înclinaţiile sale de rumegător şi cărora hrana vegetariană le 
inspira o profundă aversiune, hotărîseră, fără ştirea lui, să 
taie bătrîna vacă, singura pe care o aveau şi al cărei lapte 
constituia principala sursă de venit a „coloniei abstinenţei u .  
Gustav şi-a dat cu pumnii î n  cap, a vărsat lacrimi amare din 
c.uza acestei perfidii faţă de un biet animal, care e şi el o 
făptură a lui dumnezeu, şi, plin de indignare, a declarat co
lonia desfiinţată, hotărînd să se acă quaker neabstinent 20> 
dacă nici de data asta nu reuşeşte la Londra să trezească la 
viaţă ziarul „Deutscher Zuschauer" sau să formeze „un gu
vern provizoriu u . 
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VIII 

Arnold, căruia sihăstria de la Ostena nu-i era de loc pe 
plac şi care ardea de dorinţa de „a-şi repeta apariţia u în faţa 
publicului, a aflat despre necazul lui Gusav. Pe dată a ho
tărît să se întoarcă în grabă în Anglia, unde, cocoţîndu-se 
pe umerii lui Gustav, să ajungă unul dintre pentarhii demo
craţiei europene. Căci pe atunci se constituise Comitetul 
central european 201, format din Mazzini, Ledru-Rollin şi Da
rasz, comitet al cărui suflet era Mazzini. Ruge mirosise că 
aici era un post vacant. E drept că Mazzini îl avea pe Ernst 
Haug, pe care l il1a făcut general, dar dacă la „Proscriitu 202 al 
său îl mai putea nui colaborator german, în nici un caz 
nu-l putea face pe acest om complet necunoscut membru în 
Comitetul său central. Ruge al nostru ştia că Gustav se cu
noştea cu Mazzini încă din Elveţia. La rîndul lui, Ruge îl 
cunoştea pe Ledru-Rollin, dar, din nefericire, acesta nu-l cu
noştea pe el. Şi iată-l pe Arnold instalat la Brighton, unde îl 
alinta şi-l giugiulea pe naivul Gustav, promiţîndu-i că va 
edita la Londra, împreună cu el, „Deutscher Zuschaueru şi 
chiar vor scoate împreună, pe socoteala lui, o ediţie demo
cratică a dicţionarului ştiinţelor politice al lui Rotteck şi 
Welcker. Totodată el a recomandat pe Gustav al nostru în 
calitate de mare bărbat şi colaborator la una dintre gazetele 
germane de provincie, pe care, potrivit principiului său, o 
avea întotdeauna la îndemînă (de astă dată sorţii au căzut 
pe „Bremer Tages-Chronik u 203 a popii Dulon, membru al or
ganizaţiei „Amicii [uminii" ) .  O mînă pală pe alta. Gustav 
l-a recomandat pe Arnold lui Mazzini. Dearece Arnold vor
bea o franceză absolut neinteligibilă, nimeni nu 1-a putut 
împiedica să se prezinte lui Mazzini drept cel mai mare băr
bat şi, îndeosebi, „gînditor" al Germaniei. Fanaticul italan 
avea destulă experienţă ca M recunoască în Arnold de la 
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prima vedere pe om.l de care avea nevoie, l'homme sas 
consequence *, şi care putea să semneze în numele germi
lor bulele sale antipapale. Aşa a devenit Arnold Ruge a cincea 
roată la căruţa democraţiei centrale europene. Cînd un alsa
cian oarecare l-a întrebat pe Ledru cum de i-a dat prin cap 
să se asocieze cu acest „bete" **, Ledru i-a ,răspns tăios : 
„C'est l'homme de Mazzini " ***. Iar cînd Mazzini a fost în
trebat de ce s-a asociat u un om lipsit de idei ca Ledru, el 
a răspuns şiret : „C'est precisement pourqoi je l'ai pris" ****. 
Şi Mazzini însuşi avea toate motivele să se ţină cit mai de
parte de oamenii cu idei. Iar Arnold Ruge simţe. că şi-a de
păşit propriul său ideal şi cîtva timp uită chiar de Bruno Bauer. 

Dar cînd a trebuit să semneze primul manifest al lui Maz
zini şi-a amintit cu melancolie de vremea cînd s-a ridicat îm
potriva profesorului Leo la Halle şi împotriva bătrînului 
Follen în Elveţia : prima oară ca adept al învăţăturii Sfintei 
treimi, iar a doua oară ca ateu umanist. De astă dată trebuia 
să e idice, împreună u Mazzli, în apărarea foi dumnezeu 
împotriva monarhilor. Intre timp conştiinţa filozofică a lui 
Arnold al nostru se demoralizase simţitor datorită legăturii 
sale cu Dulon şi cu alţi pastori, în ochii cărora el trecea drept 
filozof. In general, în ultima vreme, Arnold al nostru nu s-a 
putut debarasa de o oarecare slăbiciune pentru religie şi, în 
plus, „conştiinţa" . „cinstită" î i  şoptea : „Semnează, Arnold ! 
Paris vaut bien une messe 204• Pe gratis nu devine cineva a 
cincea roată la căruţa guvernului provizoriu al Europei in 
partibus ! Gîndeşte-te, Arnold I Nu-i puţin lucru să semnezi 
la fiecare două săptămîni un manifest şi încă în calitate de 
«membre du parlament al.mand» *****,  în ocietatea celor 
mai mari bărbati ai Europei I "  Şi, scăldat în sudoare, Arnold 
semna. „Ciudată curiozitate - mormăia el. - Ce n'est que 
le premier pas qui caute" ******. Această din urmă frază el 
şi�o notaise 1cu o seară înainte în aitul său de însemnări. Dar 
aceasta nu era ultima încercare prin care avea să treacă 
Arnold. După ce Comitetul central european a lansat o serie 
de manifeste - către Europa, către francezi, către italieni, 
către polonezii din Silezia, către valahi, a venit în sfîrşit -
noroc că tocmai atunci avusese loc marea bătălie de la Bran-

* - omul neînsemnat, fără importanţă. - Not. trad. 
** - nătărău. - Nota trad. 

*** - „E omul lui Mazzini". - Nota trad. 
**** - „Tocmai de aceea l-am ales". - Nota trad. 

***** - „membru al parlamentului german". - Nota trad. 
****** - „Numai primul pas e greu". - Nota trad. 
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zeU 20s şi rîndu.l Germaniei. In proiectui său, Mazdni îi 
ataca pe germani pentru lipsa lor de cosmopolitism şi, în spe
cial, pentru că erau prea aroganţi faţă de cîmătarii, plăcin
tarii, dresorii de ppîndăi, vînzătorii de curse de şoareci şi 
flaşnetarii italieni. Ruşinat, Arnold recunoscu toate acestea. 
Mai mu1t I El declară că este de acord să-i cedeze lui Mazzini 
Tirolul italian şi Istria. Dar asta n-a fost de ajuns. Trebuia 
nu numai să-i facă morală naţiunii germane ; ea trebuia 
atinsă în părţile ei sabe. Arnold primi ordin ca de data 
.aceasta să aibă o părere proprie, întrucit reprezenta elem�n
tul german. Se simţea ca şi candidatul Jobs 206• Scărpinîn
du-se gînditor la ceafă şi 'după o matură chibzuinţă, îngăimă : 
„De pe timpul lui Tacit, barzii germani cintă cu voci de bari
ton şi, în timpul iernii, .prind focuri pe piscurile de munte 
pentru a-şi încălzi picioarele" .  

„Barzi, baritoni ş i  focuri p e  piscuri de munte ! Dacă nici 
toate astea n-or ajuta libertatea germană ! "  - zimbi Mazzini. 
Barzii, baritonii, focurile de pe piscurile de munte şi liber
tatea gerană au intrat în manifest ca un bacşiş pentru na
ţiunea germană 207• Spre propria sa uimire, Arnold Ruge a 
trecut examenul şi, pentru prima oară, a înţeles cit de puţină 
înţelepciune trebuie ca să conduci lumea. Din acest moment 
a început să-l dispreţuiască mai mult decit oricind pe Bruno 
Bauer, are încă din tinereţe scrisese 18 tomuri voluminoase. 

In timp ce Arnold, în coada Comitetului central european, 
semna pentru Mazini manifeste războinice în aprarea ii 
dumnezeu şi împoti'a monarhilor, mişcarea pentru pace, sub 
egida lui Cobden, s-a extins nu numai în Anglia, ci a trecut 
chiar de partea cealaltă a Mării Nordului, astfel incit yankeul 
şarlatan Elihu Burritt împreună cu Cobden, Jaup şi Girardin şi  
cu indianul Ka-gi-ga-gi-va-va-be-.a au putut să ţină un con
gres al păcii 208 la Frankfurt pe Main. Arnold al nostru era 
nerăbdător să profite şi de această ocazie ca „să-şi repete 
apariţia" şi să lanseze un manifest în numele său. De acea 
se numi, cu de la sine putere, membru corespondent al 
acestei Adunări de la Frankfurt şi trimise acolo un manifest 
pentru p ace, extrem de încîlcit, al cărui text fusese transpus 
de el din cuvîntările lui Cobden în limba sa speculativă po
meraniană. Cîţiva germani i-au atras lui Arnold atenţia 
asupra contradicţiei dintre poziţia sa belicoasă în Comitetul 
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central şi tonul de quaker al manifestului său pentru pace. 
La aceste obiecţii el răspundea de obicei : „De aceea şi există 
contradicţii. Aş.a-i dialectica. ln tinereţe l-am studiat pe He-
9el" .  Iar „conştiinţa cinstită" se liniştea spunindu-şi că Maz
Zini nu înţelege germana şi că, de aceea, nu e greu să-l duci. 

Protecţia lui Harro Harring, care sosise tocmai iatunoi la 
Hull, promitea de asemenea să consolideze relaţiile lui 
Arnold cu Mazzini. ln persoana lui Harro Harring, pe scenă 
işi făcu apariţia un personaj cit se poate de remarcabil. 
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IX 

Marea dramă a emigraţiei democratice din 1 849-1852 a 
fost precedată, în urmă u 1 8  ani, de un prolog : emigraţia 
demagogică din 1 830- 1 83 1 .  Deşi trecuse o perioadă destul de 
lungă pentru a alunga de pe scenă cea ai mare parte a 
acestei prime emigraţii, totuşi s-au păstrat unele demne ră
măşiţe ale ei, care, manifestînd nepăsare stoică atît faţă de 
mersul istoriei lumii cit şi faţă de rezultatele propriei lor 
activităţi, îşi vedeau mai departe de meseria lor de ,gitatori, 
întocmeau planuri atotcuprinzătoare, creau guverne provizorii 
şi lansau în dreapta şi în stînga tot felul de proclamaţii. Se 
înţelege că aceşti şarlatani versaţi trebuiau să depăşească cu 
mult generaţia mai tînără în ceea ce priveşte priceperea. Toc
mai această pricepere în afaceri, dobîndită printr-o practică 
de 1 8  ani de conspiraţii, combinaţii, intrigi, proclamaţii, înşe
lăciuni şi încercări de a-şi scoate în evidenţă propria per
soană, i-a dat d-lui Mazzini îndrăzneala şi siguranţa cu care 
el, avînd în spatele său trei oameni de paie mai puţin versaţi 
în asemenea chestiuni, s-, putut proclama Comitet central al 
democraţiei europene. 

Nimeni n-a fost pus de împrejuTăU într-o situaţie mai fa
vorabilă pentru a devni tipul agitatoului emigţiei ca ami
cul nostru Harro Harring. Şi, înr„adevăr, el a devenit mode[ul 
pe care toţi marii noştri bărbaţi aflaţi în exil, toţi Ano!ii, 
G:aiii, Gottfrieziii, caută, mai muH au mai puţin conştient, 
u mai mult sau mai puţin sucs, să�l imite ; poate că ei vor 
reuşi - dacă îmrejurăi nefavrabiile nu-i vor împiedica -
ei vor reuşi să-l ajungă, dar e greu de presupus că vor putea 
să-l întreacă. 
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Hro, care, ca ş i  Cezar, şi-a descris singur faptele sale 
eroice (Londm 1852) 209, s-a născut „pe peninsula cimbică" *. 
l aparţine acelui neam nordfrizian clarvăzător care încă 
prin dr. Clement a demonstrat că toate marile naţiuni ale 
lumii se trag din acest neam. „Din fragedă tinereţe " el s-a 
străduit „să-şi dovedească prin fapte entuziasmul pentru 
cauza popoarelor" ,  plecînd în 1821 în Grecia. După cum se 
vede, amicul Harro de timpuriu s-a simţit cheat să fie pre
zent pretutindeni unde exista o situaţie încurcată. 

Mi tîrziu 
„o soartă ciudată l-a purtat la izvoarele absolutismului, în preajma 

ţaului, şi, aflîndu-se în Polonia, a avut prilejul să vadă caracterul 
iezuit al monarhiei constituţionale". 

Aşadar, şi în Polonia, Harro a luptat pentru libertate. Dar 
„criza prin care a trecut istoria Europei după căderea Varşo
viei l-a făcut să mediteze profund" ,  şi rezultatul acestei me
ditări a fost ideea „democraţiei naţionalităţii " ,  idee pe care 
imediat „a pu.licart-o în lucrarea : «Popoarele», Strasburg, 
martie 1832 " .  In legătură cu această lucrare trebuie menţionat 
că a festivitatea de la Hambach 210 era cit pe-aci să fie citată. 
Tot pe atunci el şi-a publicat „poeziile" sale republicane : 
«Picături de sînge», «Istoria regelui Saul, sau monrhia», 
«Vocea unui bărbat. Contibuţii la unitatea Germaniei»"  şi 
era redactor Qa revista „Deutschland" 211 , care apărea la 
Strasburg. Toarte aceste lucrăi şi chiar toate lucrările sale 
viitoare au avut norocul neaşteptat de a fi interzise, la 4 no
iembrie 1831 ,  de Bundesag. Tocmai de acest lucru avea 
nevoie bravul luptător : acum a căpătat el importanţa meri
tată şi în acelaşi timp cununa de martir. Prin urmare, el a 
putut exclama : 

„Lucrările mele au avut o largă răspîndire şi au găsit un puternic 
răsunet în inima poporului. In cea mai mare parte ele au fost împărţite 
gratuit. Unele dintre ele nu mi-au acoperit nici măcar cheltuielile de 
editare". 

Dar noi onoruri îl aşteptau pe arring. Incă în noiem
brie 1831 , d-l Welcker a încercat zadarnic, printr-o lungă 
mis.vă, „să-l convertească [a orizontul vertical al oons:ituţio
nalismului " .  Apoi, în ianuarie 1 832, a venit la el d-l Malten. 
cunoscutul agent al Prusiei în străinătate, şi i-a propus să 
intre în slujba Prusiei. O dublă recunoaştere chiar din partea 
adversarului I E destul să spunem că propunerea lui Malten a 
trezit în el „fără să vrea" ,  

* - veche denumire pentru Iutlanda. - Nota red. 

2 1 - Marx·En gels, Opere, voi. 8 
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„dorinţa de a reînvia, în opoziţie cu această trădare dinastică, ideea 
najionalităţii scandinave" şi „de atunci a reînviat cel puţin cuvîntul 
«Scandinavia-, care, se pare, fusese uitat de secole" .  

In felul acesta frizianul nostru de nord, din Iutlanda de 
sud, care nu ştia nici el bine dacă e german sau danez, a că
pătat cel puţin o naţionalitate fantastică, fapt care a avut 
drept prim rezultat că cei din Hambach n-au mai vrut să aibă 
de-a face cu el. 

După aceste evenimente, Harro era un om făcut. Veteran 
al luptei pentru libertate a Greciei şi Poloniei, inventator al 
„democraţiei naţionalităţii n ,  omul care a descoperit din nou 
„cuvîntul «Scandinavia» " ,  poet recunoscut în urma interzi
cerii poeziilor sale de către Bundestag, gînditor şi ziarist, 
martir şi mare bărbat respecat chiar de adversari, pe care 
şi-l disputau constituţionaliştii, absolutiştii şi republicanii, pe 
deasupra un cap destul de gol şi de confuz pentru a crede în 
propria sa măreţie, ce-i mai lipsea ca să fie fericit ? Dar o 
dată cu gloria sa crescură şi exigenţele pe care Harro, ca om 
sever, le avea faţă de sine însuşi. Se simţea lipsa unei opere 
monumentale care, într-o formă atrăgătoare şi populară, să 
sintetizeze cu multă măiestrie marile învăţături despre liber
tate, ideea de democraţie, de naţionalitate, toate înaltele as
piraţii la l ibertate ale tinerei Europe trezite la viaţă sub ochii 
săi. O asemenea operă putea să creeze numai un poet şi un 
gînditor de prim rang, şi acest poet şi gînditor nu putea fi 
altul decît Harro. Aşa au apărut primele trei părţi ale „ciclu
lui dramatic <cPoporul», în total în 12 părţi, d.:re oare una 
în limba daneză " ,  o lucrare căreia autorul i-a consacrat 10 ani 
din viaţa sa. Din păcate, dintre aceste 1 2  părţi, 1 1  se găsesc 
„pînă în prezent în faza de manuscris" .  

Dar curînd a trebuit s ă  se smulgă din dulcea socieate a 
muzelor. 

„In iarna 1832-1833, în Germania, s-a pregătit o mişcare care a 
eşuat în tragicele tulburări de la Frankfurt. Am primit sarcina ca în 
noaptea de 6 spre 7 aprilie să pun stăpînire pe fortăreaţa (?) Kehl. 
Oamenii şi armele erau gata pregătite". 

Din păoarte, in toate acesrtea nu a ieşi•t nimic şi Harro a 
rrebu1t •să plece deprte în Frnţa, unde a sc!is „Cuvintele 
unui om". De :aoo,o, poloneiii care se pregărteau pelltU cam
pania din Savoya l-au chemat în Elveţia, unde a devenit 
„aliatul din satul lor major" , a scris alte două părţi ale ciclu
lui dramatic „Poporul " şi la Geneva a făcut cunoştinţă cu 
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Mazzini. Toată această bandă infernală 212 de aventurieri po
lonezi, francezi, germani, italieni şi elveţieni, sub comanda 
nobilului Ramorino, a făcut apoi faimoasa incursiune în 
Savoya 21s. In timpul acestei campanii, Harro al nostru a 
simţit „valoarea vieţii şi a energiei sale " .  Dar cum şi ceilalţi 
luptători pentru libertate au simţit, ca şi Harro, „valoarea 
vieţii lor " ,  iar în privinţa „energiei " lor nu-şi făceau nici un 
fel de iluzii, lucrurile s-au sfîrşit prost şi s-au reîntors cu toţii 
în Elveţia, zdrobiţi, zdrenţăroşi şi răzleţiţi. 

N-a lipsit decît această campanie pentru ca gloata de ca
valeri emigraţi să devină pe deplin conştientă cît sînt ei de 
temut pentru tirani. Atîta timp cît ecouri ale revoluţiei din 
iulie se mai făceau simţite în Franţa, Germania sau Italia sub 
fonia unor insurecţii izolate, atîta timp cit în spatele eroilor 
noştri emigraţi se mai afla cîte cineva, ei aveau sentimentul 
că sînt nişte simpli atomi în masa în mişcare, ce-i drept nişte 
atomi mai mult sau mai puţin privilegiaţi, atomi conducători, 
dar în ultimă instanţă totuşi numai nişte atomi. Pe măsură 
însă ce aceste insurecţii pierdeau din intensitate, pe măsură 
ce masa largă de „laşi 1 ,  de „indolenţi 11 ,  de „sceptici 1 aban
dona tot mai mult jocul uşuratic de-a insurecţia [Putsch
schwindelei] şi oavcrlerii noştri Se simţeau tot mi izolaţi, a în
ceput să crească şi înfumurarea lor. Dacă întreaga Europă a 
devenit laşă, stupidă şi egoistă, cum puteau să nu crească în 
propriii lor ochi aceşti oameni devotaţi cauzei, care, aseme
nea unor sacerdoţi, întreţineau în pieptul lor focul sacru al 
urii împotriva tiranilor şi păstrau pentru generaţia viitoare, 
mai curajoasă, tradiţiile unor vremuri măreţe de virtute şi 
dragoste de libertate ? ! Dacă şi ei ar fi trădat caua, tiranii 
şi-ar fi consolidat pe vecie poziţia. Astfel, întocmai ca demo
craţii din 1848, din fiecare înfrîngere ei sorbeau o nouă în
credere în victorie şi se itransfomau itot mi mult în nişte 
donchişoţi rătăcitori, cu mijloace de existenţă îndoielnice. 
Situîndu-se pe această poziţie, ei au putut săvîrşi cea mai 
mare dintre faptlle 'lor eroioe, şi nume crearea „Tinerei 
Europeu 214, a 1cări decla1aţie de llfrăţke, iredaiotaită de 
MazzilÎ, 1a fost semnată la Bena 1a 15 apri1ie 1834. In această 
asociiaţie Harro a illtmrt în calitaite de 

„iniţiator al Comitetului central, membru naturalizat al «Tinerei 
Germanii* şi 'Tinerei Italii* şi totodată în calitate de reprezentant al 
ramurii scandinave", pe care „o mai reprezintă şi astăzi". 

Data semnării acestei declaraţii de înfrăţire marchează 
pentru Harro al nostru începutul unei mari ere ; de la această 

21* 
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ită se numara anii, înainte şi după, aşa cum se făcea pma 
acum de la naşterea lui Hristos. Ea reprezintă punctul culmi
nant al vieţii sale. El era codictator in partibus al Europei 
şi, deşi lumea îl ignora, unul dintre cei mai periculoşi bărbaţi 
in lume. In spatele lui nu se afla nimeni în afară de nu
meroasele sale opere netipărite, de cîţiva meseriaşi germani 
din Elveţia şi de o mină de afacerişti politici decăzuţi. Tocmai 
de aceea el putea spune că toate popoarele sînt alături de el. 
Aceasia şi este particularitatea tuturor marlor bărbaţi : con
temporaneitatea nu-i recunoaşte şi tocmai de aceea viitorul 
este l Jor. Şi Harro l nostru purta în raniţa lui acest viitor, 
scris negru pe alb în delaraţiia de înfrăţire. 

Din acest moment începe însă declinul lui Harro. Prima 
nenorocire care l-a lovit a fost că în 1836 „{<Tînăra Germanie» 
s-a despărţit de «Tînăra Europă» " .  Pentru acest lucru Ger
mania însă şi-a primit pedeapsa, şi anume, ca urmare a acestei 
despărţiri, „în primăvara anului 1848 a reieşit că în Germania 
nu s-au făcut nici un fel de pregătiri în vederea unei mişcări 
naţionaile" ,  şi de aceea totul s-a sfîrşit atît de lamentabil. 

O durere cu mult mai mare i-a pricinuit însă lui Harro al 
nostru apariţia în această perioadă a comunismului. Cu acest 
prilej aflăm că inventatorul comunismului nu e nimeni altul 
dccît 

„cinicul Johannes Mller din Berlin, auton1l unei broşuri foarte 
interesante despre politica Prusiei, apărută în 1831 la Altenburg", care 
a plecat în Anglia unde „n-a găsit altă ocupaţie decît să păzească porcii 
în fiecare dimineaţă în piaţa Smithfield". 

Curînd, comunismul a început să bîntuie printre mese
raşii germani din Franţa şi din Elveţia, devenind pentru 
Harro al nostru un duşman foarte periculos, deoarece îi răpea 
singura piaţă de desfacere pentru lucrările sale. Aceasta este 
„cenzura indirectă a comuniştilor" ,  de pe urma căreia bietul 
Harro mai suferă şi astăzi, ba chiar astăzi mai mult decî t 
oricînd, după cum recunoaşte el cu amărăciune şi după cum 
„o dovedeşte soarta dramei sale «Dinastia» " .  

„Cenzura indirectă a comuniştilor" a reuşit chiar să-l 
alunge pe Harro al nostru din Europa şi el a plecat la Rio de 
Janeiro ( 1840) , unde a trăit o bucată de vreme ca pictor. 
„Urmînd cu conştiinciozitate spiritul vremii" ,  el a dat aici la 
tipărit lucrarea 

„«Poezia unui scandinav„ (2.000 de exemplare), care, fiind răspîndită 
printre marinari, a devenit un fel de literatură a oceanului". 
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Dar, „dintr-un scrupulos simţ al atoriei faţă de «Tînăra 
Europă» " ,  din păcate, se •întoarce ·curînd în Eumpa, 

„s-a dus în grabă la Mazzini la Londra şi pe dată şi-a dat seama 
de pericolul pe care-l prezintă comunismul pentru cauza popoarelor 
din Europa". 

tl aşteptau noi fapte eroice. Fraţii Bandiera pregăteau ex
pediţia lor în Italia 215• Pentru a-i sprij ini în acastă acţiune 
şi pentru a antrena despotismul într-o diversiune, Harro 

„a plecat din nou în America de Sud, pentru ca, împreună cu Ga
ribaldi, să contiibuie cit mai mult la întemeierea Statelor Unite ale 
Americii de Sud în numele viitorului popoarelor".  

Dar despoţii au descoperit intenţiile lui şi Harro s-a grăbit 
s-o ia din oc. A plecat �a New York. 

„In timpul călătoriei pe ocean am desfăşurat o amplă activitate 
intelectuală şi, printre altele, am scris drama «Puterea ideii„, care face 
parte din ciclul dramatic «Poporul„, rămas de asemenea pînă în pre
zent în fază de manuscris". 

El a adus cu sine la New York din America de Sud un 
mandat din partea unei pretinse organizaţii locale, „Huma
nidad" *. 

Ştirea despre revoluţia din februarie l-a inspirat şi a scris 
în limba franceză lucrarea „Franţa deştepta tă",  iar pe vaporul 
care-l ducea spre Europa 

„am dat din nou glas dragostei mele de patrie în cîteva poezii care 
au intrat în ciclul «Scandinavia»". 

Sosind în Schleswig-Holstein, a găsit 

„după o absenţă de 27 de ani o nemaipomenită confuzie a noţiuni
lor de drept al popoarelor, democraţie, republică, socialism şi comu
nism, toate de-a valma ca finul şi paiele putrede în grajdurile augiene 
ale înverşunării dintre partide şi urii naţionale". 

Şi nu este de mirare, căci 

„lucrările mele politice, ca şi toate străduinţele şi activitatea mea 
începînd din 1831, au rămas străine şi necunoscute în aceste provincii 
de graniţă ale patriei mele". 

De 1 8  ani partidul augustenburgiştilor 216 a ţesut împotriva 
lui o iconspiration du silence ** .  Pentru a remedia această 
clamitate, el şi-a atînat o sabie, o puşcă, patru pistoale şi 
şase pumnale şi, .astfel înarmat, a ·chemat la creacea unui de-

• - „Umanitatea". - Nota trad. 
0 - conspiraţie a tăcerii. - Nota trad. 
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tJşament de vo[untari ; dar totul a fost zadamic. După diferite 
peripeţii el .costă, în cele din urmă, la Hull. Aici s-a grăbit 
să dea publicităţii două misive - către cei din Schleswig
Holstein şi către scandinavi şi germani - şi a trimis, după 
cît se spune, unor comunişti din Londra un mesaj cu urmă
torul conţinut : 

„Cincisprezece mii de muncitori din Norvegia vă întind prin mine 
o mînă frăţească !". 

In pofida acestui apel ciudat, curînd după aceea el a de
venit, în virtutea declaraţiei de înfrăţire, un asociat modest 
în Comitetul central european şi totodată 

„paznic de noapte şi slugă salariată la Gravesend pe Tamisa, unde 
urma să recrutez pentru o firmă de agentură recent înfiinţată căpitani 
de vapor de nouă limbi diferite, pînă ce am fost bănuit de înşelă
ciune, lucru de care, cel puţin, a fost scutit filozoful Johannes Milller 
în calitatea sa de păstor de porci". 

Iată cum îşi face Harro bilanţul vieţii sale bogate în fapte 
eroice : 

„Se poate lesne calcula că, în afară de poezii, am dăruit mişcării 
democratice lucrările mele, scrise în limba germană, în peste 18.000 de 
exemplare (al căror preţ era de la 10 şilingi pină la 3 mărci la cursul 
din Hamburg, aşadar cărţi în valoare de circa 25.000 de mărci), fără 
a-mi recupera cheltuielile de editare a lor, ca să nu mai spun că de pe 
urma lor n-am obţinut niciodată un venit care să-mi asigure existenţa··. 

Cu aceasta încheiem povestea aventurilor demagogului 
nostru Hidalgo din La Mancha sudului Iutlandei. In Grecia 
ca şi în Brazilia, pe Vistula ca şi pe La PLata, în Schleswig
Holstein ca şi la New York, la Londra ca şi în Elveţia ; repre
zentant cînd al 1 1Tinerei Europe" ,  cînd al 1 1Humanid.d" -ului 
din America de Sud, cînd pictor, cînd paznic de noapte şi 
slugă salariată, cînd negustor ambulant care-şi vinde pro
priile sale lucrări ; azi printre polonezii din Silezia, mîine prin
tre gauchos, poimîine printre căpitanii de vapoare, nerecu
noscut, părăsit, neluat în seamă de nimeni, pretutindeni însă 
cavaler rătăcitor al libertăţii, nutrind un profund dispreţ faţă 
de ocupaţiile obişnuite ale cetăţenilor, - eroul nostru, în 
toate timpurile, în toate ţările şi în toate împrejurările, ră
mîne acelaşi confuz care se distinge printr-o importunitate 
pretenţioasă şi prin înfumurare. In pofida lumii întregi, el 
va spune, va scrie şi va publica despre sine ca despre un om 
care, ÎRcepînd din 1 831 , a fost principalul motor al istoriei 
universale. 
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X 

Cu toate succesele sale neaşteptate de pînă acum, Arnold 
nu-şi atinsese încă ţelul la care năzui.a. Reprezentant al Ger
maniei prin graţia lui Mazzini, el ar fi trebuit, pe de o parte, 
să fie confirmat în această calitate cel puţin de emigraţia ger
mană şi, pe de altă parte, să prezinte Comitetului central pe 
oamenii dispuşi să recunoască conducerea sa. E drept că el 
afirma că în Germania se află „în dosul lui o parte precis 
conturată a poporului " ,  dar acest dos nu putea inspira încre
dere lui Mazzini şi Ledru atîta timp cît ei aveau înaintea 
ochilor numai faţa lui Ruge. Intr-un cuvînt, Arnold trebuia 
să se îngrijească să-şi creeze printre emigranţi o coadă „pre
cis con tura tă" .  

Pe  atunci a sosit la Londra Gottfried Kinkel şi, împreun. 
cu el sau imediat după el, o serie de alţi exilaţi, parte din 
Franţa, parte din Elveţia şi din Belgia : Schurz, Strodtmann, 
Oppenheim, Schimmelpfennig, Techow şi alţii. Noii sosiţi, 
dintre care unii se exersaseră încă în Elveţia în crearea de 
guverne provizorii, au adus un suflu de aer proaspăt în viaţa 
emigranţilor de la Londra, şi pentru Arnold al nostru momen
tul părea mai propice decît oricînd. Tot pe atunci Heinzen 
a devenit din nou la New York redactor la „Schnellpost" şi, 
prin urmare, Arnold avea acum posibilitatea ca, în afară de 
foiţa de la Bremen * să-şi facă „apariţia repetată" şi dincolo · 
de aan. Dacă Arnold ar fi avut un Strodtmann al său, acesta 
ar fi declarat că colecţia ziarului „Schnellpost" pe primele 
luni ale anului 185 1 este un material de nepreţuit. E greu de 
imaginat acea nesfîrşită flecăreală, prostie şi neobrăzare, pre
cum şi zelul şi importanţa de furnică cu care Arnold îşi de
punea găinaţul său literar. In timp ce Heinzen îl prezintă pe 

* - „Bremer Tages-Chronik". - Nota red. 
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Arnold drept o mare putere europeană, Arnold îl tratează pe 
Heinzen al său ca pe un oracol gazetăresc american. EI îi 
împărtăşeşte acestuia secretele diplomaţiei europene, în
deosebi îl ţine zi de zi la curent cu schimbările intervenite în 
istoria universală a emigraţiei. Uneori Arnold figurează în 
calitate de corespondent anonim din Londra şi din Paris, pen
tru a comunica publicului american unele „fashionable 
movements " * ale marelui Arnold. 

„Arnold Ruge îi strînge iarăşi cu uşa pe comunişti". - „A. Ruge 
a făcut iei" (ştirea este din Paris, dar data il dă de gol pe vechiul 
prostănac şiret) „o plimbare de la Brighton la Londra". Apoi din nou : 
„Arnold Ruge către Karl Heinzen : «Iubite prieten şi redactor„. Mazzini 
îţi trimite salutări„. Ledru-Rollin îţi dă permisiunea să traduci lucra
rea sa despre 13 iunie»" etc. 

In legătură cu aceasta, într-o scrisoare din America se 
spune : 

„După cum reiese din scrisorile lui Ruge" (din „Schnellpost"), 
„Heinzen îi scrie lui Ruge" (confidenţial) „tot felul de braşoave despre 
însemnătatea pe care o are în America ziarul său, iar Ruge se comportă 
faţă de el ca şi cum ar i guvernul unei mari puteri europene. Ori de 
cîte ori Ruge îi transmite lui Heinzen vreo noutate importantă, nu omite 
să adauge : poţi propune celorlalte ziare din Statele Unite să reproducă 
această ştire. Ca şi cum aceste ziare, dacă ar fi considerat că ştirea 
prezintă vreo importanţă, ar mai fi aşteptat permisiunea lui Ruge. In 
treacăt fie zis, cu tot sfatul şi permisiunea d-lui Ruge n-am văzut nică
ieri reproduse aceste noutăţi importante". 

Taica Ruge se folosea de această fiţuică, ca şi de „Bremer 
Tages-Chronik" ,  pentru a-i atrage pe emigranţii nou veniţi 
prin fraze linguşitoare ca acestea : printre noi se află acum 
Kinkel, genialul poet şi patriot, Strodtmann - marele scrii
tor, Schurz - un tînăr pe cît de simpatic pe atît de neînfriat, 
şi încă mulţi alţi comandanţi de seamă ai revoluţiei etc. 

Intre rtimp ia Iuit fiinţă, în opoziţie cu comitet1 lui Mazzini, 
un comitet european plebeu, sp1ijinit de „pătura de jos a emi
granţilor" şi de întreaga adunătură de emigranţi aparţinînd 
diferitelor naţiuni din Europa. In timpul bătăliei de la Bron
zell, comitetul a lansat un manifest semnat de următorii ger
mani de seamă : Gebert, Mayer, Dietz, Scharttner, Schapper, 
Willich. In acest document, scris într-o franceză originală, 
se arăta ca o ultimă noutate că Sfînta alianţă a tiranilor .re 
sub arme în .cest moment ( 10  noiembrie 1850) 1 .330.000 de 
soldaţi, în spatele cărora se află în rezervă încă 700.000 de 

* - manifestări mondene. - Nota trad. 
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slugi înarmate ale monarhilor, că „ziarele germane şi legătu
rile personale ale comitetului " i-au dat posibilitatea de a cu
noaşte planurile secrete ale Conferinţei de la Varşovia 217, 
care prevedeau masacrarea tuturor republicanilor din Europa. 
De aceea manifestul se încheie cu inevitabila chemare la 
arme. De acest manifest - anifestul Fanon-Caperon-Goute, 
cum l-a botezat gazeta „Patrie" 218 căreia i-a fost trimis, şi-a 
bătut fără milă joc întreaga presă contrarevoluţionară. 
„Patrie" l-a numit 

„manifestul dii minorum gentium" *, scris într-un stil greoi, fără 
talent, împodobit doar cu jalnice flori retorice, ca „serpents", „sicaires" 
şi „egorgements" ••. 

„Independence helge" 219 relatează că acest manifest a 
fost redactat de „soldats Ies plus obscurs de la demagogie" *** 
şi că sărmanii l-au trimis corespondentului său din Londra, 
deşi ziarul are o orientare conservatoare. Ei ardeau de do
rinţa de a-şi vedea numele apărut în presă, şi cînd colo ziarul, 
ca o pedeapsă, tocmai semnăturile n-a vrut să le publice. 
Degeaba s-au căciulit aceşti cavaleri în faa reacţiunii ; ei 
n-au izbutit să fie recunoscuţi conspiratori şi indivizi peri
culoşi. 

Această nouă instituţie concurentă l-a stimulat pe Arnold 
să-şi intensifice activitatea. Astfel el a încercat împreună cu 
Struve, Kinkel, Schramm, Bucher etc. să înfiinţeze un zi.ar in
titulat „Volksfreund" sau, dacă Gustav va insista, „Deutscher 
Zuschauer" .  Dar planul a eşuat, în parte pentru că ceilalţi nu 
voiau să accepte protectoratul lui Arnold, în parte pentru că 
„sentimenal ul" Gottfried pretindea plata onorariului în bani 
peşin, pe cînd Arnold împărtăşea părerea lui Hansemann că 
în chestiunile băneşti încetează orice sentimentalism 220• Cînd 
Arnold a plănuit acest ziar, el mai urmărea şi un scop special : 
de a impune societatea cititorilor - clubul ceasornicarilor 
germani, din care făceau parte muncitori bine retribuiţi şi 
mic-burghezi - să plătească o contribuţie, dar nici asta n-a 
reuşit. 

Curînd s-a ivit un nou prilej pentru „apariţia repetată" a 
lui Arnold. Ledru şi adepţii săi din rîndul emigranţilor fran
cezi n-au putut să lase să treacă zia de 24 februarie ( 1 851 )  

* - textual : zei mai mici, î n  sens figurat mării de gradul al 
doilea. - Nota trad. 

** - „şerpi", „ucigaşi plătiţi ", „măceluri sîngeroase". - Nota trad. 
*** - soldaţii cei mai obscuri ai demagogiei. - Nota trad. 
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fără să organizeze „o sărbătoare a înfrăţirii "  naţiunilor euro
pene, la care de altfel n-au participat decît francezi şi ger
mani. Mazzini nu a venit şi s-a scu.t printr-o scrisoare. Gott
fried, care a asistat la festivitate, s-a înapoiat indignat acas., 
deoarece apariţia sa tăcută nu a produs efectul magic scontat • 
Arnold a trecut printr-o grea încercare : prietenul său Ledru 
s-a făcut că nu-l cunoaşte, şi de aceea, cînd s-a urcat pe tri
bună, s-a zăpăcit în aşa măsură, încît n-a mai rostit discursul 
său în limba franceză, aprobat în înaltele sfere, ci a bîiguit 
doar cîteva cuvinte în limba germană pe care le-a încheiat 
cu exclamaţia : „A la restauralion de la revolution l "  * , retră
gîndu-se apoi în grabă în mijlocul dezaprobării generale. 

In aceeaşi zi a avut loc un contrabanchet, desfăşurat sub 
steagul comitetului concurent amintit mai sus. De necaz că 
comitetul Mazzini-Ledru nu i-a propus din capul locului să. 
intre în componenţa .a, Louis Blanc s-a alăturat plebei emi
graţiei, declarînd că „trebuie desfiinţată şi aristocraţia talen
tului ! " . Toată gloata emigranţilor era în păr. Prezida cava
lerescul Willich. Sala era împodobită cu steaguri şi pe pereţi se 
puteau citi numele celor mai mari tribuni ai poporului : între 
Garibaldi şi Kossuth - Waldeck, între Blanqui şi Cabet -
Jacobi, între Barbes şi Robespierre - Robert Blum. Cochetul 
filfizon Louis Blanc a dat citire, pe un ton strident, unei adrese 
către vechii săi ciraci, viitorii pairi ai republicii sociale, de
legaţii trimişi în 1 848 Ia plaitul Luxemburg 221 • V/i'L1ich a dtit 
o adresă primită din Elveţia ; semnăturile pe adresă, strînse 
în bună parte prin înşelăciune sub diferite pretexte minci
noase, au fost date ulterior în mod indiscret publicităţii, ceea 
ce a avut drept urmare expulzarea în masă a semnatarilor. 
Din Germaia nu s-a primit nici o adresă. Apoi au urmat cu
vîntările. In pofida sentimentului de profundă înfrăţire, pe 
toate feţele se putea citi plictiseala. 

Acest .anchet a stîmit un scandal extraordinar, care, ca 
toate faptele eroice ale Comitetului central european al plebei 
emigraţiei, s-a desfăşurat în coloanele presei contrarevolu
ţionare. A părut foate dudat 1chiar faptul că la a,cest banchet 
un oarecare Barthelemy a rostit, ·în prezenţa [ui Louis Blanc, 
un panegiric poos dispre Blanqui. Dar curînd lucrurile s-au 
lămurit. „Patrie" a publicat textul toastului pe care Blanqui, 
rugat în mod special, l-a trimis din închisoarea Belle-Ile 222. tn 
acest toast, Blanqui ataca cu vehemenţă şi pe bună dreptate 
pe toţi mmbrii guvenului provizoriu din 1 848, şi  îndeosebi 

• - „Pentru restaurarea revoluţiei !". - Nota trad. 
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pe dtl Louis Blnc. Cu prfăcută miare, „Patrie" întreba m 
se face că aest toast n-a fost citit la banchet. Louis Blanc a 
declarat imdi1a: în „ Times" că Bland ete un intriglt 
odios şi că nu a trimis niciodată comitetului de organizare a 
banchetJlui n asmenea toasrt. La rîndul său, comitetul, 
p rin d-nii Blanc, Willich, Landolphe, Schapper, Barthelemy, 
şi Vidhl, ·au itriis oonoomirtent ziarului „Pa�lie" o declaraţie 
în sl că nu a .primit niciodată :oastJ în oehes.une. Dar 
ziarul „Partrie " ,  îniinte de a publica delaiaţia, s .. a dntereiat 
la d-1 Antoine, cumnatul lui Bl anqui, .are îi trimisese toastul 
spre publicare. Sub textul declaraţiei comitetului de organi
zare a banchetului, ziarul a publicat răspunsul d-lui Antoine 
în care acesta arăta că el i trimis toastul unuia dintre semna
tarii declaraţiei, şi anume lui Barthelemy, care i-a şi confirmat 
primirea. In urma acestui lucru, d-l Barthelemy s-a văzut 
nevoit să decare că a minţit ; că el a primit, ce-i drept, toastul, 
dar, întrucît a găsit că nu era potrivit, l-a pus de o parte fără 
a mai încunoştinţa comitetul. Din păcate însă, încă înainte 
de aceasta, unul dintre semnatarii declaraţiei, excăpitanul 
francez Vidil, a scris fără ştirea lui Barthelemy ziarului „Pa
trie " că onoarea sa de militar şi dragostea lui de adevăr îl 
silesc să recunoască că atît el cit şi Louis Blanc, Willich şi 
toţi ceilalţi au minţit în prima declaraţie a comitetului. Co
mitetul nu era alcătuit din 6 membri, ci din 13 membri. Cu 
toţii au luat cunoştinţă de toastul lui Blanqui, cu toţii l-au 
discutat şi, după o dezbatere îndelungată, cu o majoritate de 
7 voturi contra 6 s-a hotărît să fie dosit. El, Vidil, a fost din
tre cei 6 care au votat pentru direa toislui. 

Este lesne de înţeles cum a jubilat ziarul „Patrie" cînd, 
după scrisoarea lui Vidil, a primit declaraţia d-lui Barthelemy. 
A publicat-o cu următoarea „ introducere " : 

„Adeseori ne-am pus întrebarea, la care este greu de dat un răs
puns, ce este mai specific pentru demagogi : lăudăroşenia sau prostia ? 
O a patra scrisoare primită de la Londra a făcut ca răspunsul la această 
întrebare să fie şi mai greu de dat. Cite făpturi nefericite nu sînt 
pînă-ntr-atît roase de patima scrisului şi de dorinţa de a-şi vedea nu
mele tipărit în gazetele reacţionare, încît nici cea mai mare umilire şi 
nici autoînjosirea nu le face să dea înapoi ! Ce le pasă lor de batjocura 
şi de indignarea publicului ? «Journal des Debats., «Assemblee Natio
nale., «Patrie. vor publica exerciţiile lor stilistice. Pentru a avea parte 
de această fericire, democraţiei cosmopolite nici un preţ nu i se pare 
pra mare. In numele mizericordiei publicistice înserăm deci în coloa
nele ziarului nostru scrisoarea de mai jos a «cetăţeanului.. Barthelemy ; 
ea este o nouă şi, sperăm, ultima dovadă a autenticităţii faimosului 
tost al lui Blanqui, a cărui existenţă au contestat-o cu toţii, iar acum 
sînt gata să se ia de păr care s-o certifice mai întîi".  
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„Forţa adevăratei desfăşurări " ,  pentru a folosi una dintre 
„frumoasele şi pregnantele " expresii ale lui Arnold al nostru, 
consta în următoarele. La 24 februarie Ruge s-a compromis în 
faţa străinătăţii atît pe sine cit şi emigraţia germană. Puţinii 
emigranţi care mai erau dispuşi să acţioneze împreună cu el 
n-au mai avut nici o siguranţă şi s-au văzut lipsiţi de orice 
sprijin. Arnold dădea toată vina pe dezbinarea din rîndurile 
emig'anţilor şi insista mai mult decît oricînd asupra unirii. 
Fiind compromis, căuta cu înfrigurare un nou prilej de a se 
mai c·omp.rom.e o iată. 

De aceea s-a htărît oa aniversarea revoluţiei din martie 
de la Viena să fie folosită pentru organizarea unui bnchet 
geman. Cavaleresul Willich a refuzat să paticipe, deoarece, 
aparţinînd „cetăţeanului " Louis Blanc, nu putea să acţioneze 
împreună u „cetăţeanul" Ruge, care aparţinea „cetăţeanu
lui" Ledru. Şi foştii deputaţi Reichenbach, Schramm, Bucher 
etc. îl evitau pe Arnold. In schimb, în afară de oaspeţii care 
n-au scos nici o vorbă, iau venit Mazzini, Ruge, Struve, Tau
senau, Haug, Ronge, Kinkel, care au rostit u toţii cuvîntări. 

Cuvîntarea lui Ruge a fost „de o prostie fără de margini" ,  
după cum recunosc chiar ş i  prietenii lui. Dar răbdarea ger
manilor afaţi acolo avea să fie supusă la încercări şi mai 
grele. Clovneriile lui Tausenau, tînguirile lui Struve, baliver
nele lui Haug, litaniile lui Ronge au adus auditoriul într-o ase
menea stare, încît cea mai mare parte a plecat îainte de a 
veni rîndul cuvîntării, lăsată la desert, a elocventului Jeremia 
Kinkel 223 •  Gottfried, în calitate de martir, „în numele marti
rilor" şi pentru martiri, a rostit o duioasă cuvînare de împă
ciuire adresată tuturor, „începînd cu simplul luptător pentru 
constituţie şi terminînd u republicanul roşu" .  In timp ce toţi 
se tînguiau făcînd pe republicanii, iar în unele cazuri, ca de 
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pildă Kinkel, făcînd chiar pe republicanii roşii, ei se ploco
neau totodată plini de admiraţie în faţa constituţiei engleze, 
contradicţie asupra căreia ziarul „Moming Chronicleu 224 le-a 
atras binevoitor atenţia a doua zi. 

In aeeaşi seară, Ruge şi-a atins însă ţinta dorinţelor sale, 
după cum dovedeşte apelul din care reproducem mai jos pa
sajele cele mai strălucite : 

CATRE GERMANI ! 

„Fraţi şi prieteni din patrie ! Noi, subsemnaţii, constituim în pre
zent, pînă la viitoarele voastre dispoziţii, un comitet pentru problemele 
germane" (oricare ar fi ele). 

„Comitetul central al democraţiei europene ni l-a trimis ca delegat 
pe Arnold Ruge, revoluţia din Baden - pe Gustav Struve, revoluţia 
de la Viena - pe Ernst Haug, mişcarea religioasă - pe Johannes Ronge, 
închisoarea - pe Gottfried Kinkel. Am propus muncitorilor democraţi
sociali să delege un reprezentant în comitetul nostru. 

Fraţi germani ! Evenimentele v-au răpit libertatea ... Ştim că nu veţi 
renunţa pentru totdeauna la libertatea voastră ; în ce ne priveşte, noi 
nu am precupeţit nimic" (nici comitete şi nici manifeste, aşa cum poate 
atesta Arnold) „pentru a grăbi recucerirea ei. 

Cînd noi.. .  cînd noi am sprijinit şi am garantat împrumutul lui 
Mazzini, cînd noi... cînd noi... am înfiinţat Sfînta alianţă a popoarelor 
în opoziţie cu nelegiuita alianţă a asupritorilor lor, noi am făcut - ştim 
acest lucru - ceea ce voi doreaţi din tot sufletul să fie făcut. .. Liberta
tea a pornit marele proces împotriva tiranilor în faţa tribunalului mon
dial al omenirii" (atîta timp cît Arnold este procuror, „tiranii" pot 
dormi liniştiţi). „ . . .  Incendiile, asasinatele, pustiirea, foametea şi falimen
tul, aceasta va fi în curînd soarta generală a Germaniei. 

Voi, cei din Germania, priviţi Franţa : ea clocoteşte de revoltă şi, 
mai unită decît oricînd, năzuieşte spre libertate" (cine naiba putea să 
prevadă evenimentele de la 2 decembrie ! 225). „Priviţi Ungaria, pînă şi 
croaţii au trecut de partea libertăţii" (datorită lui „Deutscher Zu
schauer" şi îmbrăcămintei din rumeguş născocită de Ruge) „şi crede
ţi-ne, căci noi ştim ce spunem, Polonia este nemuritoare" (acest secret 
le-a fost încredinţat de către d-l Darasz în mod confidenţial). 

„Forţă împotriva forţei, aceasta e dreptatea şi ceasul ei se apropie. 
Şi vom face tot ce ne va sta în putinţă pentru crearea unui guvern 
provizoriu mai activ" (aha !) „decît preparlamentul şi o putere populară 
mai energică decît Adunarea naţională" (ce-au obţinut aceşti domni 
crezînd că se duc unul pe altul de nas, vezi mai jos). 

„Proiectele noastre în domeniul finanţelor şi al presei" (decretele 
nr. 1 şi 2 ale puternicului guvern provizoriu ; directorul vămilor, Chris
tian Muller, este însărcinat cu traducerea în viaţă a acestei hotărîri) 
„vi le vom supune separat. Ele prezintă un interes . mai mult practic. 
E destul ca cercurile largi să ştie că fiecare contribuţie la împrumutul 
italian sprijină nemijlocit comitetul nostru şi cauza noastră şi că în 
prezent ne puteţi ajuta în mod practic în special intensificînd afluxul 
de mijloace băneşti. Iar banii aceştia vom şti să-i traducem în opinie 
publică şi în forţă publică" (Arnold se oferă ca traducător !). „ ... Noi vă 
spunem : subscrieţi 1 0.000.000 de franci şi vom elibera continentul ! 
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Germani, amintiţi-vă ... " (că voi cîntaţi pe voce de bariton şi aprin
deţi focuri pe piscuri de munţi), „daţi-ne nouă gîndurile voastre" (în 
momentul de faţă este o cerere foarte mare de gînduri, aproape tot atît 
de mare ca şi de bani), „pungile voastre" (asta băgaţi de seamă să nu 
uitaţi !) „şi braţul vostru ! Sîntem încredinţaţi că zelul vostru va spori 
e măsură ce creşte oprimarea voastră şi că în ceasul hotărîtor, datorită 
sprijinului pe care ni-l veţi da acum, comitetul va fi îndeajuns de în
tărit" (în caz contrar ar fi nevoit să recurgă la băuturi spirtoase, ceea 
ce ar fi împotriva conştiinţei lui Gustav). 

„Toţi democraţii sînt însărcinaţi să popularizeze apelul nostru". 
(De rest se va ocupa directorul vămilor, Christian Muller). 

„Londra, 13 martie 1851 
Comitetul pentru problemele germane : Arnold Ruge, Gustav Struve, 

Ernst Haug, Johannes Ronge, Gottfried Kinkel" 

Oiii noştri îl cunosc pe Gitfried, îl cnosc pe Gustav ; 
„apaiţia epetată "  a li Anold s�a repit şi ea destl de ds. 
Aşadar ne mi rîine să oaracteizăm pe doi ntre memii 
„ guvenului provizoriu iactiv " .  

Johannes Ronge, sau pur şi simplu Johannes, eum îi place 
să-şi ziică în ·cerc intim, nu e, bineînţeles, cl care a scris 
Apocalipsul 226• El nu are nimic misterios ; este un om şters, 
b anal, searbăd ca apa, mai exact, ca lăturile căldicele. După 
cum se ştie, Johannes a devenit un om celebru pentru că n-a 
vrut ca sfîntul ve.şmînt de 1la Trier 227 să•J oc'rotea1că, deşi,  de 
fapt, este absolut indiferent cine-l ocroteşte pe Joannes. Cînd 
Johannes şi-a făcut apariţi a,  bătrînul P aulus şi-a exprimat 
regretui •că Hege[ e mort, pentru că acum, desigur, acesta in 
urmă n-ar mai fi putut spune despre el că e superficial, iar 
răposatul Krug poate fi bucuros că a murit şi a scăpat astfel 
de pericolul de a căpăta faima de cugetător profund. Johannes 
faice parte din 1acea ctegonie de indiiizi oae se ivec adeea 
în decursul istoriei şi care, cîteva secole dup ă ce o mişcare a 
apărut şi a pierit, propovăduiesc conţinutul acestei mişcări 
în forma cea mai ştearsă şi mai anostă, în faţa unui anumit 
gn de filistini şi a copiilor de 8 ani, prezentînd-o ca pe o 
ultim.ă noutate. O asemenea meserie nu poate, fireşte, să fie 
practicată mult timp şi foarte curînd în Germania situaţia lui 
Johannes al nostru devenea din zi în zi tot mai grea. Produsul 
său diluat cu o spoială de iluminism german nu mai avea 
căutare şi Johannes s-a cărăbănit în Anglia, concurîndu-1 fără 
prea mult succes pe padre Gavazzi. Neajutoratul, anostul şi 
agasantul pastor de ţară a fost, fireşte, eclipsat de vulcanicul 
călugăr italian, meşter cabotin, şi englezii au pariat mari sume 
de bani că plicticosul Johannes nu poate fi omul care a pus 
în mişcare naţiunea gerană, naţiune de gînditori profunzi. 
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L-a consolat însă Arnold Ruge, care a descoperit o uluitoare 
înrudire între catolicismul german al lui Johannes al nostru 
şi propriul său ateism. 

Ludwig von Hauck, fost căpitan de geniu în armata impe
rală austriacă, apoi, în 1 848, unul dintre autorii , , constitutiei " 
elaborate la Viena, iar mai tîrziu comandant de batalion în 
garda naţională de la Viena, la 30 octombrie a luptat ca un 
leu, apărînd împotriva trupelor imperiale porţile oraşului, şi 
şi-a părăsit postul numai atunci cînd totul era pierdut. După 
aceasa a fugit în Ungaria, unde s-a alăturat armatei lui Bem 
din Transilvania, în rîndurile căreia a ajuns, datorită vitej iei 
sale, la gradul de colonel de stat-major. După capitularea lui 
Gorgey la Vilagos 228, Ludwig Hauck a folt luat prizonier şi a 
murit ca un erou pe ia din nenumăratele spiînzurător.i u care 
austriecii au împînzit Ungaria, minaţi de setea de răzbunare 
pentru necontenitele lor înfrîngeri şi fiind înciudaţi la culme 
din cauza protecţiei ruşilor care le devenise de nesuportat. 
Mult timp aug al nostru a trecut la Londra drept prizonierul 
Hauck, ofiţerul care s-a acoperit de glorie în campania din 
Ungaria. In prezent se pare că s-a lămurit că el nu este răpo
satul Hauck. Intocmai aşa cum, după căderea Romei, el a 
trebuit să consimtă ca .azzini să improvizeze din el un 
general, nici acum n-a putut refuza ca Arnold să-l dea drept 
reprezentant al revoluţiei de la Viena şi membru al puter
nicului guvern provizoriu. Ulterior el a ţinut prelegeri estetice, 
cu acompaniament muzical, despre baza economică a oosmo
goniei istorice universale, privită din punct de vedere geologic. 
Printre emigranţi, acest individ melancolic era cunoscut sub 
porecla de dobitoc inofensiv, sau, cum spun francezii, la 
bonne bete. 

Anold şi.a văzut împli1ite visurile ile cle mi îndrăz
neţe. Un manifesrt, un guvn prolzoriu puternic, un împrumut 
de 1 O.OOO.OOO de franci şi, in plus, o gazetă săptămînală cu 
tiJlu1 modelt de „Kosmos u, avînd ca iredactor-şf pe renerlul 
Haug. 

Manifestul n-a avut nici un fel de consecinţe, fiindcă nimeni 
nu l-a citit. „Kosmos" a murit de inaniţie la al treilea număr ; 
bani nu s-au strîns ; puternicul guvern provizoriu s-a des
compus în părţile lui componente. 

In „Kosmos" au folt publLoaite 'la început reclme pentru 
prelegerile lui Kinkel, pentru colectele organizate de bravul 
Willich în folosul emigranţilor din Schleswig-Holstein şi pen
tru berăria lui Gohringer. Tot în „Kosmos" a mai apărut, 
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printre altele, şi un p amflet al lui Arnold. Bătrînul măscanc1 
născoceşte că ar avea un prieten ospitalier, un oarecare 
Muller în Germania, al cărui mentor se pretinde. Pe Muller 
îl miră tot ce citeşte în ziare despre ospitalitatea engleză şi-şi 
exprimă teama ca nu cumva tcest „sibaritism" să-l împiedice 
pe mentor să se ocup e de „treburile sale de stat " ; dar nu-i 
nimic, căci, la înapoierea sa în Germania, mentorul, avînd în 
vedere că va fi atît de ocupat cu treburile de stat, va trebui să 
remţe a ospitalitatea lui Muller. In încheiere Muller ex
clamă : „Aşadar, nu trădătorul Radowitz, ci Mazzini, Ledru
Rollin, cetăţeanul Willich, Kinkel şi dv. " (Arnold Ruge) „aţi 
fost invitaţi 1a Windsor ! "  Dacă „Kosmos" totuşi şi-a dat 
obştescul sfîrşit la l treilea număr, aceasta se datoreşte, în 
oice caz, nu nepTiceperii de a-l plasa ; la toate mitingurile 
engleze el era strecurat oratorilor ·u rugămintea de a-l reco
manda, c ăci el ar susţine tocmai principiile lor. 

Nici nu ap ăruse bine apelul cu privire la împrumutul d> 
1 0.000.000 cînd deodată s-a ivit zvonul că în City circulă o 
listă de subscripţie pentru trimiterea lui Struve (în tovărăşia 
Amaliei) în America. 

„Cînd comitetul a hotărît să scoată un săptămînal german şi să-l 
numească pe Haug redactor-şef, Struve, care voia să fie el redactor
şef şi să dea ziarului denumirea de «Deutscher Zuschauer»-, a protestat 
şi a hotărît să plece în America". 

Aşa relatează „Deu lsche Schnellpost" din New York. Dar 
acest ziar trece sub tăcere, şi Heinzen avea motivele lui s-0 
facă, că Mazzini a şters cu totul numele lui Gustav de pe lista 
comitetului german, deoarece colabora la „Deutsche Lon doner 
Zeitung" al ducelui de Braunschweig. Gustav a transplantat 
imediat pe „Deutscher Zuscauer" al lui la New York. Dar 
curînd a sosit o telegramă de p este ocean : „«Zuschauer» al lui 
Gustav a decedat" .  După cum afirmă Gustav, acest lucru s-a 
întîmplat nu din lipsă de abonaţi, nici pentru că el n-ar fi avut 
timp să scrie, i numad din lipsă de abonaţi care să plătească. 
Intrucît însă în pTezeJt prelucrarea democratică a „Istoriei 
iversale "  a lui Rotteck nu mi poate fi amîna:ă - doar 
aceată prelucrare a fost începută în urmă u 15 1ani -, Gutav 
voia să dea abonaţilor, sub forma unei istorid universale, 
numărul de coli pe c are se angaj ase să le dea în „Deutscher 
Zuschauer" ; l este însă nevoit să ceară pliata antidpat, ceea 
ce, în acelte condiţii, nu i s-ar putea lua în nume de rău. 
Cîtă vreme Gustav s-a aflat dincoace de ocean, Heinzen l-a 
prezentat, ca şi pe Ruge, drept unul dintre cei mai mari 
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bărbaţi ai Europei. Dar, de îndată ce a 1reout de partea cealaltă 
. cenului, între ei ,a pornit o dispută aprinsă. Gustav scrie : 

„Cînd la 6 iunie, la Karlsruhe, Heinzen a văzut că au fost aduse 
tunuri, el a fugit, întovărăşit de o femeie, la Strasburg". 

La rîndul său, Heinzen spune despre Gustav că e un 
„gidtor".  

„Kosmos" a pierit .ocJai în mome11tul cînd Anold îl co
pleşea cu laude emfatice în ziarul drept-credinciosului Heinzen, 
iar puteicul guven prov.zoriiu şi,a înoetat existenţa tcmai 
în momentul cînd Rodomoute-Heinzen declara în ziaru� său 
că-i va da o „ascultare militară" .  Predilecţia lui Heinzen pen
tru milita1ism în vremuri de pace este cunosoută. 

„Curînd după plecarea lui Struve a ieşit şi Kinkel din comitet, care 
a tncetat în felul acesta de a mai funcţiona" („Deutsche Schnellpost" 
nr. 23, New York). 

Prin urmare, „puternicul guvern provizoriu" se reducea la 
d-nii Ruge, Ronge şi  Haug. Pînă şi Arnold a înţeles că nu 
numai o lume nouă, dar nimic nu se putea crea cu această 
trinitate ; totuşi, oricîte restructurări, variaţii şi combinaţii 
nveau loc, această trinitate constituia nucleul comitetelor pe 
are le crea ulterior. Dar acest individ neobosit nu voia să 
recunoască că a pierdut ; pentru el era important ca în general 
să facă ceva, să întreprindă ceva ; aceasta îi dădea aerul unui 
om ocupat cu profunde combinaţii politice şi, mai ales, îl în
dreptăţea să emită, foarte grav, judecăţi despre toate, îi dădea 
prilejul pentru „apariţii repetate " şi pentru o sporovăială 
plină de mulţumire de sine. 

In ceea ce-l priveşte pe Gottfried, prelegerile sale despre 
drmaturie pentru respeotable Cirty-merchants *-i nu-i ofereau 
nici cea mai mică posibilitate de a se compromite. Pe de altă 
parte, era pe deplin limpede că filnifestul de la 13 martie n u  
urmărea decit un singur scop : să consolideze poziţia uzurpată 
de d-l Arnold în comitetul central european. Mai tîrziu, însuşi 
Gottfried a trebuit să se convingă de aceasta, dar nu era nici
decum în interesul său s-o recunoască. Aceasta a şi făcut ca nu 
mult după ce a apărut manifestul, Dama acerba ** Mockel să 
publice 'În „Kolnische Zeitung" următoarea dec1araţie : soţuJ 

• - negustorii respectabili din City. - Nota trad. 
•• - apriga damă. - Nota trad. 

22 - Marx· Engcls, Opere, voi. ! 
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ei nu a semnat nicidecum apelul, el nu se gîndeşte în general 
la împrumuturi publice şi a şi ieşit din comitetul recent consti
tuit. Răspunsul lui Arnold la acestea a fost o bîrfă apărută în 
„Schnellpost" din New York, în care se spunea că într-adevăr 
Kinkel n-a putut semna manifestul, pentru că a fost bolnav, 
dar l-a aprobat ; planul manifestului a fost elaborat în camera 
lui şi el însuşi şi-a asumat obligaţia de a trimite un anumit 
număr de exemplire în Germania, iar din comitet a ieşit din 
cauză că nu el a fost ales preşedinte, ci generalul Haug. 
Arnold a însoţit această declaraţie de atacuri violente la  
adresa orgoliului lui Kinkel, acest „martir absolut " şi „Becke
rath democratic" ,  şi şi-a exprimat suspiciunea în ceea ce o 
priveşte pe d-na Johanna Kinkel, căreia îi stăteau la dispoziţie 
ziare interzise cum era „Kolnische Zeitung" . 

Or, sămînţa aruncată de Arnold nu a căzut pe pămînt steril. 
„Generosul " Gottfried a hotărît să-şi tragă pe sfoară rivalii 
şi să dezgroape comoari revoluţiei numai pentru sine. Nici 
n-a apucat bine Johanna să dezavueze în „Kolnische Zeitung" 
această acţiune ridicolă, că Gottfried al nostru a lansat, din 
proprie iniţiativă, în ziarele de peste ocean apeluri la un 
împrumut, adăugind totodată ca banii să fie trimişi omului 
„care se bucură de cea mai mare încredere " .  Cine altul putea 
fi acest om dacă nu Gottfried Kinkel ? Pentru început el cerea 
un acont de 500 de lire sterline în vederea fabricării banilor 
de hîrtie revoluţionari. Ruge, fără să piardă nici un m.nut, a 
publicat în „Schnellpost" că el este oasierul Comitetului 
central al democraţiei şi că la el se pot procura asignaţii emise 
de Mazzini, gata tipărite. Aşadar, cine doreşte să pilrdă 500 de 
lire sterline procedează în orice caz mai înţelept procurîndu-şi 
asignaţii gata tipărite decît speculînd cu asignaţii care nici 
nu există încă. Iar Rodomonte-Heinzen a început să urle că, 
dacă d-l Kinkel nu se lasă de manevrele sale, va fi declarat 
fără ocol „duşman al revoluţiei" .  Atunci Gottfried a publicat 
un articol de răspuns în „New Yorker Staatszeitung" 229, rivalul 
făţiş al lui „Schnellpost " .  Prin urmare, de partea cealaltă a 
Oceanului Atlantic războiul se ducea după toate regulile artei, 
în timp ce de partea astălaltă democraţii îşi mai dădeau unul 
altuia sărutul lui Iuda. 

Dar, după cum şi-a dat curînd singur seama, Gottfried i-a 
cam şocat pe virtuoşii filistini democraţi, proclamînd fără jenă 
împrumutul naţional în numele lui. Pentru a repara această 
greşeală, el a găsit următoarea explicatiA · 
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„Acest apel la o contribuţie bănească în vederea unui împrumut 
naţional german nu a pornit nicidecum de la el ; probabil, amici prea 
zeloşi din America s-au folosit de numele lui în acest scop". 

Această declaraţie a provocat următorul răspuns al d-rului 
Wiss, publicat în „Schnellpost11 din New York : 

„Apelul de a se face agitaţie în folosul unui împrumut german mi-a 
fost trimis, aşa cum este îndeobşte cunoscut, de Gottfried Kinkel cu 
ugămintea insistentă de a-l publica în toate ziarele germane şi sînt 
gata să prezint această scrisoare oricui are vreo îndoială în această 
privinţă. Dacă Kinkel a declarat într-adevăr acest lucru, atunci este 
pentru el o datorie de onoare să dezmintă în mod public cele spuse de 
el şi să dea publicităţii corespondenţa dintre noi doi, pentru a arăta 
partidului că nu numai că n-am fost «prea zelos», dar n-am avut nici 
un amestec în această chestiune. In caz contrar este de datoria lui 
Kinkel să-l înfiereze în mod public pe onoratul autor al acestei decla
raţii ca pe un calomniator odios sau, dacă este o neînţelegere la mijloc, 
ca pe un flecar uşuraic şi lipsit de scrupule. In ce mă priveşte, eu nu 
pot crede că Kinkel este capabil de o asemenea perfidie nemaipomenită. 
Doctor C. Wiss" („Wochenblatt der Deutschen Schnellpost", New York). 

e trebuia să facă Gottfried ? El s-a ascuns din nou în 
spatele lui aspra donzella *, declarînd că „flecarul uşuratic 
şi lipsit de scrupule" era Mockel ; el a afirmat că soţia lui a 
pus la cale fără ştirea lui întreaga poveste cu împrumutul. 
Nimic de zis, era o tactică foarte „estetică 11 • 

Căci Gottfried al nostru era flexibil ca o trestie : ba trecea 
pe primul plan, ba se retrăgea pe ultimul plan, ba pornea o 
acţiune, ba se dezicea de ea, după cum i se părea că înclină 
într-o direcţie sau alta sentimentele poporului. Permiţînd bur
gheziei estetizante de la Londra să-l sărbătorească în mod 
oficial ca martir al revoluţiei, în spatele ei el întreţinea încă 
pe atunci legături interzise cu păturile de jos ale emigraţiei, 
reprezentate prin Willich. Trăind în condiţii care, în compa
raţie cu starea sa materială modestă de la Bonn, puteau fi 
considerate strălucite, el scria la Saint-Louis că trăieşte aşa 
cum se cuvine „reprezentantului sărăcimii 11 • Astfel, el respecta 
eticheta de rigoare în relaţiile sale cu burghezia şi totodată 
făcea cuvenita plecăciune în faţa proletariatului. Şi totuşi, 
fiind un om la care imaginaţia era mult mai puternică decît 
raţiunea, a fost şi el contaminat în mod inevitabil de grosolănia 
şi aroganţa parvenitului, ceea ce a făcut ca mulţi dintre 
b ărbaţii virtuoşi ai emigraţiei să-i întoarcă înţepaţi spatele. 
Foarte caracteristic pentru el este articolul despre expoziţia 

* - aprigei dame. - Nota trad. 

22* 
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industrială, pe oare l-a publicat în „Kosmos " .  Cel mai mult l-a 
impresionat oglina enormă expusă la Palatul de cristal. 
Pentru el lumea obiectivă se reduce la o oglindă, iar cea 
subiectivă la frazeologie. Sub pretextul de a dezvălui latura 
frumoasă a tuturor lucrurilor, el cochetează * cu ele şi 1această 
cochetărie el o numeşte, după împrejurări, cînd poezie, cînd 
jertfire de sine, cînd religie. In realitate, el are nevoie de toate
acestea pentru a cocheta cu sine însuşi. Dar el nu poate evita 
ca în practică să iasă la lumină partea urîtă, cînd imaginaţia 
se transformă în minciună şi exaltarea în josnicie. De altfel lui 
Gottfried al nostru i se putea prezice că, de vreme ce a încăput 
pe mina unor paiaţe cu atîta experienţă cum sînt Gustav şi 
Arnold, va trebui să-şi lepede pielea de leu. 

* In germană joc de cuvinte intraductibil : „schone Seite" - „latura 
frumoasă", „schontun" - a cocheta. - Nota trad. 
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XII 

Expoziţia industrială a deschis o eră nouă în viaţa emigran
ţilor. In timpul verii, un mare val de filistini germani a inundat 
Londra ; filistinul german nu se simţea în largul lui în marele 
şi zgomotosul Palat de cristal şi nici în şi mai marea, mai 
zgomotoasa, mai agitata şi mai trepidanta Londră ; sfîrşind 
truda lui zilnică - obligaţia de a vizita în sudoarea frunţii 
expoziţia şi celelalte monumente ale oraşului -, filistinul 
-german se odihnea la birtul „Hanau" al lui Schărttner sau la 
birtul „Steaua" al lui Gohringer, unde totul avea un iz plăcut 
le bere, de tutun şi de politică de cafenea. Aii „era prezentă 
întreaga patrie" şi, în plus, îi puteai vedea pe gratis pe cei 
mai mari bărbaţi ,ai Germniei. Veneau aici membri ai parla
mentului, deputaţi din cameră, comandanţi de oşti, oratorii 
luburilor din frumoasele vremut de la 1848 şi 1 849, şi fumînd 
din pipă ca orice muritor de rînd, cu o demniita:e de nezdrun

-cinat, discutau în fiecare zi coram publico * cele mai arză
toare chestiuni din pitrie. Acesta era l ocul unde mic-bur
ghezul germn, dacă se .îndura să dea bni pentru itev,a 

-sticle de vin ieftin, putea să afle de-a fir a p ăr tot ce se p e
trecea în cele mai secrete consfătuiri ale guvernelor euro
pene. Aici pwtea să afJe cu exactitate ·în ce moment „ va începe 
atacul " .  Totodată ei atacau o sticlă după alta şi partizanii 
diferitelor păreri plecau apoi acasă fără a se ţine prea bine pe 
picioare, dar susţinuţi de conştiinţa că şi-au dat obolul la 
salvarea patriei. Niciodată emigranţii n-au băut mai mult şi 
cu .cheltuiială mi puţină iea în ·timp.l cînd .acş. fiilistini buni 
ie plată Se îngrămădiseră în număr mare la ondra. 

Adevărata organizaţie a emigraţiei a fost tocmai această 
organizaţie de cai enea sub egida lui Silenus-Schăttner 230 din 

* - în faţa tuturor. - Nota trad. 
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strada Long Acre, ajunsă la cea mai mare înflorire datorită 
expoziţiei. In acest birt îşi ţinea regulat şedinţele adevăratul 
Comitet central. Toate celelalte comitete, organizaţii, gru
puri de partid nu erau decît simple blufuri, arabescuri pa
triotice ale acestui obicei autentic german de a trîndăvi tot 
timpul prin cîrciumi. 

Pe atunci emigraţia mai primise întăriri în persoana d-lor 
Meyen, Faucher, Sigel, Goegg, Fickler şi alţii. 

Meyen, 1acest arid oare din greşeală a venit pe lume fără 
ţepi, a fost zugrăviit cîndva de Goethe, sub numele de Poin
sinet, 1astfel : 

11In literatură, ca şi în societate, se pot întîlni asemenea figuri mici, 
amuzante, rotofeie, înzestrate cu un mic talent oarecare, întotdeauna foarte 
agasante şi sîcîitoare ; întrucît oricine le poate lesne privi de sus, ele 
oferă oamenilor prilejul de a se distra pe socoteala lor, ceea ce nu 
le împiedică însă să tragă foloase de pe urma acestei situaţii ; ele 
trăiesc, acţionează, numele lor este pomenit şi pretutindeni sînt bine 
primite. Dacă au un insucces, nu-şi pierd cumpătul, ci îl iau ca pe un 
caz izolat, sperînd că viitorul le va aduce cele mai frumoase succese. 
In lumea literară franceză, o asemenea figură este Poinsinet. Este pur 
şi simplu de necrezut cîte i s-au făcut, în cîte încurcături a fost băgat, 
de cîte ori a fost păcălit. Nici chiar moartea lui tragică - a murit în 
Spania înecat - nu poate face să pălească impresia ridicolă pe care a 
produs-o viaţa lui, întocmai cum o petardă de artificii nu capătă impor
tanţă prin aceea că, după ce a pocnit cîtva timp, sfîrşeşte printr-un tros
net şi mai puternic" 31• 

Dimpotrivă, scriitori contemporani spun despre el urmă
o arele : Eduard Meyen se număra p rintre rprezentanţii ,;ho
tărîţi" ai inteligenţei Berlinului în opoziţie cu prostia de 
masă a restului Germaniei. Impreună cu prietenii săi Migge, 
Klein, Zabel, Buhl şi alţii a organizat şi el la Berlin 1 1 0  uniune 
a cărăbuşilor" *. Fiecare dintre aceşti cărăbuşi avea foiţa lui 
separată, Eduard Meyen avea foiţa de seară din Mannheim **,  
unde cu mari eforturi îşi  depunea în fiecare săptămînă cîmă
ciorul verde al corespondenţei sale. Meyen a fabutit chiar ca în 
1 845 să aibă de gînd să scoată o revistă lunară ; primea arti
cole de pretutindeni, editorul aştepta, dar tot planul a căzut 
în b altă din pricină că Eduard, dup ă ce timp de 8 luni l-au 
trecut sudori reci de teamă, a declarat că n-o poate scoate 
fo capăt cu propectul editării. Intrucît Eduaro l nostru îşi 
ia în serios toate copilăriile sale, după revoluţia din martie 
de la Berlin trecea drept un om care ia în serios mişcarea. a 

* In germană joc de cuvinte : 1 1Maikafer" - „cărăbuş", aici „Meyen
kafer" (aluzie la numele lui Meyen). - Nota trad. 

** - „Mannheimer Abendzeitung". - Nota red. 
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Londra a lucrat, împreună cu Faucher, la ediţia în limba 
germană a lui „lllustoated London News " ,  ieondus şi cenzu.at 
de o bătrînă care în urmă cu vreo 20 de ani înţelegea puţin 
limba germană ; a fost însă înlăturat ca necorespunzător, 
p entru că s�a încpăţîn:t să publice în această revistă pro
fundul său articol despre sculptură publicat încă înainte cu 
10 ani la Berlin. Cînd însă emigraţia kinkeliană 1-a numit 
mai tîrziu secretarul ei, şi-a dat seama că este un homme 
d'etat * practic şi a anunţat într-o circulară litografi.tă că a 
aj uns la „un punct de vedere statornic" . După moartea sa, 
în moştenirea lăsată de cărăbuş se vor găsi o sumedenie de 
titluri pentru lucrări proiectate. 

Strîns legat de Meyen este colegul său de redacţie şi de 
secretariat Oppenheim. Despre Oppenheim se spune că nu 
este un om, ci o figură legor.că ; şi anume că însăşi zeiţa 
plictiselii a venit pe lume la Frankfurt pe Main sub chipul 
fiului unui bijutier evreu. Cînd Voltaire scria : „Tous Ies 
genres sont bons excepte le genre ennuyeux" * *, el a pre
simţit apariţia lui Heinrich Bernhard Oppenheim al nostru. 
Noi personal preferăm pe scriitorul Oppenheim oratorului 
Oppenheim. De scrierile lui te poţi salva, dar de cuvîntările 
lui c'est impossible ***. Se prea poate ca teoria lui Pitagora 
despre peregrinarea sufletelor să fie justă, dar nu p oate fi 
stabilit numele pe care l-a purtat în secolele trecute Heinrich 
Bernhard Oppenheim, pentru că niciodată încă, în nici un 
secol, un om nu şi-a făcut un nume printr-o flecăreală insupor
tabilă. Viaţa sa se rezumă la trei momente strălucite : redac
tor al lui Arnold Ruge, redactor al lui Brentano, redactor al 
lui Kinkel. 

l treilea din ac·eastă dică este dl JulJus Faucher. El este 
unul dintre reprezentanţii coloniei hugenote din Berlin ai 
cărei membri se pricep 1să-şi vailorifice u mută ingeniozitate 
micul lor talent. 1n a.ena activităţii publice el a păşit mai 
întîi ca stegar Pistol 232 al adepţilor p artidului libertăţii co
merţului şi în această calitate el a şi fost angaj at de negus
torii din Hamburg pentru a face propagandă. ln timpul fră
mîntărilor revoluţionare, ei i-au permis să propovăduiască 
libertatea comerţului sub forma fioroasă a anarhiei. Cînd 
acest lucru n-a mai corespuns cerinţelor momentului, el a 

* - bărbat de stat. - Nota trad. 
** - „Toate genurile sînt bune cu excepţia genului plicticos" (Voltaire. 

Prefaţă la comedia „Fiul rătăcitor"). - Nota trad. 
*** - este imposibil. - Nota trad. 
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fost concediat şi, împreună cu Meyen, a devenit redactor al 
ziarului „Abend-Post" din Berlin. Sub pretextul că în genere 
statul trebuie desfiinţat şi că trebuie introdusă anarhia, el s-a 
eschivat aici de la o opoziţie periculoasă faţă de guvernul 
existent şi cînd, mai tîrziu, fiţuica a sucombat din cauza lipsei 
-de bani pentru cauţiune, „Neue Preussische Zeitung" şi-a ex
primat regretul cu privire la soarta lui Faucher, singurul 
scriitor merituos dintre democraţi. Aceste relaţii cordiale cu 
.,Neue Preussische Zeitung" au devenit curînd .tît de intime, 
încît la Londra Faucher al nostru a început să scrie cores
pondenţe pentru această gazetă. Participarea lui Faucher la 
politica emigranţilor n-a fost de lungă durată ; pasiunea lui 
pentru libertatea comerţului l-a făcut să înţeleagă că adevă
rata lui menire este activitatea comercială, la care s-a întors 
plin de zel, şi în acest domeniu el a realizat o lucrare pe care 
nimeni încă n1a depăşit-o pînă acum : a eJabo1at un preţ 
curent al 1artico1lor sale după o desătîrşită Oară mobilă. Prin 
indiscreţia lui „Breslauer Zeitung" ,  acest document a fost 
adus la cunoştinţa publicului larg. 

Acestei constelaţii alcătuite din 3 stele ale inteligenţei 
berlineze i se opune o constelaţie alcătuită din 3 reprezen
tanţi 1ai fermităţii convingerlor sud-gemane : Sigl, Fic.ler, 
Goegg. 

Fmnz Sigel, după descrierea prietenului său Goegg, este 

„un bărbat scund, fără barbă, care prin toată înfăţişarea sa aminteşte 
de Napoleon" ; el, după cum spune acelaşi Goegg, este un „erou", un 
„om al viitorului", „în primul rînd un om genial, înzestrat cu spirit 
creator şi preocupat în permanenţă de noi planuri". 

Intre noi fie spus, generalul Sigel este un tînăr locotenent 
badenez, un om cu un caracter ferm şi u ambiţii. El a citit 
în istoria campaniilor militare ale revoluţiei franceze că sal
tul de la gradul de sublocotenent la acela de comandant su
prem este un flea c  şi, din acel moment, pentru tinerelul imberb 
era un lucru stabilit că Franz Sigel trebuie să ajungă cîndva 
comandantul suprem al unei armate revoluţionare oarecare. 
Popularitatea de care s-a bucurat în rîndurile armatei dato
rită unei potriviri de nume *, şi insurecţia din Baden din 1 849 
l-au ajutat să-şi vadă dorinţa împlinită. Sînt cunoscute bă
tăliile pe care le-a dat pe Neckar şi cele pe care nu le-a dat 
în Pădurea neagră ; iar retragerea lui în Elveţia este re
cunoscută chiar şi de duşmanii săi ca o manevră oportună şi 

* Vezi volumul de faţă, pag. 355. - Nota red. 
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justă. Planurile sale militare sînt o dovadă că a studiat răz
boaiele revoluţionare. Pentru a rămîne credincios tradiţiilor 
revoluţionare, eroul Sigel, fără a ţine seama de inamic, fără 
i se sinchisi de liniile de operaţii şi de căile de retragere, 
precum şi de alte asemenea mărunţişuri, trecea cu conştiin
ciozitate de pe o poziţie aleasă la timpul său de Moreau pe 
alta, şi dacă, cu toate acestea, nu a izbutit să parodieze în 
toate amănuntele campania lui Moreau, dacă în loc să treacă 
Rinul la Paradies ha trecut la Eglichau, aceasta se explică 
p rin obtuzitatea inamicului, care n-a ştiut să preţuiască o 
manevră atît de savantă. In ordinele şi instrucţiunile sale, 
Sigel apare a un propovăduitor, dovedind în ele, e drept, 
mai puţină strălucire a stilului, dar mai multă convingere de
cît Napoleon. Ulterior el s-a ocupat cu elaborarea unui în
dreptar pentru ofiţerii revoluţionari din toate armele : din 
.cest îndreptar avem posibilitatea să reproducem următorul 
p asaj interesant : 

„Ofiţerul revoluţionar, potrivit regulamentului, trebuie să aibă : în 
afară de chipiu încă ceva cu ce să-şi acopere capul, 1 sabie cu teacă, 
1 eşarfă negru-roş-galben din păr de cămilă, 2 perechi de mănuşi din 
piele neagră, 2 tunici, 1 manta, 1 pereche de pantaloni de postav, 1 cra
vată, 2 perechi de cizme sau ghete, 1 geamantan din piele neagră lung 
de 12, înalt de 10 şi lat de 4 ţoli, 6 cămăşi, 3 perechi de indispensabili, 
8 perechi de ciorapi, 6 batiste, 2 prosoape, cele necesare pentru spălat, 
bărbierit şi pentru scris, 1 tăbliţă reglementară de scris, 1 perie de haine 
şi 1 regulament al serviciului de campanie". 

Joseph Fickler (potivit ·OaTacterizăii făcute de pietenul 
său Goegg} 

„este un model de tribun al poporului, cinstit, hotărît, de o stator
nicie de neclintit, care a atras de partea sa întregul Baden de sus şi 
regiunea lacurilor şi care, datorită suferinţelor şi luptei sale îndelungate, 
şi-a cîştigat o popularitate aproape tot atît de mare ca şi a lui Brentano". 

Joseph Fickler avea, aşa cum se cuvine unui tribun al po
porului cinstit, hotărît şi neclintit, o faţă grasă ca o lună 
plină, o ceafă groasă şi o burtă respectabilă. Despre viaţa lui 
de pînă acum se ştie doar că şi-a cîştigat hrana cu ajutorul 
unei sculpturi artistice în lemn datînd din secolul al XV-lea 
şi al unor relcve avînd o oarcare ·legătură cu Conciliul de 
la Constanţa 233 ; el arăta contra pată aceste curiozităţi că
lătorilor în trecere şi amatorilor de artă străini, vînzîndu-le 
totodată suveniruri „antice " ,  pe care, după cum povesteşte 
Fickler însuşi cu multă satisfacţie, le comanda mereu „după 
modele anticeu .  
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Singurele sale isprăvi din timpul revoluţiei au fost, în 
primul rînd, arestarea sa, din ordinul lui Mathy, după termi
narea sesiunii preparlamentului 234, şi, în al doilea rînd, aresa
rea sa, din ordiţul lui Ramer, la Stuttgart în iunie 1 849. Da
torită acestor arestări, a ocolit cu bine pericolul de a se 
compromite. Mai tîrziu, democraţii din Wirttemberg au de
pus pentru el o cauţiune de 1 .000 de guldeni, iar Fickler a 
şters-o incognito la Thurgau şi,  spre marea mîhnire a cheza
şilor lui, n-a mai dat nici un semn de viaţă. Nu se poate 
nega că în „Seeblătter" el a transpus cu succes, în cerne�lă 
tipografică, sentimentele şi opiniile ţăranilor din regiunea 
lacurilor. De altfel, referindu-se la amicul său Ruge, el este 
de părere că prea multă minte strică ; de aceea l-a şi prevenit 
pe amicul său Goegg că nu e bine să frecventeze biblioteca 
British Museum. 

Amandus Goegg este, aşa cum îl aată numele său, un om 
amabil, 

„e drept, nu un mare orator, dar un cetăţean cinstit, care prin com
portarea sa nobilă şi modestă şi-a cîştigat pretutindeni prieteni" („West
amerikanische Blătter"). 

Din nobleţe, Goegg a devenit membru al guvenului pro
vizoriu din Baden, unde, după cum mărturiseşte el însuşi, n-a 
putut întreprinde nimic împotriva lui Brentano şi, din . mo
destie, a îngăduit să i se dea titlul : domnul dictator. Nimeni 
nu tăgăduieşte că realizările lui în calitate de ministru de 
finanţe erau modeste. Tot din modestie, la Donaueschingen, 
el a proclamat în ultima zi înainte de retragerea generală 
spre Elveţia, pentru care se şi dăduse ordinul respectiv, „re
publica social-democrată" .  ai tîrziu, din aceeaşi modestie, 
a afirmat (lui Ianus-Heinzen 235 în 1 852) că la 2 decembrie 
proletariatul din Paris a fost înfrînt pentru că nu a avut clar„ 
viziunea democratică badenezo-franceză pe care o avea el, 
Goegg, şi nici cea proprie Germaniei de sud franceze. Cei 
care doresc şi alte dovezi ale modestiei lui Goegg şi ale exis
tenţei unui „partid al lui Goegg" le pot găsi în lucrarea : „Pri
vire retrospectivă asupra revoluţiei din Baden etc. " ,  Paris 
1 850, scrisă chiar de el. Incununarea modestiei sale au con
stituit-o afirmaţiile făcute de el la o adunare publică din 
Cincinnati : 

„După eşuarea revoluţiei din Baden au venit la el, la Zlrich, oameni 
de vază, care i-au spus că la revoluţia din Baden au participat repre
zentanţi i tuturor neamurilor germane şi de aceea ea trebuie consi-
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derată ca o cauză a întregii Germanii, întocmai aşa cum revoluţia de 
la Roma este revoluţia întregii !talii .  El, Goegg, a fost conducătorul care 
a perseverat pînă la capăt, de aceea trebuia să devină un Mazzini ger
man. Din modestie el a refuzat". 

De ce ? Cel care a fost o dată domnul „dictator" şi pe 
deasupra prietenul jurat al lui „Napoleon" Sigel poate „să 
devină şi n Mazzini german" . 

După ce, prin sosirea acestor persoane şi a altora ca ei, 
dar mai puţin remarcabili, emigraţia s-a văzut au grand com
plet *, ea a putut porni la luptele măreţe despre care cititorul 
va afla în cîntul ce va urma . 

• în păr. - Nota trad. 
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XIII 

Chi mi dara la voce e le parole, 
E un proferir magnanimo e profondo ! 
Che mai cosa piu fiera sotto il sole 
Non fu veduta în tutto quanto il mondo ; 
L'altre battaglie fur rase e viole, 
Al raccontar di questa i confondo ; 
Perche il valor, e'l pregio della terra 
A fronte son condotti in questa guerra. 

(Bojardo, O"lando innam. Canto 27 *) 

Cine-mi va da putere şi cuvinte 
0-ncăierare cîncenă să cînt 
Cum nu au mai cîntat rapsozii înainte. 
De cînd ne războim pe acest pămînt, 
Războaiele ce-au mai cîntat poeţii 
Pe ling-acesta par suave flori, 
Căci n-am mai pomenit în lupta vieţii 
Atîta zel şi foc la luptători. 

O dată cu completarea emigraţiei prin aceste ultime fa
shionable arrivals **, sosi momentul cînd ea trebuia să în
cerce „să se organizeze" pe soară largă, să ia o fonnă dei
nitivă. Era de aştepat ca aceste încercări să degenereze 
într-o ostilitate înverşunată. Războiul dus în coloanele zia
relor de peste ocean a ajuns acum la apogeu. Şicane perso
nale, intrigi, uneltiri, o fanfaroadă exagerată, în asemenea 
meschinării îşi iroseau forţele marii bărbaţi. Dar, datorită 
acestui lucru, emigraţia a cîştigat ceva, şi anume o istorie a 
ei proprie, care se desfăşura în afara istoriei mondiale, o po
litică de breaslă alături de politica oficială. Din aceste certuri 
interne emigraţia a dobîndit sentimentul importanţei ei. In
trucît îndărătul tuturor acestor strădanii şi ciocniri se ascun-

• - Bojardo. Orlando înamorat. Cîntul 27. - Nota tTad. 
** - celebrităţi nou venite. - Nota tTad. 
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deau calculele în :legătură cu banii partidului democratic, cu 
acst sfînt Gral 236, rivalitatea transcendentală, disputa in le
gătură cu barba împăratului Barbarosa, s-a transformat foarte 
repede într-un concurs obişnuit de măscărici. Cine doreşte să 
studieze acest război între şoareci şi broaşte 237, •chiar de La 
sursă, găseşte toate documentele necesare în 11Schnellpost " 
din New York, „New Yorker Deutsche Zeitung" ,  „Allgemeine 
Durtsche Zeitung " ,  1 1Staatszeitung " ,  ,în 1 1Correspondeni" din 
Baltimore, în 1 1Wecker " şi în alte zi.are germano-americane. 
Totuşi, această cochetare cu pretinsele uniuni şi conspiraţii 
născocite, toată această zarvă făcută de emigraţie nu a ră
mas fără unele consecinţe destul de grave. Ea a oferit gu
vernelor motivul mult dorit de a aresta un număr mare de 
oameni în Germania, de a bara drumul oricărei mişcări în 
ţară şi de a intimida pe mic-burghezul german, folosind j al
nicele momii de paie de la Londra ca pe nişte sperietori de 
ciori. Departe de a fi cit de cit primejdioşi pentru situaţia 
existentă, aceşti eroi ai emigraţiei doreau cu ardoare un 
singur lucru : ca în Germania să se aştearnă o linişte de 
moarte, pentru ca vocea lor să fie cu atît mai bine auzită 
şi nivelul conştiihţei sociale să fie atît de scăzut, încît chiar 
oamenii de calibrul lor să p ară mărimi remarcabile. 

Noii sosiţi, bărbaţi virtuoşi din sudul Germaniei, nefiind 
legaţi de nici una dintre părţi, e aflau la Londra în cea mai 
avantajoasă situaţie : ei puteau apărea în rolul de împăciui
tori între diferitele clici şi totodată să strîngă întreaga emi
graţie ca pe un cor în j urul personalităţilor de seamă. !nalt 
dezvoltatul lor simţ al datoriei le impunea să nu piardă ocazia 
ce li se prezenta. Dar în acelaşi timp ei îl şi vedeau pe Ledru
Rollin, care în această privinţă era întru totul solidar cu ei, 
instalat în fotoliul de preşedinte al Republicii franceze. Pen
tru ei, ca cei mai apropiaţi  vecini ai Franţei, era important 
să fie recunoscuţi de guvernul provizoriu al Franţei ca gu
vernanţi provizorii ai Germaniei. Pentru Sigel, în special, era 
important ca Ledru să-i garanteze postul de comandant su
prem. Dar la Ledru puteai să ajungi numai trecînd p este 
cadavrul lui Arnold. Pe lingă aceasta, p e  atunci le mai im
punea masca de caracter pe care o purta Arnold, şi el tre
buia, ca o stea filozofică a nordului, să lumineze crepusculul 
lor sud-german. De a'eea ei sau �dresat mai ,întîi lu. Ruge. 

De cealltă par,te se afla, în pimul rJnd, Kinkel, cu cer
cul său intim - Schurz, Strodtm.ann, Schimmelpfennig, Te
chow etc. -, apoi foştii deputaţi din parlament şi din camere. 
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în frunte cu Reichenbach, cu Meyen şi Oppenheim, ca repre
zentanţi literari, în sfîrşit Willich cu ceata lui, care rămînea 
însă în umbră. Aici rolurile erau distribuite în felul urmă
tor : Kinkel, în calitate de pasifloră, îi reprezenta pe filistinii 
germani în general ; Reichenbach, fiind conte, reprezenta 
burghezia ; iar Willich, fiind Willich, reprezenta proletariatul. 

Despre August Willich trebuie spus,  în primul rînd, că 
întotdeauna Gustav a nutrit faţă de l o neîncredere ascunsă, 
din cauza craniului său ţuguiat, în care eacerbarea înfumu
rării striveşte toate celelalte facultăţi. Un oarecare filistin 
german, văzîndu-1 pe fostul locotenent Willich într-o berărie 
din Londra, a pus speriat mina pe pălărie şi a luat-o la goană, 
strigînd : „Dumnezeule, cum seamănă omul ăsta cu domnul 
nostru Iisus Hristos I " .  Pentru a accentua această asemănare, 
Willich, nu mult înainte de ibucnirea revoluţiei, a �ucrat un 
timp ca dulgher. Apoi, în timpul campaniei din Baden-Palati
nat el şi-a arogat rolul de conducător al partizanilor. 

Conducătorul partizanilor, acest uraş al vechilor condo
tieri italieni, este o apariţie originală în războaiele modeme, 
îndeosebi în Germania. Conducătorul partizanilor, obişnuit 
să acţioneze din proprie iniţiativă, se împotriveşte oricărui 
comandament suprem general. Partianii nu i se supun decît 
lui, dar şi el depinde întru totul de ei. De aceea disciplina 
într-un detaşament de voluntari are un caracter cu totul spe
cial : în funcţie de împrejurări, ea este cînd excesiv de se
veră, cînd - şi asia de cle mai multe ori - cum nu se poate 
mai slabă. Conducătorul partizanilor nu poate în permanenţă 
să dea ordine şi să fie autoritar ; adesea este nevoit să intre 
în voie oamenilor, să atragă pe fiecare în parte prin tot felul 
de gingăşii. Calităţile militare obişnuite nu sînt aici de prea 
mare folos şi, pentru a impune respect subalternilor, vitej ia 
trebuie întărită prin alte calităţi. Chiar dacă conducătorul 
este lipsit de nobleţe, el trebuie să aibă cel puţin o conştiinţă 
nobilă, completată în mod necesar prin perfidie, spionare, 
intrigi şi, în practică, printr-o j osnicie camuflată. In felul 
acesta nu numai că-şi cîştigă simpatia soldaţilor săi, dar co
rupe şi populaţia, ia prin surprindere pe duşman şi este re
cunoscut ca o personalitate marcantă, îndeosebi de către 
adversar. Toate acestea nu sînt însă suficiente pentru a ţine 
în frîu un detaşament de voluntari, care fie că este format 
de la bun început în cea mai mare parte din lumpenproleta
riat, fie că s-a asimilat curînd cu aceasta. Pntu aceasta ete 
nevoie de o idee înaltă. De aceea conducătorul detaşamen-
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tului de voluntari trebuie să posede o chintesenţă de idei 
fixe, trebuie să fie un om cu principii, care să aibă mereu 
înaintea ochilor misiunea sa de salvator al lumii. Prin pre
dici ţinute în faţa frontului şi printr-o susţinută propagandă 
instructivă în cadrul discuţiilor personale cu fieare soldat 
în parte, el trebuie să le insufle această idee înaltă şi să 
itransforme în felul acesta întregul detaşament în fiii săi spi
Tituali. Dacă această idee înaltă are un caracter speculativ, 
mistic şi se ridică deasupra nivelului j udecăţii obişnuite, dacă 
ea are anumite trăsături hegeliene - asemenea ideii pe care 
generalul Willisen încerca s-o inoculeze irmatei prusiene 230 
- cu atît mai bine. Aşadar, nobila conştiinţă este insuflată 
fiecărui partizan în parte, iar faptele vitejeşti ale întregului 
detaşament capătă astfel o consfinţire speculativă are îl ri
dică cu mult deasupra obişnuitului curaj nechibzuit ; iar 
faima de care se bucură un astfel de detaşament se explică 
nu atît prin acţiunile sale, cit prin menir.a sa mesianică. 
Fermitatea detaşamentu1ui sporeşte dică .. i pui pe toţi ostaşii 
să j ure că nu vor supravieţui eşecului cauzei pentru care 
luptă şi, cîntînd cîntece sfinte, vor prefera să se lase masa
.eraţi, pînă la ultimul om, sub ultimul copac de la graniţă. 
Este foarte firesc ca un asemenea detaşament şi un asemenea 
conducător să se simtă pîngăriţi de contactul cu ostaşii laici 
obişnuiţi şi să caute orice prilej pentru a se separa de ar.tă 
sau pentru a se descotorosi imediat de societatea celor necre
dincioşi ; şi nimic nu le era mai odios decît un corp mare de 
armată şi războiul mare, în care perfidia, sprij inită de un elan 
înalt, nu poate face prea mult dacă desconsideră regulile 
obişnuite ale artei militare. Aşadar, conducătorul partizani
lor trebuie să fie un cruciat în adevăratul sens al cuvîntului : 
el trebuie să îmbine în una şi aceeaşi persoană pe Petru er
mitul şi Walter sărmanul. Vieţii uşuratice duse de detaşa
mentul său alcătuit din elemente eterogene, el trebuie să-i 
opună virtutea sa ; el nu trebuie să se lase îmbătat de nimeni 
în aşa hal încît să cadă sub masă, ci să prefere să-şi bea 
sticla cînd nu-l vede nimeni, la rigoare chiar noaptea în pat. 
Dacă din slăbiciune omenească i se întîmplă să se întoarcă 
la cazarmă noaptea, la o oră nereglementară, după ce a gustat 
prea mult din plăcerile lumeşti, el nu va intra niciodată pe 
poartă, ci  va prefera să facă un ocol şi să sară neobservat 
zidul pentru a nu da un exemplu rău. El trebuie să rămînă 
indiferent faţă de farmecele feminine, în sch imb va produce 
o bună impresie dacă îşi va lua din cînd în cînd în pat vreo 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

calfă de croitor, aşa cum proceda Cromwell cu subofiţerii lui ; 
în general însă, el nu trebuie să aibă un mod de viaţă prea 
ascet. Intrucît în spatele lui cavaliere della ventura * stau 
cavalieri del dente "* ai detaşamentului său, care trăiesc ma. 
ales din rechiziţii şi din încartiruiri gratuite, iar Walter săr
manul este adesea nevoit să închidă ochii, chiar şi numai 
din această cauză este nevoie ca Petru ermitul să fie în per
manenţă gata să-l consoleze că asemenea măsuri neplăcute 
sînt luate exclusiv în scopul salvării patriei şi deci în pro
priul interes ,l celor foviţi de aceste măsu1i. 

Toate aceste calităţi ale conducătorului partizanilor din 
timp de război se manifestă şi în timp de pace, suferind, e 
drept, unele schimbări, dar nu tocmai fericite. Inainte de 
toate, el trebuie să păstreze un nucleu în vederea unui nou 
detaşament şi în permanenţă să trimită subofiţeri care să re
cruteze oameni. Acest nucleu, alcătuit în cea mai mare parte 
din rămăşiţele detaşamentului de voluntari şi din plebea emi
graţiei, este ţinut în cazărmi, pe socoteala guvernului (de 
pildă la Besa;on 239) . sau altcumva. Viaţa în cazărmi trebuie 
să fie sfinţită de o idee ; acest lucru este realizat prin comu
nismul de cazarmă, datorită căruia dispreţul faţă de activi
tatea obişnuită a cetăţenilor capătă o semnificaţie mai înaltă. 
Dar întrucît o asemenea cazarmă comunistă nu se mai supune 
regulamelui militar, ci numai unei auforiităţi morale şi 
preceptlor j ertfirii de sine, nu se putea să nu se încingă din 
cînd în .oind păruili din pricina •casieriei comune şi uneori 
se înHmplă ,ca autoLtaitea morală să iasă cam Şifonată din 
aeste ,încăierări. Dacă undeva pe Proape se ilă vreo uniune 
. meseriaşilor, ea poate fi folosită ca punct de recrutare pen
tu completarea detaşamentului care urmează să ia fiinţă, 
zugrăvindu-se meseriaşilor, ca o .compensaţie penitru munoa 
for grea din prezent, perspectivele vieţii de petreceri şi de 
aventuri pe care o duc partizanii. Uneori lucrurile pot ti 
aranjate în aşa fel, încît, dată fiind înalta semnificaţie prin
cipială ipe care o are cazarma aceasta pentru viitorJl prole
tariatului, uniunea meseriaşilor să contribuie băneşte la între
ţinerea detaşamentu1i.  Amt în azarmă t şi în uniunea 
meseriaşilor, p redica şi maniera patriarhal-familiară de a 
vorbi ,cu oamenii nu rămîne fără efect. Nici în .timp de pace 
partizanul nuşi pierde încrederea abslută şi nestrămutată 

* - cavaler în căutare de aventuri, căpetenia unei cete de mer
cenari. - Nota trad. 

** - cavaleri care dau din fălci, linge-blide. - Nota trad. 
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necsară lui ; şi, şa m în timp de război, dpă fiecare 
îfrîngere, prorea o vidoie pentu a doua li, tot aşa 
şi acm l prolmă mereu necesitatea fizică şi ce.i
tuinea moală că cel mai tîrziu peste două săptămîni fai
ma. acţiune „va începe".  Şi întrucît el treb!ie Să iaibă în 
peranenţă în faţă un duşman, iar celor nobili li se opun în
totdeauna cei josnici, el descoperă la aceştia din urmă o 
duşmănie înverşunată împotriva lui şi, fiind convins că cei 
josnici - din ura stîrnită de popularitatea lui binemeritată -
şi-au pus în gînd să-l otrăvească sau să-l înjunghie, ţine înto t
deauna ascuns sub căpătîi un cuţit lung. Intocai aşa cum în 
timp de război conducătorul partizanilor nu p oate repurta nici 
un fel de succese dacă nu-şi închipuie că p opulaţia îl divi
nizează, tot aşa şi în timp de pace, chiar dacă nu are legături 
politice reale întotdeauna, el le presupune sau şi le imagi
nează, ceea ce duce uneori la mistificări ciudate. Talentul în 
ceea ce priveşte rechiziţiile şi încartiruirile gratuite apare 
din nou sub forma unui p arazitism comod. Rigurosul ascetism 
moral al lui Orlando al nostru, dimpotrivă, în timp de pace 
este supus, a tot ce e nobil şi măreţ, la o grea încercare. 
Bojardo spune în cîntul 24 : 

Turpin despre contele Braxa zice 
Că o viaţă întreagă a fost neprihănit ; 
Să creadă ăst-lucu pe nimeni nu opresc ! 

Dar se ştie că mai tîrziu ochii frumoasei Angelica l-au 
făcut pe contele Braxa să-şi piardă minţile, şi Astolf a trebuit 
să-i aducă din nou mintea din lună, după cum ne istoriseşte 
atît de fermecător messer Lodovico Ariosto 240• Modernul 
nostru Orlando s-a confundat însă cu poetul, care p ovesta 
că şi el şi-a pierdut minţile din cauza dragostei, dar că şi 
le-a regăsit căutîndu-le cu buzele şi cu mîinile pe pieptul 
Angelicăi sale, cu care prilej însă, drept mulţumire, a fost 
alungat din casă. 

In politică, conducătorul partizanilor se dovedeşte de o 
iscusinţă neîntrecută în ceea ce priveşte toate mijloacele 
războiului de guerilă. In conformitate cu sensul însuşi al cu
vîntului „partizan" ,  el merge de la un partid la altul *. Intrigi 
meschine, tertipuri j alnice, minciuni ocazionale, perfiie care 
îmbracă forma unei indignări morale apar la el a simptome 
fireşti ale unei conştiinţe nobile, şi, pătruns de credinţă î.. 

* Joc de cuvinte : „Parteigănger" - „partizan" ; cuvînt format din 
„Partci" - „partid" şi „Gănger" - „cel care merge". - Nota red. 

23 - M a rx-Engels, Opere, voi. 8 
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misiunea sa şi în înalta semnificaţie a cuvintelor şi faptelor 
sale, el declară categoric : „Eu nu mint niciodată I " .  Ideile 
fixe îi oferă un văl admirabil pentru camuflarea perfidiei şi 
fac oa rstănacii emigranţi, lipsiţi le orice idei, să creadă 
că el, omul ideilor fixe, nu-i decît un prost, iar un individ 
trecut prin ciur şi dîrmon ca el tocmai de asta are nevoie. 

Don Quij ote şi Sancho Panza într-o singură persoană, tot 
atît  de îngrăgostit de traista cu merinde ca şi de ideile sale 
fixe, entuziasmat de întreţinerea gratuită a cavalerilor rătă
citori nu mai puţin decît de gloria lor, erou al războaielor 
liliputane şi al intrigilor minuscule, care-şi ascunde şiretenia 
sub masca unui caracter ferm - iată-l pe Willich, pe care 
adevăratul viitor îl aşteaptă în preriile lui Rio Grande del 
Norte. 

Intr-o scrisoare adresată redacţiei ziarului „Deutsche 
Schnellpost" din New York, d-l Goegg lămureşte în felul 
următor relaţiile dintre cele două elemente ale emigraţiei 
descrise mai sus : 

„Ei" (germanii din sud) „au hotărît să încerce să se unească cu cele
lalte fracţiuni pentru a restabili prestigiul Comitetului central muri
bund. Dar sînt puţine şanse ca această bună intenţie să reuşească. 
Kinkel continuă să urzească intrigi ; împreună cu salvatorul său, cu 
biograful său şi cîţiva locotenenţi prusieni, el a format un comitet care 
urma să acţioneze în taină, să se extindă, să-şi însuşească, în măsura 
posibilităţii, fondurile băneşti ale democraţiei şi apoi, subit, să apară la 
lumina zilei ca partid puternic al lui Kinkel. Aceasta nu este nici cinstit, 
nici drept şi nici raţional !" 

Intenţ iile „cinstite " de care sînt animate elementele sud
germane în încercările lor de unire reies lin următoarea scri
soare adresată de d-l Sigel aceluiaşi ziar : 

„Dacă noi, puţinii bărbaţi cu intenţii curate, am recurs în parte la 
conspiraţie, am făcut acest lucru numai pentru a ne pune în gardă îm
potriva jalnicei perfidii şi pretenţiilor lui Kinkel şi ale acoliţilor săi şi 
pentru a le dovedi că nu sînt făcuţi să domine. Principalul nostru scop 
era de a-l sili pe Kinkel să vină la o mare adunare, unde i-am fi dovedit 
lui şi prietenilor lui politici apropiaţi, cum se exprimă el, că nu tot ce 
străluceşte este aur. Ducă-se dracului mai întîi instrumentul" (Schurz) 
„şi apoi muzicantul" (Kinkel) („Wochenblatt der New Yorker Deutschen 
Zeitung" din 24 septembrie 1851). 

Cît de caracteristică era componenţa ambelor partide 
care, ca o ocară, îşi spun unul altuia „german din sud" şi  
„geran din nord" se poate vedea chiar şi din faptul că în 
fruntea elementelor din sudul Gemaniei se afla „raţiuneau 
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lui Ruge, iar în fruntea elementelor din nordul Germaniei 
„sentimentul " lui Kinkel. 

Pentru a înţelege marea luptă care a urmat ap oi, trebuie 
să spunem cîteva cuvinte despre diplomaţia acestor două 
partide care au zguduit lumea. 

Pe Arnold (prin urmare şi pe acoliţii săi) îl preocupa, în 
primul rînd, ideea înfiinţării unui „club închis "  al cărui scop 
of.cial, aparent era „ activitatea revoluţionară " .  Din acest club 
urma să fie promovat iubitul său „comitet pentru problemele 
germane " ,  iar din acest comitet Ruge însuşi urma, la rîndul 
său, să fie promovat în Comitetul central european. Arnold 
a urmărit cu perseverenţă acest ţel încă din vara anului 
1 850. El nădăjduia „să găseas că" în germanii din sud „ acel 
admirabil element de mijloc peste care ar fi putut domni 
nestingherit ca suveran " .  Constituirea oficială a unei orga
nizaţii a emigranţilor, înfiinţarea de comitete reprezenta, 
aşadar, un element necesar în politica lui Arnold şi a alia
ţilor săi. 

Pe de altă parte, Kinkel & Co. trebuiau să caute să ză
dărnicească tot ce putea legitima poziţia uzurpată de Ruge 
în Comitetul central european. Ca răspuns la apelul său la 
o subscriere prealabilă de 500 de lire sterline, Kinkel a pri
mit din New Orleans înştiinţarea că i se trimit bani şi, pe 
această bază, a şi format, împreună cu Willich, Schimmel
pfennig, Reichenbach, Techow, Schurz şi alţii, o comisie 
financiară secretă. Ei judecau astfel : dacă vom avea bani, 
şi emigraţia va fi de partea noastră ; dacă emigraţia va fi de 
partea noastră, tot noi vom fi şi conducătorii Germaniei. De 
aceea ei trebuiau, înainte de toate, să dea o ocupaţie masei 
emigranţilor, oferindu-le adunări consacrate unor probleme 
pur fom1ale, dar să zădărnicească prin orice mijloc consti
tuirea unei organizaţii oficiale care ar depăşi cadrul u nei 
„s ocietăţi amorfe" şi îndeosebi să nu admită crearea vreunui 
comitet, şi în felul acesta să pună beţe în roate fracţiunii 
adverse, s-o împiedice să acţioneze, iar ei să poată manevra 
în spatele acesteia. 

Trăsătura comună a ambelor fracţiuni, adică a „notabilită
ţilor " ,  era tendinţa de a duce de nas masa emigrnţilor fără 
a-i împărtăşi scopurile lor finale, de a se servi de ea numai 
c a  pretext şi de a o abandona de îndată ce-şi vor fi atins 
scopl. 

Să vedem cum se năpustesc aceşti Machiavelli,  Talleyranzi 
şi Metternichi ai democraţiei unul asupra celuilalt. 

23* 
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Scena întîi. 14 dulie 1 85 1 .  Dup ă  ce „a eşuat foţlegerea 
privată cu Kinkel în vederea unei acţiuni comune • ,  Ruge, 
Gogg, Sigel, Fickler, Ronge au invitat notabilităţile tuturoc 
f'acţiuniJor s ă  se întllnescă Ila o 1adunare care are Joc 
la Fickler, la 14 iulie. Vin 26 de persoane. Fickler propune 
formarea unui „cerc închi s "  al emigranţilor germani, din care 
să fie ales „un comitet de acţiune pentru sprijinirea scopuri
lor revoluţionare " .  Propunerea este respinsă mai ales de 
Kinkel şi de şase dintre adepţii lui. După dezbateri furtunoase 
care au dur.at cîteva ore, propunerea lui Fickler este adop
tată (cu 16 voturi pentru şi 10 contra). Kinkel şi minoritatea 
declară că ei nu mai pot participa şi părăsesc aduarea. 

Scena a doua. 20 iulie. - Maj ori•atea sus-menţion!tă s� 
constituie într-o uniune separată. Printre noii primiţi este 
Tausenau, rondat de Fickler. 

Aşa cum Ronge este Luther al democraţiei germane, iar 
Knkl Mela.chthonl ei,  aşa este d-l Tauenau Abraham a 
Santa Clara l ei. a Cicero, i doi przicăto. nu e pt uia 
unul la altul fără să-i p ufnească rîsul m. - Tot aşa nici 
d-l Tausenau nu-şi putea privi în oglindă propriul chip serios 
fără să izbunească 'În hohote de rîs. Dacă Ruge a izutit să 
gească în persoana badenzHor oameni căiora l le impu
na, soarta s-a rzbunat trimiţîndu-i e austriacul TausenJau, 
care-i impunea lui. 

La propunerea lui G oegg şi a lui Tausenau, şedinţa s-a 
amînat, pentru a se mai încerca o dată să se ajungă la o în
ţelegere cu fracţiunea lui Kinkel. 

Scena a treia. 27 iulie. - Şedinţă la Cranbourne Htl. 
„Notabilităţile• emigraţiei au gr.nd complet. A venit şi frac
ţiunea lui Kiinkel, dar nu u intenţia de a adera la uniunea 
existentă. Dimpotrivă, ea a insistat „să se formeze « Un club 
de dicuţii deschis»,  fără comitet de acţiune şi fără vreun tel 
precis " .  Schurz, care în cursul tuturor acestor dezhateri par
lamentare a jucat rolul de mentor al tînărului Kinkel, f,ace 
următoarea propunere : 

,,Prezenta 8ocietate se constituie ca o uniune politică închisă, sub 
denumirea de Club al emigranţilor germani. Noii membri sînt primiţi 
din rîndul emigranţilor germani la recomandarea unui membru al uni
unii şi cu majoritate de voturi". 

Propunerea este acceptată în unanimitate. Clubul a hotă
rît să se întrunească în fiecare vineri. 
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„Adoptarea acestei propuneri a fost întimpinată cu ovaţii generale 
şi salutată cu exclamaţii : «Trăiască republica germană ! ! !». Intrucit 
exista o năzuinţă generală spre înţelegere, fiecare simţea că şi-a împlinit 
datoria şi că a făcut un lucru folositor pentru revoluţie" (Goegg, 
„Wochenblatt der Schnellpost" din 20 august 1851). 

Eduard Meyen era atît de încîntat de acest succes, încît 
în buletinele sale litografiate a exclamat : 

„întreaga emigraţie - mergînd pînă la Bucher - constituie acum o 
falangă închegată, cu o singură excepţie : incorigibila clică a lui Marx". 

Aeste cuvinte ale lui Meyen pot fi întîlnite şi în buleti
nele litografiate ale guvernului apărute la Berlin *. 

Astfel, într-o atmosferă de conciliere generală şi în stri
găte de „ura " în ono,area republicii germane, a luat fiinţă 
marle Club al emigranţilor, 'are avea sit ţină şedinţe atit 
de însufleţite şi , la cîteva săptămîni după plecarea lui 
Kinkel în Ameri ca, să-şi dea duhul - spre satisfacţia gene
rală -, ceea ce, de altfel, nu-l împiedică să-şi joace pînă în 
ziua de azi rolul, în America, ca o instituţie în viaţă. 

Scena a patra. 1 august. - A doua Ş€dinţă l a  Cranboume 
Hotel . 

„Din păcate, trebuie să arătăm chiar de pe acum că ne-am înşelat 
punîndu-ne speranţe în succesele acestui club" (Goegg, ibid, 27 august). 

Kinkel, fără o hotărîre adoptată în prealabil cu o maj o
ritate de voturi, introduce în club 6 emigranţi prusieni şi 6 
vizHatori prusieni ai expoziţiei ind!triale. Damm * * (prşe
dintele, fost preşedinte al Adunării constituante de la Baden) 
îşi exprimă uimirea în legătură cu această încălcare a statu
tullri , care echivalează cu o înaltă trădare. Kinkel declară : 

„Clubul nu este decît o societate amorfă, care nu urmăreşte alt scop 
deit posibilitatea ca membrii lui să se cunoască între ei şi să ducă dis
cuţii care pot fi ascultate de oricine. De aceea este de dorit ca această 
societate să fie frecventată de un număr cit mai mare de vizitatori din 
afară". 

StudentJl Schurz se g·răbeşte să atenueze lipsa de tact a 
profesorului său, aducînd un amendament cu privire la admi-

• - „Preussische Lithografische Correspondenz". - Nota red. 
•• - Aici este Damm ! 

- Cine ? 
- Damm ! 
- Cine ? 
- Damm, Damm, nu-l cunoaşteţi e Damm ? 
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terea de vizitatori. Amendamentul este adoptat. Abraham a 
Santa Clara, pardon Tausenau, se �idică şi, fără să z imbescă, 
face următoarele două p ropuneri serioase : 

1) „să fie aleasă o comisie" (faimosul comitet) „care să prezinte în 
fiecare săptămînă rapoarte exacte în legătură cu politica curentă, în
deosebi a Germaniei ; aceste rapoarte urmează să fie depuse la arhiva 
uniunii şi publicate la momentul potrivit ; 2) să fie aleasă o comisie" 
(faimosul comitet) „care să înregistreze în arhiva uniunii tot felul de 
amănunte referitoare la încălcările de lege şi la atrocităţile comise în 
ultimii trei ani, precum şi cele care continuă să se comită de către slu
gile reacţiunii împotriva adepţilor democraţiei". 

Impotriva celor propuse s-au ridica t în mod hotărît : 

Reichenbach : „In aceste propuneri, neînsemnate în aparenţă, eu 
văd intenţii suspecte şi năzuinţa ca prin alegerea acestei comisii să se 
dea asociaţiei un caracter oficial, nedorit nici de mine, nici de amicii mei". 

Schimmelpfennig şi Schurz : „Aceste comisii şi-ar putea aroga funcţii 
cu caracter conspirativ, care să ducă încetul cu încetul la formarea unui 
comitet oficial". 

Meyen : „Eu aş dori vorbe, nu fapte". 

Potrivit afirmaţiilor lui Goegg, majoritatea părea disp usă 
să adopte propunerile. Atunci Maichiavelli-Schurz p ropune 
să se ,amine şedinţa. Abraham a Santa Clara, pardon Tause
nau, se alătură din comoditate acestei propuneri. Kinkel 
crede că 

„votarea trebuie amînată pentru şedinţa următoare, în special pentru 
că în seara aceasta fracţiunea sa pare a fi in minoritate, şi el şi amicii 
lui nu s-ar putea considera legaţi de un vot care ar avea loc în aseme
nea condiţii". 

Se hotărăşte amînarea şedinţei. 
Scena a cincea. 8 august. - A triia şedinţă la Cranbourne 

Hotel. Dezbateri în legătură u p ropunerile lui Tausenau. -
Kinkel şi Willich au adus cu ei, contrar înţelegerii, „păturile 
de j o s  ale emigraţiei " ,  le menu peuple, pentru ca de astă dată 
„să-şi lege conştiinţa " .  Schurz propune ca rapoartele cu pi
vire la politica curentă să fie făcute de voluntari şi, ca ur
mare a unei înţelegeri prealabile, s-au oferit imediat să facă 
asemenea rapoarte : Meyen - despre Prusia, Schurz - despre 
Franţa, Oppenheim - despre Anglia, Kinkel - despre Ame
rica şi viitor (căci viitorul său imediat era în America) . Pro
punerile lui Tausenau sînt respinse. El dedaTă pe un ton 
mişcător că vrea să-şi jertfească pe altarul patriei minia lui 
îndreptăţită şi să rămînă în mijlocul tovarăşilor lui. Dar frac-
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ţiunea Ruge-Fickler, plină de indigare, ia imediat poza gene
rozităţii înşelate. 

Intermezzo. Kinkel a primit, în sfîrşit, din New Orleans 
1 60 de lire sterline, pe care, cu participarea altor notabilităţi, 
trebuia să le transforme în interesul revoluţiei în capital 
aducător de profit. Fracţiunea Ruge-Fickler, care şi aşa era 
îndîrjită de rezultatele ultimului vot, .a aflat acest lucru. Nu 
se mai putea pierde nici un minut, trebuia acţionat. Astfel 
s-a format noua mlaştină a emigraţiei, care şi-a împodobit 
existenţa sia stătută şi putredă u denumirea : „Uniunea agi
tatorică " .  Membrii i erau Tausenau, Frank, Goegg, Sigel, 
Hertle, Ronge, Haug, Fickler, Ruge. Uniunea a declarat de 
îndată în ziarele engleze că 

„a fost creată nu pentru discuţii, ci numai pentru acţiune ; ea se 
va ocupa nu cu words •, ci cu works ** şi, înainte de toate, propune 
tovarăşilor de idei să contribuie cu bani. Uniunea agitatorică încredin
ţează puterea executivă lui Tausenau, numindu-l totodată ministru co
respondent pentru problemele externe ; de asemenea recunoaşte poziţia 
lui Ruge în Comitetul central european" (ca regent al imperiului) „şi 
activitatea lui anterioară, precum şi faptul că reprezintă poporul ger
man în spirit autentic german". 

In noua combinaţie se întrezăreşte limpede grupul iniţial 
Ruge-Ronge-Haug. Aşadar, Arnold, după ani de lupte şi de 
eforturi şi-a atins ţinta : era recunoscut a cincea roată la 
căruţa democratică centrală şi avea în spatele Jui „o parte 
bine conturată" ,  din păcate chiar prea bine conturată, „a po
porului " ,  alcătuită în total din 8 oameni. Dar şi această plă
cere i-a fost otrăvită, prin faptul că recunoaşterea lui a fost 
în acelaşi timp legată de înlăturarea sa indirectă din post 
şi că a fost recunoscut numai cu condiţia pusă de ţărănoiul 
de Fickler ca Ruge să înceteze acum „să scrie şi să răspîn
dească aberaţiile sale" .  Bădăranul de Fickler considera „me
rituoase" numai acele scrieri .ale lui Arnold pe care el nu 
le citise şi pe care n-ar fi avut de ce să le citească. 

Scena a şasea. 22 august. - Cranbourne Hotel. Mai întîi 
„capodopera diplomatică" (vezi Goegg) a lui Schurz : propu
nerea de a forma un comitet general al emigranţilor, compus 
din 6 membri aparţinînd diferitelor fracţiuni, în care să intre 
şi cei 5 membri din Comitetul emigranţilor deja existent al 
Uiunii meseriaşilor a lui WiBich (în aceste condiţii frac
ţiunea Kinkel-Willich era întotdeauna în majoritate) . Propu-

* - vorbe. - Nota trad. 
•• - fapte. - Nota trad. 
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nerea a fost acceptată. Ea a fost p usă la vot, dar membrii 
acelei părţi a „statului" care era în subordinea lui Ruge au 
refuzat să participe la vot, din care cauză capodopera diplo
lltică a suferit un eşec. Cit de serios au privit ei ideea unui 
Comitet al emigranţilor reiese, de altfel, din faptul că după 
patru zile Willich a ieşit din Comitetul meseriaşilor emigranţi, 
a cărui existenţă era de mult pur nominală, după ce revolte 
repetate ale „păturilor de jos ale emigraţiei " ,  pornite dintr-o 
totală lipsă de respect, făcuseră de mult timp ca dizolvarea 
acestui ·coitet să fie inevitabilă. - Se fac interpelări în le
gătură u manifestările publice ale Uniunii agitatorice. Este 
prezentată propunerea ca Clubul emigranţilor să nu aibă ni
mic comun cu Uniunea agitatorică şi să dezaprobe în mod 
public toate acţiunile acesteia. Urmează atacuri violente la 
adresa „agitatorilor" prezenţi : Goegg şi Sigel junior (adică 
selior, vezi mii departe *) .  Rudolf Schramm declară că ve
cil său prieten, Ruge, este un .slugoi l lui Mazzini ş i  „un 
mîrşav ·Olomniitor " .  Şi tu Brutus ! Goegg ripostează, nu în 
calitate de mare orator, ci in Clitate de cetăţean Cinstit, şi-l 
atacă vehement pe Kinkel, acest făţarnic de o perfidie molîie 
şi de o onctuozitate de popă. 

„Este de neiertat să-i lipseşti de posibilitatea de a activa pe cei care 
vor să activeze ! Dar aceşti oameni, după cum se vede, vor o unire doar 
aparentă, inactivă, pentru ca sub acest paravan clica lor să-şi poată 
atinge anumite scopuri". 

Cind Goegg s-a referit la declaraţia publică a Uniunii 
agitatorice ,apăută în ziarele engleze, Kinkel s-a ridicat 
maiestos şi a spus că 

,.de pe acum el stăpîneşte întreaga presă americană şi că s-au luat 
măsuri ca şi presa franceză să treacă sub influenţa lui". 

Propunerea autenticei fracţiuni germane i fost adoptată 
şi a fost urmată de declaraţia „agitatorilor" că membrii uni
unii lor nu mai pot rămîne în Clubul emigranţilor. 

Aşa s-a produs îngrozitoarea sciziune dintre Clubul emi
granţilor şi Uniunea agitatorică, care a însemnat o spărtură 
adîncă în întreaga istorie universală modernă. Cel mai ciudat 
este faptul că aceste două creaţii ale emigraţiei au dăinuit 
numai pînă cînd s-a p rodus sciziunea dintre ele şi că ele 
există acum numai l spiritele păgîne în bătălia lui Kaul
bach 242, bătălie care continuă pînă în ziua de azi în mitin-

" VZi volumul de faţă, pag. 355. - Nota red. 
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guriJe şi în coloanele ziarelor germano-americane şi va con
tinua, pe cit se pare, în vecii vecilor. 

Un carater şi mai furtunos a imprimat şedinţei nedisci
plinatul Schramm, care l-a atacat şi pe Willich, afirmînd că 
lubul emigranţilor s-a făcut de rîs prin legătura cu acest 
cavaler. Preşedintele - de astă dată era timidul Meyen -, 
desperat, lăsase de cîteva ori să-i scape cîrma din mină. Dar 
tumultul a ajuns la culme în timpul dezbaterilor în legătură 
cu Uniunea agitatorică şi cu retragerea membrilor ei. In mij
locul vociferărilor, tropăiturilor, hărmălaiei, ameninţărilor, 
urletelor, constructiva şedinţă s-a prelungit pînă la orele 
două din noapte, cînd, în cele din urmă, hotelierul a închis 
robinetele de gaz, cufundîndu-i într-un întuneric adînc şi 
băgîndu-i in sperieţi pe adversarii surescitaţi, ş i  astfel a pus 
capăt bătăliei pentru salvarea patriei. 

La sfîrşitul lunii august, cavalerescul Willich şi sentimen
talul Kinkel au încercat să torpileze Uniunea agitatorică, 
adresîndu-se cinstitului Fickler cu următoarea propunere : 

„El, Flckler. să formeze împreună cu ei şi cu prietenii lor politici 
apropiaţi o comisie financiară care să administreze banii sosiţi din New 
Orleans. Această comisie va funcţiona pînă cînd se va putea întruni o 
comisie financiară oficială a revoluţiei ; totodată însă, dacă acceptă 
această propunere înseamnă că este de acord cu dizolvarea tuturor aso
ciaţiilor revoluţionare şi agitatorice germane existente pînă atunci".  

Virtuosul Fickler s-a revoltat împotriva formării acestei 
„comisii secrete, căreia nu-i revenea nici o răspundere " . 

. ,Cum poate - exclamă el - o simplă comisie financiară să unească 
în jurul ei toate partidele revoluţionare ? Nici banii care vor intra şi 
nici cei care au şi intat nu pot niciodată constitui, ca atare, o bază de 
dragul căreia orientările divergente din cadrul democraţiei să-şi sacrifice 
independenţa". 

Aşadar, în loc să ducă la dizolvarea dorită, acest îndemn 
la dezertare a avut un efect contrar şi Tausenau a putut să 
declare că ruptura dintre cele două puternice partide 
„Emigraţia" şi „Agitaţia " - a devenit acum irenarabilă. 
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Pentru a arăta felul drăgălaş în care s-a desfăşurat răz
boiul dintre „Agitaţie" şi „Emigraţie" ,  reproducem aici cîteva 
extrase din ziarele germano-americane. 

„AGITAŢIA" 

Ruge îl declară pe Kinkel „agent al prinţului Pru siei " .  
Un alt „agitator" face descoperirea că membrii de seamă 

ai Clubului emigranţilor sînt : 

„în afară de pastorul Kinkel, trei locotenenţi prusieni, doi publicişti 
netalentaţi din Berlin şi un student". 

Sigel scrie : 

„Nti se poate contesta că Willich şi-a cîştigat cîţiva adepţi. Fireşte, 
dacă trei ani de-a rîndul propovăduieşti şi spui oamenilor numai lucruri 
care le fac plăcere, trebuie să fii prea prost ca să nu faci din aceşti 
oameni adepţii tăi. Clica lui Kinkel încearcă să atragă de partea ei 
pe aceşti adepţi ai lui Willich. Adepţii lui Willich întreţin intrigi amo
roase �u adepţii lui Kinkel". 

Un al patrulea „agitator" declară că adepţii lui Kinkel 
sînt nişte „idolatri 0 •  

Tausenau caracterizează Clubul emigranţilor în  felul ur
mător : 

„Promovarea unor interese particulare sub masca împăciuirii, folo
sirea sistematică a vicleşugurilor pentru cucerirea majorităţii, apariţia 
unor mărimi necunoscute în calitate de conducători şi organizatori ai 
partidului, încercările de a forma o comisie financiară secretă şi toate 
acele tertipuri şi maşinaţii de culise cu ajutoul cărora politicienii 
necopţi cred întotdeauna că pot hotărî în exil destinele patriei lor, cînd 
de fapt la primele izbucniri ale revoluţiei asemenea planuri vane se 
risipesc ca fumul". 
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In sfîrşit, Rodomonte-Heinzen declară că Ruge, Goegg, 
Fickler şi Sigel sînt singurii emigranţi corecţi din Anglia pe 
care îi  cunoaşte el  ; membrii Clubului emigranţilor sînt nişte 
„egoişti, regalişti şi comunişti " ,  Kinkel este „ un nătărău incu
rabil şi un aristocrat filozofant" ,  Meyen, Oppenheim, Willich 
şi ceilalţi sînt nişte omuleţi pe care el, Heinzen, „îi priveşte 
de la înălţimea sa" şi care nu-i ajung lui Ruge nici pînă la 
gleznă" („Schnellpost" din New York, „New Yorker Deutsche 
Zeitung" ,  „Wecker" etc., 1851 ) .  

„EMIGRAŢIA" 

„Ce nevoie este de un comitet care spînzură în aer, care îşi ia singur 
împuteniciri încă înainte de a fi început să funcţioneze, care n-a fost 
ales de nimeni şi care n-a întrebat pe cei pe care pretinde că-i repre
zintă dacă vor să fie reprezentaţi de aceste persoane ?" - „Cine-l cu
noaşte pe Ruge ştie că mania de a lansa proclamaţii este boala lui incu
rabilă". - „In parlament Ruge n-a putut să obţină nici măcar infl uenţa 
unui Raveaux sau Simon din Trier·'. - „Acolo unde e nevoie de energie 
revoluţionară în acţiune, de muncă organizată, de rezervă sau de 
discreţie , acolo Ruge e periculos, întrucît el suferă atît de incontinenţa 
vorbelor cit şi de incontinenţa cernelii şi întotdeauna vrea să repre
zinte întreaga lume. Ruge a intrat în legătură cu IIazzini şi Ledru
Rollin, ceea ce înseamnă, transpus în limbaj ul lui Ruge, un comunicat 
în toate ziarele : <Germania, Franţa şi Italia au încheiat o alianţă revo
luţionară frăţească»". - „Această pretenţioasă formare a unui comitet, 
această lăudăroasă inactivitate i-a determinat pe cei mai intimi şi mai 
inteligenţi amici ai lui Ruge, cum sînt Oppenheim, Meyen, Schramm, 
să stabilească legături cu alţi oameni în vederea unei activităţi în comun". 
- „In spatele lui Ruge nu se află o parte bine conturată a poporului, ci 
un maniac paşnic bine conturat". 

„Cite sute de oameni întreabă în fiecare zi cine este acest Tauscnau, 
şi nimeni, absolut nimeni nu poate răspunde. Din cînd în cînd cîte un 
vienez afirmă că el este unul dintre democraţii vienezi care întotdeauna 
au reproşat democraţiei vieneze reacţionarismul ei, pentru a o pune 
într-o lumină nefavorabilă. Dar este o afirmaţie care îi priveşte pe 
aceşti vienezi. In orice caz el este o mărime necunoscută, şi încă şi mai 
puţin se cunoaşte dacă, în genere, este o mărime". 

„Să vedem încă o dată cine sînt aceşti oameni demni cărora toţi 
ceilalţi li se par nişte politicieni necopţi. Să-l luăm pe comandantul 
suprem Sigel. Dacă ar fi întrebată muza istoriei cum se face că această 
nulitate incoloră a ajuns comandant suprem, ea ar fi pusă într-o mare 
încurcătură. Sigel nu este decît fratele fratelui său. Fratele său a devenit 
popular datorită unor ieşiri violente antiguvernamentale provocate de 
repetatele condamnări la închisoare pe care le-a suferit, condamnăi pro
vocate, la rlndul lor, de cel mai banal desfrlu. Tînărul Sigel considera 
că acesta este un motiv suficient pentru a se proclama, în prima zăpă
ceală a avîntului revoluţionar, comandant suprem şi ministru de război. 
Atileria badeneză, care şi-a dovedit nu o dată admirabilele ei calităţi, 
avea destui ofiţeri mai copţi şi mai meritoşi, cu care junele locotenent 
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imberb Sigel nici nu se putea măsura şi care au fost destul de indignaţi 
cînd au trebuit să asculte de ordinele unui tînăr ncunoscut pe cît de 
lipsit de experienţă pe atit de neînzestrat. Exista însă Brentano, slab 
de minte şi trădător, care era gata să admită tot ce putea duce de ripă 
revoluţia ... Totala incapacitate de care Sigel a dat dovadă în tot timpul 
campaniei din Baden ... Face, în orice caz, să menţionăm că la Rastatt 
şi în Pădurea Neagră Sigel i-a lăsat în voia soartei pe cei mai viteji 
soldaţi ai amatei republicane, fără a le trimite întăririle făgăduite, în 
timp ce el se plimba prin Ziirich cu epoleţii şi în cabrioleta principelui 
de Fiirstenberg, dindu-şi aere de comandant de oşti interesant prin nefe
ricirea lui. Iată măreţia cunoscută tuturor a acestui politician copt, 
care, cu conştiinţa legitimă a actelor sale eroice din trecut, s-a numit 
singur pentru a doua oară comandant suprem în Uniunea agitatorică. 
Acesta este marele nostru cunoscut, fratele fratelui său". 

„E pur şi simplu ridicol cînd asemenea indivizi" (cum sînt membrii 
Uniunii agitatorice) „reproşează altora că fac lucrurile pe jumătate, cind 
ei înşişi sînt nişte nulităţi politice care nu că fac lucrurile pe jumătate, 
dar nu fac nimic". - „Ambiţie personală - iată ce se ascunde în dosul 
bazei lor principiale". - „Uniunea agitat01;că" n-are ca uniune decît o 
însemnătate privată, ca un fel de cerc literar îngust sau ca un club de 
biliard, şi de aceea nu are nici un temei să fie recunoscută şi nu are 
nici un drept să dea mandate". - „Voi înşivă aţi aruncat zarurile. 
Cei nelămuriţi trebuie lămuriţi ca să poată judeca ei înşişi cine sînteţi 
voi !" („Correspondent" din Baltimore). 

Trebuie să spunem că aceşti domni, în strădania lor de a 
se cunoaşte unul pe altul, aproape că au ajuns la auto
cunoaştere. 
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Intre timp comisia financiară secretă a „Emigraţiei " şi-a 
ales o conducere alcătuită din Kinkel, Willich şi Reichenbach 
şi a hotărît să se ocupe serios de împrumutul german. Stu
dentul Schurz - după cum au comunicat a sfîrşitul anu
lui 185 1  „Schnellpost" din New York, „New Yorker Deutsche 
Zeitung" şi „Corresponde: " din Baltimore - a fost trimis 
în Franţa, Belgia şi Elveţia, unde i-a căutat pe toţi acei bătrîni 
uitaţi şi pierduţi fără urmă, parlamentari, regenţi ai imperiu
lui, deputaţi ai amerelor şi alte notabilităţi, pînă chiar şi pe 
răposatul Raveaux, pentru a obţine din partea lor garantarea 
împrumutului. Aceşti rataţi, daţi de mult uitării, s-au grăbit 
să garanteze ,acţiunea întreprinsă. Căci garantarea împrumu
tului însemna, dacă în general însemna ceva, un fel de garan
tare reciprocă a posturilor guvernamentale in partibus, şi 
d-nii Kinkel, Willich şi Reichenbach au primit astfel garan
tarea p erspectivelor lor de viitor. Respctabili. bărbaţi vir
tuoşi care lîncezeau neconsolaţi în Elveţia, s-au pasionat în 
aşa măsură de „organizarea" şi garantarea posturilor, încît 
au stabilit dinainte viitoarea ordine numerică de repartizare 
a funcţiilor guvernamentale după vîrstă, cu care prilej au avut 
c scene volente cind a ,trebuiit să se hotărască cui să-i rev.nă 
postul nr. 1 ,  2 şi 3. Intr-un cuvînt, studentul Schurz s-a înapoiat 
cu garanţia în buzunar şi s-au pus pe lucru. E drept că cu 
cîteva zile înainte, a o nouă consfătuire cu „Agitaţia" ,  Kinkel 
a promis să nu lanseze un împrumut unilateral în numele 
„Emigraţiei" ; tocmai de aceea a plecat el cu semnăturile 
garanţilor şi împuternicit de Reichenbach-Willich, chi
purile pentru a ţine în nordul Angliei prelegerile sale de este
tică, în realitate însă pentru a se îmbarca la Liverpool pentru 
New York şi ,  1asemenea lui Parsifal 248, să cate în America 
sfîntul Gral, iadică comoara de aur a paidlli democratic. 
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Aici începe melodioasa, strania, patetica, nemaipomenita 
şi tmtentica poveste plină de aventuri a marilor bătălii date 
de „Emigraţie" şi „Agitaţie" cu o nouă înverşunare şi o per
severenţă nestrămutată de o parte şi de alta a oceanului, po
vestea cruciadei lui Gottfried, în care el a rivalizat cu Kossuth 
şi, după multe greutăţi şi încercări nemaiauzite, s-a reîntors, 
în sfîrşit, acasă cu sfîntul Gral în traistă. 

Or, bei signor, io vi lascio al presente, 
E se voi tornerete in questo loco, 
Diro questa battaglia dov'io lasso 
Ch'un'altra non fu mai di tal fracasso 

Ei, domnilor, aici vă las 
Şi, de veţi mai veni vreodat', 
Veţi afla povestea unei bătălii 
Cum n-a fost alta plină de urgii .  

• - Bojardo, cîntul 26. - Nota 'e. 

(Bojardo, canto 26 *) 
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Karl Marx 

Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigi i n 

Londra, vineri 6 august 1852 

Rezultatele alegerilor generale parlamentare din Anglia 
sînt deja cunoscute. Le voi analiza mai amănunţit în următo
rul meu articol *. 

Care au fost partidele care s-au înfruntat ori s-au sprijinit 
unul pe celălalt în cursul acestei campanii electorale ? 

Acestea au fos t : toryi, whigii, conservatorii liberali (adep
ţii lui Peel},  liber�s:himbiştii p ar excellence ** (adepţii şcolii 
ncheste1iene 2·1s , partizanii reformei parlamentare şi finan
ciare} şi, în sfîrşit, cartiştii. 

Whigii, liber-schimbiştii şi adepţii lui Peel s-au unit îm
potriva torylor. Lupta electorală propriu-zisă s-a dat între 
această coaliţie, pe de o parte, şi tory, pe de altă parte. Cît 
priveşte cartiştii, aceştia erau atît împotriva whigilor, adep
ţilor lui Peel şi a liber-schimbiştilor , cît şi a torylor, ridicîn
du-se astfel împotriva întregii Anglii oficiale. 

Partidele politice din Marea Britanie sînt destul de cunos
cute în Statele Unite. De aceea ne putem mărgini aici a re
aminti doar din cîteva trăsături de condei particularităţile 
cele mai caracteristice ale fiecăruia dintre aceste partide. 

Pînă în 1 846, toryi treceau drept păstrătorii tradiţiilor 
vechii Anglii. Se spunea că ei consideră constituţia britanică 
drept a opta minune a lumii, că sînt laudatores temporis acti ** *, 
susţinători înfocaţi ai tronului, ai lui High Church 246, ai pri
vilegiilor şi libertăţilor supuşilor britanici. Abrogarea legilor 
cerealelor în fatalul an 1 846 247 şi strigătul de desperare pe 
care această abrogare l-a smuls torylor au arătat că toryi 
apără cu înfocare numai renta funciară şi nimic altceva, şi au 

* Vezi volumul de faţă, pag. 382-387. - Nota red. 
0 - prin excelenţă. - Nota trad. 

„„ - aamiratori ai timpurilor trecute. - Nota trad. 
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dezvăluit în acelaşi timp secretul ataşamentului lor faţă de 
instituţiile politice şi religioase ale vechii Anglii. Acestea 
sînt cele mai potrivite i;tiituţii pentru marea proprietate fun
ciară cu ajutorul cărora aristocraţia funciară a dominat în 
Anglia pînă în prezent, căutînd să-şi mai mnţină şi om 
dominaţia. Anul 1 846 a dezvlluit în toaită goliciunea lor inte
resele materiale de clasă care constituie baza reală a paii
dului tory. Anul 1846 a smuls de pe tory pielea de leu, con
slinţită de traiţie, sub care se scunseseră pînă atunci 
interesele de clasă ale acestui ·parid. Anul 1846 i-a trasfor
mat pe rtory în protecţionişti. Cuvîntul „tory" e'a denuirea 
sacră, cuvîntul „protecţionişti " a devenit denumirea profană ; 
„tory " suna ca un strigăt de luptă pe tărîm politic ; „protec
ţionist " - ca un strigăt de desperare pe tărîm economic ; 
„tory" părea să reprezinte o idee, un princip iu ; „protecţionist" 
exprima interescie materiale. Şi ce anume apără aceşti adepţi 
ai axelor vamale protecţioniste ? Propriile lor venituri, renta 
de pe propriile lor pămînturi. Prin urmare, toryi sînt, în ultimă 
instanţă, tot atît de burghezi ca şi ceilalţi, căci unde găseşti 
un burghez care să nu-şi proteguiască propria sa pungă ? De 
ceilalţi burghezi toryi se deosebesc în aceeaşi măsură în care 
renta funciară se deosebeşte de profitul comercial şi indus
trial. Renta funciară este conservatoare, profitul apare ca n 
element al progresului ; renta funciară este naţio.lă, profi
tul este cosmopolit ; renta funciară este o supusă credincioasă 
a bisericii de stat, profitul este un disident din născare. Abro
garea legilor cerealelor în 1 846 nu a fost altceva decît recu
noaştere_ unui fapt împlinit, a unei schimbări care avusese 
loc de mult în elementele societăţii civile engleze, şi anume 
subordonarea intereselor funciare intereselor cercurilor finan
ciare, a proprietăţii funciare - comerţului, a agriculturii -
industriei, a satului - oraşului. Mai poate fi pus la îndoală 
acest fapt atunci cînd în Anglia populaţia sătească se află în 
proporţie de 1 la 3 faţă de cea orăşenească ? Baza materială 
a puterii torylor constă în renta funciară. Renta funciară este 
reglementată de preţurile produselor alimentare, iar acestea 
erau menţinute în mod artificial la n nivel ridiat cu ajutorul 
legilor cerealelor. Abrogarea legilor cerealelor a făcut să scadă 
preţurile la produsele alimentare, fapt care, la rîndul său, a 
determinat scăderea rentei funciare, iar scăderea rentei a 
provocat prăbuşirea forţei reale a torylor pe care se b.aza 
puterea lor politică. 



Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii 3 6 1  

Ce încearcă însă toryi să facă acum ? Să menţină o putere 
politică a că·re1 bază socială a încetat să existe. Şi cum anume 
pot ajunge la iceasta ? Ei n-au altă cale decit contrarevoluţia, 
adică reacţiunea statului împotriva societăţii. Ei luptă pen tru 
menţinerea cu forţa a unor instituţii şi a unei puteri politice 
condamnate la pieire din clipa în care populaţia orăşenească 
a ajuns să fie de trei ori mai numeroasă decit cea rurală. O 
astfel de încercare trebuie să ducă în mod inevitabil a înfrîn
gerea torylor ; ea trebuie să grăbească şi să intensifice dez
voltarea socială a Angliei, să provoace o criză. 

Toryi îşi recrutează adepţii dintre fermierii-arendaşi care, 
fie că nu s-au dezvăţat încă să vadă în proprietarii funciari pe 
stăpînii lor fireşti, fie că depind economiceşte de ei, fie că încă 
nu înţeleg că interesele fermierului coincid cu ale proprieta
rului funciar în aceeaşi măsură în care coincid interesele da
tornicului cu ale cămătarului. Toryi găsesc adepţi şi susţină
tori atît în cercurile interesate în profiturile obţinute de pe 
urma coloniilor şi a navigaţiei cit şi printre partizanii bisericii 
de stat, într-un cuvînt în rîndul tuturor elementelor care so
cotesc necesar să-şi apere interesele împotriva urmărilor ine
vitabile ale dezvoltării industriei moderne şi împotriva revo
luţiei sociale pe care aceasta o pregăteşte. 

Duşmanii ereditari i torylm sînt whigii, partid care n-are 
comun u whigi. americani 248 decît denumirea. 

Whigii englezi constirtuie în 1storia naturală a politicii o 
spie care, 1asemenea tuturor reprezentanţilor clasei amfibii
lor, se întîlneşte curent, dar este greu de descds. Să-i numim 
toryi demisionaţi, aşa cum fac adversarii lor ? Sau să-i luăm 
drept apărători ai anumitor principii populare, aşa cum le 
place scri'itorilor de pe continent să-i prezinte ? In acest caz 
ne-.am găsi în aceeaşi situaţie dificilă c·a d-l Cooke, istorio
graful whigilor, care a mărturisit cu multă naivete *, în lucra
rea sa „Istoria partidelor u 249, că, într-adevăr, partidul whig 
se sprijină pe o serie de „principii liberale, morale şi înain
tate" ,  dar, din nenorocire, în tot cursul existenţei sale de mai 
bine de un secol şi jumătate, ori de cite ori a fost la putere, 
a fost împiedicat să transpună în viată aceste principii. Aşa
dar, whigii, potrivit mărturisirii propriului lor istoric, repre
zintă în realitate ceva cu totul diferit de „principiile liberale 
şi înainate u pe care le afişează. Acest partid se află deci 
exact în situaţia beţivului care, adus în faţa primarului, de-

* - naivitate, candoare. - Nota trad. 

24 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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clară că în principiu el este antialcoolic, dar în mod cu totul 
întîmplător duminicile se îmbată întotdeauna. 

Să lăsăm însă deoparte principiile whigilor ; pe baza fap
telor istorice putem înţelege mai bine ce anume reprezintă 
ei, ţinînd seama de ceea ce fac şi nu de ceea ce au crezut 
odată şi de ceea ce doresc acum să-i facă pe alţii să creadă 
cu privire la rolul lor. 

Ca şi toryi, whigii fac parte dintre marii proprietari fun
ciari din Marea Britanie. Ba mai mult, cei mai vechi, mai 
bogaţi şi mai aroganţi proprietari funciari din Anglia for
mează chiar nucleul partidului whig. 

Pin ce se deosebesc ei însă de tory ? Whigii sînt repre
zentanţii aristocraţi ai burgheziei, aJ .clasei de mijloc indus
triale şi comeioiale. Pentru oa burghezia să le cedeze lor, 
acestei oligarhii de familii aristocrate, monopolul conducerii 
şi dreptul exclusiv de a dispune de funcţii în sbat, ei fac bm
gheziii oate acele concesii care în decursul dezvoltării so
ciale şi politioe siau dovedit a fi ine.itabile şi iminente, şi o 
ajllltă să obţină transpunerea lor în viaţă. Nici mai mult, nici 
mai puţin. Şi ori de cîte ori se ia o asemenea măsură inevi
tabilă, whigii declară sus şi tare că prin aceasta s-a ajuns la 
limita extremă a progresului istoric, că întreaga dezvoltare 
socială a atins ţelul ei final, iar apoi „se cramponează " de 
aceas tă „limită eitremă" 2;0• Ei pot suporta mai uşor lecit 
toryi o scădere a veniturilor lor provenite din arendă, dat 
fiind că se socotesc arendaşi ai veniturilor Imperiului britanic 
prin graţia lui dumnezeu. Ei pot renunţa la monopolul creat 
de legile cerealelor atîta timp cît consideră monopolul gu
vernării ca pe un bun al lor, moştenit din tată în fiu. Incă 
din vremea „glorioasei revoluţii" din 1688 251, cu excepţia 
unor scurte intermitenţe cauzate în special de prima revoluţie 
franceză şi de reacţiunea ce i-.a urmat, whigii au deţinut în 
permanenţă funcţii în stat. Cine îşi aminteşte de această pe
rioadă din istori.a Angliei va constata că singura caracteristică 
a p.artidului whig este tendinţa de a menţine oligarhia lor de 
castă. Interesele şi principiile pe care, în afară de aceasta, 
whigii le apără din cînd în cînd nu le aparţin lor, ci le sînt 
impuse de dezvoltarea clasei industriale şi comerciale - de 
dezvoltarea burgheziei. După 1688 îi găsim ,aliaţi cu magnaţii 
finanţei, care tocmai atunci ajunseseră foarte influenţi, aşa 
cum în 1 846 î i  vedem aliaţi cu magnaţii industriei. Whigii 
au făcut tot atît de puţin pentru adoptarea legii cu privire la 
reforma din 1 831 252, ca şi pentru adoptarea legii cu privire la 
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libertatea comerţului din 1 846. Ambele mişcări în favoarea 
reformelor, atît cea politică cît şi cea comercială, erau miş
cări ale burgheziei. De îndată ce una dintre aceste mişcări 
creştea într-atît încît devenea de neînlăturat, ajungînd tot
odată mijlocul cel mai sigur de a răsturna pe toryi de la 
putere, whigii îşi făceau apariţia, luau frînele conducerii în 
mîinile lor şi-şi asigurau din victorie apanajul de a guverna. 
1n 183 1  ei au extins latura politică a reformei numai atît cît 
era necesar pentru a nu nemulţumi cu totul burghezia ; după 
1846 ei .au îngrădit măsurile privind libertatea comerţului 
numai atît cit era necesar pentru a salva cît mai multe privi
legii pentru aristocraţia funciară. De fiecare dată ei dirijau 
mişcarea în a.a fel încît să împiedice mersul ei înainte şi să-şi 
redobîndească totodată funcţiile lor. 

Este neîndoios că, din clipa în care aristocraţia funciară 
nu va mai fi în stare să-şi menţină poziţiile, jucînd rolul de 
p utere independentă, şi să lupte ca partid independent pentru 
a ajunge a conducere, pe scurt din clipa în care toryi vor fi 
cu desăvîrşire înlăturaţi, în istoria Angliei nu va mai fi loc 
nici pentru whigi. Aristocraţia odată desfiinţată, care ar mai 
fi rostul unei reprezentanţe aristocrate a burgheziei împotriva 
acestei aristocraţii ? 

După cum se ştie, în evul mediu împăraţii germani puneau 
oraşele, care se aflau în prima lor perioadă de avînt, sub 
conducerea u n or guvernatori imperiali, „advocaiti " ,  pentru a 
apăra aceste oraşe de nobilimea din împrejurimi. Cînd însă, 
datorită creşterii populaţiei şi a bogăţiei, oraşele au devenit 
suficient de puternice şi independente nu numai pentru a 
rezista atacurilor nobilimii, dar şi pentru a o ataca, ele i-au 
alungat de îndată pe guvernatorii titulari, pe advocati. 

Asemenea advocati au fost whigii pentru burghezia en
gleză, şi monopolul lor asupra puterii trebuie să se prăbu
şească de îndată ce se va prăbuşi monopolul torylor asupra 
pămîntului. Whigii au degenerat, transformîndu-se dintr-un 
partid într-o clică pe măsură ce burghezia a dobîndit mai 
multă independenţă şi forţă. 

Este evident amestecul dezgustător de elemente eterogene 
pe care trebuie să le reprezinte whigii englezi : adepţi ai feu
dalismului şi totodată malthusianişti ; saci de bani cu preju
decăţi feudale, aristocraţi fără simţul onoarei ; burghezi fără 
activiate industrială, retrograzi cu fraze progresiste pe buze, 
susţinători ai progresului, devotaţi pînă la fanatism ideilor 
conservatoare, traficanţi de reforme în doze homeopatice ; 

24* 
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ocrotitori ai nepotismului ; mari maeştri ai corupţiei, ipocriţi 
în religie, Tartuffi în politică. Masele poporului englez au un 
simţ estetic sănătos. De aceea ele simt o repulsie instinctivă 
faţă de tot ce este pestriţ şi echivoc, faţă de lilieci şi faţă de 
partidul lui Russell. Masele poporului englez, proletariatul 
de la oraşe şi sate au comun cu toryi ura împotriva „sacilor 
cu bani" şi cu burghezia ura împotriva aristocraţilor. In whigi 
poporul urăşte şi pe unii, şi pe ceilalţi - aristocraţi şi bur
ghezi, pe proprietarul funciar care-J asupreşte şi pe magnatul 
care-l exploaitează. In whigi l lrăş.te oligarhia, care conduce 
Anglia de mai bine de un secol şi care a înlăturat poporul de 
la conducerea propriiilor lui •treburi. 

Adepţii lui Peel (liberali şi conservatori) nu constituie un 
partid, ci mai curînd amintirea unui om de partid, a defunc
tului sir Robert Peel. Dar englezii sînt un popor prea p rozaic 
pentru a considera că o amintire poate servi la altceva decît 
la o culegere de elegii. Acum însă, dnd în toată ţara poporul 
englez i-a ridicat defunctului sir Robert Peel monumente din 
bronz şi marmură, el socoteşte cu atît mai mult că e posibil 
să se lipsească de monumentele ambulante ale lui Peel, gen 
Graham, Gladstone, ardwell etc. Aşa-numiţii adepţi ai lui 
Peel nu reprezintă altceva decît un s Lat-major de birocraţi, 
instruiţi de Robert Peel pentru el însuşi. Şi deoarece acest 
stat-major este destul de numeros, ei uită pentru moment c. 
în spatele lor nu există nici un fel de armată. Aşadar, adepţii 
lui Peel sînt foştii partizani ai lui sir R. Peel, care încă nu s-au 
hotărît cărui partid să i se alăture. Se înţelege că asemenea 
şovăieli nu constituie o bază pentru crearea unui partid po
litic de sine stătător. 

Mai rămîn liber-schimbiştii şi cartiştii ; îi voi caracteriza 
pe scurt în articolul următor. 

Scris de K. Marx la 2 august 1852 
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In timp ce toryi, whigii, adepţii lui Peel, într-un cuvînt 
toate partidele asupra cărora ne-am oprit pînă acum, aparţin 
mai mult sau mai puţin trecutului, liber-schimbiştii (adepţii 
şcoii manchesteriene, p artizanii reformei p arlamentare şi 
financiare) sînt reprezentanţii oficiali ai societăţii engleze mo
derne, reprezentanţii acelei AngHi care domină piaţa mon
dială. Ei reprezintă partidul burgheziei conştiente de forţa ei, 
partidul capitalului industrial, care caută să facă din puterea 
sa socială o putere politică şi să stîrpească pe ultimii repre
zentanţi trufaşi ai societăţii feudale. In fruntea acestui partid 
se află fracţiunea cea mai activă şi mai energică a burgheziei 
engleze, fabricanţii. Ei vr să obţină o dominaţie nelimitată şi 
nedeghizată a burgheziei, o supunere făţişă, oficial recunos
cută, a întregii societăţi faţă de legile producţiei capitaliste 
moderne şi faţă de conducerea oamenilor care dirijează această 
producţie. Prin libertatea comerţului ei înţeleg mişcarea ne
stingherită a capitalului, eliber,at de orice piedici politice, 
naţionale şi religioase. Pămîntul trebuie să devină o marfă 
care circulă pe piaţă şi să fie exploatat potrivit legilor comer
ciale generale. Trebuie să existe fabricanţi de produse ali
mentare, ca şi fabricanţi de fire şi de ţesături de bumbac, şi 
nu trebuie să mai existe aristocraţi p roprietari funciari. Pe 
scurt, nu mai pot fi tolerate nici un fel de restricţii politice 
sau sociale, regulamente sau monopoluri în afara acelora c.are 
decurg din „legile eterne ale economiei politice " ,  adică din 
condiţiile în care are loc producţia şi repartiţia capitalului. 
Lupta acestui partid împotriva vechilor instituţii engleze -
acest produs al unui stadiu de dezvoltare socială învechit şi 
muibund - îşi găseşte expresia în lozinca : O produc/ie cît 
mai ieftină şi înlăturarea tuturor faux frais ale producţiei 
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(adică a tuturor cheltuielilor de prisos care nu sînt în mod ne
cesar cheltuieli de producţie) . Şi această lozincă nu se adre
seză numa� anum�tor persoane particulare, ci întregii naţiuni. 

Regalitatea, cu „fastul " ei „barbar" ,  cu curtea ei, cu lista 
ei civilă şi suita ei de lachei, nu face oare parte dintre aceste 
faux frais * .ale producţiei ? Naţiunea poate produce şi schimba 
produsele şi fără regalitate, deci jos coroana ! Şi ce sînt 
sinecurile nobilimii, Camera lorzilor ? Faux frais ale produc
ţiei. Dar marea armată permanentă ? Faux fr,ais ale producţiei. 
Dar coloniile ? Faux frais ale producţiei. Dar biserica de stat, 
cu bogăţiile ei, obţinute prin j af şi cerşetorie ? Faux frais ale 
producţiei. Lăaţi-i pe p reoţi să se concureze liber şi fiecare 
să le plătească atît cît crede de cuviinţă. Dar întregul sistem 
greoi al justiţiei engleze, cu curtea de justiţie a lordului-can
celar ? 253 Faux frais ale producţiei. Dar războaiele dintre na
ţiuni ? Faux frais ale producţiei. Anglia v,a putea exploata cu 
mai puţine cheltuieli naţiunile străine dacă va trăi cu ele 
în pace. 

Vedeţi dv., acestor apărători ai burgheziei britanice, aces
tor .adepţi ai şcolii manches:eriene, fiecare instituţie a vechii 
AngJii li se pare, n punctul de vedere l producţiei mecani
zate, pe cît de costisitoare pe atît de inutilă, neavînd alt scop 
decît acela de a împiedica naţiunea să p roducă cît o.ai mult 
cu cheltuieli minime şi să-şi schimbe liber produsele. Ulti
mul lor cuvînt este ,în mod inevitabil republica burgheză, un 
care libera concurenţă îşi exercită dominaţia nelimitată în 
toate sferele vieţii şi în care, în general, rămîne doar acel 
minim de putere guvernamenală care este absolut necesar 
întregii clase burgheze pentru a-i asigura interesele generale 
şi a-i administra treburile generale, atît în politica internă 
cît şi în cea externă ; dar acest minim de putere guvernamen
tală trebuie să fie organi.at cît mai raţional şi mai economic. 
In alte ţăi un menea Par:id ar i numit democratic. Dar eI 
este în mod necesar revoluţionar şi scopul final pe care-l 
urmăreşte, mai mult sau mai puţin conştient, este totala lichi
dare a vechii Anglii ca stat aristocratic. Totuşi, scopul ime
diat .al acestui partid este înfăptuirea unei reforme parlamen
tare care să-i confere puterea legislativă necesară pentru o 
asemenea revoluţie. 

* cheltui>li neproductive. -Nota tmd. 



Dar burghezii englezi nu pl: fi atît de uşor stîmiţi oa cei 
francezi. Şi chiar dacă vor voi să obţină o reformă parlamen
tară, ei nu se vor apu.a să facă o revoluţie în genul celei din 
februarie. Dimpotrivă, după ce au repurtat în 1846 o mare vic
torie asupra aristocraţiei funciare prin abrogarea legilor cerea
lelor, ei s-au mulţumit cu av.antajele materiale obţinute de pe 
urma acestei victorii, neglijînd să tragă concluziile politice şi 
economice necesare şi dind astfel whigilor posibilitatea să-şi 
recapete monopolul ereditar asupra puterii guvernamentale. 
tn to t cursul perioadei dintre 1846 şi 1852, ei s-au făcut ri
dicoli prin strigătul lor de luptă : principii mari şi măsuri 
practice (citeşte : mărunte) . Şi de ce toate acestea ? Pentru 
că, ori de cite ori are loc o mişcare piternic.. ei sînt siliţi isă 
facă apel la clasa muncitoare. Dar dacă 1aTisitocraţia es:e pen
tru ei un .adversar care-şi trăieşte ultimele clipe, clasa mun
toare este un duşman în ascensiune. Ei preferă să facă un 
compromis cu adversarul muribund decît să întărească prin 
concesii reale, iar nu aparente, pe duşmanul în ascensiune 
căruia îi aparţine viitorul. De aceea ei .aută să evite orice 
ciocniri violente cu aristocraţia ; dar necesitaea istorică şi 
toryi îi împing înainte. Ei trebuie să-şi îndeplinească în mod 
inevitabil misiunea şi să distrugă pînă în temelii vechea An
glie, Anglia trecutului ; iar din clLpa în care vor deveni unicii 
deţinători ai puterii politice, cînd dominaţia politică şi supre
maţia economică vor fi c·oncentrate în aice,Ieaşi mîini şi, deci, 
lup ta împotriva capitalului nu va mai fi despărţită de lupta 
împotriva guvernului existent, din ·icea clipă va începe revo
Jujia socială În Anglia. 

Să rtrecem acum la cartişti, •aoeaistă parte poliiceşte activă 
a clasei muncitoare brJtanice. Cele ş.ase puncte le C!rtei pen-
:u oare 1lUptă ei nu ·conţin a'ltceV'a decîrt revendicarea votului 
universal şi ia condiţiilor fără de ca're 1aicesit vot ar fi iluzoriu 
pentru clasa muncitoare, şi anume vot secret, indemnizaţie 
pentru membrii parlamentului, alegeri generale anuale. Dar 
votul universal echivalează cu dominaţia politică a clasei 
muncitoare din Anglia, unde proletariatul constituie imensa 
majoritate a populaţiei, unde în decursul unui război civil 
îndelungat, deşi subteran, acest proletariat .a dobîndit o con
ştiinţă clară a poziţiei sale de clasă şi unde, chiar în districtele 
rurale, nu mai există ţărani, ci numai proprietari funciari, în-
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treprinzători capitalişti (fermieri) şi muncitori salariaţi. De 
aceea introducerea votului universal în Anglia ar constitui o 
măsură cu un caracter socialist mult mai pronunţat decît 
oricare altă măsură care este onorată cu această denumire 
pe continent. 

Aici rezultatul inevitabil al votului universal este supre
maţia politică a clasei muncitoare. 

Despre renaşterea şi reorganizarea partidului cartist voi 
vorbi cu alt p rilej . Pentru moment mă voi opri numai asupra 
alegerilor ,are au avut loc de curînd. 

Pentru a avea dreptul de a alege în parlamentul britanic, 
un bărbat trebuie să posede într-o circumscripţie electorală 
urbană o casă al cărei venit, la fixarea impozitului în folosul 
săracilor, să fie stabilit la 10 I .st. : iar în comitate el trebuie 
să fie un freeholder 254 cu un venit anual de 40 de şilingi sau 
un arendaş care să plătea scă anual 50 I .st. Chiar numai de 
aici rezultă că în mod oficial cartiştii au putut lua parte d.ar 
în mică măsură la lupta electorală .are s-a încheiat de curînd. 
Pentru a lămuri cum au participat ei realmente la ,aceste ale
geri, trebuie să amintesc o particularitate a sistemului electo
ral englez, care face o deosebire între : 

Ziua în care sînt propuşi candidaţii [Nomination day) şi 
ziua în care sînt aduse la cunoştinţă rezultatele alegerilor 
[Declaration day] I Votare prin ridicare de mină şi al doilea 
scrutin I 

Cînd •candidaţii îşi fac apriţia în ziua alegerilor şi 
se adresează în mod public poporului, ei sînt aleşi în primă 
instanţă prin ridicare de mină. Fiecare are dreptul să ridice 
mina, fie el nealegător sau alegător. Oricare ar fi persoana 
pentru oare s-a ridicat majoritatea mîinilor, împuternidtul cu 
organizarea alegerilor o declară aleasă (în mod provizoriu) 
prin ridicare de mină. Dar acum medalia îşi arată reversul. 
Alegerea p rin ridic.are de mină a fost o simplă ceremonie, un 
act de politeţe formală faţă de „poporul suveran" ,  dar polite
ţea încetează de îndată ce p rivilegiile încep să fie amenin
ţate. Căci dacă p rin ridicare de mină candidaţii care se bucură 
de p rivilegiul de a alege nu au fost aleşi, atunci aceşti can
didaţi au dreptul să ceară al doilea scrutin ; la al doilea scru
tin poate participa numai un grup p rivilegiat de alegători, şi 
este declarat leg,.l ales numai acela care obţine în aceste 
condiţii majoritatea voturilor. Prima alegere - p rin ridicare 
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de mînă - reprezintă o compensaţie aparentă vremelnic 
acordată opiniei publice, pentru a-i dovedi cu atît mai mult 
în momentul următor neputinţa ei. 

S-ar păre.a că această alegere prin ridicare de mînă, această 
formalitate periculoasă, a fost inventată doar cu scopul de 
a ridiculiza votul universal şi de a face o nevinovată glumă 
aristocratică pe socotea1a „ gloatei" (cum se exprima maio
rl Beresford, secretar pentru problemele financiare militare) . 
Ar fi însă o eroare. Acest vechi obicei, la origine comun tutu
ror popoarelor germanice, s-a putut menţine p rin tradiţie 
pînă în secolul al XIX-lea numai atorită faptului că dădea 
parlamentului de clasă britanic, fără cheltuieli speciale şi fără 
primejdii, o aparenţă de popularitate. Foloasele pe care cla
sele dominante le trăgeau de pe urma acestui obicei constau 
în aceea că masa poporului apăra cu mai multă sau mai puţină 
înflăcărare interesele acestor clase ca pe propriile ei interese 
naţionale. Abia cînd burghezia a adoptat o poziţie indepen
dentă faţă de cele două partide oficiale, whigii şi toryi, ma
sele muncitoare au început să se manifeste independent în 
ziua p ropunerilor de candidaţi. Dar niciodată pînă atunci 
contrastul dintre votare.a p rin ridicare de mînă şi al doilea 
scrutin, dintre ziua în care sînt propuşi candidaţii şi ziua în 
care sînt aduse la cunoştinţă rezultatele alegerilor, nu a avu: 
un caracter atît de serios, nu s-a conturat atît de precis p rin 
ciocnirea de principii opuse, niciodată nu a avut un caracter 
atît de ameninţător, atît de general şi nu a cuprins întreaga 
ţară .a în aceste ultime alegeri din 1852. 

Şi ce contrast ! Era suficient să fii propus candidat prin 
ridicare de mînă pentru a cădea la al doilea scrutin. Era sufi
cient să obţii majoritatea de voturi la această alegere pentru 
ca poporul să te î ntîmpine cu ouă clocite şi cu pietre. Membrii 
parlamentului legal aleşi aveau, în primul rînd, mult de lucru 
pentru a-şi pune î n  siguranţă p ropria lor persoană parl,amen
tară. De o parte majoritatea poporului, iar de cealaltă a două
sprezecea p arte din întreaga populaţie şi a cincea parte din 
numărul bărbaţilor adulţi din toată ţara. De o parte entu
ziasm, de cealaltă corupţie. De o parte partide care îşi re
neagă specificul : liberali care apără concepţii conservatoare 
şi conservatori care proclamă idei liberale ; de cealaltă parte 
poporul care îşi afirmă p rezenţa şi îşi apără p ropria sa cauză. 
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De o parte o maşină uzată, care, învîrtindu-se neîncetat în
tr-un cerc vicios, nu este niciodată în stare să facă un singur 
pas înainte, şi fricţiunile sterile care macină toate partidele 
oficiale, nimicindu-le treptat ; de cealaltă parte masa naţiunii 
care înaintează, ameninţînd să rupă cercul vicios şi să dis
trugă maşina oficială. 

Nu intenţionez să urmăresc felul în care s-a manifestat în 
întreaga ţară contrastul acesta dintre propunerea de candi
daţi şi al doilea scrutin, dintre demonstraţia ameninţătoare 
a clasei muncitoare în timpul campaniei electorale şi laşele 
manevre electorale ale claselor dominante. Din întreaga 
masă a circumscripţiilor voi lua ca exemplu o singură cir
cumscripţie electorală urbană, unde acest contrast se con
centrează ca într-un focar : este vorba de alegerile din Halifax. 
Candidaţii care se înfruntau în alegeri erau : Edwards (tory) , 
sir Charles Wood (fost ministru de finanţe whig, cumnat al 
oontelui Grey) , Frank Criss1ley (adept l şcolii mancheste
riene) şi ,  în fîşit, Ernest Jones, cel mai înzestrat, mai 
consecvent şi mai energic reprezentant al cartismului. H.alifax 
fiind un oraş industrial, toryi aveau acolo puţine şanse. Frank 
Crossley era aliat cu whigii. Prin urmare, bătălia propriu
zisă se dădea între Wood şi Jones, între whig şi cartist. 

„Sir Charles Wood a ţinut un discurs de aproximativ o jumătate 
de oră ; atît începutul cit şi a doua jumătate a discursului său nu au 
putut fi de loc auzite, din pricina exclamaţiilor de dezaprobare ale 
mulţimii întrunite acolo. Potrivit relatării unui reporter aflat în apro
pierea lui, discursul nu a fost decît o recapitulare a măsmilor cu privire 
la libertatea comerţului adoptate pînă atunci, un atac la adresa guver
nului lordului Derby şi un panegiric al „prosperităţii fără seamăn a 
ţării şi a poporului !" (Voci : „Aşa-i ! Aşa-i !"). El n-a propus nici o 
singură măsură nouă în favoarea reformei şi a făcut, doar în cîteva cu
vinte, o aluzie vagă la proiectul de lege al lordului John Russell cu pri
vire la reforma electorală" 265• 

Intrucît în nici unul dintre marile ziare londoneze ale cla
sei guvernante nu veţi găsi cuvîntarea lui Ernest Jones, 
reproduc mai jos cîteva extrase mai ample din această cu
vîntare. 

„Intîmpinat cu o explozie de entuziasm, Ernest Jones a spus : 
«Alegători şi nealegători, v-aţi întrunit aici cu prilejul unei sărbă

tori mari şi solemne. Constituţia recunoaşte astăzi, în teorie, votul uni
versal ca să-l anuleze, poate, mîine în practică„. In faţa voastră stau 
astăzi reprezentanţii a două sisteme şi voi trebuie să hotărîţi care dintre 
aceştia vă vor conduce timp de 7 ani. Şapte ani - o adevărată viaţă în 
miniatură !„. Vă invit să vă opriţi în pragul acestor 7 ani, lăsaţi-i să 
se perinde încet şi liniştit în faţa ochilor voştri ; astăzi, voi, 20.000 oa-
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meni, veţi lua o hotărîre pe care, poate, mîine 500 de oameni o vor 
încălca. (Voci : 'Aşa-i ! Aşa-i !»). Am spus că în faţa voastră stau repre
zentaniii a două sisteme. Intr-adevăr, la stînga mea se află whigii, toryi 
şi oamenii de afaceri, dar în fond între ei nu există nici o deosebire. 
Omul de afaceri spune : cumpără ieftin şi vinde scump. Tory spune : 
cumpără scump şi vinde şi mai scump. Pentru muncitori aceasta se 
reduce la acelaşi lucru. Se impune însă primul sistem ale cărui rădăcini 
sînt roase de plaga pauperi�mului. Acest sistem este bazat pe concu
renţa cu străinătatea. Şi eu susţin că în sistemul „cumpără ieftin şi 
vinde scump", care se sprijină pe concurenţa cu străinătatea, ruinarea 
clasei muncitoare şi a micilor întreprinzători trebuie să continue. Şi de 
ce oare ? Munca este creatoarea tuturor avuţiilor. Pentru ca un singur 
grăunte să încolţească sau un singur yard de pînză să fie ţesut, omul 
trebuie să muncească. In această ţară, pentru muncitor nu există însă 
îndeletnicire independentă. Munca este o marfă care se închiriază, munca 
apare pe piaţă ca un obiect care se cumpără şi se vinde ; prin urmare, 
întrucît ea creează orice avuţie, munca va fi aceea care trebuie în pri
mul rînd cumpărată. „Cumpără ieftin, cumpără ieftin !" Munca se cum
pără pe cea mai ieftină piaţă. Şi iată şi urmarea : „Vinde scump, vinde 
scump !" Ce anume ? Produsele muncii. Cui ? Străinătăţii - firc�te ! -
şi muncitorului însuşi, căci, nefiind stăpîn pe propria lui muncă, mun
citorul nu se bucură de primele ei roade. „Cumpără ieftin, vinde scump!" 
Cum vă place ? „Cumpără ieftin, vinde scump !" Cumpără ieftin munca 
muncitorului şi vinde scump aceluiaşi muncitor produsul propriei sale 
munci ! La baza acestei tranzacţii se află principiul pierderii inerente. 
lntreprinzătorul cumpără ieftin munca ; el vinde şi, la vînzare, trebuie 
să realizeze un profit. El vinde chiar muncitorului şi astfel orice tran
zacţie între întreprinzător şi angajat reprezintă o înşelătorie deliberată 
din partea întreprinzătorului. Astfel munca coboară tot mai jos, datorită 
ştirbirii ei permanente, iar capitalul urcă tot mai sus, datorită înşelă
ciunilor neîntrerupte. Dar respectivul sistem nu se limitează la aceasta. 
El se bazează pe concurenţa cu străinătatea, ceea ce înseamnă că trebuie 
să ruinăm comerţul altor ţări, aşa cum am ruinat munca în propria 
noastră ţară. In ce mod ? Ţara cu taxe vamale ridicate trebuie să vîndă 
mai ieftin decît ţara cu taxe vamale scăzute. Concurenţa străină este în 
continuă ceştere, în consecinţă ieftinătatea trebuie să crească şi ea con
tinuu. De aceea în Anglia salariile trebuie să scadă neîncetat. Şi cum 
se obţine această scădere ? Prin surplus de muncă. Cum se creează acest 
surplus de muncă ? Prin monopolul asupra pămîntului, care ină spre 
fabrici un număr mai mare de braţe de muncă decît se cer ; prin mo
nopolul asupra maşinilor, care aruncă aceste braţe de muncă în stradă ; 
prin munca femeii, care-l îndepărtează pe bărbat de la suveică ; prin 
munca copiilor, care o îndepărtează pe femeie de la războiul de ţesut. 
Apoi, punînd stăpînire pe acest surplus de muncă vie, întreprinzătorii stri
vesc sub călcîi aceste inimi chinuite şi strigă : „Veţi mmi de foame ! Cine 
vrea să muncească ? Mai bine o felie de pîine decît nimic !".  Şi această 
masă extenuată se agaţă cu lăcomie de ceea ce i se oferă, acceptînd 
orice condiţii. (Exclamaţii puternice : 'Aşa-i ! Aşa-i !»). Iată care este 
partea muncitorului în acest sistem. Dar cum se reflectă această situa
ţie asupra voastră, a alegătorilor ? Ce influenţă are ea asupra comerţu
lui intern, asupra micilor comercianţi, asupra impozitului pentru săraci 
şi asupra impozitelor în general ? Fiecărei creşteri a concurenţei străine 
trebuie să-i corespundă o creştere a ieftinătăţii în ţară. Fiecare creştere 
a ieftinirii muncii trebuie să se bazeze pe o creştere a surplusului de 
muncă, şi aceasta din urmă se obţine printr-o lărgire a producţiei de 
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maşm1. Intreb din nou : cum se reflectă această situaţie asupra voastră ? 
Liberalul - adept al şcolii manchesteriene, care se află la stînga mea 
- introduce o nouă invenţie şi aruncă în stradă 300 de oameni care au 
devenit de prisos pentru el. Mici comercianţi ! Aţi pierdut 300 de 
cumpărători. Contribuabili care plătiţi impozitul în folosul săracilor ! 
Aceasta înseamnă 300 de săraci în plus. (Strigăte putenice de aprobare). 
Fiţi atenţi, însă, răul nu se opreşte aici ! Aceşti 300 de oameni fac în primul 
rînd să scadă salariile acelora care continuă să lucreze în ramura de 
producţie respectivă. Intreprinzătorul spune : „De azi încolo vă scad 
salariile". Muncitorii ridică obiecţii. Atunci el adaugă : „Vedeţi aceşti 
300 de oameni pe care tocmai i-am aruncat în stradă ? Dacă vă con
vine, puteţi schimba locurile cu ei, ei sînt gata să se întoarcă în orice 
condiţii, căci mor de foame". Muncitorii simt că aşa stau lucrurile şi 
împotrivirea lor este înfrîntă. O, tu liberal, adept al şcolii manches
teriene, fariseu în politică ! In faţa acestor oameni care ne ascultă, eşti 
gata să-mi răspunzi acum ? Dar răul nu se opreşte nici aici. Oamenii 
lipsiţi de posibilitatea de a-şi exercita profesiunea caută de lucru în 
alte ramuri, făcînd să crească peste măsură surplusul de muncă şi să 
scadă salariile. Profesiunile astăzi prost plătite au fost cîndva bine plă
tite, cele bine plătite astăzi vor fi în curînd prost plătite. Astfel puterea 
de cumpărare a clasei muncitoare scade pe zi ce trece şi totodată piere 
şi comerţul intern. Luaţi aminte, comercianţi ! Clienţii voştri sărăcesc, 
profiturile voastre se reduc, în timp ce săracii voştri devin din ce în 
ce mai numeroşi, iar impozitele pe care le plătiţi în folosul săracilor, pre
cum şi celelalte impozite, cresc tot mai mult. Veniturile voastre scad, 
cheltuielile voastre cresc. Primiţi mai puţin şi plătiţi mai mult. Vă place 
acest sistem ? Fabricantul bogat şi proprietarul funciar aruncă asupra 
voastră întreaga povară a impozitului în folosul săracilor şi a altor im
pozite. Voi, reprezentanţi ai clasei de mijloc, sînteţi maşina de plătit biruri 
a bogaţilor. Ei aduc pe lume sărăcia care le creează avuţiile şi vă obligă 
pe voi să suportaţi cheltuielile provocate de sărăcia pe care au creat-o. 
Proprietarul funciar o ocoleşte datorită privilegiilor, fabricantul se des
-păgubeşte prin salariile muncitorilor săi şi totul se repercutează asupra 
voastră. Vă place acest sistem ? Acesta este sistemul pe care-l susţin 
iomnii care se află la stînga mea. Dar care este propunerea mea ? Eu 
v-am arătat răul. Şi aceasta este ceva. Dar eu vreau să fac mai mult. 
Mă aflu aici pentru a arăta adevărul şi a-l dovedi ... (Ovaţii puternice)". 

După aceea Ernest Jones a început să-şi expună propriile 
sale concepţii asupra reformelor politice şi economice şi a 
.continat astfel : 

„«Alegători şi nealegători ! V-am expus acum unele măsuri sociale 
şi politice a căror adoptare imediată o susţin şi de data aceasta, aşa cum 
am făcut în 1847. Dar deoarece am cerut mai multă libertate pentru 
voi, am fost lipsit eu de libertate. (Voci : «Aşa-i I Aşa-i !»-). Deoarece 
am încercat să ridic pentru voi toţi templul libertăţii, am fost întem
niţat şi deţinut într-o închisoare pentru delicvenţi de drept comun. Şi 
aici, în stînga mea, se află unul dintre principalii mei temniceri. (Ru
moare puternică şi prelungită, îndreptată împotriva celor din stînga). 
Deoarece am încercat să ridic glasul în apărarea adevărului, am fost 
Condamnat la tăcere. Doi ani şi o săptămînă am fost ţinut în închisoare, 
la regim celular, strict izolat, fără cerneală, toc şi hîrtie ; în schimb 
.nm fost silit să scarmăn cîlţi.„ Da (oratorul se întoarce către sir Charles 
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Wood), timp de doi ani şi o săptăînă aţi triumfat dv., acum e rîndul 
meu ! Voi trezi în inimile tuturor englezilor de la această întrunire 
îngerul răzbunării. (Explozie de aplauze). Ascultaţi ! Nu simţiţi fîlfiirea 
aripilor lui în fiecare mişcare a mulţimii uriaşe ? (O nouă explozie de 
aplauze prelungite). . .. Aţi putea obiecta că aceasta nu este o problemă 
publică. Tocmai că este I (Voci : «Aşa e, aşa e !») . ... Este o problemă 
publică, deoarece cine nu este alături de soţia unui arestat nu va fi nici 
ături de soţia unui muncitor. Acela care nu va fi alături de copiii 
unui deţinut nu va fi nici alături de copiii robului salariat. (Aplauze 
şi exclamaţii : «Aşa e, aşa e !»). Trecutul lui o dovedeşte, promisiunile 
lui de astăzi nu o dezmint. Cine a votat legea excepţională cu privire 
la Irlanda, cine a votat gagging bill *, cine a votat înnăbu5irea presei 
irlandeze ? Whigul ! Iată-l ! Jos cu el ! Cine a votat de 15 ori împotriva 
propunerii lui Hume cu privire la votul universal, împotriva propu
nerii lui Locke King cu privire la comitate, împotriva propunerii lui 
Ewart cu privire la parlamente alese pe termen scurt şi împotriva pro
punerii lui Berkeley cu privire la votul secret ? Whigul ! Iată-l ! Jos 
cu el ! Cine a votat împotriva eliberării lui Frost, Williams şi Jones ? 
Whigul ! Iată-l ! Jos cu el ! Cine a votat împotriva anchetării abuzurilor 
din colonii şi în favoarea lui Ward şi Torrington, tiranii din insulele 
Ionice şi Ceilon ? Whigul ! Iată-l ! Jos cu el ! Cine a votat împotriva 
reducerii sumei de 12.000 I.st. alocate ducelui de Cambridge, împotriva 
oricărei reduceri a cheltuielilor pentru armată şi flotă, împotriva des
fiinţării impozitului pe ferestre şi de 48 de ori împotriva oricărei redu
ce1i de impozite, inclusiv a reducerii propriului său salariu ? Whigul ! 
Iată-l ! Jos cu el ! Cine a votat împotriva desfiinţării impozitelor pe 
hîrtie şi anunţuri şi a impozitelor pe cunoştinţe ? Whigul ! Iată-l ! Jos 
cu el I Cine a votat pentru nenumăratele noi episcopate, parohii, pen
tru subsidiile acordate colegiului din Maynooth, împotriva reducerii 
acestor subsidii şi împotriva scutirii dissenterilor 256 de plata impozi
telor către biserică ? Whigul ! Iată-l ! Jos cu el I Cine a votat împotriva 
oricărei anchete privind falsificarea produselor alimentare ? Whigul ! 
Iată-l ! Jos cu el ! Cine a votat împotriva reducerii taxelor vamale la 
zahăr şi împotriva desfiinţării impozitului pe malţ ? Whigul I Iată-l ! 
Jos cu el I Cine a votat împotriva reducerii muncii de noapte a bru
tarilor, împotriva cercetării situaţiei muncitorilor din fabricile de tri
cotaje, împotriva inspecţiilor sanitare în casele de muncă, împotriva 
propunerii de a se interzice începerea muncii copiilor mici înainte de 
ora 6 dimineaţa, împotriva ajutorului acordat de parohii femeilor sărace 
însărcinate şi împotriva legii zilei de muncă de 10 ore ? Whigul ! Iată-l ! 
Jos cu el ! Jos cu el, în numele lui dumnezeu şi al umanităţii ! Cetăţeni 
din Halifax ! Cetăţeni ai Angliei ! Aveţi în faţa voastră cele două sisteme. 
Acum judecaţi şi alegeţi !- (Imposibil de descris entuziasmul stîrnit de 
acest discurs, în special de partea lui finală. Din mijlocul imensei mulţimi 
care asculta cu respiraţia tăiată fiecare frază, izbucneau la fiecare 
pauză, ca vuietul unor valuri agitate, strigăte de indignare împotriva 
reprezentanţilor whigilor şi a dominaţiei de clasă. In ansamblu a fost 
o scenă care nu va putea fi uitată multă vreme. Procedindu-se la votul 
prin ridicare de mină, doar cîţiva, mai ales dintre cei cumpăraţi sau 

* Legi care pun căluşul în gură. - Nota trad. 



intimidaţi, au votat pentru sir Charles Wood, dar aproape toţi cei pre
zenţi au ridicat ambele mîini pentru Ernest Jones, în mijlocul unor 
ovaţii şi al unui entuziasm de nedescris). 

Primarul a declarat aleşi prin ridicare de mînă pe d-l Ernest Jones 
şi d-l Henry Edwards. Atunci sir C. Wood şi d-l Crossley au cerut să 
se treacă la al doilea scrutin". 

S-a întîmplat aşa cum a prezis Jones : el a fost propus 
candidat cu 20.000 de voturi, dar whigul Charles W ood şi 
Cms.sley, adept l şcolii manchesteriene, au fost aleşi cu 
500 de voturi. 

Scris de K. Marx la 2 august 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.543 
din 25 august 1852 şi 
în formă prescurtată în ziarul 
„The People's Paper" nr. 23 
din 9 octombrie 1852 

Semnat : K a r l M a r  x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune" ,  
confruntat cu  textul ziarului 
„The People's Paper" 
Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Corupţia în alegeri 

Londra, vineri 20 august 1852 

Puţin în.ainte de a se împrăştia, membrii răposatei Camere 
a comunelor au hotărît să le creeze .succesorilor dt mai 
multe dificultăţi în calea lor spre parlament. Ei au votat 
o lege draconică împotriva mituirii, corupţiei, intimidării şi, 
în general, a escrocheriilor în alegeri. 

S-a întocmit o listă lungă cu întrebările cele mai amănun
ţite şi mai absurde care-ţi pot trece prin minte şi care, potrivit 
acestei legi, pot fi puse atît petiţionarilor cît şi membrilor 
parlamentului. Li se poate cere să declare, sub prestare de 
j urămînt, cine au fost agenţii lor şi ce legături au avut cu ei. 
Pot fi întreb.aţi şi siliţi să declare nu numai ceea ce ştiu, dar 
chiar şi ceea ce „gîndesc, presupun şi bănuiesc" cu privire 
la sumele cheltuite cu ocazia alegerii lor, fie de ei înşişi, fie 
de alte persoane, cu sau fără consimţămîntul lor. Intr-un 
cuvînt, nici un membru al parlamentului nu este în stare să 
î.frunte această grea încercare fără riscul de a fi declarat 
sperjur, dacă are cea mai mică bănuială că ar fi posibil sau 
probabil ca cineva să fi comis pentru el o încălcare a legii. 

Aşad,ar, presupunînd chiar că noii legislatori vor face uz, 
în ceea ce priveşte această lege, de aceeaşi libertate ca şi 
aleru1, care, deşi crrede numai în cîteva din cele 39 de arti
cole 257, îşi pune totuşi semllătur.a sub toate, legea conţine 
totuşi clauze suficiente pentru a face din noul parlament ce.a 
mai neprihănită adun.are în care s-au rostit vreodată cuvîn
tări şi s-au adoptat legi pentru cele trei regate. Dar ajunge 
să comparăm această lege cu alegerile generale care au 
urmat imediat după adoptarea ei pentru a le recunoaşte 
torylor gloria că sub conducerea lor a fost proclamată în 
teorie cea mai mare puritate de moravuri în alegeri, iar în 
practică a existat cea mai mare corupţie electorală. 
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„Au loc noi alegeri în decursul cărora asistăm la scene de mituire, 
corupţie, violenţă, beţie şi crimă nemaiîntîlnite din vremurile vechiului 
monopol absolut al torylor. Aflăm pînă şi de soldaţi care, cu baioneta 
la armă, i-au ridicat pe alegătorii liberali şi i-au silit, chiar sub ochii 
proprietarilor funciari, să voteze împotriva convingerilor lor ; şi aceşti 
soldaţi au tras cu sînge rece în popor cînd acesta a îndrăznit să-şi ex
prime simpatia faţă de alegătorii arestaţi şi au săvîrşit numeroase 
crime împotriva populaţiei lipsite de apărare !" (Aluzie la evenimentele 
de la Six-Mile-Bridge din Comitatul Clare şi Limerick). „Ni se va spune, 
poate, că aceasta a fost în Irlanda ! E drept, dar în Anglia toryi au 
folosit poliţia pentru a distruge tribunele adversarilor lor ; au trimis 
bande organizate de tîlhari şi criminali să cutreiere străzile pentru a-i 
lua p1in surprindere şi a-i intimida pe alegătorii liberali, au deschis 
adevărate cloace de beţie ; nu au precupeţit aurul pentru a-i corupe, 
ca bunăoară la Derby, şi aproape în fiecare localitate în care a avut loc 
o luptă electorală au recurs în mod sistematic la intimidarea alegă
torilor". 

Aşa scrie 1 1People's Paper" 258, săptămînalul lui Ernest 
Jones. După această publicaţie cartistă să dăm cuvîntul săp
tămînalului partidului advers , organul cel mai cumpătat, mai 
raţional şi mai moderat al burgheziei industriale, publicaţia 
londoneză 11Economist" : 

„Credem că putem afirma că în timpul acestor alegeri generale au 
fost mai multe acte de corupţie, de intimidare şi s-a manifestat mai 
mult servilism, fanatism şi dezmăţ decît în oricare alte alegeri ante
rioare. Se spune că în aceste alegeri au fost mult mai multe cazuri de 
mituire decît în anii precedenţi... Cît priveşte varietatea metodelor de 
intimidare şi de influenţare nelegală practicate în cursul ultimelor 
alegeri, ele depăşesc orice închipuire ... Şi dacă adunăm la un loc toate 
acestea - beţia respingătoare, intrigile josnice, corupţia în masă, încer
cările barbare de intimidare a alegătorilor, bunul nume al candidaţilor 
împroşcat cu noroi, uinarea alegătorilor cinstiţi, cumpărarea şi dez
onorarea celor slabi de înger, minciunile, intrigile, maşinaţiile făcute 
pe faţă şi fără ruşine, batjocorirea cuvintelor sfinte, calomnierea nume
lor nobile - rămînem îngroziţi în faţa imensei mulţimi de victime, de 
trupmi distruse şi suflete pierdute peste mormîntul cărora s-a instalat 
un nou parlament". 

Metodele de corupţie şi de intimidare au fost cele obiş
nuite. 1n primul rînd presiunea directă exercitată de guvern. 
Astfel la Derby s-a găsit asupra unui agent electoral, prins 
în flagrant delict de mituire, o scrisoare a maiorului Beresford, 
secretar pentru problemele financiare militare, prin care 
acesta îi deschide printr-o firmă comercială, un credit pentru 
cheltuieli electorale. Ziarul „Poale Herald" publică o circu
lară a amiralităţii către ofiţerii de rezervă, semnată de co
mandantul suprem al unei baze navale, prin care li se ordonă 
să-şi dea votul candidaţilor guvernamentali. S-a recurs de 
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asemenea la folosirea directă a forţei ar.ale, cum a fost la 
Cork, Belfast şi Limerick (unde au fost ucise 8 persoane) . -
Proprietarii funciari i-au ameninţat pe arendaşii lor cu alun
garea dacă nu vor vota cu ei. Administratorii de moşie ai 
lordului Derby au fost, în această privinţă, o pildă pentru 
colegii lor. Prăvăliaşii au fost ameninţaţi cu pierderea clien
telei, muncitorii cu concedierea ; s-a practicat pe scară largă 
sistemul de a-i îmbăta pe alegători şi multe altele. - Acestor 
mijloace lumeşti de corupţie, toryi de-au adăugart şi <altele 
de ordin spiritual ; a fos: dită o proclamaţie a regelui împo
triva procesiunilor catolice pentru a aţîţa bigotismul şi a 
stîrni ura religioasă ; pretutindeni se auzea strigătul : „Jos 
papisaşii I " .  Unul dintre rezultatele acestei proclamaţii au 
fost dezordinile de la Stockport 259•  Se înţelege de la sine că 
preoţii irlandezi au ripostat cu arme asemănătoare. 

Nici nu s-au sfîrşit bine alegerile şi un singur consilier 
juridic al coroanei a primit, din 25 de localităţi, petiţii care 
cereau invalidarea alegerilor în parlament din pricina cazuri
lor de mituire şi de intimidare a alegătorilor. Astfel de pro
teste împotriva deputaţilor aleşi, cu menţionarea sumelor 
cheltuite pentru alegeri, s-au primit şi din Derby, Cockermouth, 
Barnstaple, Harwich, Canterbury, Yarmouth, Wakefield, 
Boston, Huddersfield, Windsor precum şi din multe alte loca
lităţi . S-a s tabilit că, chiar în împrejurările cele mai favora
bile, 8 pînă la 10 adepţi ai guvernului Derby în parlament 
vor fi invalidaţi în urma acestor petiţii. 

Mituirea, corupţia şi intimidarea s-au practicat, desigur, 
în primul rînd în comitalele agricole şi orăşelele controlate 
de pairi ; pentru păstrarea unui număr cît mai mare dintre 
acestea, whigii au făcut uz de toată inventivitatea lor pe 
vremea adoptării legii cu privire a reformă din 183 1 .  Circum
scripţiile electorale din marile oraşe şi din comitalele 
industriale cu populaţie densă reprezentau, datorită condi
ţiilor lor speciale, un teren foarte puţin favorabil unor astfel 
de manevre. 

Zilele alegerilor generale sînt prin tradiţie în Anglia 
bacanale care degenerează în orgii, burse de evaluare a 
convingerilor politice, perioada celor mai bogate recolte pen
tru cîriumari . „lceste periodke saturnalii - remarca un 
organ de presă englez * - lasă întotdeauna urme adînci ale 
acţiunii lor funeste" .  E firesc să fie aşa. Sînt adevărate 
saturnalii în accepţia veche, romană a cuvîntului. Stăpînul 

* - „Economist". - Nota red. 

25 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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devenea atunci rob, ar robul devenea stăpîn. Dar cînd robul 
d eine stăpîn pentru o zi, .în •acea zi stăpînesc în voie istinc
tele brutale. Stăpînii erau marii demnitari ai laselor guver
nante sau ai anumitor fracţiuni ale acestor clase, ar rolul 
robilor îl juca întreaga masă a aceloraşi clase, care se bucura 
de privilegiul de a vota, înconjurată de miile de oameni care 
nu ,aveau drept de vot şi a căror unică menire era aceea de 
a fi simpli figuranţi ; sprij inul acestora, manifestat sub formă 
de aprobare verbală sau p rin ridicare de mînă, era întot
deauna binevenit, fie şi numai de dragul unor efecte teatrale. 
Dacă cercetăm istoria alegerilor din Anglia timp de un secol 
sau mai bine în urmă, sîntem tentaţi să ne întrebăm nu de 
ce au fost atît de rele parlamentele engleze, ci, dimpotrivă, 
cum de au reuşit să fie chiar atît  de bune cum au fost şi să 
reflecte fie şi într-o lumină tulbure dezvoltarea reală a socie
tăţii engleze. Tot aşa şi adversarii sistemului reprezentativ 
trebuie să fie, de bună seamă, surprinşi cînd constată că 
corpurile legislative, în care totul este determinat de majori
tatea abstractă, de raportul întîmplător al numărului de 
voturi, au totuşi hotărîri şi rezolvă problemele potrivit nece
sităţilor momentului, cel puţin în perioada de înflorire a 
puteii acestor corpuri legislative. Dintr-un simplu raport 
numeric nu se va putea ajunge niciodată, chiar recurgînd la 
deducţiile logice cele mai forţate, Ia concluzia necesităţii 
unei votări care să corespundă stării reale de lucruri ; dimpo
trivă, într-o situaţie dată, necesitatea anumitor raporturi 
între deputaţi va decurge întotdeauna de la sine. Ce altceva 
era obiceiul tradiţional de a mitui în alegerile din Anglia 
dacă nu o anumită formă, pe cît de brutală pe atît de evidentă, 
prin care se manifesta raportul de forţe dintre partidele 
adverse ? Mijloacele de influenţare şi de dominare, folosite 
în mod obişnuit de aceste partide în alte oazuri, aici au fo&t 
folosite timp de cîteva zile, într-un mod neobişnuit, mai mult 
sau mai puţin grotesc. Dar în ambele cazuri premisa rămînea 
aceeaşi : candidaţii partidelor rivale reprezentau interesele 
întregului cerc de alegători şi acest cerc privilegiat de ale
gători reprezenta, la rîndul său, interesele masei nealegători
lor, sau, ai exact, această masă fără drept de vot încă nu 
avea p ropriile ei interese specifice. Preotesele din Delfi 
trebuiau să fie ameţite cu vapori pentru a dobîndi darul pro
feţiei ; poporul englez trebuie să se ameţească cu gin şi bere 
pentru a fi în stare să-şi găsească legiuitorii-proroci. Şi unde 
trebuiau căutaţi aceşti proroci era un lucru de la sine înţeles. 
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In relţiile dintre clase şi partide au avut loc schimbări 
radicale din momentul în care clasa de mijloc industrială şi 
comercială, adică burghezia, a apărut ca partid oficial alături 
de whigi şi tory, şi în special de la adoparea legii cu privire 
la reformă din 1 83 1 .  Aceşti burghezi nu aveau nici cea mai 
mică simpatie pentru manevrele electorale costisitoare, pen
tru aceste faux frais * ale alegerilor generale. Ei socoteau că 
e mai ieftin să concureze cu aristocraţia funciară, folosind 
mijloacele morale obişnuite, tlecît mijloacele băneşti perso
nale. Pe de altă parte, ei se considerau reprezenanţii interese
lor generale care predominau în societatea modernă. De aceea 
ei erau în situaţia de a cere ca alegătorii să fie conduşi de 
interese naţionale generale, şi nu de motive personale şi 
locale, şi insistau cu atît mai mult asupra acestui lucru cu 
cît vechea metodă de influenţare electorală, prin însăşi com
ponenţa alegătorilor, se transforma într-o unealtă a aristo
craţiei funciare şi devenea inaccesibilă burgheziei. Astfel, 
burghezia a luptat pentru alegeri bazate pe principii morale 
şi a impus promulgarea de legi elaborate în acest spirit, legi 
care trebuau să servească drept pavăză împotriva influenţei 
locale a aristocraţiei funciare. Şi, într-adevăr, din 1831 
mituirea a îmbrăcat forme mai civilizate şi mai ascunse şi  
alegerile generale au început să decurgă într-un nod mai 
liniştit decît îainte. Acum, în sfîrşit, masa poporului a încetat 
să mai fie un simplu cor, care lua parte, cu mai mult sau mai 
puţin interes, la lupta eroilor oficiali care trăgeau la sorţi 
între ei, şi, asemenea cureţilor cretani la naşterea lui Jupiter, 
s-au dezlănţuit în adevărate bacanale cu prilejul creării de 
divinităţi parlamentare 200, căpătîndu-şi plata şi trataţa cu
venită pentru participarea la proslăvirea lor. Cînd cartiştii au 
înconjurat ca o masă ameninţătoare întreaga aren. pe care 
urma să se desfăşoare bătălia electorală oficială, urmărind 
plini de neîncredere fiecare mişcare care avea loc acolo, era 
firesc ca alegeri a cele din 1 852 să provoace o indignare · 
generală. Chiar un organ conservator ca „Timesu a lăsat să-i 
scape pentru prima oară cîteva cuvinte în apărarea votului 
universal, iar întreaga masă a proletariatului britanic a 
s trigat într-un singur glas : duşmanii reformei au adus cele 
mai bune argumente adepţilor ei ; iată cum arată alegerile în 
actual a orînduire de clasă ; iată cum arată Camera comunelor 
cu un astfel de sistem electoral ! 

* - cheltuieli neproductive. - Nota trad. 
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Pentru a înţelege adevăratul caracter al sistemului de 
mituire, corupţie şi intimidare sub forma practicată în timpul 
ultimelor alegeri, este necesar să atragem atenţia asupra unui 
fapt care a acţionat în aceeaşi direcţie. 

Dacă ne referim la alegerile generale care au avut loc 
începînd din 1 83 1 ,  observăm că cu cit creştea presiunea majo
rităţii populaţiei ţării lipsite de drept de vot asupra cercului 
prvilegiat de alegători, cu cit burghezia cerea mai insistent 
lărgirea acestui cerc, iar clasa muncitoare distrugerea oricăror 
urme e existenţă a unui asemenea cerc, cu atît mai mult se 
reducea numărul alegătorilor care luau efectiv parte la alegeri 
şi, astfel, cercul alegătorilor se restrîngea tot mai mult. 
Niciodată faptul acesta n-a fost m.ai izbitor ca în ultimele 
alegeri. 

Să luăm, de pildă, Londra. In City, numărul alegătorilor 
este de 26.728 ; dintre ei au votat numai 10.000. In circum
scripţia Tower Hamlets au fost înregistraţi 23.534 de alegători . 
dintre ei au votat nu.ai 12.000. ln Finsbury, din 20.025 de 
alegători au votat mai puţin de jumătate. La Liverpool, unde 
s-a desfăşurat una dintre cele mai aprige lupte electorale, din 
17.433 de alegători înregistraţi au luat p arte la al doilea 
scrutin numai 1 3.000. 

Aceste exemple sînt suficiente. Ce dovedesc ele ? Apatia 
celor care se bucură de privilegiul de a alege. Şi ce dovedeşte 
această apatie ? Că acest cerc de alegători şi-a trăit traiul, 
că şi-a pierdut orice interes pentru propria lui existenţă 
politică. Aceasta nu înseamnă nicidecum că alegătorii au 
devenit indiferenţi faţă de politică în general, ci numai faţă 
de o anumită politică, ale cărei rezultate se reduc, în majo
ritatea cazurilor, la sprijinirea torylor pentru a-i izgoni pe 
whigi sau a whigilor pentru a-i  înfrînge pe tory. Alegătorii 
simt instinctiv că rezolvarea diferitelor probleme nu mai 
depinde nici de parlament, nici de alegerile în parlament. 
Cine a abrogat legile cerealelor ? Desigur, nu cei care au ale. 
p arlamentul protecţionist şi u atît mai puţin însuşi parla
mentul protecţionist ; legile au fost abrogate numai şi exclusiv 
de presiunea din afară. In această presiune din afară şi în 
alte mijloace de influenţare a parlamentului decit prin vot 
crede acum chiar o mare parte a alegătorilor. Aceşti alegători 
socotesc sistemul de vot legal existent p înă acum ca 
formalitate învechită ; dar dacă parlamentul ar începe să se 
împotrivească presiunii din afară şi ar impune naţiunii legi 
alcătuite în spiritul acestui cerc limitat de alegători, atunci. 
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ei s-ar alătura asaltului comun împotriva întregului sistem 
învechit. 

De aceea mituirea şi intimidarea practicate de către tory 
au fost doar încercări violente de a reînvia cercul muribund 
de alegători care a devenit inapt pentru o activitate pozitivă 
şi nu mai poate da nici rezultate decisive în alegeri, nici un 
parlament cu adevărat naţional. La ce au dus toate acestea ? 
Vechiul parlament a fost dizolvat, deoarece la sfîrşitul 
existenţei sale s-a destrămat în diferite fracţiuni care s-au 
condamnat una pe alta la o inactivitate totală. Noul parlament 
începe acolo unde a sfîrşit cel vechi. El este paralizat chiar 
lin clipa naşterii sale. 

Scris de K. Marx 
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Rezultatele alegerilor 

Londra, vineri 27 august 1852' 
Să aalizăm acum rezultatele ultimelor alegeri generale. 
Dacă înglobăm în denumirea comună de „ opoziţi e "  p e  

whigi, liber-schimbişti şi adepţii lui Peel ş i  l e  opunem acestora 
pe toryi, vom vedea că datele statistice cu privire la noul 
p arlament exprimă în mod evident marea contradicţie despre 
care am vorbit într-un articol anterior * - contradicţia dintre 
oraş şi sat. 

In Anglia au fost leşi : în oraşe 104 partizani ai guvenu
li ş i  2 1 5  parizani 1ai opoziţiei, dar în comitale 1 09 partizani 
d guvenului ş i  numi 32 de paDtizani i opoziţiei. Din comi
t·ate, aceste fortăreţe le :orilor, trebie excluse cele mai 
bogate ş i  mai influent e : West Riding în Yorkshire, South 
ncashire, Middlesex, East Surrey şi altele, cu o populaţie 
de patu mili'ane din zece, cit au toate coitaitele, fără să 
mi socotim oraşele care trimit deputaţi în parlament. 

In Wales, rezultatele alegeilor la oraş e sînt complet 
opuse celor de Ja sate : oraşele au ales 1 0  partizani ai opozi
ţiei ş i  3 partizani i guvenului, i ar comitatele 1 1  partizani ai 
guvenului ş i  3 partiziani ai opoziţiei. 

In Scoţia, acest contrast apare în modul cel mai evident. 
Oraşele au ales 25 d e  partizani ai opoziţiei ş i  nici un pantizan 
l uvenului. Comitatele au trimis 14 partizani ai guvenului 
şi 13 partizani ai opoziţiei. 

In Irlanda, proporţia este alta decît în Marea Britanie. 
Aii, paidul llaţional este mai putenic la sate, unde 
p opulaţia se află mult mai direct sub influenţa clerului catolic, 
în timp ce în oraşele din nord predomină elementele engleze 
şi protestante. De aceea adevăratul centru al opoziţiei este 
aici satul, deşi acest lucru nu poate apărea prea evident în 

' Vezi volumul de faţă, pag. 377. - Nota red. 
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sistemul electoral actual. ln Irlanda, oraşele au trimis 1 4  parti
zani ai guvernului şi 25 de partizani ai opoziţiei , iar comi
atele 24 de partizani ai guvernului şi 35 de partizani ai 
opoziţiei. ' 

Dacă mă întrebaţi care partid a învins în alegeri, trebuie 
spus că fiecare şi toate la un loc i-au înfrînt pe tory, dat fiind 
că aceştia n-au obţinut în mod evident decît minoritatea în 
alegeri, în ciuda mituirii, a intimidării şi a presiunii exerci
tate de guvern. Potrivit celor mai exacte date, au fost aleşi 
290 de partizani i guvernului, 337 de liberali sau reprezen
tanţi ai coaliţiei opoziţiei şi 27 cu o poziţie nehotărîtă. Chiar 
dacă adăugăm aceşti 27 cu o poziţie nehotărîtă partizanilor 
guvernului, liberalii rămîn totuşi cu o majoritate de 20 de 
voturi. Toryi contaseră însă pe o majoritate de cel puţin 
336 de voturi. Dar, chiar lăsînd la o parte problema raportu
lui numeric defavorabil, toryi au suferit o înfrîngere în lupta 
electorală, deoiuece liderii lor au fost nevoiţi să se dezică de 
propriile lor principii protecţioniste. Din 290 de adepţi ai lui 
Derby, 20 s-au pronunţat împotriva oricăror taxe vamale pro
tecţioniste, iar mulţi dintre ceilalţi, inclusiv Disraeli, împo
triva legilor cerealelor. 

ln declaraţiile făcute în parlament, lordul Derby a dat asi
gurări că va schimba politica comercială a Angliei numai în 
cazul că va fi sprijinit de o mare majoritate - atît de puţin 
se aştepta că s-ar putea afla în minoritate. Iar dacă rezultatul 
alegerilor nu corespunde nici pe departe aşteptărilor opti
miste ale torylor, el este totuşi mult mai favorabil pentru 
aceştia decît se aştepta opoziţia. 

Nici un partid n-a suferit o înfrîngere mai grea decît 
whigii şi tocmai în acel punct unde era concentrată forţa 
acestui partid : este vorba despre foştii lui miniştri. Masa 
whigilor se confundă, pe de o parte, cu liber-schimbiştii, iar 
pe de alta u adepţii lui Peel. Adevăratul principiu de viaţă 
al whigismului englez se concentrează în conducătorul lui 
oficial. Este adevărat că şeful ultimului guvern whig, lordul 
John Russell, a fost reales de City din Londra ; dar în alege
rile din City în 1 847 d-l Masterman (tory) a obţinut cu 
415 voturi mai puţin decît lordul John Russel!. ln alegerile 
din 1852 el a obţinut cu 8 19  voturi mai mult decît lordul 
Russell şi a fost trecut p rimul pe lista celor aleşi. Unsprezece 
membri ai ultimului guvern whig şi-au pierdut locurile în 
parlament, şi anume : sir W. J. Craig, lord trezorier ; 
R. M. Bellew, lord trezorier ; sir D. Dundas, judecător, µvacat 
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general ; sir J. Grey, ministru de interne ; J. Hatchell, pro
curor general pentru Irlanda ; J. Cornewall Lewis, secretar al 
trezoreriei ; lord C. E. Paget, secretarul şefului suprem al 
artileriei ; J. Parker, secretar al amiralităţii ; sir W. Somer
wille, secre.ar pentru Irlanda ; amiral Stewart, lord al amira
lităţii ; la acşNa mai poate fi adăugat dQ Bem�, preşedinte al 
comitetelor Camerei 261 • Pe scurt, de la legea u privire la 
reformă whigii n-au mai suferit o asemenea înfrîngere. 

Adepţii lui Peel, puţin numeroşi şi în vechiul parlament, 
au constituit, în urma reducerii numărului lor, o grupare şi 
mai neînsemnată ; mulţi dintre liderii lor cei mai influenţi 
şi-au pierdut locurile, ca, de pildă, Cardwell şi Ewart (ambii 
din Liverpool) ; Green (Lancaster) ; lord Mahon (Hertford) ; 
Roundell Palmer (Plymouth) etc. Cea mai mare senzaţie a 
stîrnit-o înfrîngerea lui Cardwell, nu numai datorită însem
nătăţii oraşului reprezentat de el, dar mai ales relaţiilor sale 
pe1sonale cu defunctul sir R. Pee1. El era, împrenă cu lordul 
Mahon, executorul testamentar lite1ar al acestuia. CardweH 
a fost înfrînt deo.arece a susţinut abrogarea legilor cu privire 
la navigaţie 262 şi n-a vrut să se alăture acelora care strigau : 
„Jos papistaşii I "  ; iar la Liverpool adepţii bisericii de stat au 
avut o influenţă considerabilă asupra alegerilor. 

„Această comunitate atît de activă şi de avidă de bani - remarcă 
cu acest prilej un organ nl liber-schimbiştilor • - are prea puţin timp 
pentru a cultiva sentimente religioase ; ea trebuie de aceea să se spri
jine pe cler, devenind un instument în mîinile lui". 

Pe lingă aceasta, alegătorii din Liverpool, spre deosebire 
de cei din Manchester, nu sînt simpli „oameniu ,  ci „ gentle
meni " ,  şi lupta pentru vechea ortodoxie în credinţă este ceea 
ce se cere în primul rînd unui gentleman. 

In sfîrşit, în această luptă electorală au pierdut şi liber
schimbiştii cîteva dintre numele lor cele mai populare. Astfel, 
a Bradford a fost înfrînt colonelul Thompson (zis „Old 
Mother Goose" **), nll dintre cei mai b ărt1îni propovăduitori 
şi publicişti ai libertăţii comerţului ; la Oldham - W. J. Fox, 
unul dintre cei mai renumiţi agitatori şi mai spirituali oratori ; 
pînă şi Bright şi Gibson şi-au înfrînt adversarii whigi numai 
cu o mică majoritate chiar la Manchester, fieful acestui partid. 
Se înţelege de la sine că, în actualul sistem electoral, adepţii 
ş co1ii manchesteriene nu contează şi nu pot conta pe o 

• - „Economist". - Nota red. 
•• - „Bătrîna mamă gîscă". - Nota trad. 
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majoritate parlamentară. Totuşi, ani de-a rîndul ei s-au lăudat 
că, dacă whigii ar fi doborîţi şi toryi ar reveni la putere, ei 
ar face o agitaţie teribilă şi ar săvîrşi acte de eroism. Iar 
acum, în loc de aceasta, i-am văzut din nou, în recenta cam
panie electorală, mergînd modest mină în mină cu whigii ; 
chiar aceasta şi echivalează cu o înfrîngere morală. 

Dar dacă nici unul dintre partidele oficiale n-a repurtat o 
victorie, dacă, dimpotrivă, fiecare, la rîndul său, a fost înfrînt, 
naţiunea engleză se poate mîngîia cu faptul că, în loc de un 
anumit partid, în parlament este reprezentată mai pregnant ca 
oricînd o anumită profesiune, şi anume juriştii. Camera 
comunelor va număra peste 100 de jurişti, numir care, pro
babil, nu ia fi de bun augur nici pentru pa1tidul care vrea să 
cîştige partida în parlment, ii peJtru parumenul care 
vrea 1să ia hotărîi ou aprobaTea naţiunii. 

Din raporturile numerice expuse reiese în mod neîn
doielnic că întreaga opoziţie dispune de o majoritate negativă 
împotriva torylor. Cu eforturi unite, ea poate răsturna guver
nul chiar în primele zile după deschiderea parlamentului. Dar 
este incapabilă să formeze ea însăşi un guvern durabil. Pentru 
aceasta ar fi necesar să fie din nou dizolvat parlamentul şi 
să se facă noi alegeri generale ; dar, la rîndul lor, noile alegeri 
generale ar face necesară o nouă dizolvare. Pentru a ieşi din 
acest cerc vicios este nevoie de o reformă parlamentară, dar 
partidele învechite şi noul p.arlament ar prefera mai curînd 
o conducere tory decît o acţiune atît de eroică. 

Dacă analizăm fiecare partid în parte, toryi, deşi în mino
ritate faţă de opoziţia coalizată, constituie totuşi cel mai 
puternic partid din parlament. A.ară de aceasta, ei s-au con
solidat în p osturile de comandă ale statului, se sprij ină pe o 
armată bine disciplinată, compactă şi destul de omogenă ; în 
fine, îşi dau seama cu certitudine că, dacă pierd de data 
aceasta, pentru ei jocul a luat sfîrşit o dată pentru totdeauna. 
Lor li se opune coaliţia a patru armate, fiecare cu un alt 
coandant, coaliţie care reprezintă un amalgam eterogen de 
fracţiuni cu interese, principii, amintiri şi pasiuni diferite, 
ridicîndu-se împotriva disciplinei parlamentare ca principiu 
suprem şi urmărindu-şi cu gelozie pretenţiile respective. 

Se înţelege de da sine că raportul în ca1re se află diferitele 
gupări 1ale opoztţiei în parlament nu coespunde niCidecum 
rapontului lm de forţe în ţară. Astfel, whig�i tot mi formează 
în paI.ament partea cea mi n.emasă a opoziţiei, 1ucleul 
în jurul căruia se grupează celelalte fracţiuni. Faptul este u 
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atît mai periculos cu cît acest partid, care se visează mereu 
la cîrma ţării, se grăbeşte mult mai mult să se debaraseze de 
pretenţiile aliaţilor săi decît să înfrîngă duşmanul comun. Al 
doilea grup al opoziţiei, adepţii lui Peel, numără 38 de 
membri, în frunte cu sir J. Graham, S. Herbert şi Gladstone. 
Sir J. Graham se gîndeşte la o alianţă cu adepţii şcolii de la 
Manchester. El j induieşte prea mult la postul de premier pen
tru a avea cea mai mică dorinţă de a-i ajuta pe whigi să-şi 
recîştige vechiul monopol asupra conducerii statului. Pe de 
altă parte, mulţi dintre adepţii lui Peel împărtăşesc concep
ţiile conservatoare ale torylor, şi liberalii pot conta pe spri
j inul lor permanent numai în problemele de politică 
comercială. 

„In multe alte probleme - scrie un ziar liberal - le va fi uşor mi
niştrilor să prezinte măsurile lor astfel incit să le asigure sprijinul unei 
majorităţi considerabile", 

Liber-schimbiştii par excellence * sînt reprezentaţi mai 
puternic decît în fostul parlament : ei numără 1 1 3 deputaţi. 
Lupta împotriva torylor îi va sili să meargă mai departe decît 
consideră oportun prudenţa politică a whigilor. 

In sfîrşit, există „brigada irlandeză 0, cu aproximativ 63 de 
deputaţi, care nu s-a prea acoperit de glorie de la moartea 
„reglui Dan" **, dar în stare, datorită efectivului ei, să 
menţină raportul de forţe ; ea nu are nimic comun cu opoziţia 
britanică decit ura împotriva lui Derby. In parlamentul bri
tanic, această brigadă reprezintă Irlanda împotriva Angliei. 
Intr-o campanie ceva mai îndelungată, nici un partid parla
mentar nu poate conta cu certitudine pe sprijinul ei. 

Rezumăm pe scurt rezultatul analizei de mai sus : deşi 
torylor li se opune o majoritate negativă, nu există nici un 
partid care ar putea lua în locul lor frînele conducerii ; în
frîngerea lor ar duce în mod necesar la o reformă parlamen
tară ; ei au o armată compactă, omogenă, disciplinată şi deţin 
posturi de comandă în stat ; opoziţia este un conglomerat 
format din patru grupări diferite, iar armatele de coaliţie 
luptă întotdeaua prost şi fac manevre stîngace ; chiar majo
ritatea negativă se ridică doar la 20-30 de voturi ; a patra 
parte a parlamentului - 1 73 de deputaţi - este formată din 
oameni noi, care vor evita cu teamă orice le-ar putea periclita 
locurile în parlament, plătite cu un preţ atît de mare. Rezu-

* - prin excelenţă. - Nota trad. 
** Daniel O'Connel. - Nota red. 
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mînd, aşadar, toate acestea, ajungem în mod inevitabil la con
.:luzia că toTyi vor fi destul de puternici nu ca să cîştige 
victoria, dar ca să ducă lucrurile pînă la criză. Şi se pare că 
s-au hotărît la aceasta. Teama de o astfel de criză, care ar 
revoluţiona întreaga faţadă oficială a Angliei, răzbate în 
paginile fiecărui organ de presă, cotidian şi săptămînal din 
Londra. „Times" ,  „Morning Chronicle" ,  „Daily News" ,  
„Spectator", „Examiner" - toate fac zarvă deoarece toate 
sînt cuprinse de teamă. Ele ar prefera ca, uzînd de expresii 
dure, să-i convingă pe toryi să se retragă de la putere, şi 
astfel să preîntîmpine criza. Dar ele nu vor putea evita con
flictul, în ciuda tuturor expresiilor dure şi a oricărei in
dignări virtuoase. 

Scris de K Marx 
in jurul datei de 16 august 1852 
Publicat în ziarele 
„New York Daily Tribune" nr. 3.558 
din 11 septembrie 1852 şi 
„The People's Paper" nr. 25 
din 23 octombrie 1852 
Semnat : K a r l  M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziaul 
„New York Daily Tribune", 
confruntat cu textul apăut 
în ziarul „The People's Paper" 
Tradus in limba engleză 
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Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. 
Alianţa cu Ludovic Napoleon. - Palmerston 

Londra, marţi 28 septembrie 1852 
Cele ce urmează sînt fapte autentice privind acţiunile 

emigranţilor italieni şi maghiari. 
Nu de mult, din însărcinarea lui Kossuth şi Mazzini, gene

ralul maghiar Vetter a întreprins o călătorie prin toată Italia 
cu un paşaport emis pe numele unui pictor, cetăţean al 
Statelor Unite. L-a însoţit o cîntăre.aţă maghiară, d-na Fe
renczi,  care dădea concerte. Pe această cale el a putut 
pătrunde în cercurile oficiale cele mai înalte, iar scrisorile 
lui Mazzini, pe care le avea la el, i-au deschis uşile socie
tăţilor secrete. A străbătut î ntreaga ţară de la Torino şi 
Genova, p rin Milano, p înă la Roma şi Neapole. De curînd s-a 
întors în Anglia şi a p rezentat un raport asupra călătoriei 
sale, care l-a uimit pe d-l Mazzini, acest aranghel al demo
craţiei. Esenţa celor declarate de Vetter este că Italia a 
devenit cu :ot.. materialistă ; comerţul cu m ătăsuri, trleiu1i 
şi  ilte produse le ţării a cre1cut 1într-o asemenea măsură, 
devenind p roblema precmpănitoare la ordinea zmi, .ar 
bmgheiia (în care Mazzini îşi pusese t oa:ă nădej dea) calcu
lează cu atîta minuţioitate şi preci1ie chel<t.lile -şi pierde
ri:le provoca<te de revoluţie şi face, în 1consoi1ţă, efo.uri atît 
de serioase pen<tru ia 'le Tecupera, depunînd o activitate dintre 
cele mai zeloase în industie, it este absolut imposibil să 
ne închipuim că în Italia ar putea să înceapă o mişcare revo
luţionară. In ac·eaist ă  ţară, spune Vetter în respectil docu
ment, nu poate avea loc Jici o răscoailă atîta itimp rcît craterul 
fiancez nu va scuipa iarăşi foc, u a:ît mai mut u cH par:ea 
revoluţionară par excllence * ·a populaţiei este demorliiaită 
de pel!anentele perscuţii şi de irp etatele şecuri ale la
nurilor i şi, mai ales, nu se ură de sprijinu1 maselor. 

* - prin excelenţă. - Nota trad. 
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LJnd cunoşnţă de raportul lui Vetter, Mazzini, după ce 
a defăimait 1ou atî:a vehemenţă şi iaJ�t de prosteşte Fian�a, s-a 
văzut din nou obligat, volens nolens* , să lase bătrînului 
BabHon iniţiativa. 

Dar, după ce au hotărît să încheie din nou o alianţă cu 
Franţa, cu oine credeţi că au început aceşi domni să trateze ? 
Cu d-l Ludovic Bonaparte. 

De acord cu Mazzini, Kossuth a trimis la Paris pe un 
Jmume Kis pentru a stabili legături cu bonapartiştii. Kis cu
noscuse cîndva pe fiii lui Jerâme Bonaparte. Acum el se 
distrează la Paris în cafenele şi alte localuri, se învîrteşte în 
jurul lui Pierre Bonaparte, face temenele în faţa lui şi trimite 
rapoarte magnifice lui Kossuth. Aşad,ar, eliberarea Ungariei 
de către firma Ludovic Napoleon şi Kossuth este în afară de 
orice îndoială. Capul revoluţionarilor a încheiat o alianţă pe 
viaţă şi pe moarte cu „tiranul " .  

Incă îainte de aceste evenimente, bătrînul polonez 
Lelewel şi preotul rus Tadeus Gorzowski veniseră la Londra 
în numele aşa-numitei Centralizări p oloneze 263 şi expuseseră 
lui Kossuth şi Mazzini planul unei insurecţii a cărei condiţie 
hotărîtoare ar fi trebuit să fie sprijinul lui Bonaparte. Prie
tenul lor cel mai apropiat la Londra era contele Lanckoro6ski, 
care era totod.ată agent imperial rus, iar planul propus de 
ei s-a bucurat de deosebita cinste de a fi revizuit şi corectat 
în prea.abil la Petersburg. Acum contele Lanckoro6ski se află 
la Paris, unde îl supraveghează pe Kis, şi de aici urmează 
să plece la Ostenda, pentru a primi noi instrucţiuni de la 
Petersburg. 

Din Paris, Kis i-a trimis lui Kossuth tot felul de asigurări 
care s-ar potrivi foarte bine într-o .arte de fabule, dar care, 
în condiţiile fabuloase din Franţa, corespund poate realităţii. 
Se spune că Kossuth a primit de la Ludovic Napoleon o scri
soare scrisă cu propria lui mină prin care acesta îl invită 
să vină la Paris. După cîit se pare, Kossu:h a răsp1îndiit copii 
după această scrisoare în întreaga Ungarie. El a făcut, chi
purile, acolo toate pregătirile pentru o insurecţie generală. 
Din conspiraţie fac parte chiar şi funcţionari regali-imperiali. 
Kossuth nădăjduieşte să p ornească mişcarea în octombrie. 

Pînă aici m-am limitat să vă redau, aproape cuvînt cu 
cuvînt, cele ce mi-au fost relatate de alţii. Dacă mă întrebaţi 
acum care este părerea mea personală despre toate acestea, 
socot că Ludovic Boaparte vrea să împuşte doi iepuri dintr-o 

* - vrînd-nevrînd. - Nota trad. 



390 Karl Marx 

dată. El caută să le intre pe sub piele lui Kossuth şi Mazzini 
p entru ca să-i vîndă apoi austriecilor ; în schimb, aceştia tre
buie să sancţioneze pretenţia lui la coroana imperială a Fran
ţei. Pe lîngă aceasta, el consideră că Mazzini şi Kossuth vor 
pierde orice influenţă în rîndurile p artidului revoluţionar de 
îndată ce se va afla că au dus tratative sau au stabilit legă
turi cu el. In plus, urcarea pe tron a acestui. întîmpină opo
ziţia fermă a puterilor absolutiste şi, avînd în vedere firea lui 
aventuroasă, este foarte posibil, deşi nu prea p robabil, ca el 
să fie dispus să-şi încerce norocul cu conspiratorii. 

Cit despre Italia, în speci.I, Ludovic Bonaparte arde de 
nerăbdare să anexeze Lombardia şi Veneţia la propriile lui 
teritorii, în timp ce Neapole urmează să revină vărului său 
Murat. Ce p erspectivă minunată pentru signor Mazzini I 

Pentru că a venit din nou vorba de Italia, permiteţi-mi să 
vă mai aduc la cunoştinţă o noutate. Contesa Visconti, una 
dintre eroinele ultimelor lupte pentru libertate in Italia, a 
fost nu de mult la Londra şi a avut o convorbire cu lordul 
Palmerston. Excelenţa-sa i-a spus că nădăjduieşte ca, înainte 
de sfîrşitul anului în curs, să se afle în fruntea guvernului 
britanic şi că atunci Europa va merge spre o transformare ra
p idă. In special Italia nu mai poate fi lăsată în ghearele Aus
triei, deoarece nu e cu putinţă ca o ţară să fie guvernată la 
nesfîrşit cu gloanţe şi praf de puşcă. Palmerston şi-a mani
festat speranta că Franţa va sprijini aceste proiecte. Dorinţa 
lui era însă ca, în cazul unei mişcări generale, Lombardia să 
fie imediat anexată Piemontului, iar p roblema proclamării ei 
ca republică să fie lăsată întru totul pe seama viitorului. 

In ceea ce mă priveşte, sînt convins că veratul Pal
merston îşi face mari iluzii şi, mai ales, nu pricepe că, chiar 
dacă mai are o oarecare influenţă în coteriile parlamentare, 
în ţară însă nu se mai bucură de nici o influenţă. 

Scris de K Marx 
la 28 septembrie 1852 
Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.5)0 
din 19 octombrie 1852 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Pauperismul şi libertatea comerţului. 
Criza comercială în perspectivă 

Londra, vineri 15 octombrie 1352 

D-l Henley, ministrul comerţului, a declarat recent prie
tenilor săi fermieri, întruniţi în localul unei fabrici de malţ 
din Banbury, că p auperismul a scăzut din motive indepen
dente de libertatea comerţului, în primul rînd din cauza 
foametei din Irlanda, a descoperirii aurului dincolo de o:ean, 
a emigrării în masă din Irlanda şi, ca o consecinţă a acesteia, 
a cererii mari de vase engleze etc. etc. Trebuie să recunoaş
tem că „foametea" este un remediu tot atît de radical împo
triva p auperismului ca şi arsenicul împotriva şoarecilor. 

Publicaţia londoneză „Economist" remarcă : 

„Toryi trebuie, cel puţin, să recunoască prosperitatea existentă şi 
rezultatul ei firesc, golirea caselor de muncă". 

In continuare „Economist " încearcă să dovedească acestui 
neîncrezător ministru al comerţului că numai datorită liber
tăţii comerţului s-au golit casele de muncă şi că, dacă liber
tatea comerţului va ajunge la o dezvoltare deplină, casele 
de muncă, de bună seamă, vor dispărea cu totul de pe p ămîn
tul Angliei. Din păcate, statistica publicaţiei „Economist " nu 
dovedeşte ceea ce era în intenţia celor care au întocmit-o. 

Este bine cunoscut faptul că industria şi comerţul modern 
trec în dezvoltarea lor prin cicluri periodice cu o durată de 
5 pînă la 7 ani, parcurgînd, într-o succesiune regulată, dife
rite stadii : acalmie - apoi oarecare ameliorare - încredere 
crescîndă - înviorare - p rosperitate - efervescenţă - lăr
gire excesivă a activităţii comerciale-industriale - zguduire 
- depresiune - stagnare - epuizare şi, în sfîrşit, din nou 
acalmie. 

După ce am amintit ele de ai sus, să revenim la statis
tica lui „Economist" .  
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Din 1 834, cînd suma cheltuită pentru asistenţa săracilor a 
ajuns la 6.317.255 I.st. ,  această sumă a scăzut pînă în 1837 la 
un minim de 4.044.741 I .st. După această dată a crescut din 
nou în fiecare an pînă în 1843, cînd a atins 5.208.027 I.st. 
In 1844, 1 845 şi 1 846 a scăzut din nou pînă la 4.954.204 I.st. ,  
dar în 1 847 şi 1848 a crescut din nou, atingînd în 1 848 
6. 180.764 I.st. ,  aproape acelaşi nivel ca şi în 1 834, înaintea 
adoptării noii legi pentru asistenţa săracilor 264• In 1849, 1850, 
185 1  şi 1 852 a scăzut din nou la 4.724.619 I .st. D.ar intervalul 
dintre 1 834 şi 1 837 a fost o perioadă de p rosperitate ; acela 
dintre 1 838 şi 1 842 o perioadă de criză şi stagnare, dintre 1843 
şi 1846 o perioadă de prosperitate, dintre 1847 şi 1 848 o p e
rioadă de criză şi stagnare şi dintre 1849 şi 1852 din nou o 
perioadă de prosperitate. 

Ce dovedeşte deci această statistică ? In cel mai bun caz 
ea confirmă tautologia banală că pauperismul britanic creşte 
şi scade o dată cu alternarea perioadelor de stagnare şi pros
peritate, independent de libertatea comerţului sau de protec
ţionism. Ba mai mult, constatăm că în 1852, anul dominaţiei 
libertăţii comerţului ,  cheltuielile p entru asistenţa săracilor au 
fost cu 679.878 I .st.  mai mari decît în 1837, anul dominaţiei 
protecţionismului, cu toată foametea din Irlanda, a 1 1pepite
lor" din Australia şi a torentului continuu de emigranţi. 

Un alt ziar englez liber-schimbist încearcă să demonstreze 
că, în condiţiile libertăţii comerţului, exportul creşte, iar 
creşterea exportului sporeşte prosperitatea ; o dată cu pros
peritatea, p auperismul trebuie să sadă şi, în cele din urmă, 
să dispară. Pentru a dovedi aceasta se dau cifrele de mai jos.  
Numărul celor apţi de muncă şi condamnaţi să trăiască din 
ajutorul parohial pentru săraci era : 

La 1 ianuarie 1 849 
în 590 de circumscripţii pentru asistenţa săracilor - 201 .644 

La 1 ianuarie 1 850 
în 606 circumscripţii pentru asistenţa săracilor - 1 81 .1 59 

La 1 ianuarie 1 851 
în 606 circumscripţii pentru asistenţa săracilor - 1 54.525 

Comparînd cu aceasta statistica p rivitoare la export, gă
sim p entru exportul de produse engleze şi irlandeze urmă
toarele cifre : 

1848 . . 48.946.395 1. st. 
1 849 . . 58.910.883 " " 
1 850 . . 65.756.032 " " 

Şi ce dovedeşte acest tabel ? Creşterea exportului cu 
9.964.488 I .st. a s.alvat în 1849 peste 20.000 de persoane de 



Pauperismul şi libertatea comerţului 393 

pauperism ; o creştere ulterioară de 6.845. 149 I .st. a salvat în 
1850 încă 26.634 de p ersoane. Astfel, presupunînd că liber
tatea comerţului ar înlătura cu totul ciclurile industriale şi 
urmările lor nefaste, în actualul sistem salvarea de a mizerie 
a tuturor p auperilor apţi de muncă ar necesita o creştere su
plimentară a comerţului exterior de 50.000.000 I.st. anual, 
adică de aproape 100°/o. Şi aceşti statisticieni burghezi lucizi 
au îndrăzneala să peroreze despre „utopişti" I Intr-adevăr, nu 
există utopişti mai mari decît aceşti optimişti burghezi. 

Am obţinut de curînd documentele publicate de Consiliul 
pentru asistenţa săracilor. Ele arată, e drept, că între 1848 şi 
185 1  se constată o scădere a numărului de p auperi. Dar din 
aceste documente mai rezultă că în perioada 1841-1844 nu
mărul mediu al pauperilor a fost de 1 .43 1 .57 1 ,  iar în perioada 
1 845-1848 de 1 . 600.257. In 1 850 au p rimit asistenţă în cadrul 
caselor de muncă şi în afara lor 1 .809.308 de p auperi, în 185 1  
numărul lor a fost de 1 .600.329, adică ceva mai mult decît 
media din p erioada 1845-1848. Comparînd acum aceste cifre 
cu numărul p opulaţiei stabilit p rin recensămînt, găsim că în 
anii 1841-1848 la fiecare 1 .000 de locuitori reveneau 89 de 
pauperi, iar în 185 1  reveneau 90. Astfel, în realitate, paupe
rismul a crescut în comparaţie cu cifrele medii din anii 1841-
1848, î n  ciuda libertăţii comerţului, a foametei, a prosperităţii, 
în ciuda pepitelor din Australia şi a torentului de emigranţi. 

Observăm în legătură cu aceasta că şi numărul criminali
lor a crescut. Ajunge să arunci o privire în revista medicală 
„Lancet" pentru a te convinge că falsificarea şi otrăvirea pro
duselor alimentare a ţinut pînă acum pasul cu libertatea co
merţului. In fiecare săptămînă „ancet "  stîrneşte panică la 
Londra, dezvăluind noi mistere. Această revistă a instituit o 
adevărată comisie de anchetă, formată din doctori, chi
mişti etc., pentru analizarea p roduselor alimentare vîndute 
la Londra. Cafea otrăvită, ceai otrăvit, oţet otrăvit, p iper otră
vit, murături otrăvite, totul amestecat cu otravă - iată con
cluziile la care ajung în mod invariabil rapoartele acestei 
comisii. 

Se înţelege că ambele orientări ale politicii comercale 
burgheze, libertatea comerţului şi protecţionismul, sînt la fel 
de incapabile să înlăture nişte fenomene care nu constituie alt
ceva decît rezultatele necesare şi fireşti ale bazei economice 
a societăţii burgheze. Şi existenţa unui milion de p auperi în 
casele de muncă engleze este tot atît de strîns legată de pros-

26 - Marx·Enaels, Opere, voi. 8 
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peritatea engleză ca şi existenţa a 18.000.000-20.000.000 aur 
în banca Angliei. 

Constatînd acest fapt, dăm o dată pentru totdeauna o ri
postă fantaştilor burghezi, care, pe de o p arte, atribuie liber
tăţii comerţului ceea ce este doar un fenomen care însoţeşte 
în mod necesar orice perioadă de prosperitate în ciclurile co
merciale-industriale sau, pe de altă parte, aşteaptă de la 
prosperitatea burgheză ceea ce aceasta nu este în stare s
aducă. Acest fapt odată stabilit, nu încape nici o îndoială că 
anul 1 852 este unul dintre anii cei mai p rosperi pe care i-a 
avut vreodat. Anglia. Mărimea veni tului public, în pofida 
desfiinţării impozitului pe ferestre, rapoartele cu privire la 
navigaţie, lis tele de mărfuri exportate, cursurile pe piata de 
bani şi, mai ales, înviorarea fără p recedent în districtele in
dustriale constituie o mărturie de netăgăduit în acest sens. 

Dar pînă şi cea mai sup erficială cunoaştere a istoriei co
merţului de la începutul secolului .l XIX-lea este suficientă 
pentru a convinge pe oricine că se apropie momentul cînd 
ciclul comercial-industrial va in tra în stadiul de efervescenţă, 
după care va urma stadiul de lărgire excesivă a operatiilor 
de bursă şi de zguduire. „Cîtuşi de puţin - strigă optimiştii 
burghezi -, în nici una dintre perioadele anterioare de pros
peritate speculaţia de bursă nu a fost atît de neînsemnată ca 
acum. Prosperitatea noastră de astăzi se bazează p e  producţia 
de mărfuri cu utilitate directă ; aceste mărfuri sînt consumate 
de îndată ce apar pe piaţă, ceea ce asigură p roducătorului 
un profit corespunzător şi stimulează o reproducţie lărgită 
continuă".  

Cu alte cuvinte, ceea ce caracterizează prosperitatea ac
tuală este faptul că surplusul de capital existent s-a îndreptat 
şi continuă să se îndrepte nemijlocit către producţia indus
trială. Conform ultimului raport al d-lui Leoard Homer, 
inspector general de fabrică, în 1851  numai capacitatea fabri
cilor de bumbac a crescut cu 3.717 CP. Fabricile în curs de 
construcţie pe care le enumeră el reprezintă o listă aproape 
fără sfîrşit. Intr-un loc se construieşte o torcătorie cu o capa
citate de 150 CP, într-alt loc o ţesătorie cu 600 de războaie 
pentru ţesături în culori, în altă parte o torcătorie u 60.000 
de fuse u o capacitate de 620 CP, în sfîrşit o torcătorie şi o 
ţesătorie, una cu o capacitate de 200 CP şi alta de 300 CP etc. 
Dar c€a mai mare fabrică se construieşte lîngă Bradford 
(Yorkshire) pentru fabricarea de alpaca şi alte materiale. 
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„De mărimea acestei întreprinderi, care se construieşte pentru 
d-l Titus Salt, ne putem da seama din faptul că, potrivit calculelor, 
ea urmează să acopere o suprafaţă d: 6 acri cn�lezi. Corpul principal 
va fi un edificiu masiv din piatră, cu o arhit:dură deosebit de pre
tenţioasă, avînd o singură sală lungă de 540 de picioare ; utilajul va ii 
expresia ultimelor invenţii de valoare recunoscută. Motoarele termice 
destinate să pună în funcţiune această masă uriaşă de maşini se con
struiesc la d-nii Fairbairn din Manchester şi vor avea o putere de 
1.200 CP. Singură uzina de gaz va avea mărimea uzinei de gaz a unui 
mic oraş ; ea va fi realizată după sistemul cu hidrocarburi al lui White 
şi va costa 4.000 I. st. S-a calculat că vor fi necesare 5.000 de lămpi 
de gaz, care vor consuma zilnic 1 00.000 de picioare cubi de gaz. Pe 
lîngă această fabrică mare, d-l Salt construieşte în imediata ei ve
cinătate 700 de cottages pentru muncitori" 2G5• 

Care va fi rezultatul acestor uriaşe inves tiţii de capital 
făcute nemijlocit în producţia industrială ? Faptul că criza nu 
va veni ? In nici un caz, dimpotrivă, criza va lua o înfăţişare 
mult mai p ericuloasă decît în 1847, cînd i fost mai mult co
mercială şi financiară decît industrială. De data aceasta ea va 
lovi u toată forţa ei districtele industriale. Să ne amintim de 
stagnarea fără precedent din p erioada 1838-1 842, care a fost 
de asemenea rezultatul direct al supraproducţiei industriale. 
Cu cît capitalul excedentar se concentrează mai mult în pro
ducţia industrială, în loc să se scurgă pe diferitele canale ale 
sferei comerciale-financiare, cu atît acţiunea crizei asupra 
maselor muncitoare şi chiar asupra elitei burgheziei va fi mai 
cuprinzătoare, mai îndelungată şi mai directă. Şi dacă, în mo
mentul izbucnirii crizei, întreaga masă de mărfuri care inundă 
p iaţa se transformă dintr-o dată într-un balast, cu atît mai 
grea va fi situaţia pentru numeroasele abrici mărite sau non 
construite, gata utilate p entru a începe lucrul şi vital intere
sate p entru a intra imediat în funcţiune. De cite ori capitalul 
se abate de la obişnuitele sale canale comerciale de circu
-laţie, aceasta provoacă o p anică, ce p ătrunde p înă sub bolţile 
Băncii Angliei. Cu atît mai puternic trebuie să răsune stri
gătul : sauve qui p eut *, într-un moment cînd sume imense 
s-au transformat astfel în capital fix sub formă de fabrici, 
maşini etc., care fie că au inceput să lucreze abia la izbucni
rea crizei, fie că vor necesita p arţial cheltuieli suplimentare 
de capital circulant înainte de a putea fi aduse în stare de 
funcţionare. 

Din „Friend of India u culeg un alt fapt semnificativ 
pentru caracterul crizei care se apropie. Din datele pe 1 852 
referitoare la comerţul din Calcutta apărute în a ceastă pu-

* - scape cine poate ! - Nota trad. 
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blicaţie, rezultă că valoarea mărfurilor de bumbac şi a di
verselor sorturi de fire importate în Calcutta în 1851 s-a ridi
cat la suma de 4.074.000 de rup ii, adică aproape două treimi 
din valoarea întregului import de mărfuri. Anul a cesta suma 
totală a acestui import va fi şi mai mare. Nu sînt incluse aici 
date cu privire Ja imp ortul în Bombai, Madras şi Singapore _  
Dar criza din 1 847 a scos l a  iveală asemenea aspecte ale co
merţului cu India, încît nimeni nu mai poate avea acum nici 
cea mai mică îndoială asup ra rezultatelor finale ale unei 
prosperităţi industriale în care importul în „imperiul nostru 
indian" constituie două treimi din suma globală a importuluL 

Iată ce se poate spune despre caracterul acestei zguduiri� 
care trebuie să urmeze imediat după actuala prosperitate. 
Iminenţa acestei zguduiri în 1853 este prevestită de multe 
simptome, în special de su:.usul de aur la Banca Angliei şi 
de împrejurările specifice în care are loc acest aflux puterni: 
de aur în lingouri. 

In momentul de faţă, în subsolurile băncii Angliei se află 
21 .353.000 I. st. aur în lingouri. S-a încercat să se explice acest 
aflux prin extracţia suplimentară de aur din Australia şi din 
California. Dar chiar o cunoaştere superficială a faptelor do
vedeşte inexactitatea a cestei păreri. 

Creşterea cantităţii de aur în lingouri în Banca Angliei 
nu reprezintă în realitate altceva decît scăderea importului 
de alte mărfuri, cu alte cuvinte înseamnă că exp ortul depă
şeşte considerabil importul. Intr-adevăr, ultimele rapoarte 
comerciale arată o reducere însemnată a importului la cînepă, 
zahăr, ceai, tutun, vinuri, lină, grîne, uleiuri, cacao, făină, 
indigo, p iei, cartofi, slănină, carne de porc, unt, brînză, şuncă, 
untură, orez şi la aproape toate produsele de pe continen tul 
european şi din India britanică. In 1850 şi 1 85 1  importul a 
fost deosebit de mare, şi acest lucru, ca şi creşterea preţu
rilor la cereale pe continent în urma unei recolte proaste, dă 
naştere unei tendinţe de reducere a importului. Creşte doar 
importul de bumbac şi de in. 

Acest excedent al exportului faţă de import explică de ce
cursul de schimb este favorabil Angliei. Pe de altă p arte, da
torită faptului că a cest excedent de export este compensat 
p rin importul de aur, o p arte considerabilă a capitalului en
glez nu circulă, mărind astfel rezervele bancare. B ăncile, ca 
şi p ersoanele p articulare, caută pe orice cale să investească 
acest cap ital care stă nefol osit. Astfel se explică actuala 
abundenţă de capital de împrumut şi dobînda scăzută. Taxa 
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de scont la poliţele de prim rang este de 13/4-28/o. Din orice 
lucrare de istorie a comerţului, de pildă din „Istoria preţuri
lor " de Tooke 266, reiese că, atunci cînd coincid simptome ca 
acumulare neobişnuită de aur în lingouri în subsolurile Băn
cii Angliei, excedent al exp ortului faţă de import, curs de 
schimb favorabil, abundenţă de capital de împrumut şi do
bîndă scăzută, ciclul comercial-industrial intră de fiecare dată 
în stadiul în care prosperitatea se transformă în efervescepţă, 
în care pe de o p arte începe un import excesiv, iar pe de altă 
parte se fac speculaţii nebuneşti în j urul a tot felul de afaceri 
fictive ademenitoare. Dar, la rîndul său, acest stadiu de efer
vescenţă nu face decît să preceadă zguduirea. Efervescenţa 
-este punctul culminant al prosperităţii ; ea, fireşte, nu pro
duce criza, dar provoacă izbucnirea ei. 

Ştiu foarte bine că economiştii englezi oficiali care prezic 
viitorul vor considera aceste păreri ca o culme a ereziei. 
Dar, s-a întîmplat măcar o dată, din vremea în care „Robin
son Prosperity" *, faimosul ministru de finanţe, a deschis se
siunea parlamentului în 1825, chiar în ajunul izbucnirii cri
zei, prevestind o prosperitate colosală şi de nezdruncinat, ca 
aceşti optimişti burghezi să prevadă sau să prezică o criză ? 
Dimpotrivă, nu a fost o singură perioadă de prosperitate în 
:are ei să nu fi profitat de ocazie pentru a afirma că de data 
aceasta medalia nu are revers, că de data aceasta soarta im
placabilă a fost înfrîntă. Iar atunci cînd criza izbucnea, ei 
luau o înfăţişare nevinovată, năpustindu-se asupra comer
dantilor şi industriaşilor cu predici morale ieftine împotriva 
lipsei de prevedere şi împotriva imprudenţei. 

Imprejurările politice deosebite create de această prospe
ritate comercială şi industrială vremelnică vor forma subiec
tul viitorului meu articol. 

Scris de K. Marx 
la 1 2  octombrie 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.601 
din 1 noiembrie 1852 

Semnat : K a r l M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* - F. J. Robinson, viconte de Goderich. - Nota red. 
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Consecinţele politice 
ale prosperităţii comerciale 

Londra, marţi 19 octombrie 152 

In ultimul meu articol am expus situaţia industrială şi 
comercială actuală a Angliei ; să analizăm acum consecin
ţele politice care decurg din această situaţie, 

Dacă, o dată cu izbucnirea crizei industriale şi comerciale 
prevăzute, lupta iminentă împotriva torylor va dobîndi un 
cirac ter mai ameninţător şi revoluţionar, actuala prosperitate 
este, p entru moment, cel mai preţios aliat al acestui p artid. 
E drept, acest aliat nu le va p ermite să restabilească legile 
cerealelor, la care chiar ei au renunţat, dar va consolida 
efectiv puterea lor p olitică şi îi va aj uta să înfăptuiască o 
reacţie socială, care, dacă nu va fi împiedicată de nimic, va 
sfîrşi, negreşit, prin a le aduce cucerirea unor avantaje de 
clasă substanţiale, dat fiind că, din capul locului, această re
acţie a fost p ornită în numele unor interese de clasă mate
riale. Nu de legi ale cerealelor e nevoie, spune Disraeli, ci 
de o nouă distribuire a impozitelor, în interesul fermierilor 
- arendaşi împovăraţi. Dar de ce sînt împovăraţi fermierii 1 
Deoarece, în majoritatea cazurilor, ei continuă să plătească 
arenda în proporţiile stabilite pe vremea protecţionismului, 
în timp ce vechile preţuri la cereale de pe vremea protecţio
nismului au dispărut o dată pentru totdeauna. Totuşi, aristo
craţia nici nu se gîndeşte să reducă renta funciară pe p ămîn
turile ei ; în schimb, intenţionează să introducă o nouă formă 
de impunere, care trebuie să-i compenseze pe fermieri p en
tru surplusul pe care îl vor avea de plătit aristocraţiei. 

Repet că actuala prosperitate comercială favorizează re
acţiunea torylor. De ce ? 

„Patriotismul - se lamentează «Lloyd's Weekly Newspaper» 257 - este 
gata să-şi facă culcuş şi în dulap dacă găseşte acolo mîncare şi băutură. 
De aceea libertatea comerţului este sprijinul actual al contelui Derby ; 
ea se tolăneşte pe un pat de trandafiri culeşi de Cobden şi Peel." 
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Masele populare au destul de lucru şi sînt relativ îndes
tulate, cu excepţia, bineînţeles, a p auperilor, a căror existenţă 
este indisolubil legată de prosperitatea britanică ; de aceea, 
în momentul de faţă, poporul nu constituie un material prea 
maleabil pentru agitaţia politică. Ceea ce îl ajută însă, în 
primul rînd, pe lordul Derby în maşinaţiile sale este fanatis
mul cu care burghezia s-a aruncat în puternicul proces al 
producţiei industriale : ridicarea de fabrici, construirea de 
maşini, construcţia de vase, prelucrarea de fire şi ţesături din 
bumbac şi lină, formarea de sto curi în depozite, producţia de 
mărfuri, schimbul, exportul, importul şi alte activităţi mai 
mult sau mai puţin folositoare, al căror scop este pentru ei 
întotdeauna îmbogăţirea. In acest moment de înviorare a afa
cerilor, burghezia, care îşi dă bine seama că asemenea mo
mente fericite sînt din ce în ce mai rare, vrea şi trebuie să 
facă bani, cit mai mulţi bani, nimic altceva decît bani. Sar
cina supravegherii torylor, ea o lasă pe seama politicienilor 
ei ex professo *. Dar aceştia (vezi, de pildă, scrisoarea lui 
Joseph Hume din „Hull Advertiser" 268) se plîng pe drept 
cuvînt că, fără presiunea din afară, ei pot acţiona tot atît de 
puţin ca şi organismul omenesc Jără presiunea atmosferică . 

In realitate, burghezia nu poate scăpa de o presimţire ne
plăcută, şi anume că în sferele înalte ale guvernului se pe
trece ceva suspect şi că guvenul exploatează oarecum fără 
scrupule apatia politică provocată de actuala prosperitate. 
De aceea ea avertizează din cînd în cînd guvernul prin or
ganele ei de presă, ca de pildă : 

„Nu putem prevedea cît timp va putea democraţia (citeşte : bur
ghezia) să-şi păstreze actuala răbdare înţeleaptă, respectul faţă de pro
pria ei forţă şi faţă de drepturile altora fără să încerce să-şi consoli
deze poziţia, recurgînd la mijloacele folosite la timpul ei de aristocra
ţie, Din comportarea generală a democraţiei, aristocraţia nu trebuie 
însă să tragă concluzia că prima nu va renunţa niciodată la moderaţia 
ei " („Economist" din Londra). 

La aceasta Derby răspunde : Pesemne că mă socotiţi 
atît de prost incit să mă sperii de voi acum, cînd soarele stră
luceşte, şi să aştept cu mîinile încrucişate pînă cînd furtunile 
economice şi stagnarea în afaceri vă vor lăsa destul timp 
pentru a vă ocupa mai serios de politică. 

Planul de acţiune al torylor se dezvăluie pe zi ce trece tot 
mai limpede. 

• - de profesie. - Nota trad. 
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Toryi au început să împiedice mitingurile în aer liber ; în 
Irlanda ei persecută ziarele care publică ar ticole ce nu le sînt 
pe plac ; în momentul de faţă ei învinuiesc pe propagandiştii 
Societăţii pentru p ace 269, care au răspîndit broşuri împotriva 
p edepselor corporale în miliţie, de a cţiuni calomnioase care 
seamănă discordie. Fără mult zgomot ei înnăbuşă astfel, pe 
oriunde p ot, opoziţia izolată a străzii şi a presei. 

In acelaşi timp, ei evită orice ciocnire serioasă şi publică 
cu adverarii lor, amînînd convocarea parlamentului şi pr.
gătind totul pentru ca, după deschiderea sesiunii acestuia, 
să-l facă să se ocupe de funeraliile vreunui „duce decedat *, 
în loc să se o cupe de interesele unui p opor viu " ,  după cum 
se exprimă un ziar radical * *. Parlamentul va fi convocat în 
prima săptămînă a lui noiembrie, dar nu încape nici o îndo
ială că dezbaterile serioase nu vor începe înainte de ianuarie. 

Şi cu ce vor umple toryi restul timpului ? Cu campania 
de înregistrare a alegătorilor şi cu formarea miliţiei. 

Obiectivul campaniei de înregistrare a alegătorilor constă 
în a-i exclude pe adversarii torylor de pe noile liste de ale
gători în parlament pe anul viitor sau în a împiedica inclu
derea lor în aceste liste. Se recurge, în acest scop, la diferite 
obiecţii, care p ot împiedica în mod legal înregistrarea unei 
anumite persoane ca alegător. Fiecare p artid politic este re
p rezentat prin p ropriii săi jurişti şi suportă singur cheltuie
lile legate de procedură ; revizori-jurişti, numiţi de j udecă
torul-şef al tribunalului regal 270, hotărăsc în ce măsură sînt 
întemeiate plîngerile sau obiecţiile. Principala arenă a acestei 
campanii a fost p înă acum Lancashire şi Middlesex. In vede
rea obţinerii fondurilor necesare pentru campanie în Lan
cashireul de nord, toryi au făcut să circule o listă de 
subscripţie pe care figura şi numele lordului Derby, care sub
scrisese cu dărnicie suma de 500 I.st. In Lancashire, numărul 
contestaţiilor împotriva înregistrării alegătorilor atinsese ci
fra uluitoare de 6.749, dintre care 4.650 revin Lancashireului 
de .sud şi 2.099 celui de nord. In sud 3.557 de ,contestaţii îm
potriva înregistrării au fost făcute de toryi şi 1 .093 de liberali ; 
în nord 1 .334 de contestaţii au fost făcute de către toryi, 765 
de către liberali (aceasta se referă, fireşte, numai la alegă
torii de la sate şi nu la cei din oraşele situate în acest comi
tat) . In Lancashire, toryi au ieşit învingători. In comitatul 
Middlesex, de pe listele de alegători au fost şterşi 353 de ra-

* - Wellington. - Nota red. 
•• - „People's Paper". - Nota red. 
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dicali şi 140 de conservatori, aceştia din urmă cîştigînd astfel 
peste 200 de voturi. 

In lupta aceasta de o p arte stau toryi, iar de cealaltă 
whigii şi reprezentanţii şcolii de a Manche�ter. După cum 
se ştie, aceştia din urmă au înfiinţat o serie de societăţi fun
·ciare de freeholder, adică un mecanism p entru fabricarea de 
noi alegători. Toryi nu se ating de acest mecanism, dar îi 
-distrug producţia. Conform deciziei d-lui Shadwell, revizor
jurist pentru Middlesex, s-a luat dreptul de vot unui mare 
număr de alegători, membri ai acestor socie.ţi funciare ; el 
.a declarat că un proprietar de p ămînt nu se bucură de drept 
de vot dacă lotul lui a costat mai puţin de 50 I.st. Cum aceasta 
>era o problemă de fapt şi nu de drept, împotriva acestei de
eizii nu se putea face apel la curtea însărcinată cu judecarea 
afacerilor de drept comun 271• Este clar p entru oricine că 
această distincţie între o problemă de fapt şi una de drept le 
·dă revizorilor-j urişti, pe care guvernul existent îi p oate in
fluenţa întotdeauna, o putere nefanitată în alcătuirea de noi 
liste de alegători. 

Ce spun uriaşele eforturi depuse de toryi în campania de 
înregistrare a aleqătorilor şi  amestecul direct al liderului lor 
în această campanie ? 

Ele dovedesc că contele Derby nu îşi pune prea mari spe
ranţe într-o existenţă îndelungată a noului parlament, că este 
înclinat s ă-l dizolve în caz că se va împotrivi şi că în acelaşi 

timp, cu ajutorul revizorilor-j urişti, încearcă să asigure con
servatorilor maj oritatea în noile alegeri generale. 

Astfel, pe de o parte, toryi p ăs trează în rezervă maşina 
electorală, de care dispun datorită campaniei de înregistrare 
a alegătorilor, iar pe de altă parte ei aplică legea privitoare 
la miliţie, care le pune la dispoziţie baionetele necesare pen
tru a traduce în viaţă chiar cele mai reacţionare legi parla
mentare, şi se opun în linişte ameninţărilor Societăţii p en 
tru p ace. 

„Avînd un parlament, care îi dă o aparenţă de legalitate, şi o mi-
1iţie înarmată, care reprezintă o forţă armată activă, ce nu poate face 
reacţiunea în Anglia !", exclamă organul cartiştilor *. 

Moartea , . ducelui de fier " ,  eroul cu judecată sănătoasă de 
la Waterloo, a eliberat aristocraţia, în acest moment deos>.
hit de critic, de un înger p ăzi tor supărător, care avea sufi-

* - „People's Paper". - Nota red. 
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cientă experienţă în problemele militare pentru a sacrific. 
destul de des victoriile aparente unei retrageri bine acope
rite şi ofensiva strălucită unui compromis oportun. Wellington 
avea un rol împăciuitor în Camera lorzilor ; în momente ho
tărîtoare el putea să aibă împuterniciri din p artea a 60 sau 
mai multe persoane ; el îi împiedica pe toryi să declare război 
deschis burgheziei şi opiniei publice. Dar acum, cu un guvern 
tory care caută conflicte cu luminarea şi în fruntea căruia 
se află un amator de sport *, Camera lorzilor 

„în loc să fie, ca sub conducerea ducelui, lestul care să dea stabili
tate corabiei statului, poate să devină un echipament de prisos care să-i 
ameninţe :ecuritatea" .  

Această p ărere că lestul p e  care-l reprezintă Camera lor
zilor este necesar pen tru securitatea statului nu ne aparţine, 
fireşte, nouă, ci ziarului liberal londonez „Daily News " .  
Actualul duce de Wellington, pînă acum marchiz d e  Duero, 
a trecut dintr-o dată din lagărul adepţilor lui Peel în lagărul 
torylor. Şi astfel există toate indiciile că aristocraţia e gata 
să facă cele mai desperate încercări pentru a recuceri tere
nul pierdut şi a aduce înapoi vremurile de aur ale anilor 
1815-1 830. Şi în momentul de faţă burghezia nu are timp 
nici să facă agitaţie, nici să se revolte şi nici măcar să-şi 
exprime indignarea în modul cuvenit. 

Scris de K. Marx 
la 1 2  octombie 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.602 
din 2 noiembrie 1852 

Semnat : K a r l M a  r x 

* - Derby. - Nota red. 
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Subsemnaţii ne permitem să vă atragem atenţia asupra 
poziţiei adoptate de presa prusi ană, inclusiv de cele mai 
reacţionare ziare, ca, de pildă, „Neue Preussische Zeitung u ,  
faţă de procesul comuniştilor de l a  Colonia, care s e  judecă 
în prezent ; de asemenea asupra lăudabilei rezerve de care 
aceste ziare dau dovadă în momentul de faţă cînd nici a treia 
p arte din probe nu a fost ex.minată, cînd încă nu a fost do
vedită autenticitatea nici unuia dintre documentele prezen
tate şi apărarea nu a rostit încă nici un cuvînt. In timp ce 
aceste ziare, în cel mai rău caz, îi prezintă pe acuzaţii de la 
Colonia şi pe subsemnaţii lor prieteni de la Londra, p otrivit 
acuzaţiilor formulate de procurorul general, ca pe nişte „ con
spiratori primej dioşi care p aartă toată răspunderea pentru 
întreaga istorie a Europei din ultimii patru ani şi de toate 
zguduirile revoluţionare din 1 848 şi 1849" ,  la Londra există 
două organe de presă, „Times " şi „Daily News " ,  care nu se 
sfiesc să-i prezinte p e  acuzaţii de la Colonia şi p e  autorii pre
zentei scrisori ca pe „o bandă de haimanale fără căpătî i " ,  ca 
pe nişte escroci etc. Subsemnaţii se adresează publicului en
glez cu aceeaşi rugăminte cu care apărătorii acuzaţilor s-au 
adresat publicului german : să aştepte terminarea procesului 
şi apoi să-şi spună părerea. Dacă acest public ar continua în 
momentul de aţă să dea şi alte explicaţii, el ar da guvernului 
prusian posibilitatea să împiedice dezvăluirea tuturor p otlo
găriilor comise de p oliţie, tuturor sperjurilor, falsificărilor de 
documente, mistificării datelor, furturilor etc., fără precedent 
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chiar în analele justiţiei politice prusiene. Dup ă ce toate 
acestea vor fi date în vileag în cursul actualului p roces, opi
nia publică din Anglia va şti să-i aprecieze la justa lor va
loare pe scribii anonimi de la „Times0 şi „Daily News", care 
ş i-au asumat rolul de avocaţi şi purtători de cuvînt ai celor 
mai j osnici şi mai servili spioni ai guvernului. 

Londra, 28 octombrie 1852 

Scris de K. Marx �J F. Engels 

Publicat în ziarele „The Spectator" 
nr. 1.270 din 28 octombrie 1852 ; 
„The People's Paper" nr. 26 
din 30 octombrie 1852 ; 
„ The Morning Advertiser" 
din 30 octombrie 1852 ; 
„The Leader" din 30 octombrie 1852 şi 
„The Examiner" nr. 2.335 din 
30 octombrie 1852 

Cu toată stima, 

F. Engels, F. Frelllgrath, 
K. Marx, . Wolff 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„The People's Paper", confunat 
cu textul apărut în alte ziare 

Tradus din limba engleză 
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Vă rog să primiţi călduroasele mele mulţumiri pentru 
sprijinul generos pe care l-aţi acordat cauzei prietenilor mei, 
acuzaţii de la Colonia * . Lăsîndu-i pe apărătorii acuzaţilor să 
dezvăluie întreaga serie de acte necinstite săvîrşite de agenţii 
poliţiei prusiene chiar în decursul procesului, vreau să vă 
aduc la cunoştinţă ultima fraudă la care s-a recurs pentru a 
dovedi existenţa unei corespondenţe criminale între mine şi 
acuzaţii de a Colonia. In conformitate cu o informaţie apă
rută la 29 octombrie în „Kălnische Zeitung " ,  d-l Stieber, con
silier de p oliţie, a prezentat un nou document, o scrisoare ri
diculă, scrisă chipurile de mine, în care l-aş însărcina pe unul 
dintre pretinşii mei agenţi „să strecoare la miezul nopţii sub 
uşile unor democraţi binecunoscuţi din Krefeld 50 de exem
plare din «Catehismul roşu», fixînd pentru executarea acestei 
sarcini data de 5 iunie 1 852" .  

In interesul prietenilor mei acuzaţi declar următoarele � 
1 )  că nu am scris respectiva scrisoare ; 
2) că am aflat de existenţa ei numai din „Kălnische 

Zeitung" din 29 curent ; 
3) că n-am văzut niciodată aşa-numitul „Catehism roşu " ; 
4) că nu mi-am dat niciodată, sub nici o formă, aportul la 

răspîndirea „Catehismului " .  

* Este vorba de faptul că ziarul „Morning Advertiser" a publicat 
o declaraţie în apărarea acuzaţilor de la Colonia (vezi volumul de faţă, 
ag. 403-404). Nota red. 
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Această declaraţie, pe care am făcut-o şi în faţa judecăto
rului de p oliţie din Marlborough-street şi care echivalează 
deci u o declaraţie făcută sub p restare de jurămînt, am tri
mis-o p rin p oştă la Colonia. Publicînd-o în coloanele ziarului 
dv., îmi veţi face un serviciu cu atît mai .re cu cit acesta 
ar fi mijlocul cel mai eficient p entru a împiedica p oliţia p ru
siană să intercepteze acest document. 

Londra, 30 octombrie 1852, 
28, Dean-street, Soho 

Publicat in ziarele 
„The Moning Advertiser" 
din 2 noiembrie 1852 
şi „The People's Paper" nr. 27 
din 6 noiembrie 1852 

Cu toată stima, 

Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul apărut 
în ziarul „ The Morning Advertiser" • 
confruntat cu textul apărut 
în ziarul „The People's Paper" 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Partidele şi perspectivele politice 

Londra, marţi 2 noiembrie 1852 
Continuăm să analizăm consecinţele politice care decurg 

în mod inevitabil din actuala prosperitate comercială şi in
dustrială. 

In mijlocul acestei atmosfere de înviorare industrială ge
nerală, de accelerare a schimburilor comerciale, de indife
renţă faţă de politică, partidele p arlamentare, lipsite de orice 
presiune din afară, desăvîrşesc în linişte deplină procesul 
propriei lor destrămări. 

„Adepţii lui Peel şi ai lui Russell încearcă în momentul de faţă o 
puternică atracţie unii faţă de ceilalţi. Adepţii lui Peel, aceşti 'Oameni 
le stat» de neînlocuit care nu sînt în stare să facă nimic prin propriile 
lor forţe, încearcă acum să fie incluşi ca rude de sînge în familia 
guvernamentală. Ajunge, de pildă, să vezi cum laudă organul lor, 'Mor
ning Chronicle», discursul foarte mediocru al lordului John Russell ros
tit la Perth ! "  

Astfel glăsuieşte „Morning Heraldu 272, organul semioficial 
al guvernului. 

Dimpotrivă, obiectează „Guardianu 273• E suficient să as
cultaţi ce a spus despre adepţii lui Peel, la fabrica de malţ 
din Banbury, d-l Henley, ministrul comerţului, într-un cerc 
de prieteni fermieri. 

„Acest partid - a declarat d-l Henley - are principiile sale proprii 
şi le păstrează cu sfinţenie. Libertatea comerţului sau protecţionismul 
€ra o problemă deschisă şi abia defunctul sir Robert Peel a făcut din 
ea o problemă de partid". 

D-l Henley, scrie „Guardian " ,  a vorbit cu respect de 
adepţii lui Peel, afirmînd că „acum nu mai există piedici 
efective în calea reunificării marelui partid conservator" . 
Aşa este, exclamă „Guardian" ; să înlăturăm protecţionismul 
şi să reînviem par tidul conservator ! Cu alte cuvinte, „Guar-
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dian" presupune că adepţii lui Peel sînt gata, întrucît pro
blema legilor cerealelor a încetat a mai fi un obiect de 
dispută, să încheie o alianţă reacţionară cu toryi. Şi „Daily 
News" anunţă trecerea unei părţi a adepţilor lui Peel în la-· 
gărul lui Derby ca un fapt împlinit. Dar şi o parte din whigi 
sînt bănuiţi de aceeaşi acţiune vinovată, şi n-ar fi de loc d
mirare ţinînd seama că nucleul lor aristocrat e format dintr-> 
clică de carierişti . Să-l luăm, de pildă, pe lordul Dalhousie. 
Acest lord a fost ministru în guvernul Peel, în perioada libe
rală a guvernării lui. După căderea lui Peel, Russell i-a oferit 
un loc în noul său cabinet. Impreună cu ducele de Newcastle.. 
cu lordul St. Germanson şi cu alţi membri ai fostului guvern. 
el a susţinut manevrele whigilor în Camera lorzilor şi a fost 
răsplătit pentru aceasta cu un post, devenit vacant, de gu
vernator-general al Indiei, lozul cel mare din loteria olig.ar
hiei. El a ştiut să stoarcă maximum de avantaje materiale din 
acest post. Whigii s-au lăudat cu sacrificiul „fără precedent '" 
pe are l-au făcut refuzînd oamenilor lor un post atît de mult 
rîvnit. In momentul de faţă, momeala aruncată lordului Dal-· 
housie este postul de guvernator al celor cinci porturi, a 
sinecură care aduce anual venituri substanţiale 274• e spun: 
că omul nostru nu este prea împovărat de o avere personală 
moştenită şi că el socoteşte ca o datorie patriotică să asigure 
postul respectiv împotriva oricărei surprize, chiar sub un 
guvern Derby. 

In presa liberală din săptămîna aceasta se pot găsi zec:: 
de asemenea episoade din cronique scandaleuse *, anecdote· 
despre tocmelile cutărui sau cutărui whig referitoare la pre
ţul minim contra căruia este dispus să se vîndă torylor .. 
Acestea dovedesc corupţia adîncă din sînul partidului whig ; 
dar însemnătatea lor trece pe planul al doila în comparaţie
cu sciziunea dintre cei doi lideri principali ai acestui partid 
Russell şi Palmerston. Ne sînt cunoscute de cîtăva vreme 
incidentele legate de ultima luptă electorală ; sprij inul pe 
care lordul Palmerston l-a dat în timpul acestei lupte candi
daţilor lagărului guvernamental a părut foarte ciudat, după 
cum se exprimă chiar ziarele liberale. Dar iată că, într-> 
bună zi, chiar în ziarl lui Plmerston, „Morning Post" 275r 
apare un editorial care se face ecoul zvonurilor potrivit că
rora Palmerston ar intenţiona fie să intre în guvern ca mi
nistru şi lider al Camerei comunelor, fie, în cazul unei căderi 
rapide a guvernului Derby, să formeze un nou guvern din 

* - cronică de scandal. - Nota trad. 
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rămăşiţele fostului cabinet, care nu vor fi devenit cu totul 
„inacceptabile " . „Morning Post" ,  găsind că în ansamblu aceste 
zvonuri sînt foarte îmbucurătoare, declară că el nu vorbeşte 
în numele lordului Palmerston, ci numai în numele său. Cu 
toate acestea, Palmerston, în pofida tuturor cererilor insis
tente şi chiar supărătoare ale presei whige şi liberale, nu 
socoteşte necesar să dezmintă această ştire calomnioasă. 
„Morning Chronicle" ,  organul adepţilor lui Peel, vorbeşte 
despre aceste zvonuri pe un ton care arată limpede că Glad
stone & Co. nu ar simţi nici un fel de horror vacui * a gînduI 
unei asemenea fuzionări. „Daily News" ,  un ziar al şcolii de 
la Manchester, dă publicităţii acest fapt şi cere cu indignare 
trădătorilor din rîndurile whigilor şi adepţilor lui Peel să 
treacă pe faţă de partea lui Derby. Vedem astfel că fiecare 
intre clicile pirlamenrtare oare au ţinut pînă acum pe rînd 
frînele statului nu au încredere în nici una dintre toate cele
lalte şi nici în propriii lor membri, că se acuză reciproc de 
dezertare, corupţie, compromis şi, totuşi, toate fără excepţie 
recunosc că, dacă se face abstracţie de problema legilor ce
realelor, nu există nimic care să împiedice unirea lor cu 
adepţii lui Derby, în afară de ura şi de ambiţia personală. Ele 
ocupă faţă de Derby cam aceeaşi poziţie ca diferitele frac
ţiuni ale partidului ordinii faţă de Bonaparte în ajunul lui 
2 decembrie anul trecut. 

E lesne de înţeles că opoziţia aşteaptă cu destulă îngrijo
rare apropiata campanie parlamentară. 

Micul John Russell a primit într-o mică cutie diploma de 
cetăţean de onoare al oraşului Perth şi, după un dineu gran
dios, a rostit un mic discurs, din care partea cea mai impor
tantă a constituit-o declaraţia următoare : 

„Spiritul de dreptate ne obligă, în aceeaşi măsură în care presu
pun că ne îndeamnă prudenţa, să aşteptăm pînă cînd vor fi luate mă 
surile datorită cărora interesele agriculturii, interesele coloniale şi cele 
ale navigaţiei vor căpăta acea satisfacţie de care pînă acum au fost 
lipsite pe nedrept (rîsete) ; aceste măsuri remarcabile sînt chemate să 
pună capăt unei lupte îndelungate". 

Singurul cotidian de care mai dispune Russell, „Globe" 
(ziar de seară) 276, face următorul comentariu asupra celor de 
mai sus : „Orice opoziţie de felul celei din 1835 împotriva lui 
sir R. Peel este sortită unui eşec sigur, a urmare a rivalităţi. 
dintre diferiţii lideri liberali" .  Astfel, încercarea de a răs
turna cabinetul Derby imediat după deschiderea sesiunii. 

• - teamă de moarte (textual teamă de vid). - Nota red. 

27 - Marx- E n gels, Opere, voi. 8 
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printr-un vot compact al opoziţiei coalizate, a fost complet 
abandonată şi lordul John Russell rămîne credincios rolului 
său de om ire sună primul semnalul de retragere. In ceea 
ce priveşte perspectivele generale ale opoziţiei parlamentare, 
conducătorul ei, d-l J. Hume, face următoarea mărturisire în 
scrisoarea sa din „Hull Advertiser• : 

„Experienţa mea în legătură cu deputaţii irlandezi, care au făcut 
parte pînă acum din Camera comunelor, arată că ei nu constituie de 
loc un material care să poată fi modelat şi nu pot fi menţinuţi pe anu
mite poziţii, sub influenţa unui lider sau altul. Deputaţii irlandezi sînt 
prea extravaganţi, prea pasionaţi, prea pătrunşi de nedreptăţile şi de 
calamităţile pe care le-a avut de sufeit Irlanda. Pînă în prezent, după 
cîte ştiu eu, nu s-a făcut nimic care să ducă la o alianţă între liberalii 
neîncrezători faţă de acţiunile guvernului Derby. Şi cînd aud decla
raţiile serbede ale predecesorilor lordului Derby" (whigii) „şi văd că 
mai curînd ar ieşi din joc decît să apere cauza poporului chemîndu-i 
pe adepţii refomei să li se alăture lor, nu pot avea prea multă încre
dere în nimic ce ar întreprinde ei pentru unificarea partidelor. Mă 
tem că, poate, va trebui să fie lăsaţi să mediteze asupra sfîrşitului, în 
timp ce adepţii lui Derby continuă să comită tot felul de greşeli de 
guvenare pentu a asigura succesul cauzei lor şi a obţine avantaje 
pentu partizanii lor. Această situaţie se va prelungi încă vreme înde
lungată, pînă cînd se va ivi vreo posibilitate de constituire a unui 
partid al poporului". 

John Bright, actualul conducător al şcolii manchesteriene, 
a încercat într-adevăr, în discursul său rostit la un dineu spe
cial în faţa fabricanţilor din Belfast, să atenueze prin linguşiri 
efectul atacurilor lui Joseph Hume împotriva deputaţilor 
irlandezi. Dar, în toate problemele de disciplină parlamentară, 
opinia „bătrînului Joe" este cea mai autorizată. 

Astfel, opoziţia parlamentară şi-a pierdut cu totul încre
derea în sine. 

Intr-adevăr, vechea opoziţie parlamentară a degenerat în 
aşa măsură, încît Nestorul 2n ei, Hume, la încheierea lungii 
sale cariere declară în mod public că nu există în Camera 
comunelor un „partid al poporului " şi că ceea ce a purtat 
acest nume n-a fost decît o „iluzie " .  

Aşadar, î n  agărul opoziţiei domneşte o descompunere, o 
slăbiciune şi o neputinţă generală. 

Scris de K. Marx 
la 16 octombrie 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.625 
din 29 noiembrie 1852 

Semnat : K a r l  M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx 

încercări de a crea n nou partid de opoziţie 278 
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Londra, marţi 9 noiembrie 1852 
Pe măsură ce partidele care au predominat pînă acum se 

destramă şi trăsăturile lor distinctive se şterg, se face în mod 
firesc tot mai mult simţită nevoia unui nou p artid de opoziţie. 
Această nevoie se exprimă în mod diferit. 

In discursul său deja amintit, lordul John Russell * a luat 
această iniţiativă. Alarma dată de lordul Derby, spune el, a 
fost provocată în parte de zvonurile care îi atribuiau lui, lor
dului J. Russell, „vederi foarte democratice" .  „In legătură cu 
aceasta nu e deci nevoie să spun că aceste zvonuri au fost cu 
totul neîntemeiate" .  Totuşi, el se declară democrat şi explică 
apoi sensul inofensiv al acestui cuvînt : 

„Democraţia ţării înseamnă, cu alte cuvinte, poporul acestei ţări. De
mocraţia este tot atît de îndreptăţită să se bucure de drepturile ei ca 
şi monarhia sau aristocraţia. Democraţia nu intenţionează să atenteze 
la nici una dintre prerogativele coroanei. Democraţia nu încearcă să 
desfiinţeze vreunul dintre privilegiile legale ale Camerei lorzilor. Atunci 
ce înseamnă această democraţie ? Inseamnă creşterea avuţiei, dezvol
tarea culturii, formarea unor vederi mai luminate şi mai potrivite pen
tru o guvenare mai luminată a lumii. Aş spune mai mult. Aş spune 
că, dată fiind consolidarea poziţiei democraţiei, modul de a acţiona nu 
se mai poate împăca cu vechiul sistem de restricţii, care-mi este prea 
bine cunoscut. Dimpotrivă, democraţia trebuie menţinută şi încurajată, 
forţa şi influenţa ei trebuie să dobîndească un organ recunoscut şi 
legal". 

La aceasta „Morning Herald" ripostează : 

„Lordul John Russell are o colecţie de principii cînd este la pu
tere şi alta cînd este în opoziţie. Cînd este la putere, principiul lui este 
să nu facă nimic, iar cînd nu este la putere - să promită solemn totul".  

Oare ce-o i înţelegînd ziarul „Morning Herald" prin 
„nimic",  dacă îi dă fleacului de mai sus, spus de lordul John 

* Vezi volumul de faţă, pag. 409. Nota reă. 
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Russell, denumirea de „tot I "  şi dacă pentru „democraţia" lui, 
care-i adulează pe regi, îi respectă pe lorzi şi-i menţine pe 
episcopi, îl ameninţă pe micul John Russell cu soarta lui Prost, 
Williams şi a altora. Dar în toată povestea asta nostimada 
este că în Camera lorzilor lordul Derby se declară pe faţă 
adversar al „democraţiei " şi vorbeşte despre democraţie ca 
despre unicul partid împotriva căruia merită să lupţi . Şi iată 
că în scenă intră nelipsitul John Russell, făcînd o analiză 
a esenţei acestei democraţii, adică a creşterii avuţiei, a dez
voltării culturii acestei avuţii şi a pretenţiilor ei de a influenţa 
guvernul cu ajutorul opiniei publice şi a organelor legale. 
Prin urmare, democraţia nu este altceva decît întruchiparea 
pretenţiilor burgheziei, ale clasei de mijloc industriale şi co
merciale. Lordul Derby se erij ează în adversar al acestei de
mocraţii, lordul John Russell îşi asumă de bunăvoie rolul de 
stegar al ei. Ambii recunosc în mod tacit că vechea disen
siune din sînul propriei lor clase, aristocraţia, nu mai prezintă 
nici un interes pentru ţară. Şi Russell este gata să renunţe la 
numele de „whig" pentru acela de „democrat" dacă aceasta 
ar constitui conditio sine qua non pentru a-şi înlătura adver
sarii.  In acest caz whigii ar continua să j oace de fapt rolul pe 
care l-au jucat şi pînă acum, manifestîndu-se în mod oficial 
ca slugi ale burgheziei. Astfel, planul pentru reorganizarea 
partidului, propus de Russell, se reduce la adoptare. unei noi 
denumiri a partidului. 

Şi Joseph Hume socoteşte necesară constituirea unui nou 
„partid al poporului " .  După părerea lui însă, un asemenea 
partid nu poate fi format pe baza unei revendicări a aceea 
a apărării drepturilor arendaşilor şi a altor propuneri simi
lare. „Pe o astfel de platformă nu veţi reuşi să uniţi nici 
100 de deputaţi din cei 654" .  Atunci care este leacul patentat 
pe care-l propune ? 

„Liga poporului, sau partidul, sau uniunea, trebuie să cadă de acord 
asupra unui punct, bunăoară asupra revendicării votului secret ; şi, 
după înfăptuirea acestui punct, va putea trece pas cu pas la alte puncte. 
Şi dacă începutul mişcării îl pot face numai cîţiva membri ai Camerei 
comunelor, succesul nu poate fi obţinut înainte ca poporul din afara 
parlamentului şi alegătorii să nu se convingă de necesitatea de a spri
jini şi de a face parte din micul partid al poporului în parlament". 

Acelaşi Hume a fost unul dintre cei care au elaborat Carta 
poporului 279• De la Carta poporului, cu cele şase puncte ale 
ei, el s-a limitat la „carta mică " ,  compusă doar din trei puncte, 
a adepţilor reformei financiare şi parlamentare, şi acum îl 
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vedem mulţumindu-se cu un singur punct : votul secret. Cit 
de puţin se aşteaptă el la o reuşită de pe urma noului său 
leac patentat reiese din sfîrşitul scrisorii sale din „Hull Ad
vertiser" : 

„Spuneţi-mi cîţi redactori vor risca să sprijine un partid care, din 
pricina actualei componenţe a parlamentului, nu va putea ajunge nici
odată la putere ?" 

Aşadar, întrucît acest nou p artid nu intenţionează pentru 
moment să schimbe nimic din componenţa parlamentului şi se 
limitează la revendicarea votului secret, după cum recu
noaşte el însuşi, nu va ajunge niciodată la putere. Ce rost are 
formarea unui partid neputincios şi oare-şi recunoaşte deschis 
neputinţa ? 

Pe lingă încercarea lui Joseph Hume se face încă o încer
care de a întemeia un nou partid. Este vo•rba de aşa-numitul 
partid naţional. In loc de Carta poporului, partidul acesta vrea 
s ă  facă din votul universal unica lui lozincă, omiţînd .astfel 
cond1ţiile care numi ele pot transforma mişcarea pentru votul 
universal într-o mişcare naţionlă, asigurîndutl sprijinul po
porului. Voi mâ avea şi de acum înc'olo prilejJl să revin la 
acest partid naţional. El e format din foşti cartişti care vor 
să părtundă n sferele respectabile şi din radical., ideologi ai 
burgheziei, care vor să supună influenţei lor mişcarea car
tistă. In spatele lor se află, fie că „naţionali" îşi dau seama 
de aceasta, fie că nu, partizanii reformei parlamentare şi fi
nanciare, adepţi ai şcolii manchesteriene, care-i împing 
înainte şi-i folosesc ca avangardă. 

Aşadar, pentru oricine este evident că toate aceste jalnice 
compromisuri şi renegări, toată această goană după avantaje 
mărunte, toate aceste oscilări şi şarlatanii nu dovedesc decît 
că Catilina se află la porţile cetăţii, că lupta hotărîtoare se 
apropie, că opoziţia îşi cunoaşte lipsa de popularitate şi inca
pacitatea de împotrivire şi că toate încercările de a crea noi 
centre de apărare coincid într-un singur punct, şi anume „o 
politică a racului " .  „Partidul naţional" dă înapoi de la cartă 
la votul universal, Joe Hume de la votul universal la votul 
secret, alţii de la votul secret la repartizarea eg.ală a circum
scripţiilor electorale şi aşa mai departe, pînă ce ajungem, în 
sfîrşit, la Johnny Russell, care nu are altă lozincă decît un 
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cuvînt golit de conţinut : democraţie. Democraţa lordului 
J. Russell ar fi în practică ultimul cuvînt al partidului naţio
nal, al „partidului poporului" al lui Hume şi al tuturor celor
lalte simulacre de partide dacă măcar unul dintre ele ar avea 
vreo urmă de vitalitate. 

Moleşeala şi indiferenţa politică, provocate de o perioadă 
de prosperitate materială şi totodată teama că toryi pun totuşi 
ceva la cale, certitudinea liderilor burgheziei că vor avea 
curînd nevoie de sprijinul poporului şi totodată convingerea 
unor lideri populari că poporul este prea apatic pentru a 
pomi în momentul de faţă o mişcare independentă, toate 
aceste împrejurări au făcut a partidele să încerce o apro
piere reciprocă şi ca diferitele fracţiuni ale opoziţiei, începînd 
cu cea mai radicală şi terminînd cu cea mai puţin radicală, 
să încerce o alianţă în afara parlamentului, făcîndu-şi una 
alteia concesii, pentru ca în cele din urmă să se reîntoarcă la 
ceea ce îi place lordului Russell s ă  numească democraţie. 

Ernest Jones face următoarea remarcă justă cu privire a 
încercările de a crea un aşa-numit „partid naţional" : 

„Carta popoului este cea mai atotcuprinzătoare măsură de reformă 
politică din cîte au existat vreodată şi cartiştii sînt singurul partid na
ţional adevărat din Marea Britanie care tinde spre reforme politice 
şi sociale". 

Iar unul dintre membrii Comitetului executiv 280 cartist, 
R. G. Gammage, se adresează poporului precum urmază : 

„Aţi refuza voi oare să colaboraţi cu burghezia ? Fireşte că nu dacă 
această colaborare este propusă în condiţii cinstite şi onorabile. Şi care 
sînt aceste condiţii ? Ele sînt simple şi acceptabile. Recunoaşteţi Carta 
şi, odată recunoscută, uniţi-vă cu prietenii ei care sînt deja organizaţi 
în vederea transpunerii ei în viaţă. Dacă refuzaţi să faceţi acest lucru 
înseamnă ori că vă opuneţi Cartei însăşi, ori că, fălindu-vă cu supe
rioritatea voastră de clasă, vă imaginaţi că această superioritate vă dă 
dreptul la un rol conducător. In primul caz nici un cartist cinstit nu 
se va putea uni cu voi, în cel de-al doilea nici un muncitor nu-şi 
va pierde în asemenea măsură demnitatea încît să se plece în faţa 
prejudecăţilor voastre de clasă. Lăsaţi-i pe muncitori să conteze numai 
pe propriile lor forţe, acceptînd un ajutor cinstit, ori de unde ar veni 
el, dar să acţioneze în aşa fel incit salvarea lor să depindă de propriile 
lor eforturi". 
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In momentul de faţă masele de cartişti sînt şi ele absorbite 
de producţia materială ; dar nucleul p artidului se reorgani
zează pretutindeni, iar legăturile sînt restabilite atît în Anglia 
cit şi în Scoţia. In cazul cînd va izbucni o criză comercială 
şi politică, importanţa activităţii actuale a statului-major al 
cartismului, are se desfăşoară fără zgomot, se va face sim
ţită în întreaga Mare Britanie. 

Scris de K. Marx 
la 16 octombrie 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.622 
in 25 noiembrie 1852 

Semnat : K a r l  M a r :  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Kossuth, Mazzini şi Ludovic-Napoleon 

CATRE REDACTORUL ZIARULUI „NEW YORK TRIBUNE" 

Stimate domn, 

Constat că articolul meu din 28 septembrie, care scotea la 
iveală anumite aspecte ale activităţii lui Kossuth şi Mazzini *, 
a stîrnit multe p roteste şi a constituit p entru presa democrată 
un prilej de a recurge pe s cară largă la declamaţii goale, 
injurii şi ameninţări zgomotoase. 

Ştiu în mod cert că la această campanie zgomotoasă 
Kossuth nu p articipă cîtuşi de puţin. Dacă el însuşi ar fi în
cercat să dezmintă afirmaţiile mele, aş fi revenit la acest su
biect şi aş fi adus dovezi incontestabile în sprijinul celor 
susţinute. 

De fapt, în amfooll meu nu am intenţionat să-l atac pe 
Kossuth, i mai aurind să-l avertizez. In politică, pentru un 
anumit scop, te faci frate şi u dracul, numai să fii înoredin
ţat că tu îl fragi pe sfoară şi nu el pe tine. 

Cit priveşte pe domnul rcarn a luat asupra sa sarcina de a 
mă combate cu argumente care se bucură de autoritate, ţin 
să-i amintesc un vechi p roverb : Amicus incommodus ab 
inimico non differt * * . 

Domnilor din p resa democrată, şi în special celor din presa 
democrată germană, care, potrivit obiceiului lor, au urlat mai 
tare decît toţi, le răspund că în sinea lor sînt nişte regalişti 

" Vezi volumul de faţă, pag. 388-390. - Nota red. 
"* Un prieten incomod nu se deosebeşte de un duşman. - Nota trad. 
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fanatici. Aceşti domni nu pot trăi fără regi, dumnezei şi papi. 
Abia scăpaţi de sub tutela vechilor lor conducători, îşi creează 
alţii noi şi se ridică cu indignare împotriva „păgînilor şi re
belilor" care s-au făcut vinovaţi de publicarea unor adevă
ruri neplăcute, de dezvăluirea unor fapte compromiţătoare, 
comiţînd în felul acesta crime de lezmajestate şi sacrilegii 
împotriva noilor zei şi regi ai democraţiei. 

Londra, 16 noiembrie 1852 

Scris de K. Marx 

Publicat în ziarul 

Corespondentl Dv. particlar 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

„New York Daily Tribune" nr. 3.627 
din 1 decembrie 1852 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Declaraţie finală în legătură cu recentul 
proces de la Colonia 

CATRE REDACTORUL ZIARULUI „MORNING ADVERTISER„ 

Stimate domn I 

Subsemnaţii consideră că este o datorie a lor, atît faţă de 
e i  înşişi cit şi faţă de prietenii lor condamnaţi actualmente 
la Colona, să aducă la cunoştinţa publicului englez urmă
toarele fapte legate de recentul proces monstruos care a avut 
loc în oraşul amintit şi insuficient de elucidate în presa lon
doneză. 

A fost nevoie de 1 8  luni numai pentru a se obţine probele 
necesare pentru proces. In tot acest răstimp, prietenii noştri 
au fost ţinuţi la regim celular şi lipsiţi de orice posibilitate 
de a se ocupa cu ceva, chiar de a citi vreo carte ; celor care 
s-au îmbolnăvit li s-a refuzat asistenţa medicală necesară sau, 
dacă Qi sa aoordat, condiţii1le în care se aflau i-au pus în impo
sibilitate de a beneficia de ea. Chiar după ce li s-a comunicat 
„actul de acuzare u ,  li s-a interzis să se consulte cu avocaţii lor. 
ceea ce constituia o flagrantă încălpre a legii. Şi care au fost 
pretextele pentru justificarea acestei detenţiuni prelungite şi 
aspre 1 După trecerea primelor 9 luni „camera superioară de 
punere sub acuzare• a declarat că nu există temeiuri pentru 
menţinerea acuzaţiei şi că, de aceea, cercetările trebuie re
luate. Şi au fost reluate. După 3 luni, la deschiderea sesiunii 
curţii cu j uri, procurorul general s-a plîns că pînă la data 
respectivă probele au atins un număr atît de copleşitor, că 
încă n-a fost în stare să se descurce în ele. Şi după alte 3 luni 
proesul a fost amînat din nou pe motivul îmbolnăvirii unuia 
dintre martorii principali ai acuzării. 

Adevărata cauză a acestor amînări era teama guvernului 
prusian că „dezvăluirile nemaiauzite u pe are le-a anunţat cu 
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atîta pompă nu vor rezista confruntării cu nişte fapte atît de 
neînsemnate. In cele din urmă, guvernul a reuşit să selecţio
neze o curte cu juri cum nu mai văzuse pînă atunci Provincia 
renană : în ea au intrat 6 nobili racţionari, 4 reprezentanţi 
ai haute finance * şi 2 funcţionari superiori. 

Care au fost probele prezentate acestei curţi cu juri 1 
Doar nişte proclamaţii şi nişte scrisori absurde ale unui grup 
de fantaşti ignoranţi care voiau să-şi dea aere de conspiratori, 
în acelaşi timp unelte şi complici ai unui oarecare Cherval, 
agent de poliţie notoriu. Cea mai mare parte a acestor docu
mente se aflaseră pînă atunci în posesiunea unui oarecare 
Oswald Dietz din Londra. In timpul marii expoziţii 281, poliţia 
prusiană a forţat sertarele mesei lui Dietz în timp ce acesta 
lipsea de acasă, obţinînd astfel documentele dorite printr-un 
furt ordinar. Aceste documente au servit, în primul rînd, pentru 
a descoperi aşa-numitul complot franco-german de la Paris 282• 
Dezbaterile procesului de la Colonia au dovedit acum că 
aceşti conspir.tari împreună cu Cherval, agentul lor din Paris, 
erau chiar adversarii politici ai acuzaţilor şi ai prietenilor lor 
din Londra, subsemnaţii. Dar procurorul general a susţinut 
că numai o ceartă cu car.eter pur personal i-a împiedicat p e  
aceştia din urmă s ă  i a  parte l a  complotul lui Cherval ş i  al 
complicilor lui. Printr-o astfel de argumentare se intenţiona 
să se dovedească complicitatea morală a acuzaţilor de la Co
lonia în complotul de la Paris. Şi în timp ce acuzaţii de la 
Colonia erau astfel făcuţi responsabili de acţiunile duşmanilor 
lor inveteraţi, prietenii declaraţi ai lui Cherval şi complicii 
lui au fost aduşi de guvern în faţa judecăţii, dar nu pe banca 
acuzaţilor, ci ca martori pentru a depune mărturie împotriva 
acuzaţilor. Toate acestea au întrecut totuşi măsura ; opinia 
publică a obligat guvernul să caute probe mai puţin îndoiel
nice. A fost pus în mişcare întregul aparat poliţienesc sub 
conducerea unui oarecare Stieber, martor principal al acu
zării a Colonia, consilier regal de poliţie şi şef al poliţiei cri
minale din Berlin. La şedinţa din 23 octombrie, Stieber a 
anunţat că un curier special din Londra i-a adus documente 
de o importanţă capitală, dovedind în mod incontestabil 
participarea acuzaţilor împreună cu subsemnaţii la complotul 

* - marea finanţă. - Nota trad. 
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de care au fost învinuiţi . „Printre alte documente, curierul i-a 
adus originalul dosarului cu procese-verbale ale şedinţelor 
societăţii secrete, prezidate de dr. Marx, cu care acuzaţii au 
fost în corespondenţă" .  Stieber s-a încurcat însă în declaraţii 
contradictorii cu privire la data cind a sosit la el curierul. Şi 
cînd dr. Schneider, principalul apărător al acuzaţilor, l-a în
vinuit direct pe Stieber de mărturie mincinoasă, acesta nu 
s-a încumetat să dea alt răspuns decît să invoce demnitatea 
sa ca reprezentant al coroanei, împuternicit cu o misiune 
foarte importantă de cele mai înalte autorităţi ale statului. In 
ceea ce priveşte dosarul cu procese-verbale, Stieber a decla
r.at de două ori, sub jurămînt, că acesta este „dosarul autentic 
cu procese-verbale al asociaţiei comuniştilor din Londra" ,  
dar apoi, strîns cu uşa de apărare, a recunoscut că ar putea 
fi o simplă agendă, sustrasă de unul dintre spionii săi. In cele 
din urmă, din propriile sale mărturisiri a reieşit că dosarul cu 
procese-verbale este un fals făcut cu premeditare şi că urmele 
provenienţei lui duc la trei agenţi din Londra ai lui Stieber : 
Greiff, Fleury şi Hirsch. Ulterior, acesta din urmă a recunoscut 
el însuşi că a întocmit dosarul cu procese-verbale sub îndru
marea lui Fleury şi Greiff. Punctul acesta a fost dovedit atît 
de evident la Colonia, încît chiar procurorul general a de
clarat că preţiosul document al lui Stieber este „un nenorocit 
de dosar u ,  un simplu fals. Aceeaşi persoană a refuzat să ia  
în considerare o scrisoare, făcînd parte din probele acuzării, 
în care fusese imitat scrisul doctorului Marx ; şi acest docu
ment s-a dovedit a fi un fals grosolan şi evident. Tot astfel, 
orice alt document prezentat pentru a dovedi nu tendinţele 
revoluţionare, ci participarea propriu-zisă a acuzaţilor la ceva 
care ar aduce cit de cit a complot s-a dovedit a fi un fals 
al poliţiei. Teama guvernului de vreo dezvăluire era atît de 
mare, încît nu numai că a determinat poşta să oprească toate 
documentele adresate apărătorilor, dar l-a însărcinat pe Stie
ber să-i ameninţe pe aceştia că-i va urmări pentru „cores
p ondenţă criminală"  cu subsemnaţii. 

Dacă, în ciuda lipsei totale de probe concludente, s-a ob
ţinut totuşi un verdict de acuzare, acest rezultat a fost posibil 
- chiar cu un astfel de juriu - numai datorită aplicării re
troactive a noului cod penal ; şi dacă legile se aplică astfel, 
însuşi „Times" şi Societatea pentru pace ar putea fi oricînd 
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date în judecată sub greaua învinuire de înaltă trădare. Pe 
lîngă aceasta, procesul de la Colonia, prin durata lui şi prin 
metodele neobişnuite folosite de acuzare, a stîrnit atîta vîlvă, 
încît o achitare ar fi echivalat cu o condamnare a guvernu
lui ; şi în Provincia renană s-a răspîndit larg convingerea că 
o achitare ar avea drept urmare lichidarea imediată a însăşi 
Curţii cu juri ca instituţie. 

Londra, 20 noiembrie 1852 

Scris de K. Marx şi F. Engels 

Publicat în ziarul 
„The Morning Advertiser" nr. 19.168 
din 29 noiembrie 1852 

Cu toată stima, 

F. Engels 
F. Freiligrati 
K. Marx 
W. Woljj 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză. 



422 

Friedrich Engels 

Recentul proces de la Colonia 283 

Londra, miercuri 1 decembrie 1852 

Aţi primit, probabil, ziarele europene în care erau publi
cate numeroase dări de samă asupra monstruosului proces 
intentat comuniştilor de la Colonia (Prusia) şi asupra rezul
tatului său. Dar fiindcă nici una dintre aceste dări de seamă 
nu prezintă o relatare cit de cit fidelă a faptelor şi fiindcă 
aceste fapte aruncă o lumină vie asupra mijloacelor politice 
cu ajutorul cărora este ţinut în cătuşe continentul european, 
socot necesar să revin asupra acestui proces. 

Prin desfiinţarea dreptului de întrunire şi de asociere, 
p artidul comunist, sau proletar, ca şi celelalte partide, îşi 
pierduse orice posibilitate de a-şi făuii o organizaţie legală 
pe continent. In afară de aceasta, conducătorii lui fuseseră 
expulzaţi din ţările respective. Dar nici un partid politic nu 
poate exista fără o organizaţie ; şi dacă burghezia liberală şi 
mica burghezie democrată, atorită poziţiei lor sociale, mij
loacelor de care dispuneau şi relaţiilor zilnice - de mult sta
tornicite - între membrii lor, puteau într-o oarecare măsură 
să facă faţă nevoii de a avea o asemenea organizaţie, în 
schimb proletariatul, lipsit de asemenea poziţii sociale şi de 
mijloace băneşti, a fost nevoit să-şi caute o astfel de organi
zaţie în asociaţiile secrete. Iată de ce au apărut, atît în Franţa 
cit şi în Germania, numeroase asociaţii secrete, care, înce
pînd din anul 1 849, au fost descoperite, una după alta, de 
către poliţie şi urmărite a organizaţii conspirative. E drept 
că multe dintre ele erau într-adevăr organizaţii conspirative, 
create tocmai în vederea răsturnării puterii politice existente, 
şi ar fi un laş acela care, în anumite împrejurări, ar ezita să 
organizeze comploturi, după cum ar fi din partea lui o dovadă 
de neghiobie să facă acest lucru în alte împrejurări. Dar, în 
afară de acestea, existau şi alte asociaţii, care îşi fixaseră 
scopuri mai înalte şi mai îndepărtate, care ştiau că răsturnarea 
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guvenului existent nu este decît o etapă tranzitorie în marea 
luptă care se apropie ; şi ele se străduiau să închege în jurul 
lor partidul al cărui nucleu îl alcătuiau şi să-l pregătească în 
vederea ultimei bătălii, a bătăliei decisive, care, ai devreme 
sau mai tîrziu, va trebui să distrugă o dată pentru totdeauna, 
în Europa, nu numai dominaţia „tiranilor" ,  a „despoţilor" şi 
a „uzurpatorilor" ,  ar şi pe aceea a unei puteri incomparabil 
mai mari şi mai înfricoşătoare : puterea capitalului asupra 
muncii. 

O asemenea organizaţie era partidul comunist din Gera
nia, partid de avangardă 284• Potrivit principiilor enunţate în 
„Manifestul " său (publicat în anul 1848) şi tezelor dezvoltate 
în seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germa
nia" *, publicate în „New York Dally Tribune" ,  acst partid 
nu şi-a făcut nicioată iluzia că ar putea să înfăptuiască cum 
şi cînd va crede de cuviinţă revoluţia menită să traducă în 
viaţă ideile lui. El a ·cercetat cauzele care au dus 1a izbucnirea 
mişcărilor revoluţionare din 1848 şi pe cele care au dus la 
prăbuşirea lor. Ponind de tt considerentul că la baza oricărei 
lupte politice stă antagonismul social dintre clase, el şi-a în
dreptat atenţia spre analiza condiţiilor în care o clasă socială 
poate şi trebuie să fie chemată să reprezinte toalitatea inte
reselor unei naţiuni şi deci să-şi asume conducerea ei politică. 
Istoria a arătat partidului comunist cum după aristocraţia fun
ciară din evul mediu s-a dezvoltat puterea bănească a primi
lor capitalişti, care au şi pus apoi mina pe frînele conducerii ; 
cum, o dată cu folosirea puterii aburului, influenţa socială şi 
dominaţia politică a acestor capitali.şti - a oapLtaliştilor 
financiari - a început să fie înlooită cu puterea, în creştere, 
a capitalişilor industriali şi m, .în vremea noastră, alte 
două clase, şi anume clasa micilor burghezi şi aceea a mun
citorilor, revendică şi ele dreptul la dominaţie. Experienţa 
revoluţionară practică a anilor 1848-1849 a confirmat consi
deraţiile teoretice care au dus la concluzia că, înainte ca clasa 
muncitoare comunistă să poată spera să instaureze printr-o 
luptă neîntreruptă puterea ei şi să distrugă regimul sclaviei 
salariate, care o ţine sub jugul burgheziei, trebuie să vină la 
conducerea ţării democraţia mic-burgheză. Organizaţia se
cretă a comuniştilor nu putea deci să-şi pună ca scop imediat, 
în Germ.i1a, răstnarea guvenelor existente. Ea a fost 
creată pentru răs1imarea lU a ·acestor guvene, ci a guvernu
li oae, prinitr-o acţiune insurecţională -, va reuşi, mai de-

* Vezi volumul de faţă, pag. 3-112. - Nota red. 
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vreme sau mai tîrziu, să le ia locul. 01'are dintre membrii 
acestei orgaizaţii ia putut să dea - şi nu încape îndoială că 
a dat - l a  1timpul său un ajutor efectiv unei mişcări revolu
ţionare îndreptate împotriva statu-quo-ului. Dar pregătirea 
unei asemenea mişcări pe altă cale decît prin răspîndirea în 
secret a ideilor comuniste în sînul maselor nu putea să fie 
sarcina Ligii comuniştilor. Acest principiu de bază a fost atît 
de bine înţeles de către majoritatea membrilor Ligii, încît, 
atunci cînd ambiţia şi carierismul unora dintre ei au dus la 
încercarea de a o transform.a într-o organizaţie conspirativă 
pentru ia provoca o revoluţie ex tempore *, aceste elemente 
au fost imediat excluse din Ligă. 

Nici o lege din lume nu oferă temei pentru a califica o 
asemenea ligă drept o organizaţie complotistă sau asociaţie 
secretă creată cu intenţii de înaltă trădare. Şi, chiar dacă era 
vorba de un complot, el nu era îndreptat împotriva guvernului 
existent, ci împotriva succesorului său probabil. Şi guvernul 
Prusiei ştia acest lucru. Acesta este motivul pentru care cei 
1 1  acuzaţi au fost ţinuţi la regim celular 1 8  luni de zile, timp 
pe care autorităţile l-au folosit pentru cele mai uluitoare ter
tipuri juridice. închipuiţi-vă şi dv. : după opt luni de deten
ţiune preventivă, arestaţii au mai fost reţinuţi în închisoare 
încă cîteva luni de zile pentru continuarea anchetei, „din 
lipsă de elemente constitutive ale delictului " I Şi cînd, în sfîr
şit, a cuzaţii au compărut în faţa curţii cu juri, nu li s-a putut 
imputa nici o faptă premeditată care să aibă caracter de înaltă 
trăare. Totuşi ei au fost condamnaţi şi veţi vedea de îndată 
în ce fel. 

In mai 1 85 1  a fost arestat unul dintre emisarii Ligii * * şi, 
pe baza documentelor găsite asupra lui, au fost operate şi alte 
arestăi. Un funcţionar de poNţie prusian, pe nume Stieber, a 
primit numaidecît ordin să dibuiască firele pretinsului com
plot la Londra. El a reuşit să pună mîna pe cîteva documente 
care aparţineau renegaţilor pomeniţi mai sus, care, după ex
cluderea lor din Ligă, au organizat într-adevăr un complot la 
Paris şi la Londra. El a obţinut .aceste documente printr-o 
dublă infracţiune. A reuşit să cumpere pe un individ oare
care, cu numele de Reuter, care a forţat sertarele biroului se
cretarului acestei asociaţii * ** şi a furat documentele. Dar 
acesta n-a fost decît începutul. Acest furt a dus la descoperi-

* - pe nepregătite. - Nota trad. 
0 - Nothjung. - Nota red. 

*** - O. Dietz. - Nota red. 
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rea aşa-zisului complot franco-german de la Paris şi la con
damnarea celor implicaţi, dar el n-a oferit, totuşi, nici un fel 
de indicii în legătură cu marea Ligă a comuniştilor. Com
plotul de 1a Paris, în treacăt fie zis, era condus de cîţiva im
becili ambiţioşi, chevaliers d' industrie * politici de la Lon
dra şi de un individ care fusese condamnat pentru falsificare 
de poliţe şi care era pe atunci agent de poliţie la Paris **, 
Neghiobii pe care reuşiseră să-i tragă pe sfoară se răzbuau, 
prin declamaţii furibunde şi printr-o emfatică şi sălbatică 
frazeologie, pentru totala nimicnicie a existenţei lor politice. 

Poliţia prusiană a fost astfel nevoită să-şi îndrepte efor
turile spre descoperirea de noi dovezi. Ea a organizat, la le
gaţia prusiană de la Londra, un adevărat birou de poliţie 
secretă. Un agent de poliţie cu numele de Greif îşi exercita 
odioasa lui meserie la adăpostul titlului de ataşat de legaţie, 
proced�u care, la drept vorbind, ar fi suficient pentru a pune 
toate legaţiile prusiene în afara dreptului internaţional şi la 
care nici austriecii nu s-au pretat p înă acum. Sub conducerea 
lui lucra un oarecare Fleury, negustor în Cityul londonez, om 
cu oarecare avere şi cu relaţii destul de onorabile, una dintre 
acele creaturi josnice care, dintr-o înclinaţie înnăscută spre 
mîrşăvie, comit faptele cele mai detestabile. Un alt agent era 
Hirsch, un funcţionar comercial, care fusese însă suspectat de 
spionaj încă de la sosirea sa la Londra. El se strecurase în 
societatea unor emigranţi comunişti germani de la Londra, 
care, pentru a-şi da seama cu cine au de-a face, l-au tolerat 
cîtăva vreme printre ei. Legăturile lui cu poliţia au fost dovedite 
în scurtă vreme şi din acel moment d-l Hirsch s-a făcut ne
văzut. Dar, cu toate că a pierdut în felul acesta orice posibi· 
litate de a obţine informaţiile pentru care era plătit, el nu 
şi-a încetat activitatea. In bîrlogul său din Kensington, unde 
nu s-a întîlnit niciodată cu vreunul dintre comuniştii de care 
este vorba, el confecţiona în fiecare săptămînă rapoarte fic
tive cu privire la şedinţele fictive ale comitetului central 
fictiv al acelei organizaţii conspirative pe care nu reuşea să 
pună mina poliţia prusiană. Cuprinsul acestor rapoarte repre
zenta o întreagă înşiruire de absurdităţi. Nici un nume de 
botez nu corespundea, nici un nume de familie nu era scris 
corect, nici un cuvînt atribuit unei persoane sau alteia nu 
semăna cu părerile pe care le-ar fi putut expria acea per
soană. La ticluirea acestor falsuri, Hirsch era ajutat de 

• - aventurieri, escroci. - Nota trad. 
** - Cherval. - Nota red. 

28 - Marx-Engels, Opere voi. 8 
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maestrul său Fleury, şi nu e cîtuşi de puţin dovedit că în 
această afacere murdară nu e implicat şi „ataşatul " Greif. 
Oricît ar părea de necrezut, guvernul prusian a luat aceste 
absurde născociri drept adevăruri sacrosancte şi ne putem 
lesne închipui ce confuzie au provocat asemenea mărturii în 
materialul probatoriu prezentat în faţa juraţilor. La începutul 
dezbaterii procesului, d-l Stieber, agentul de poliţie de care 
am vorbit mai înainte, s-a prezentat ca martor, a întărit prin 
jurămînt toate aceste născociri absurde şi a stăruit cu multă 
satisfacţie asupra afirmaţiei sale că unul dintre agenţii săi 
secreţi se află în cele o.ai strînse legături cu acele persoane 
din Londra care trebuie considerate drept principalii organi
zatori ai acestei teribile conspiraţii. Acest agent secret se 
menţinea, ce-i drept, într-o ambianţă foarte secretă, din mo
ment ce, timp de 8 luni, a stat ascuns tt Kensington, de teamă 
că ar putea într-adevăr să dea ochii cu vreunul dintre părtaşii 
la complot, despre ale căror gînduri, vorbe şi fapte, fie ele 
oricît de ascunse, pretindea că raportează în fiecare săptă
mînă. 

Dar domnii Hirsch şi Fleury av.au în rezervă încă o năs
cocire. Din toate rapoartele ticluite de ei au întocmit un 
„dosar original cu procese-verbale" ale şedinţelor comitetu
lui central secret, asupra existenţei căruia insista în mod de
osebit poliţia prusiană ; şi cum d-l Stieber a descoperit că 
acest dosar se potriveşte de minune cu rapoartele pe care le 
primise el de la aceleaşi persoane, l-a prezentat numaidecît 
juraţilor, în faţa căror.a a declarat, sub prestare de jurămînt, 
că după o amănunţită cercetare a ajuns la convingerea fermă 
că dosarul este autentic. Tocmai atunci au fost publicate cea 
mai mare parte din născocirile debitate de Hirsch. lşi poate 
oricine închipui cit de surprinşi trebuie să fi fost pretinşii 
membri ai acestui comitet secret cînd au aflat că li se atribuie 
fapte pe care pînă atunci nici nu le bănuiau. Cutare, căruia la 
botez i s-a dat numele de Wilhelm, s-a pomenit aici că-l 
cheamă Ludwig sau Karl ; altora li se atribuiau cuvîntări 
rostite la Londra într-o vreme cînd ei e aflau la celălalt capăt 
al Angliei ; despre alţii se spunea că au citit scrisori pe care 
nu 1e primiseră niciodată, că ţineau şedinţe in mod re
gulat joia, în tip ce ei obişnuiau pur şi simplu s ă  organi
zeze întîlniri prieteneşti în fiecare miercuri ; pe un muncitor 
care abia ştia să scrie l-au făcut să figureze în calitate de 
redactor al proceselor-verbale şi să semneze ca atare ; şi 
tuturor acestora li se atribuia un limbaj care o fi, poate, acela 
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al unui comisariat de poliţie prusian, dar în nici un caz acela 
al unei asociaţii formate, în majoritatea ei, din scriitori care 
în patria lor se bucură de un bun renume. Şi ca o încoronare 
a acestor isprăvi a fost plăsmuită o chitanţă de primire a unei 
sume de bani pe care falsificatorii ar fi plătit-o pentru dosarul 
cu procese pretinsului secretar ar organului central născocit 
de ei. Dar existenţa acestui pretins secretar se datora pur şi 
simplu unei farse, pe care un comunist maliţios i-o jucase 
nefericitului Hirsch. 

Această contrafacere grosolană era, totuşi, prea scanda
loasă ca să nu producă un efect contrar celui dorit de autorii 
ei. Cu to,ate că prietenii de la Londra ai acuzaţilor au fost 
lipsiţi de orice posibilitate de a aduce la cunoştinţa juraţilor 
faptele reale, cu toate că scrisorile trimise de ei avocaţilor 
apărării erau confiscate la poştă, cu toate că documentele şi 
declaraţiile scrise, date sub prestare de jurămînt, pe care ei 
au reuşit totuşi să le procure acestor avocaţi n-au fost admise 
ca probatorii, indignarea generală a fost totuşi atît de mare, 
că însuşi procurorul, ba chiar şi d-l Stieber, c.are întărise 
prin jurămînt autenticitatea acestui dosar u procese-verbale, 
au fost nevoiţi să admită că el e fals. 

Această falsificare n-a fost însă singurul fapt de acest fel 
de care s-a făcut vinovată poliţia. In timpul procesului au 
mai ieşit la iveală două sau trei fapte asemănătoare. Docu
mentele sustrase de Reuter au fost falsificate de poliţie prin 
diferite intercalări în text, care au provocat denaturări de 
sens. Intr-un document plin de nemaipomenite neghiobii era 
imitată caligrafia doctorului Marx şi multă vreme i-a fost 
atribuit lui, pînă cînd, în cele din urmă, acuzarea s-a văzut 
nevoită să recunoască falsul. Dar în locul fiecărei infamii a 
poliţiei care era demascată ca atare ieşeau la iveală alte cinci
şase noi, care nu puteau fi demascate imediat, at fiind că 
apărarea era luată prin surprindere, dovezile trebuiau aduse 
de la Londra şi orice corespondenţă a avocaţilor apărării cu 
emigranţii comunişti de la Londra era considerată de tribunal 
drept complicitate la pretinsul complot I 

Că Greif şi Fleury sînt în realitate aşa cum au fost pre
zentaţi aici, a confirmat-o însuşi d-l Stieber în depoziţia 
făcută de dînsul în calitate de artor ; cit despre Hirsch, tre
buie spus că el a recunoscut în faţa unui judecător de poliţie 
din Londra că a falsificat „dosarul cu procese-verbale" din 
ordinul şi cu ajutorul lui Fleury şi că după aceea a şters-o 
din Anglia pentru a se sustrage urmărilor penale. 



428 Friedrich Engels 

Dezvăluirile atît de scandaloase care au fost făcute în 
cursul procesului au pus guvernul într-o situaţie extrem de 
grea. Ce-i drept, la acest proces el a dispus de o curte Cl juri 
cum nu s-a mai pomenit încă în Renania : şase nobili - care 
sînt nişte reacţionari inveteraţi -, patru magnaţi ai finanţei 
şi doi funcţionari publici. Aceşti oameni nu prea erau dispuşi 
s. cereteze cu atenţie îngrămădirea haotică de material pro
batoriu, care, timp de şase săptămîni, se adunase în faţa lor, 
cînd li se împuia mereu urechi!e cu afirmaţia că acuzaţii sînt 
căpeteniile unui teribil complot comunist care urmărea să 
răstoarne tot ce-i mai sfînt : proprietatea, familia, religia, or
dinea, guvernul şi legile I Şi nu e, totuşi, mai puţin adevărat 
că - dacă, în acelaşi timp, guvernul n-ar fi dat de înţeles 
claselor privilegiate că un verdict de achitare în acest proces 
ar servi drept semnal pentru suprimarea curţilor cu juri şi 
ar fi interpretat ca o demonstraţie politică făţişă, ca o dovadă 
că opoziţia burghezo-liberală e dispusă să se alieze chiar şi 
cu revoluţionarii cei mai extremişti - s-ar fi dat o sentinţă 
de achitare. Aşa însă guvernul, aplicînd noul cod penal pru
sian ca pe o lege cu efect retroactiv, a reuşit să obţină con
damnarea a şapte deţinuţi, în timp ce numai patru au fost 
achitaţi. Acuzaţii au fost condamnaţi la detenţiune pe dife
rite termene, care variază între trei şi şase ani 285, lucru pe 
care, fără îndoială, 1-aţi şi făcut cunoscut cititorilor voştri de 
îndată ce aţi primit veşti în acest sens. 
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Observaţii preliminare 

La 10 mai 1851 a fost arestat Nothjung, la Leipzig ; curînd 
după aceea au fost arestaţi Birgers, Roser, Daniels, Becker şi 
alţii. La 4 octombrie 1852 arestaţii au compărut în faţa jura
ţilor de la Colonia, ca acuzaţi de „complot de înaltă trădare" 
împotriva statului prusian. Detenţiunea preventivă - închi
soare celulară - a durat deci aproape un an şi jumăate. 

Cu prilejul arestării lui Nothjung şi Birgers au fost găsite 
la ei „Manifestul Partidului Comunist" ,  „Statutul Ligii comu
niştilor" (o asociaţie de propagandă comunistă) , două apeluri 
ale Organului central al acestei Ligi 287 şi, în fine, cîteva 
adrese şi tipărituri. Cînd au început percheziţiile şi arestă
rile la Colonia, se ştia de opt zile că fusese arestat Nothjung, 
aşa că, chiar dacă înainte se mai putea găsi ceva, acum, fără 
îndoială, totul dispăruse. Şi, într-adevăr, întreaga captură s-a 
limitat la cîteva scrisori cu totul neconcludente. Timp de un 
an şi jumătate, pînă în ziua cînd, în sfîrşit, arestaţii au com
părut în faţa curţii cu juri, materialul bona fide * care stătea 
la baza acuzaţiei nu s-a îmbogăţit nici cu un singur docu
ment. Totuşi, după cum ne asigură parchetul (reprezentat prin 
von Seckendorf şi Saedt) , toate autorităţile statului prusian 
au desfăşurat cea mai încordată şi mai multilaterală activi
ate. Şi cu ce s-au ocupat ele în acest caz ? Nous verrons I '  

Durata, neobişnuit de lungă, a detenţiunii preventive şi-a 
găsit o motivare dintre cele mai complicate. La început s-a 
văzut că guvernul saxon nici nu se gîndeşte să predea pe 
Birgers şi Nothjung autorităţilor prusiene. In zadar organele 
judiciare din Colonia cereau guvernului de a Berlin să obţină 
>xtrădarea lor şi în zadar se adresa acesta autorităţilor din 
Snxonia. Intre timp, guvernul saxon s-a lăsat înduplecat. 

• - demn de încredere. - Nota trad. 
** - Vom vedea I - Nota trad. 
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Birgers şi Nothjung .au fost extrădaţi. In sfîrşit, în octombrie 
1851 ,  procesul a ajuns într-o fază destul de înaintată : do
sarele au fost prezentate camerei superioare de punere sub 
acuzare a curţii de apel din Colonia. Camera superioară de 
punere sub acuzare a hotărît că, „întrucît nu există elemente 
constitutive obiective ale delictului pentru deschiderea unei 
acţiuni judiciare, cercetările trebuie reluate" .  Intre timp, 
zelul profesional al organelor judiciare fusese stimulat prin 
recenta promulgare a unei legi disciplinare care dădea gu
venului prusian dreptul să înlăture pe orice funcţionar jude
cătoresc ·oare nu-i era pe pJac. De data aista, proces!l a fo.t deci 
suspendat din lipsă de dovezi concrete. La următoarea sesiune 
trimestrială a curţii cu juri el a trebuit să fie amînat pentru 
că existau prea multe dovezi. Se spunea că vraful de docu
mente doveditoare e atît de mare, că procurorul n-a reuşi t 
să-i dea de c.apăt. Incetul cu încetul el a reuşit să ia cunoştinţă 
de conţinutul lor şi actul de acuzare a fost înmînat arestaţi
lor, iar judecarea procesului a fost fixată pentru ziua de 
28 iulie. Dar între timp s-a îmbolnăvit directorul de poliţie, 
Schulze, principala forţă motrice guvern.amentală a procesu
lui. Starea sănătăţii lui obliga pe acuzaţi să mai stea închişi 
încă trei luni. Din fericire, Schu!ze a murit, publicul a început 
să dea semne de nerăbdare şi guvernul a fost nevoit să ridice 
cortina. 

In decursul acestei întregi perioade de timp, direcţ.a poli
ţiei din Coloni.a, prezidiul poliţiei din Berlin, ministerul de 
justiţie şi cel de interne au intervenit permanent în desfă
şurarea anchetei, întocmai cum, mai tîrziu, Stieber, vrednicul 
lor reprezentant, în calitatea sa de martor, a intervenit în
tr-una în dezbaterile publice ale procesului de la Colonia. 
Guvernul a reuşit să-şi alcătuiască o curte cu juri cum nu 
s-a mai pomenit în analele Renaniei. Alături de reprezentanţii 
marii burghezii (Herstadt, Leiden, Joest) , ai patriciatului oră
şenesc (von B.anca, von Rath) şi ai iuncherilor rurali (Hăbling 
von Lanzenauer, baronul von Firstenberg €te.} se aflau şi doi 
consilieri guvernamentali prusieni, printre care şi un şambelan 
regal (von Minch-Bellinghausen) , şi, în sfîrşit, un profesor 
prusian (Krăusler) . In această curte cu juri erau deci repre
zentate toate straturile claselor dominante din Germania şi 
numai ele. 

In faţa unei asemen€a curţi cu juri se pare că guvernul 
,Jrusian a putut să apuce pe drumul cel drept şi să organizeze 
un simplu proces tendenţios. E drept că documentele recu-
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noscute ca autentice de către Birgers, Nothjung etc. , ca şi 
cele găsite asupra lor, nu puteau să constituie o dovadă de 
existenţa unui complot ; ele nu dovedeau, în genere, existenţa 
nici unei acţiuni prevăzute de Code penal 288 ; dar ele dove
deau, în mod neîndoielnic, atitudinea ostilă a acuzaţilor aţă 
de actualul guvern şi de actuala societate. Dar ceea ce scăpa 
înţelegerii legiuitorului putea fi completat de conştiinţa ju
raţilor. Nu e oare o dovadă de şiretlic din partea acuzaţilor 
faptul că ei şi-au aranjat în aşa fel duşmănia faţă de societa
tea actuală, încît să nu contravină nici unui paragraf din codul 
de legi ? Incetează oare o boală să fie molipsitoare prin sim
plul fapt că nu figurează în nomenclatura regulamentului po
liţiei sanitare ? Dacă guvernul prusian s-ar fi limitat la încer
carea de a dovedi, pe baza aterialelor într-adevăr existente, 
că acuzaţii sînt nişte oameni vătămători şi dacă juraţii ar fi 
considerat că e de ajuns ca prin verdictul lor „vinovat" să-i 
facă nevătămători, cine ar mai fi putut să-şi îndrepte atacu
rile împotriva guvernului şi juraţilor ? Nimeni, afară de exal
tatul mărginit care-şi închipuie că guvernul prusian şi clasele 
stăpînitoare din Prusia sînt de ajuns de puternice pentru a 
putea acora cîmp liber de acţiune şi duşmanilor lor, atîta 
timp cit ei se menţin pe terenul discuţiilor şi al propagandei. 

Intre timp guvernul prusian şi-a închis singur calea largă 
a proceselor politice. Prin tărăgănarea neobişnuit de lungă a 
procesului, prin intervenţia directă a guvernului în desfăşu
rarea anchetei, prin misterioase aluzii la nu ştiu ce nebănuite 
grozăvii, prin vaniitoase de.araţii în legătUră cu o conspiraţie 
care s-ar fi ramificat în întreaga Europă, prin comportarea 
revoltător de brutală faţă de aresaţi, procesnl a fost transfor
mat într-un proces monstre *, asupra căruia a fost atrasă 
atenţia presei europene, iar curiozitatea bănuitoare a publi
cului a fost aţîţată la maximum. Guvernul prusian se situase 
pe o poziţie potrivit căreia, de dragul uzanţelor, acuzarea 
trebuie să furnizeze dovezi, iar curtea cu juri să ceară dovezi. 
Curtea cu juri s-a aflat şi ea în faţa unei alte curţi cu juri, în 
faţa curţii cu juri 1a opiniei publice. 

Pentru a îndrepta prima greşeală, guvernul trebuia să 
comită m�a nouă. Poliţia, care în timpul anchetei şi-a asumat 
atribuţiile unui judecător de instrucţie, în timpul dezbaterilor 
a trebuit să apară ca m,artor. Alături de procurorul obişnuit, 
guvenul a trebuit să pună unul neobişnuit ; alături de par
chet - poliţia ; alături le Saedt şi Seckendorf - - pe Stieber 

* - proces monstru, de mari proporţii. - Nota trad. 
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cu Wermuth al său, cu pasărea sa Greif şi cu micuţul său 
Goldheim *. Intervenţia in acest proc·es a unei a treia puteri 
de stat devenise inevitabilă, pentru ca, cu ajutorul procedeelor 
miraculoase folosite de poliţie, să se livreze în permanenţă 
acuzării fapte după a căror umbră ea alerga în zaar. Tribu
nalul şi-a dat atît de bine seama de această situaţie, încît 
preşedintele, judecătorul şi procurorul, cu cea mai lăudabilă 
resemnare, cedau pe rînd rolul lor consilierului de poliţie şi 
martorului Stieber şi dispăreau mereu în spatele lui. Dar, 
înainte de a trece la lămurirea acestor revelaţii ale poliţiei 
care stau la baza „elementelor constitutive obiective ale 
delictului" ,  care nici n�au fost găsite de Camera superfoară 
de punere sub acuzare, trebuie să facem încă o observaţie 
preliminară. 

Din hîrtiile găsite asupra auzaţilor, ca şi din proprile for 
declaraţii, 1reieşea că a existat 0 asociaţie comunistă germană 
l cări Organ central se afla la început la Londra. La 
1 5  septembrie 1 850, în acest Organ c·entral s-a produs o ci
ziune. Majoi.tatea, pe care actul de acuzare o numeşte 
„partidul lui Marx", a mutat sediul Organwui central la 
Colonia. Minoritatea, care a fost ulterior exclusă din Ligă de 
către cei de la Colonia, s-a constituit la Lonra ca un Organ 
central de sine stătător şi a înfiinţat aici şi pe continent un 
Sonderbund 289• In actul de acuare această minoritate şi 
aderenţii ei poartă denumirea de „partidul lui Willich şi 
Schapper". 

Saedt-Seckendorf afirmă că scindarea Organului central de 
la Londra a fost provocată de discordii pur personale. Cu mult 
înaintea lui Saedt-Seckendorf, „cavalerul Willich" a răspîndit 
printre emigranţii din Londra cele mai infame zvonuri în 
legătură cu cauzele sciziunii, şi el a găsit în persoana d-lui 
Arnold Ruge, această a cincea roată la căruţa de stat a demo
craţiei centrale europene 290, şi a altor indivizi de teapa lui 
binevoitoare canale de scurgere a acestor calomnii în presa 
germană şi americană. Democraţia şi-a dat seama cît de mult 
şi-ar uşura victoria asupra comuniştilor dacă l-ar prezenta 
numaidecît pe „cavalerul Willich" drept reprezentantul lor. 
La rîndul său, „cavalerul Willich" şi-a dat seama că „partidul 
lui Marx" nu putea dezvălui cauzele sciziunii fără să dea pe 

• Joc de cuvinte : Wermuth, Greif şi Goldheim (diminutiv : Gold
heimchen) - nume de funcţionari de poliţie şi totodată : „Wermut" -
„amărăciune", „pelin", „vin-pelin" ; „Greii" - „condor", „pajură" ; 
„Goldheimchen" - „greieraş de aur". - Nota trad. 
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faţă existenţa unei societăţi secrete în Germania şi, în primul 
rînd, fără să lase Organul central din Colonia pe seama grij ii 
p ărinteşti a poliţiei prusace. Acum aceste împrejurări sînt 
de domeniul trecutului, şi de aceea vom da aici cîteva mici 
pasaj e  din procesul-verbal tl ultimei şedinţe a Organului 
central de la Londra, care a avut loc la 1 5  septembrie 1850 *. 

In expunerea de molive pe marginea propunerii sale de 
despărţire, Mx a spus, între altele, textual următoarele : „In 
locul concepţiei critice, minoritatea pune una dogmaticd, iar 
în locul celi materialiste, una idealistă. în focul relaţiilor 
reale, ea consideră simpla voinţă drept forţă motrice a revo
luţiei. In timp ce noi spunem muncitorilor : vă va fi dat, poate, 
să treceţi încă prin 15, 20, 50 de i de Tăzboaie civile şi de 
ciocniri internaţionale nu numai pentru a schimba condiţiile 
existente, dar şi pentru a vă schimba pe voi înşivă şi a deveni 
astfel capabili de dominaţie politică, voi le spuneţi tocmai 
conrtrarul : «Trebuie să venim numaidecît la putere, sau, dacă 
nu, să ne culcăm pe urechea aceea». In timp ce noi atragem 
în mod special atenţia muncitorilor germani asupra stării de 
înapoiere a proletariatului german, voi măguliţi în modul cel 
mai grosolan sentimentul naţional şi prejudecăţile de castă 
ale meseriaşilor germani, ceea ce constituie, fireşte, un p roce
deu mai popular. Aşa cum democraţii au făcut din cuvîntul 
popor o entitate sacrosanctă, tot aşa faceţi şi voi o asemenea 
entitate din cuvîntl proletariat. Ca şi democraţii, voi substi
tuiţi dezvoltării revoluţionare o întreagă frazeologie revolu
tionară" etc. etc. 

In răspunsul său, d-l Schapper a spus textual : 

„Am exprimat părerea care a fost combătută aici pentru că, în "e
neral, o asemenea problemă trezeşte în mine tot entuziasmul. Aici se 
pune chestiunea dacă vom începe noi înşine să decapităm pe alţii sau 
alţii ne vor decapita pe noi". (Schapper a făcut chiar promisiunea că 
în răstimp de un an, adică pînă la 15 septembrie 1851, dînsul va i 
decapitat). „In Franţa va veni rîndul muncitorilor şi după aceea ne va 
veni rîndul şi nouă, celor din Germania. Dacă n-ar fi aşa, atunci se 
înţelege că m-aş culca pe urechea aceea şi în acest caz aş avea o altă 
situaţie materială. Dar dacă vom ajunge pînă acolo, vom putea lua 
măsuri menite să asigure dominaţia proletariatului. Sînt un adept fa
natic al acestei păreri, însă Organul central a vrut cu totul altceva" 
ele. etc. 

Dup ă  cum se vede, nu din motive personale s-a ajuns la 
sci.darea organului central. Dar ar fi tot atît de greşit să 

* Vezi volumul de faţă, pag. 595-600. - Nota red. 
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vorbim de divergenţe principiale . Patidl aui Schappr şi 
ich nu a revendicat niciodată onoarea de a ·arvea idei 
proprii. Ceea ce l •oarade1izează este o ciudată neînţelegere 
a ideillr străine pe care şi le fixează ca simbol de orei11ţă, 
socotind că şi l-a însuş�t o dată cu foazele irespective. Nu 
mi puţin greşit ar i să-i aducem partidului Ui WiJich şi 
Schapper învinuirea că e un „partid . fapteloru , afară doar 
dac·ă prin fapte inţelegem flecăreala de cafenea, conspi:aţiile 
.itive şi legăturile aparente, lipsite de orice conţinut, menite 
să ascundă trndăvia. 
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II 

Arhiva lui Dietz 

„Manifestul Pa;tidulJi Comunist " ,  găsit ·asupra 1acuzaţilor, 
care a fost tipărit înainte de revoluţia din februarie şi c are de 
i de iiJe se găsea în librării, nu putea să constituie, prin 
foma şi destinaţia sa, pmgramul unui „complot". In circu
larele Organului 1centrnl care au fast •confiscate era vorba 
numai de •atitudinea comuniştilor faţă de viitorul guven al 
democraţiei, şi pan urmare nu de guvenul lui Frederic·
Wilhlm l !V-lea. In 1sfîrşit, 1sia:tutul era l ni asociaţii 
secrete de propagandă, 1nsă în Oode penal nu se pr.vede nici 
o pdeapsă pentru asociaţiile ,secrete. Acestă propagandă îşi 
propune ca scop final dă•rîmirea soietăţii existente, însă 
stitu'l p rusin sia mai prăbuşit o dată şi se mai poate prăbuşi 
încă de zece oiri, şi chiar definitiv, fără 1oa societatea existentă 

·să sufere •CU ceva. Comuişti pt oitri•bi 11a accelerarea 
proceului le descompunee a societăţii burgheZe şi, totuşi, 
i pt lăsa pe seama societăţii Jrgheze ope1a de descom
pne a stati pu.ian. Cine şi-ar fixa ca scop direct 
doborîrea statului prusi1an şi ar indica drept mijloc, în •acest 
sns, dărîmarea societăţii .ar i asemenea ·ingineru-lui nebun 
care voia să a•unce pămintu1 în ar pntru ia curăţi drumul 
de un morman de noi. 

ar dac·ă soiul final l Liii:i este doborîrea societăţii, 
apoi mijlooul de realizare a acesti icop ctrebui e  să fie 
neapărt revoluţia politică, oare dmplică şi dărîmarea sta•tului 
pusac, aşia cum cutremurul implică prăbuşirea 11n'lli coteţ e 
giini. - Numi că :uJaţii ponea. de Ja ideea criminală că 
actalul guven prusian v a  cădea şi fără ei.  De ac·ea i n-u 
îutmeiat o Ugă pntru răstumarea actull'li guven pru
sian şi nu s-au făut vinoviaţi de id un „·complOt de înaltă 
-trădare u .  
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Au fost învinuiţi vreodat ă  primii creştini că şi-au pus 
drept scop doborîrea primului prefect întîlnit în cale din cine 
ştie ce provincie romană ? Filozofii oficiali prusieni, de la 
Leibniz şi pînă la Hegel, s-au căznit să-l detroneze pe 
dumnezeu, şi dacă eu îl detronez pe dumnezeu, îl detronez 
şi pe regele din graţia lui dumnezeu. Sau poate că au fost 
urmăriţi pentru atenta·t împotriva dinastiei Hohenzollern ? 

Aşadar, problema putea fi pusă în fel şi chip, oricum voiai, 
dar copus delicti * găsit a dispărut, ca o stafie, �a lumina de 
zi a publicităţii. Lucrurile s-au oprit  la j alnica recunoaştere 
a Oamerei superioare de punere sub acuzare * *  că „nu există 
elemente constitutive obiective ale delictului" ,  iar „partidul 
lui Marx" a fost destul de răuvoitor pentru ca, în decurs de 
un an şi jumătate cit a durat ancheta, să nu mai adauge, 
propriu-zis, nici un element nou la corpul delict existent, care 
e cu fotul nesatisfăcător. 

Trebuia găsirtă o cale de ieşire din acest impas. Şi partidul 
lui Willich şi Schapper, împreună cu poliţia, i-a venit În 
a.jutor. Să vedem cum a reuşit d-'l Stieber, care este moaşa 
lui, să tîrască acest partid în procesul de la Colonia. (Vez. 
depoziţia făcută de Stieber, în calitate de martor, la şedinţa 
de la 18 octombrie 1 852) . 

In primăvara anului 1 851 ,  p e  cînd Stieber s e  afla la 
Londra, pasămite p entru a apăra de şmecheri şi pungaşi * * * 
pe vizitatorii expoziţiei industriale, Polizei-Prasidium din 
Berlin i-a trimis copia hîrtiilor găsite la Nothjung şi 

„în special - declară Stieber sub prestare de jurămînt - i s-a 
atras atenţia asupra arhivei conspiraţiei, care, după cum reieşea din 
hîi-tiile găsite la Nothjung, trebuia să se afle la Londra, la un oarecare 
Oswald Dietz, şi să conţină întreaga corespondenţă a membrilor Ligii''. 

Arhiva conspiraţiei ? Intreaga corespondenţă a membrilor 
Ligii ? Dar Dietz era secretarul Organului central al parti
dului lui Willich şi Schapper. Prin urmare, acă se afla la el 
arhiva unei conspiraţii, ea nu putea fi decît arhiva conspira
ţiei lui Willich şi Schapper. Dacă se afla la el o corespondenţă 
a Ligii, ea nu putea fi decît corespondena Sonderbundului, 
care avea o poziţie ostilă faţă de acuzaţii de la Coloni.. 

* - corpul delict. - Nota trad. 
** In original joc de cuvinte : „Klage des Anklagesenati". - Nota red. 

*** Joc de cuvinte : în original expresia „Stiebern und Diebe1n", 
formată din numele de familie „Stieber" (copoi, în sens figurat : om 
şmecher, care se viră peste tot, agent secret) �i cuvîntul „Diebe" (pun
gaş). - Nota Teă. 
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Totuşi, din examinarea documentelor găsite la Nothjung 
reiese ceva mai mult, şi anume că în nici unul dintre ele nu 
se arată că arhiva se afla în păstrarea lui Oswald Dietz. Şi 
cum putea să ştie Nothjung la Leipzig ceea ce nu ştia nici 
„partidl li Marx" la Londra ? 

Stieber nu putea să spună de-a dreptul : Acum fiţi atenţi, 
domnilor juraţi I Am făcut, la Londra, nişte descoperiri nemai
pomenite. Din păcate, ele se referă la o conspiraţie cu care 
acuzaţii de la Colona n-au nimic comun şi asupra căreia 
juraţii de la Colonia nu sînt în drept să se pronunţe ; dar ea 
a oferit un pretext pentru a ţine pe acuzaţi în închisoare 
celulară timp de un an şi jumătate. Stieber nu putea să vor
bească în felul acesta. Era absolut necesar să fie amestecat 
Nothjung în această afacere, pentru ca dezvăluirile făcute la 
Londra şi documentele descoperite să fie puse în aparentă 
legătură cu procesul de la Colonia. 

Şi iată-l pe Stieber cum jură că cineva s-a oferit să cum
pere arhiva pe bani gheaţă de la Oswald Dietz. Lucrurile insă 
s-au petrecut pur şi simplu în felul următor : un oarecare 
Reuter, agent de poliţie prusian, care n-a făcut niciodată parte 
din vreo asociaţie comunistă şi care locuia în aceeaşi clădire 
cu Dietz, în lipsa acestuia a forţat biroul şi i-a şterpelit 
hîrtiile. E foarte probabil că d-l Stieber i-a plătit pentru 
această ispravă, dar, dacă manevra ar fi fost cunoscută în 
timpul şederii sale la Londra, cu greu ar fi putut el să evite 
călătoria în Van-Diemens-Land 291• 

a 5 august 1851 ,  Stieber, care se afla pe atunci la Berlin, 
a primit de la Londra, „într-un voluminos pachet învelit în 
muşama" ,  arhiva lui Dietz, şi anume un teanc de documente 
alcătuit din 1 160 de diferite piese " .  Aşa declară Stieber, sub 
prestare de jurămînt, şi în acelaşi timp jură că acest pachet, 
pe care el l-a p.mit .1a 5 august 1851 ,  cuprinda printre Jtele 
o scrisoare a cerclllui conducător de la Bilin, datată 
20 august 1851 .  Dacă ineva s-x focmeta să afirme că 
Stieber săvîrşeşte un sperjur cînd susţine că a 5 august 1851 
a primit scrisori expediate la 20 august 1851 ,  el ar putea să-i 
răspundă, pe drept cuvînrt, .că un consilier regal prusian, ca şi 
evanghelistul Matei, are dreptul să săvîrşească minuni crono
logice. 

En passant *, din enumerarea documentelor sustrase parti
dului lui Willich şi Schapper, ca şi din datele oferite de ele, 
reiese că acest partid, deşi fusese prevenit asupra furtului cu 

* - In treacăt fie spus. - Nota trad. 

29 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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efracţie săvîrşit de Reuter, a mers pînă acolo că a îngăduit 
şi după acea să i se sustr.agă documente şi a permis ca ele 
să fie predate poliţiei prusiene. 

Din momentul în care s-a aflat în posesiunea comorii în
velite în muşama tare, Stieber s-a simţit nespus de bine. 
„Intreaga urzeală - declară el sub jurămînt - mi s-a dezvă
luit clar îaintea ochilor" .  Dar ce ascundea, în fond, această 
comoară în legătură cu „partidul lui Marx" şi acuzaţii de la 
Colonia ? După propria mărturie a lui Stieber, nimic, absolut 
nimic, în afară de : 

„o declaraţie autentică - datată Londra, 17 septembrie - a mai 
multor membri ai Organului central, care formau, evident, nucleul 
partidului lui Marx, declaraţie care se referea la ieşirea lor din asocia
ţia comunistă în urma cunoscutei sciziuni de la 15 septembrie 1850". 

Aşa spune Stieber, ar cînd face o asemenea declaraţie 
inofensivă el nu se poate limita la simpla enunţare a faptelor. 
l este nevoit să le ridice pe o treaptă m. înaltă, p entru a le 
da o importanţă poliţienească. Declaraţia aceea autentică, 
bunăoară, nu conţine nimic în afară de trei rînduri scrise prin 
care se aduce la cunoştinţă că reprezentanţii majorităţii mem
brilor fostului Organ central şi a prietenilor lor se retrag din 
Asociaţia legală a muncitorilor de pe Great WindmiU treet 292, 
dar nu şi din „asociaţia comuniştiloru.  

Stieber ar fi  pulut să ajule corespondenţilor săi să evite 
risipa de muşama şi să scutească instituţia sa de cheltuielile 
de expediţie. El n-avea decît să cotrobăiască * prin diferitele 
gazete germane din septembrie 1850 şi ar fi găsit, tipărită 
negm pe alb, o declaraţie prin care „nucleul partidului lui 
Marx" anunţa, o dată cu ieşirea lui din comitetul emigranţi
lor 203, şi ieşirea din Asociaţia muncitorilor de pe Great 
Windmill street. 

Rezultatul următor al investigaţiilor întreprinse de Stieber 
a fost, prin urmare, nemaipomenita lui descoperire că la 
17 septembrie 1850 „nucleul p.artidului lui Marx" a ieşit din 
Asociaţia legală de pe Great Windmill street. „Intreaga 
urzeală a complotului de la Colonia i s-a dezvăluit clar înaintea 
ochitor" . PublicQ însă nu mai avea încredere în ochii li 
Stieber. 

* Joc de cuvinte : Stieber - nume de familie, „durchstiebem" -
„a cotrobăi", „a descoperi". - Nota trad. 
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Complotul Cherval 

Intre timp Stieber -a ştirut să tragă folos de pe urma comorii 
furarte. Hîrtiile primite de el la 5 august 1851 au dus la desco
perirea aşa-zisul. „comlot f1anco-german de la Paris" . 
Printre ele rse 1af1lau şase rapoae trmise de a Paris de ctre 
Adolph Mayer, emirsarul 1ui Willich şi Scapper, şi cinci 
rapoarte le ceCului conducător. de la Paris către Organul 
cnfol l lui Wi11ich şi Schappr. (Mărturia depusă de 
Stieber la şedilţa din 1 8  ctombrie) . Stieber întrpinde o 
călătoie dilomatică de agrement Ja Paris, unde face cunoş
inţă persială u mrele Ca·lier, care Joma. se dovedise, 
u pllejl. faimoasei iafa.ceri a lote:iei u lingoui de aur 294, 
că, deşi este n mare duşman al ·comunitilor, este n şi mai 
mare prieten 1l propietăţii private a altuiia. 

„Ca urmare a acestui fapt, în septembrie 1851 am plecat la Paris. 
Am primit din partea lui Cartier, pe atunci prefect de poliţie l Pa
risului, cel mai binevoitor sprijin ... Cu ajutorul agenţilor de poliţie fran
cezi am dat repede şi cu precizie de firele dezvăluite în scri
sorile de la Londra. Am reuşit să detectăm locuinţele diferitelor căpe
tenii ale conspiraţiei şi să supraveghem toate mişcările lor, şi mai cu 
seamă toate întrunirile şi corespondenţa lor. Au fost descoperite acolo 
lucruri foarte grave„. Am fost nevoit să cedez în faţa insistenţelor pre
fectului Carlier şi, în noaptea de 4 spre 5 septembrie 1851, s-a trecut 
la acţiuni hotărîte". (Depoziţia făcută de Stieber la 18 octombrie). 

In septembrie, itieber a p ărăsit Be1linul. Să zircem că asta 
a fost ila 1 septembie. In cel mai un cz, el a sos: �a Pais 
în rseara ,irli de 2 sptembrie. In noaptea de 4 s�a trecut la  
aini hotărîrte. Pin unare, pntu tratativle u Carier şi 
luarea măsurilor ncesare iau rmas 36 de ore. In aceste 36 de 
ore nu numai că au fost „detetate" locuinţele diferitelor 
căpetenii, dar au fost de )Smenea „supravegheate" toate 
işcările Jor, toate întrunirle for, toată rcorespondnţa lor, 

29* 
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ceea ce sa făut, bine înţeles, numi după e au fost „detc
tate Joouiinţele loru .  Sosirea 'lui Stieber are oa efect nu numai 
o iacmoasă „repeziciune şi .precizie a agnţilr de poliţie 
fiancezi u ,  dar ea face ca şi căpeteniile conspirtoilor să ie 
„amabileu şi să focă 1n 24 de ore artîtea mişcări, să organizeze 
atîtea întruniri şi să scrie •atîtea scrisoi, încît cir în sea.a 
umitoare isă se poartă trece �a acţiuni htărîte împotiva lor. 

Dar nu a fost de ajuns că pe ziua de 3 au fost detectate 
locuinţele diverselor căpetenii şi au fost puse sub supra
veghere toate mişcările, întrunirile şi corespondenţa lor. 

„Agenţii de poliţie francezi - declară Stieber sub prestare de ju
rămint - reuşesc să asiste la şedinţele conspiratorilor şi să ia cunoş
tinţă de hotărîrile lor în legătură cu modul cum trebuie să acţioneze 
în revoluţia viitoare". 

Prin urmare, agenţii de poliţie abia au pus sub supra
veghere întrunirile, şi au şi găsit, în felul acesta, prilejul să 
asiste la desfăşurarea lor, şi abia nimeresc la o şedinţă, că 
ea se şi preface într-o serie de şedinţe, şi cum se ţin cîteva 
şedinţe, se trece la adoptarea de hotărîri cu privire la atitu
dinea ce trebuie luată în revoluţia viitoare, şi toate acestea 
în una şi aeeaşi zi. Chiar în ziua cînd Stieber face cunoştinţă 
cu Carlier, personalul poliţienesc al acestuia află unde 
locuiesc diversele căpetenii, acestea fac cunoştinţă cu perso
nalul poliţienesc al lui Carlier, invită în aceeaşi zi pe agenţii 
acestuia la şedinţele lor, programează de dragul lor, în 
aceeaşi zi, o serie întreagă de şedinţe şi nu se pot despărţi 
de ei fără să ia, la repezeală, o serie de hotărîri cu privire 
Ia atitudinea ce trebuie adoptată în viitoarea revoluţie. 

Oricît de îndatoritor ar fi fost Carlier - şi nimeni nu se 
îndoieşte de amabilitatea şi promptitudinea cu care a desco
perit cu trei luni înainte de lovitura de stat un complot 
comunist -, Stieber îi atribuie mai mult decît era în stare să 
facă. Stieber are nevoie de miracole poliţiste ; şi nu numai că 
are nevoie de ele, dar şi crede în ele ; şi nu numai că crede 
în ele, dar şi jură că ele au fost săvîrşite. 

„Cînd am pornit la treabă", adică la acţiuni hotăîte, „am arestat 
personal, împreună cu un comisar francez, în primul rînd pe pericu
losul Cherval, principalul conducător al comuniştilor francezi. Cherval 
a opus o rezistenţă îndîrjită şi ne-am angajat într-o luptă înverşunată 
cu el". 

Aceasta este depoziţia făcută de Stieber la 18 octombrie. 
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„La Paris, Cheval a săvîrşit un atentat împotriva mea, şi anume 
în propria mea locuinţă, în care s-a furişat în timpul nopţii ; în timpul 
luptei care s-a angajat între noi a fost rănită soţia mea, care s-a grăbit 
să-mi sară în ajutor". 

Aceasta este cealaltă depoziţie, făcută de Stieber la 
27 octombrie. 

In noaptea de 4 spre 5, Stieber trece la acţiuni hotărîte 
împotriva lui Cherval, şi între ei se angaj ează o luptă cu 
pumnii, în care Cherval opune rezistenţă. In noaptea de 
3 spre 4, Cherval trece la acţiuni hotărîte împotriva lui 
Stieber, şi între ei se angajază o luptă cu pumnii, în care 
Stieber opune rezistenţă. Dar iată că, tocmai pe ziua de 3, 
între conspiratori şi agenţii de poliţie domnea o entente 
cordiale *, mulţumită căreia s-au putut săvîrşi atîtea fapte 
mari într-o singură zi. Acum însă aflăm că în ziua de 3 nu 
numai Stieber şi-a dat seama de intenţiile conspiratorilor, 
dar şi conspiratorii şi-au dat seama, în aceeaşi zi, de intenţiile 
lui. In timp ce agenţii de poliţie ai lui Carlier au dat de 
locuinţele conspiratorilor, conspiratorii au dat de locuinţa lui 
Stieber. In timp ce el juca faţă de conspiratori un rol de 
,,supraveghetor", ei jucau faţă de el un rol activ. In timp ce 
el visează la complotul lor împotriva guvernului, ei pun la 
cale un atentat împotriva lui. 

In depoziţia sa de la 1 B  octombrie, Stieber continuă : 

„In timpul acestei lupte" (în care Stieber se afla în ofensivă) „am 
obsevat că Cheval încearcă să vîre o hîrtie în gură şi s-o înghită. Nu
mai cu greu am putut salva jumătate din ea, cealaltă jumătate fiind 
deja mîncată !"  

Aşadar, hîrtia se afla în gura lui Cherval, între dinţi, căci 
numai jumătate din ea fusese salvată, cealaltă fiind dej a 
mîncată. Stieber şi complicele lui - comisarul de poliţie sau 
altcineva - au putut salv.a cealaltă jumătate numai înfi'înd 
mîinile în beregata „periculosului Cherval u .  Cel mai bun 
mijloc, pentru Cherval, de a se apăra împotriva unui ase
menea atac "a să muşte, şi într-adevăr, după m scriau 
ziarele pariziene, el a muşcat-o pe doamna Stieber. Dar la 
această scenă a asistat nu soţia lui Stieber, ci comisarul de 
poliţie. Stieber, dimpotrivă, declară că, în timpul atentatului 
săvîrşit de Cherval în locuinţa lui, doamna Stieber, care i-a 
venit în ajutor, a fost rănită. Dacă comparăm declaraţia făcută 
de Stieber cu cele relatate de ziarele pariziene, căpătăm 

* - înţelegere cordială. - Nota trad. 
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illpresia ca m noaptea de 3 spre 4 Cherval a muşcat-o pe 
d-na Stieber pentru a salva hîrtiile pe care i le-a smuls din 
gură d-l Stieber în noaptea de 4 spre 5. Stieber ne va răs
punde că Parisul e oraşul minunilor şi că chiar şi La Roche
foucauld a spus că în Franţa totul e posibil. 

Lăsînd la o parte, pentru moment, orice credinţă în minuni 
devine clar că primele minuni s-au produs la 3 septembrie, 
cînd Stieber •a îngrămădit laolltă în:r•o singură m o seie 
întreagă de acţiuni care se petrecuseră la un mare interval 
de timp unele de altele, iar ultimele minuni au fost înre
gistrate atunci cînd evenimente diferite, care se petrecuseră 
într-o singură seară şi într-un singur loc, au fost împărţite 
între două nopţi diferite şi două locuri diferite. Poveştilor lui 
,din „O mie şi una de nopţi " noi îi opunem fapte reale. Dar 
înainte de asta vom menţiona aici încă un fapt curios, chiar 
dacă el nu reprezintă o minune. Stieber a smuls jumătate din 
hîrtia înghiţită de Cherval. Dar ce cuprindea acastă jumă
tate de hîrtie care a fost salvată ? Tot ce căuta Stieber. 

„Această hîrtie - declară el sub prestare de jurămînt - conţine o 
instrucţiune extrem de importantă pentru emisaul Gipperich din 
Strasburg şi adresa lui completă". 

Să trecem acum la fapte. 
Ştim de la Stieber că la 5 august 1851 el a primit arhiva 

lui Dietz, învelită în muşama tare. La 8 sau 9 august 1851 şi-a 
făcut apariţia la Paris un oarecare Schmidt. Acesta pare să 
fie un nume inevitabil pentru orice agent de poliţie prusac 
care călătoreşte incognito. Sub numele de Schmidt călătoreşte 
Stieber în anii 1845-1846 în munţii Sileziei şi tot sub acest 
Ume fae şi Fleury, iagotul său de la Londra, o c ălătie .a 
Paris în 1 85 1 .  Aici el caută să dea de urma unor căpetenii ale 
complotului pus la ale de Willich şi Schapper şi îl găseşte 
întîi pe Cherval. El pretinde că a fugit din Colonia şi a salvat 
casa Ligii locale, care număra 500 de taleri. El se legitimează 
cu mandate din Dresda şi din diferite alte loalităţi, angajează 
discuţii în legătură cu reorganizarea Ligii şi cu unirea dife
ritelor partide, întrucît sciziunile au fost provocate de diver
genţe cu caracter pur personal - poliţia pleda încă de pe 
atunci în favoarea unirii şi concilierii -, şi promite că cei 
500 de taleri vor fi folosiţi pentru a readuce Liga la vechea ei 
stare înfloritoare. Treptat-treptat, Schmidt face cunoştinţă cu 
diferitele căpetenii ale comunităţilor din Paris ale ligii lui 
Willich şi Schapper. El nu numai că află adresele lor, dar îi şi 
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vizitează, le spionează corespondenţa, le supraveghează mişcă
rile, pătrunde în adunările lor, îi instigă ca un agent provo
carteur *. Cherval, 1îndeosebi, este cu atît mai mîndru, cu cît 
este copleşit de laudele lui Schmidt, care-l prezintă ca pe o 
somitate încă necunoscută a Ligii, ca pe „comandantul suprem" 
care nu şi-a dat încă seaa de propria sa importanţă, aşa cum 
s-a mai întîmplat şi cu alţi oameni mari. Intr-o seară, pe cînd 
se duceau împreună la o şedinţă a Ligii, Cherval i-a citit lui 
Schmidt, înainte de a o expedia, faimoasa sa scrisoare către 
Gipperich. In felul acesta a aflat Schmidt de existenţa lui 
Giipperich. „Inctată ce Gipperich se va întoarce 1a Strnsburg 
- i-a spus Schmidt - îi vom da imediat o procură pentru cei 
500 de <taleri care se află Ja Strasburg. Vă dau .dresa persa
nei care ţine în păstrare banii, iar dv. îmi daţi adresa lui Gip
perich pentru a o trimite ca legitimaţie persoanei la care se va 
prezenta el" .  Aşa a obţinut Schmidt adresa lui Gipperich. Chiar 
în seara în care Cherval & trimis scrisoarea lui Gipperich, după 
un sfert de oră Gipperich a fost arestat, potrivit unor instruc
ţiu. telegrafice ; i s-a făcut percheziţie 1la domiciliu, iar fai
moasa scrisoare a ot interceptată. Gipperich a fost arestat 
înaintea lui Cherval. 

Scurt timp după aceea, Schmidt i-a comunicat lui Cherval 
că la Paris a sosit un agent de poliţie prusian u numele de 
Stieber. El, Schmidt, nu numai că a aflat unde locuieşte, dar 
a aflat de la un gan;on de la cafeneaua de vizavi că Stieber 
duce traative în legătură u arestarea lui, a lui Schmidt. 
Cherval, i-a spus el, ar fi tocmai omul indicat să-i dea o lecţie 
acestui mizerabil de poliţist prusac. „Am să-l arunc în Sena" ,  
răspunde Cherval. S-au înţeles c a  î n  ziua următoare să  
pătrundă în  locuinţa lui Stieber, să aute, sub un pretext 
oarecare, să se convingă de prezenţa lui şi să-şi întipărească 
în minte trăsăturile lui . In seara următoare, cei doi eroi ai 
noştri au întreprins într-adevăr această expediţie. Pe drum, 
Schmidt şi-a exprimat părerea că ar fi mai bine a Cherval 
să intre în casă, iar el să rămînă să patruleze în faţa casei : 
„Intrebi la portar dacă Stieber e acasă - continuă el - şi, 
dacă te lasă să intri, îi explici lui Stieber că vrei să vorbeşti 
cu d-l Sperling şi să-l întrebi dacă a adus mult aşteptata 
poliţă de la Colonia. Apropo, încă ceva : pălăria ta albă bate 
la ochi, e prea democratică. Uite, pune-ţi pălăria mea 
neagră ! " .  Ei îşi schimbă pălăriile, Schmidt rămîne să patru
leze, iar Cherval sună şi după aceea se pomeneşte în locuinţa 

* - agent provocator. - Nota trad. 



448 Karl Marx 

lui Stieber. Portarul i-a spus că Stieber, probabil, nu e acasă, 
şi el tocmai voia să se retragă cînd de pe scară a auzit o voce 
de femeie strigînd : „Da, Stieber este acasă u. Cherval se în
dreaptă într-acolo şi ajunge în faţa unui individ cu ochelari 
verzi, care se dă drept Stieber. Cherval repetă formula 
stabilită în legătură cu poliţa şi cu Sperling. „Nu merge aşa 
- îl întrerupe Stieber numaidecît. - Dumneata intri în asă, 
întrebi de mine, ţi se spune unde stau, apoi vrei să pleci etc. 
Asta mi se pare cit se poate de suspectu .  Cherval îi răspunde 
în mod grosolan. Stieber trage clopoţelul şi numaidecît îşi fac 
apariţia cîţiva indivizi, care îl înconjoară pe Cherval ; Stieber 
îl apucă de buzunarul vestonului, din care se vede marginea 
unei scrisori. Nu era, ce-i drept, o instrucţiune a lui Cherval 
pentru Gipperich, ci o scrisoare a lui Gipperich adresată lui 
Cherval. Cherval încearcă să înghită scrisoarea, însă Stieber 
îi viră mina în gură. Cherval muşcă, îmbrînceşte şi loveşte. 
In timp ce d-l Stieber vrea să salveze o jumătate din scri
soare, scumpa lui jumătate vrea să salveze cealaltă jumătate 
şi, din pricina zelului ei profesional, este rănită. Larma provo
ată de această scenă atrage cîţiva chiriaşi, care au ieşit din 
apartamentele lor. Intre timp unul dintre ciracii lui Stieber a 
aruncat peste balustrada de la scară un ceas de aur, şi, în 
timp ce Cherval strigă „Mouchard I "  *, Stieber & Co. strigă : 
„Au voleur l u  **. Portarul aduce ceasul de aur şi strigătele 
de „Au voleur l u  devin generale. Cherval este arestat şi la 
.şă nu mai găseşte pe prietenul său Schmidt, ci vreo -5 
soldaţi, care îl iau în primire. 

In faţa faptelor, toate minunile întărite prin jurămînt de 
către Stieber dispar. Agentul s ău Fleury, în decurs de peste 
trei săptămîni, a întreprins ample peraţii ; el nu numai că a 
descoperit firele complotului, dar a şi ajutat la urzirea lor ; 
lui Stieber nu i-a rămas decît să vină de la Berlin şi să strige : 
Veni, vidi, viei I *** El îi poate face cadou lui Carlier un 
complot pus la punct. Lui Carlier nu i se cere decît „bună
voinţa de a trece la acţiune " .  Nu era nevoie ca d-na Stieber 
să fie muşcată de Cherval pe ziua de 3, pentru că d-l Stieber 
a băgat mina în gura acestuia pe ziua de 4. N-avea nici un 
rost ca adresa lui Gipperich şi importanta instrucţiune să fie 
scoase din gîtlejul „periculosului Cherval " ,  ca Iona din pînte
cele balenei,- după ce jumătate de hîrtie fusese dej a înghiţită. 

* - „Spion ! ". - Nota trad. 
** - „Săriţi, hoţii !". - Nota trad. 

*** - Am venit, am văzut, am învins ! - Nota trad. 
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Singurul lucru care rămîne miraculos este credinţa în minuni 
a juraţilor, cărora Stieber a îndrăznit să le îndruge cu toată 
seriozitatea născocirile sale mincinoase. Adevăraţi exponenţi 
ai „mărginitei mentalităţi de Supus credincios u I *  

„In închisoare - declară Stieber sub prestare de jurămînt (la şedinţa 
din 18 octombrie) - Cherval, după ce, spre nemărginita lui uimire, i-am 
prezentat toate rapoartele originale pe care le-a trimis la Londra şi 
după ce s-a convins că ştiu totul, a făcut mărturisiri complete". 

Ceea ce Stieber i-a prezentat la început lui Cherval nu 
erau în nici un caz rapoartele originale pe care acesta le trimi
sese la Londra. Pe acestea, Stieber a cerut abia ulterior să i le 
trimită de la Berlin, împreună cu alte documente ale arhivei 
lui Dietz. Ceea ce i-a prezentat la început era o circulară 
semnată de Oswald Dietz, pe care Cherval tocmai o primise, 
şi cîteva dintre cele mai recente scrisori ale lui Willich. Cum 
a ajuns Stieber în posesiunea lor ? In timp ce Cherval, angajat 
în lupta cu Stieber şi cu consoarta lui, muşca şi lovea cum 
putea, bravul Schmidt-Fleury s-a dus în grabă la madame Cher
val, o englezoaică, şi i-a spus - el, ca negustor germano
londonez, vorbeşte, fireşte, englezeşte - că soţul ei a fost 
arestat, că e în mare pericol şi că ea i-ar putea da hîrtiile lui 
Cherval pentru ca ele să nu-l compromită şi mai mult şi că 
acesta 1-ar fi însărcinat să le înmîneze unei terţe persoane. 
Pentru a-i dovedi că este într-adevăr trimis din partea lui, 
îi arată pălăria albă pe care i-o luase lui Cherval, căruia îi 
dădea o înfăţişare prea democratică. Fleury a primit scrisorile 
de la madame Cherval şi Stieber le-a primit de la Fleury. 

In orice caz, Stieber dispunea acum de o bază de operaţii 
mult mai favorabilă decît înainte, la Londra. Putea să fure 
hîrtiile lui Dietz şi să fabrice declaraţiile lui Cherval. Ca 
atare el îl face pe Cherval al său (şedinţa de la 18 octombrie) 
să spună „despre legăturile sale cu Germania" 

„că a stat vreme îndelungată î n  Renania ş i  c ă  î n  1848, bunăoară, 
s-a aflat la Colonia. Acolo a făcut cunoştinţă cu Marx şi a fost primit 
de către el în Ligă, la lărgirea căreia a contribuit cu mult zel la Paris, 
pe baza elementelor deja existente în acest oraş". 

Cherval a fost primit în Ligă în 1846, la Londra, de către 
Schapper şi la propunerea lui, adică într-o vreme cînd Marx 
se afla la Bruxelles şi nu era încă membru al Ligii 295• Aşadar, 
Cherval nu putea fi primit în aceeaşi Ligă în 1848, la Colonia, 
de către arx. 

* Expresie a ministrului prusian von Rochow. - Nota red. 
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După izbucnirea revoluţiei din martie, Cherval s-a dus 
pentru cîteva săptămîni în Prusia renană, însă de acolo s-a 
întors din nou la Londra, unde a rămas în permanenţă de la 
sfîrşitul primăverii lui 1848 pînă în vara lui 1850. El nu putea 
deci a, în acelaşi timp, „să contribuie cu mult zel la lărgirea 
Ligii la Paris" ; ori, poate, Stieber, care săvîrşeşte minuni 
cronoloice, este în stare Să săviîrş.ească şi minuni spaţiale şi 
chiar să confere şi unor terţe persoane darul ubicuităţii. 

Pe Cherval, Marx l-a cunoscut cu totul superficial, printre 
sute de alţi muncitori, abia după expulzarea sa din Paris în 
septembrie 1 849, cînd l intrat, la Londra, în Asociaţia munci
torilor de pe Great Windmill street. El nu putea deci să facă 
cunoştinţă cu el în 1 848, la Colonia. 

La început Cherval i-a spus lui Stieber adevărul în toate 
aceste chestiuni. Stieber a încercat să-l constrîngă să dea 
declaraţii false. Şi-a ltins el scopul ? In favoarea acestei ipo
teze vorbesc doar propriile declaraţii ale lui Stieber, ceea ce 
reprezintă, ca atare, un minus. Pentru Stieber toată problema 
consta în a-l pune pe Cherval într-o legătură fictivă cu Marx, 
pentru l crea astfel o legătură artificială între acuzaţii de la 
Colonia şi complotul de la Paris. 

. De îndată ce se vede pus în necesitatea de a vorbi en 
detail * despre legăturile şi corespondenţa lui Cherval şi a 
tovarăşilor lui cu Germania, Stieber evită să pomenească 
măcar de Colonia, dar, în schimb, vorbeşte cu multă mulţumire 
de sine şi în mod imănunţit de Heck din Braunschweig, Laube 
din Berlin, Reininger din Mainz, Tietz din Hamburg etc. etc., 
într-un cuvînt despre partidul lui Willich şi Schapper. Acest 
partid, spune Stieber, avea „în mîinile sale arhiva Ligii " .  -
Din nebăgare de seamă, arhiva a trecut din mîinile ei în 
mîinile lui. In această arhivă l n-a găsit nici măcar un rînd 
pe oare ChervaJ să-1 fi trimis •la Londra isau chiar [ui Marx 
personl înainte de sciziunea intervenită în OrgaTUl central 
de/ fo Londra, adică îninte de 15 septembrie 1 850. 

Pim Schmidt-Fleury l şi-a însuşit, în mod fraudulos, de 
la d-na Cheval hîrtiile soţ.ui i. Dar ii de daa asta el 
n.a găsit măcar un rînd pe 1care să-l i primit Cheval de [a 
Marx. Pentu a ieşi din acst impas, Sieber l determină pe 
Cherval să scrie 

* - în mod amănunţit. - Nota trad. 



Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia. - III 451 

„că între el şi Marx s-a ajuns la relaţii încordate, pentru că acesta, 
cu toate că Organul central se afla la Colonia, pretindea să se poarte 
corespondenţă şi cu dînsul". 

Dacă Stieber n-a putut s ă  găsească nici o scrisoare a lui 
Marx către CheIlal anterioară datei de 1 5  septemb.e 1850, 
aceasta se datorşte pur şi simpJu faptului că după 15  septm
brie 1850 Che·rval n-a mai purtat nici un fel de •corespondenţă 
u Marx. Pends-toi, Figaro, tu n'aurais pas invente cela I *  

Materialele împotriva acuzaţilor, pe care guvenl prsian 
le-a strîns - în parte chiar cu ajutorul Jui SHeber - n decurs 
de n an şi jumătate cît au ţinut cercetăle, dovedeau 
inexistenţa oricăror legătui ale acuzaţilor u comunitatea din 
Paris şi cu complotul frnco-german. 

Adresa din iunie 1850 a Organului central de la Londra 
dovedea că comunitatea din Paris a fost dizolvată înainte de 
sciziunea intervenită în Organul central. Şase scrisori din 
rhiva lui Dietz dovedeau că, după ce Organul central şi-a 
mutat reşedinţa la Colonia, comunităţile din Paris au fost 
reorganizate de către A. Mayer, emisarul partidului lui Willich 
şi Schapper. Scrisorile circumscripţiei conducătoare de la 
Paris, găsite în aceeaşi arhivă, dovedeau că el era în relaţii 
ostile cu Organul central de la Colonia. In sfîrşit, actul de 
acuzare francez dovedea că tot ceea ce făcea obiectul incri
minărilor aduse lui Cherval şi tovarăşilor săi se petrecuse 
abia în 1 851 .  De aceea, în ciuda dezvăluirilor făcute de Stieber, 
Stedt (la şedinţa de la 8 noiembrie) a găsit ă e mai nimerit 
să emită subtila prezumţie că s-ar putea totuşi ca partidul lui 
Marx să fi fost implicat cîndva şi într-un fel oarecare în vreun 
complot la Paris, dar a declarat totuşi că despre această pe
rioadă şi despre acest complot nu se ştie nimic în afară de 
aceea că Saedt, conformîndu-se ordinului autorităţilor, con
sideră posibile asemenea lucruri. Vă puteţi da seama cît de 
obtuză e presa germană, care sconeşte tot felul de basme pe 
seama perspicacităţii lui Saedt ! 

Poliţia prusiană încerca de longue mn ** să1 prezinte 
opiniei publice pe Marx, iar prin l, şi pe ac·uzaţii de la Colonia 
- ca fiind implicaţi în complotul franco-german. In timpul 
judecăţii procesului lui Cherva�, agentul de poliţie Beckmann 
a trimis ziarului „Kolnische Zeitung" următoarea infor.ţie, 
datată Paris, 25 februarie 1852 : 

* - Spînzură-te, Figaro, căci ţie nu ţi-ar trece prin minte aşa ceva I 
(Beaumarchais, „Nunta lui Figaro"). - Nota trad. 

** - de multă vreme. - Nota trad. 
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„Cîţiva acuzaţi au dispărut ; printre ei se află şi un oarecare A. Ma
yer, despre care se vorbeşte că e agent al lui Marx & Co". 

După aceea „Kolnische Zeitung" a publicat o declaraţie a 
lui Marx în care se arată că „A Mayer este unul dintre prie
tenii cei mai intimi ai d-lui Schapper şi ai fostului locotenent 
prusian Wihlich, dar că 1ui îi este complet străin" *. Acum 
însuşi Stieber, în depoziţia sa din 18 octombrie 1852, declară 
că „membrii Organului central, care la 1 5  septembrie 1850, la 
Londra, au fost excluşi din partidul lui Marx, l-au trimis pe 
A. Mayer în Franţa" etc. şi se referă chiar la corespondenţa 
lui A. Mayer cu Schapper şi Willich. 

In sptembrie 1851 ,  u prilejul prigoanei deMănţui:e împo
triva străiilor, Conrad Schramm, unul dintre mmbii „parti
dului �ui Marx",  a fot arestat într-o cafenea din Paris, împre
Ulă iu 1alţi 50-60 de conUmatori care se aflau •acolo, şi a 
fost ţinut în stare de aret aproape două 1uni sub acuzaţia 
că a participat la complol condus de irlandezul Cherval. La 
16 octombrie, pe cînd se afla în temniţa prefecturii poliţii, el 
a fost v:i.i:at de un gman, care i s-a aresat în felul UIlător: 

„Eu sînt un funcţionar de stat pusian. Dv. ştiţi că, în urma des
coperirii unei asociaţii comuniste, în toate regiunile Germaniei, şi mai 
ales la Colonia, au fost operate numeroase arestări. Este suficientă 
simpla menţionare a unui nume într-o scrisoare pentu ca persoana 
respectivă să fie arestată. Guvenul se află, intrucîtva, într-o situaţie 
dificilă, datorită numărului mare de arestaţi, despre care nici nu ştie 
dacă au sau nu vreo legătură cu toată această afacere. Noi ştim că dv. 
nu aveţi nici un amestec în complot franco-allemand •*, i, dimpotrivă, 
cunoaşteţi foarte bine pe Marx şi pe Engels şi sînteţi, fără îndoială, 
iniţiat în toate amănuntele uniunii comuniste germane. V-am fi foarte 
îndatoraţi dacă ne-aţi putea da informaţiile necesare în această pri
vinţă şi aţi binevoi să ne daţi unele indicaţii mai exacte în legătură 
cu persoanele care sînt sau nu vinovate. In felul acesta aţi putea con
tribui la eliberarea unui mare număr de oameni. Dacă vreţi, putem să 
întocmim un proces-verbal în legătură cu declaraţia dv. Nu trebuie 
să aveţi nici un fel de temeri în privinţa acestei declaraţii" etc. 

Schram, fireşte, i-a arătat uşa acetui linguşitor funcţionar 
de stat prusian şi a adresat un protest guvernului francez 
împotriva vizitelor de acest fel şi, la sfîrşitul lunii octombrie, 
a fost expulza:t din Franţa. 

Poliţia prusiană aflase din declaraţia de retragere din Aso
ciaţia muncitorilor, găsită la Dietz, că Schramm făcea parte 
din „partidul lui Marx" .  Ea însăşi a recunoscut în faţa lui 

• Vezi volumul de faţă, pag. 247. - Nota red. 
•• - complotul franco-german. - Nota trad. 
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Schramm că „partidul lui arx" nu are nimic comun cu com
plotul lui Cherval. De altfel, dacă se putea dovedi existenţa 
unei legături între „partidul lui Marx" şi complotul lui Cher
val, acest lucru nu se putea face la Colonia, ci numai la Paris, 
unde o ată cu Cherval se afla arestat şi un membru al aces
tui partid. Dar guvernul prusian nu se temea de nimic mai 
mult ca de o confruntare între Cherval şi Schramm, întrucît 
ea nu ar fi făcut decît să zădărnicească din capul locului toate 
rezultatele pe care se aştepta să le obţină împotriva acuzaţi
lor de la Colonia în procesul de la Paris. Eliberîndu-1 pe 
Schramm, judecătorul de instrucţie francez a pronunţat în 
mod implicit un verdict care recunoaşte că procesul de la 
Colonia nu are nimic comun cu complotul de la Paris. 

Stieber mai face o ultimă încercare. 

„Cît despre Cherval, sus-menţionatul şef al comuniştilor francezi, 
s-au depus vreme îndelungată eforturi zadarnice pentru a afla cine 
este de fapt acest Cherval. In sfîrşit, dintr-o declaraţie confidenţială 
făcută chiar de Marx unui agent de poliţie, a reieşit că este vorba de 
un om care în 1845 a evadat din închisoarea de la Aachen, unde îşi 
ispăşea o condamnare pentru falsificare de poliţe şi care în 1848, în 
timpul tulburărilor de atunci, a fost primit în Ligă de către Marx şi 
trimis apoi la Paris ca emisar". 

Max nu utea să-i c·omunice acelui spiritus famiUaris *, 
care e agentul de poliţie al lui Stieber, că în 1848, la Colonia, 
el l-a primit pe Cherval în Liga în care Schapper îl primise 
încă din 1846 la Londra, sau că l-a obligat să locuiască la 
Londra şi în acelaşi timp să facă personal propagandă la 
Paris, după cum nu puta ca, încă înainte de depoziţia lui 
Stieber, să-i comunice acelui alter ego al lui, care era de fapt 
agentul de poliţie, că în 1845 Cherval se afla în închisoare la 
Aachen şi că a falsificat poliţe, căci lucrul acesa el l-a aflat 
abia din depoziţia lui Stieber. Asemenea genuri de hysteron 
proteron ** îi sînt permise numai ni Stieber. Lumea antică 
a lăsit în la ei pe gladiatorul muribund, ir tat. prusac 
lasă în u:a lui pe n Stieber *** jurînd. 

Aşadar, multă, foarte multă vreme s-au întreprins încer
cări zadarnice de a afla cine este, de fapt, acest Cherval. In 
seara zilei de 2 septembrie Stieber a venit la Paris. In seara 

* - geniul familiei, păzitorul focului din vatră. - Nota trad. 
** Greşeală care constă în admiterea a ceea ce e următor şi pos

terior (hysteron) drept iniţial şi anterior (proteron) ; intervertirea ade
văratei succesivităţi. - Nota red. 

*** Joc de cuvinte : „Stieber" înseamnă şi „copoi", „detectiv". -
Nota trad. 
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zilei de 4 Cherval a fost arestat, iar în seara zilei de 5 a fost 
scos din celula a şi dus într-o sală slab luminată. Acolo se 
la Stieber, iar 1alături de el era şi n funcţionar de poliţie 
francez, un alsacian, care vorbea prost germana, dar care o 
înţelegea perfect de bine şi avea o memorie de poliţist ; con
silierul de poliţie berlinez, în aparenţă atît de servil, nu i-a 
făcut o impresie prea plăcută. Aşadar, în prezenţa acestui 
funcţionar francez a avut loc următoarea discuţie : 

Stieber, în limba germană : „Ascultă, d-le Cherval, noi ştim foarte 
bine ce înseamnă să ai nume francez şi paşaport irlandez. Noi te 
cunoaştem : d-ta eşti originar din Prusia renană, te numeşti K. şi de
pinde numai de dumneata să scapi de orice urmări ; poţi face acest 
lucru printr-o mărturisire absolut sinceră" etc. etc. 

Cherval a răspuns printr-un refuz. 
Stieber : „Cutare şi cutare persoane, care au falsificat poliţe şi au 

evadat din închisorile prusiene, au fost predate Prusiei de către auto
rităţile franceze, şi de aceea, îţi spun încă o dată, gîndeşte-te bine, că 
aici este vorba de 12 ani de detenţiune celulară". 

Funcţionarul de poliţie francez : „Să-i dăm omului acestuia timp 
să reflecteze mai îndelung în celula sa". 

Cherval a fost dus înapoi în celula sa. 
Stieber nu putea, fireşte, să spună deschis, să mărturi

sească în faţa publicului că a încercat să-l silească pe Cherval 
să dea declaraţii false, ameninţîndu-1 cu spectrul extrădării 
şi al detenţiunii celulare pe 12 ani. 

Şi, totuşi, el n-a reuşit încă să afle cine este, de fapt, acest 
Cherval. In faţa juraţilor el continuă să vorbească de Cherval 
şi nu de K. Mai mult decît atît : el nu ştie măcar unde se află, 
de fapt, acest Cherval. La şedinţa de la 23 octombrie el con
tinuă să susţină că se află la Paris. La şedinţa de la 27 octom
bme, văzînduise strîns u uşa de avocitul Schneider II, oare 
l-a întrebat „dacă persoana care continuă să fie desemnată sub 
numele de Cherval nu se află în momentul de faţă la Londra" ,  
Stieber a răspuns c ă  „în această privinţă nu este î n  măsură 
să dea nici un fel de informaţii şi că dînsul nu poate decît 
să repete versiunea că Cherval se află ascuns la Paris " .  

Guvernul prusian a avut parte de  soarta lui obişnuită : a 
fost tras pe sfoară. Guvernul francez i-a permis să scoată din 
foc castanele complotului franco-german, dar nu să le şi mă
nînce. Cherval a ştiut să-şi cîştige bunăvoinţa guvernului 
francez, care, la cîteva zile după terminara dezbaterilor de 
la Curtea cu juri din Paris, i-a dat posibilitatea să fugă, îm-
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preună cu Gipperich, la Londra. Guvernul prusian credea că 
şi-a cîştigat în perso.ana lui Cherval o unealtă pentru proce
sul de la Colonia, dar el n-a făcut decît să recruteze un agent 
pentru guvernul francez 296, 

Cu o zi înainte de presupusa fugă a lui Cherval, a venit la 
l n faquin * prusac în f:ac negru, cu manşete, cu mustărţi 
negre zbîrlite, cu părul cărunt, r.ar şi tăiat scurt, într-un cuvînt 
un bărbat foarte prezentabil care mai tîrziu i-a fost prezentat 
ca locotenentul de poliţie Greif şi care după aceea s-a reco
mandat şi el tot Greif. Gieif a fost lăsat să intre la el pe ha.a 
unui permis pe care îl primise direct de la ministrul poliţiei, 
trecîndu-se peste prefectul poliţiei. Ministrului poliţiei îi su
rîdea ideea de a trage pe sfoară pe drăguţii de prusieni. 

Greif : „Sînt . funcţionar prusian şi am fost trimis aici ca să tratez 
cu dumneata. Dumneata n-ai să poţi ieşi niciodată de aici fără ajutorul 
nostu. Iţi fac o propunere. Fă o petiţie către guvernul francez, cerin
du-i să te extrădeze, să te predea autorităţilor prusiene ; ni s-a promis 
cu anticipaţie că cererea d-tale va fi aprobată. Avem nevoie de dum
neata ca martor la Colonia. După ce-ţi vei fi îndeplinit obligaţia şi 
procesul va lua sfîşit, te vom pune în libertate pe cuvînt de onoare. 

Cherval : „Am să ies eu şi fără ajutorul vostru". 
Greif, cu convingere : „Imposibil !". 

Greif l-a chemat şi pe Gipperich şi i-a propus să plece la 
Hanovra, pentru 5 zile, ca emisar comunist. Dar şi această 
propunere a fost zadanică. In ziua următoare Cherval şi 
Gipperich au evadat. Funcţionarii francezi zimbeau satisfăcuţi, 
a fost expediată la Berlin o telegramă în legătură cu această 
întîmplare nenorocită, iar pe ziua de 23 octombrie Stieber tot 
mai jura că Cherval se află la Paris şi chiar la 27 octombrie 
el nu a putut să dea nici un fel de informaţii ; ştie nuai din 
auzite că Cherval se află ascuns „la Paris".  Intre timp, locote
nentul de poliţie Greif l-a mai vizitat de tiei ori pe Cherval 
la Londra, în timpul dezbaterilor procesului de la Colonia, 
între altele pentru a afla adresa din Paris a lui Nette, de la 
care se spera să poată obţine, pe bani, o declaraţie de martor 
împotriva acuzaţilor de la Colonia. Dar această încercare a 
dat greş. 

Stieber avea destule motive să ţină în umbră legătura sa 
cu Cherval. De aceea K-r continuă să rămînă tot Cherval, 

* - aventurier, puşlama. - Nota trad. 
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prusianul continuă să rămînă irlandez şi Stieber nu ştie mc1 
astăzi unde se află Cherval şi „cine este, de fapt, Cherval" *. 

In corespondenţa lui Cherval u Gipperich, triumviratul 
Seckendorf-Saedt-Stieber -a găsit, •în sfîrşit, ceea ce voia : 

Hans „hingherul", Carlo Moar, 
Mi-au slujit, pilduitori I 2sa 

Pentru a se întipări cum trebuie în trîndavii creieri ai 
celor 300 de contribuabili principali care reprezintă curtea u 
juri, scrisoarea lui Cherval către Gipperich a avut cinstea să 
fie citită de trei ori. Orice om versat în materie ar descoperi 
numaidecît, în dosul acestui nevinovat patos ţigănesc, pe bu
fonul care încearcă să-şi pară înfiorător lui însuşi şi altora. 

Mai departe, Cherval şi tovarăşii săi au împărtăşit speran
ţele generale ale democraţiei în efectele miraculoase ale lui 
2 mai 1852 299 şi au hotărît ca în această zi să ia şi ei parte la 
evenimentele revoluţionare. Schmidt-Fleury s-a străduit să 
dea acestei idei fixe forma unui pan. In felul acesta Cherval 
& Comp. au căzut în categoria juridică a complotului. Şi aşa, 
cu ajutorul lor, au fost obţinute dovezi că, dacă acuzaţii de la 
Colonia n-au urzit un complot împotriva guvernului prusian, 
în orice caz partidul lui Cherval a pus la cale un complot îm
potriva Franţei. 

Guvernul prusian a încercat să fabrice, cu ajutorul lui 
Schmidt-Fleury, o legătură aparentă între complotul de la 

* Nici în „cartea neagră" 97 Stieber nu ştie cine este, de fapt, acest 
Cherval. In partea a II-a, la pag. 38, sub nr. 111, figurează „Cherval" 
şi se face trimiterea : „vezi Crămer", iar la nr. 1 16, unde figurează 
Crămer, se spune : „A desfăşurat, sub numele de Cherval, cum se arată 
la nr. 1 1 1, o activitate foarte intensă în serviciul Ligii comuniştilor. In 
Ligă, el a purtat şi numele conspirativ de Frank. Sub numele de Cher
val el a fost condamnat în februarie 1853" (ar trebui 1852) „de către 
Curtea cu juri din Paris la 8 ani închisoare, dar curînd după aceea a 
evadat şi a plecat la Londra". Atît de slab informat se dovedeşte a fi 
Stieber în partea a II-a a cărţii, care conţine un indice de date per
sonale ale celor suspecţi, ale căror nume sînt înscrise in ordine alfa
betică şi prevăzute cu numere de ordine, încît a şi uitat că în partea I, 
la pag. 81, i-a scăpat următoarea mărturisire : „Cherval este, de fapt, 
fiul unui funcţionar renan, pe nume Joseph Crămer, care a abuzat (cine 
anume : tatăl sau fiul ?)  „de meseria sa de litograf pentru a falsifica 
poliţe, din care cauză a şi fost arestat, dar în 1844 a evadat din închi
soarea de la Colonia" (inexact, din cea de la Aachen) „şi a plecat în 
Anglia, iar după aceea la Paris". - Comparaţi toate acestea cu sus
menţionatele depoziţii făcute de Stieber în faţa juraţilor. Poliţia nu 
este niciodată în stare să spună adevărul. (Nota lui Engels la ediţia din 
1885). 
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Paris şi acuzaţii de la Colonia, legătură pe care trebuia s-o 
întărească Stieber prin jurămînt. Această trinitate - Stieber
Greif-Fleury - joacă rolul principal în complotul lui Cherval. 
Mai tîrziu îi vom vedea din nou la lucru. 

Să rezumăm cele spuse pînă aici : 
A este republican, iar B pretinde şi el că este republican. 

A şi B se duşmănesc între ei. Din însărcinarea poliţiei, B con
struieşte o maşină infernală. Pentru aceasta este dat în ju
decată A. Dacă maşina infernală a fost construită de B şi nu 
de A, atunci de vină este faptul că A şi B se duşmănesc între 
ei. Pentru a se dovedi vinovăţia lui A, este citat B ca martor 
împotriva lui. Aceasta a fost latura comică a complotului 
Cherval. 

Se înţelege de la sine că, în faţa publicului, această logică 
a dat greş. Dezvăluirile „concrete " ale lui Stieber s-au eva
porat, răspîndind miasme rău mirositoare, şi totul s-a măr
ginit la jalnica mărturisire a Camerei superioare de punere 
sub acuzare că „nu există elemente constitutive obiective ale 
delictului pentru deschiderea unei acţiuni judiciare" .  Se 
simţea nevoa unor noi minuni poliţieneşti. 

30 - Marx-Engels, Opere, voi. B 
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IV 

Dosarul original cu procese-verbale 

La şedinţa din 23 octombrie, preşedintele * atrage aten
ţia că „d-l consilier de poliţie Stieber i-a comunicat că mai 
are de făcut unele depoziţii importante" şi, în acest scop, îl 
cheamă iarăşi pe sus-numitul martor. Stieber sare de la locul 
său şi face începutul unei noi înscenări. 

Pînă acum el a descris activitatea partidului lui Willich 
şi Schapper, sau, mai pe scurt, a partidului lui Cherval, acti
vitatea desfăşurată de acest patid înainte şi după arestarea 
acuzaţiilor de la Colonia. Despre ceea ce au făcut acu�aţii 
înşişi, artît înainte cît şi după arestarea lor, el n-a spus mei 
n cuvînt. Comltul lui Cherval a avurt loc după arestarea 
acuzaţilor de faţă, şi acum Stieber declaTă : 

„ln depoziţiile mele de pînă acum am înfăţişat situaţia din Liga co
muiştilor şi activitatea membrilor ei doar pînă la arestarea acuzaţilor 
de faţă". 

Aşadar, el recunoaşte că complotul lui Cherval nu are 
nimic comun „cu situaţia din iga comuniştilor şi aotivitatea 
membrilor ei " .  El recunoaşte totala inconsistenţă a depoziţiilor 
sle de p.înă acum şi manifestă atîta indiferenţă faţă de depo
ziţiile sale de Ja 1 8  octombrie, încît consideră c·ă e inutil ca 
Cherval să fie idenbificart şi mai departe cu „partidul lui 
Marx " .  

„ln primul rînd - spune el - mai există şi fracţiunea Willich, din 
care pînă acum a fost prins numai Cherval, la Paris etc.".  

Aha I Va să zică, şeful principal, Cherval, este U1ul dintre 
conducJtorii fracţiunii Willich. 

Dr am Stieber -are de făcut cele mai importante comu
nicări, adică nu numai pe cele mai noi, dar şi pe cele mai im-

* - Gobel. - Nota red. 
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portante. Cele mai noi şi mai importante ! Acette comunicări 
de cea mai mare importanţă şi-ar pierde din valoarea lor dacă 
n-ar fi subliniată lipsa de importanţă a depoziţiilor de pînă 
acum. Pînă acum - lasă Stieber să se înţeleagă - nu v-am 
comunicat, de fapt, ai nimic ; abia de-acum încep comuni
dirile. Fiţi atenţi, deci I Pînă acum v-am dat informaţii des
pre partidul lui Cherval, care este ostil acuzaţilor, ceea ce, 
la drept vorbind, nu are nici o legătură cu problema in 
discuţie. Vă voi informa acum despre „partidul li Marx",  sin
gurul despre care este vorba în acest proces. Numai că Stie
ber nu putea să se pronunţe atît de simplu în această ches
tiune. De aceea el a spus : „Pînă acum eu am înfăţişat Liga 
comlor aşa m arăta ea înainte de arestarea acuzaţilor, 
acum o voi înfăţişa aşa cum a'a:ă ea după arestarea aouza
ţilor" . Cu v1mozitatea care l caracterizează, el şie să im
prme n caracter de sperjur pînă şi frazeologiei sale pur 
retorice. 

După arestarea acuzaţilor de la Colonia, Marx - spune 
dînsul - a înfiinţat un nou Organ central. 

„Acest lucru reiese din depoziţia făcută de un agent de poliţie pe 
care răposatul director de poliţie Schulze, la timpul său, a reuşit să-l 
introducă pe neobsevate în Liga de la Londra şi să-l aducă în ime
diata apropiere a lui Marx". 

Noul Organ central a ţinut un dosar cu procese-verbale şi 
acest „dosar original cu procese-verbale" se află aom iÎn po
sesiunea lui S tieber. Acest dosar confirmă grozavele uneltiri 
puse l a  cale în Renani•a, l a  Colonia şi chiar în sala tribunalu
lui. El ne oferă dovada că acuzaţii continuă să poarte cores
pondenţă cu Marx prin zidurile închisorii. Intr-un cuvînt : 
arhiva lui Dietz reprezenta Vechiul testament, iar dosarul 
original cu procese-verbale reprezintă Noul testament. Ve
chiul tesament era împachetat în muşama tare, în timp ce 
Noul testament este legat în marochin de o culoare roşie, în
grozitoare. Marochinul roşu este, în orice caz, o demonstratio 
ad oculus *, dar astăzi �nea este şi mi necredincioasă decît 
pe vremea lui Toma ; ea nu crede nici măcar în ceea ce vede. 
Cine mai crede acum în Vechiul sau Noul testament, după ce 
a fost descoperită religia mormonilor soo ? Dar şi acest lucru 
a fost prevăzut de Stieber, care nu priveşte de loc cu ochi 
răi religia mormonilor. 

* - dovadă grăitoare. - Nota trad . 
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„S-ar putea, fireşte - obsevă mormonul Stieber -, s-ar putea să 
mi se obiecteze că toate acestea nu sînt altceva decît nişte născociri 
ale unor mizerabili agenţi de poliţie - declară Stieber sub jurămînt -, 
dar eu am dovezi depline de veracitatea şi temeinicia comunicărilor 
făcute de ei". 

Gînd.iţi-vă 1imi ! Dovezi de veracitate şi de temeinicie I 
Şi încă dovzi depline I Dovezi depline I Şi care sînt aceste 
dovezi ? 

Stieber ştia de multă vreme 

„că Marx poartă corespondenţă secretă cu acuzaţii aflaţi în deten
ţiune preventivă, dar eu n-am putut încă să-i dau de urmă. Duminica 
trecută însă a venit la mine un curier special de la Londra care mi-a 
adus ştirea că, în sfîrşit, s-a putut afla adresa secretă pe care era 
trimisă această corespondenţă : pe adresa unui negustor din localitate, 
D. Kothes, care locuieşte în Piaţa Veche. Acelaşi curier mi-a înmînat 
dosarul original cu procese-verbale ale Organului central de la Londra ; 
acest dosar el a reuşit să-l capete, în schimbul unei sume de bani, de la 
un membru al Ligii". 

Şi iată-l pe Stieber că intră în legătură cu directorul de 
poliţie Geiger şi cu direcţia poştei. 

„Au fost luate măsurile de prevedere necesare, astfel că n-au trecut 
decît două zile şi poşta de seară a adus de la Londra o scrisoare adre
sată lui Kothes. Din ordinul parchetului general, scrisoarea a fost con
fiscată, deschisă, şi în ea a fost găsită o instrucţiune scrisă de mina 
lui Marx, pe 7 pagini, pentru avocatul Schneider II. Scrisoarea conţine 
o indicaţie despre felul cum trebuie să se desfăşoare apărarea„. Pe cea
laltă parte a scrisorii se află înscris un mare B latin. S-a făcut o copie 
de pe scrisoare, iar partea din original care putea fi uşor separată a 
fost păstrată împreună cu plicul original. După aceea scrisoarea a fost 
pusă într-un plic şi lipită, şi în felul acesta a primit-o un funcţionar 
de poliţie exten, căruia i s-a dat dispoziţie să meargă la Kothes, să i 
se prezinte ca emisar al lui Marx" etc. 

Mai departe, Stieber descrie abjeota comedie a lacheilor 
poliţişti, arătînd cum a jucat funcţionarul de poliţie extern 
rolul de emisar al lui Marx etc. La 18  octombrie Kothes este 
arestat şi, după 24 de ore, declară că llitera B, din adresa indi
cată în scrisoare înseamnă : Bermbach. La 19  octombrie acesa 
este arestat şi totodată i se face o percheziţie la domiciliu. 
La 21 octombrie Kothes şi Bermbach sînt puşi în libertate. 

Stieber a făcut această depoziţie sîmbătă 23 octombrie. 
„Duminica trecută", adică duminică 17 octombrie, a venit 
curierul special cu adresa lui Kothes şi cu dosarul .original 
cu procese-verbale ; la două zile după venirea curierului, 
adică la 19 octombrie, a sosit şi scrisoarea adresată lui Kothes. 
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Dar Kothes a fost arestat încă de a 18  octombrie pentru scri
soarea pe care i-a înmînat-o, la 17 octombrie, funcţionarul de 
poliţie extern. Prin urmare, scrisoarea adresată lui Kothes 
a sosit cu două zile înainta curierului căruia i s-a dat adresa 
li, sau Kthes a fost arestat la 18 octombrie pentru o scri
soare pe care a primit-o la 19  octombrie. Să fie vorba aici de 
o minune cronologică 1 

Mai tîrziu, presat de către avocaţi, Stieber declară că cu
rieul cu adresa .ui Kothes şi cu dosaul oiginal u procese
verbale a venit la 1 0  octombrie. Dar de ce la 10  octombrie 1 
Pentru că 1 0  octombrie a căzut tot într-o duminică şi, faţă de 
23 otombrie, această zi era tot o duminică „trec:ă" , penu 
că rămîne valabilă depoziţia iniţială în care este vorba de 
duminica trecută şi în această parte sperjurul rămîne aco
perit. Dar, în acest caz, scrisoarea a fost primită nu după două 
zile, i după ce a trecut o săptămînă întreagă de la sosirea 
curierului. Obiectul sperjurului devine acum scrisoarea, iar 
nu curierul. Cu jurămintele lui Stieber se întîmplă ca şi cu 
ţăranul lui Luther. Il sprijini dintr-o parte ca să încalece, şi 
el cade în partea cealaltă a calului 301• 

In fine, la şedinţa de la 3 noiembrie, locotenentul de poliţie 
Goldheim din Berlin declară că la 1 1  octombrie, deci într-o 
luni, locotenentul de poliţie Greif din Londra i-a înmînat lui 
Stieber, în prezenţa lui şi a directorului de poliţie Wermuth, 
dosarul cu procese-verbale. In felul acesta Goldheim îl acuză 
pe Stieber de dublu sperjur. 

Scrisoarea adresată lui Kothes a fost expediată de Marx 
pe ziua de joi 14 octombrie, aşa cum arată şi plicul original 
cu ştampila poştei din Londra. Scrisoarea trebuia, prin urmare, 
să ajungă la destinaţie vineri 15 octombrie, seara. Curierul 
care, cu două zile înainte de primirea acestei scrisori, a adus 
adresa lui Kothes şi dosarul original cu procese-verbale tre
buia să sosească deci miercuri 1 3  octombrie. Dar el n-a sosit 
nici la 17, nici la 1 O şi nici la 1 1  octombrie. 

In orice caz, Greif, în calitate de curier, i-a adus lui Stieber, 
de la Londra, dosarul original cu procese-verbale. Ce fel de 
dosar era acesta ştia Stieber tot aşa de bine ca şi colegul său 
Greif. De aceea el a întîrziat cu prezentarea lui în faţa tribu
nalului, întrucît de data asta nu mai era vorba de nişte depo
ziţii făcute în dosul gratilor închisorii Mazas 302 • In acel 
moment a sosit scrisoarea lui Marx. Asta i-a prins cit se poate 
de bine lui Stieber. Kothes nu era decît o simplă adresă, căci 
scrisoarea însăşi nu-i era adresată lui, ci unui oarecare B, 
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. 
care se află înscris pe dosul scrisorii închise în plic. Aşadar, 
Kothes nu era, în fond, decît o simplă adresă. Dar să presu
punem totuşi că era o adresă conspirativă. S. presupunem, 
mai departe, că ern o adresă conspirativă pentru corepondenţa 
lui Marx cu acuzaţii în procesul de la Colonia. Să presupunem, 
în fine, că agenţii noştri de la Londra ar fi trimis, în aceaşi 
timp şi prin acelaşi urier, dosarul original cu procese-verbale 
şi această adresă conspirativă, dar că scrisoarea a ajuns la 
destinaţie după două zile de la venirea curierului cu adresa 
şi dosarul original cu procese-verbale. In felul acesta împuş
căm dintr-o dată doi iepuri. In primul rJnd, dovedim 
existenţa unei corespondenţe secrete cu Marx, iar în  al  doilea 
rînd dovedim autenticitatea dosarului original cu procese
verbale. Autenticitatea acestui dosar este dovedită de exac
titatea adresei, care, la rîndul ei, este dovedită de scrisoare. 
Că agenţii noştri sînt sinceri şi demni de încredere ne-o do
vedeşte adresa şi scrisoarea, iar autenticitatea dosarului ori
ginal al proceselor-verbale ne este dovedită de agenţii noştri 
sinceri şi demni de încredere. Quod erat demonstrandum *. 
Urmează apoi nostima comedie cu funcţionarul de poliţie 
extern ; sînt operate apoi o serie de arestări misterioase ; pu
bliul, juraţii şi chiar auzaţii sînt pur şi simplu a loviţi de 
trăsnet. 

De ce nu l-a obligat însă Stieber pe curierul său special să 
sosească la 13  octombrie, ceea ce era un lucru atît de uşor ? 
Pentru că altminteri el nu ar mai fi fost special, pentru că 
cronologia, după cum am văzut, este partea slabă a unui con
silier de poliţie prusac, iar calendarul obişnuit reprezintă ceva 
mai prej os de demnitatea lui. In ,afară de asta, el a reţinut pli
cul original al scrisorii ; în acest caz, cine ar putea să lămu
rească această chestiune ? 

Totuşi, în depozirţia sa, Stieber s,a compromis din oapul 
locului prin trecerea sub tăcere a unui singur fapt. Dacă 
agenţii lui au ştiut adresa lui Kothes înseamnă totodată că ei 
au unoscut pe cel ce se ascundea sub misteriosul B de pe 
dosul scrisorii aflate în plic. Stieber era atît de puţin iniţiat în 
misterele lui B latin, încît la 17 octombrie a dat ordin să fie 
percheziţionat Becker, care se afla la închisoare, pentru a găsi 
la el scrisoarea lui Marx. Abia din depoziţia lui Kothes a aflat 
el că B era Bermbach. 

Dar cum a ajuns scrisoarea lui Marx în mîinile guvernului 
prusian ? Foarte simplu. Acest guvern deschide cu regularitate 

* - Ceea ce trebuia demonstrat. - Nota trad. 
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scrisorile încredinţate poştei sale, iar în timpul procesului de 
la Colonia el a practicat cu o deosebită rîvnă această îndelet
nicire. Aachen şi Frankfurt pe Main ar avea multe de spus în 
această privinţă. Dacă o scisoare .sau alta scapă neobservată 
sau îi cade în mînă e pură întîm!lare. 

O dată cu curierul original a căzut şi dosarul original de 
procese-verba·le. Dar Stieber, fireşte, nu bănuia încă acest 
lucru a şedinţa din 23 octombrie, cînd a dezvăluit pe un ton 
atît de solemn conţinutul Noului testament, al cărţii roşii. 
Primul rezul tat al depoziţiilor lui a fost arestarea din nou a lui 
Bermbach, care a asistat ca artor la dezbaterile procesului. 

Pentru ce a fost arestat din nou Bermbach ? 
Din cauza hîrtiilor găsite la el ? Nu din această cauză, 

fiindcă, după percheziţil făcută la el, a fost din nou pus în 
libertate. Arestarea lui a avut loc la 24 de ore după aceea a 
lui Kothes. Prin urmare, dacă s-ar fi aflat la el niscai docu
mente compromiţătolre, ele, cu siguranţă, ar fi dispărut. 
Atunci de ce a fost arestat martorul Bermbach, în timp ce mar
torii Hentze, Hatzel şi Steingens, care, după cum s-a constatat, 
cunoşteau activitatea Ligii sau luaseră parte la manifestările 
ei, stăteau liniştiţi pe banca martorilor ? 

Bermbach primise de la Marx o scrisoare care conţinea o 
simplă critică a acuzaţiei şi nimic mai mult. Stieber a recu
noscut acest fapt, căci scrisoarea se afla în faţa juraţilor. El 
n-a făcut decît să eprime acest fapt în maniera sa poliţist�-hi
perbolică : „Marx însuşi exercită, de a Londra, o influenţă 
permanentă asupra actualului proces" . Şi juraţii îşi puneau ei 
înşişi întrebări de felul celei adresate de Guizot alegătorilor 
săi : Est-ce que vous vous sentez corrompus ?* Atuni de ce a 
fos: arestat Bermbach? Incă de la începutul cercetărilor, guver
nul prusian a căutat, din principiu şi în mod sistematic, să pri
veze pe lcuzaţi de orice mijloace de apărare. In directă contra
zicere cu legea, avocaţilor, după cum au declarat ei înşişi în 
şedinţă publică, li s-a interzis să vină în contact cu acuzaţii, 
chiar după e acestora le-au fost puse la dispoziţie actele de 
auzare. După propria sa declaraţie, Stieber se afla în pose
siunea arhivei lui Dietz încă de la 5 august 1851 .  Totuşi 
această arhivă n-a fost anexată la actul de acuzare. Ea a fost 
ată în vileag abia la 18 octombrie 1852, în timpul unei şedinţe 
publice, şi numai într-o formă care îi convenea lui Stieber. 
Juraţii ,  acuzaţii şi publicul trebuiau luaţi prin surprindere, să 

* - Simţiţi dv. că sînteţi corupţi ? - Nota trad. 
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rămînă luiţi, iar avooaţii trebuiau să-şi dovedească nepuinţa 
în  faţa surprizelor poliţieneşti. 

Şi cită agitaţie după prezentarea dosarului original cu pro
cese-verbale I Guvernul prusian se temea grozav de o demas
care. Bermbach însă a primit de la Marx material pentru 
apărare ; nu era greu de presupus că el a primit şi lămuriri cu 
privire a dosarul cu procese-verbale. Prin arestarea lui a fost 
declarată existenţa unei noi infmcţiuni, aceea de a fi întreţi
nut corespondenţă cu Marx, şi s-a stabilit că această infrac
ţiune este pasibilă de pedeapsa cu închisoare. Acest lucru 
trebuia să determine pe fiecare cetăţean prusac să nu mi 
dea cuiva adresa sa. A bon entendeur demi mot *. Bermbach 
a fst pdepsit U recluziune pentu a se exclude posibilitatea 
procurării de materiale pentru apărare. Şi el a stat închis cinci 
săptămîni. Dacă i s-ar fi at drumul imediat după încheierea 
procedurii, tribunalele prusiene şi-ar fi manifestat în mod 
deschis supunerea lor docilă şi smerită faţă de poliţia pru
sacă. Bermbach a stat la închisoare ad majorem gloriam ** 
a judecătorilor prusieni. 

Stieber declară sub jurămînt că 

„după arestarea acuzaţilor de la Colonia, Marx a adunat iarăşi, la 
Londra, rămăşiţele partidului său şi, împreună cu vreo 18 persoane, 
a format un nou Organ central" etc. 

Aceste rămăşiţe nu s-au destrămat niciodată, ci au fost 
atît de strîns unite, incit din septembrie 1850 ele au format 
în permanenţă o private society ***. Printr-un decret arbi
trar, Stieber le face să dispară, pentru ca după arestarea acu
zaţilor de la Colonia, printr-un alt decret arbitrar, să le aducă 
din nou la viaţă, şi anume sub forma unui nou Organ cetr1. 

Pe ziua de luni 25 octombrie a sosit la Londra ziarul 
„Kolnische Zeitung" ,  în care sînt redate depoziţiile făcute de 
Stieber la 23 octombrie. 

„Partidul lui Marx" nu şi-a alcătuit un nou Organ central 
şi a adunările sale n-a întocmit nici un fel de proces-verbal. 
El a priceput numaidecit că principalul fabricant al Noului 
testment ete Wilhelm Hirsch din Hamburg. 

La începutul lunii decembrie 1851 ,  Hirsch s-a prezentat la 
„asociaţia lui Marx" ca emigrant comunist. Dar în acelaşi 
timp o serie de scrisori primite de la Hamburg îl denunţau ca 

• - Cine are urechi de auzit să audă. - Nota trad. 
** - spre cea mai mare glorie. - Nota trad. 

••• - asociaţie particulară. - Nota trad. 



Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia. - IV 465 

agent de poliţie. Cu toate acestea, s-a hotărît ca, un timp 
oarecare, el să fie tolerat în asociaţie, să fie supravegheat şi 
să se facă rost de dovezi din care să reiasă vinovăţia sau 
nevinovăţia lui. La adunarea de la 15 ianuarie 1 852 s-a dat 
citire unei scrisori primite de la Colonia, în care un prieten 
al lui Marx făcea cunoscut că procesul fusese din nou amînat 
şi arăta cît de greu este, chiar şi pentru rude, să obţină per
misiunea de a vizita pe arestaţi. Cu acest prilej s-a pomenit 
de soţia doctorlui Daniils. A devenit foarte izhirtor fartul că de 
la această şedinţă Hirsch n-a mai fost văzt nici în „imediata 
apropiere" şi nici de la distanţă. La 2 februarie 1 852 Marx a 
primit veste de la Colonia că, în urma unui denunţ al poliţiei, 
la soţia doctorului Daniels s-a făcut percheziţie domicilară ; 
potrivit acestui denunţ, în cadrul Asociaţiei comuniste de la 
Londra s-a dat citire unei scrisori adresate de d-na Daniels 
lui Marx, care a fost apoi însărcinat să-i răspundă că el se 
ocupă de reorganizarea Ligii în Germania etc. Acest denunţ 
este reprodus textual în prima pagină a dosarului original cu 
procese-verbale. - Marx a răspuns imediat că d-a Daniels 
nu i-a scris niciodată, aşa că el n-avea cum să dea citire unei 
scrisori din partea ei. Intregul denunţ nu este decît o năs
cocire a unui oarecare Hirsch, un tînăr lipsit de onestitate, 
pe care nimic nu-l împiedică să toarne, pentru bani peşini, 
oricîte minciuni pofteşte poliţia prusiană. 

De la 15 ianuarie Hirsch nu şi-a mai făcut apariţia la nici 
o adunare ; acum el a fost definitiv exclus din asociaţie. Tot
odată s-a hotărît schimbarea sediului asociaţiei şi a zilei în 
care se ţin adunările. Pînă acum adunările se ţineau în Far
rington street, Gi,ty, la J. W. Masters, Markethouse, şi anume 
joia. Acum ele urmau să se ţină miercurea, la cîrciuma „Rooe 
and Cown" ,  Crown street, Sobo. Hirsch, pe care „directorul 
de poiţie Schllz reuşise isă-1 aducă pe neobservate în imediata 
arpire a lui Marx" ,  nu allase ii după 8 Jui, în ciuda 
„apropierii " sa:le, nici unde îşi are sediul asociaţia şi ii ziua 
în care-şi ţine ea adunări,le. Artît înainte de februarie dt şi după 
aeea, el continua să-şi fabrice „dosarul original cu procese
verbale" joia şi să le darteze rtot joia. E de ajIls să deschizi 
„Koln.sche Zeitung" ca să  găseşti : proces-verbal din 
15  ianuarie (joi) , la fel din 29 ianuarie (joi) , 4 martie (j oi) , 
1 3  ai (joi), 20 mai (joi}, 22 iulie (joi) , 29 iulie (joi) , 23 septem
brie (joi) şi 30 septembrie (joi) . 

Patronul cîrciumii „Rose and Crown" a declarat în faţa 
judecătorului de poliţie din Marlborough street că, începînd 
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din februarie 1 852, „asociaţia d-rului Marx" se întruneşte l. 
el în fiecare miercuri. Liebknecht şi Rings, prezentaţi de 
Hirsch drept secretarii care au întocmit dosarul original cu 
procese-verbale, şi-au autentificat semnăturile lor în faţa ace
luiaşi judecător. In sfîrşit, au fost procurate procesele-verbale· 
întocmite de Hirsch la Asociaţia muncitorească 1 lui 
Stechan 303, astfel că s-a putut compara scrisul lui cu acela 
din dosarul original cu procese-verbale. 

In felul acesta a fost dovedită lipsa de autenticitate a do
sarului original cu procese-verbale, aşa că nu mai era nevoie 
să se procedeze la o critică a conţinutului, care este lichidat 
de propriile sale contradicţii. 

Dificultatea consta în a face ca documentele să ajungă în 
mîinile avocaţilor. Poşta prusiană nu era altceva decît un 
avanpost - ,  care se întindea de la graniţele statului prusac 
pînă la Colonia, pentru a tăia apărătorilor orice posibilitate 
de aprovizionare cu arme. 

A trebuit să se recurgă la căi ocolite, şi primele docu
mente, care au fost expediate la 25 octombrie, au putut să 
ajungă la Colonia abia la 30 octombrie. 

De aceea avocaţii au fost nevoiţi, la început, să se mul
ţumească cu puţinele mijloace de apărare de care puteau dis
pune la Colonia. Prima lovitură Stieber a primit-o de unde nu 
se aştepta. Consilierul juridic Muller, tatăl soţiei doctorului 
Daniels, care e un jurist respectat şi un cetăţean cunoscut 
prin ideile sale conservatoare, a publicat, în numărul din 
26 octombrie al lui „Kolnische Zeitung" , o declaraţie în care 
arăta că fiica sa n-a întreţinut niciodată corespondenţă cu 
Marx şi că dosarul original al lui Stieber nu e altceva decît 
o „mistificare" .  Scrisoara de la 3 februarie 1852, trimisă de 
Marx la Colonia, în care Hirsch este taxat drept agent de 
poliţie şi fabricant de false denunţuri poliţiste, a fost în
tîmplător găsită şi trimisă apărării. In declaraţia prin care 
„partidul lui Marx" anunţă că se retrage din Asociaţia de pe 
Great Windmill street, declaraţie găsiită în arhiva lui Dietz, a 
fost identificată adevărata caligrafie a lui W. Liebknecht. In 
sfîrşit, avocatul Schneider II a primit de la Bimbaum, secretarul 
oficiului de asistenţă a săracilor de la Colonia, scrisori originale 
ale lui Liebknecht, iar de la secretarul particular Schmitz scri
sori originale ale lui Rings. La grefa tribunalului, avocaţii au 
confruntat dosarul proceselor-verbale atît cu scrisul lui 

* Joc de cuvinte : „Post" - - „poşta", „Vorposten" - „avanpost", -
Nota rea. 



Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia. - IV 467 

Liebknecht din declaraţia de retragere cît şi cu scrisorile lui 
Rings şi Liebknecht. 

Stieber, care şi aşa era destul de alarmat de declaraţia 
făcută de consilierul juridic Muller, a afl.t despre aceste cer
cetări grafologice prevestitoare de nenorociri. Pentru a pre
întîmpina lovitura care-l ameninţa, la şedinţa din 27 octom
brie el se ridică din nou şi declară că 

„i s-a păut foarte suspect faptul că semnătura din dosar a lui 
Liebknecht arată foarte diferită de cealaltă, pe care o găsim în docu
mente. De aceea el a început să întreprindă investigaţii mai amănunţite 
şi a aflat că semnatarul procesului-verbal în chestiune se numeşte 
H. Liebknecht, în timp ce înaintea numelui Liebknecht întîlnit în do
cumente se află litera W. 

La întrebarea avocatului Schneider II : „Cine 1-a informat 
că există şi un H. Liebknecht" ,  Stieber refuză să răspundă. 
Schneider II îi cere apoi unele informaţii în legătură cu Rings 
şi Ulmer, care în dosarul proceselor-verbale figurează ca se
cretari alături de Liebknecht. Stieber simte că i se întinde o 
nouă cursă. De trei ori se preface că n-a auzit întrebare.a şi 
caută să-şi ascundă zăpăceala şi, ca să-şi recapete prezenţa 
de spirit, el repetă de trei ori, fără să fie nevoie, cum a ajuns 
în posesiunea dosarului cu procese-verbale. In sfîrşit, bîlbîin
du-se dă unele explicaţii : Rings şi Ulmer nu sînt, probabil, 
nişte nume reale, ci simp�e „nume conspirative ale celor din 
Ligă« .  Faptul că în dosaru� cu procese-verbale este menţio
nat, in 1repitite rînduri, numele d-nei Daniels ca întreţinînd 
1corespondenţă cu Marx ar putea fi explicat, după Stieber, 
piintr-o convenţie potrivit căreia trebuie să se citească soţia 
doctorului Daniels "  şi să se subînţeleagă „ajutorul de notar 
Bembach" .  Avocatul von Honthem îi pune întrebări în le
gătură cu Hirsch. Stieber declară, sub prestare de jurămînt, că 

„nici pe acest Hirsch nu-l cunoaşte. Dar că el nu este un agent 
prusian, după cum se zvoneşte, reiese din faptul că autorităţile pru
siene l-au pus sub supraveghere". 

La un semn al lui Stieber, Goldheim începe să ţîrîie, 
explicînd că „în octombrie 1851  el a fost trimis la Hamburg 
ca să-l prindă pe Hirsch" .  Vom vedea cum acelaşi Goldheim 
este trimis a doua zi la Londra pentru a-l prinde pe acelaşi 
Hirsch. Aşadar, acelaşi Stieber care susţine că a cumpărat de 
la emigranţi, pe bani gheaţă, arhiva lui Dietz şi dosarul ori
ginal cu procese-verbale susţine acum că Hirsch nu poate să 
fie agent prusian pentru că esite emigrant I Pentru el este sufi-
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cient ca cineva să fie emigrant pentru ca, în funcţie de nece
sitate, Stieber să garanteze fie venalitatea lui absolută, fie 
incoruptibilitatea lui absolută. Şi nu este oare Fleury, pe care 
însuşi Stieber, la şedinţa din 3 noiembrie, îl denunţă ca agent 
de poliţie, nu este oare şi acest Fleury un emigrant politic ? 

După ce în dosarul său originl ·U procese-verbale s-au 
produs tot felul de breşe, la 27 octombrie Stieber declară, cu 
o clasică neruşinare, că „el este mai convins ca oricînd de 
autenticitatea dosarului cu procese-verbale".  

La şedi.ţa de la 29 otombrie, expetl confruntă scrio
ri'le lui Liebknecht şi Rings, predate de Birnbaum şi Schmitz, u 
dosarul proceselor-verbale şi deolară .că semnătur:le din acest 
dosar sînt false. 

In rechizitoiul su, d-l prim-procuror Seckendof declară : 

„Datele din dosarul proceselor-verbale corespund cu cele obţinute 
pe altă cale. Numai că parchetul se află în absolută imposibilitate de 
a dovedi autenticitatea dosarului". 

Acest dosar el:e autenic, dar dovezile de autenticitate 
lipsesc. Un u testament I Seckendorf spune în continuare : 

„Apărarea însă a arătat chiar ea că acest dosar, cel puţin, conţine 
mult adevăr, întrucît în el găsim informaţii în legătură cu activitatea 
Jui Rings, despre care pînă acum nu ştia nimeni nimic." 

Dacă pînă •aCl nu ştia nimeni iic despre activitatea 
lui Rings, dosarul iu procese-verbale nu ne dă nici un fel de 
infonnaţii în această privinţă. Ceea •Ce e spne acolo despre 
activitatea li Rings nu putea să consituie o mărtuie menită 
să confirme conţinutul dsarului u procese-verbale, iar în ce 
privel:e foma .ui, le dovedeau că semnătura unuia dintre 
membrii „partidului �ui Marx" a fost de fapt pltogrfiată. 
Aşadar, ce1e spuse despre Rings dovedesc, după cum se 
expimă Seckendorl, „că acest dosar, cel puţin, conţine mult 
adevăr" , şi anume un adevărat fals. Pa1chel general (repre
zentat p rin Saedt-Seckendorf) şi direcţia poştei :u dschis, 
împreună cu Stieber, o sorisoare adresată lui Kothes. Prin 
urmare, ei şiau da:a sosirii lui, ştiau deci că Stieber a cois 
un sperjur atunci dnd a airmat, mai întîi, că curierul a sosit 
la 17 ,  iar după 1aceea că a sosit 1a  1 0  octombie, şi depre 
soare ia spus mi întîi 1că a primtt .. o 1a 19 ,  iar după aceea 
că a pimit-o la 1 2  odtombrie. Ei erau cmplidi li. 

La şedinţa de la 27 octombrie, Stieber ia încercat să-şi 
-păstreze prezenţa de spirit, dar în zadar. l se tmea că în 
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orice zi pot veni de [a Londra documente demascatoare. 
Stieber se simţea tare prost şi tot atît de prost se simţea ş i  
statul pusian întruchipat de el. Demascarea în faţa publicului 
căpăta proporţii periculoase. De aceea la 28 octombrie a fost 
tris la Londm locotenentul de poliţie Glldheim oa să sal
veze patria. Şi ce a făout el 1a Londra ? A încercat, cu ajJtorul 
lui Greif şi l lui Fleury, să-l determine pe Hirsch să vină la 
Colonia şi, sub numele de H. Liebknecht, să întărească sub 
jurămînt autenticitatea dosarului cu procese-verbale. Lui 
Hirsch i-a fost oferită o pensie de stat în toată regula. Dar el 
avea instinctul său de poliţist, care era tot atît de dezvoltat 
ca al lui Goldheim. Hirsch şta că nu este nici procuror, nici 
locotenent de poliţie şi nici consilier poliţienesc şi, ca atare, 
nu are privilegiul sperjurului. El presimţea că va fi lăsat fără 
nici un sprijin de îndată ce lucrurile vor căpăta o întorsătură 
defavorabilă. Hirsch nu voia să devină ţap * şi mai cu seamă 
ţap ispăşitor. De aceea el a refuzat categoric. Guvernului 
creştin german al Prusiei î i  rămînea însă gloria de a fi în
cercat să cumpere un martor mincinos într-un proces penal 
în care erau în joc capetele compatrioţilor săi acuzaţi. 

Goldheim, prin urmare, s-a întors la Colonia fără să fi făcut 
nici o ispravă. 

a şedinţa de la 3 noiembrie, după încheierea rechizi
toriului şi înainte de a se da cuvîntul apărării, Stieber, văzîn
du-se prins între ciocan şi nicovală, intervine încă o dată în 
discuţii şi declară sub jurămînt că 

„el a trebuit să procedeze la noi cercetări în legătură cu dosarul 
cu procese-verbale. El l-a trimis pe locotenentul de poliţie Goldheim 
de la Colonia la Londra şi i-a încredinţat misiunea de a efectua aceste 
cercetări. Goldheim a plecat la 28 octombrie şi s-a întors la 2 noiem
brie. El se află aici". 

La un semn al stăpînului său, îşi face apariţia Goldheim, 
care declară sub jurămînt că, 

„odată sosit la Londra, s-a adresat mai întîi locotenentului de poli
ţie Greif, care l-a condus în cartierul Kensington, la agentul de poliţie 
Fleury, acela care i-a predat lui Greif dosarul. Fleury i-a mărturisit 
acest lucru lui, martorul Goldheim, şi a afirmat că el a primit într-a
devăr dosarul de la un membru al partidului lui Marx, pe nume 
H. Liebknecht. Fleury a recunoscut fără nici o şovăială chitanţa pentru 
'banii primiţi pe dosar, semnată de H. Liebknecht. El n-a putut să 
dea de Liebknecht la Londra, întrucît, după afirmaţia lui Fleury, acesta 

• Joc de cuvinte : Hirsch - nume de familie, „Hirsch" - „cerb". -
Nota red. 
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se temea să apară 1n public. La Londra, el, martorul, a căpătat convin
gerea că conţinutul dosarului, cu excepţia citorva erori, este perfect 
autentic. Acest lucru i-a fost confirmat mai cu seamă de agenţi ai săi 
demni de încredere, care au asistat la şedinţele asociaţiei lui Marx, dar 
dosarul acesta nu este dosarul original al proceselor-verbale, ci numai 
un caiet de însemnări în care era consemnat tot ce s-a petrecut la şe
dinţele asociaţiei lui Marx. Cit despre provenienţa dosarului, care n-a 
fost pe deplin clarificată, în această privinţă există doar două ipoteze 
valabile. Sau el, după cum ne asigură categoric agentul, a fost întoc
mit de către Liebknecht, care, pentru a-şi ascunde trădarea, a evitat 
să scrie CU propria-i ină, sau, dacă nu, agentul Fleury a primit în
semnările pentru dosar de la alţi doi prieteni ai lui Marx, emigranţii 
Dronke şi Imandt, şi, pentru a da o valoare cit mai mare mărfii sale, 
a prezentat aceste însemnări sub forma unui dosar original cu procese
verbale. Prin agentul de poliţie Greif s-a stabilit în mod oficial că 
Dronke şi Imandt s-au întîlnit adeseori cu Fleury ... Martorul Goldheim 
declară că la Londra s-a convins că tot ce s-a spus mai înainte despre 
<şedinţele secrete care au avut loc la Marx, despre legăturile dintre 
Londra şi Colonia, despre corespondenţa secretă etc. corespunde pe de
plin adevărului. Pentru a dovedi cit de bine informaţi sînt şi astăzi 
agenţii prusieni de la Londra, martorul Goldheim face cunoscut că la 
27 octombrie s-a ţinut, la Marx, o şedinţă strict secretă în cadrul că
reia au fost dezbătute măsurile ce urmau să fie luate împotriva dosa
rului cu procese-verbale, şi în special împotriva d-lui consilier de po
liţie Stieber, care devenise extrem de supărător pentru partidul de la 
Londra. Hotărîrile şi documentele respective, spune el, au fost trimise, 
în cel mai strict secret, avocatului Schneider II. Printre hîrtiile trimise 
acestuia se află şi o scrisoare particulară, trimisă de Stieber, în 1848, 
lui Marx, care se afla pe atunci la Colonia, şi pe care acesta o ţinea 
în mare secret, pentru că spera să-l compromită cu ajutorul ei pe mar
torul Stieber". 

Martorul Stieber se 1iică imediat şi declară că l i-a scris 
atunci lui MaTx în l egră cu o cafomnie infamă, că l-a 
ameninţat cu darea în j ud:cată etc. 

„Nimeni în afară de mine şi de Marx nu poate şti acest lucru, şi el 
constituie, desigur, cea mai bună dovadă de veracitatea informaţiilor 
primite de la Londra". 

Aşadar, după Golheim, dosarul originl cu procese
vrhale, abs•tracţie făc?nd de părţile sale false, este „perfect 
autentic" .  L- a ·convins de autenticitatea 1lui mai cu seamă 
.aptul că el nu este un dsar origin. ·cu procese-verb le, ci 
do1ar „un caiet de însemnări" .  Dar Stieber ? Stieber nu se simte 
în ii un caz ca ·un om căzt din noi, ci, dimpotrivă, a n 
om căruia i s- a luat o piatră de pe inimă. In ultimul moment, 
cînd itocmai a fost ascultat liml cuiînt l acuzării şi priml 
cuvînt al ap ără•rii n .. a fo1t încă rostit, Stieber, cu ajutorul lui 
G oldheim l său, face ·oa, într�o diipiită, dosarul oniginl u 
procese-verble să se transforme într-un cit de însemnăi. 
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D acă doi poliţişti se acuză între ei că umblă cu minciuna, nu 
dovedesc ei prin aceasta 1că slujesc .îndoi adevărul ? Stieber 
se foloseşte de Goldheim p entru a-şi acoperi retragerea. 

Go1dheim se jură c ă, „odată sosit a Lond1a, s-a adresat 
mai întîi focotenentului de p oliţie Greif, care ·l-a condus în 
catierul KeSington, la agentul de p01liţie Fleury " .  Cine n-ar 
jura, după itoate ·astea, că bietul Galdheim, împreună .cu Joco
ten::ul de poliţie Greif, şi-au sleit pur şi simplu puterile pînă 
ce au ,ajuns �a Fleury, în îndep11tatul cartier Knsingbon ? Dar 
locotenentul de p iliţie Greif locuieşte în casa agentului de 
poliţie Fleury, şi anume •U un etaj mai sus, 1aşa 1că, de fapt, 
nu Greif .l-a 1condus pe Goldheim la Fleury, d, dimpO!tiivă, 
Fleury !l-a condus pe Goldheim la Greif. 

„Agentul de poliţie Fleury din cartieM Kensingiton ! "  Cîtă 
p recizie I Vă mai puteţi îndoi, în acest •caz, de dmgostea de 
adevăr a guvenului prusLan, care îşi denunţă propriii săi 
agenţi, arată m îi cheamă şi unde locuiesc şi îi dă astfel de 
gol ? Dacă dosarul ·cu procese-verb ale reprezint ă  un fals, 
aunci adresaţi-vă numai „ agentului de p aliţie Fleury il 
Kenington" .  Minuna: I Adresaţi-vă 'lui Pierre, secre tarul 
p artilar din arondismentul l 1 3-Uea. Fiindcă, dacă vrei să 
desemnezi în mod exact un .individ sau altul, a1unci nu si 
numai numele lui, d .şi p renum!le. Nu Fleury, ci Charles 
Fleury. Trebuie arăitat u ce se îndeletniceşte în văz.ul tuturor 
acest individ, i ar nu ce profesiune pmctică pe ascuns. Aşadar, 
negustorul Charles Fleury, iar nu agentul de poliţie Fleury. Şi, 
dacă vrei să spui unde locuieşte, tunci trebuie să indici nu 
numai cartierul respectiv din Londra, care, la drept vorbind, 
este mare cît un întreg oraş, ci cartierul , strada şi numărul 
casei. Aşadar, nu agentul de poliţie Fleury din Kensington, ci 
negustorul Charles Fleury, 1 7, Victoria road, Kensington. 

Dar „locotenentul de poliţie Greii" este, cel puţin, spUJs pe 
şleau. Totuşi, dacă locotenentul de poliţie Greif este repar
tizat la ambasada din Londra .şi din locotenent devine 
attache, * atunci este vorb a de un attachem ent ** care nu are 
nimic de"a face cu justiţia. Pornirile inimii sînt totuna cu 
glasul soartei. 

Aşadar, după cum încearcă să ne asigure locotenentul de 
p oliţie Goldheim, agentul de p oliţie Fleury ne asigură că 
dînsul a p rimit dosarul de la un om care într-adevăr l-a asi
gurat că el este H. Liebknecht şi care i-a dat chiar lui Fleury 

* - ataşat. - Nota trad. 
** - ataşament. - Nota trad. 
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o chitanţă. Numai că Goldheim n-a putut „pune mîna " pe 
acest H. Liebknecht a Londra. Goldheim ar fi putut, în acest 
caz, să rămînă liniştit la Colonia, căci asigurările d-lui con
silier de poliţie Stieber nu devin mai solide prin faptul că ele 
ne sînt prezentate numai sub forma asigurărilor date de loco
tenentul de poliţie Goldheim, autentificate de locotenentul de 
poliţie Greif, căruia, la rîndul său, a gentul de poliţie Fleury 
îi face serviciul de a-i autentifica şi el asigurările. 

Fără a se lăsa descuraj at de experienţa sa puţin îmbucură
toare de la Londra, Goldheim, cu marea capacitate de con
vngere care-l caracterizează şi care Ja el trebui e  să ţină loc 
capacităţii de a raţiona, s-a convins „pe deplinu că „tota ce a 
declarat Stieber sub jurămînt despre „partidul li Marx " ,  des
pre legăturile lui u Colonia etc. „1corespunde pe de-a-ntregul 
realităţii " .  Şi nici acum, dpă ce subaltenul său Gj_dheim i-a 
prezntat run itestimonium paupertatis *, nici acum nu este 
acoperLt d-J consilier de poliţie Stieber ? Prin felul său de a 
face dlaraţii cu jurămînt, Stieber a obţinut un singur rezul
tat : el a dat p este oap �erarhia prusacă. Nu-11 credeţi pe d-l 
donsilier de poliţie ? Bine. El s-a compromis. Dar în acest oaz 
l veţi crede pe locotenentul de poliţie. Nu11 credeţi pe loco
tenentul de poliţie ? Atuni e şi mai bine. In acest caz nu vă 
mai Tămîne decît să-l credeţi cl puţin pe a gentul de poliţie, 
alias mouchardus vulgaris **. Asemenea eretică oonfuzie de 
idei ne oferă Stieber, amatorul de jurăminte. 

După ce, pînă acum, Goldheim ne-a făJout dovada că, aşa 
cum s-a convins şi el fo Londra, dosarul original cu procese
verbale nu există, iar în ce p riveşte existenţa iui H. Lieb
knecht e1 nu poate deoît să constate că Ja Londra nu se poate 
„pune mîna" pe el ; după ce s-a convins tocmai în felul acesta 
că „toateu declaraţiile li Stieber cu privire la „partidul lui 
Marx" corespund „pe de-a-ntregul realităJiiu,  l este, în sfîrşit, 
nevoit ca, în afară de aceste argumente negative, ·care, după 
părerea lui Seckndorf, c'onţin „mult adevăr" ,  să p rezinte şi 
un argument p ozitiv, menit să arate „cît d e  bine informaţi 
sînt şi astăzi agenţii prusieni de la Londra " .  Ca dovadă el 
citează faptul că la 27 octombrie „s-a ţinut la Marx o şedinţă 
strict secreită".  La această şedinţă strict 5ecretă au fost dezbă
tute măsurile care urmau să fie 1luate împotriva dosarului cu 
procese-verbale şi a „extrem de supăTătorului " consilier de 

* - certificat de paupertate. - Nota trad. 
** - cu alte cuvinte pe spionul ordinar. - Nota trad. 
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poliţie Stieber. Decretele şi hotărîrile respective „au fost 
trimise, în cel mai strict secret, avocatului Schneider II " .  

Cu toate c ă  l a  această şedinţă au fost de faţă ş i  agenţi 
prusieni, drumul pe care l-au luat scrisorile le-a rămas totuşi 
„absolut necunoscut" ,  aşa că poşta, în ciuda tuturor eforturi
lor, nu le-a putut reţine. Face să ascultaţi, pe sub îmbătrînite 
bolţi, ţîrîitul melancolic al greiemlui * : „ScrisoriJe şi doumen
tele respective au fost trimise, în cel mai strict secret, avoca
tului Schneider II" .  In cel mai strict secret pentru agenţii 
secreţi ai lui Goldheim. 

Inchipuitele hotărîri cu privire la dosarul cu procese
verbale nu puteau fi luate într-o şedinţă absolut secretă ţinută 
la Marx în ziua de 27 octombrie, pentru că el încă de la 
25 octombrie trimisese datele principale cu privire a falsitatea 
dosarului cu procese-verbale nu lui Schneider II, i d-lui von 
Hontheim. 

Că, în general, au fost trimise documente la Colonia, asta 
i-o şopteşte poliţiei nu numai conştiinţa ei necurată. La 
29 octombrie, Goldheim a sosit la Londra, iar a 30 octombrie 
el a găsit în „Morning Advertiser",  „Spectator" ,  „Examiner" ,  
„Leader" ş i  „People's Paper" o declaraţie semnată de  Engels, 
Freiligrath, Marx şi Wolff t *, în care aceştia atrag atenţia 
publiclui englez asupra dezvăluirilor ce vor fi făcute de către 
apărare în legătură cu forgery, perjury, falsification of docu
ments * 1 *, într-un cuvînt cu privire la infamiile poliţiei pru
siene. Expedierea documentelor a fost ţinulă „alît de secret" ,  
încît „partidul lui Marx" ,  î n  mod oficial, a adus acest lucru la 
cunoştinţa publicului englez, ce-i drept abia la 30 octombrie, 
după ce Goldheim sosise la Londra, iar documentele ajunse
seră la Colonia. 

Cu toate acestea, şi la 27 octombrie au fost trimise dou
mente la Colonia. De unde a aflat acest lucru atotştiutoarea 
poliţie prusiană ? 

Poliţia prusiană nu a acţionat atît de secret ca „partidul 
lui Marx" .  Dimpotrivă, cu cîteva săptămîni înainte şi în văzul 
tuturor, ea a postat în faţa casei lui Marx doi dintre copoii ei, 
care-l supravegheau, din stradă, du soir jusqu'au matin, du 
matin jusqu'au soir * * * *  şi-l urmăreau pas cu pas. Şi iată că la 
27 octombrie Marx a legalizat în mod oficial la o judecătorie 

* Joc de cuvinte, bazat pe consonanţa cuvîntului „Heimchen" 
„greier" cu numele Goldheim. - Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, pag. 403-404. - Nota red. 
*** - falsul, sperjurul, contrafacerea de documente. - Nota trad. 

**** - din seară pînă-n zori şi din zori pînă-n seară. - Nota trad. 

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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de poliţie absolut publică din Marlborough street, în prezenţa 
reporterilor ziarelor engleze, documentele absolut secrete care 
conţineau mostre de caligrafia autentică a lui Liebknecht şi 
Rings, precum şi declaraţiile făcute de patronul cîrciumii 
„Crcn" în legătură cu data ţinerii adunărilor. Ingerii păzitori 
prusieni s-au ţinut după el de la locuinţa sa pînă în Marl
borough street şi din Marlborough street înapoi pînă la 
locuinţa sa şi apoi de la locuinţa sa pînă la poştă. Ei au dis
părut numai cînd Marx a pornit în secret spre judecătorul de 
poliţie din cartier pentru a-i cere să emită un ordin de arestare 
împotriva celor doi „adepţi" ai săi. 

De altfel, guvernul prusian mai dispunea de încă o cale. 
Iată despre ce este vorba : dooumentele autentificate la 27 oc
tombrie şi datate 27 octombrie au fost trimise de Marx la 
Colonia direct prin poştă, pentru a apăra astfel de ghearele 
vulturului prusac duplicatul lor, expediat în cel mai s trict 
secret. Aşadar, poşta şi poliţia din Colonia ştiau că nişte docu
mente datate 27 octombrie au fost expediate de Marx, şi Gold
heim nu avea nevoie să se deplaseze la Londra pentru a 
descoperi acest secret. 

Goldheim simte că l trebuie să arate, în fine, ceva, adic. 
ce „anume" s-a hotărît, „în şedinţa strkt secretă de la 27 oc
tombrie " ,  să i se trimită lui Schneider II, şi el arată că  acest 
ceva este scrisoarea adresată de către Stieber lui Marx. Din 
păcate însă, Marx n-a trimis această scrisoare la 27, ci la 
25 octombrie, şi nu lui Schneider II, ci d-lui von Hontheim. 
Dar de unde ştia poliţia că Marx păstrează încă scrisoarea lui 
Stieber şi că vrea s-o trimită apărării ? Să-l lăsăm totuşi pe 
Stieber să ia din nou cuvîntul. 

Stieber speră să11 împiedice, prin praevenire *, pe Schnei
der II să dea citire acestei scrisori extrem de „neplăcute" 
pentru el. Dacă Goldheim spune că scrisoarea mea se află la 
Schneider II şi, pe deasupra, că acesta a primit-o datorită 
„legăturilor sale criminale cu Marx" - îşi face Stieber soco
teala - înseamnă că Schneider II va distruge scrisoarea pen
tru a dovedi că agenţii lui Goldheim sînt greşit informaţi şi c ă, 
în ce-l priveşte, nu se află în legături criminale cu Marx. De 
aceea Stieber se ridică repede, redă în mod denaturat conţi
nutul scrisorii şi încheie cu uimitoarea exclamaţie : „Nici un 
om în afară de mine şi de Marx nu poate şti acest lucru, ceea 
ce constituie, desigur, cea mai bună dovadă de veracitatea 
informaţiilor primite de la Londra" . 

* - acţiune preventivă. - Nota trad. 
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Stieber are o metodă a lui proprie de a ţine ascunse 
secrete care nu-i convin. Dacă nu vorbeşte el, atunci trebuie 
să tacă toată lumea. De aceea, în afară de el şi de o anumită 
damă în vîrstă, „nimeni nu poate şti " că odinioară el a trăit 
în apropiere de Weimar ca homme entretenu *. Dar dacă 
Stieber avea toate motivele să facă totul pentru ca nimeni în 
afară de Marx să nu ştie nimic despre scrisoare, Marx, în 
schimb, avea toate motivele să facă în aşa fel ca toată lumea 
s ă  afle despre ea, afară de Stieber. Acum ştim care este cea 
mai bună dovadă de veracitatea informaţiilor primite de la 
Londra. Cum o fi arătînd atunci cea mai proastă dovadă a lui 
Stieber ? 

Dar Stieber comite iarăşi, cu bună ştiinţă, un sperjur cînd 
spune : „nici un om în afară de mine şi de Marx nu poate 
şti acest lucru". El ştia că nu Marx, ci un alt redactor al „Noii 
gazete renane" a răspuns la scrisoarea lui 304• ln orice caz, 
„un om în afară de el şi de Marx" .  Pentru ca acest lucru să 
fie cunoscut de şi mai mulţi oameni, redăm aici cuprinsul 
acestei scrisori : 

In nr. 77 al „Noii gazete renane" a apărut o corespondenţă din 
Frankfurt pe Main, datată 21 decembrie, care conţine o minciună sfrun
tată, şi anume că eu m-aş fi dus la Frankfurt în calitate de spion po
liţienesc pentru ca, sub aparenţa unui om cu principii democrate, să 
dau de urma ucigaşilor ducelui Lichnovski şi ai generalului Auerswald. 
Pe ziua de 21 eu am fost într-adevăr la Frankfurt, unde am stat doar 
o singură zi, roslul călătoriei mele fiind, după cum se poate vedea din 
alăturatul document, să aranjez o chestiune parliculară a d-nei von 
Schwezler, care locuieşte în acest oraş ; m-am întors de mult la Berlin, 
unde mi-am reluat de multă vreme activitatea mea de avocat. De alt
fel vă atrag atenţia asupra dezminţirii oficiale în legătură cu această 
chestiune, publicată în „Frankfurter Oberpostamts-Zeitung" nr. 338 din 
21 decembrie şi în nr. 248 al ziarului local „National-Zeitung". Cunos
cînd respectul dv. pentru adevăr, îmi permit să sper că veţi publica de 
îndată în gazeta dv. dezminţirea alăturată şi, potrivit obligaţiilor dv. 
legale, îmi veţi indica numele celui ce v-a dat această informaţie min
cinoasă, întrucît nu pot lăsa nepedepsită o asemenea calomnie ; în caz 
contrar, cu tot regretul, voi fi nevoit să iau eu însumi măsuri împotriva 
unei redacţii care se bucură de toată consideraţia. 

Cred că, în ultima vreme, democraţia nu datorează nimănui mai 
mult decît mie. Eu sînt acela care am smuls din plasa justiţiei penale 
sute de democraţi puşi sub acuzare. Eu sînt acela care, încă din vremea 
cînd în localitate fusese introdusă starea de asediu, cînd laşii şi jalnicii 
pigmei (aşa-zişii democraţi) dezertaseră de mult de pe cîmpul de bătă
lie, am înfruntat cu neînfricare şi perseverenţă autorităţile şi continuu 
să fac şi azi la fel. Dacă nişte organe democratice se comportă astfel 
faţă de mine, acest lucru este prea puţin încurajator pentru continu
area eforturilor de pînă acum. 

* - întreţinut. - Nota trad. 

at * 



Karl Marx 

Dar ceea ce este mai minunat în cazul de faţă este obtuzitatea 
organelor democrate. Zvonul că m-aş fi dus la Frankfurt în calitate de 
agent de poliţie a fost lansat mai întîi de „Neue Preussische Zeitung", 
această faimoasă publicaţie a reacţiunii, cu scopul de a-mi submina 
activitatea mea de avocat, care a devenit atît de incomodă pentru ea. 
Celelalte ziare berlineze au dezminţit de mult acest zvon. Publicaţiile 
democratice sînt însă destul de mărginite ca să repete o asemenea 
minciună stupidă. Dacă aş i vrut să mă duc la Frankfurt ca spion, 
atunci e clar că nu s-ar fi scris dinainte despre asta în toate ziarele ; şi 
ce nevoie avea Prusia să trimită un funcţionar de poliţie la Frankfurt, 
unde se află destui funcţionari pricepuţi în materie ? Imbecilitatea a 
fost întotdeauna latura slabă a democraţiei, în timp ce adversarii ob
ţineau victorii prin abilitatea lor. 

O minciună tot atît de infamă este şi afirmaţia potrivit căreia, cu 
ani în urmă, am fost spion poliţienesc în Silezia. Pe atunci eu eram 
funcţionar de poliţie, oficial angajat, şi îmi făceam datoria ca atare. Pe
seama mea au fost răspîndite cele mai josnice minciuni. Să poftească 
cineva să dovedească că am încercat să-i intru sub piele. Fiecare poate 
să mintă şi să spună ce vrea. Aştept deci de la dv., pe care vă con
sider o persoană onestă şi onorabilă, un răspuns grabnic şi satisfăcător. 
Ziarele democratice de la noi s-au discreditat prin nenumăratele lo
minciuni şi cred că nu vreţi să ajungeţi şi dv. în aceeaşi situaţie. 

Al dv. devotat, 
Stieber, doc.or în drept etc., 

Berlin, 26 decembrie 1848 

Berlin, Ritterstrasse, 65 

Dar de unde ştia Stieber că scrisoarea lui a fost trimisă de 
Marx la 27 octombrie lui Schneider II ? Ea a fost trimisă, însă 
nu la 27, ci la 25 octombrie, şi nu lui Schneider II, ci lui von 
Hontheim. El nu ştia, prin urmare, decît că scrisoarea asta 
mai există încă şi bănuia că arx va comunica conţinutul ei 
unuia dintre apărători. Dar pe ce se baza o asemenea 
bănuială ? Cînd a sosit la Londra „Kolnische Zeitung" cu de
poziţia făcută de Stieber la 18 octombrie în legătură cu 
Cherval, Marx a trimis spre publicare ziarelor „Kolnische 
Zeitung" ,  „Berliner National-Zeitung" şi „Frankfurter Journal" 
o declaraţie, datată 2 1  octombrie, în a cărei parte finală îl 
ameninţa pe Stieber cu scrisoarea lui, pe are continua s-o 
păstreze. Pentru a asigura caracterul „strict secret" al scri
sorii, Marx publică chiar el o declaraţie prin care face 
cunoscută existen,a ei. Datorită laşirtăţii presei germane decla
'aţia nu apare, însă din acest moment p oşta prusiană - iar
o dată u poşrta iprusiană, şi Stieber l ei - a căpătat ouvenita 
informaţie. 
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Ce veşti a adus atunci de a Londra ţîrîitorul Goldheim ? 
Că Hirsch nu j ură strîmb, că H. Liebknecht nu are o exis

tenţă „palpabilă" şi că dosaul oniginal cu procese-verbale e 
departe de a fi ceea ce se pretinde că este, că atotştiutorii 
agenţi de la Londra ştiu tot ce a publicat „partidul lui Marx" 
în presa londoneză. Pentru a salva onoarea agenţilor prusieni, 
Goldheim le atribuie lor sărăcăcioasele informaţii scoase * din 
scrisorile deschise şi sustrase de ei. 

In şedinţa de Ila 4 noiembrie, dipă ce Schneider II l-a 
făcut praf pe Stieber cu dosarul lui u procese-verbale şi a 
dovedit că acesta se face vinovat de fals şi sperjur, itieber se 
ridică pentru ultima oară şi dă expresie indignării sale fără 
margini. S-a ajuns pînă acolo cu îndrăzneala, spune el plin de 
revoltă, că pînă şi d-l Wermuth, directorul de poliţie Wermuth, 
este acuat de sperjur. Stieber s-a întors deci din nou la scara 
ierarhică ortodoxă, la linia ascendentă. Mai înainte el se 
mişca în linie eterodoxă, în linie descendentă. Dacă nu vor 
să-l creadă pe el, consilierul de poliţie, atunci să-l creadă pe 
locotenentul său de poliţie ; şi dacă nu pe locotenentul de 
poliţie, atunci pe agentul de poliţie al acestui locotenent ; şi 
dacă nu pe agentul Fleury, atunci, în orice caz, pe subagentul 
Hirsch. Acum iprocedează tocmai invers. El, care e cosi
lier de poliţie, poate c-o fi jumt 1strîmb ; dar W ermuth, care e 
director de poliţie, să iie el în stare de aşa ceva ? E de ne
crezut I In supărarea sa, el îl laudă pe Wermuth cu o amără
ciune crescîndă ** , tratează pe cei de faţă cu Wermuth curat, 
cu Wermuth ca om, cu Wermuth ca avocat, Wermuth ca tată 
de familie, cu Wermuth ca director de poliţie, cu Wermuth 
for ver ***. 

Chi1r şi acum, in şedinţă publkă, Stieber încearcă să-i ţină 
pe ,acuzaţi au secrt **** şi să ridice o barieră între apărare 
şi materialul destinat apărării. El îl acuză pe Schneider II de 
„legături criminale" cu Marx. Prin aceasta, spune Stieber, 
Schneider comite un atentat împotriva celor mai înalte auto
rităţi prusiene. Pînă şi Gobel, preşedintele curţii cu j uri, pînă 
şi l se simte stînjenit de presiunea [ui Stieber. Şi vrînd
nevrînd el este nevoit, fie şi într-o formă des1tul de Jaşă şi de 
sluganică, să-l sfichiuiască din dnd în cînd pe Stieber. Dar 

* Joc de cuvinte, bazat pe consonanţa dintre cuvîntul „aufge
stieberte" - „scoase" şi numele Stieber. - Nota red. 

'* Joc de cuvinte : „Wermuth" înseamnă şi „amărăciune", „pelin", 
„vin-pelin". - Nota red. 

*** - în vecii vecilor. - Nota trad. 
**** - .la secret, complet izolaţi. - Nota trad. 



�78 Karl Marx 

Stieber are şi el, în felul său, dreptate. Căci nu numai el, per
sonal, este ţintuit la stîlpul infamiei, ci o dată cu el şi parchetul, 
tribunalul, poşl, guvernul, prezidiul poliţiei din Berlin, 
ministerele, ambasada prusiană de la Londra, într-un cuvînt 
întregul stat prusian, cu dosarul original cu procese-verbale 
în mină. 

D-lui Stieber îi este permis acum să publice răspunsul la 
scrisoarea lui din partei „Noii gazete renane" .  

Dar s ă  ne întoarcem încă o dată l a  Londra, împreună cu 
Goldheim. 

Aşa cum Stieber nu ştie încă unde se află Cherval şi cine 
este propriu-zis acest Cherval, tot aşa şi provenienţa dosaru
lui cu procese-verbale, după cum reiese din depoziţia făcută 
de Goldheim (la şedinţa de la 3 noiembrie) , nu este încă pe 
deplin clarificată. Pentru clarificarea ei, Goldheim emite două 
ipoteze. 

„Există - spune el - doar două căi de explicare a provenienţei, 
care n-a fost încă pe deplin clarificată, a dosarului. El, după cum ne 
asigură categoric agentul, sau a fost într-adevăr întocmit de Liebknecht, 
care, pentru a-şi ascunde trădarea, a evitat să folosească caligrafia sa 
obişnuită", 

V. Lieblmecht, precum se ştie, face parte din „partidul lui 
Marx" .  Dar tot atît de bine se ştie că semnătura Liebknecht 
din dosarul cu procese-verbale nu ap,arţine lui W. Liebknecht. 
De aceea, la şedinţa din 27 octombrie, Stieber declară sub 
jurămînt că această caligrafie nu aparţine lui W. Liebknecht, 
ci unui alt Liebknecht, unui oarecare H. Liebknecht. El a aflat 
de existenţa acestui alter ego, dar nu ne poate spune din ce 
sursă provin informaţiile sale. Goldheim declară sub jurămînt : 
„Fleury a afirmat că a primit într-adevăr dosarul de Ia un 
membru al «partidului lui Marx»,  pe nume H. Liebknecht" . 
In continuare Goldheim declară că „el n-a putut pune mina pe 
acest H. Liebknecht la Londra" .  Atunci ce semne de existenţă 
a dat pînă acum H. Liebknecht, cel descoperit de Stieber, 
lumii în general şi locotenentului de poliţie Goldheim în spe
cial ? Nici un alt semn de existenţă în afară de caligrafia sa 
din dosarul original cu procese-verbale ; dar acum Goldheim 
declară că „Liebknecht a evitat să se folosească de caligrafia 
sa obişnuită" .  

Pînă acum H. Liebknecht n-a existat decît prin caligrafia 
sa. Acum însă nu mai rămîne nimic din el, nici caligrafia şi 
nici măcar punctul de pe „i" .  Dar de unde ştie Goldheim că 
H. Liebknecht, a cărui existenţă îi este cunoscută din caligra-
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fia dosarului cu procese-verbale, are o caligrafie diferită de 
aceea a dosarului cu procese-verbale rămîne deocamdată un 
secret al lui Goldheim. Dacă Stieber îşi are minunile lui, de 
ce să nu le aibă şi Goldheim pe ale lui ? 

Goldheim uită că şeful său Stieber a şi confirmat, sub 
prestare de jurămînt, existenţa lui H. Liebknecht şi că el în
suşi a declarat, cu puţin mai înainte, acelaşi lucru tot sub 
prestare de jurămînt. Dar chiar în clipa cînd jură că H. Lieb
knecht există, el îşi aminteşte că H. Liebknecht nu este decît 
un expedient necesar al lui Stieber, o minciună dictată de 
nevoie, iar nevoia nu cunoaşte legi. El îşi aminteşte că în 
realitate nu există decît un singur Liebknecht, W. Liebknecht ; 
dar, dacă el într-adevăr există, atunci semnătura din dosarul 
cu procese-verbale este falsă. El nu are curajul să recunoască 
că Hirsch, subagentul lui Fleury, o dată cu falsul dosar cu 
procese-verbale, a confecţionat şi o iscălitură falsă. De aceea 
el emite ipoteza : „Liebknecht a evitat să se folosească de 
propria lui caligrafie" .  Să emitem şi noi o ipoteză : Pe vremuri 
Goldheim a falsificat o dată nişte bancnote. El a fost deferit 
justiţiei şi s-a dovedit că semnătura care figura pe bancnotă 
nu era aceea a directorului băncii. Să nu mi-o luaţi în nume 
de rău, domnilor, va spune Goldheim, să nu mi-o luaţi în 
nume de rău ! Bancnota este autentică. Ea emană de la însuşi 
directorul băncii. Dacă semnătura nu-i aparţine chiar lui, ci a 
fost falsificată de cineva, ce legătură are asta cu problema în 
discuţie ? „Se vede că el a evitat să se folosească de propria 
1 ui caligrafie " .  

Sau, continuă Goldheim, în caz că ipotez,a cu Liebknecht 
este falsă : 

„Sau agentul Fleury a obţinut însemnări pentru acest dosar de la 
alţi doi prieteni ai lui Marx - emigranţii Dronke şi Imandt - şi, pen
tu a da o valoare mai mare mărfii sale, le-a prezentat sub forma unui 
dosar original cu procese-verbale. S-a stabilit, doar, în mod oficial, prin 
locotenentul de poliţie Greif, că Dronke şi Imandt se întîlneau adeseori 
cu Fleury". 

Sau ? De unde vine acest „sau" ? Dacă un dosar cum e 
dosarul original cu procese-verbale este semnat de trei 
persoane, şi anume de Liebknecht, Rings şi Ulmer, nimeni nu 
va deduce de aici că „el e opera lui Liebknecht" sau a lui 
Dronke şi Imandt, ci că e opera lui Liebknecht sau a lui Rings 
şi Ulmer. Nu cumva nenorocitul de Goldheim, care, în sfîrşit, 
s-a ridicat şi el pînă Ia judeata disjunctivă - sau, sau - o 
să spună şi el : „Rings şi Ulmer au evitat să se folosească de 



propria lor caligrafie" ? Goldheim însuşi consideră necesar să 
dea o nouă întorsătură procesului. 

Dacă dosarul original cu procese-verbale nu este opera lui 
Liebknecht, aşa cum ,afirmă agentul Fleury, înseamnă că el a 
fost alcătuit chiar de Fleury, dar însemn.rile respective au 
fost obţinute de la Dronke şi Imandt, care, aşa cum a stabilit 
în mod oficial locotenentul de poliţie Greif, se întîlneau adese
ori cu Fleury. 

„Pentru a da o valoare mai mare mărfii sale" , spune Gold
heim, Fleury prezintă însemnările sub forma unui dosar ori
ginal cu p rocese-verbale. El nu numai că comite un fals, dar 
plăsmuieşte semnături. Şi face toate acestea „pentru a da o 
valoare mai m.are mărfii sale " .  Un om atît de conştiincios cum 
este acest agent prusian, care din lăcomie de cîştig confec
ţionează procese-verbale şi plăsmuieşte semnături, este, în 
orice cz, inoapabil să confecţioneze însemnări false. Aceasta 
este 1concluzia �a care ajunge Goldheim. 

Dronke şi Imandt au venit Ja Londra abia în aprilie 1 852, 
după ce au fost expulzaţi de către autorităţile elveţiene. Dar 
o treime din dosarul originl rcu procese-verbale oonstă din 
procesele-verbale din 'lunile ianuarie, februarie şi martie 1 852. 
Prin urmare, o treime din acest dosar a fost alcătuită, în orice 
caz, de 1către Fleury fără Dronke şi Imandit, deşi Goldheim 
se jură că dosarul a fost alcătuit de LiebknecM sau de Fleury, 
însă p e  baza însemnărilor făcute de Dronke şi Imandt. Gold
heim declară toate astea sub jurmînt, dar Goldheim, deşi nu 
este Brutus, este totuşi Goldheim. 

Da,r S-'ar putea de 1asemenea presupune că Dmnke şi Imandt 
i-au furnizat lui Fleury însemnări1le începînd din aprilie, căci, 
după 1cum jură Goldheim, „s-a 1stabilit în mod oficill, prin 
locotenentul de 1poliţie Greif, că Dronke şi Imandt se întîlneau 
adeseori cu ' Fleury " .  

Să Tevenim la aceste întîlniri. 
La Londra, după cum m spus mai înainte, Fleury nu era 

cunoscut ca agent de poliţie pusian, ci ca negustor d in City, 
ba ciar ca negustor democrat. El era originar din Altenurg 
şi a venit la Londra ca emigrant politic ; aici s-a .căsitorit, 
ulterior, ou o englezoaică dintr-o familie foarte onor·abi�ă şi 
foarte înstărită şi ia dus, în aparenţă, o viaţă itraisă împreună 
cu soţia şi socrul său, un bătrîn industriaş, adept al s ectei 
quakerilor. La 8 sau 9 octombrie, Fleury a început „să se în
tîlnească adeseori " u Imandt, acesta în calitate de 'rofesor. 
Dar, potrivtt declaraţiei reotifi oate a lui Stieber, dosarl ori-
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ginal u procese-verble a ajuns la Colonia la 10  octombrie, 
iar după u:ima declaraţie a lui Goldheim - aa 1 1  octombrie. 

Aşad a.r Fleury, în momentul în oare Imandt, care pînă atunci 
îi fusese c omplet necunoscut, i-a dat prima leoţie de limba 
franceză, nu numai că legase n mamchin roşu dosarul original 
cu procese-verbale, dar îl şi predase curierlui special ca să-l 
ducă la olon�a. Iată m a alcMuit Fleury, pe baza însemnă
riJor li Imand1:, 'dosarul său c·u p mcese-verbale. Pe Donke 
îsă Fleury l-a văzut o singură dată, ou totul intîmplător, la 
Imandit, ş i  abia �a 30 octombrie, cînd dosarul o riginal cu pro
cese-verbale revenise de mult la starea sa iniţială de 
inexistenţă. 

Aşadar, guvenul creştin-german nu se mJlţumeşte cu for
ţara sertarelor de birou, icu şterpelirea de iîtii străine, cu 
estorcarea de depoziţii flse, .cu născocirea de comploturi fic
tive, cu confecţionarea de domente false, au jurăminte 
strîmbe şi cu încercarea de a obţine prin co rupere măiturii 
mincinoase, într-un cuvînt cu tot ceea ce i-ar pute.a ajuta la 
condnarea acuzaţilor de la Colonia. l 1încearcă totodată să 
arunce un văl de suspiciuni infamante asupra prietenilor de 
l a  Londra 1ai aauzaţilor, pentru .a} s ooate basma ·curată pe 
Hirsch al său, despre care Stieber spunea sub prestare de 
j urămînt că nu-l cunoaşte, iar Goldheim că nu e agent de 
poliţie. 

Pe ziua de vineri 5 noiembrie londonezii au putut citi în 
„Kolnische Zeitung u o dare de seamă asupra şedinţei de la 
3 noiembrie a curţii cu j uri, în cadrul căreia a fost ascultată 
depoziţia lui Goldheim. S-a po rni·t de îndaită la căutarea de 
infomaţii despre Greif şi  chiar în aceeaşi zi s�a afl1t că el 
locuieşte la Fleury. In acest timp, Dronke şi Imandt iau cu ei 
„Kolnische Zeitungu şi se duc la Fleury. Il pun să citească 
depoziţia lui Goldheim. El p ăleşte, încearcă să e stăpînească, 
face pe miratul şi se declară gata să depună mărturie împo
triva lui Goldheim în faţa unui magistrat englez. Dar înainte 
de asta trebuie să vorbească şi cu avocatul său. Se fixează o 
întrevedere pentru după-amiaza zilei următoare, sîmbătă 
6 noiembrie. Fleury promite că va aduce la această întrevedere 
o declaraţie definitivă, autentificată oficial. El, bineînţeles, 
n-a venit. De aceea Imandt şi Dronke s-au dus sîmbătă seara 
la locuinţa lui, unde au găsit următorul bilet adresat lui 
Jmandt : 
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„Cu ajutorul avocatului s-a aranjat totul ; restul se va face de în
dată ce va fi găsită persoana. Avocatul a şi expediat totul astăzi. Afa
cerea asta a făcut să fie necesară prezenţa mea la City. Veniţi mîin: 
pe la mine ; sînt acasă toată după-amiaza pînă la ora 5. Fl.". 

Pe cealaltă parte a biletului se află un postscriptum : 

„Chiar acum am sosit acasă, dar a trebuit să plec împreună cu d-l 
Werner şi soţia mea, lucru de care vă puteţi convinge mîine. Scrieţi-mi 
la ce oră vreţi să veniţi". 

Imandt i-a lăsat următorul răspuns : 

„Sînt foarte surprins că nu vă găsesc acum acasă, mai ales că nu 
v-aţi prezentat la întîlnirea stabilită pentru azi după-amiază. Trebuie 
să vă mărturisesc că împrejurările care s-au creat mi-au permis să-mi 
formez de pe acum o părere despre dv. Dacă aveţi interes să-mi schimb 
părerea, veniţi la mine, cel mai tîrziu mîine dimineaţă, deoarece nu vă 
pot garanta că calitatea dv. de spion poliţienesc prusian nu va deveni 
subiect de discuţie pentru ziarele engleze. Imandt". 

Oar Fleury nu şi-a făcut apariţia nici duminică dimineaţa. 
ln seara aceleiaşi zile, D ronke şi Imandt s-au dus din nou Ja el,  
cu intenţia de a-i  da să înţeleagă că încrederea lor a fost 
numai p entru moment zdruncinată şi în felul acesta să obţină 
de la el o declaraţie. După numeroase ezitări şi tergiversări, 
declaraţia a fost întocmită. Fleury a şovăit îndeosebi cînd i s-a 
atras atenţia că, semnînd documentul, trebuie să-şi scrie nu 
numai numele, ci şi p renumele. Declaraţia suna, textual, 
precum urmează : 

Către redacţia lui „Kolnische Zeitung". 
Subsemnatul declar că îl cunosc pe d-l Imandt de aproximativ o 

lună, de cînd îmi dă lecţii de franceză, iar pe d-l Dronke l-am văzut 
pentru prima oară sîmbătă 30 octombrie a.c. ; 

nici unul dintre ei nu mi-a făcut vreo confidenţă în legătură cu 
dosarul de procese-verbale care figurează în procesul de la Colonia ; 

nu cunosc nici o persoană cu numele de Liebknecht şi n-am avul 
niciodată vreun fel de legătură cu ea. 

Londra, 8 noiembrie 1852, Kensington 
Clarles Fleury 

Dronke şi Imandt erau, fireşte, convinşi că Fleury va da 
dispoziţie celor de la „Kolnische Zeitung" să nu p rimeasca 
nici o declaraţie cu semnătura lui. De aceea ei n-au trimis 
această declaraţie la „Kolnische Zeitung " ,  ci avotttului 
Schneider II, care însă a primit-o cînd p rocesul era într-o fază 
prea avansată pentru a se mai putea folosi de ea. 
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Fleury, chiar dacă nu este o Fleur de Marie so; a p rostituate
lor poliţiste, este totuşi o floare * care va înflori, chiar dacă 
florile ei nu vor fi decît nişte fleurs-de-lys * *.  

Povestea dosarului cu procese-verbale însă nu s-a terminat. 
Sîmbătă 6 noiembrie, W. Hirsch din Hamburg a declarat 

sub prestare de jurămînt, în aţa judecătorului de p oliţie din 
Bow street, Londra, că el însuşi, sub conducerea lui Greif şi 
FJeury, a fabricat dosarul originaJ u procese-verbale care 
figurează în procesul comuniştilor de la Colonia. 

Aşadar este vorba mai întîi de un dosar origial cu pro
cese-verbale ale „partidului dui Marx " ,  apoi de un caiet de 
însemnări al spionului Fleury şi, în sfîrşit, de un fabricat al 
poliţiei prusiene, simplu fabricat p oliţienesc, fabriat p oliţie
nesc sans phrase 1 * t. 

Chiar în ziua cînd Hirsch trăda judecătorului de p oliţie 
englez din Bow street secretul dosarului original cu procese
verbale, în casa lui Fleury din artierul Kensington un alt 
reprezentant al statului prusian era o cupat cu împachetarea, 
în muşama tare , nu a unor documente furate, şi nici fabric.te 
şi, în general, nu a unor documente, ci a prop riului său cala
balîc. Această p astire era tocmai Greif * 1 * *, p ersoană cunos
cută nouă de la Paris, curierul special de la Colonia, şeful 
agenţilor de p oliţie prusieni de la Londra, dirijorul oficial al 
acestei întregi mistificări, locotenentul de p oliţie rep artizat 
ambasadei p rusiene cu titlul de ataşat. Greif a primit ordin din 
p artea guvernului prusian să p ărăsească imediat Londra. Nu 
mai era timp de pierdut. 

Aşa cum la sfîrşitul unui spectacol de operă decorurile 
din planul al doilea - are p înă atunci stau ascunse în cu
lise, dispuse în amfiteatru - strălucesc deodată la lumina 
focurilor bengale şi îţi i au ochii cu contururile lor străluci
toare, tot aşa la sfîrşitul acestei tragicomedii p oliţiste pru
siene ţi se înfăţişează, dispuse în amfiteatru, atelierele as
cunse în care a fost confecţionat dosarul original cu p rocese
verbale. Pe treap ta cea mai de j os poate fi văzut Hirsch, 

* Joc de cuvinte : „fleur" - floare, Fleury - nume de familie. -
Nota red. 

** Fleurs-de-lys [nuferi] sînt numite, în limba populară franceză, 
literele T.F. (travaux forces, muncă silnică) aplicate cu fierul roşu pe 
corpul criminalilor. Cît de bine l-a caracterizat Marx pe acest individ 
reiese din supliment (vezi, mai departe, cap. VIII, nr. 1) 06• Nota lui 
Engels la ediţia din 1885). 

*** - pur şi simplu. - Nota trad. 
**** Joc de cuvinte : „Greif" înseamnă şi „pajură", „condor". - Nota 

trad. 



Karl Marx 

nefericitul copoi poliţienesc care lucrează cu plată în acord ; 
pe treapta următoare se află Pleury, negustorul din City, bur
ghezul spion şi agent provocateur ; pe cea de-a treia treaptă 
- Greif, locotenent de poliţie şi diplomat, iar pe treapta cea 
mai de sus - însăşi ambasada prusiană, căreia i-a fost re
p artizat în calitate de ataşat. Timp de -8 luni de zile, săp
tămînă după săptămînă, Hirsch şi-a întocmit cu regularitate, 
în camera a de lucru şi sub ochii lui Fleury, dosarul său 
original cu procese-verbale. Dar cu n etaj mai sus de FJeury 
locuia locotenentul de poliţie p rusian Greif, supraveghetorul 
şi inspiratorul lui. Dar Greif însuşi îşi petrecea în mod regulat 
o p arte din zi în localul ambasadei prusiene, unde, la rîndul 
său, era supravegheat şi inspirat de alţii. Localul ambasadei 
p rusiene era, prin urmare, adevărata seră în care creştea do
sarul original cu procese-verbale *. Greif a fost, aşadar, nevoit 
să dispară. Şi a dispărut la 6 noiembrie 1 852. 

Dosarul original cu p rocese-verbale nu mai putea fi ţinut 
mai departe, nii măcar sub forma unui caiet de însemnări. El 
a fost înmormîntat de procurorul Saedt, în replica lui a ple
doariile avocaţilor. 

S-a ajuns, aşadar, din nou la punctul de la care a pornit 
Camera superioară de punere sub aouzare a Curţii de apel cind 
a dispus Să .se întreprindă noi cercetări, întrucît „nu există 
elemente constitutive obiective ale delictuluiu . 

* In ediţia din 1 853, apărută la Basel, după aceste cuvinte urmau 
două fraze care în celelalte ediţii lipsesc : „De aceea Greif a trebuit 
să dispară. Ruşinea care-l aştepta la Londra a căzut şi asupra ambasa
dei prusiene. - Nota red. 
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Scrisoare de însoţire la „Catehismul roşu" 

La şedinţa din 27 octombrie, inspectorul de poliţie Junker
mann din Crefeld detlară c ă  

„ a  confiscat u n  pachet c u  exemplare din „Catehismul roşu", care 
era adresat unui chelner de la un hotel din Crefeld şi purta ştampila 
poştei din Dlisseldorf. Tot acolo a găsit şi o scrisoare de însoţire fără 
semnătură, al cărei expeditor n-a fost descoperit". „Scrisoarea de înso
ţire, după cum observă reprezentantul parchetului, pare a fi scrisă de 
mîa lui Marx". 

La şedinţa din 28 octombrie, expertul (???) Renard ajunge 
la concluzia că scrisoarea de însoţire este scrisă de mîna lui 
Marx. Această scrisoare sună astfel : 

Cetăţeni I 
Intrucît vă bucuraţi de deplina noastră încredere, vă trimitem pe 

această cale 50 de exemplare din „Catehism", pe care sîmbătă 5 iunie, 
la ora 11 seara, va trebui să le strecuraţi pe sub uşile locuinţelor revo
luţionarilor cunoscuţi, de preferinţă acelea ale muncitorilor. 

Contăm cu toată certitudinea pe virtuţile dv. cetăţeneşti şi ne aştep
tăm, ca atare, la executarea acestei dispoziţii. Revoluţia e mai apro
piată decît îşi închipuie unii. Trăiască revoluţia ! 

Salut şi frăţie ! 

Berlin, mai 1852 
Comitetul revoluţionar 

Martorul Junkemn declară totodată „că pachetele de 
oare este vorba au fost trimise martorului Chianella" .  

In perioada de detenţiune preventivă a acuzaţilor d e  la 
Colonia, Polizeiprasidentul Hinckeldey conduce manevrele ca 
un comandant suprem. Laurii lui Maupas nu-i dau p ace. 

In dezbaterile j udiciare figurează doi directori de poliţie, 
unul viu şi altul mort, un consilier de poliţie - şi acest unul 
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era Stieber -, doi locotenenţi de p oliţie, dintre care unul face 
mereu drumul de la Londra la Colonia, iar celălalt de la Co
lonia la Londra, o puzderie de agenţi şi subagenţi de poliţie, 
unii sub numele lor, iar alţii anonimi, heteronimi, pseudonimi, 
cu şi  fără coadă, şi, în sfîrşit, încă un inspector de p oliţie. 

De îndată ce a citit, la Londra, numărul din „Kolnische 
Zeitung" în care sînt publicate depoziţiile făcute de martori la 
27 şi 28 octombrie, Marx s-a dus la judecătoria de p oliţie din 
Marlborough street, a copiat textul scrisorii de însoţire apărut 
în „Kolnische Zeitung" şi a dat spre autentificare această co
pie-; totodată a făcut următoarea declaraţie, care echivalează 
cu o depoziţie sub presare de jurămînt : 

1 )  nu el a scris sus-menţionata scrisoare de însoţire ; 
2) despre existenţa ei a aflat abia din „Kolnische Zeitung " ;  
3) n-a văzut niciodată aşa-zisul „Catehism roşu " ; 
4) n-a contribuit niciodată şi sub nici o formă la răspîn

lirea lui. 
Trebuie spus cu acest prilej că în Anglia o asemenea de

claraţie (declaration) dată în faţa instanţei, dacă se dovedeşte 
a fi falsă, atrage după sine toate consecinţele unui sperjur. 

Sus-menţionatul document a fost trimis lui Schneider II 
şi în acelaşi timp a fost publicat în ziarul londonez „Morning 
Advertiser " *, întrucît în timpul desfăşurării procesului s-a 
format convingerea că p oşta prusiană îşi face ciuata închi
puire că, în afară de supravegherea secretelor coresponden
ţei, ea ar fi obligată să ţină în secret, faţă de adresanţi, scri
sorile ce i-au fost încredinţate. Parchetul general s-a opus 
p rezentării acestui document, fie şi numai pentru confruntare. 
El ştia că o simplă ochire aruncată pe originalul scrisorii de 
insoţire şi pe copia oficial autentificată de către Marx n-ar fi 
putut ascunde privirii scrutătoare a acestor juraţi înşelătoria 
şi contrafacerea cu premeditare a caligrafiei lui. De aceea, în 
interesul apărării reputaţiei morale a satului prusian, el a 
protestat î mp otriva oricărei confruntări a textelor. 

Schneider II a arătat că 

„adresantul Chianella, care a dat cu atîta promptitudine informaţii 
poliţiei în legătură cu presupuşii expeditori şi s-a oferit din capu! locu
lui să-i servească de agent informator, nu s-a gîndit in nici un caz 
la Marx". 

Cine a citit vreodată măcar un rînd scris de Marx n-ar 
putea în nici un caz să-i atribuie pateitatea acestei melodra-

* Vezi volumul de faţă, pag. 405-406. - Nota red. 
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matice scrisori de însoţire. Ceasul din miez de noapte de la 
5 iunie - ceasul visurilor unei nopţi de vară -, operaţia, 
prescrisă cu o insistenţă atît de vizibilă, de strecurare a „Ca
tehismului "  pe sub uşile locuinţelor filistinilor revoluţionari, 
toate acestea făceau să te gîndeşti mai degrabă la firea lui 
Kinkel, aşa cum „virtuţile cetăţeneşti" şi „certitudinea" cu 
care „se conta" pe „executarea" militară a „ dispoziţiei " date 
făceau să te gîndeşti la puterea de imaginaţie a lui Willich. 
Dar cum să fi ajuns Kinkel-Willich p înă acolo, încît să-şi 
compună reţetele lor revoluţionare cu caligrafia lui Marx ? 

Dacă s-ar putea formula o ipoteză în legătură cu „prove
nienţa, care n-a fost încă pe deplin clarificată" ,  a scrisorii de 
însoţire plastografiate, ea ar fi cam aceasta : poliţia a găsit 
la Crefeld 50 de „ Catehisme" împreună cu emfatica şi bine
venita scrisoare de însoţire. Ea a dat dispoziţie - la Colonia 
sau la Berlin, qu'importe ? * - să se pună textul pe notele 
lui Marx. Şi în ce scop ? „Pentru a da o valoare mai mare 
in.rfii sale" .  

Totuşi, nici reprezentantul p archetului general, î n  rechizi
toriul său demn de discursul împotriva lui Catilina **,  n-a cu
tezat să se refere la această scrisoare de însoţire. El n-a vrut 
să se folosească de ea. Aşadar, scrisoarea asta n-a contribuit 
cu nimic la stabilirea „elementelor constitutive obiective ale 
delictuluiu, care se dovediseră a fi insuficiente. 

* - nu-i totuna ? - Nota trad. 
** Este vorba de discursul lui Cicero împotriva lui Catilina. - Nota 

red. 
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VI 

Fracţinea Willich-Schapper 

După înfrîngerea revoluţiei din 1 848-1849, partidul pro
letar de pe continent a p ierdut ceea ce a avut, în mod excep
ţional, în decursul acestei scurte perioade : presa, libertatea 
cuvîntului şi  dreptul de asociere, adică mij loacele legale de 
organizare a partidului. Partidul burgheziei-liberale şi  acela 
al micii burghezii democrate, în ciuda reacţiunii, au găsit în 
poziţia socială a claselor pe care le reprezintă condiţiile ne
cesare pentru a se uni, într-o formă sau alta, şi pentru a-şi 
valorific.a, într-o măsură mai mult sau mai puţin însemnată, 
interesele lor comune. După 1849, la fel ca şi  înainte de 1848, 
partidului proletar îi era deschis un singur drum, acela al or
gaizării de asociaţii secrete. De aceea, începînd din anul 
1849, iau fiinţă pe continent o serie întreagă de asociaţii pro
letare secrete, care sînt mereu descoperite de către poliţie, 
condamnate de către tribunale şi  cărora închisorile le pustiesc 
amarnic rîndurile, dar pe care împrejurările le readuc din nou 
la viaţă. 

O parte din aceste asociaţii secrete şi-au fixat ca obiectiv 
imediat răstunarea puterii de stat existente. Acest obiectiv 
era perfect justificat în Franţa, unde proletariatul fusese în
vins de burghezie şi  unde atacul împotriva guvernului de 
atunci coincidea cu atacul întreprins împotriva burgheziei. O 
altă p arte din asociaţiile secrete urmăreau formarea unui 
paid al proletariatului fără a se preocupa de soarta guverne
lor existente. Acest lucru era necesar în ţări ca Germania, 
unde atît burghezia cît şi proletariatul se aflau sub apăsarea 
guvernelor lor semifeudale şi unde, prin urmare, un a tac vic
torios împlriva guvenelor existente, în l oc să zdrruncine 
forţa burgheziei sau a aşa-ziselor stări de mijloc, ar fi con
tribuit în primul rînd la instaurarea dominaţiei ei. Nu încape 
îndoială că şi  aici membrii partidului proletar ar fi luat din 
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nou parte [a o revoluţie 1împotriva statu-quo-ului, dar nu era 
misiunea lor să pregătească o asemenea revoluţie, să facă 
.agitaţie, să conspire şi să organizeze comploturi în fav.area 
ei. Ei puteau să lase această pregătire pe seama condiţiilor 
generale şi a claselor direct interesate. Ei trebuiau să facă 
acest lucru dacă nu voiau să renunţe la propria lor poziţie de 
partid şi la sarcinile istorice care decurg de la sine din con
diţiile generale de existenţă ale proletariatului. Pentru ei, 
actualele guverne erau doar nişte apariţii efemere, iar statu
quo doar un moment trecător, de scurtă durată, aşa că trebuie 
lăsat pe seama măruntei democraţii obtuze, să se ocupe de 
el pînă la istovire. 

De aceea „Liga comuniştilorn nu era o asociaţie cons-i
rativă, ci o asociaţie care înfăptuia în mod secret organizarea 
partidului proletar, pentru că proletariatul german, în mod 
vădit, era lipsit de igni et aqua *, de libertatea presei, a cu
vîntului şi a asociaţiilor. Dacă o asemenea asociaţie desfă
-şoară totuşi o activitate conspirativă, această activitate are 
acelaşi sens pe care-l are conspiraţia aburului şi a electrici
tăţii împotriva lui statu-quo. 

Se înţelege de la sine că o asemenea asocaţie secretă, 
-care şi-a ixat oa scop nu formarea unui partid de guvenă
mînt, ci a unli partid de opoziţie al viitorului, putea să p ară 
prea puţin atrăgătoare pentru nişte indivizi care, pe de o 
parte, căutau să-şi ascundă propria lor nimicnicie sub impo
zanta mantie teatrală a conspiraţiilor, iar pe de altă parte 
voiau ca, o dată u izbucniea apropiatei 'evoluţii, să-şi satis
facă ambiţiile lor meschine şi, înainte de toate, căutau să 
pară, încă de pe acum, nişte personaje importante, să-şi pri
mească partea lor din roadele demagogiei şi să culeagă lau
dele panglicarilor de bilei ai democraţiei. 

De aceea din Liga comuniştilor s-a desprins sau, dacă 
vreţi, a fost desprinsă o fracţiune care cerea, dacă nu adevă
rate conspiraţii, cl puţin aparente de conspiraţii şi isista, 
de aceea, asupra necesităţii unei alianţe directe u eroii de
mocraţi la ordinea zilei, şi aceasta era fracţiunea Willich
Scapper. Caracteristic pentru această fracţiune este faptul 
că Willich figurează, împreună u Kinkel şi Jărturi de el, ca 

entrepreneur ** în facerea cu împrumutul germano-merican 
pentru sprijinirea revoluţiei. 

* textual : foc şi apă, adică condiţiile vitale, absolut necesare. -
Nota trad. 

** - antreprenor. - Nota trad. 
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Despre atitudinea acestui partid faţă de majoritatea Ligii 
comuniştilor, din care făceau p arte acuzaţii de la Colonia, am 
vorbit mai înainte ; o expunere mai pregnantă şi mai amă
nunţită în această problemă a fost făcută de Biirgers şi Roser 
în cadrul dezbaterilor de la Curtea cu juri din Colonia. 

Inainte de a încheia expunerea noastră, să ne aruncăm o 
privire retrospectivă asupra comportării fracţiunii Willi ch
Schapper în timpul procesului de la Colonia. 

Aşa cum s-a arătat mai înainte, datele oferite de docu
mentele sustise de Stieber fracţiunii dovedeau că şi  după 
fuD'şagul comis de Reuter documentele ei continuau să aj ungă 
in mîin.le poliţiei. Nici pînă astăzi fracţiunea n-a catadicsit 
să dea o explicaţie a acestui fenomen atît de ciudat. 

Schapper era mai bine informat decît oricine asupra tre
cutului lui Cherval, ştia că acesta fusese p rimit de către el 
în Ligă în 1 846 şi nu de către Marx în 1848 etc. Prin tăcerea 
lui el nu face decît să se declare de acord cu minciunile lui 
Stieber. 

Fracţiunea ştia că scrisoarea de ameninţare adresată mar
torului aupt era scrisă de Hake, unul dintre membrii ei, dar 
a lăsat să cadă bănuiala asupra p artidului acuzaţilor. 

Moses Hess, membru l fracţiunii şi autorul „Catehismu
lui roşu " 307 - această j alnică parodie a „Manifestului Parti
dului Comunist " -, Moses Hess, care nu numai că-şi scrie 
singur operele, dar le şi răspîndeştc tot el, ştia p erfect de bine 
cui trimitea p achete in „Catehismul " său. El ştia că Marx n-a 
micşorat nici măcar cu un singur exemplar bogatele lui stocuri 
de „Catehism " .  Moses lasă, fără nici o j enă, să planeze bă
nuiala asupr.a acuzaţilor, ca ş i  cum partidul lor ar fi avut qrijă 
să răspîndească „Catehismul " lui în Renania, împreună cu 
melodramatica scrisoare de însoţire. 

Prin ceea ce spune, ca şi prin tăcerea ei, fracţiunea face 
cauză comună cu poliţia prusiană. Acolo unde se manifestă 
în timpul dezbaterii procesului, ea nu apare pe banca acuza
ţiJor, ci în caJitate de „martor regar . 

Hentze, prietenul şi binefăcătorul 1lui Willich, care a re
cunoscut că a participat la activitatea Ligii, stă cîteva săptă
mîni la Willich, la Londra, de unde pleacă apoi la Colonia, 
p entru a face o depoziţie falsă împotriva lui Becker, împotriva 
căruia există mult mai puţine indicii decît împotriva lui în
suşi ; el declară că Becker e membru al Ligii încă din 1848. 
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Hătzel, care, aşa cum reiese din arhiva li Dietz, a făcut 
parte din fractiune şi a primit din partea ei sprijin bănesc şi 
care pentru participarea sa la activitatea Ligii a mai fost 
adus o dată în faţa juraţilor de la Berlin, apare ca martor 
împotriva acuzaţilor. El face mărturii false, stabilind o închi
puită legătură între statutele Ligii şi înarmarea, cu caracter 
le excepţie, a p roletariatului berlinez în timpul revoluţiei. 

Steingens, demascat de p ropriile sale scrisori (vezi şedinţa 
de la 1 8  octombrie) ca principal agent al fracţiunii la Bru
xell es, apare �a Colonia nu ca acuzat, 'Ci ca martor. 

Cu puţin înainte de începerea dezbaterilor la Curtea cu 
juri din Colonia, Willich şi Kinkel au trimis o calfă de 
croitor * ca emisar în Germania. Kinkel, ce-i drept, nu face 
p arte din fracţiune, dar Willich a fost unul dintre principalii 
organizatori ai împrumutului germ.ano-american pentru spri
j inirea revoluţiei. 

Kinkel, încă de pe atunci, era ameninţat de pericolul, care 
s-a abătrt asupra lui ceva mai Jîrziu, de a fo destituit, îm
preună cu Willich, de către giranţii de la Londr.a din funcţia 
de administrator al fondurilor împrumutate şi de a vedea cum 
banii, în ciuda p rotestelor vehemente adresate de el şi de 
1Nillich, sînt trimişi înapoi în America. De aceea tocmai î n  
acest timp •avea nevoie de o misiune fictivă în Germania şi 
le o corespondenţă fictivă cu Germania, în parte pentru a 
arăa că, în general, acolo continuă să existe teren pentru o 
activitate revoluţionară potrivită pentru el şi prielnică folo
sirii dolarilor americani, iar în parte pentru a găsi un p retext 
p entru enorma corespondenţă, pentru spezele de transport etc. 
pe care el şi p rietenul său Willich ştiuseră să le treacă pe 
lista de cheltuieli (vezi circulara litografiată a contelui 
O. Rei chenbach) . Kinkel, aşa cum a recunoscut chiar el, nu 
avea nici un fel de legături în Germania, nici cu liberalii bur
ghezi, nki cu dmocraţii mic-burghezi.  Prin .ceast·a se şi 
explică greşeala lui de a-l lua pe emisarul fracţiunii drept 
emisar al ligii revoluţionare germano-americane. Acest emi
sar n-avea altă misiune decît aceea de a desfăşura în rîndu
rile muncitorilor o activitate îndreptală împotriva partidului 
acuzaţilor de la Colonia. Trebuie să recunoaştem că momentul 
a fost destul de bine ales pentru a oferi, în ultimul moment, 
un nou pretext pentru reluarea anchetei. Poliţia prusiană era 
perfect informată asupr.a persoanei, a zilei de plecare şi a iti
nerarului urmat de emisar. De cine era informată ? O să ve-

* - A. Gebert. - Nota red. 
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dem noi. La întrunirile secrete organizate de către emisar la 
Magdeburg asistau şi spionii ei, care îi trimiteau informaţii 
în legătură cu desfăşurprea discuţiilor. Prietenii din Germa
nia şi de la Londra ai acuzaţilor de la Colonia stăteau cu 
frica în sîn. 

La 6 noiembrie, aşa cum am spus mai î nainte, Hirsch a 
reunoscut în faţa judecătoului de poliţie din Bow :reet c ă  
dosarul origial c u  procese-verbale a fost fabricat d e  e l  sub 
conducerea lui Greif şi a lui Fleury. El a fost îndemnat de 
Willich să facă pcest p as. Willich şi Schartner, p atronul unui 
hotel, l-au însoţit p înă la judecătoria de poliţie. Mărturia lui 
Hirsch a fost transcrisă în trei exemplare diferite, care au 
fost expediate prin p oştă, pe diferite adrese, la Colonia. 

Era extrem de important ca Hirsch să fie arestat de îndată 
ce a p ărăsit localul judecătoriei. Pe b aza declaraţiei care se 
găsea asupra lui şi care erp legal autentificată, procesul pier
dut la Colonia putea fi cîştigat la Londra, dacă nu în favoarea 
acuzaţilor, cel puţin împotriva guvernului. Dar Willich, dim
potrivă, P făcut totul pentru a zădărnici un asemenea pas. Er 
p ăstrează cea mai desăvîrşită tăcere, ascunzînd acest fapt nu 
numai „p artidului lui Marx u ,  care era direct interesat, dar şi 
p ropriilor săi adepţi, chiar şi lui Schapper. Numai Schartner 
era iniţiat în secretul lui. Schartner declară că el şi Willich 
l-au condus pe Hirsch la vapor. Şi, potrivit intenţiilor lui Wil
lich, tocmai Hirsch trebuia să facă, la Colonia, o depozitic 
împotriva lui însuşi. 

Willich îl informează pe Hirsch în legătură cu drumul pe 
care-l vor urma documentele, iar aces.a informează ambasad: 
p rusiană, care, la rîndul ei, transmite poştei această infor
maţie. Documentele nu ajung la destinaţie, ci dispar. Mai 
tîrziu Hirsch, care dispăruse pentru un timp oarecare, îşi face 
din nou apariţia la Londra şi, într-o adunare publică a demo
craţilor, declară că Willich e complicele lui. 

Răspunzînd la o interpelare în această problemă, Willich 
recunoaşte că de la începutul lui pugust 1 852 s-a aflat din 
nou î n  legătură cu Hirsch, care, la propunerea lui, fusese 
exclus încă din 1 851 ,  ca agent de poliţie, din asociaţia de pe 
G reat Wdnll. Hirsch este acela care i l-a denunţat pe Fleury 
ca agent de poliţie prusian şi i-a dat apoi infomaţii în legă
tură cu toate scrisorile p rimite sau trimise de către Fleury. 
El, Willich, p retinde că s-a folosit de acest mijloc pentru a 
urmări mişcările poliţiei prusiene. 
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vVillich, după cum se ştie, era cam de un an p i eten intim 
al lui Fleury, de care era sprijinit bineşte. D.1 lacă Willich 
ştia, încă din august 1 852, că acesta este ag:nt de poliţie 
prusian şi, totodată, era la curent cu intrigile lui , cum se face 
că nu ştia nimic despre dosarul original cu procese-verbale ? 
Cum se face 

că el intervine abia după ce însuşi guve1 r ul prusian l-a 
demascat pe Fleury ca agent de poliţie ? 

că el recurge la un mijloc de intervPnţie c i e  nu face, în 
cel mai bun caz, decît ca aliatul său, Hirsch, �-o şteargă şi 
el din Anglia şi ca dovada vinovăţiei lui Fle.y, oficial 
autentificată, să scape din mîinile „partidului Jui arxu ? 

că a continuat să primească sprijin bănesc dm p artea lui 
Fleury, care se laudă că a primit de la el o chitanţă de 1 5  
lire s terline ? 

că Fleury continu. să deţină un rol de c01.tlucere în afa
cerea cu împrumutul germano-amcrican penti u sprij inirea 
revoluţiei ? 

că el îi arată lui Fleury sediul propriei S..1 P  n sociaţii se
crete şi locul unde îşi ţine ea întrunirile, as !  fel că î ntr-o 
cameră alăturată agenţi prusieni consemne( z. în procesc
verbale tot ce se discută ? 

că el îl informează pe Fleury asupra itinerarului urmat de 
sus-numitul emisar, calfa de croitor, şi chiar rrimeşte b ani 
d e  la Fleury pentru organizarea acestei călătni i cu misiune 
specială ? 

că, în sfirşit, îi povesteşte lui Fleury cum l-a nstruit p e  
Hentze, care locuieşte la el, asupra modului cur1 trebuie să 
facă depoz�ţia împotriva lui Becker oÎn faţa Jl raţilor de la 
Colonia * . Trebuie să mărturisim que tout cela l ·est pas bien 
clair ** .  

* In p1ivin\a relaţiilor dintre Willich ş i  Becher : 
„Willich îmi trimite scrisori extrem de amuzante : cu nu-i răspu nd, 

dar el nu se poate abţine să-mi împărtăşească noile lui J lanuri revoluţio
nare. El m-a desemnat pe mine să revoluţionez garmzoana din Co
lonia ! ! ! Mai deunăzi ne-am prăpădit de rîs. Cu prostlJ 1 e  lui, o să mai 
nenorocească încă mulţi oameni, căci e de ajuns o sinfură scrisoare ne 
acest fel pentru a asigura salariul pe trei ani pentru o sută de jude
cători chemaţi să judece procese împotriva demago,l 101 °3• Dacă aş 
organiza o revoluţie la Colonia, el n-ar rejuza să-şi a me conducerea 
operaţiilor următoare. Cit se poate de prieteneşte l '  (Dintr-o scrisoare 
a lui Becker către Marx cu data de 27 ianuarie 1851). 

** - că toate astea nu sînt tocmai clare. - Nota t "arl. 
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VII 

Sentinţa 

Pe m ăsură ce se lămureau misterele poliţiei, opmia pu
blică începea să se pronunţe în favoarea acuzaţilor. După 
demascarea înşelătoriei cu dosarul original cu procese
verbale, toată lumea se aştepta la o sentinţă de achitare. 
„Kolnische Zeitung" s-a văzut silită să se încline în faţa opi
niei publice şi să se întoarcă împotriva guvernului. In co
loanele sale, care pînă acum erau deschise doar pentru insi
nuările poliţiei, au început să apară, pe neaşteptate, mici note 
fugitive, favorabile acuzaţilor, şi care arunau o umbră de 
suspiciune asupra lui Stieber. Pînă şi guvernul prusian cre
dea că p ierduse partida. Corespondenţii lui de la ziarele 
„Times " şi „Morning Chronicle " au început deodată să pre
gătească opinia publică de peste hot.are în vederea unui dez
nodămînt nefavorabil. Oricît de dăunătoare şi de mon
struoase ar fi doctrinele acuzaţilor, oricît de detestabile ar 
fi documentele găsite asupra lor, dovezi reale de existenţa 
unui complot n-au existat, şi de acee.a este puţin probabil să 
se pronunţe o sentinţă de condamnare. Cu atîta ipocrită re
semnare în faţa soartei scria coresp ondentul din Berlin al 
ziarului „ Times " ,  acest ecou servil al temerilor care circulau 
în cele mai înalte cercuri din oraşul de pe Spreea. Cu atît 
mai nemăsurată a fost bucuria curţii bizantine şi a eunucilor 
ei cînd, de la Colonia, telegraful electric a transmis, cu iu
ţeala fulgerului, celor de la Berlin verdictul „vinovat " ,  pro
nunţat de curtea cu j uri. 

o· dată cu dezvăluirea falsului în chestiunea dosarului cu 
pro cese-verbale, procesul a intrat într-un nou stadiu. Acum 
juraţii nu mai puteau să declare că acuzaţii sînt sau nu vi
novaţi ; acum ei trebuiau să admită că vinovaţi sînt acuaţii 
sau guvernul. Achitarea acuzaţilor ar fi însemnat condamna
rea guvernului. 
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In replica sa la pledoariile avocaţilor apărării, procurorul 
Saedt a renunţat la dosarul cu procese-verbale. El nu vrea, 
pasămite, să facă uz de un document care p oartă p e  el o ase
llenea partă şi îl consideră el însuşi ca „neautentic" ; acest 
document nu e altceva decît un „nenoroci t "  de dosar care a 
pricinuit o mare p ierdere de timp inutilă şi nu a contribuit 
cu ni mic la elucidarea problemei ; el arată că Stieber, că
lăuzit de un zel profesional demn de toată lauda, s-a lăsat 
mistificat. 

Dar însuşi reprezentantul p archetului , în rechizitoriul său, 
a afirmat că acest dosar conţine „mult adevăr" . Cu totul de
parte de a recunoaşte neautenticitatea lui, el şi-.. exprimat 
doar regretul că nu-i p oate dovedi autenticitatea. O dată cu 
autenticitatea dosarului original cu procese-verbale, .re a 
fost întărită de Sbieber prin jurămînt, a căzut şi autentici
tatea depoziţiilor făcute de Cherval de la Paris, de asemenea 
întărite de către Stieber prin jurămînt, şi asupra cărora Sae dt 
a revenit încă o dată în replica sa ; au căzut toate faptele 
culese, timp de un an şi jumătate, prin cele mai încordate 
eforturi ale tuturor autorităţilor statului prusian. Dezb..terea 
procesului în faţa curţii cu juri, anunţată pentru ziua de 
28 iulie, a fost amînată cu trei luni. De ce ? Din cauza îmbol
năvirii directorului de p oliţie Schulz. Şi cine este acest 
Schulz ? El este acela care a descoperit întî i dosarul original 
cu procese-verbale. Dar să ne întoarcem cu puţin în urmă. In 
ianuarie şi februarie 1852 au fost făcute percheziţii domici
liare la soţia doctorului Daniels. Pe :e bază ? Pe baza prime
lor pagini din dosarul original cu procese-verbale : ele au fost 
trimise de leury lui Schulz, Schulz le-a predat la direcţia po
liţiei din Colonia, iar aceasta le-a transmis judecătorului de 
ins trucţie ; ele l-au dus deci p e  judecătorul de instrucţie la 
locuinţa soţiei doctorului Daniels. 

In ciuda complotului Cherval, în octombrie 1851  Camera 
superioară de p unere sub acuzare tot nu găsise acele ele
mente constitutive ale delictului care lipseau, şi de aceea, la 
ordinul ministerului, a dispus să se înceapă o nouă anchetă. 
Şi cine a condus această anchetă ? Directorul de poliţie 
Schulz. Aşadar, Schulz trebuia să găsească elementele consti
tutive ale delictului. Şi ce a găsit el ? Dosarul original cu 
procese-verbale. Intreg materialul nou procurat de el se limita 
la acele pagini ale dosarului cu procese-verbale pe ca.re ulte
rior Stieber a dat ordin să le adaoge şi să le dea la legat. 
Acuzaţii au trebuit să fie supuşi, timp de 12 luni, la un regim 
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celular, p entru a se erea astfel răgazul necesar zămislirii şi 
creşterii dosarului original u p rocese-verbale. Fleacuri I -
exclamă Sacdt şi găseşte că dovada vinovăţiei constă în în
suşi faptul că apărătorii şi acuzaţii au avut nevoie de opt zile 
pentru a curăţa graj durile augiene pe care s-au străduit să le 
umple, timp de un an şi j umătate, toate autorităţile statului 
prusian şi pentru care acuzaţii au stat tot atîta timp la în4 
chisoare. Dosarul origial cu procese-verbale nu a constituit 
un episod incidental ; el era punctul nodal în care se strîn� 
geau toate iţele activităţii guvernamentale : ale ambasadei 
şi ale p oliţiei, ale ministerului şi ale organelor locale, ale 
parchetului şi ale direcţiei poştei, ale Londrei, Berlinului şi 
Coloniei. Dosarul original cu procese-verbale prezenta atîta 
importanţă pentru acest proces, încît a fost născocit, î n  fond, 
pentru a provoca un proces. Curierii, depeşele, interceptarea 
scrisorilor, arestările, sperjurul, totul a fost pus în mişcare 
pentru a menţine în vigoare dosarul original cu p rocesc
verbale : falsa * pentru a-l întocmi, încercări de corupere 
pentru a-l j ustifica. Dezvăluirea misterului dosarului origial 
cu p rocese-verbale a însemnat dezvăluirea misterului unui 
p roces monstru. 

La început a fost nevoie de intervenţia miraculoasă a po
liţiei pentru a ascunde caracterul pur tendenţios al p rocesului. 
„Dezvăluirile care urmează - a spus Saedt la deschiderea 
dezbaterilor - vă vor dovedi, domnilor j uraţi, că acest p ro
ces nu are în el nimic tendenţios " .  Acum însă el pune accen
tul pe caracterul tendenţios, pentru a a uitării descoperirile 
făcute de poliţie. După un an şi j umătate de anchetă prelimi
nară, juraţii au simţit nevoie de date obiective care să dove
dească comiterea delictului, pentru a se j ustifica astfel în faţa 
opiniei p ublice. După cinci săptămîni de comedie p oliţistă, 
ei aveau nevoie de o „tendinţă pură" pentru a ieşi din smîr
cul faptelor reale. De aceea Saedt nu se mărgineşte la mate
rialul pe baza căruia Camera superioară de punere sub acu
zare a ajuns la concluzia că „nu există elemente constitutive 
obiective ale delictului " ,  ci merge mai departe. El încearcă 
să demonstreze că legea împotriva comploturilor nu cere, în 
general, existenţa unui corp delict, căci ea este o lege pur 
tendenţioasă ; aşadar, categoria complot nu reprezintă decît 
un pretext pentru a-i arde, p e  cale legal., pe ereticii politici. 
Incercarea lui p romitea un succes şi mai mare prin aplicare.a 
codului penal prusian, care a fost promulgat după arestarea 

* - falsuri. - Nota trad. 



Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia. - VII 49) 

acuzaţilor. Sub pretext că acest cod conţine unele prescrip ţii 
atenuante, servilul tribunal putea admite aplicarea lui ca lege 
cu caracter retroactiv. 

Dar dacă procesul avea un caracter pur tendenţios, atunci 
de ce mai era nevoie de un an şi j umătate de cercetări pre
liminare ? Pentru că ele aveau o tendinţă. 

Aşadar, din moment ce este vorba numai de tendinţă, tre
buie să ne angajăm într-o discuţie de principii cu un Saedt
Stieber-Seckendorf, cu un Gobel, cu guvernul prusian, cu cei 
300 de contribuabili principali ai circumscripţiei administra
tive Colonia, cu şambelanul regal von Minch-Bellinghausen 
şi cu baronul von Firstenberg ? Pas si bete * .  

Saedt (la şedinţa d e  l a  8 noiembrie) recunoaşte că 

„acum cîteva luni, cînd i-a fost încredinţată - de către primul pro
curor - misiunea de a reprezenta, împreună cu el, parchetul la acest 
proces şi cînd, după aceea, a început să parcurgă materialele, i-a venit 
pentru prima oară ideea să se ocupe mai de aproape de comunism şi 
de socialism. De aceea s-a simţit obligat să împărtăşească juraţilor re
zultatul acestor investigatii, cu atît mai mult cu cît, după părerea lui, 
trebuia să pornească de la premisa că, poate, unii dintre ei, la fel ca 
şi dînsul, s-au ocupat încă prea puţin de asemenea probleme", 

Şi Saedt îşi cumpără, î n  acest scop, cunoscutul compendiu 
al lui Stein 309• 

„Şi tot ce, azi, el a-nvăţat 
Pe alţii, mîine, vrea să-nveţe" a10. 

Dar reprezentantul parchetului a avut un ghinion ciudat. 
El căuta date obiective împotriva lui Marx şi a găsit date 
obiective împotriva lui Cherval. El caută comunismul pe 
care-l propagau acuzaţii şi dă de comunismul pe care îl com
băteau. In compendiul lui Stein pot fi găsite, fireşte, toate 
soiurile de comunism, afară de acela pe care îl caută Saedt. 
Stein n-a luat încă cunoştinţă de comunismul critic german. 
Ce-i drept, în mîinile lui Saedt se află „Manifestul Partidului 
Comunist " ,  pe care acuzaţii îl recunosc ca manifestul p arti
dului lor. Iar în acest manifest se află un capitol care face 
critica întregii literaturi socialiste şi comuniste de p înă acum, 
prin urmare a întregii înţelepciuni înregistrate de către Stein. 
Din cuprinsul acestui capitol trebuie să reias. deosebirea din
tre actuala orientare comunistă, î mpotriva căreia este în
dreptată acuzaţia, şi toate orientările comuniste anterioare ; 
trebuie să reiasă dei conţinutul specific şi tendinta specifică 

* - Nu sîntem noi aşa de proşti. - Nota trad. 



500 Karl Marx 

a doctrinei împotriva căreia se pronunţă Saedt. Dar mc1 un 
Stein * nu-i va ajuta să unească această pia:ră *. Aici era 
nevoie să înţelegi, fie şi numai pentru a putea să acuzi. Şi 
cum încearcă acum să se desicurce Saedt, pe care Stein J-a 
lăsat în voia soartei ? El afirmă c ă  

„«Manifestul» este alcătuit din trei capitole. Primul capitol conţine 
o expunere istorică a poziţiei sociale a diferiţilor cetăţeni (!) lin punctul 
de vedere al comunismului". (Very fine **). „ .. .In capitolul al doilea este 
analizată poziţia comuniştilor faţă de proletari ... In sfîrşit, ultimul capi
tol se ocupă de poziţia comuniştilor din diferite ţări.. ." (!) (Şedinţa de 
la 6 noiembrie). 

„Manifestul " ,  ce-i drept, e alcătuit din patru capi tole şi nu 
din trei, dar de ceea ce n-am cunoştinţă n-am nici trebuinţă. 
De aceea Saedt afirmă că el e alcătuit din trei capitole şi nu 
din patru. Capitolul inexistent pentru el este tocmai funestul 
capitol care conţine critica comunismului consemnat de Stein, 
care conţine, aşadar, tendinţa specifică a comunismului aflat 
acum sub acuzare. Sărmanul Saedt ! Inainte ducea lirpsă de 
elemente constitutive ale delictului, iar acum îi  lipseşte 
tendinţa. 

Dar orice teorie, amice, e cenuşie su. „De aşa-zisa p roblemă. 
soci ală şi de rezolvarea ei - observă Sadt - s-au ocupat în 
ultim.a vreme toţi chemaţii şi nechemaţii" .  Saedt, în orice caz, 
face parte dintre cei chemaţi, căci prim-procurorul Seckendorf 
1-a „ chematn în mod oficial, cu trei luni în urmă, şi i-a dat 
însărcinarea să studieze socialismul şi comunismul. Domnii de 
teapa lui Saedt, din toate timpurile şi din toate locurile, au fost 
totdeauna de acord să-l declare pe G alilei drept „nechemat " 
să studieze mişcarea corpurilor cereşti şi au considerat drept 
„ chemaţi" pe inchizitorii care l-au acuzat de erezie. E pur si 
muove ! [Şi totuşi se mişcă !] ***. 

In faţa claselor dominante, reprezentate de către curtea cu 
j uri, sta dezarm.it proletariatul revoluţionar, reprezentat prin 
acuzaţi ; prin urmare, acuzaţii erau dinainte condamnaţi, toc-

* Joc de cuvinte : Stein - nume de familie, „Stein" - „piatră". -
Nota red. 

** - Foarte subtil. - Nota trad. 
*** Saedt nu numai altădată se enumera printre cei „chemaţi".  El a 

continuat şi după aceea să fie printre cei „chemaţi", ca răsplată pentru 
meritele cîştigate in acest proces, şi anume a fost „chemat" să ocupe postul 
de procuror general în Renania ; el deţinea acest rang cînd a fost scos 
la pensie, iar apoi a adormit întru domnul, după ce, sim.ţind că 
i se apropie sfirşitul, s-a împărtăşit lin sfintele taine. (Nota lui Engels 
la ediţia din 1885). 
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mai pentru că stăteau în faţa acestei curţi cu j uri. Dacă a fost 
ceva care să zguduie pentru moment conştiinţa burgheză a ju
raţilor, aş.a cum a zguduit opinia publică, acest ceva a fost 
intriga complet de.scată a guvernului, decăderea morală a 
guvernului prusian, care s-a dezvăluit în faţa ochi:lor lor. Dar, 
îşi spuneau j uraţii, dacă guvernul prusian recurge la metode 
atît de josnice şi totodată atît de riscante împotriva acuzaţilor, 
dacă el, ca să spunem aşa, îşi pune în joc reputaţia sa euro
peană, înseamnă că acuzaţii, oricît de mic ar fi partidul lor, 
sînt al dracului de primejdioşi, iar doctrina lor reprezintă, în 
orice caz, o forţă respectabilă. Guvernul a încălcat toate le
gile oodului penal pentru a ne apăra pe noi de acest mon
stru criminal. Să ne încălcăm şi noi, la rîndul nostru, minus
culul nostru point d'honneur * pentru a salva onoarea 
guvernului. Să-i fim recunoscători şi să condamnăm pe acuzaţi. 

Nobilimea şi burghezia renană, prin verdictul „vinovat " 
rostit de ele, şi-au unit glasul lor cu strigătul scos de burghe
zia franceză după 2 decembrie : „Numai furtul mai poate 
salva proprietatea, sperjurul - religia, b astarzii - familia, 
dezordinea - ordinea ! " 

Intregul aparat de stat din Franţa s-a prostituat. Şi, totuşi, 
nici o instituţie nu s-a prostituat în aşa hal ca j udecătorii 
şi j uraţii francezi. Să-i întrecem pe j uraţii şi judecătorii fran
cezi, au exclamat j uraţii şi j udecătorii din Colonia. In pro
cesul Cherval, care a avut loc curînd după lovitura de stat 
j uraţii din Paris, l-au achitat pe Nette, î mpotriva căruia 
existau probe cu mult mai numeroase decît împotriva ori
căruia dintre acuzaţi. Să-i întrecem pe j uraţii lovituri� de stat 
de la 2 decenbrie. Condamnînd pe Răser, B irgers şi ceilalţi, 
îl condamnăm, ulterior, şi pe Nette. 

In felul acesta a fost năruită pentru totdeauna încrederea 
superstiţioasă în juraţi care mai exista încă în Renania. A de
venit limpede că curtea cu j uri este un tribunal de castă al 
claselor privilegiate, orînduit în aşa fel încît să astupe lacu
nele legii prin amploarea conştiinţei b urgheze. 

Jena ! . . .  s12 Iată ultimul cuvînt p entru un guvern care are 
nevoie de asemenea mijloace pentru a exista, ca şi pentru o 
societate care are nevoie de un asemenea guvern pentru a se 
apăra. Acesta este ultimul cuvînt în procesul comuniştilor 
de la Colonia .. . Jena ! 

*- punct de onoare. - Nota trad. 



502 

Karl Marx 

Parlamentul. Votul de la 26 noiembrie. 
Bugetul lui Disraeli 

Londra, vineri 10 decembrie 1852 

Prezicerile mele în legătură cu importantele rezultate ale 
reluării luptei parlamentare dintre partide s-au împlinit 
întocmai *. La deschiderea sesiunii, opoziţia dispunea de o 
majoritate negativă împotriva guvernului ; dar, între timp, 
diferitele fracţiuni rivale care alcătuiau această majoritate 
au reuşit să se paralizeze una pe alta. Adoptînd la 26 noiem
brie, în locul rezoluţiei „radicaleu a d-lui Villiers cu privire 
la libertatea comerţului, amendamentul echivoc al lordului 
Palmerston, Cumera comunelor a oferit spectacolul uni p ă
căliri reciproce şi generale, l diSensiunii generale şi al des
compunerii care a cuprins toate vechile partide parlamentare. 

Rezoluţia d-lui Villiers, care caracterizează legea n 
1846 313 ca ,, înţeleaptă şi justă u ,  a fost elaborată fără ştirea lui 
Cobden şi Bright, aceşti liber-schimbişti par excellence **. 
higii au hotărît s ă  acţioneze în interesul liber-schimbiştilor, 
fără a le ceda însă iniţiativa sau a le acorda vreun loc în gu
vern după victoria scontată. Russell, care a propus, primul, s ă  
se insereze în Tezolu ţie aprecierea : , ,·înţeleaptă şi justă " ,  atît d e  
j i gnitoare pentru guvern, s - a  declarat d e  acord c u  amenda
mentul lui Graham ; adepţii lui Peel, cărora li s-au raliat şi 
guvernamentalii, au prezentat o moţiune care recunoaşte uti
litatea libertăţii comerţului pe viitor, dar o contestă atunci 
cînd este vorba de trecut. Această moţiune oferea torylor po
sibilitatea să-şi recupereze pierderile suferite din pricina legii 
lui sir Robert Peel. Dar aceiaşi adepţi ai lui Peel au respins 
amendmentul lui Disraeli şi, retrăgîndu-şi propfi.a lor mo
ţiune, s-au pTegătit să sprijine rezoluţia iniţială în favoarea li
bertăţii comerţului. Whigii, care se aflau doar la un pas de 
victorie, au suferit o înfrîngere in urma ieşirii în arenă a lui 

* Vezi volumul de faţă, png. 407-415. - Nota red. 
** - prin excelenţă. - Nota trad. 
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Palmerston, care s-a pronunţat în favoarea amendamentului 
propus de Graham şi a asigurat astfel victoria guvenamenta
lilor cu ajutorul adepţilor lui Peel. In sfîrşit, însăşi această 
victorie, cîştigată de un guvern protecţionist, consta în recu
noaşterea libertăţii comerţului şi ea a fost combătută de nu 
mai puţin de 53 dintre ci mai hotărîţi membri ai partidului gu
vernamental. Intr-un cuvînt, dezbaterile de la 26 noiembrie, 
în cursul cărora a fost recunoscută în mod oficial politica li
bertăţii comerţului - însă în felul cum a fost interpretată şi 
reprezentată de către protecţionişti şi cum va fi aplicată de 
ei - au constituit o îngrămădire confuză de situaţii false, in
trigi de partid, manevre parlamentare, trădări reciproce etc. 

Intr-unul din articolele mele precedente, scris înainte de 
începerea sesiunii, am amintit că Disraeli, evitînd să mai vor
bească în discursurile sale electorale despre reintroducerea 
legilor cerealelor, a căutat să despăgubească pe propriearii 
funciari printr-o reformă fiscală, care ar fi dat fermierilor po
sibilitatea să plătească vechile arenzi de pe vremea protecţio
nismului *. Luînd de pe umerii fermierilor o parte din actuaa 
povară a impozitelor şi punînd-o pe spinarea maselor popu
lare, Disraeli se simţea mîndru că descoperise, pentru pro
prietarii funciari aflaţi în suferinţă, un panaceu cu mult ai 
eficace decît vechiul sistem, atît de precar, al taxelor vamale 
protecţioniste, care însemna o speculaţie directă pe seaa 
stomacului maselor. Speculaţia pe seama buzunarelor lor istă 
în ce constă ingeniosul plan al d-lui Disraeli, care şi-a găsi t 
acum întruchiparea în bugetul prezentat de el la 3 ianuarie, 
în Camera comunelor, şi a cărui soartă va fi, probabil, ho
tărîtă în dezbaterile de astă-seară. 

La gemani a devenit un obicei ca guvernele şi fiilantropii 
să palavragească în fel şi chip despre adoptarea de „măsuri 
pentru îmbunătăţirea sitaţiei claselor muncitoare" (Massre
geln zur Hebung der arbeitenden Klassen) . In ce priveşte bu
getul d-lui Disraeli, el ar putea fi calificat, fără nici o exage
rare, drept o serie de „măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei 
claselor parazitare " .  Dar aşa cum măsurile de acest fel despre 
care vorbesc guvernele şi filantropii germani s-au dovedit a 
nu fi niciodată altceva decît curată şarlatanie, tot aşa şi planul 
zămislit acum de ministrul de finanţe englez şi îndreptat spre 
satisfacerea intereselor claselor p arazitare nu este altceva de
cît curată înşelătorie, menită să determine pe fermieri să plă
·tească cu mai multă tragere de inimă actualele arenzi ridicate, 

* Vezi volumul de faţă, pag. 398. - Nota reă. 
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womiţîndu-li-se în acest scop o reducere aparentă a poverii 
impozitelor ; şi ei pot fi pros tiţi cu o asemenea iluzie numai 
printr-o măsură care înseamnă o adevărată j efuire a populaţiei 
orăşeneşti. 

Disraeli îşi anunţase de mult şi în chip destul de misterios 
bugetul său, în care făgăduia tuturor nici mai mult, nici ai 
puţin decît o a opta minune a lumii. Acest buget urma să 
„pună capăt luptei de interese şi să facă să înceteze nimici
torul război dintre clase " ,  „să dea satisfacţie tuturor fără să 
păgubească pe cineva " ,  „să contopească diferitele interese 
intr-o comunitate prosperă " ,  „să creeze pentru pri.a oară o 
armonie între sistemul nostru comercial şi cel financiar, prin 
stabilirea unor prindpii noi " ,  care se conturează într-un viitor 
destul de apropiat. 

Să examinăm acum aceste revelaţii, care nu se mai contu
rează doar în viitor şi care au fost aduse la cunoştin.a par
lamentului englez şi a întregii lumi încă de acum o săptămînă. 
Disraeli, aşa cum se şi cuvine în asemenea ocazii, a prezentat 
aceste revelaţii pe un ton solemn şi cu tot ceremonalul cuve
nit. Peel, pentru a-şi expune proiectul său financiar din 1842, 
a avut nevoie de două ore. Disraeli a vorbit nu mai puţin de 
cinci ore. Timp de o oră el a demonstrat, cu lux de amănunte, 
că cei aflaţi „în suferinţă" nu au nimic de suferit ; o altă oră 
a sacrifica:-o pentru a arăta ce nu are de gînd s ă  facă pentru 
ei, cu care prilej s-a pus în contradicţie cu declaraţiile lui 
Walpole, Packington, Malmesbury şi cu propriile sale decla
raţii anterioare ; celelalte trei ore le-a consacrat prezentării 
bugetului, expunerii unor episoade în legătură cu situaţia din 
Irlanda, problemelor în legătură cu apărarea ţării, unor re
forme administrative în perspectivă şi altor probleme inte
resante. 

Trăsăturile de bază ale bugetului sînt urm.toarele : 
1 )  Transportul maritim. La taxa pentru fa•ruri se face o re

ducere parţială, care însumează aproximativ 100.000 I . st.  pe 
an. Ac·eastă reducere reprezintă o înlesnire de mai puţin de 
6 pence la tonă pe an şi nu poate avea vreo influenţă asupra 
transportului maritim înainte de jumătatea anului viitor. 
Taxele vamale de tranzit se desfiinţează. Sînt anulate o serie 
de împuterniciri date amiralităţii care lezează interesele flotei 
comerciale. Aşa, de pildă, ofiţerii de marină, cînd recrutează 
matrozi în porturile străine, nu trebuie să pretindă să li se 
plătească acestora salariile numaidecît ; totodată, trebuie să 
acorde ajutor gratuit vaselor aflate în primejdie, iar în por-
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turi să nu gonească vasele civile din cele mai bune locuri 
de ancorare. In sfîrşit, va trebui să fie numită o comisie a 
Camerei comunelor pentru chestiunile de pilotaj şi de încăr
care a vaselor cu balast. La atîta se reduc măsurile menite să 
apere interesele transportului maritim. Dar, pentru ca liber
schimbiştii să nu se laude că prin aceste măsuri li se fac cine 
ştie ce concesii reale, restul de taxe vamale - cele percepute 
pentru lemnul de import folosit la construcţia de vapoare -
rămîn neschimbate. 

2) Coloniile. Se acordă libertatea de a rafona zahărul îna
inte de plata taxelor vamale, astfel că de acum încolo se vor 
percepe taxe asupra cantităţii de zahăr rafinat produs pentru 
vînzare, iar nu asupra materiei prime. In afară de aceasta, 
umează să fie stimul ată migrarea chinezilor în Indiile de 
vest, pentru a se asigura astfel plantatorilor într-o măsură 
suficientă braţe de muncă ieftine. Taxele vamale diferelţiale 
asupra zahărului nu se anulează. 

3) Impozitul asupra malţului şi taxele vamale asupra ha
meiului. Impozitul asuprn malţului trebuie redus a jumătate, 
ceea ce, după afirmaţia d-lui Disraeli, va atrage după sine o 
micşorare a încasărilor cu 2.500.000 I .st .  Se prevede totodată 
o reducere la j umătate a taxelor vamale asupra hameiului, 
ceea ce ar provoca, de asemenea, o pierdere de aproximativ 
300.000 I. st. Această reducere trebuie aplicată de la 10 octom
brie 1853. In locul actualei prohibiţii la importul de malţ din 
străinătate şi al actualei taxe vamale asupra hameiului de 
import, pentru hameiul şi malţul importat se va stabili o taxă 
vamală corespunzătoare taxelor de acciză la care sînt supuse 
aceste mărfuri. 

4) Ceaiul. Actuala taxă vamală va fi redusă, pentu toate 
calităţile, de la 2 şilingi şi 2 1/2 pence la 1 şiling de fiecare 
livră ; dar această reducere trebuie efectuată treptat, în 
decurs de şase ani, astfel ca în 1853 ea să fie de 4 1/2 pence 
şi în fiecare din anii următori de 2 pence, p înă în 1858 inclu
siv. Pentru anul 1 853 această reducere va însemna o micşo
rare a încasărilor cu 400.000 I .st. 

5) Impozitul pe avere şi pe venit. Acest impozit, care a 
fost în vigoare numai pînă la 5 august 1853, urmează să fie 
prelungit cu încă trei ani ; cuantumul lui rămîne acelaşi, dar 
repartiţia lui trebuie modificată. Trebuie să se facă distincţie 
între impozitul pe proprietatea aducătoare de venit şi impo
zitul pe veniturile provenite din diferite ocupaţii. Averea 
imobiliară şi hîrtiile de valoare vor trebui să fie impuse, ca 

33 - Marx-Enlels, Opere, voi. 8 
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şi înainte, cu l pence de fiecare liră, în timp ce la veniturile 
obţinute din diferite ocupaţii (agricultură, comerţ, profesiuni 
libere, muncă salariată) urmează să se facă o reducere a im
p ozitului de la 3 % la 2 % . Aceste impozite vor fi plătite de 
aici înainte în proporţie de numai 5 1/4 pence de fiecare liră. 
Pe de altă parte, plafonul venitului scutit de impozit va fi 
coborît de la 150 la 100 I .st. anual, iar cel provenit din averi 
imobiliare şi hîrtii de valoare la 50 I .st. Pentru a pune pe fer
mieri l' adăpost de orice pierderi care ar proveni din schim
bările proiectate, impozitul lor va fi calculat la o treime din 
arendă, şi 11u ia jumătaite, D se face acum, astfel ca şi 
după această modificare toţi fermierii care plătesc o arendă 
anuală mai mică de 300 I. st. să fie scutiţi de impozit. Ca o 
favoare acordată bisericii, toţi preoţii cu un venit anual de 
1 00 1.st. vor fi, ca şi pînă a cum, scutiţi de impozite. In sfîrşit, 
impozitul asupra venitului va fi extins, pentru prima oară, 
şi asupra Irlandei, însă această extindere nu vizează în nici 
un caz pe proprietarii funciari, căci se referă numai le veni
turile provenite din hîrtii de valoare şi din salarii. 

6) Impozitul pe clădiri. Acesit ipoziit va fi extins asupra 
tuturor locatarilor care plătesc o chirie anuală de 10 I .st.,  
în timp ce pînă acum erau impuşi numai cei ce plăteau o 
chirie anuală de cel puţin 20 I .st. In afară de aceasta, impo
zitul pe clădiri va fi dublat, adică în loc de 6 pence de fiecare 
liră pentru prăvălii şi de 9 pence de fiecare liră pentru locu
inţe se va plăti 1 şiling şi, respectiv, 1 şiling şi 6 pence de 
fiecare liră. 

In esenţă, acest buget înseamnă : 
Pe de o parte, o extinde1e a mpozitului pe venit asupra 

acelor clase 'ale populaţiei urbane din Anglia care rpînă am 
erau suttlte de plata lui şi introducerea acstui impozit in 
Irlanda pentru deţinătorii de hîrtii de valoare şi funcţionarii 
de stat ; extinderea jmpoiuLui pe clădiri asupra acelor clase 
le pollaţiei urbane care pînă am erau scuitite şi dublarea 
proprţi,lor acestui impoJit. Pe de altă parte, reducerea cu 
2.800.000 I. st. a impozitului pe malţ şi a taxelor vamale pe 
hamei, care apasă asupra populaţiei agricole ; uşurarea cu 
100.000 I .st. a poverii fiscale care apasă asupra transportului 
maritim şi reducerea cu 400.000 I. st. a taxelor vamale la ceai. 

Populaţia oraşelor va avea de suportat un spor de impozite 
sub forma unui impozit suplimentar pe venit, o lărgire a sferei 
locatarilor impozabili şi o dublare a impozitului pe clădiri în 
vederea micşorării cu 2.800.000 I.st. a impozitelor care apas.. 
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asupra populaţiei rurale. Micul prăvăliaş, mecanicul mai bine 
retribuit şi funcţionarul comercial ar începe astfel să plă
tească impozit pe clădiri şi ar fi supuşi, pentru prima oară, 
la plata impozitului pe venit. Ca urmare, impozitul asupra 
terenurilor agricole ar fi de 7 pence de fiecare liră, în timp 
ce impozitul asupra caselor de locuit ar fi de 2 şilingi şi 
1 penny. Scăderea taxelor vamale la ceai nu afectează acest 
raport, întrucît suma lor este foarte mică în comparaţie cu 
impozitele directe sporite, iar avantajele acestei reduceri 
sînt aceleaşi pentru sat ca şi pentru oraş. 

Scutirea proprietarilor funciari irlandezi de toate impozi
tele pe venit şi exceptarea fermierilor şi clericilor englezi de 
la impunerea pe venit în forma sa extinsă reprezintă a fa
voare evidentă acordată satului pe seama oraşului. Dar cine 
are de cîştigat de pe urma reducerii impozitului pe malţ : pro
prietarul funciar, fermierul sau consumatorul ? O reducere a 
impozitelor înseamnă o micşorare a riscurilor legate de pro
ducţie. Potrivit legilor economiei politice, o reducere a chel
tuielilor de producţie ar trebui să atragă după sine o reducere 
a preţurilor şi, în consecinţă, nu ar aduce folos proprietarului 
funciar sau fermierului, ci numai consumatorului. 

In cazul de faţă însă trebuie să ţinem seama de două îm
prejurări. In primul rînd, în Anglia, pămîntul pe care se 
poate cultiva orz de prima calitate este proprietate de mo
nopol, iar terenuri potrivite pentru aceste culturi se găsesc 
numai în Nottinghamshire, Norfolk etc. ,  în timp ce aprovizio
narea u malţ de import este limitată prin Îlsăşi natura mărfii, 
întruaH nioi orzll, nici malţ. nu pot suporta un transport 
maritim de lungă durată. In al doilea rînd, marii fabricanţi 
de bere englezi deţin în mod efectiv un monopol care se ba
zează îndeosebi pe actualul sistem de licenţe, aşa încît nici 
chiar abrogarea legilor cerealelor n-a provocat o scădere de 
preţuri la porter * şi la ale* *.  

In felul acesta, cîştigul care se obţine prin reducerea im
p ozitului pe malţ nu va reveni fermierilor sau consumatorilor, 
ci va fi împărţit între proprietarii funciari şi marii fabricanţi 
de bere. Şi, fiindcă odiosul amestec al accizelor în agricul
tură urmează să fie menţinut, încasarea unei sume egale cu 
jumătate din impozitul anterior va necesita aceleaşi cheltuieli 
administrative pe care le-a necesitat pînă acum încasarea în
tregii sume. In momentul de faţă, cheltuielile necesare p entru 

aa* 

* - bere neagră. - Nota trad. 
•• - bere blondă. - Nota trad. 
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strîngerea unui impozit în sumă de 14.400.000 1. st. , provenit 
din accize, se ridică la 5 1.st. şi 6 şilingi la suta de lire sterline 
din impozit. După micşorarea impozitului cu 3.000.000 I.st. , 
procentul cheltuielilor va fi de 6 lire pînă la 6 lire şi 4 şilingi. 
Intr-un cuvînt, în măsura în care scade venitul cresc şi chel
tuielile neproductive. 

Bugetul lui Disraeli se reduce astfel la o despăgubire a 
proprietarilor funciari, la „o despăgubire plătită însutit " .  

Dar bugetul acesta mai are ş i  o altă particularitate, tot 
atît de interesantă. 

Dacă vreţi să puneţi în aplicare sistemul dv. comercial 
liber-schimbist, trebuie c·a mai întîi să vă schimbaţi sistemul 
financiar. „Trebie să reveniţi de la impozitul indirect la cel 
direct u ,  spune Disraeli, şi el are drep tate. 

Impozitul direct, care e cel mai simplu, reprezintă totodată 
forma iniţială şi cea mai veche de impunere, contemporană 
cu orînduirea socială bazată pe proprietatea funciară. Mai 
tîrziu oraşele au introdus sistemul impozitelor indirecte, dar 
cu timpul, datorită diviziunii moderne a muncii, sistemului 
marii producţii industriale şi dependenţei directe a comerţului 
interior de cel exterior şi de piaţa mondială, sistemul acesta 
al impozitelor indirecte, a intrat într-un dublu conflict cu 
cerinţele sociale. La graniţele statului, acest sistem se întru
chipează în taxele vamale protecţioniste şi împiedică sau în
greuiază schimbul liber cu alte ţări. In interiorul statului, el 
se i dentifică cu imixtiunea fiscului în producţie, provoac. 
perturbări în raportul valoric al mărfurilor şi subminează 
libera concurenţă şi schimbul. Datorită acestor două cauze, 
desfiinţarea lui devine o necesitate. Trebuie reintrodus impo
zitul direct. Dar această formă de imp ozit nu permite nici un 
fel de înşelăciune şi fiecare clasă ştie exact care este partea 
ei de contribuţie la cheltuielile statului. De aceea ' în Anglia 
nu e nimic mai impopular ca impozitele directe : impozitul pe 
venit, impozitul pe avere, imp ozitul pe clădiri etc. Acum se 
pune întrebarea : cum va putea clasa industrială din Anglia, 
care e obligată de libertatea comerţului să adopte sistemul 
impozitelor directe, cum va putea ea să introducă acest sistem 
fără să provoace o nemulţumire generală şi, în acelaşi timp, 
fără să-şi sporească propriile ei greutăţi ? 

Ea poate face acest lucru numai pe trei căi : 
Recurgînd la datoria publică ; dar aceasta r însemna o 

subminare a creditului de stat, o confiscare, o măsură revo
luţionară. 
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Prin transformarea rentei funciare în primul obiect al im
punerii fiscale ; dar şi această măsură ar i un atentat împo
triva proprietăţii, o confiscare, o măsură revoluţionară. 

Prin redobîndirea de către stat a averilor bisericii ; dr şi 
aceasta ar fi un atentat împotriva proprietăţii, o confiscare, o 
măsură revoluţionară. 

„In nici un caz - răspunde Cobden. - Noi n-avem decît 
să reducem cheltuielile de stat, şi atunci vom putea să uşu
răm şi poverile fiscale care apasă asupra noastră I "  

Aceasta este o utopie. I n  primul rînd, legăturile dintre 
Anglia şi continent cer o continuă creştere a cheltuielilor de 
stat ; în al doilea rînd, o victorie a clasei industriale, repre
zentată prin Cobden, ar avea aceleaşi consecinţe, deoarece, 
datorită ei, lupta dintre capital şi muncă ar deveni şi mai în
dîrjită şi ar fi nevoie de mai multe mijloace de reprimare. 
Cu alte cuvinte, bugetul nu poate fi redus în nici un caz. 

In concluzie : libertatea comerţului atrage după sine tre
cerea la impozitul direct. Acest sistem implică însă adoptarea 
de măsuri revoluţionare împotriva bisericii, proprietarilor 
funciari şi deţinătorilor de hîrtii de valoare. Aceste măsuri 
revoluţionare reclamă în mod imperios o alianţă cu clasa 
muncitoare, iar această alianţă privează burghezi a  engleză 
de principalul avantaj pe care-l aşteaptă de la libertatea co
merţului, şi anume dominaţia nelimitată a capitalului asupra 
muncii. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 1 0  decembrie 1852 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.650 
din 28 decembrie 1852 

Semnat : K a r l M a  r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Răspuns „secretrului" lui Kossuth 

CATRE REDACTORUL ZIARULUI „NEW YORK DAILY TRIBUNE" 

Londra, marţi 14 decembrie 1852 

Stimate domn, 

Acum cîtva timp v-am trimis o explicaţie * în legătură cu 
reenta mea corespondenţă privitoare la activitatea lui Kos
suth şi Mazzini * * ,  explicaţie care a provocat comentarii atît 
de aprinse în ziarele americane. Această explicaţie - în care 
precizam, între altele, că Kossuth n-a avut nici un fel de 
amestec în numeroasele articole prilejuite de corespondenţa 
mea şi că intenţia mea era nu atît să atac persoanele sus-amin
tite, cît mai degrabă să le avertizez etc. - conţinea tot ce 
am socotit atunci necesar să spun în această privinţă. Dar 
iată că, primind ultimul număr al ziarelor americane, dau 
în paginile lor peste un fel de dezminţire oficială a informa
ţiilor mele, semnată, zice-se, de secretarul d-lui Kossu th. Cu 
privire la acest „ document" trebuie să vă informez că d-l 
Kossuth, căruia i-am cerut lămuriri, m-a asigurat : 

1 )  că în momentul de faţă nu are nici un secretar ; 
2) că sus-pomenita „dezminţire " a fost scrisă fără permi

siunea lui ; 
3) că dînsul nici nu ştia despre ea înainte de a primi o 

comunicare din partea mea. 
După această declaraţie „autorizată " nu voi mai reveni 

asupra acestei chestiuni. Avocaţii nepoftiţi, care au dat do
vadă de atîta zel inoportun, n-au decît să se consoleze cum 
vor şti. 

Corespondentul dv. particular 

Scris de K. Marx 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.656 
din 4 ianuarie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* - Vezi volumul de faţă, pag. 41-417. - Nota red. 
** - Vezi volumul de faţă, pag. 388-390. - Nota red. 
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Karl Marx 

Ifrîngerea guvenului 

Londra, vineri 17 decembrie 1852 

Mă grăbesc să vă informez asupra rezultatului dezbateri
lor din noaptea trecută, care s-au soldat cu o înfrîngere pen
tru guvern. 

Această înfrîngere totală a miniştrilor a fost precedată de 
ruşinosul deznodămînt al bătăliei pe care a dus-o, de unul 
singur, cel mai vajnic luptător al lor, Ahile-Beresford 314, mi
nistrul de război. Comisia de anchetă pentru alegerile din 
Derby şi-a depus raportul. Acest raport confirmă pe de-a-ntre
gul diversele fapte care au fost deja prezentate de liberali în 
petiţia lor şi consideră, în încheiere, că dovezile obţinute prin 
martori arată că în timpul alegerilor din Derby a fost pus în 
funcţie un vast sistem de corupţie. Totuşi comisia n-a mers 
mai departe în căutare de dovezi şi, în loc să-l acuze în mod 
deschis pe d-l Beresford de tentativă de mituire, s-a mulţumit 
cu o calificare severă de „neglijenţă uşuratică şi lipsă de 
prevedere " .  Rămîne de văzut dacă parlamentul va fi de acord 
cu punctul de vedere al acestei onorabile comisii şi dacă va 
permite d-lui Beresford să-şi păstreze mandatul. In acest caz, 
parlamentul însuşi ar î ntări memorabila apreciere făcută de 
d-l ministru Beresford, care a spus că „poporul englez este 
cea mai respingătoare gloată din lume " .  In orice caz însă 
d-l Beresford nu mai poate rămîne în postul său de ministru. 

După această scurtă digresiune, să revenim la tema noas
tră iniţială. 

Patru nopţi la rînd şi aproape toată noaptea a cincea, 
membrii Camerei comunelor au dezbătut următoarea pro
lemă : trebuie analizat ot bugetul în asamblu sau re
zoluţia în ansamblu, principiile generale sau datele concrete 
referitoare la un punct sau altul ? Pînă la urmă au ajuns la 
concluzia că în momentul de faţă Camera comunelor trebuie 
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să se ocupe numai de problema majorării impozitului pe clă
diri şi de lTgina sferi de aplicare a impozitelor directe. 

Această principală propunere înscrisă în proiectul de 
buget prezentat de d-l Disraeli a fost respinsă de parlament, 
ea întrunind : 

286 voturi pentru şi 305 contra. 
Majoritatea obţinută de adversarii guvernului este de 

1 9  voturi. După aceea camera şi-a suspendat lucrările pînă 
lunea viitoare. Lipsa de timp mă împiedică să fac, aşa cum aş 
fi vrut, o analiză mai amănunţită a dezbaterilor. De aceea 
trebuie să mă limitez la expunerea celor mai memorabile 
pasaje din ultimul discurs al d-lui Disraeli, care este, fără 
îndoială, cel mai important din cîte au fost rostite. 

Sir Charles Wood, fostul ministru de finanţe, şi sir James 
Graham şi-au îndreptat principalele lor atacuri împotriva pro
punerii făcute de Disraeli ca fondul de împrumut pentru lu
crări publice (400.000 I.st. pe an) să fie folosit pentru acope
rirea deficitului care rezultă din reducerea taxelor vamale 
asupra transportului maritim. Sir James Graham a stăruit în 
mod deosebit asupra acţiunii binefăcătoare a acestui fond. Şi 
ce răspunde la toate acestea d-l Disraeli � 

,.Vreau să arăt comisiei ce abuzuri flagrante s-au comis m mînui
rea fonduril>r publice ale acestei ţări, ce sume imense de bani au fost 
risipite pur şi simplu fără avizul şi controlul parlamentului, şi toate 
acestea numai de către aparatul care a administrat acest fond de împru
mut pentru lucrări publice". 

l face apoi o descriere amănunţită a scandaloaselor ma
şinaţii financiare la care a recurs guvernul whig în manipu
larea acestui fond. După aceea trece la expunerea principiilor 
care stau la baza proiectului de buget prezentat de el. 

„Inainte de a preciza care e primul pas care umează să-l facem, 
trebuie rezolvată o chestiune extrem de importantă, şi anume aceea a 
limitelor pînă la care putem merge cu cererile noastre faţă de ţară în 
ce priveşte stabilirea sumei impozitelor directe de care are nevoie orice 
guven care vrea să pornească pe drumul unei reforme financiare. 
(Voci : „Aşa e !"). Deputatul de Halifax (sir Charles Wood) m-a învinuit 
că am făcut o propunere care ar duce la o majorare nechibzuită a im
pozitelor directe ale ţării. (Voci : „Auzi I Auzi !"). Deputatul de Carlisle 
(sir James Graham) mi-a adus acuzaţia de a fi împins în mod nechibzuit 
impozitele directe pînă la limita lor extremă. In primul rînd, propunerea 
·făcută de mine în numele guvernului nu numai că nu prevede o ma
jorare nechibzuită a totalului impozitelor directe, dar, în caz că va fi 
acceptată, nu va provoca o urcare a impozitelor directe pînă la pro
porţiile pe care le-au atins ele pe vremea cînd finanţele erau conduse 
de onorabilul nostru gentleman, deputatul de Halifax, care a recurs nu 
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numai la impozitul pe avere şi pe venit, dar şi la impozitul pe ferestre, 
care în ultimul an de aplicare i-a adus aproape 2.000.000 de lire sterline. 
(Aplauze). Onorabilul gentleman care ne sfătuieşte să nu majorăm în 
mod nechibzuit impozitele directe a redus suma pe care a încasat-o, în 
ultimul său an de guvernare, din impozitul pe ferestre şi s-a mulţumit 
cu modesta sumă de 700.000 de lire sterline obţinute prin înlocuirea im
pozitului pe ferestre printr-un alt impozit. Nu pot să trec însă cu ve
derea că onorabilul gentleman care îmi aduce nechibzuita învinuire că 
am majorat totalul impozitelor directe a propus la început să se pro
cdeze la o schimbare radicală, care ar fi făcut ca impozitul său pe 
clădiri să crească la o sumă mai mare decît aceea pe care am propus-o 
eu vreodată. (Aplauze puternice). Dar asta-i totul ? Numai atît a făcut 
acest onorabil gentleman care mă acuză de majoarea nechibzuită a im
pozitelor directe ale ţării ? Se ştie, doar, că acest ministru, care, perce
pînd un impozit pe avere ale cărui proporţii reale ne sînt acum cunos
cute, percepînd un impozit pe ferestre care se ridica la aproape 
2.000.000, a venit într-o zi la Camera comunelor şi a făcut adunării ului
toarea propunere de a urca impozitul pe avere şi pe venit la o sumă 
aproape de două ori mai mare decît cea eistentă. (Aplauze furtunoa!!e). 
Consider o asemenea comportare ca o dovadă de nepăsare faţă de con
secinţe„. Ni se vorbeşte de dublarea impozitului pe clădiri ca de o sumă 
modestă. Dar dacă onorabilul gentleman ar fi procedat la dublarea im
pozitului pe avere şi pe venit, cred că el ar i putut, pe drept cuvînt, 
să fie învinuit de majorarea nechibzuită a impozitelor directe. (Aplauze 
puternice). Se vorbeşte de nechibzuinţă ! Dar există oare, în istoria 
finanţelor, ceva care să se poată compara cu nechibzuinţa de care a dat 
dovadă onorabilul gentleman ? (Aplauze puternice). Şi pe ce temei a 
făcut el această propunere monstruoasă, de necrezut, care şi-ar fi găsit 
o justificare numai în cazul cînd ar fi fost dictată de necesităţile sigu
ranţei statului ? După ce a primit însă riposta cuvenită şi a fost luat 
în derîdere şi umilit, el a declarat că are venituri suficiente şi poate 
renunţa la propunerea sa. (Aplauze furtunoase, prelungite). Viitorul 
istoric nu va fi crezut şi va fi bănuit de minciună cînd va povesti cum 
un ministru a făcut propunerea de majorare, la aproape de două ori, a 
impozitului pe venit, iar a doua zi a declarat că veniturile bugetare 
sînt pe deplin asigurate. (Un nou ropot de aplauze.)". 

După ce s-a răfuit astfel u sir Charles Wood, Disraeli 
continuă : 

„Trebuie să dovedim că există o deosebire între proprietate şi venit, 
între venitul stabil şi cel instabil. Trebuie apoi să apărăm un principiu 
pe care l-am considerat şi continuăm să-l considerăm ca fiind singurul 
just şi care, chiar dacă nu acum, va i, fără îndoială, recunoscut şi 
acceptat, şi anume că baza impozitului diTect tTebuie lăTgită. (Excla
maţii aprobative pe băncile ministeriale)... Dacă s-ar încerca să se 
adopte ca un principiu permanent al sistemului nostru social teza po
trivit căreia clasele chemate să exercite puterea politică trebuie create 
prin împovărarea cu impozite directe a păturii mai bogate a societăţii 
5i prin împovărarea muncitorilor cu impozite indirecte, nu mi-aş putea 
închipui o situaţie mai fatală şi mai plină de consecinţe dezastruoase 
pentru ţara noastră. (Aplauze). Dar sînt, totodată, profund convins că 
clasele privilegiate vor fi acelea care vor avea în primul rînd de suferit 
asemenea consecinţe dezastruoase". 
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Adresîndu-se liber-schimbiştiJor, Disraeli spune : 

„Vedem că cei mai mari adversari ai tarifelor vamale coloniale se 
pronunţă cu toţii în favoarea unei impuneri ridicate a producătorilor şi 
vedem aici cum, parcă pentru a-şi bate joc de noi, ei recurg la toate 
tezele eronate la care noi am avut, pînă la urmă, curajul să renunţăm 
în mod onorabil. (Ovaţii furtunoase). Şi îmi spuneţi că protecţionismul 
a murit şi ne spuneţi că nu există un partid al protecţioniştilor ! Nu, el 
arată destul de bine şi se află chiar aici. (Arată spre băncile opoziţiei). 
O dată cu băncile noastre ei şi-au însuşit şi principiile noastre, şi sînt 
convins că vor avea tot atît de puţin succes. (Aplauze)". 

In încheiere, Disraeli, răspunzînd sugestiei binevoitoare a 
lui sir Charles Wood de a-şi retrage proiectul de buget, 
spune următoarele : 

„Am fost sfătuit să-mi retrag proiectul de buget. Mi s-a spus că. 
d-l Pitt şi l-a retras pe al său şi că, ceva mai recent, alte persoane" 
(whigii şi, mai ales, sir Charles Wood) „au procedat la fel. (Rîsete). Eu 
nu visez la gloria d-lui Pitt, dar nici n-aş vrea să ajung în halul de 
decădere al ăstorlalţi. (Aplauze puternice). Nu, domnilor, eu am mai 
văzut la ce rezu1tate ajunge un guvern care nu e în stare să-şi pună 
în aplicare propriile sale măsuri : la rezultate care nu fac cinste guver
nului, nu sînt de folos pentru ţară şi, după părerea mea, nici nu sint 
compatibile cu demnitatea acestei camere, la care ţin mai mult decît 
la orice. (Aplauze putenice). Imi amintesc de un proiect de buget din 
1848 care a fost retras, din nou prezentat şi iarăşi retras. (Rîsete). Şi 
care a fost rezultatul activităţii acestui guvern care a existat doar atît 
cît a fost tolerat ? Care a fost rezultatul pentru finanţele acestei ţări ? 
Nu cumva acea ruşinoasă operaţie de înlocuire a impozitului pe ferestre 
cu acela pe clădiri, pe care sînt acum nevoit s-o repar ? (Aplauze). Mo
tivele de nemulţumire depăşesc cu mult sfera simplelor interese de 
partid ... Da, ştiu prea bine ce voi avea de înfruntat. Voi avea de înfrun
tat o coaliţie. (Aplauze). Şi se prea poate ca această combinaţie să aibă 
succes. O coaliţie anterioară a avut şi ea succes. Dar coaliţiile, chiar 
cele care au avut succes, s-au convins întotdeauna că triumful lor este 
de scurtă durată. Eu ştiu, de asemenea, că in Anglia nu sînt agreate 
coaliţiile. (Aplauze). Impotriva coaliţiei eu fac apel la acea opinie pu
blică care guvenează ţara, la acea opinie publică a cărei influenţă 
înţeleaptă şi irezistibilă poate supune controlului ei pînă şi hotărîrile 
parlamentului şi fără al cărei sprijin cele mai înalte şi mai vechi insti
tuţii nu sînt altceva decît produsul unei fantezii lipsite de fond. (Ono
rabilul gentleman îşi reia locul, în mijlocul unor aplauze asurzitoare� 
care nu mai contenesc)". 

Şi care este părerea ziarelor de azi cu privire la urmările 
acestei înfrîngeri a guvernului ? 

„Morning Chronicle " (ziarul adepţilor lui Peel) şi „Morning 
Advertiser" (ziarul radicalilor) consideră ca sigură demisia 
guvernului. „Times " este şi el de părere că guvernul va de
misiona, deşi se î ndoieşte că opoziţia va putea să formeze tot 
atît de uşor un nou guvern cum l-a răsturnat pe cel vechi. 
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„Daily News" (ziarul Manchesterienilor) crede în posibilitatea 
unei remanieri a guvernului căzut, în combinaţie cu lordul 
Palmerston. „Morning Post" (ziarul lui Palmerston) consideră 
această remaniere ca ceva de la sine înţeles. In sfîrşit, 
„Morning Herald" (Derby-Disraeli) declară că, dacă miniştrii 
îşi vor da azi demisia, regina * va fi nevoită să-i cheme din 
nou mîine. 

Un lucru este sigur : miniştrii au suferit o înfrîngere în 
rma runei rezoluţii liber-schimbiste care prevedea o extindere 
a impozitului direct. In orice caz, ei se pot consola cu ideea 
că, dacă au putut să respingă cu succes primul atac parla
mentar cu preţul renunţării la propriile lor principii, opoziţia 
i-a înfrînt în a doua luptă numai datorită faptului că şi ea a 
renunţat la principiile ei.  

In felul acesta, ceea ce am spus mai înainte cu privire la 
poziţia partidelor parlmentare * *  a fost pe deplin confirmat în 
aceste dezbateri. Faţă de masa compactă a celor 286 de tory, 
opoziţia coalizată dispune de o maj oritate de numai 19 voturi. 
Va fi de ajuns ca ea să formeze un nou guvern pentru ca el 
să cadă cu prima ocazie. Dacă guvernul format de opoziţie 
ar dizolva Camera comunelor, noile alegeri, care ar avea loc 
în condiţiile de pînă acum, ar duce la aceleaşi rezultate, adică 
la o nouă Cameră a comunelor, în care ar reîncepe vechiul 
j oc, diferitele partide paralizîndu-se unul pe altul ca pînă 
acum, şi po1irtica Angliei s-ar afla din nou într-un cercle 
vicieux * * * .  

D e  aceea eu afirm c ă  continuă s ă  rămînă în vigoare vechea 
dilemă : sau menţinerea guvenului tory, sau reforma parla
mentară. 

Scris de K. Marx 
la 17 decembrie 1852 

Publicat in ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.659 
din 7 ianuarie 1853 
Semnat : K a r l  M a r x  

* - Victoria. - Nota red. 

Se tipăreşte după textul 
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Karl Marx 

Un guvern care şi-a trăit traiul. -
Perspectivele guvenului de coaliţie etc. 

Londra, marţi 11 ianuarie 1853 

„Am ajuns acum la începutul împărăţiei politice de o mie de ani m, 
în care spiritul zizaniilor de partid va dispărea de pe faţa pămîntului şi 
singurele calităţi care vor da drept de ocupare a unor funcţii vor fi talen
tul, experienţa, hărnicia şi patriotismul. Avem acum un guvern care pare 
5ă se bucure de aprobarea şi sprijinul tuturor, fără deosebire de opinie. 
Principiile lui se bucură de asentimentul şi sprijinul general". 

Acestea sînt cuvintele cu care „Times " ,  în primul său 
moment de entuziasm , a salutat venirea guvernului Aberdeen. 
După tonul lui puteai să-ţi închipui că Anglia va fi de acum 
înainte fericită să vadă că are un guvern alcătuit numai din 
personalităţi noi, tinere, promiţătoare. De aceea nu mică va fi 
mirarea oamenilor de pretutindeni cînd vor afla că noua eră 
din i storia Marii Britanii urmează să fie inaugurată numai de 
octogenari aproape complet uzaţi şi căzuţi în decrepitudine. 
Aberdeen are aproape 80 de ani ; Lansdowne e de pe acum u 
un picior în groapă ; Palmerston şi Russell se află cam în 
aceeaşi situaţie ; Graham este un birocrat care de la sfîrşitul 
.secolului trecut a slujit aproape sub toate guvernele ; ceilalţi 
membri ai cabinetului sînt de două ori morţi de b ătrîneţe şi de 
istovire şi doar în mod artificial readuşi la viaţă. Intr-un 
cuvînt, vreo 1 O centenari, acesta esste materialul din care pare 
să fi fost format, printr-o simplă operaţie de adunare, noul 
.„imperiu milenar" de către publicistul de la „Times ". 

Ni se promite că în acest „imperiu milenar" sînt sortite 
să dispară ou desăvîrşire zîzanile de partid, ba mai mult 
decît atît, înseşi partidele. Ce vrea să spună „Times" cînd 
face asemenea afirmaţie ? Trebuie să înceteze oare, din acest 
moment, existenţa tuturor partidelor numai pentru că anu
mite cercuri ale aristocraţiei, care pînă acum s-au bucurat de 
privilegiul de a-şi da aparenţa de partide naţionale sau parla
mentare, s-au convins că nu mai poate fi continuată această 
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farsă şi pentru că, b azate pe această convingere şi, ca rezultat 
al asprei lecţii pe care au primit-o în ultima vreme, aceste 
clici aristocratice au înţeles să renunţe la micile lor răfuieli 
şi să se unească într-o masă compactă în vederea apărării 
privilegiilor lor comune ? Şi nu constituie oare formarea unei 
asemenea „coaliţii" o dovadă cît se poate de grăitoare că a 
sosit timpul cînd principalele clase ale societăţii contempo
rane - burghezia industrială şi clasa muncitoare -, clase 
în plin avînt, dar parţial încă lipsite de o reprezentanţă, se 
pregătesc să revendice dreptul de a fi singurele partide poli
tice ale naţiunii ? 

In timpul guvernării lordului Derby, toryi au renunţat, o 
dată pentru totdeauna, la doctrinele lor protecţioniste şi s-au 
declarat liber-schimbişti. Cînd a anunţat demisia cabinetului 
său, contele Derby a spus : 

„Milorzi, imi amintesc - şi probabil că şi dv. vă amintiţi - că no
bilul conte" (Aberdeen) „nu o dată a declarat, în această cameră, că, 
în afară de problema libertăţii comerţului, el nu cunoştea nici o problemă 
asupra căreia să existe VTeo deosebire de vederi între el şi actualul 
guvern". 

Lordul Aberdeen, declarîndu-se de acord cu această a fir
maţie, merge şi mai departe, spunînd că „este dispus să se 
alieze cu nobilul conte" (Derby) „pentru a opune rezistenţă 
tentativelor democraţiei, dar îi este greu să arate unde se află 
această democraţie " .  Ambele părţi sînt de acord că între toryi 
şi adepţii lui Peel nu mai există nici un fel de divergenţe. 
Dar asta nu-i totul. In legătură cu politica externă, contele 
Aberdeen observă : 

„Timp de 30 de ani, principiile politicii extene ale ţării noastre 
au rămas neschimbate, chiar dacă în aplicarea lor s-au manifestat unele 
divergenţe". 

Din toate acestea reiese că întreaga luptă dintre Aberdeen 
şi Palmerston, care a ţinut din 1830 pînă în 1850 şi în cursul 
căreia primul a căutat să ajungă la o alianţă cu puterile nor
dice, iar al doilea a luptat pentru o „entente cordiale" * cu 
Franţa, unul era împotriva lui Ludovic-Filip, iar celălalt de 
partea lui ; primul se pronunţa împotriva intervenţiei, iar 
celălalt în favoarea ei ; într-un cuvînt, toate certurile şi dis
putele lor, pînă şi recenta lor indignare generală împotriva 
„ruşinoasei" conduceri a afacerilor externe de către lordul 

* - „înţelegere cordială". - Nota tTad. 
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Malmesbury, pot i considerate drept curată înşelătorie. Şi, 
în general, se poate găsi în viaţa politică a Angliei ceva care 
să fi suferit o s chimbare mai radicală decît politica ei externă? 
Pînă în 1 830, alianţă cu puteri1le nordice ; după 1 830, alianţă 
cu Franţa (alianţă cvadruplă) 316 ; dup ă 1848, izolare completă 
a Angliei de întregul continent. 

După ce, la început, lordul Derby ne-a asigurat că între 
tory şi adepţii lui Peel nu există nici un fel de divergenţe, 
contele Aberdeen ne asigură îndată după aceea că nu există 
divergenţe nici între adepţii lui Peel şi whi gi ,  între conser
vatori şi liberali. După părerea sa, 

„ţara este obosită de aceste diferenţieri lipsite de orice sens şi care 
nu au nici o influenţă reală asupra comportării sau principiilor oame
nilor de stat. Nu se poate concepe un alt guven decît cel conservator 
şi tot atît de adevărat este că nu se poate concepe un alt guven dcît 
cel liberal". 

„Aceşti termeni nu au un sens prea bine definit. Ţara este plicti
sită de aceste diferenţieri lipsite de orice sens". 

Cele trei fracţiuni ale aristocraţiei - toryi, adepţii lui 
Peel şi whigii - sînt deci de acord că între ele nu există, în 
fond, .d n fel de deosebiri. Dar, în afară de acesta, mai 
există un punct asupra căruia ele sînt de acord. Disraeli a 
declarat că dînsul intenţionează să pună în aplicare principiul 
libertăţii .comerţului. Lordul Aberdeen spune : 

„Măreţul obiectiv al actualilor miniştri ai reginei şi principala ca
racteristică a guvernării lor trebuie să fie menţinerea şi extinderea pru
dentă a libertăţii comerţului. Aceasta este misiunea care le-a fost in mod 
special încredinţată". 

Intr-un cuvînt, întreaga aristocraţie este de acord că tre
buie să guverneze în folosul burgheziei şi ţinînd seama de 
interesele ei, dar în acelaşi timp este hotărîtă să nu lase ca 
burghezia să deţină ea rolul conducător în aceste treburi. Şi, 
în acest scop , vechea oligarhie, încordîndu-şi ultimele forţe, 
a adunat tot ce mai posedă în materie de talent, influenţă 
şi autoritate şi a format un guvern a cărui misiune este de a 
îgrădi ,  pentru o vreme cît mi îndelungia:ă, 1accesl direct 
al burgheziei la guvernarea ţării. Aristocraţia coalizată a 
Angliei e hotărîtă să se călăuzească, în raporturile ei u bur
ghezia, după aceeaşi regulă de conduită pe care o recomanda 
Napoleon faţă de popor : „Tout pour le peuple, rien par le 
peuple' *.  

* - „Totul pentru popor, nimic cu ajutorul poporului". - Nota trad. 
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„Trebuie, totuşi - după cum remarcă Ernest Jones în „Peoplc's 
Paper" -, ca intenţia vădită de a exclude clasa de mijloc să fie mascată 
într-un fel oarecare, şi acest lucru ei" (miniştrii) „speră să-l poată rea
liza cel mai uşor prin acceptarea în posturi de mina a doua şi lipsite 
de influenţă a unor aristocraţi liberali ca sir William Molesworth, Ber
nal Osborne etc. Dar să nu-şi închipuie ei că acest liberalism sclivisit 
al celor din llayfair 3 1 7  îi va satisface pe severii domni din şcoala 
manchesteriană. Pe aceştia îi interesează aspectul practic al problemei şi 
nimic altceva. Ei se gîndesc la lire sterline, şilingi şi pence, la posturi 
şi funcţii, la uriaşele venituri ale celui mai întins imperiu din lume, 
care trebuie pus în întregime şi în mod exclusiv, cu toate resursele lui, 
la dispoziţia intereselor lor de clasă". 

Şi, într-adevăr, e de ajuns să arunci o simplă privire în 
paginile lui „Daily News11 , „Advertiser " şi, mai ales, ale lui 
„Manchester Times" 318, ziarul personal al d-lui Bright, pentru 
a te convinge că ·adpţii şcilii manchesteriene, p1omiţînd 
sprijinul lor ·teporar guvernului de coaliţie, intenţionează să 
ad6pte o politică identică u aceea pe care au dus-o adepţii 
lui Peel şi whigii faţă de ultimul guvern Derby, adică să-i 
pună pe miniştri la încercare. D-l Disraeli a avut de curînd 
prilejul să se convingă care este sensul acestei „încercări 11 • 

Dat fiind că înfrîngerea cabinetului tory a fost hotărîtă 
de b rigada irlandeză, noul guvern de coaliţie a considerat, 
fireşte, necesar să ia unele măsuri menite să-i asigure spriji
nul acestei fracţiuni. D-l Sadleir, samsarul b rigăzii irlandeze, 
a fost repede ademenit cu funcţia de lord-trezorier. D-lui 
Keogh i s-a oferit postul de procuror general în Irlanda, în timp 
ce d-l Monsell a ot numit secretar al direcţiei artileriei . 

„Cu aceste trei achiziţii - scrie „Morning Herald" - se speră că va 
i cîştigată brigada". 

Există totuşi destule motive de îndoială în ce priveşte 
eficacitatea acestor trei achiziţii pentru asigurarea sprijinului 
întregii brigăzi irlandeze. Căci iată ce se poate citi într-o pu
blicaţie irlandeză ca „Freeman' s Journl 11 319 : 

„Ne aflăm într-un moment critic pentru problema drepturilor aren
daşilor şi aceea a libertăţii religioase. Succesul sau insuccesul în rezol
varea acestor probleme nu depinde acum de miniştri, ci de deputaţii 
irlandezi. Guvenul Derby a fost răsturnat cu 19 voturi. Dacă 10 oameni 
ar fi trecut de partea cealaltă, s-ar fi schimbat şi mersul evenimentelor. 
Atîta timp cît partidele se află într-o asemenea situaţie, deputaţii irlan
dezi sînt atotputernici". 

In încheierea ultimului meu articol mi-am exprimat pă
rerea că nu există decît o singură alternativă : sau un guvern 
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tory, sau reforma parlamentară *. Pentru cititorii noştri pre
zintă, desigur, interes părerile lordului Aberdeen în această ' 
problemă. El spune : 

„Imbunătăţirea situaţiei poporului nu exclude" (sic !) „înlăturarea 
deficienţelor existente in sistemul reprezentativ ; căci intîmplări de felul 
celor petrecute în timpul ultimelor alegeri nu prea sînt 'menite să-i facă 
pe oameni să îndrăgească aeest sistem" . 

. 
Cu prilejul alegerilor care au avut loc după numirea lor 

în posturi de stat, colegii lordului Aberdeen au declarat în 
unanimitate că este necesară o reformă a sistemului repre
zentativ. Totuşi, de fiecare dată ei au dat de înţeles ascultă
torilor lor că e necesar ca reformele de acest fel să fie „mo
derate şi raţionale şi că ele trebuie întocmite fără pripeala, 
cu multă chibzuinţă şi prudenţă " .  Aşadar, cu cit actualul sis
tem reprezentativ se dovedeşte a fi mai defectuos şi cu ev e 
recunoscut mai mult ca atare, cu atît mai mult iese la iveală 
dorinţa de a nu purcede la o schimbare pripită şi radicală. 

Cu ocazia ultimelor realegeri de miniştri s-a experimentat 
pentru prima dată o nouă invenţie, care permite oamenilor 
politici să-şi păstreze prestigiul în orice împrejurare, fie că 
vor intra sau nu în noul cabinet. Această nvenţie constă în 
folosirea unei metode încă neaplicate pînă acum, a ceea a 
„problemei deschise".  Osborne şi Villiers s-au angaj at cîndva 
în mod public să susţină votul secrcrt. Acum însă declară că el 
constituie o problemă deschisă. Molesworth s-a angajat să 
lupte pentru reforma colonială, şi acum ea constituie o pro
blemă deschisă. Keogh, Sadleir şi alţii s-au angajat să apere 
drepturile arendaşilor, şi a cum ele constituie o problemă 
dchisă. Iitr-un cuvînrt, toate chetiunile pe care, ca depu
taţi, le-au considerat ca fiind, în fond, rezolvate au devenit 
pentru ei probleme deschise de cînd sînt miniştri. 

In încheiere trebuie să menţionez încă o situaţie ciudată 
care s-a creat ca rezultat al coaliţiei dintre adepţii lui Peel, 
whigi, radicali şi irlandezi. Fiecare dintre fruntaşii remarca
bili ai fracţiunilor respective a fost îndepărtat din departa
mentul pentru care se presupunea că posedă un oarecare ta
lent sau o oarecare calificare şi numit într-un post cu totul 
nepotrivit pentru el. Palmerston, acest remarcabil ministru 
de externe, a fost numit la departamentul internelor, în locul 
lui Russell, care îmbătrînise în acest post şi care, la rîndul 
său, a fost îndepărtat din acest post pentru a fi trecut la con-

* Vezi volumul de faţă, pag. 515. - Nota trad. 
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ducerea afacerilor extene. Gladstone, acest Esoobar l puseis
mului 820, este numit ministru de finanţe. Molesworth, care 
se bucură de oarecare reputaţie pentru că a cpiat sau a adop
tat absurdul sistem de colonizare al d-lui Wakefield 821, este 
numit comisar al lucrărilor publice. Lui sir Charles Wood, 
care, ca ministru de finanţe, a avut privilegiul de a o scrînti 
cînd cu un lefi.oit, cind c·u un suDplus în tezaur, i se încredin
ţează preşedinţia Consiliului de control pentru problemele 
Indiei. Monsell, care abia e în stare să deosebească o puşcă 
ghintuită de o muschetă, este numit secretar la comandamentul 
artileriei. Singurul care şi-a găsit locul potrivit este sir James 
Graham, care în postul de prim-lord al amiralităţii a ştiut să-şi 
cîştige încă de multă vreme trainica reputaţie de a fi fost 
primul care a introdus viermele putred în flota britanică. 

Scris de K. Marx 
la 11 ianuarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.677 
din 28 ianuarie 1853 

Semnat : K a r l M a r x 

34 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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Perspective politice. - Inflorirea comerţului.  -
Un caz de moarte prin inaniţie 

Londra, vineri 14 ianuarie 1853 

Cu prilejul primirii învestHurii sale diplomatice la minis
terul afacerilor externe, lordul John Russell a declarat că 
intenţionează să preia acest departament doar în calitate de 
ad-interim şi că, într-un viitor apropiat, portofoliul acestui 
minister va fi încredinţat contelui Clarendon. Realitatea este 
că lordul Russell s-a simţit întotdeauna complet străin de 
departamentul afacerilor externe, în care nu s-a remarcat prin 
nimic altceva decît prin publicarea unei compilaţii insipide 
privind, pare-se, istoria tratatelor încheiate după pacea de la 
Nymwegen, carte care, în cel mai bun caz, este tot atît de 
interesantă ca şi „tragedia" cu care acelaşi Russell a uimit, 
într-o bună zi, lumea 322• După toate probabilităţile, devenind 
liderul Camerei comunelor, lordul John îşi va păstra locul în 
cabinet, unde îşi va consacra întreaga lui energie elaborării 
noii legi cu privire la reformă. Se ştie doar că reforma parla
mentară este pentru Russell un cîmp de activitate tradiţional, 
de cînd, prin măsurile luate de el în 1831 ,  a dat dovadă de o 
adevărată măiestrie în împărţirea „burgurilor putrede " s2a 
între tory şi whigi. 

Prezicerea mea cu privire la ineficacitatea mituirii celor 
trei deputaţi irlandezi *, la care a recurs guvenul pentru a 
atrage întreaga „brigadă irlandeză" de partea coaliţiei guver
namentale, s-a împlinit întocmai. Atitudinea unor publicaţii 
ca „Freeman's Journal " şi „Tablet" ,  tonul scrisorilor şi decla
raţiilor d-lor Lucas, Moore şi Duffy şi, în sfîrşit, rezoluţia 
împotriva d-lor Sadleir şi Keogh, adoptată la ultima adunare a 
Ligii pentru apărarea drepturilor arendaşilor 32", demonstrează 
în suficientă măsură că guvernul Aberdeen nu va dispune 
decît de o fracţiune u totul neînsemnată a forţelor irlandeze. 

* Vezi volumul de aţă, pag. 519. - Nota red. 
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După cum se ştie, lordul Aberdeen, şeful guvernului, va 
lua parte la şedinţele Camerei lorzilor. Mai deunăzi, d-l Bright, 
într-un discurs rostit la Manchester la un b anchet în cinstea 
d-lui Ingersoll, noul ambasador american, a profitat de ocazie 
pentru a afirma că desfiinţarea Camerei lorzilor este o condiţie 
sine qua non * pentru „progresul u burgheziei industriale. 
Această primă declaraţie oficială făcută de şooala mancheste
riană după formarea guvemu.ui de c·oa1iţie îl va ajuta, 
într-o oarecare măsură, pe lordul Aberdeen să dea de urma 
acelei democraţii care-i inspiră atîta teamă lordului Derby. 

In felul acesta, lupta dintre partide, pe care un ziarist 
optimist de la „Timesu o considera dispărută pentru totdeauna, 
a izbucnit din nou, •cu toate că e"a „imperiului milenar " a în
ceput prin amînarea sesiunii parlamentare pînă la 10 februarie. 

La începutul noului an a fost anunţată cu multă zarvă şi 
în consensul tuturor creşterea continuă a prosperităţii comer
ciale şi industriale, care a fost confirmată de publicarea dări
lor de seamă cu privire la veniturile încasate de stat pînă în 
ziua de 5 ianuarie a.c. ,  de rapoartele prezentate de ministerul 
comerţului pentru ultima lună şi pentru cele 1 1  luni încheiate 
la 5 decembrie 1852, de rapoartele inspectorilor de fabrică şi, 
în sfîrşit, de buletinele comerciale anuale care se publică la 
începutul fiecărui an şi care permit o privire de ansamblu 
asupra tuturor tranzacţiilor comerciale pe anul care s-a scurs. 

Dările de seamă asupra veniturilor de stat ne arată o 
creştere globală anuală de 978.926 1. st. şi una trimestrială de 
702.776 1. st. Se înregistrează o creştere anuală la toate capi
tolele, cu excepţia taxelor vamale. Suma tota1lă intrată în 
vistieria statlui se ridica la 50.468.193 I.st. 

Accizele, despre care se spune că sînt un indice l bună
stării populaţiei, au însumat : 

în anul financiar încheiat la 5 ianuarie 1852 . • • 13.093.170 l. st. 
în anul financiar încheiat la 5 ianuarie 1853 • . . 13.356.981 „ „ 

Taxele de timbru, ca·re indică creşterea activităţii comer
ciale, au însumat : 

34* 

în anul financiar 1851-1852 . . . 
în anul financiar 1852-1853 . . . 

* - condiţie indispensabilă. - Nota trad. 

. 5.933.549 l. st. 
. 6.287 .261 " „ 
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Impozitul pe avere, are indică creşterea bogăţiei claselor 
avute, a totalizat : 

în anul financiar 1851-1852 
în anul financiar 1852-1853 

• 5.304.923 1. st. 
• 5.509.637 „ „ 

Rapoartele ministerlui comerţului pe ultima Jună şi pe 
cele 1 1  luni încheiate la 5 decembrie 1 852 arată : 

Valoarea exportului pe ultima 
lună încheiată la 5 decembrie 

1862 

(în lire sterline) . . . . . . 6.102.694 
Pe cele 11 luni încheiate la 
5 decembrie . . . . . . . 65.349.798 

1861 

5.138.216 

63.314.272 

1850 

5.362.319 

60.400.525 

Aşadar, valoarea exportului pe o lună indică o creştere de 
aproape 1 .000.000 I. st., iar pe 1 1  luni o creştere de peste 
2.000.000. In lipsa oricăror date în legătură cu valoarea impor
tului, nu ştim în ce măsură această creştere este egalizată sau 
depăşită de creşterea valorii exportului. 

Să trecem la rapoartele inspectorilor de fabrică ; d-l Homer, 
inspector de fabrică pentru districtul Lancashire, scrie urmă
toarele în raportul său, de curînd publicat, care cuprinde date 
cu privire la semestrul încheiat la 31 octombrie 1852 : 

„In ultimul an, în districtul meu s-au produs foarte puţine schim
bări în ce priveşte fabricile de lînă, de lînă toarsă şi de mătase ; cît 
despre filaturile de in, ele se află în aceeaşi situaţie ca la 1 noiembrie 
1851. Dar în industria bumbacului creşterea numărului fabricilor a fost 
foarte mare. Chiar dacă scădem pe cele care în momentul de faţă nu 
lucrează (şi e foarte probabil că în curînd multe dintre ele vor începe 
din nou să lucreze, mai ales acelea al căror utilaj a fost păstrat), reiese 
că în ultimii doi ani au fost puse în funcţiune 129 de fabrici noi, cu o 
putere totală de 4.023 CP. Creşterea forţei motrice la 53 dintre fabricile 
existente însumează 2.090 CP, astfel că creşterea totală este de 6.113 CP, 
ceea ce, pe cît se vede, a permis folosirea în industria bumbacului a cel 
puţin 24.000 de muncitori în plus. Dar asta nu-i totul ; în prezent se 
construiesc încă multe fabrici noi. Pe un teritoriu destul de restrîns, 
care cuprinde oraşele Ashtown, Staleybridge, Oldham şi Lees, se con
struiesc 1 1  fabrici care, potrivit unor calcule preliminare, vor avea o 
putere totală de 620 CP. Constructorii de maşini, după cît se spune, sînt 
copleşiţi de comenzi ; un fabricant foarte inteligent şi cu mult spirit 
de obsevaţie mi-a spus mai deunăzi că, după toate probabilităţile, 
multe dintre fabricile aflate în construcţie nu vor putea fi puse în 
funcţiune înainte de 1854, din cauza imposibilităţii de a le utila cu 
maşini. Dar datele arătate de mine mai sus, ca şi cele pe care le pre
zintă colegii mei în rapoartele lor curente, deşi ne permit să ne facem 
o idee despre puternica creştere a producţiei, nu pot reflecta adevăra
tele proporţii ale acestei creşteri. Căci există o sursă largă şi foarte 
bogată de sporire a producţiei, asupra căreia este foarte greu de obţinut 
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vreun fel de date. Mă refer la recentele îmbunătăţiri din sectoul ma
şinilor cu aburi, datorită cărora motoare vechi şi chiar motoare noi pot 
produce o forţă care depăşeşte considerabil plafonul lor nominal şi care 
inainte ar i fost considerată imposibilă". 

Mai departe d-l Homer citează un fragment dintr-o scri
soare a d-lui Nasmyth, un eminent inginer constructor din 
Birmingham, care arată cit de mult poate fi sporită producti
vitatea prin mărirea vitezei maşinilor, la care se montează în 
prealabil cilindrii dubli de înaltă presiune ai lui Woolf ; se 
obţine astfel, la aceleaşi maşini, o productivitate cu cel puţin 
50 % mai mare decît cea existentă înainte de introducerea 
acestei perfecţionări. 

Din datele totalizatoare cuprinse în rapoartele tuturor 
inspectorilor de fabrică se poate vedea că în cursul anului 
bugetar încheiat la 31 octombrie 1852 au fost puse în funcţiune 
229 de fabrici noi, care folosesc maşini cu aburi cu o capacitate 
de 4.771 CP şi energie hidraulică de 586 CP ; au fost lărgite 
69 dintre fabricile existente, care folosesc maşini cu aburi cu 
o forţă motrice de 1 .532 CP şi motoare cu o energie hidraulică 
de 28 CP ; totalul general se ridică la 6.917 CP. 

Trecînd apoi la buletinele comerciale anuale, constatăm 
că ele sînt pătrunse de acelaşi entuziasm cu care „Times" 
vestea „imperiul milenar " în domeniul politicii, dar ele pre
zintă în orice caz avantajul că, cel puţin în ce priveşte anul 
trecut, se bazează pe fapte şi nu pe simple speranţe. 

ln sectorul agricol de asemenea nu există motive de nemul
ţumire. La începutul anului, preţul mediu săptămînal al griului 
era de 37 de şilingi şi 2 pence, iar la sfirşitul anului el a ajuns 
să fie de 45 de şilingi şi 1 1  pence. Urcarea preţului la cereale 
a fost însoţită de o urcare a preţului vitelr1r, cărnii, untului şi 
brînzeturilor. 

ln august 1 851  a survenit o scădere foră precedent a pre
ţurilor la diferite produse, mai cu seamă :t zahăr şi la cafea, 
şi această scădere n-a încetat pînă la sfirşitnl anului, deoarece 
în Mincing Lane 325 panica a atins punctul c ulminant abia în 
ianuarie 1852. Acum buletinele anuale indică o sporire consi
derabilă a preţurilor la maj oritatea produselor de import, în 
special la .. coloniale : zahăr, cafea etc. 

Cit despre situaţia materiilor prime, ea poate L ipreciată 
pe baza următoarelor date. 

ln buletinul d-lor Hughes şi Ronald, „situaţia comerţului 
linii"  este caracterizată ca fiind 
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„cît se poate de satisfăcătoare în tot cursul anului trecut„. Cererea 
de lină pe piaţa internă a fost neobişnuit de mare„. Exportul de produse 
de lină şi de lînă toarsă a atins cel mai înalt nivel, depăşind chiar pe 
acela din 1851, ai cărui indici au fost cei mai ridicaţi în ultimii ani... 
S-a observat o continuă urcare a preţurilor, dar o creştere a lor mai 
însemnată s-a înregistrat abia în cursul ultimei luni, astfel că în mo
mentul de faţă se poate considera că ele depăşesc în medie cu 15-20% 
pe cele din perioadele corespunzătoare ale anului trecut". 

D-nii Churchill şi Seem arată că 

„în 1852 comerţul cu lemne a adus o contribuţie importantă la pros
peritatea comercială a ţării . . .  Cantitatea de lemne adusă în Londra re
prezintă 1.200 de cargouri, atît cit a fost şi în 1851. In aceşti doi ani 
s-a ajuns la o creştere de 50% faţă de anii precedenţi, în care cifra 
medie a fost de circa 800 de cargouri. In timp ce cantitatea de lemn 
de construcţie s-a menţinut, în medie, la nivelul anilor precedenţi, cere
rea de şipci de brad, scînduri etc. sau de stîlpi a înregistrat în 1852 o 
creştere nemaiîntîlnită ; de la 4.900.000 de bucăţi, cît era în medie în 
anii precedenţi, a ajuns în 1852 la 6.800.000 de bucăţi". 

Cu privire la pielărie, firma Powell & Co. declară : 

„Anul care a trecut a fost, fără îndoială, deosebit de bun pentru 
fabricanţii din aproape toate ramurile industriei pielăriei. La începutul 
anului, materiile prime erau ieftine, iar împrejurările au favorizat o 
creştere a valorii pieilor prelucrate, cu mult mai mare decît în anii 
precedenţi". 

Deosebit de prosperă este industria metalurgică. Preţul 
fierului s-a ridicat . de la 5 I. st. tona la 10  I. st. şi 1 0  şilingi 
şi, recent de tot, la 12 I. st. tona, şi e probabil să urmeze o 
creştere pînă la 15  I. st. ; tot mai multe furnale sînt puse în 
funcţiune. 

In legătură cu transportul maritim, d-nii Offor şi Gamman 
au spus următoarele : 

„In anul care s-a scurs s-a înregistrat o activitate remarcabilă a 
transportului maritim britanic, care a fost favorizată în primul rînd de 
avîntul pe care l-a dat afacerilor descoperirea aurului în Australia„. 
S-a produs o urcare generală a preţurilor la transporturi". 

Aceeaşi înviorare s-a înregistrat şi în sectorul construcţii
lor navale. Cu privire la această ramură de producţie, în bule
tinul d-lor Tonge, Carrey & Co. din Liverpool se spune : 

„Niciodată pînă acum n-am putut să dăm, în rapoartele noastre 
anuale, infomaţii atît de favorabile în legătură cu vînzarea de vase, 
atît în privinţa proporţiilor tonajului lor cit şi în privinţa preţurilor 
obţinute. Preţurile vaselor pentru colonii au înregistrat o creştere de 
17% ,  şi această tendinţă se menţine femă. Numărul vaselor terminate 
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care se află în şantierele navale s-a micşorat pînă la 48, în timp ce în 
anul 1852 el era de 76, iar în 1851 de 82, şi nu e de prevăzut că în 
viitorul apropiat numărul lor va creşte... Numărul vaselor sosite la 
Liverpool şi vîndute în cursul anului a fost de 120, cu un tonaj global 
de 50.000 de tone. Numărul vaselor lansate în portul nostru şi al celor 
aflate în construcţie în 1852 a fost de 39, iar tonajul lor total de 15.000 
de tone, în timp ce în 1851 ele au fost în număr de 23, cu un tonaj total 
de 9.200 de tone. Numărul vapoarelor construite aici şi al celor aflate 
în construcţie a fost de 13, cu un tonaj total de 4.050 de tone ... In ce pri
veşte vasele cu pînze, construite din fier, o caracteristică deosebit de 
remarcabilă a branşei noastre este aceea că acestor vase li se acordă 
o preferinţă din ce în ce mai mare ; atît aici cît şi la Clyde, la New
castle şi pretutindeni, constructorii navali sînt acum ocupaţi cu con
struirea unor asemenea vase în proporţii nemaivăzute". 

Despre căile ferate, d-nii Woods şi Stubbs scriu : 

„Rapoartele îndreptăţesc cele mai optimiste speranţe şi depăşesc cu 
mult toate prevederile de pînă acum. Rapoartele pe ultima săptămînă 
arată o creştere a reţelei de căi ferate cu 348 de mile, adică cu 5,5 % 
in comparaţie cu anul 1851, şi o creştere a veniturilor transporturilor 
cu 41.426 I.st., adică cu 14°/o". 

In sfîrşit, buletinele firmei Duffy & Co. (Manchester) , ocu
pîndu-se de tranzacţiile cu India şi China pe luna decem
brie 1852, le caracterizează ca fiind foarte extinse. Despre 
surplusul de bani se vorbeşte ca despre un factor care a favo
rizat extinderea activităţii pe pieţele îndepărtate şi a permis 
celor interesaţi să-şi recupereze pierderile suferite la înce
putul anului la diferite mărfuri şi produse. 

„In momentul de faţă, speculanţii şi capitaliştii se simt atraşi de 
diverse proiecte de valorificare a unor pămînturi noi, de exploatare a 
unor zăcăminte etc." 

Despre prosperitatea districtelor industriale în general şi 
a celor cu o industrie a bumbacului în special, ne-am putut da 
seama parcurgînd rapoartele inspectorilor de fabrici. Conducă
torii firmei „John Wrigley şi fiul " (Liverpool) au spus urmă
toarele în legătură cu industria bumbacului : 

„Considerată ca un indiciu al prosperităţii generale a ţării, creşte
rea comerţului de bumbac a dus, în anul care a trecut, la rezultate din
tre cele mai îmbucurătoare... S-au manifestat cu acest prilej o serie 
întreagă de trăsături remarcabile, dar cea mai izbitoare şi mai demnă 
de menţionat este uşurinţa extraordinară cu care a fost realizată o re
coltă de bumbac nemaivăzută pînă acum - de peste 3.000.000 de balo
turi - obţinută în Statele Unite ale Americii ... In multe districte se fac 
de pe acum pregătiri în vederea lărgirii capacităţii întreprinderilor in
dustriale şi ne putem aştepta ca în anul ce vine să se prelucreze o can
titate totală de bumbac mai mare decît în oricare din anii precedenţi". 
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Numeroase alte ramuri industriale se află şi ele în aceeaşi 
situaţie. 

„Ne referim - spun d-nii Mc Neir, Greenhow şi Irving (Manchester) 
- la Glasgow, cu industria lui de bumbac şi industria lui metalurgică, 
la HudderMield, Leeds, Halifax, Bradford, Nottingham, Leicester, Shef
field, Birmingham, Wolverhampton etc., cu diversele lor ramuri indus
triale ; toate par să fie într-o situaţie de mare prosperitate". 

Singurele excepţii de la această prosperitate generală sînt 
industria mătăsii şi fabricile de cardat lină din Yorkshire. 
Perspectivele generale ale industriei şi comerţului pot fi rezu
mate în cuvintele unui buletin din Manchester : 

„Ne temem mai de grabă de o speculaţie excesivă decît de inacti
vitate şi lipsă de mijloace". 

In mijlocul acestei prosperităţi generale, o măsură recent 
adoptată de Banca Angliei a produs consternare generală în 
lumea comercială. La 22 aprilie 1 852, această b ancă a redus 
taxa de scont la 2 % . In dimineaţa zilei de 6 ianuarie 1 853 s-a 
anunţat că taxa de scont v,a fi urcată de la 2 �a 2 1/2 % , adică 
va creşte cu 25 % . S-a încercat să se explice această urcare 
prin marile împrumuturi primite de curînd de unii mari antre
prenori de căi ferate, ale căror poliţe pentru sume foarte ridi
cate, după cum se ştie, se aflau în circulaţie. In alte cercuri 
- vezi, bunăoară, ziarul londonez „Sun" - s-a crezut că 
Banca Angliei, mărind taxa de scont, voia să-şi capete partea 
ei de b eneficii din prosperitatea generală. In general însă 
această măsură a fost reprobată ca „inoportună " .  Pentru o 
justă apreciere a ei, voi prezenta aici o serie de date extrase 
din „Economist" : 

Banc. Angliei 

I Aur I Hîrtii de valoare I Scontul minim 

1852 
22 Aprilie • • . . • • . •  19.587 .670 l. st. 23.782.000 I. st. redus l. 2% 24 Iulie . . . . . . . . . .  22.065.349 " " 24.013.728 " " 2% 18 Decembrie . . . .  21.165.224 " „ 26.765.724 „ " 2% 4 Decembrie . . . . 20. 794.190 " " 27.545.640 „ " 2% 

1853 
1 Ianuarie . . . • • . . .  20.527.662 " „ 29.284.447 " " 2%, dar, de l. 

6 ianuarie, ridi-
c.t l. 21/1% 



Perspective politice. - lnflorirea comerţului 529 

Aşadar, în bancă se află cu 1 .000.000 mai mult aur decît 
în aprilie 1852, cînd scontul a fost redus la 2 % , dar între 
a ceste două perioade există o diferenţă foarte vizibilă, dat 
fiind că mişcarea aurului a trecut din faza fluxului în aceea a 
refluxului. Refluxul acesta a fost extraordinar de puternic : el 
a făcut faţă importului de aur din America şi din Australia în 
ultima lună. In afară de aceasta, în aprilie 1 852 au fost cu 
5.500.000 mai puţine hîrtii de valoare decît acum. Prin urmare, 
în aprilie 1 852 oferta de capital de împrumut era mai mare 
decît cererea, în timp ce acum lucrurile stau invers. 

Exportul de aur a fost însoţit de o scădere vizibilă a 
cursului valutei peste graniţă, împrejurare care se explică, în 
p arte, prin creşterea considerabilă a preţurilor la majoritatea 
articolelor de import şi, în parte, prin marile speculaţii cu 
m ăfurile de import. La rtoate astea trebuie adăugată influenţa 
unei toamne şi a unei ierni nefavorabile pentru fermieri, în
doielile şi temerile provocate de ea în legătură cu recolta 
viitoare şi, ca urmare, uriaşele tranzacţii comerciale cu griu 
şi făină din străinătate. In sfîrşit, capitaliştii englezi participă 
pe scară largă la înfiinţarea de companii de căi ferate şi la 
alte societăţi în Franţa, Italia, Spania, Suedia, Norvegia, 
Danemarca, Germania ş i  Belgia, şi ei sînt într-o mare măsură 
beneficiari ai acelei escrocherii generale a cărei arenă este 
a stăzi bursa din Paris. De aceea poliţele asupra Londrei se află 
acum pe pieţele europene într-o cantitate mult mai mare ca 
oricînd, ceea ce duce la o scădere continuă a cursului valutar. 
La 24 iulie, la Paris, lira sterlină era cotată la 25 de franci şi 
30 de centime, iar la 1 ianuarie ea a scăzut la 25 de franci ; 
unele tranzacţii au fost încheiate chiar la un curs inferior 
acestei cifre. 

Intrucît cererea de capital a crescut proporţional cu oferta, 
recenta măsură adoptată de Banca Angliei pare pe deplin 
justificată. Dar pentru că se urmăreşte, cu ajţtorul ei, să se 
pună capăt speculaţiilor şi scurgerii de capital, am curajul să 
prezic că ea se va dovedi cu totul ineficace. 

După ce cititorii m-au însoţit pînă aici, urmărind această 
lungă înşirare de dovezi ale prosperităţii crescînde a Angliei, 
îi  rog să acorde puţină atenţie celor întîmplate unui biet 
muncitor din cei care confecţionează ace, Henry Morgan, care 
a plecat de la Londra la Birmingham în căutare de lucru. Pen
tru a nu fi învinuit de exagerare, voi reproduce întocmai cele 
relatate de ziarul din Northampton *. 

* - „Northampton Mercuy". - Nota red. 
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Mort din cauza mizeriei 

Cosgrove. „Luni dimineaţa, pe la ora 9, doi muncitori, care în timpul 
ploii îşi găsiseră adăpost într-o şură părăsită a d-lui T. Slade din pa
rohia Cosgrove, au fost atraşi de gemetele unui nenorocit pe care l-au 
găsit prăbuşit într-un ungher, intr-o stare de extenuare totală. Ei i s-au 
adresat cu blîndeţe şi i-au oferit din mîncarea lor, dar n-au obţinut nici 
un răspuns. După aceea, palpîndu-i corpul, au constatat că era aproape 
rece. L-au chemat apoi pe d-l Slade, care se afla în apropiere. Acest 
gentleman, după un timp oarecare, l-a expediat pe nefericitul om -
însoţit de un băieţaş - cu o căruţă, în care avea un aştenut de paie 
şi era acoperit cu paie, la azilul din Yardley-Gobion, situat la o depăr
tare de aproape o milă. A ajuns acolo cu puţin înainte de ora unu, dar 
după un sfert de oră şi-a dat sufletul. Această biată făptură costelivă, 
murdară şi zdrenţăroasă prezenta un spectacol înfiorător. S-a aflat că 
nenorocitul primise în seara de joi 2 ianuarie, de la un funcţionar al 
oficiului de asistenţă a săracilor din Stoney Stratford, un bilet de vaga
bond, pe baza căuia i se dădea adăpost pentu o noapte la azilul de 
săraci din Yardley ; după aceea a parcurs pe JOS distanţa de trei mile 
pînă la Yardley, unde a fost primit la azil. A mîncat cu multă poftă 
mîncarea ce i s-a oferit şi după aceea a ceut să i se permită să mai 
rămînă o zi şi o noapte. Această permisiune i-a fost acordată. Sîmbătă, 
dis-de-dimineaţă, după ce a mîncat (probabil pentru ultima oară pe 
lumea asta), a ponit înapoi pe drumul spre Stratford. Fiind foarte slăbit 
şi cu picioarele chinuite de dureri - căci avea o rană la un călcîi - el, 
pe cit se pare, a fost mulţumit să se folosească de primul adăpost în
tîlnit în drum. Acest adăpost s-a întîmplat să fie un şopron deschis, 
care făcea parte din anexele unei ferme, situate la un sfert de milă de 
şosea. Aici a fost găsit, întins pe paie, în ziua de luni 6 ianuarie, la 
amiazi, şi, fiindcă stăpînii nu îngăduiau ca un străin să rămînă aici, i 
s-a spus să plece. El a cerut voie să mai stea puţin şi a plecat cam pe 
la ora patru, pentu a căuta din nou, pînă la căderea nopţii, un loc 
apropiat în care să se odihnească şi să înopteze. S-a întîmplat că acest 
loc să fie şura părăsită de care am vorbit ; ea avea acoperişul de paie 
pe jumătate distrus şi uşile lăsate vraişte. In acest adăpost neînchipuit 
de rece, el s-a ghemuit într-un ungher, a stat acolo fără hrană mai mult 
de şapte zile, pînă ce, aşa cum am arătat, a fost găsit în dimineaţa ilei 
de 13. Intrebat cum îl cheamă, a spus că se numeşte Henry Morgan şi 
că a lucrat la o fabrică de ace ; părea să aibă între 30 şi 40 de ani şi 
era un om bine legat", 

Cu greu ne putem închipui un caz mai îngrozitor. Un om 
sănătos, cu o constituţie destul de robustă, în floarea vîrstei. 
pelerinajul lui atît de lung şi de chinuitor de la Londra la 
Stoney-Stlaitford, desperarea cu care imploră ajutor „civili
za/iei• înconjurătoae, cele şapte ziJe de post, cruzimea seme
nilor care l-au lăsat în voia soartei, peregrinările lui în căutare 
de adăpost, alungarea lui dintr-un loc în altul, neomenia 
împinsă la extrem a individului cu numele de Slade şi moartea 
resemnată, tristă a omului complet sleit de puteri - iată un 
tablou care e destul de zguduitor pentru a ne da mult de 
gîndit. 
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Nu încape îndoială că el a încălcat drep tul de proprietate 
cînd a căutat adăpost sub şopron şi în şura părăsită I I I 

Povestiţi-i unui afacerist obez din City despre acest caz 
de moarte prin inaniţie în plină prosperitate şi vă va răspunde 
cu cuvintele ziarului londonez „Economist" din 8 ianuarie : 

„E o plăcere să vezi cum prosperă toate clasele sub regimul liber
tăţii comerţului ; energiile lor sînt stimulate de speranţa în răsplată ; 
toţi îşi îmbunătăţesc producţia, şi toţi şi fiecare în parte trag foloase 
de pe urma ei". 

Scris de K. Marx 
la 14 ianuarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.681 
din 2 februarie 1853 

Semnat : K a r  l M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Alegerile. - Complicaţii financiare. -
Ducesa de Sutherland şi sclavia 326 

Londra, vineri 21 ianuarie 1853 

Noile alegeri, care au fost o urmare a noilor măsuri adop
tate de guvern, s-au terminat. Guvernul a suferit o înfrîngere. 
D-l Sadleir, unul dintre lorzii trezoreriei, care era considerat 
pînă acum drept conducătorul „brigăzii irlandeze a, a fost 
învins de d-l Alexander, care a fost ales cu o majoritate de 
6 voturi. D-l Alexander datorează alegerea sa unei coaliţii a 
oranj iştilor a27 şi catolicilor. Pe de altă parte, guvernul a 
repurtat o victorie la Universitatea din Oxford, unde votarea 
a ţinut 1 5  zile şi lupta a fost extrem de încordată. Gladstone 
a învins cu o majoritate de 124 de voturi pe Dudley Percival, 
candidatul adepţilor lui High Church 328• Amatorilor de logică 
hudibrasiană 329 le recomandăm să citească editorialele celor 
două ziare care s-au înfruntat în această luptă, „Morning 
Chronicle u şi „Morning Heraldu . 

Ieri, după lungi dezbateri, directorii Băncii Angliei au 
urcat din nou scontul minim de la 21/2 la 3 % . Această împreju
rare a avut un efect imediat asupra bursei din Paris, unde 
hîrtiile de valoare de tot felul au suferit o nouă scădere. -
Dar chiar dacă Banca Angliei ar reuşi să frîneze speculaţia 
de la Paris, ar rămîne încă deschis un alt canal pentru scur
gerea stocului de aur : importul de grîne. Ultima recoltă, atît 
în Anglia cit şi pe continent, este evaluată la două treimi din 
cea mij locie. Pe lîngă aceasta, există şi unele îndoieli în ce 
priveşte cantitatea de produse alimentare disponibile pentru 
consum pînă la viitoarea recoltă, întrucît, datorită umidităţii 
solului, însămînţările s-au făcut cu întîrziere. De aceea se 
încheie tranzacţii p entru un import masiv de cereale, ceea ce 
face ca cursul schimbului să se menţină şi de acum înainte 
nefavorabil Angliei. Aurul pe care-l aduc corăbiile din 
Australia nu poate ţine pasul cu sporirea bruscă a importului 
de cereale. 
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Intr-unul din ultimele mele articole am amintit despre 
specula care se face cu fierul *. Prima urcare a scontului de la 
2 % la 21/2 % , efectuată de Banca Angliei, a şi început să-şi 
exercite influenţa asupra acestei ramuri a comerţului. Preţul 
fontei din Scoţia, care în ultimele două săptămîni era de 78 de 
şilingi, la 19 ianuarie a coborît la 6 1  de şilingi. După urcarea 
scontului, piaţa de acţiuni ale căilor ferate va suferi, probabil, 
şi ea o stagnare, din cauza vînzării forţate a acţiunilor care 
pînă acum au fost depuse ca garanţie pentru împrumuturile 
acordate ; operaţiile acestea au şi început. Părerea mea este, 
totuşi, că scurgerea aurului nu este provocată numai de ex
portul de aur şi că ea se datoreşte, în bună parte, înviorării 
comerţului interior, mai ales în regiunile industriale. 

In acest moment de acalmie în viaţa politică, apelul 
adresat de adunarea de femei de la Stafford House surorilor 
lor din America, în problema sclaviei negrilor, şi „apelul plin 
de dragoste şi simţăminte creştineşti al multor mii de femei 
din Statele Unite ale Americii către surorile lor, femeile din 
Anglia u ,  în problema sclaviei albilor, s-au dovedit a fi un 
adevărat chilipir pentru presă. Nici unul dintre ziarele engleze 
n-a fost izbit de faptul că adunarea de la Stafford House a 
avut loc în palatul şi sub preşedinţia ducesei de Sutherland. 
Şi, totuşi, aceste două nume - Stafford şi Sutherland - sînt 
suficiente pentru a aprecia la adevărata ei valoare filantropia 
aristocraţiei britanice, o filantropie care-şi caută obiectivele 
cit mai departe de casă şi care preferă ca ele să fie dincolo, 
iar nu dincoace de ocean. 

Istoria îmbogăţirii familiei Sutherland este istoria ruinării 
şi exproprierii populaţiei galice-scoţiene, a izgonirii ei de pe 
pămînturile natale. Incă din secolul al X-lea, danezii au de
barcat în Scoţia, au cucerit văile din Caithness şi i-au izgonit 
pe băştinaşi în munţi. Mor-Fear-Chattaibh, cum era numit în 
limba galică „omul cel mare din Sutherland •, şi-a găsit întot
deauna tovarăşi de arme, gata să-l apere, cu riscul propriei 
lor vieţi, împotriva duşmanilor săi danezi sau scoţieni, străini 
sau localnici. După revoluţia care i-a izgonit pe Stuarţi din 
Anglia 330, certurile personale dintre micii şefi de clan scoţieni 
au devenit din ce în ce mai rare, şi regii englezi, pentru a-şi 
păstra măcar un simulacru de dominaţie în aceste districte 
îndepărtate, îi încurajau să-şi formeze regimente din rude 
de-ale lor, un sistem prin care aceşti lairds - cUm erau numiţi 
şeiii de ln - puteau să îmbine organizarea militară 

* Vezi volumul de faţă, pag. 526. - Nota red. 
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modenă ·u vechiI sistem de clan, astfl ca cele două ele
mente să se sprijine nl pe celă:lalt. 

Pentru •a f.ce o justă apreciere ·a uzurpării care s-a produs 
îndată după aceea, trebuie mai î.îi să :lămurim în mod precis 
ce este clanul. Clanul face parte din acele fofie de existenţă 
socială icare, în procesul general l dezvoltării istorice, se aJă 
u ·o fortreagă treaptă mi jos decit olînduirea feudlă ; el 
aparţine, cu ialte cuvinte, fazei patriarhale a societăţii. „Klaena 
înseamnă în limba galică „opii" .  Toate iobiceiurile şi trai
ţiile galilor scoţieni se bazează pe presupunerea că toţi 
membrii clanului aparţin unuia şi •ac!luiaşi grup familial. 
„mul cel mare" - şefJl dan.Ji -' dispune, pe de o parte, 
de o putere .ot atît de despotică şi, pe de altă parte, este tot 
atît de îngrădit în drepturile sale de legăturile de sînge etc. 
ca oricare căpetenie de gintă. Clanului - ginţii - îi aparţine 
districtul în care s-a stabilit, tot aşa cum în Rusia pămîntul 
ocupat de o obşte ţărănească aparţine întregii obşti, iar nu 
unor ţărani izolaţi. Aşadar, districtul era proprietate obştească 
a ginţii. In acest sistem nu poate fi vorba de proprietate 
privată în înţelesul modem al cuvîntului, după cum nu poate 
fi vorba de o comparaţie între situaţia socială a membrilor 
clanului şi situaţia indivizilor care trăiesc în condiţiile socie
tăţii noastre modeme. Impărţirea şi, ulterior, repartizarea 
pămîntului corespundeau funcţiilor militare ale diferiţilor 
membri ai clanului. Conducătorul le acorda acestora anumite 
loturi în funcţie de calităţile lor militare, reducea sau extin
dea, după bunul său plac, terenurile aflate în posesiunea 
diverşilor comandanţi, şi aceştia, la rîndul lor, împărţeau vasa
lilor şi subvasalilor lor diferite bucăţi de pămînt. Dar districtul, 
în totalitatea lui, rămînea în permanenţă proprietatea clanului 
şi, oricît ar fi putut să varieze pretenţiile diferiţilor membri, 
condiţiile de posesiune rămîneau aceleaşi ; tot aşa, nu erau 
niciodată sporite dările militare sau cele pentru laird, care era 
căpetenie în război şi, totodată, cîrmuitor suprem în timp de 
pace. In general, fiecare bucată de pămînt era cultivată, din 
generaţie în generaţie, de una şi aceeaşi familie, care plătea 
anumite dări fixe. Aceste dări erau destul de mici şi ele re
prezentau mai degrabă un tribut plătit în semn de recunoaştere 
a puterii supreme a „omului cel mare şi a ofiţerilor lui decît 
o rentă funoiară în sensul modn al cuvîntului sau o ursă 
genenală de venituri. Comandnţii alaţi în subordinea direotă 
a „omului celui mare• erau numiţi „taksmen•, iar pmîntul dat 
în grija 'lor purta denumirea de „tak".  Ei, la 1îndl lor, aveau 



O parte dintr-o pagină a ziarului „People's Paper" 
cu articolul lui K. Marx „Ducesa de Sutherland şi sclavia" 

(In „People's Paper" articolul este intitulat : 

„Sutherland şi sclavia, sau ducesa la ea acasă") 
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în subordine slujitori mai mici, .care erau în fruntea ficări 
sat, şi acestor slujitori ie era Ubordonată ţărănimea. 

După cm vedeţi, clanul nu este altceva decît o gintă 
.orgnizată mirtăreşte şi, c·a orke gintă, tot atît de puţin regle
mentată prin legi, dar tot atît de puternic legată .prin tradiţii. 
ln orice caz, pămîntl este proprietate a familiei, in cadrul 
căreia, in ciuda Jegătm1ilor de sînge, deoseb1rhle de rang se 
impun, ca şi în toate vechile ·comunHăţi genthlice n Asia. 

Prima uzurpare a avut 1loc după izgoniea Stuarţilor, prin 
organizarea unităţilor militare gentilice. Din acl moment, 
plăţile au devenit principala sursă de venituri pentru „omul 
-cel mare",  Mor-Fear-Chattaibh. Impotmo1indu-se în viaţa de 
risipă a curţii de la Londra, el căuta să stoarcă cit mai mulţi 
bani de la sluj itorii lui, iar aceştia, la rîndul lor, aplicau acelaşi 
sistem celor aflaţi în subordinea lor. Vechile dări s-au trans
format în contribuţii fixe băneşti. Dintr-un punct de vedere, 
introducerea acestor contribuţii a însemnat un progres, căci 
ea a fost însoţită de fixarea unor plăţi tradiţionale. Dar, pe de 
altă p arte, ea a însemnat o uzurpare, deoarece „omul cel 
mare" ocupa acum o poziţie de proprietar funciar faţă de 
„taksmeni 11 , iar aceştia, la rîndul lor, se comportau faţă de 
ţărani ca nişte arendaşi. Şi fiindcă acum „omul cel mare", nu 
mai puţin decît „taksmenii 11 , avea nevoie de bani, a devenit 
necesară producţia nu numai pentru consumul direct, dar şi 
pentru export şi pentru schimb. Se simţea nevoia de a schimba 
sistemul de producţie naţională şi de a scăpa de braţele de 
muncă înlocuite prin această schimbare. Ca urmare, populaţia 
a început să scadă. Dar în secolul al XVIIl-lea ea se mai men
ţinea într-o oarecare măsură şi omul nu era încă în mod făţiş 
sacrificat pentru profitul gol, aşa cum ne arat. Steuart, un 
economist scoţian, într-un pasaj din lucrarea sa, publicată cu 
10 ani înaintea aceleia a lui Adam Smith; în acest pasaj (vol. 1 
cap. 16) se spune : 

„Renta care se plăteşte pentru aceste bucăţi de pămînt este cu totul 
neînsemnată faţă de întinderea lor ; dar, dacă o comparăm cu numărul 
gurilor pe care le hrăneşte această gospodărie, vom vedea că o bucată 
de pămînt în regiunea muntoasă a Scoţiei hrăneşte de zece ori mai 
mulţi oameni decît o gospodărie de aceleaşi proporţii din regiunile cele 
mai bogate" 3 1 ,  

Chiar la începutul secolului al XIX-lea, arenzile erau încă 
foarte scăzute, după cum se vede dintr-o scriere a d-lui Loch 
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(1820) 332, administratorul contesei de Sutherland, care a con
dus lucrările de ameliorare întreprinse pe moşiile ei. El dă 
ca exemplu registrul de arenzi al moşiei Kintradawell pe anul 
1 8 1 1 ,  din care reiese că pînă atunci fiecare familie era obligată 
să plătească în fiecare an cel mult cîţiva şilingi în numerar, 
să dea cîteva păsări de curte şi să facă cîteva zile de clacă. 

Abia după 1 81 1 s-a ajuns la uzurparea definitivă şi efec
tivă, 1la :r.nsformarea forţată a proprietăţii de clan în pro
prietate privată - în înţe.lesul modem ·al ou'în:ului - a 
conducătorului. Persoana care se afla în fruntea acestei re
voluţii economice era un Mohamed-ali de sex femenin, care 
îl i.gerase bine pe Malthus : contesa de Sutherland, zisă şi 
marchiza de Stalford. 

Inainte de toate trebuie să precizez că strămoşii marchi
zei de Stafford erau „oameni mari u în părţile cele mai de 
nord ale Scoţiei, care cuprindeau aproape trei sferturi din 
Sutherlandshire. Aces·t ·comitat este mai întins decît multe din 
departamentele Franţei sau decît micile principate germane. 
Cînd contesa de Sutherland a moştenit aceste moşii, pe care 
le-a adus apoi ca zestre soţului ei, marchizul de Stafford, mai 
tîrziu duce de Sutherland, populaţia aflată pe ele scăzuse dej a 
la 15.000. Nobila contesă a hotărît să introducă o reformă eco
nomică radicală, şi anume să transforme întregul teritoriu în 
păşune. Din 1 8 1 4  şi pînă în 1 820, aceşti 15.000 de locuitori 
- circa 3.000 de familii - au fost în mod sistematic izgoniţi 
şi exterminaţi. Toate satele lor au fost dărîmate şi arse şi 
toate ogoarele lor au fost transformate în păşune. Pentru 
această operaţie au fost trimişi soldaţi britanici, care au tre
buit să dea adevărate lupte cu localnicii. O bătrînă a ars de 
vie în flăcările colibei sale, pe care a refuzat s-o părăseasdi 
In felul acesta nobila contesă şi-a însuşit 794.000 de acri de 
pămînt, care din timpuri imemoriale aparţinuseră clanului 
localnic. Intr-un acces de generozitate, ea a acordat locuitori
lor izgoniţi vreo 6.000 de acri, cite 2 acri de fiecare familie. 
Aceşti 6.000 de acri fuseseră pînă atunci un teren nedesţelenit, 
care nu aducea proprietarilor lor nici un venit. Contesa a 
fost atît de generoasă, că a vîndut acrul de pămînt, în medie, 
cu 2 şilingi şi 6 pence oamenilor clanului, care timp de secole 
îşi vărsaseră sîngele pentru neamul ei. Intregul pămînt care 
aparţinuse clanului şi pe care ea şi l-a însuşit în mod sama-



Alegerile. - Complicaţii financiare 537 

volnic l-a împărţit în 29 de ferme mari, destinate oieritului, 
şi în fiecare dintre ele locuia cite o singură familie, în cele 
mai multe cazuri argaţi englezi. Pînă în 182 1  cei 1 5.000 de 
gali au şi fost înlocuiţi cu 131 .000 de oi. 

O parte din băştinaşi, care au fost izgoniţi la ţărmul mării, 
au încercat să trăiască din pescuit. Ei au devenit amfibii şi, 
după cum spune un scriitor englez, au început să trăiască 
jumătate pe pămînt şi jumătate pe apă ; dar pămîntul şi apa, 
luate împreună, abia dacă le puteau asigura jumătate din 
mijloacele de existenţă. 

Intr-una din scrierile sale, „Studii sociale" ,  Sismondi face 
următoarea observaţie în legătură cu această expropriere a 
galilor din Sutherlandshire, care a constituit, de altfel, un 
exemplu demn de imitat şi pentru ceilalţi „oameni mari " din 
Scoţia : 

„Marea întindere a domeniilor senioriale nu constituie o caracte
ristică unică a Angliei. In întregul imperiu al lui Carol cel Mare, în 
întregul Apus, provincii întregi au fost uzurpate de şefi războinici, care 
au început să le cultive pentru ei înşişi, folosind în acest scop munca 
locuitorilor învinşi şi uneori chiar pe aceea a propriilor lor tovarăşi de 
arme. In secolele al IX-lea şi al X-lea, comitatele Maine, Anjou şi 
Poitou erau, pentru conţii din aceste provincii, mai degrabă trei mari 
moşii decît nişte principate. Elveţia, care seamănă în atîtea privinţe cu 
Scoţia, era pe atunci împărţită între cîţiva seniori. Dacă conţii de 
Kyburg, de Lantzburg, de Habsburg şi de Gruyeres s-ar fi aflat sub 
protecţia legilor engleze, ar fi ajuns în aceeaşi situaţie ca şi conţii de 
Sutherland ; mulţi dintre ei ar fi manifestat, poate, aceeaşi înclinare 
spre îmbunătăţiri" (ca şi marchiza de Stafford) „şi nu puţine din repu
blicile din Alpi ar i dispărut pentru a face loc turmelor de oi. Nici cel 
mai despotic monarh din Germania nu şi-ar putea permite aşa ceva" SJ3• 

D-l Loch, luînd apărarea contesei de Sutherland ( 1820) . 
răspunde la toate acestea în felul următor : 

„Dar de ce ar trebui să se facă, tocmai în acest caz particular, o 
excepţie de la regula adoptată în toate celelalte cazuri ? De ce puterea 
absolută a proprietarului funciar asupra pămîntului său să fie sacri
ficată în interesul societăţii şi pentru motive care privesc numai so
cietatea ?" 

Dar, în acest caz, de ce să-şi sacrifice proprietarii de sclavi 
din statele sudice ale Americii de Nord interesele lor perso
nale pentru schimonoselile filantropice ale luminăţiei-sale. 
ducesa de Sutherland ? 

35 - Marx- E n gcls, Opere, voi. 8 
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Aristocraţia engleză, care a înlocuit pretutindeni oamenii 
prin boi şi oi, va fi, la rîndul ei, înlocuită, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, prin aceste animale folositoare. 

Procesul de „curăţire a moşiilor" din Scoţia, de care a fost 
vorba în cele de mai sus, a avut loc în Anglia în secolele 
al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea. Incă din secolul al 
XVI-lea, manifestările lui sînt amarnic deplînse de Thomas 
Morus. In Scoţia, acest proces a luat sfîrşit la începutul seco
lului al XIX-lea, iar în Irlanda el este acum în plină desfăşu
rare. Numai cu cîţiva ani în urmă, şi nobilul viconte Palmer
ston şi-a „curăţat " de oameni posesiunile sale din Irlanda, 
exact în felul descris de noi mai sus. 

Dacă despre proprietarte, în general, ar fi mai drept să se 
spună că este un furt, despre proprietatea aristocraţiei engleze 
se poate spune că este un furt în sensul literal al acestui 
cuvînt. Jefuirea averilor bisericeşti şi a pămînturilor obştilor, 
transformarea frauduloasă - însoţită de exterminare - a 
proprietăţii feudale şi patriarhale în proprietate privată ·- iată 
titlurile de proprietate ale aristocraţiei britanice asupra pose
siunilor ei. Cit de mari servicii a adus aristocraţiei, în acest 
proces nu prea îndepărtat, o clasă servilă de jurişti , putem 
afla de la Dalrymple, un jurist englez din secolul trecut, care, 
în lucrarea sa „Istoria proprietăţii feudale" 334, mărturiseşte 
cu multă candoare că în procesele de proprietate fiecare lege 
şi fiecare document era interpretat de jurişti astfel : în 
Anglia - unde se îmbogăţea burghezia - în favoarea burghe
ziei, iar în Scoţia - unde se �mbogăţea aristocraţia - în 
favoarea aristocraţiei, adică, în mbele cazuri, întrlln spirit 
o�til poporului. 

Reformei turceşti aplicate de contesa de Sutherland, despre 
care am vorbit mai înainte, i se putea căuta o justificare, cel 
puţin, din punct de vedere malthusian. Dar alţi aristocraţi 
scoţieni au mers şi mai departe. După ce au înlocuit pe oameni 
cu oi, ei au înlocuit oile cu vînat, iar păşunile cu terenuri de 
vînătoare. Un rol de primă importanţă a jucat în această pri
vinţă duele de Atholl. 

,,După cucerirea Angliei, regii normanzi au împădurit vaste teri
torii de pămînt din această ţară ; acelaşi lucru fac, în momentul de 
faţă, proprietarii funciari de aici cu munţii Scoţiei" (R. Somers. „Scri
sori din munţii Scoţiei", 1 848) 335, 
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Şi ce s-a întîmplat cu mulţimea de fiinţe omeneşti care au 
fost izgonite de pe pămînturile lor pentru a face loc vînatului 
ducelui de Atholl şi oilor contesei de Sutherland ? Incotro au 
trebuit să fugă ? Unde şi-au găsit adăpost ? 

In Statele Unite ale Americii de Nord. 
Un duşman al sclaviei salariate engleze are dreptul să 

înfiereze sclavia negrilor ; o ducesă de Sutherland însă, un 
duce de Atholl, un lord al bumbacului din Manchester nu are 
niciodată acest drept ! 

Scris de K. Marx 
la 21 ianuarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.687 
din 9 februarie 1 853 
şi, într-o formă prescurtată, 
în ziarul „The People"s Paper" nr. 45 
din 12 martie 1853 

Semnat : K a r Z M a r x 

35• 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „New York Daily Tribune", 
confruntat cu textul din 
.,The People's Paper" 

Tradus din limba engleză 
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Pedeapsa cu moartea. - Pamfletul d-lui Cobden. 
Măsurile luate de Banca Angliei 336 

Londra, vine1i 28 ianuarie 1853 

Sub titlul „Amatorii de sinucidere prin spînzurare ", ziarul 
„Timesu cu data de 25 ianuarie publică un articol în care face 
următoarele observaţii : 

„Nu rareori s-a semnalat că, in general, în ţara noastră o execuţie 
publică este imediat urmată de o serie de cazuri de moarte - provocate 
fie de sinucideri prin spînzurare, fie de accidente -, care işi au expli
caţia în puternica influenţă pe care o exercită executarea unui criminal 
notoriu asupra celor cu mintea necoaptă sau cu o sensibilitate maladivă". 

Printre cele cîteva cazuri citate de „Times" ca ilustrare a 
acestei afirmaţii este şi acela al unui alienat mintal din 
Sheffield, care, după ce a stat de vorbă cu alţi alienaţi despre 
executarea lui Barbour, şi-a pus capăt vieţii, spînzurîndu-se. 
Un alt caz este acela al unui băieţandru de 14 ani, care de 
asemenea s-a spînzurat. 

Nici unui om cu judecată nu i-ar putea da în gînd ce doc
trine urmează să fie confirmate de faptele menţionate aci. 
Este vorba, pur şi simplu, de o făţişă apoteoză a călăului, dat 
fiind că pedeapsa u moartea e ridicată în slăvi ca ultima 
ratio * a societăţii. Şi această proslăvire îşi găseşte loc în
tr-un articol de fond al unuia dintre „ziarele principale " .  

Ziarul „Morning Advertiser u ,  care face o seamă de  obser
vaţii critice extrem de caustice, dar juste în legătură cu pre
dilecţia pentru spînzurătoare şi logica, atît de feroce, a acestui 
confrate al său, prezintă următoarea cronică interesantă, care 
îmbrăţişează o perioadă de 43 de zile din anul 1849 : 

* - ultimul argument, mijlocul extrem. - Nota trad. 
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Millan . 

Petley . 

Smith . 
Howe . 

Landish . . .  

Sarah Thomas 

J. Griffith 
J. Rush . 

. 20 martie 

. 26 martie 

. 27 martie 
. 31 martie 

• 9 aprilie 

. 13 aprilie 

. . 18 aprilie 
. . 21 aprilie 

Cime i sinucideri 
Hannah Saddles . . 22 martie 
M. G. Newton . . . 22 martie 
J. G. Gleeson - 4 crime 

la Liverpool . 27 martie 

Crimă şi sinucidere 
la Leicester 

Otrăvire la Bath 
W. Bailey . . .  
J. Waard îşi ucide 

2 aprilie 
7 aprilie 
8 aprilie 

mama . . . 13 aprilie 
Yardley . . . . . 14 aprilie 
Doxy, paricid . . . . 14 aprilie 
J. Bailey îşi omoară 

cei doi copii şi apoi 
se sinucide . . 

Charles Overton . . 
Daniel Holmston 

. 17 aprilie 

. 18 april!e 
• 2 mai 

Acest tabel, după cum recunoaşte şi „Times",  arată că 
imediat după executarea criminalilor au loc nu numai sinu
cideri, dar şi cele mai atroce crime. Ceea ce ne miră este că 
articolul menţionat nu prezintă nici un argument şi nici o teză 
în favoarea barbarei teorii pe care o susţine. Şi ar fi într-a
devăr extrem de greu, dacă nu chiar imposibil, să se găsească 
un principiu care să servească drept dovadă de justeţea sau 
utilitatea pedepsei capitale într-o societate care se mîndreşte 
cu civilizaţia ei. Pedeapsa îşi găsea, de regulă, justificarea ca 
mijloc de îndreptare sau de intimidare. Dar ce drept ai d-ta să 
mă pedepseşti pe mine numai pentru a îndrepta sau intimida 
pe alţii ? Şi, în afară de asta, mai exis[ă şi istoria, şi o ştiinţă 
ca statistica, care demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că 
de la Cain încoace lumea n-a fost niciodată îndreptată sau 
intimidată prin pedeapsă. Ba dimpotrivă ! Din punctul de 
vedere al dreptului abstract există doar o singură teorie a 
pedepsei, care recunoaşte într-o formă abstractă demnitatea 
omului, şi aceasta este teoria lui Kant, în special în formularea 
mai riguroasă pe care i-o dă Hegel. Hegel spune : 

„Pedeapsa este dreptul criminalului. Ea este actul propriei lui 
voinţe. Incălcarea dreptului, el o declară un drept al său. Crima lui 
este o negare a dreptului. Pedeapsa este negarea negaţiei şi, în con
secinţă, este o afirmare a dreptului pe care-l revendică cu insistenţă cri
minalul şi pe care caută să-l impună el însuşi cu forţa" 837• 

In această formulă există, fără îndoială, unele aparenţe de 
adevă·r, întrucît Hegel îl ridică e criminal la rangul de fiinţă 
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liberă, conştientă de sine, în loc să vadă în el doar un simplu 
obiect, un sclav al justiţiei. Dar, pătrunzînd ceva mai adînc 
în esenţa lucrurilor, vom descoperi că aici, ca şi în numeroase 
alte cazuri, idealismul german nu face altceva decît să dea o 
saocţionare mistică leglor ·societăţii existente. Nu se co
mite oare o eroare atunci cînd un anumit individ, cu mobilu
rile reale ale faptelor sale, cu variatele condiţii sociale care-l 
influenţează, e înlocuit prin abstracţia „voinţă liberă u ,  cînd 
omul ca atare e înlocuit doar printr-una din numeroasele lui 
însuşiri ? O asemenea teorie, care priveşte pedeapsa ca pe un 
rezultat al propriei voinţe a criminalului, nu este altceva de
cît expresia speculativă a străvechiului „jus talionisu  *, ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte, sînge pentru singe. Dacă e 
să vorbim sincer şi fără nici un fel de parafraze, pedeapsa 
nu este altceva decît un mijloc de autoapărare a societăţii 
împotriva încălcării condiţiilor ei de existenţă, oricare ar fi 
ele. Dar ce fel de societate este aceea care nu cunoaşte o 
armă mai bună de autoapărare decît călăul şi care, prin
tr-unul din „principalele ziare ale lumii " ,  proclaml propria ei 
cruzime drept lege etern. ? 

D-l A. Quetelet, în excelenta sa lucrare ştiinţifică „Omul 
şi facultăţile sale" 338, spune : 

„Există un buget pentru care plătim cu o regularitate inspăimintă
toare ; mă refer la cheltuielile pentru închisori, cazemate şi eşafoduri. 
Putem chiar să prezicem cite persoane îşi vor păta mîinile cu singele 
semenilor lor, cîte vor comite falsuri, cite vor recurge la otrăviri -
aproape în acelaşi mod cum prezicem numărul na5terilor şi al decese. 
lor anuale". 

Şi, într-adevăr, d-l Quetelet, într-un pronostic al crimelor 
probabile publicat în 1829, a prezis cu o precizie uimitoare 
nu numai cifra totală, dar şi diferitele categorii de crime care 
aveau să fie comise în Franţa în 1 830. Tabelul de mai jos, 
întocmit de dînsul pentru anii 1822-1 824, ne arată că numă
rul mediu al crimelor comise în cadrul cutărei sau cutărei 
fracţiuni naţionale a soci€tăţii depinde nu atît de instituţiile 
politice speciale ale ţării date, cit de condiţiile fundamentale, 
proprii societăţii burgheze contemporane luate în ansamblu. 
Din 1 00 de criminali condamnaţi în America şi în Franţa 
au fost : 

• - „legea talionului". - Nota trad. 
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tn vtrslă Filadei/ia Fran/a 
sub 21 de ani 19 1 9  
de l a  2 1  l a  3 0  de ani 44 35 
de la 30 la 40 de ani 23 23 
peste 40 de ani 14 23 

Total . 100 100 

In cazul acesta, dacă crimele, luate pe scară largă, pre
zintă - în ce priveşte numărul şi clasificarea lor - aceeaşi 
regularitate ca şi fenomenele naturii şi dacă, după cum se 
exprimă d-l Quetelet, „ar fi greu de precizat în care din cele 
două domenii"  (al lumii fizice sau al vieţii sociale) „cauzele 
determinante îşi produc efectul cu cea mai mare regularitate " ,  
n-ar trebui să ne gîndim în mod serios la schimbarea siste
mului care generează asemenea crime, în loc să proslăvim 
pe călăul care execută un anumit număr de criminali numai 
pentru a face loc altora ? 

Unul dintre evenimentele la ordinea zilei este apariţia 
unui pamflet al d-lui Richard Cobden, intitulat : „Anii 1793 
şi 1 853 în trei scrisori " ( 140 de pagini) 339• Prima parte a 
acestui pamflet, în care este vorba de perioada de dinaintea 
şi din timpul revoluţiei din 1793, are meritul de a ataca în 
mod deschis şi viguros vechile prejudecăţi engleze în legă
tură cu această epocă. D-l Cobden vrea să dovedească că în 
războiul revoluţionar Anglia a fost partea agresivă. Dar în 
această problemă dînsul nu poate avea pretenţii de origina
litate, întrucît nu face decît să repete, şi încă într-o formă 
mult mai puţin sclipitoare, concluziile trase de cel mai mare 
pamfletar pe care l-a avut vreodată Anglia, şi anume defunc
tul William Cobbett. Cealaltă parte a pamfletului, deşi îm
brăţişează aspectul economic al problemelor, are un colorit 
oarecum romantic. D-l Cobden caută în fel şi chip să demon
streze totala absurditate a ideii că Ludovic-Napoleon ar avea 
intenţia să debarce în Anglia şi arată că zvonurile în legă
tură cu lipsa de apărare a Angliei n-au nici o bază reală şi  
sînt răspîndite doar de cei interesaţi în sporirea cheltuielilor 
statului. Cum dovedeşte el că Ludovic-Napoleon nu e ani
mat de nici un fel de intenţii ostile faţă de Anglia ? Făcînd 
afrrmaţia că Ludovic-Napoleon n-are nid un motiv temeinic 
pentru a se certa cu Anglia. Şi cum dovedeşte el că o in va
zie străină în această ţară este imposibilă ? Prin aceea, spune 
d-l Cobden, că timp de 800 de ani Anglia nu a fost niciodată 
invadată. Şi, în sfîrşit, ce argument aduce el în sprijinul 
afirmaţiei că această zarvă în legătură cu starea nesatisfăcă-
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toare a apărării nu este altceva decît înşelăciune interesată ? 
Declaraţia făcută de înaltele autorităţi militare că ele se simt 
în perfectă siguranţă ! 

Ludovic-Napoleon n-a avut încă pînă acum, nici chiar în 
Adunarea legislativă, un om atît de încrezător în sincerita
tea şi în intenţiile lui paşnice ca acela pe care l-a găsit acum, 
cu totul pe neaşteptate, în persoana d-lui Richard Cobden. 
„Morning Herald " ,  care în mod obişnuit ia apărarea lui Na
poleon, a publicat (în numărul său de ieri) o scrisoare adre
sată d-lui Cobden şi care, după cit se spune, a fost scrisă sub 
inspiraţia directă a lui Bonaparte ; în această scrisoare au
gustul erou de la Sa tory 340 ne asigură că îşi va face apariţia 
în Anglia numai în caz că regina *, simţindu-se ameninţată 
de democraţia răsculată, va avea nevoie de vreo 200.000 de 
decembraillards sau scandalagii de-ai lui „ *. Dar această de
mocraţie, crede „Herald" ,  nu este alta decît aceea a domnilor 
Cobden & Co. l 

Trebuie să mărturisim că, după o lectură atentă a pamfle
tului în chestiune, am început să fim şi noi cuprinşi de teama 
că se pregă:eşte ceva le felul unei invazii în Marea Britanie. 
D-l Cobden nu este un profet prea norocos. Dup. abrogarea 
legilor cerealelor, el a întreprins o călătorie pe continent, 
mergînd chiar şi în Rusia, iar la întoarcere a declarat că toate 
sînt în perfectă ordine, că vremea violenţei a trecut, că po
poarele sînt în întregime şi pe deplin absorbite de a:tivita
tea lor comercială şi industrială şi că de acum încolo ele vor 
urma o cale de dezvoltare paşnică, pur practică, fără furtuni 
politice, fără explozii şi zguduiri. Nici n-apucase prorocirea 
lui să ajungă pe continent, şi în întreaga Europă s-a dez
lănţuit revoluţia din 1848, dînd o replică oarecum ironică 
paşnicelor preziceri ale d-lui Cobden. El vorbea de pace acolo 
unde nu era pace. 

Ar fi o mare greşeală să se presupună că doctrina de 
pace a şcolii manchesteriene nr avea o adîncă semnificaţie 
filozofică. Ea nu înseamnă altceva decît că metoda feudală 
a războiului va trebui să fie înlocuită cu cea comercială şi c. 
locul tunurilor trebuie să-l ia capitalul. Asociaţia păcii a con
vocat ieri o întrunire la Manchester, în cadrul căreia cei de 
faţă, aproape în unanimitate, au declarat că Ludovic-Napo-

• - Vicloria. - Nota red. 
* - decembraillards (decembre +brailards) - textual : ,.scandalagiii 

din decembrie" ; aluzie la membrii Asociaţiei lui 10 decembrie, organi
zaţie bonapartistă. - Nota Ted. 
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leon n-ar putea fi bănuit de nici un fel de uneltiri împotriva 
serurităţii Angliei dacă ziarele şi-ar înceta atacurile lor 
odioase împotriva guvernului său şi ar tăcea ! Faţă de această 
declaraţie, pare cît se poate de ciudat că majorarea cheltuie
lilor pentru armată şi flotă a fost votată în Camera comune
lor fără să întîmpine nici un fel de opoziţie şi că nici unul 
dintre membrii parlamentului prezenţi la conferinţa de 
pace 341 n-a ridicat nici cea mai mică obiecţie împotriva spo
ririi forţelor armate. 

ln actuala perioadă de acalmie politică provocată de amî
narea sesiunii parlamentare, două probleme deosebit de im
portante ocupă coloanele presei : apropiata lege cu privire 
la reformă şi ultimele dispoziţii le Băncii Angliei cu privire 
la taxa de scont. 

Ziarul „Times" u data de 24 ianuarie îşi informează citi
torii că se pregăteşte o nouă lege cu privire la reformă. 
Despre caracterul acestei legi vă puteţi da seama judecînd 
clupă discursul electoral rostit la Halifax de către sir Charles 
Wood, :are s-a delarat împotriva principiului districtelor 
electorale egale ; apoi, dup ă  disoursul rostit a Carlisle de 
către sir James Graham, care s-a pronunţat împotriva votu
lui secret şi, în sfîrşit, după părerea, în mod confidenţial 
răspîndită, că pînă şi minusculele pilule reformiste pre
scrise, în februarie 1852, de Johnny Russell 34? sînt conside
rate cu mult prea tari şi periculoase. Dar există şi unele 
simptome care trezesc şi mai multe suspiciuni. Ziarul „Eco
nomist" ,  purtătorul de cuvînt al guvernului ele coaliţie, în nu
mărul s.u din 22 ianuarie afirmă nu numai că 

„reforma sistemului nostru reprezentativ nu figurează prea de mult e 
lista problemeloi· esenţiale şi urgente", dar şi că „ducem încă lipsă de 
materiale preliminare pentru activitatea legislativă. Lărgirea, egaliza
rea, reglementarea, revizuirea, apărarea şi redistribuirea dreptului de 
vot - iată care sînt diferitele laturi ale problemei, fiecare dintre ele 
implicînd o chibzuire profundă şi o studiere serioasă... Nu se poate 
spune că unii dintre oamenii noştri de stat nu posedă în măsură sufi
cientă cunoştinţe utile în toate aceste probleme sau măcar în unele 
dintre ele, dar cunoştinţele acestea au fost căpătate la întîmplare şi nu 
printr-un efort sistematic : ele sînt haotice, unilaterale şi incomplete ... 
E limpede că pentru remedierea acestei situaţii este necesară instituirea 
unei comisii de anchetă, avînd drept sarcină studierea a tot ce este, di
rect sau indirect, legat de subiectul în discuţie". 

· În felul acesta, guvernul nostru matusalemic 343 va trebui 
din nou să se apuce de studierea ştiinţelor politice coram 
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publico *. Colegii lui Peel şi aceia ai lui Melbourne, subalter
nul lui Canning, locţiitorul lui Grey-senior, oameni care au 
servit sub lordul Liverpool sau care au făcut parte din cabi
netul lordului Granville, toţi aceşti neofiţi care şi-au început 
actiTitatea lor acum o jumătate de veac se dovedesc incapa
bili, din lipsă de experienţă, să facă parlamentului vreo pro
punere radicală în legătură u reforma electorală. In felul 
acesta vechiul proverb care spune ă experienţa vine o dată 
cu vîrsta pare să-şi capete o dezminţire. „O asemenea mo
destie din partea unei coaliţii de veterani ai diferitelor par
tide este prea comică pentru a putea fi uşor descrisă I " ,  
exclamă „Daily News" ,  întrebînd : „Unde vă este legea cu 
privire la reformă ? " La care „Morning Advertiser" răs
punde : 

„Sîntem înclinaţi să credem ca m actuala sesiune nu va fi, în ge
neral, dezbătută nici o lege cu privire la reformă. Se vor face, poate, 
încercări de legiferare a unor măsuri pentru preîntîmpinarea şi pedep
sirea actelor de corupţie electorală, precum şi în legătură cu alte pro
bleme de importanţă minoră ; se vor depune, poate, eforturi pentru 
remedierea neajunsurilor legate de felul cum este repartizată reprezen
tarea parlamentară a ţării, dar asemenea măsuri legislative nu merită 
să poarte denumirea de noua lege cu privire la reformă". 

Cît despre ultimele dispoziţii ale Băncii Angliei în leg.
tură cu taxa de scont, trebuie spus c. panica dezlănţuită de 
ele la început s-a mai potolit şi că oamenii de afaceri, ca şi 
teoreticienii, sînt convinşi că în actuala prosperitate nu se 
va produce vreo întrerupere serioasă sau vreo oprire. Dar 
citiţi următorul fragment, extras din „Economist" : 

„In acest an, pe imense întinderi de pămint arabil din tara noastră 
nu creşte nimic. Pe foarte multe fîşii din pămînturile noastre fertile, 
numeroase loturi destinate culturii griului au rămas neînsămînţate, iar 
unele dintre cele însăminţate nu se prezintă nici ele mai bine, fiindcă 
sau semănăturile au răsărit extrem de rar, sau au avut atît de mult de 
suferit de pe urma dăunătorilor încît proprietarii acestor loturi nu au, 
poate, nici ei perspective mai bune decît cei cu pămînturile necultivate. 
ln momentul de faţă a devenit aproape imposibilă cultivarea întregii 
suprafeţe prevăzute pentru griu". ' 

Criza, temporar amînat. prin deschiderea pieţelor şi mi
nelor din California şi din Australia, nu va putea fi, desigur, 
evitată în cazul unei recolte proaste. Dispoziţiile, în ce pri
veşte scontul, date ele Banca Angliei nu constituie decît pri
mul semn de rău augur. In 1847 Banca Angliei a modificat 

* - în mod public, în faţa întregului popor. - 'ota trad. 
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de 13 ori scontul. In 1853 vor fi adoptate zeci de măsuri de 
acest fel. Aş vrea, în încheiere, să pun economiştilor englezi 
următoarea întrebare : cum se explică faptul că economia 
politică modernă, începîndu-şi campania ei împotriva mer
cantilismului cu argumentul că fluxul şi refluxul aurului nu 
prezintă nici o importanţă pentru ţară, că produsele se schimbă 
numai contra altor produse şi că aurul este şi el un produs 
ca toate celelalte, cum se explică faptul că acum, la capătul 
itinerarului, aceeaşi economie politică urmăreşte cu cea mai 
mare teamă tluxlrt ş i  refluxul aurului ? „Adevăratul obiectiv 
pe care rtrebuie să-l atingă banca prin operaţiile &ale -
spune „Economist" - este acela de a împiedica exportul de 
capi tar . Vrea, cumva, „Economiit" să împiedice un export 
de capital ·sub formă de ţesături de bumbac, fier, fire de lînă 
şi stofe ? Nu este şi aurul un produs ca toate ce
lelalte ? Nu cumva „Economist" a devenit mercantilist acum, 
la bătrîneţe ? Nu cumva are de gînd acum, după ce a dat 
acces liber capitalului străin, să oprească exportul de capital 
britanic ? Vrea el ca, după ce s-a eliberat de protecţionismul 
civil izat, să se întoarcă la cel turcesc ? 

Tocmai încheiam acest articol cînd am fost informat că 
în cercurile politice a căpătat o largă răspîndire versiunea că 
d-l Gladstone se află în divergenţă de păreri cu cîţiva dintre 
p.ncipalii membri ai guvernului Aberdeen în problema im
pozitului pe venit şi că urmarea acestei divergenţe va fi, pro
babil, demisia acestui onorabil gentleman. In acest caz, suc
cesorul lui va fi, pe cît se pare, sir Francis Baring, fostul mi
nistru de finanţe în guvernul lordului Melbourne. 

Scris de K. Marx 
la 28 ianuarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.695 
din 18 februarie 1853 
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Apărarea. - Finanţele.  - Se stinge 
aristocraţia. - Politica 

Londra, marţi 8 februarie 1853 

1 1Daily News " ne informează Cd guvernul studiază cu 
toată seriozitatea problema înfiinţării unei miliţii pentru 
apărarea coastelor. 

Dările de seamă ale băncii ara tă o nou. scădere a stocu
lui de aur, în sumă de 362.084 de lire sterline. In ultimele 
două săptămîni, aproximativ 1 .000.000 l .st. aur au fost trimise 
parte spre continent, parte - sub formă de monezi - în 
Australia. Şi cum rezerva de aur a Băncii Franţei, în ciuda 
afluenţei considerabile de aur din Anglia, continuă şi ea să 
scadă, s-ar părea că a început un proces de formare de co
mori în mîinile unor persoane particulare, ceea ce constituie 
un simptom grăitor al neîncrederii generale în stabilitatea 
regimului napoleonian. 

In momentul de faţă se observă o cerere generală de ma
jorare a salariilor din partea muncitorilor, în special din par
tea constructorilor de nave, a minerilor, a muncitorilor din 
fabrici şi a mecanicilor. Această cerere este o urmare a pros
perităţii generale şi nu poate fi considerată ca un fenomen 
cu totul neobişnuit. Un fapt care merită o mai mare atenţie 
este greva - organizată în toată regula - a muncitorilor 
agricoli, ceea ce nu s-a mai întîmplat pînă acum. Muncitorii 
agricoli din Wiltshireul de sud au făcut grevă, cerînd majo
rarea cu 2 şilingi a salariului lor săptămînal, care e acum 
doar de 7 şilingi . 

Potrivit rapoartelor trimestriale prezentate de şeful oficiu
lui stării civile, în cursul anului trecut numărul celor emigraţi 
din Marea Britanie a fost de circa 1 .000 de persoane pe zi, în 
timp ce creşterea populaţiei a fost ceva mai mică. In acelaşi 
timp a crescut simţitor numărul căsătoriilor. 

Cu încetarea din viaţă a vicontelui Melbourne, a contelui 
de Tyrconnel şi a contelui de Oxford, în cursul ultimelor două 
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săptămîni s-au stins nu mai puţin de trei familii de pairi. Dacă 
există o clasă care să facă excepţie de la legea lui Malthus 
cu privire la înmulţirea în progresie geometrică, apoi această 
clasă este aceea a aristocraţiei ereditare. Să ne referim, de 
pildă, la pairii şi la baroneţii Marii Britanii .  Din nobilimea 
normandă s-a mai păstrat pînă în zilele noastre doar foarte 
puţin, dacă s-o mai fi păstrînd, în genere, ceva ; şi nici ur
maşii vechilor familii de baroneţi din vremea regelui Jacob I 
nu sînt cu mult mai numeroşi. Membrii Camerei lorzilor, în 
marea lor majoritate, au fost înălţaţi la acest rang în 1760. 
Tiitlul de baronet a luat fiinţă în 161 1 ,  sub domnia lui Jacob I .  
Din numărul total al familiilor de baroneţi care au primit 
atunci acest titlu mai sînt azi doar 13 ; iar dintre cele care au 
fost ridicate la acest rang în 1625 au mai rămas doar 39. Un 
alt exemplu de acţiune a aceleiaşi legi este stingerea neobiş
nuit de rapidă a aristocraţiei veneţiene, în ciuda faptului că 
toti fiii ei moşteneau dreptul de a face parte din nobilime. 
Amelot a făcut socoteala ·că pe vremea li existau la Veneţia 
2.500 de aristocraţi cu drept de vot în Consiliu 344• La începu
tul secolului al XVIII-lea mai rămăseseră din ei doar 1 .500, 
cu toate că între timp se mai adăugaseră cîteva noi familii 
aristocratice. Din 1 583 şi pînă în 1654 consiliul guvernamen
tal din Berna a inclus în patriciatul ereditar 487 de familii ; 
dintre acestea, în decurs de două secole, s-au stins 399, iar 
în 1783 mai rămăseseră doar 108 .  Dacă ne referim la perioade 
istorice mai vechi, aflăm de la Tacit că împăratul Claudius 
a creat o nouă generaţie de patricieni, „exhaustis etiam quas 
dictator Caesar lege Cassia et princeps Augustus lege Saenia 
sublegere " *. Din toate acestea se vede că natura nu ţine la 
aristocriaţia ereditară, şi se poate afirma fără nici o reticenţă că 
Camera lorzilor ar fi muriit de multă vreme, de moarte natu
rală dacă nu i s-ar fi făcut în continuu perfuzii de sînge 
proaspăt şi n-ar fi existat un sistem artificial de susţinere a 
ei. Fiziologia modernă a stabilit că la animalele superioare 
prolificiitatea se află în raport invers cu dezvoltarea sisteiu
lui nervos, şi în special cu creşterea cantităţii de substanţă 
cerebrlă. Dar nimeni nu se va apuca, fireşte, să susţină că 
dispariţia aristocraţiei engleze are vreo legătură u prisosul 
de substanţă cerebrailă. 

* - „deoarece se stinseseră şi cei ce fuseseră incluşi în mod supli
mentar de dictatorul Cezar, potrivit legii Cassia, şi de principele August, 
potrivit legii Saenia" (Tacit. Analele). - Nota red. 



Pe cit se pare, aceleaşi partide care au prezis venirea „im
periului milenar" şi au pus bazele lui consideră încă de pe 
acum, încă înainte de deschiderea sesiunii Camerei comune
lor, că el a încetat a mai exista. In numărul din 3 februarie 
al ziarului „Times" se spune : 

„In timp ce manchesterienii tună şi fulgeră împotriva guvenului 
lordului Aberdeen„.  papismul irlandez · şi socialismul (?) irlandez nu 
mai contenesc cn laudele lor suspecte la adresa lordului Derby şi a d-lui 
Disraeli ", 

Cît despre „socialismul irlandez " de care vorbeşte „Ti
mes" ,  această expresie se referă, bineînţeles, la agitaţia în 
favoarea drepturilor arendaşilor. Cu altă ocazie voi căuta să 
arăt că teoriile tuturor economiştilor burghezi englezi mo
derni sînt în perfectă concordanţă cu principiile Ligii pen
tru apărarea drepturilor arendaşilor m ,  Cît de puţin este îm
părtăşită de celelalte ziare tendinţa sus-menţionatului articol 
din „Times",  se poate vedea din următoarele rînduri extrase 
din „Morning Advertiser" : 

„Ar fi, din parLea noastră, un semn de desconsiderare faţă de irlan
dezi dacă i-am socoti capabili de trădare a principiilor Ligii pentru apă
rarea drepturilor arendaşilor". 

Extrema nervozitate de care dă dovadă ziarul lui Aber
deen se explică prin totala prăbuşire a speranţelor în guver
nul „milenar" . D-nii Sadleir şi Keogh au fost lideri recunos
cuţi ai brigăzii irlandeze : unul în cabinet, iar celălalt pe 
cîmpul de luptă. D-l Sadleir a condus şi a administrat, în timp 
ce d-l Keogh a ţinut discursuri. S-a crezut că prin cumpărarea 
lor va fi atrasă întreaga grupare. Dar membrii brigăzii irlan
deze au fost trimişi în parlament cu obligaţia de a sta în opo
ziţie şi de a rămîne independenţi de orice guvern care nu va 
instaura o deplină egalitate religioasă şi nu va transpune în 
viaţă principiile proiectului de lege al lui Sharman Crawford 
u privire la drepturile arendaşilor irlandezi 346• Aşadar, 
„Times" este supărat pe aceşti oameni pentru că nu vor să-şi 
calce cuvîntul. Pretextul direct pentru această izbucnire de 
mînie a fost oferit de mitingul şi de banchetul care au avut 
loc la Kells, în comitatul Meath. Circulara trimisă cu acest 
prilej invită pe toţi cei cărora le era adresată să-şi exprime 
indignarea faţă de „recenta dezertare din partidul parlamen
tar irlandez " ; a fost votată, totodată, o rezoluţie în acest sens. 

Această năruire a socotelilor pe care şi le făcuse guver
nul în legătură cu brigada irlandeză ar fi putut fi prevăzută 
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din vreme ; totuşi, în caracterul şi în poziţia partidelor irlan
deze se petrec acum transformări de al căror sens profund 
nu-şi dau încă pe deplin seama nici aceste partide şi nici 
presa engleză. Episcopii şi majoritatea covîrşitoare a clerului 
aprobă atitudinea deputaţilor catolici care au intrat în guvern. 
La Carlow, clerul a dat tot sprijinul său d-lui Sadleir, şi el 
n-ar fi fost înfrînt dacă membrii Ligii pentru apărarea drep
tuT.ilor arendaşil0r n-ar fi depus eforturi deosebite în acest 
sens. In ce lumină este văzută această schismă de către ade
văratul partid catolic reiese din cuprinsul unui articol apărut 
în publicaţia franceză „!'Univers " ,  organul de presă al ie
zuitismului în Europa. In acest articol se spune : 

„Singurul reproş pe care, pe bună dreptate, îl putem face d-lor 
Keogh şi Sadleir este că şi-au permis să intre în legătură cu două aso
ciaţii" (Liga pentru apărarea drepturilor arendaşilor şi Asociaţia adep
ţilor egalităţii religioase) „care nu au alt scop decît acela de a legaliza 
anarhia de care este măcinată Irlanda". 

In indignarea sa, „!'Univers " îşi trădează secretul : 

„Sîntem profund îndureraţi cînd vedem cum cele două asociaţii ma
nifestă o atitudine de opoziţie deschisă faţă de episcopi şi de preoţime 
mtr-o ţară în care prelaţii şi demnitarii bisericii au fost pînă acum cei 
mai siguri conducători i organizării poporului şi ai naţiunii". 

Putem deduce de aici că, dacă adepţii Ligii pentru apă
rarea drepturilor arendaşilor s-ar fi găsit întîmplător în 
Franţa, „!'Univers " ar fi  făcut totul pentru ca ei să fie exilaţi 
la Cayenne. Agitaţia repealerilor 347 nu era decît o mişcare 
pur politică, şi de aceea clerul catolic putea s-o folosească 
pentru smulgerea de concesii din partea guvernului englez, 
în timp ce poporul irlandez nu era altceva decît o unealtă 
în mîinile preoţilor. Agitaţia în favoarea drepturilor arenda
şilor reprezintă însă o mişcare socială cu rădăcini adînci, 
care în dezvoltarea ei de mai tîrziu va duce la o sciziune 
definitivă între biserică şi partidul revoluţionar irlandez şi va 
elibera astfel poporul de sub jugul spiritual, care timp de se
cole a făcut ca toată lupta lui, toate eforturile şi jertfele lui 
să fie zadarnice. 

Să trecem acum la „reuniunea" principalilor militanţi ai 
mişcării pentru reformă din Lancashire şi a deputaţilor aces
tui comitat, care a avut loc la 3 februarie la Manchester. Ea 
a fost prezidată de d11 George Wilson, care a vorbit numai 
despre reprezentarea inechitabilă a districtelor comerciale şi 
industriale în comparaţie cu cele agricole, spunînd în această 
privinţă următoarele : 
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„In cinci comitate - Buckinghamshire, Dorsetshire, Wiltshire, Nort
hamptonshire şi Salop - 63 de membri i parlamentului au fost aleşi 
de 52.921 de alegători, în timp ce acelaşi număr de membri au ales şi 
comitatele Lancashire şi Yorkshire cu 89.669 de alegători urali şi 84.612 
urbani, adică în total 174.281. Chiar dacă şi-ar alege deputaţii numai

· 
în 

proporţie cu numărul alegătorilor, aceste cinci comitate ar putei să 
pretindă să li se acorde doar 19 locuri, în timp ce Lancashire - cu 
aceeaşi normă de reprezentare - ar avea drept la 207 locuri. Douăspre
zece oraşe sau circumscripţii electorale orăşeneşti mari (considerînd 
Londra ca fiind egală cu două circumscripţii electorale orăşeneşti), care 
au o populaţie de 3.263.218 oameni şi 388.000 de case locuite, aleg 24 de 
deputaţi la 192.000 de alegători. In acelaşi timp Andover, Bucingham, 
Chippenham, Cocker'louth, Totnes, Harwich, Honiton, Bedford, Ly
mington, Marlborough, Great Marlborough şi Richmond, care numără 
doar 3.569 de alegători, 67.434 de locuitori şi 1.373 de case locuite, aleg 
şi ele tot 24 de deputaţi ... Cel mai timid reformator şi cel mai moderat 
om n-ar avea, poate, nimic de obiectat dacă tîrguşoarele cu mai puţin 
de 5.000 de locuitori ar fi lipsite de reprezentanţi în parlament şi dacă 
cel puţin 20 de locuri ar fi atribuite circumscripţiilor electorale :ari". 

D-l Milner Gibson, deputat în parlament, s-a ocupat de 
problema învăţămîntului public şi a taxelor pe cunoştinţe. 
In ceea ce priveŞte legea cu privire la reformă, s ingurul pasaj 
din discursul său care merită să fie menţionat este declaraţia 
sa în legătură u paragraful care se ocupă de circumscripţiile 
electorle egale : 

„Acest paragraf poate constitui, dacă vreţi, o mare problemă de 
clasă". 

Un alt deputat, d-l Brotherton, a spus : 

„Nici un proiect de lege cu privire la reformă nu poate fi considerat 
satisfăcător în momentul de faţă dacă nu prevede o repartiţie uniformă a 
reprezentării". 

Dar cu mult mai memorabil a fost discursul rostit de d-1 
Bright, deputat în parlament, o adevărată personalitate prin
tre „personalităţile din Manchester" .  Dînsul a spus : 

„Actualul guvern este un guvern de coaliţie, alcătuit din whigi şi 
din doi adepţi ai lui Peel... N-avem nici un motiv serios să ne bucurăm, 
ca şi cum am avea de-a face cu nişte oameni călăuziţi de principii noi 
şi dornici să promoveze o politică nouă, oameni capabili de iniţiative 
măreţe şi care nu au nevoie să fie împinşi din spate de toţi adepţii 
reformei din toate regiunile ţării. (Voci : „Aşa e !")". 
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Referindu-se la reforma parlamentară, dînsul a spus : 

„Dacă Ludovic Napoleon ar fi introdus, în Franţa, o reprezentanţă 
ca a noastră, dacă ar fi distribuit toate locurile de deputaţi districtelor 
rurale, în care dinastia Bonaparte se bucură de atîta popularitate, si 
n-ar fi permis alegerea de deputaţi din partea oraşelor Paris, Lyon si 
Marsilia, atunci toate ziarele engleze ar fi condamnat falsul sistem repre
zentativ introdus de el în Franţa. (Voci : „Aşa e ! Are dreptate !")  ... 
Avem concentrată aici, în Lancashire, a opta parte din populaţia An
gliei, a zecea parte din proprietatea ei supusă la impozit şi a zeceR 
parte din numărul caselor ... Incepem să ne dăm seama în ce situaţie 
ne aflăm. (Aplauze puternice) ... Mai este încă o mică dificultate : aceea 
pe care o întîmpină votul secret. (Voci : „Aşa-i ! Aşa-i ! "). Am citit dis
cursul rostit de lordul John Russell în timpul campaniei electorale ; 
alegătorii londonezi trebuie să se fi aflat într-o foarte bună dispoziţie 
dacă au putut să lase fără răspuns declaraţia lui că este «împotriva 
secretului, oriunde ar fi el». Cînd am citit toate astea, mi-am zis : 
«Foarte bine. Dacă aş i unul din adepţii tăi, te-aş sfătui să iei cu tine, 
la viitoarea şedinţă a cabinetului, un reporter de la ziarul „Times"». 
(Voci : „Are dreptate !", rîsete). 

Să trecem acum la argumentul lui sir James Graham, care a declarat 
că «dînsul nu crede că votul secret poate deveni obligatoriu». Dar pen
tru ce nu poate deveni obligatoriu ? Aşa cum a devenit obligatoriu votul 
deschis, poate deveni obligatoriu şi votul secret. In orice caz, el este 
obligatoriu in statul Massachusetts, dacă nu şi in celelalte state ale 
Americii de Nord ; şi sir James Graham ştie prea bine cît de puţin con
vingătoare erau cele spuse de dînsul în faţa a 2.000 sau 3.000 de per
soane la Carlisle, pe o vreme ploioasă, cînd e de presupus că ascul
tătorii, adăpostiţi sub umbrelele lor, nu prea puteau să cîntărească cu 
grijă fiecare din argumentele lui. 

Nu trebuie să uităm - a spus în încheiere d-l Bright - că tot ce a 
obţinut ţara cu începere de la revoluţia din 1688, şi îndeosebi în ultimii 
ani, a fost obţinut prin lupta neînfricată a clasei comerciale şi a celei 
industriale împotriva aristocraţiei şi a claselor privilegiate din aceast. 
ţară. Trebuie să facem să continue acest conflict, căci au mai rămas 
de înfăotuit multe lucruri mari. (Aplauze, voci : „Aşa e ! Are dreptate ! ")". 

In rezoluţia adoptată în unanimitate se spune : 
„Adunarea de faţă face apel la deputaţii liberali legaţi de Lancashire 

să se considere ca un comitet care are drept scop susţinerea oricărei 
măsuri în favoarea reformei parlamentare, pentru a asigura acestui 
comitat o lărgire a reprezentanţei sale care să corespundă populaţiei, 
industriei, bogăţiei şi culturii lui " .  

La această adunare, şcoala manchesteriană a repetat 
strigătul ei de luptă : „Burghezia industrială împotriva aris
tocraţiei " .  Dar, pe de altă parte, ea a dezvăluit secretul poli
ticii ei, şi anume tendinţa de a exclude poporul din reprezen
tanţa naţională şi de a-şi apăra cu înverşunare interesele ei 
speciale de clasă. Tot ce s-a spus despre votul secret, despre 

36 - Marx-Engels, Opere, voi. 8 
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învăţr.întul public, de1pre taxele pe cunoştinţe etc. nu re
prezintă altceva lecit simple loricele retorice ; singurul scop 
urmărit cu toată seiozitatea este egalizarea circumscripţiilor 
electorale ; cel puţin, acesta este singurul punct oare a dus la 
adoptarea unei rezoluţii şi la asumarea obligaţiei corespunză
toare din partea deputaţilor. De ce ? Pentru că, în cazul cir
cumscripţiilor electorale egale, interesele oraşului ar avea 
întîietate faţă de acelea ale satului : burghezia ar pune 
stăpînire pe Camera comunelor. Dacă manchesterienii ar 
reuşi să obţină 'Circumscripţii electorale egale fără a fi 
nevoiţi să facă, cu acest prilej, concesii serioase cartiştilor, 
aceştia ar avea împotriva lor, în loc de doi duşmani care se 
supralicitează în încercările de a-i atrage, o armată compactă 
de duşmani, care şi-ar concentra toate forţele pentru a respinge 
revendicările poporului. Atunci s-ar stabili, pentru un timp 
oarecare, dominaţia neîngrădită a capitalului nu numai în in
dustrie, ci şi în politică. 

Elogiile care au fost aduse, la Kells şi la Manchester, fos
tului guvern pot fi considerate de rău augur pentru guvernul 
de coaliţie. La Kells, d-l Lucas, membru al parlamentului, 
a spus : 

„Nu există duşmani mai mari ai drepturilor arendaşilor decît mar
chizul de Lansdowne, lordul Palmerston, Sidney Herbert şi alţii... Parcă 
guvernul whig şi adepţii lui Graham n-au întîmpinat şi ei cu murmur 
ostil problema arendaşilor ! Să luăm, pe de altă parte, pe reprezentanţii 
oficiali ai torylor şi să cerem fiecăruia dintre cei ce au citit propunerile 
făcute de diferite partide să ne spună, cu mîna pe conştiinţă, dacă com
portarea cu acest prilej a guvernului Derby n-a fost de o mie de ori 
mai cinstită decît aceea a whigilor". 

La adunarea de la Manchester, Milner Gibson a spus : 

„Chiar dacă, privit în ansamblu, bugetul ultimului guvern nu era 
de loc bun, el cuprindea totuşi unele semne promiţătoare în ce priveşte 
politica viitoare. (Voci : „Aşa e ! Are dreptate !").  Fostul ministru de 
finanţe a spart, cel puţin, gheaţa. Mă refer la taxele vamale pentru 
ceai. Am aflat din sursă autorizată că fostul guvern avea intenţia să 
desfiinţeze taxele de publicitate". 

D-l Bright a mers şi mai departe cu elogile sale : 

„In problema impozitului pe venit, ultimul guvern a dat dovadă 
de mult curaj. Din partea gentlemenilor rurali din Anglia, care sînt stă
pînii unei părţi imense din proprietatea funciară, imobiliară a ţării, 
gestul de a propune şi a sprijini un proiect care face deosebire între 
normele de impunere a averii imobiliare şi cele de impunere a venitu
rilor provenite din comerţ şi din alte surse instabile nu poate fi trecut 
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cu vederea. şi noi, cei din acest district, sîntem datori să-l salutăm. 
Dar d-l Disraeli a mai atins încă o problemă, pentru care trebuie să 
spun că îi sînt recunoscător. In expunerea introductivă la proiectul său 
de buget, ca şi în discursul în care, timp de trei ore, s-a războit cu 
toate forţele care se coalizaseră împotriva lui în acea noapte cînd el a 
suferit o înfrîngere definitivă, el s-a referit la impozitul pe succesiune, 
prin care înţelegem impozitul pe averea mobiliară moştenită şi taxa 
care se percepe la confirmarea testamentelor, şi a recunoscut că aceste 
impozite au nevoie de o ajustare. (A>lauze puteice)". 

Scris de K. Marx la 8 februarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.699 
din 23 februarie 1853 

�emnat : K a r l M a  r x 
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Insurecţia din Italia. - Politica britanică 

Londra, vineri 11 februarie 1 853 

Apatia politică ce domnea de atîta vreme aici, învăluită 
în ceaţa deasă a Londrei, a fost întreruptă brusc de sosirea 
unor ştiri revoluţionare din Italia. Prin telegraf s-a primit 
vestea că în ziua de 6 a lunii curente a avut loc o insurecţie 
la Milano, că au fost lansate proclamaţii, una în numele lui 
Mazzini, alta în numele lui Kossuth, chemîndu-i pe ungurii 
aflaţi în rîndurile armatei austriece să se alăture revoluţio
narilor, că insurecţia a fost la început înnăbuşită, dar apoi 
a izbucnit din nou, că austr iecii cantonaţi în arsenal au fost 
masacraţi etc., că porţile oraşului Milano au fost închise. 
Este drept că ziarele guvernamentale franceze au publicat 
alte două ştiri, trimise una din Berna cu data de 8 şi alta 
din Torino cu data de 9, potrivit cărora insurecţia a fost 
definitiv înnăbuşită pe ziua de 1. Dar prietenii Italiei văd 
un indiciu favorabil în faptul că ministerul de externe al 
Angliei nu a primit de două zile nici o ştire directă. 

La Paris circulă zvonuri că Pisa, Lucea şi alte oraşe sînt 
în fierbere. 

In urma unei comunicări primite de la consulul austriac, 
guvernul s-a întrunit în grabă la Torino pentru a delibera 
asupra situaţiei din Lombardia. Primele informaţii au sosit 
la Londra în ziua de 9 februarie ; interesant e faptul că 
această zi coincide cu aniversarea proclamării republicii de 
la Roma în 1 849 348, cu decapitarea lui Carol I în 1649 şi cu 
detronarea lui Iacob al II-lea în 1 689. 

Cît priveşte şansele actualei insurecţii de la Milano, sînt 
puţine speranţe de succes, afară de cazul cînd unele dintre 
regimentele austriece vor trece de partea revoluţiei. Scriso
rile particulare din Torino, pe care aştept să le primesc cu
rînd, îmi vor da, probabil, posibilitatea să vă fac un raport 
amănunţit asupra întregii situaţii. 
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In legătură cu caracterul amnistiei acordate recent de 
Ludovic-Napoleon, au fost publicate cîteva declaraţii ale emi
granţilor francezi. Victor Frond (fost ofiţer) declară, în zia
rul „Nation" 349 din Bruxelles, că a fost uimit văzîndu-şi nu
mele pe lista amnistiaţilor, deoarece s-a amnistiat siur în 
urmă cu cinci luni , cînd a fugit din Algeria. 

Iniţial în „Moniteuru s-a anunţat că urmează să fie am
nistiate 3.000 de persoane exilate şi că numai circa 1 .200 de 
cetăţeni vor rămîne proscrişi. După cîteva zile, acelaşi organ 
care se bucură de autoritate a anunţat că 4.312  persoane au 
fost graţiate, ceea ce înseamnă că Ludovic-Napoleon a gra
ţiat de fapt cu 1 00 de persoane mai mult decît condamnase I 
Numai Parisul şi departamentul Senei numără în jurul a 4.000 
de persoane exilate. Dintre acestea doar 226 au intrat în 
amnistie. Din departamentul Herault au fost exilate 2.61 1 
persoane ; dintre acestea sînt amnistiate 229. Nievre numără 
1 .478 de victime, dintre care 1 . 100 de capi de familie, avînd 
în medie trei copii ; sînt amnistiaţi 1 80. In departamentul 
Var, din 2 . 181  de persoane s-au reîntors din surghiun 687. 
Dintre cei 1 .200 de republicani trimişi la Cayenne numai 
cîţiva au fost graţiaţi şi tocmai aceia care fugiseră deja din 
aceste colonii pentru ocnaşi. Numărul persoanelor trimise în 
Algeria şi eliberate acum este mare şi totuşi neînsemnat 
faţă de numărul imens de persoane exilate în Africa ; după 
cum se spune, acesta atinge cifra de 12.000. Emigranţii care 
trăiesc actualmente în Anglia, Belgia, Elveţia şi Spania, 
aproape toţi, cu foarte puţine excepţii, nu au intrat în am
nistie. Pe de altă parte, listele de amnistiaţi cuprind un nu
măr mare de persoane care fie că n-au părăsit niciodată 
Franţa, fie că li s-a permis de mult să se reîntoarcă ; mai 
mult decît atît, există nume care figurează de mai multe ori 
pe liste. Dar cel mai monstruos este faptul că listele sînt 
pline cu numele unor persoane care, după cum se ştie, au 
fost ucise în timpul sîngeroaselor battues * din decembrie. 

Noua sesiune a parlamentului s-a deschis ieri. Ca o in
troducere demnă de realizările viitoare ale guvernului „de 
o mie de ani " ,  în Camera lorzilor a avut loc următoarea 
scenă. Contele Derby l-a întrebat pe contele Aberdeen ce 
măsuri intenţionează guvernul să supună spre examinare 
parlamentului, la care acesta din urmă a răspuns că şi-a 
expus principiile cu alt prilej şi că repetarea lor ar fi depla
sată ; că orice alte declaraţii ar i premature înainte de a 

* - bătăi, masacre. - Nota trad. 
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se face noi comumcan în Camera comunelor. După aceasta 
a urmat un dialog cît se poate de ciudat, în timpul căruia 
contele Derby vorbea, iar contele Aberdeen dădea numai 
foarte semnificativ din cap. 

Contele Derby : „Aş dori să întreb pe nobilul lord ce măsuri inten
ţionează să supună Camerei lorzilor în cursul acestei sesiuni ?" 

Pauză de cîteva secunde ; nobilul lord nu se ridică de pe locul lui. 
Contele Derby : „Oare tăcerea aceasta înseamnă nici un fel de 

măsuri ?" (Rîsete). 
Contele Aberdeen mormăie ceva nedesluşit. 
Contele Derby : „Imi pot permite să întreb ce măsuri vor fi supuse 

acestei camere ?" 
Nici un răspuns. 
Lordul-cancelar punînd problema suspendării şedinţei, Camera lor

zilor adoptă hotărîrea de suspendare. 

Trecînd de la Camera lorzilor la „supuşii credincioşi ai 
maiestăţii-sale din Camera comunelor",  trebuie să recunoaş
tem contelui Aberdeen meritul de a fi expus mult mai eloc
vent programul guvernului prin tăcerea sa decît lordul John 
Russell prin discursul său lung şi grav de ieri-seară. Rezuma
tul succint al acestuia ar i : „Importanţi sînt oamenii, nu 
măsurile"  ; amînarea cu un an a tuturor problemelor care sînt 
de competenţa parlamentului şi plata riguroasă a salariilor 
miniştrilor maiestăţii-sale în tot acest răstimp. Lordul John 
Russell a exprimat această intenţie a guvernului aproxima
tiv în următoarele cuvinte : 

„In ceea ce priveşte numărul de contingente care trebuie votat pen
tru armată, flotă şi artilerie, acesta nu va fi mai mare decît cel votat 
înaintea vacantei crăciunului. In ceea ce priveşte capitolele cheltuieli 
ale bugetului, ele vor fi considerabil mărite în comparaţie cu bugetul 
din anul trecut ... Va fi propus un proiect de lege conform căruia orga
nele legislative din Canada vor avea dreptul să dispună de fondul dP 
rezervă bisericesc din Canada... Ministrul comerţului va propune adop
tarea unui proiect de lege cu privire la pilotaj.„ Ingrădirile drepturilor 
supuşilor evrei ai maiestăţii-sale vor fi abolite ... Se vor face propuner. 
cu privire la problema învăţămîntului. Nu pot spune încă cit de vast 
va fi proiectul pe care sînt pe cale de a-l propune, privitor la această 
problemă, în numele guvernului maiestăţii-sale. El va cuprinde măsuri 
referitoare la învăţămîntul claselor sărace şi propuneri cu privire la 
Universităţile Oxford şi Cambridge... Deportările în Australia vor 
înceta ... Va fi propus un proiect de lege care să prevadă un sistem de 
pedepse penale mai blînde ... Imediat după vacanta paştelui sau la prima 
ocazie după această perioadă, ministrul de finanţe va prezenta proiectul 
financiar pe anul curent... Peste cîteva zile lordul-cancelar va expunP 
măsurile pe care intenţioneazi să le propună pentru îmbunătăţirea 
legislaţiei... Primul-secretar pentru problemele Irlandei intenţionează 
să propună, zilele acestea, înfiinţarea unui comitet special care să se 
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ocupe de proiectul de lege cu privire la proprietarii funciari şi aren
daşii din Irlanda„. Miniştrii vor face toate eforturile pentru a reînnoi 
impozitul pe venit pe anul în curs, fără nici un fel de dezbateri sau 
discuţii". 

Cit priveşte reforma parlamentară, lordul John Russell 
declară că va fi, probabil, pusă în discuţie în sesiunea 
viitoare. Aceasta înseamnă că în prezent nu va fi nici un 
proiect de lege cu privire la reformă. Ba mai mult, Johnny 
a făcut tot ce a putut pentru a respinge presupunerea că ar 
fi promis vreodată să propună un proiect de reformă mai 
liberal al sistemului reprezentativ decît proiectul de lege pre
zentat de el în timpul ultimei sesiuni 350• A fost chiar indignat 
că i e atribuie asemenea promisiuni. EI n-a spus niciodată 
şi nici nu s-a gîndit la ceva de genul acesta. EI nici nu poate 
promite că proiectul de lege pe care intenţionează să-l pro
pună în sesiunea viitoare va fi tot atît de multilateral ca cel 
din 1 852. Cu privire 1la mituiri şi corupţie, el .a spus : 

„Cred că este preferabil să nu-mi dau încă părerea asupra necesi
tăţii de a lua noi măsuri care să pună capăt mi.uitilor şi corupţiei. Prin 
aceasta vreau numai să spun că problema este una dintre cele mai 
importante". 

Este imposibil de descris cu ce uimire şi răceală a fost 
primit de Camera comunelor acest discurs al lui finality
J ohn * 351• Ar fi greu de spus ce precumpănea : uedumerirea 
în sinul prietenilor săi sau ilaritatea în sinul duşmanilor săi. 
Toţi păreau să considere discursul său ca o negare totală a 
doctrini li Lucreţiu că „.1 de nihilo fit" **. Cel puţin lo'dul 
John a făcu t din nimic ceva, şi anume un discurs sec, lung 
şi foarte plicticos. 

Se presupunea că existenţa guvernului depinde de două 
probleme : recalcularea impozitului pe venit şi noul proiect 
de lege cu privire la reformă. In ce priveşte impozitul pe 
venit, s-a propus menţinerea lui în forma actuală pe încă un 
an. Cit priveşte proiectul de lege cu privire la reformă, fie 
şi în limitele propuse de whigi, s-a declarat că miniştrii in
tenţionează să-l prezinte numai cu condiţia de a rămîne la 
putere încă un an întreg. Acesta este, în ansamblu, progra-

* John - limită extremă. Vezi ad. 250. - Nota trad. 
** nimic din nimic nu se ,face" (Lucreţiu. „Poemul naturii"). -

Nota t�ad. 
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mul ultimului guvern Russell, cu excepţia proiectului de lege 
cu privire la reformă. Chiar şi dezbaterea proiectului de bu
get este amînată pînă după vacanţa de paşte, în aşa fel ca 
miniştrii să-şi poată încasa, în orice caz, salariul trimestrial. 

Propunerile de reforme parţiale sînt aproape toate luate 
din programul d-lui Disraeli. Astfel, de pildă, îmbunătăţirea 
legislaţiei, abrogarea deportărilor în Australia, proiectul de 
lege cu privire la pilotaj , înfiinţarea unei comisii pentru pro
blema drepturilor arendaşilor etc. Singurele puncte care 
aparţin de fapt actualului guvern sînt proiectata reformă a 
învăţămîntului, care, după cum ne asigură lordul John, nu 
va fi de proporţii mai mari decît persoana lui, şi exceptarea 
baronului Lionel Rotschild de la îngrădirea drpturilor evrei
lor. Ete însă îndoielnic· că extinderea dreptului de 
vot asupra unui cămătar evreu, care, după cum se ştie, a 
fost unul dintre complicii loviturii de stat a lui Bonaparte, 
va da o mare satisfacţie poporului englez. 

Această comportare insolentă din partea unui guvern 
compus din reprezentanţii a două partide care, la ultimele 
alegeri generale, au suferit o înfrîngere totală este greu de 
explicat altfel decît prin faptul că orice nou proiect de lege 
cu privire la reformă ar duce în mod necesar la dizolvarea 
actualei Camere a comunelor, a cărei majoritate se crampo
nează de lcurile obţinute numai cu o infimă majoritate de 
voturi şi pentru care a plătit un preţ atît de mare. 

Foarte reuşit este felu� în care „Times" încearcă să-i 
consoleze pe cititori : 

„Viitoarea sesiune, adică data la care va avea loc, este mult mai 
sigură decît ziua de mîine, căci ziua de mîine depinde nu numai de 
voinţa, ci şi de faptul dacă cel vinovat de tergiversări va fi sau nu în 
viaţă, în timp ce viitoarea sesiune va avea loc cu siguranţă dacă lumea 
nu va pieri. Aşadar, să amînăm pentru sesiunea viitoare întreaga 
reformă parlamentară şi să lăsăm guvernul în pace timp de un an ! "  

In ceea ce mă priveşte, consider ca o împrejurare cit  se 
poate de favorabilă pentru popor că legea cu privire la re
formă nu va fi promulgată de minişti în auala stare de apa
tie a opiniei publice şi „în umbra rece a unui cabinet de 
coaliţie aistocratic" .  Nu trebuie să se uite că lordul Aberdeen 
a făcut parte din guvernul tory, care, în 1830, a refuzat să 
accepte orice măsură în favoarea reformei. Reformele naţia-
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nale trebuie să fie obţinute prin agitaţie naţională şi nu prin 
bunăvoinţa milordului Aberdeen. 

In încheiere ţin să menţionez că la o şedinţă specială a 
comitetului de conducere l Asociaţiei naţionale pentru pro
tecţia industriei şi capitalului britanic 352, care a avut loc 
lunea trecută, sub preşedinţia ducelui de Richmond, la sediul 
companiei mărilor Sudului, această asociaţie a luat înţeleapta 
hotărîre de a se dizolva. 

Scris de K. Marx la 11 februarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr 3.701 
din 25 februarie 1853 
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Karl Marx 

Atentatul împotriva lui Franţ-Iosif. - Insurecţia de la 
Milano. - Politica britanică. - Discursul lui 

Disraeli. - Testamentul lui Napoleon 

Londra, marţi 22 februarie 1853 

Telegraful comunică următoarele ştiri din Stuhlweissen
burg * :  

„In ziua de 18 februarie, la ora 1 d.a., Franţ-Iosif, împăratul Aus
triei, se plimba pe lîngă zidul fortificaţiilor de la Viena, cînd un lucră
tor croitor cu numele de Laszlo Libenyi, fost husar la Viena, s-a năpustit 
deodată asupra lui şi l-a lovit cu un pumnal. Lovitura a fost parată de 
un aghiotant, contele O'Donnell. Franţ-Iosif a fost rănit mai jos de 
occiput. Ungurul, în vîrstă de 21 de ani, a fost doborît de aghiotant cu 
o lovitură de sabie şi arestat imediat". 

După o altă versiune, arma folosită în acest atentat a fost 
o puşcă. 

Recent de tot a fost descoperită în Ungaria o foarte vastă 
conspiraţie, care urmărea răsturnarea dominaţiei austriace. 

„Wiener Zeitung" publică cîteva sentinţe pronunţate de 
tribunalele militare împotriva a 39 de persoane, care au fost 
acuzate, în primul rînd, că întreţin legături cu Kossuth şi cu 
Ruscsak din Hamburg. 

Imediat după înnăbuşirea insurecţiei revoluţionare de la 
Milano, Radetzki a dat ordin de întrerupere a tuturor comu
nicaţiilor cu Piemontul şi cu Elveţia. Cred că aţi primit, între 
timp, puţinele informaţii din Italia care au reuşit să se stre
coare pînă în Anglia. Aş vrea să vă atrag atenţia asupra unei 
trăsături caracteristice a evenimentelor din Milano. 

In primul său decret, de la 6 februarie, contele Strassoldo, 
aghiotantul mareşalului Radetzki, recunoaşte în mod deschis 
că la Milano a fost introdusă cea mai severă stare de asediu, 
deşi majoritatea populaţiei n-a participat în nici un fel la ul
tima insurecţie. In proclamaţia oficială următoare, dată la 
9 februarie la Verona, Radetzki anulează declaraţia subalter-

* Denumirea germană a oraşului maghiar : Szekesfehervăr. - Nota 
red. 
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nului său şi caută să profite de insurecţie pentru a stoarce 
bani sub cele mai felurite pretexte. El supune la amenzi 
enorme, în beneficiul garnizoanei, pe toţi locuitorii, cu excep
ţia acelora care aparţin în mod notoriu partidului austriac. 
ln proclamaţia sa de la 1 1  februarie, el declară că „marea 
majoritate a locuitorilor, cu unele excepţii lăudabile, nu vor 
să se supună cîrmuirii imperialeu şi dă ordin tuturor autori
tăţilor judiciare, adică tribunalelor militare, să confişte ave
rea tuturor complicilor, definind acest termen în felul ur
mător : 

„Che tale complicita consista semplicimente nella omissione della 
denuncia a cui ognuno e tenuto" *. 

El ar fi putut tot atît de bine să confişte imediat întregul 
Milano, sub pretext că locuitorii lui n-au denunţat încă de 
la 5 ale lunii insurecţia care avea să izbucnească pe ziua 
de 6. Cine nu vrea să devină spion şi informator al Habsbur
gilor se expune riscului de a cădea pradă legală în mîinile 
croaţilor 353• Intr-un cuvînt, Radetzki proclamă un nou sistem 
de j efuire pe scară largă. .. 

Insurecţia de la Milano este semnificativă ca simptom al 
unei apropiate crize revoluţionare pe întregul continent eu
ropean. Ea e demnă de admiraţie ca un act eroic al unui 
mănunchi de proletari care, înarmaţi numai cu cuţite, au 
cutezat să atace o asemenea citadelă cum e garnizoana şi 
armata cantonată în jurul ei, care numără 40.000 de soldaţi 
dintre cei mai buni din Europa, în timp ce fiii italieni ai lui 
Mamona cîntau, ospătau şi dansau în marea de sînge şi de 
lacrimi a naţiunii lor umilite şi chinuite. Dar, ca epilog al 
nesfîrşitelor conspiraţii ale lui Mazzini, al apelurilor sale 
emfatice şi al declamaţiilor sale arogante împotriva poporu
lui francez, această insurecţie s-a soldat cu rezultate cit se 
poate de jalnice. Să sperăm însă că de aici înainte se va 
termina c·u aceste „revolutions improviseesu **, cum le nu
mesc francezii .  A auzit cineva vreodată ca marii improviza
tori să fie în acelaşi timp şi mari poeţi ? ln politică lucrurile 
stau la fel ca în poezie. Revoluţiile nu se fac niciodată la 
comandă. După teribila experienţă din anii 1 848 şi 1 849, 
pentru a declanşa o revoluţie naţională e nevoie de ceva 

* - „Şi că o asemenea complicitate constă, pur şi simplu, în omi
siunea de a face denunţul, care constituie o obligaţie pentru fiecare". 
- Nota trad. 

•• - revoluţii improvizate. - Nota trad. 
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mai mllt deoît de apelurile pe hîrtie lansate de nişte conducă
tori aflaţi la mari distanţe. Kossuth a profitat de acest prilej 
pentru a dezavua în mod public insurecţia, şi în special 
proclamaţia lansată în numele său. Pare, totuşi, cit se poate 
de suspect că el revendică post factum recunoaşterea supe
riorităţii sale ca om politic faţă de prietenul său Mazzini. 
Ziarul „Leader" face, în aegărtură u aceasta, următoarea 
observaţie : 

,.Considerăm necesar să prevenim pe cititorii noştri că această 
chestiune priveşte în mod exclusiv relaţiile dintre d-nii Kossuth şi 
Mazzini, dintre care ultimul nu se află în Anglia". 

Intr-o scrisoare publicartă in „Daily News" ,  Dell a Rocco, 
un prieten al lui Mazzini, spune următoarele în legătură cu 
dezminţ.rea d-lor Kossuth şi Agostini : 

„Sînt unii care au bănuieli că ei au aşteptat ştirile definitive asupra 
succesului sau eşecului insurecţiei, fiind gata să împărtăşească onoarea 
succesului sau să-şi decline răspunderea pentru eşecul ei". 

Intr-o scrisoare adresată redactorului ziarului „Morning 
Chronicle" B. Szemere, fost miisrtru al Ungariei, protestează 
împotriva „uzurpării ilegale a numelui Ungariei de către 
Kossuth" .  El spune : 

„Cine vrea să-şi facă o părere despre el ca om de stat să citească 
cu atenţie istoria ultimei revoluţii ungare ; iar cine vrea să cunoască 
iscusinţa lui de conspirator, să arunce o privire retrospectivă asupra 
nefericitei expediţii de la Hamburg de anul trecut". 

Că revoluţia este victorioasă chiar şi atunci cînd este 
înfrîntă se poate vedea, mai bine decît din orice, din panica 
produsă de recenta echauffouree * de la Milano în rîndurile 
potentaţilor continentali, lovindu-i drept în inimă. Este sufi
cient să citeşti următoarea scrisoare, apărută în „Frankfurter 
Oberpostamts-Zeitung" , publicaţie oficială : 

„Berlin, 15 februarie. Evenimentele de la Milano au produs a1c1 o 
profundă impresie. Ştirile în legătură cu aceste evenimente au ajuns la 
rege pe cale telegrafică la 9 ale lunii, adică tocmai în toiul balului 
de la curte. Regele a declarat numaidecît că această mişcare este legată 
de un complot cu rădăcini adinci şi avînd ramificaţii pretutindeni, şi 
că pentru a face faţă acestor mişcări revoluţionare este absolut nece
sară o strînsă alianţă între Prusia şi Austria„. Un înalt demnitar a 
exclamat : «Va trebui, poate, să mergem să apărăm coroana Prusiei pe 
malurile Fadului..". 

* - acţiune îndrăzneaţă, dar neizbutită. - Nota trad. 
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In primul moment s-a produs o alarmă atît de mare, că 
la Berlin au fost arestaţi vreo 20 de locuitori ; şi aceste 
arestări n-au avut altă explicaţie decît „profunda impresie" 
pe care au produs-o evenimentele de la Milano. „Neue 
Preussische Zeitung" , ziar ultraregalist, a fost confiscat pen
tru că a publicat un document despre care se credea că emană 
de la Kossuth. Pe ziua de 13,  ministrul von Westphalen a pre
zentat camerei superioare un proiect de lege, alcătuit în mare 
grabă, prin care guvernul era împuternicit să confişte toate 
ziarele sau broşurile tipărite în afara frontierelor Prusiei. La 
Viena, arestările şi percheziţiile domiciliare au devenit un 
fenomen obişnuit. Intre Rusia, Prusia şi Austria au început 
de îndată tratative în vederea unui protest comun în pro
blema refugiaţilor politici, care urmează să fie adresat gu
vernului britanic. Cît de slabe şi de neputincioase s înt aşa
zisele „puteri " europene I Ele simt că, la primele semne 
prevestitoare ale cutremurului revoluţionar, toate tronurile 
Europei încep să se clatine din temelii. Inconjurate de arma
tele lor, de spînzurătorile şi închisorile lor, ele se cutremură 
de groază în faţa a ceea ce, după propria lor expresie, nu 
reprezintă decît „tentativele subversive ale cîtorva merce
nari ticăloşi" .  

„Liniştea a fost restabilită" .  Da.  Aşa este. Dar e liniştea 
sinistră, înspăimîntătoare care se produce între prima fulge
rare a furtunii şi puternicul bubuit care urmează după aceea. 

De la furtunoasele scene de pe continent să trecem acum 
la liniştita Anglie. S-ar părea că spiritul micului finality-John 
domneşte în toate sferele lumii oficiale, că întreaga naţiune 
este lovită de aceeaşi paralizie ca şi cei care o guvernează. 
Pînă şi „Times" se tînguie cuprins de desperare : 

„Poate că e liniştea care anunţă furtuna, poate că e fumul care 
prevesteşte incendiul.„ Trăsătura caracteristică a momentului de faţă 
este plictiseala''. 

Parlamentul şi-a reluat activitatea, dar pînă în momentul 
de faţă actul cel mai dramatic şi singurul remarcabil al gu
vernului de coaliţie îl constituie plecăciunile de trei ori re
petate ale lordului Aberdeen. Despre impresia produsă de 
programul lordului John asupra duşmanilor săi ne putem da 
cel mai bine seama din declaraţiile făcute de prietenii săi. 

„Lordul John Russell - spune „Times" - a pronunţat un discurs 
în care a existat mai puţină inspiraţie decît în cuvîntul introductiv rostit 
de unul dintre funcţionarii de la licitaţie înainte de punerea în vînzare 
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a unor mobile vechi, a unor produse alterate sau a unor accesorii de 
orăvălie... Lordul John Russell trezeşte în prea mică măsură entu
ziasmul". 

După cum se ştie, dezbaterea proiectului de lege cu pri
vire la reforma electorală a fost amînată din cauză că există 
reforme de ordin practic mai urgente, care solicită din par
tea legislatorilor o atenţie deosebită. In prezent ne-a şi fost 
dat un exemplu de caracterul pe care trebuie să-l capete 
aceste reforme cînd instrumentul pentru efectuarea lor, adică 
parlamentul, rămîne el însuşi nereformat. 

La 1 4  februarie, lordul Cranworth şi-a expus în Camera 
lorzilor programul său de reforme în domeniul dreptului .  
Cea mai mare parte din discursul său, care a fost destul de 
prolix, plictisitor şi nebulos, a constat în enumerarea nume
roaselor probleme a căror rezolvare e aşteptată de la dînsul, 
dar pe care nu este încă gata să le rezolve. Dînsul a invocat 
drept scuză faptul că stă pe sacul cu lînă 354 numai de şapte 
săptămîni. Totuşi, după cum remarcă „Times ", „lordul Cran
worth trăieşte pe lumea asta de 63 de ani, dintre care 37 şi 
i·a petrecut la bară" .  Pătruns de adevăratul spirit al whigilor, 
din succesele relativ însemnate obţinute pînă acum de micile 
reforme în domeniul dreptului, el trage concluzia că a con
tinua cu reformele în acelaşi ritm ca înainte înseamnă a în
călca orice reguli ale modestiei. Pătruns de adevăratul spirit 
aristocratic, el nu vrea să aibă de-a face cu dreptul biseri
cesc, întrucît „s-ar pune prea mult în contrazicere cu inte
resele legal întemeiate".  Şi pe ce sînt întemeiate aceste in
terese ? Pe prejudicii pentru societate. Singurele măsuri de 
oarecare însemnătate pregătite de lordul Cranworth sînt 
următoarele două : în primul rînd „o lege cu privire la în
lesnirea transferului de pămînt" ,  ale cărei trăsături princi
pale constau în aceea că ele fac ca transferul de pămînt să 
fie şi mai dificil, întrucît sporesc cheltuielile legate de 
această operaţie şi fac să crească obstacolele de ordin tehnic 
fără să înlăture tărăgănelile sau să simplifice procedura 
greoaie a trecerii proprietăţii în alte mîini. In al doilea rînd, 
propunerea de a înfiinţa o comisie de sistematizare a dreptu-
1 ui statutar 355, al cărei merit se va limita la alcătuirea unui 
index pentru cele 40 de volume in-folio ale statutelor. Lordul 
Cranworth poate, fără îndoială, să-şi apere măsurile sale îm
potriva atacurilor celor mai inveteraţi adversari ai reformei 
în domeniul dreptului, recurgînd la aceeaşi suză la care a 
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recurs o biată fată care a mărturisit duhovnicului ei că, în
tr-adevăr, a născut un ·Copil, dar el e mic de 1ot. 

Pînă acum singurele dezbateri interesante din Camera 
comunelor au fost cele provocate de interpelarea pe care 
d-l Disraeli a adresat-o la 18 februarie guvernului în legătură 
cu relaţiile dintre Anglia şi Franţa. Disraeli a început cu 
Poitiers şi Azincourt 350 şi a terminat cu campania electorală 
din Carlisle şi cu discursul rostit la Cloth-hall, în Halifax, 
scopul urmărit de dînsul fiind acela de a acuza pe sir James 
Graham şi pe sir Charles Wood de aprecieri ireverenţioase 
la adresa lui Napoleon al III-lea. Disraeli nu putea să dove
dească într-un mod mai elocvent totala descompunere a ve
chiului partid tory decît erijîndu-se în apologet al Bonapar
ţilor, al acestor duşmani ereditari ai castei politice al cărei 
conducător este chiar el. Şi nu putea să-şi înceapă activita
tea sa opoziţionistă într-un mod mai nepotrivit decît luînd 
apărarea actualului regim din Franţa. Slăbiciunea acestei 
părţi din discursul său se poate vedea chiar dintr-o scurtă 
analiză a ei. 

Incercînd să explice cauzele n.liniştii pe care o provoacă 
opiniei publice actuala situaţie a relaţiilor dintre Anglia şi 
Franţa, el a fost nevoit să recunoască că principala cauză o 
constituie tocmai înarmările masive care au fost începute sub 
propria lui guvernare. Totuşi, el a căutat să demonstreze că 
creşterea şi perfecţionarea mijloacelor de apărare ale Marii 
Britanii îşi au unica lor raţiune în marile schimbări provo
cate de aplicaţiile moderne ale ştiinţei în arta războiului. Au
torităţi competente, declară el, au recunoscut de multă vreme 
necesitatea unor asemenea măsuri. In 1840, pe vremea guver
nului d-lui Thiers, cabinetul condus de sir Robert Peel a făcut 
unele eforturi pentru a pune, cel puţin, bazele unui nou sis
tem în domeniul apărării naţionale. Dar aceste eforturi s-au 
dovedit zadarnice. In 1848, cînd pe continent a izbucnit revo
luţia, s-a oferit guvernului de atunci un nou prilej de a im- _ 
prima opiniei publice direcţia voită de el, în măsura în care 
era vorba de apărarea ţării. Dar şi de data asta fără nici un 
rezultat. Problema apărării naţionale n-a devenit pe deplin 
actuală deoît din momentul în care l şi colegii săi au fost 
chemaţi în fruntea guvernului. Măsurile adoptate de ei au 
fost, în esenţă, următoarele : 

1) A fost înfiinţată miliţia. 
2) Artileria a fost înzestrată cu cele necesare. 
!) Au fost luate măsuri menite să întărească pe deplin arsenalele 

ţării şi unele puncte de sprijin mai importante de pe coastă 
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4) A fost prezentată o propunere cu pnv1re la completarea forţelor 
flotei cu 5.000 de marinari şi 1.500 de soldaţi de infanterie marină. 

5) Au fost luate măsuri pentru restabilirea forţei din trecut, prin 
crearea flotei din Canalul Mînecii, alcătuită din 15-20 de vase de linie 
şi un număr corespunzător de fregate şi vase mai mici. 

Din toate -aceste afirmaţii reiese că Disraeli a dovedit 
tocmai conrtrar1 celor ce voia să dovedească. Guvernul 
n-a putut realiza o sporire a înarmărilor într-un moment cînd 
chestiunea siriană şi cea tahitiană ameninţau să năruie en
tente cordiale * cu Ludovic-Filip 357 ; el n-a fost în stare să 
facă acest lucru nici atunci cind revoluţia s-a întins pe în
tregul continent şi părea să ameninţe interesele fundamen
tale ale Angliei. Dar de ce a devenit posibil acest lucru abia 
acum şi de ce a fost făcut tocmai de guvernul d-lui Disraeli ? 
Tocmai pentru că acum Napoleon al III-lea reprezintă, pen
tru securitatea Angliei, o ameninţare mai mare ca oricind 
după anul 1815. In afară de aceasta, după cum, pe bună 
dreptate, observă d-Q Cobden : 

„Creşterea forţelor navale, aşa cum era ea proiectată, nu consta în 
creşterea forţei motrice, ci în sporirea numărului de oameni, iar tre
cerea de la vasele cu pînze la cele cu aburi nu implică numaidecît 
sporirea numărului de marinari, ci tocmai invers". 

Disraeli a spus : 

„O altă cauză care a provocat temerea că se va ajunge la o rupere 
a relaţiilor cu Franţa a fost existenţa în Franţa a unui guvern militar. 
Dar dacă armatele sînt dornice de cuceriri înseamnă că ele se află într-o 
situaţie nesigură în propria lor ţară. Dar Franţa este guvernată acum 
de armată nu datorită unei ambiţii militare a trupelor, ci din cauza 
neliniştei de care sînt cuprinşi cetăţenii". 

D-l Disraeli pare a scăpa cu totul din vedere că problema 
care se pune aid este itocmai aceasta : cit timp se va simţi 
armata tare pe poziţie în propria ei ţară şi cit timp întreaga 
naţiune, dind tribut neliniştii egoiste a unei mici clase de 
cetăţeni, se va supune actualului regim terorist al despotis
mului militar, care, la urma urmei, nu este altceva decit 
unealta unor înguste interese de clasă ? 

A treia cauză menţionată de d-l Disraeli este 

* - înţelegerea cordială. - Nota trad. 
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„putenica prejudecată care domneşte în ţara noastră împotriva 
actualului conducător al Franţei.„ Există părerea că, odată venit a 
putere, el a terminat cu constituţia parlamentară, care la noi se bucură 
de o deosebită consideraţie, şi a desfiinţat libertatea presei". 

Totuşi, d-l Disraeli nu prea a avut ce să opună acestei pre· 
judecăţi. El însuşi a spus că „este foarte greu să-ţi formezi o 
părere despre politica franceză " .  

Dar chiar dacă poporul englez e mai puţin iniţiat decît 
d·l Disraeli în secretele politicii franceze, bunul-simţ îi spune 
că impertinentul aventurier, care nu se lasă controlat nici de 
parlament şi nici de presă, este tocmai omul în stare să să· 
vîrşească un atac pirateresc împotriva Angliei cînd propriul 
lui tezaur public va fi secătuit ca urmare a cheltuielilor ne· 
săbuite şi a risipei. 

Mai departe, d·l Disraeli citează cîteva exemple menite 
să arate cit de mult a contribuit la menţinerea păcii înţele· 
gerea cordială dintre Bonaparte şi ultimul guvern, cum a fost, 
bunăoară, în conflictul care era gata să izbucnească între 
Franţa şi Elveţia ; în problema deschiderii liberei navigaţii 
pe fluviile din America de Sud, în conflictul dintre Prusia şi 
Neuchâtel ; cind s-a impus Statelor Unite să participe la actul 
tripartit de renunţare la Cuba ; în acţiunea comună între· 
prinsă în Orientul apropiat în legătură cu extinderea tanzi· 
matului asupra Egiptului ; în revizuirea tratatului de succe· 
siune la tronul Greciei ; în colaborarea prietenească cu pri· 
vire la Tunis etc. 858• Aceasfa îmi aminteşte de dtscursul 
rostit, în noiembrie 1 851 , de unul dintre reprezentanţii parti· 
dului ordinii din Franţa, care a vorbit despre înţelegerea cor· 
dială dintre Napoleon şi majoritatea adunării, înţelegere care 
dădea, cică, posibilitate adunării să rezolve atît de uşor pro· 
blema dreptului de vot, a asociaţiilor şi a presei. Cu două zile 
mai tîrziu s-a produs lovitura de stat. 

Pe cit de slabă şi de contradictorie a fost această parte a 
discursului lui Disraeli, pe atît de strălucită a fost încheierea 
lui, care a însemnat un atac împotriva guvernului de coaliţie. 

„Există - a spus el în încheiere - încă un motiv care mă obligă 
în momentul de faţă să recurg la această analiză, şi un asemenea motiv 
mi-l oferă actuala situaţie a partidelor din această cameră. E vorba 
de o situatie extrem de curioasă. Avem în momentul de faţă un guvern 
consevator şi avem o opoziţie consevatoare. (Aplauze). Marele 
partid liberal nici nu mai ştiu unde s-o fi aflînd. (Aplauze). Unde sînt 
whigii, cu măreţele lor tradiţii ?„. Nu e nimeni care să-mi răspundă 

37 - M a rx- Engels, Opere, voi. 8 
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la această întrebare I (Noi aplauze). Unde este, vă întreb, energia tine
r.ască a radicalismului, unde sînt perspectivele lui optimiste, marile 
lui speranţe ? Mă tem că, odată trezit din visele acelei candori entu
ziaste care însoţeşte uneori tinereţea, el se va pomeni dintr-o dată uzat 
şi azvîrlit ca un lucru inutil. (Aplauze). Folosit fără scrupule şi azvîrlit 
fără prea multe menajamente. (Aplauze). Unde sînt radicalii ? Există 
măcar un singur deputat în această cameră care să spună despre sine 
că este radical ? (Voci : ,,Auzi ! Auzi !"). Nu, nu există nici unul. El ar 
trebui să se teamă să nu fie prins şi făcut ministru consevator. (Explo-
.ie de rîsete). Cum s-a ajuns la o situaţie atît de comică ? Unde este 
mecanismul cu ajutorul căruia s-a ajuns la această situaţie politică atît 
de dezastruoasă ?  Cred că pentru a găsi o explicaţie a actualei situaţii, 
trebuie să fac apel la acel inepuizabil arsenal de proiecte politice care 
este primul-lord al amiralităţii" (Graham). ,.Deoutatii acestei camere 
îşi amintesc, poate, că acum vreo doi ani primul-lord al amiralităţii 
ne-a prezentat, după obiceiul d-sale, unul dintre acele crezuri politice 
care abundă în cuvîntările sale. Dînsul a spus : «Eu mă situez pe plat
forma progresului.... Dar ciudat lucru este progresul ăsta - am gîndit 
eu atunci - dacă poţi sta pe el ca pe o platformă ! (Rîsete putenice 
şi aplauze). Am crezut atunci că este vorba de un lapsus retoric. Dar 
îmi cer scuze pentru această bănuială momentană. Mi-am dat seama 
că era vorba de un sistem bine chibzuit, care este acum pus în aplicare. 
Căci acum avem un guvern al progresului, şi de aceea totul stă pe 
loc. (Aplauze). Nu mai auzim niciodată pronunţîndu-se cuvîntul «re
formă», nu mai există un guvern al reformelor, dar există un guve1 n 
al progresului, în care fiecare dintre membrii lui s-a hotărît să nu facă 
nimic. Toate problemele grele au fost lăsate la o parte, toate problemele 
în care nu se poate ajunge la un acord au devenit probleme deschise". 

Adversarii lui Disraeli nu prea au avut ce răspunde, cu 
excepţia lui sir James Graham, acest „inepuizabil arsenal de 
proiecte politice",  care, cei puţin, şi-a păstrat demnitatea, în 
sensul că n-a retractat pe de-a-ntregul cuvintele ofensatoare 
la adresa lui Ludovic-Napoleon de care fusese învinuit. 

Lordul John Russell l-a acuzat pe Disraeli că face din 
politica externă a ţării o chestiune de partid şi a asigurat 
opoziţia că, 

„după discordiile şi ciocnirile de anul trecut, ţara ar fi fericită sâ 
observe, cel puţin pentu cîtva timp, că are loc un progres paşnic, fără 
acele bătălii. mari şi zguduitoare. dintre partide". 

Rezultatul acestor dezbateri este că toate cheltuielile 
pentru flotă vor fi votate de cameră, dar, pentru liniştirea lui 
Napoleon, nu pentru motive militare, ci numai pentru consi
derente de ordin ştiinţific. Suaviter in modo, fortiter in re *. 

* - Blînd în formă, dar aspru in fond. - Nota trad. 
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Joia itrecută, �n ·cursul dimineţii, avooitul coroanei s-a dus 
la tribuna1ul arhiepiscopal şi, în numele miistrului afacerilor 
externe, a cerut lui sir J. Dodson ca originalul testamentului 
lui Napoleon Bonaparte şi codicilul respectiv să fie scoase 
din arhivă şi predate guvernului francez. Cererea a fost sa
tisfăcută. Dacă Ludovic-Napoleon s-ar apuca să deschidă şi 
să execute testamentul, s-ar putea prea bine întîmpla ca 
acesta să se dovedească a fi pentru timpurile noastre o ade
vărată cutie a Pandorei 3;9, 

Scris de K. Marx la 22 februarie 185� 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.710 
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Karl Marx 

Dezbaterile parlamentre. - Clerul şi lupta 
pentru ziua de mncă de 1 0  ore. - Moarte prn 

inaniţie 360 

Londra, vineri 25 februarie 185� 
Dezbaterile parlamentare din săptămîna asta nu prezintă 

prea mult interes. Pe ziua de 22, în Camera comunelor, 
d-l Spooner a propJs să fie suprima1e subvenţiile aordate co
legiului catolic din Maynooth 361, iar d-l Scholefield a pre
zentat un amendament în care propunea „abrogarea tuturor 
dispoziţiilor actualmente în vigoare potrivit cărora statului 
îi revine sarcina de a suporta orice cheltuieli cu caracter bi
sericesc sau religiosu .  Propunerea d-lui Spooner a fost res
pinsă cu 192 de votun oontra 162. Amendamentul d-lui Schole
field va fi duat în discuţie abia miercurea iitoa1e ; se prea 
poate, totuşi, ca el să fie retras în întregime. Singurul punct 
remarcabil în toate discuţiile acestea referitoare la Maynooth 
este declaraţia făcută de d-l Duffy („brigada irlandeză u ) ,  care 
a spus că, după părerea lui, 

„nu este exclusă posibilitatea ca preşedintele Statelor Unite sau 
noul împărat fancez să fie bucuros să reînnoiască relaţiile dintre tara. 
sa şi cleul irlandez". 

La şedinţa din noaptea trecută, lordul John Russell a pre
zentat Camerei comunelor un proiect de lege cu privire la 
„abolirea unor îngrădiri ale drepturilor supuşilor evrei ai 
maiestăţii-sale " .  Propunerea a fost adoptată .cu o majoritate 
de 29 de votri. In fllul acesta problema este lin nou rezol
vată n Camera comunelor, dar ea rămîne, fără îndoillă, din 
nou nereziolvată în Camera lorzilor. 

Refuzul de a admite pe evrei în Camera comunelor, cină 
ştiut este că spiritul cămătăresc domneşte de multă vreme în 
parlamentul britanic, constituie, indiscutabil, o anomalie ab
surdă, cu atît mai mult cu cit evreii au devenit de pe acum 
eligibili în toate funcţiile civile municipale. Dar nu e mai 
puţin caracteristic pentru om şi pentru epoca lui fap1ll că, i. 
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locul mult promisei legi cu privire la reformă, menită să pun� 
capăt lipsei de drepturi pentru marea majoritate a poporului 
en'Jez, fin.ity-John prezintă un proiect de lege care nu 
nnărete altceva deoît excptarea baronului Lionel Rotschild 
de la îngrădirea drepturilor evreilor. Gît de puţină importanţă 
acordă marele public acestei probleme se poate vedea din 
faptul că din nici o localitate a Marii Britanii nu s-a primit 
vreo petiţie în care să se ceară admiterea evreilor în parla
ment. Tot secretul acestei j alnice farse ,a reformbill-ului a fost 
dezvăluit, în discursul său, de sir Robert Peel-junior : 

„La drept vorbind, camera se ocupă numai de problemele parti
culare ale nobilului lord. (Putenice exclamaţii aprobative). Nobilul lord 
a fost ales reprezentant al Londrei împreună cu un evreu (exclamaţii 
aprobative) şi s-a angajat să prezinte în fiecare an un proiect de lege 
in favoarea evreilor. (Voci : „Aşa este !") .  Baronul Rotschild este, fără 
îndoială, un om foarte bogat, dar asta nu-i dă dreptul la o consideraţie 
deosebită, mai ales dacă ţinem seama de felul cum a fost agonisită 
aver'a lui. (Strigăte puternice : „Aşa e ! Aşa e !" şi aclamaţia : „O ho !" 
pe băncile deputaţilor guvernamentali). Nu mai departe decît ieri am 
citit în ziare că Banca Rotschild a consimţit să acorde Greciei un 
imprumut cu 9°/o pe bază de garanţii solide. (Voci : „Auzi !"). Cu ase
menea procente nu e de mirare că Banca Rotschild se îmbogăţeşte 
mereu. (Voci : „Auzi !"). Ministrul comerţului a vorbit despre încătu
şarea presei. Dar, în fond, nimeni n-a făcut atît de mult pentru înnăbu
şirea libertăţii în Europa ca Banca Rotschild (Voci : „Aşa e ! Aşa e ! "), 
prin împrumuturile cu care a sprijinit puterile despotice. Dar chiar 
prPsuitmînd că baronul e tot atît de meritos pe cit e de bogat, ar fi 
de dorit ca nobilul lord, care reprezintă în această cameră un guven 
format din liderii tuturor fracţiunilor politice care s-au aflat în opoziţie 
cu fostul guvern, să propună măsuri mai importante decît aceea de 
care este vorba aici". 

Examinarea petiţiilor în legătură cu alegerile a început. 
Alegerile din Canterbury şi Lancaster au fost invalidate şi 
anulate pentru motive care dovedesc obişnuita venalitate ţ 
unei anumite categorii de alegători, dar este aproape sigur 
că în majoritatea cazurilor se va ajunge la un aranjament pe 
cale de compromis. 

„Se înţelege de la sine - scrie „Daily News" - că clasele privile
?iate. care au reuşit să zădănicească scopurile urmărite de legea refor
mei şi să obţină din nou prioritatea în actualul sistem de reprezentare, 
sînt extrem de alarmate la ideea că s-ar putea ajunge la o demascare 
totală". 

Pe ziua de 2 1 ,  lordul John Russell şi-a dat demisia din pos
tul de ministru al afacerilor externe şi lordul Clarendon a 
depus jurămîntul în calitate de succesor al lui. Lordul John 
este primul membru al Camerei comunelor care face parte 
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din guvern fără să deţină un post oficial. El are acum rolul 
de simplu consilier privilegiat, fără portofoliu şi fără salariu. 
Dar, în legătură cu acest inconvenient, d-l Kelly a şi anunţat 
că va fi prezentat un proiect de lege menit să uşureze soarta 
bietului Johnny. Postul de ministru de externe a căpătat în 
momentl de faţă o mare importanţă, dat fiind că Bundestagul 
german s-a decis pe neaşteptate să ceară îndepărtarea in 
Marea Britanie a tuturor refugiaţilor politici şi că austriecii 
propun să fim cu toţii îmbarcaţi pe corăbii şi duşi pe vreo 
insulă pustie din sudul Oceanului Pacific. 

Intr-unul din articolele mele anterioare am vorbit, în trea� 
căt, despre probabilitatea ca mişcarea pentru apărarea drep
turilor arendaşilor irlandezi, în ciuda concepţiilor şi intenţiilor 
actualilor ei lideri, să se transforme cu timpul într-o mişcare 
anticlericală *. Am arătat că înaltul cler a şi început să adopte 
o atitudine ostilă faţă de Ligă. De atunci a mai apărut în 
arenă încă o forţă care împinge mişcarea în aceeaşi direcţie. 
Proprietarii funciari din nordul Irlandei încearcă pe toate 
căile să convingă pe arendaşii lor că Liga pentru apărarea 
drepturilor arendaşilor şi Asociaţia pentru apărarea catolici
lor sînt unul şi acelaşi lucru, şi, sub pretext că vor să îm
piedice răspîndirea papismului, se străduiesc să organizeze 
o opoziţie împotriva Ligii. 

In timp ce proprietarii funciari irlandezi cheamă astfel pe 
arendaşii lor la luptă împotriva clerului catolic, clerul pro
testant englez cheamă clasa muncitoare la luptă împotriva 
marilor proprietari de fabrici. Proletariatul industrial al An
gliei a reînceput cu energie îndoită vechea lui luptă pentru 
legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore şi pentru înlă
turarea sistemului de plată a muncii în mărfuri de la prăvă
liile pendinte de fabrici [„truck and shoppage system" ]. Dat 
fiind că cererile de acest fel trebuie prezentate Camerei co
munelor, care a primit pînă acum numeroase petiţii cu con
ţinut similar, într-unul din următoarele articole voi avea 
ocazia să analizez în mod mai ,amănunţit sălbaticele şi neruşi
�atele practici la care recurg fabricanţii despoţi, care obiş
nuiesc să facă din presă şi din tribuna parlamentară un me
gafon al retoricii lor liberale. Deocamdată însă e suficient 
să reamintesc că, începînd din 1802, clasa muncitoare engleză 
a dus o luptă neîntreruptă pentru a obţine limitarea prin lege 
a zilei de muncă în fabrici, pînă cînd, în fine, în 1847 a fost 
votată faimoasa lege John Fielden cu privire la ziua de 

* Vei volumul de faţă, pag. 551. - Nota red. 
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muncă de 10 ore, prin care se interzicea constrîngerea femei
lor şi a minorilor să muncească în fabrici mai mult de 10  ore 
pe zi. Dar, curînd după aceea, magnaţii liberali ai fabricilor 
au ajuns la ideea că această lege le deschide largi posibili
tăţi pentru introducerea muncii în schimburi. In 1849 a fost 
intentat un proces la tribunalul financiar şi curtea a decis că 
sistemul schimburilor [relay or shift-system] , în care copiii 
lucrează în două schimburi, în timp ce adulţii lucrează fără 
întrerupere pe tot timpul cît maşina se află în funcţiune, este 
perfect legal. A fost deci necesar să se facă o nouă interven
ţie în parlament şi în 1850 sistemul schimburilor a fost de
clarat ilegal, dar cu acest prilej legii cu privire la ziua de 
muncă de 10 ore i-a luat locul legea u privire la ziua de 
muncă de 1 01/2 ore. In momentul de faţă, clasa muncitoare 
revendică o revenire in integrum * la legea iniţială cu privire 
la ziua de muncă de 10 ore, şi, pentru a face ca această lege 
să fie mai eficientă, muncitorii cer şi o limitare a timpului 
de lucru al maşinilor. 

Aceasta este, pe scurt, istoria oficială a legii cu privire 
la ziua de muncă de 10 ore. Cît despre dedesubturile acestei 
istorii, ele sînt următoarele. Aristocraţia funciară, care a fost 
înfrîntă de burghezie prin votarea legii icu privire la refomă 
din 1 831  şi le cărei „cele mai sfinte interese" au fost atacate 
de fabricanţi prin pretenţia lor de a se introduce 1libertatea 
comerţlui şi de a se aboli legile cerealelor, a hotărît Sd opună 
rezistenţă burgheziei, erijîndu-se în apărătoare a intereselor şi 
revendicărilor muncitorilor în lupta lor împotriva patronilor 
şi sprijinind în special cererea lor de a se limita ziua de 
muncă în fabrici. Pe vremea aceea, aşa-zişii lorzi filantropi 
puteau fi văzuţi în fruntea tuturor mitingurilor la care se 
cerea instituirea zilei de muncă de 10 ore. In această cam
panie, lordul Ashley a reuşit să-şi creeze prin discursurile 
sale o anumită „reputaţie" .  Primind o lovitură de moarte prin 
abolirea, în 1 846, a legilor cerealelor, aristocraţia funciară . 
s-a răzbunat, forţînd în 1847 parlamentul să adopte legea cu 
privire la ziua de muncă de 10  ore. Dar burghezia industrială, 
cu ajutorul autorităţilor judecătoreşti, a recuperat ceea ce 
pierduse prin legislaţia parlamentară. Prin 1850, mînia pro
prietarilor funciari, treptat-treptat, se mai potolise şi ei au 
încheiat un compromis cu proprietarii de fabrici, în sensul că 
sistemul de muncă în schimburi era considerat ilegal, dar în 
acelaşi timp, ca pedeapsă pentru obligaţia impusă patronilor 

* - pe de-a-ntregul. - Nota trad. 
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de a aplica legea, i s-a impus clasei muncitoare să lucreze 
o jumătate de oră în plus pe zi. Totuşi, în momentul de faţă, 
simţind că se apropie lupta decisivă cu manchesterienii, 
aristocraţii încearcă din nou să pună stăpînire pe mişcarea 
pentru reducerea timpului de muncă ; dar, neîndrăznind să 
acţioneze ei Înşişi în md deschis, încearcă să submineze po
ziţiile lorzilor bumbacului, îndreptînd împotriva lor masele 
populare pin dntermediul slujitorilor bisericii de stat.  in 
cele cîteva exemple care urmează, se poate vedea cit de 
brutale sînt formele în care îşi îmbracă aceşti sfinţi părinţi 
cruciada lor împotriva fabricanţilor. La Crampton s-a ţinut un 
miting în favoarea zilei de muncă de 10 ore, care a fost pre
zidat de reverendul dr. Brammell (reprezentant al bisericii de 
stat) .  La acest miting, reverendul J. R. Stephens, parohul din 
Stalybrige, a spus : 

„Au fost vremuri cînd popoarele erau guvernate de teocraţi . Aceste 
vremuri s-au dus„. Dar spiritul legii a rămas acelaşi... Omul muncitor, 
în primul rînd, ar trebui să-şi primească partea sa din roadele pămîn
tului, pentru că el e acela care le produce. Legile pentru reglementarea 
muncii în fabrici sînt încălcate cu atîta neruşinare, că inspectorul princi
pal al districtelor de fabrici de aici, d-l Leonard Horner, s-a văzut nevoit 
să-i scrie el însuşi ministrului de intene că nu îndrăzneşte să trimită şi 
nu va trimite pe nici unul dintre subinspectorii lui în anumite districte 
atîta timp cît nu i se va pune la dispoziţie pază poliţienească„. Dar 
de cine trebuie să fie păziţi ? De proprietarii de fabrici ! De cei mai 
bogaţi şi mai influenţi oameni din district, de oficialităţile districtului, 
de oameni care au fost învestiţi cu titlul de judecători de pace ai 
maiestăţii-sale şi care iau parte la sesiunile judecătoreşti locale în cali� 
tate de reprezentanţi ai coroanei„. Şi au fost pedepsiţi patronii pentru 
că au încălcat legea ?„. Chiar în districtul meu a devenit un obicei ca 
bărbaţii care muncesc în fabrici - şi în mare măsură şi femeile - să 
stea în pat duminica dimineaţa pînă la orele 9, 10 sau 11,  fiind complet 
istoviţi le munca depusă în cursul săptămînii. Duminica este singura 
zi în care pot să-şi odihnească mădularele lor extenuate„. Se poat> 
constata că, de regulă, cu cît timpul de muncă este mai mare, cu atît 
salariile sînt mai mici... 1n ce mă priveşte, aş prefera să fiu sclav î n  
Carolina de Sud decît muncitor d e  fabrică î n  Anglia". 

La Bumley, în cadrul unui mare miting pentru ziua de 
muncă de 1 0  ore, pastorul E. A. Verity, parohul din Habber
gham Eaves, a spus, printre alteJe, auditoriului său : 

.,Ce face d-l Cobden, ce face d-l Bright şi ceilalţi domni manche
sterieni cînd oamenii din Lancashire au de îndurat asemenea asu
prire ? ... La ce se gîndeşte bogătaşul ? El se gîndeşte doar cum să-i 
stoarcă mai bine muncitorului, prin înşelăciune, o oră sau două în plus. 
Acestea sînt planurile reprezentanţilor aşa-zisei şcoli manchesteriene. 
Iată ce face din ei nişte ipocriţi atît de impertinenţi şi nişte escroci atit 
de a bili. In calitate de slujitor al bisericii anglicane, protestez împotriva 
unei asemenea comportări". 
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Am mai arătat cărei cauze se datoreşte această trans
formare atît de bruscă a venerabililor părinţi ai bisericii de 
stat in cavaleri rătăcitori, apărători ai drepturilor muncito
rilor, ba încă în nişte cavaleri plini de ardoare războinică. 
Ei nu numai că vor să-şi facă unele rezerve de popularitate 
pentru zilele negre care-i aşteaptă în caz de victorie a demo
craţiei şi nu numai că-şi dau seama că biserica de stat este, 
în fond, o instituţie aristocratică, care se va menţine sau va 
pieri o dată cu oligarhia funciară, dar mai este aici şi altceva. 
Adepţii şcolii manchesteriene sînt nişte adversari ai bise
ricii de stat, sînt nişte disidenţi 362 şi, mai presus de toate, 
pun atît de mult la inimă cele 13.000.000 de lire sterline scoase 
anual din buzunarele lor numai în folosul bisericii de stat din 
Anglia şi din Ţara Galilor, încît sînt ferm hotărîţi să ajungă 
la o separare între aceste milioane profane şi pătura cleri
cală pentru a o face pe aceasta să fie mai demnă de împără
ţia cerurilor. Cucernicii slujitori ai bisericii luptă, astfel, pro 
aris et focis *. Pe reprezentanţii şcolii mancheiteriene însă 
atacul acesta nu-i poate duce decît la coniluzia că ei nu vor fi 
în stare să smulgă puterea politică din mîinile aristocraţiei 
dacă nu vor consimţi, oricît de neplăcut le-ar fi acest lucru, 
să acorde şi poporului întreaga lui parte de putere. 

Pe continent spînzurătorile, împuşcările şi deportările sînt 
la ordinea zilei. Dar şi călăii, ale căror fapte sînt adînc întipă
rite în conştiinţa întregii lumi civilizate, fac şi ei parte din 
fiinţele care pot fi prinse şi spînzurate. In acelaşi timp, în 
Anglia aoţionează şi un despot invizibil, inssizabil şi tainic, 
care, cînd lucrurile ajung la limită, condamnă pe indivizi la 
cea mai teribilă dintre morţi şi, îndeplinindu-şi în tăcere 
opera de fiecare zi, izgoneşte neamuri şi clase întregi de 
pe pămîntul strămoşilor lor, ca îngerul care, cu spada sa de 
foc, a izgonit pe Adam din rai. In forma ei mai recentă, acti- -
vitatea acestui despot social invizibil poartă denumirea de 
emigraţie forţată, iar în prima ei formă denumirea de moarte 
prin inaniţie. 

La Londra, în cursul acestei luni, s-au înregistrat noi cazuri 
de persoane moarte prin inaniţie. Amintesc numai de Mary 
Ann Sandry, în vîrstă de 43 de ani, care a murit în Coal-lane, 
Shadwell, Londra. D-l Thomas Peene, medicul care a asistat la 

• - pentru altar şi cămin, pentru cauza lor sfîntă. - Nota trad. 
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ancheta judecătorului de instrucţie, a stabilit că decedata a 
murit de foame şi de frig. Ea zăcea pe un braţ de paie 
fără nici un fel de cuvertură. Camera era complet lipsită de 
mobilă, nu se vedea nici urmă de combustibil şi de alimente. 
Pe podeaua goală stăteau cinci copilaşi zgribuliţi, care plîn
geau de foame şi de frig lingă corpul neînsufleţit al mamei. 

Deprn efectele „emigraţiei forţate " voi vorbi în articolul 
următor. 

Scris de K. Marx la 25 februarie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.716 
din 15 martie 1853 

Semnat : K a r  l M a r x  

e ipăreşte după textul 
.părut în ziar 
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Emigraţia forţată. - Kossuth şi Mazzini. 
Problema emigranţilor. -

Corupţia electorală din Anglia. - D-l Cobden 363 

Londra, vineri 4 martie 1853 

Din dările de seamă cu privire la comerţ şi la transportul 
maritim pe anii 1 851 şi 1852, care au fost publicate în februa
rie •a.c., se vede că valoarea totală a exportului declarat la 
vamă s-a idicat în 1 851  la 68.531 .601 ·I.st., iar în 1 852 la 
71 .429.548 l .srt. ; din valoarea totală a exportului pe nl 1 852, 
exportului de pioduse de bumbac, !înă, in şi mătase îi revine 
suma de 47.209.000 I.st. Voluml importului pe anul 1 852 a 
fost mai mic decît în 1851 .  Şi cum partea din import reparti
zată pentru consumul intern n-a scăzut, ci, dimpotrivă, a cres
cut, rezultă că Anglia a reexportat, în locul obişnuitei canti
tăţi de produse coloniale, o anumită sumă în aur şi argint. 

Oficiul pentru emigraţia în colonii prezintă următoarea 
situaţie în legătură cu emigraţia din Anglia, Scoţia şi Irlanda 
în toate părţile lumii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1847 
şi 30 iunie 1 852 : 
Anul Din Anglia Din Scotla Din Irlanda Total 

1847 34.685 8.616 214.969 258.270 
1848 58.865 11.505 177.719 248.089 
1849 73.613 17.127 208.758 299.498 
1850 57.843 15.154 207.852 280.849 
1851 69.557 18.646 247.763 335.966 
1852 (pînă în iunie) 40.767 11 .562 143.375 195.704 ----

Total 335.330 82.610 1.200.436 1 .618.376 

„Nouă zecimi din emigranţii din Liverpool - se spune în darea de 
seamă - se crede că sînt irlandezi. Trei sferturi din emigranţii din Scoţia 
sînt celţi din regiunile muntoase ale Scoţiei sau celţi din Irlanda care 
au emigrat prin Glasgow". 

Prin urmare, aproape patru cincimi din numărul total al 
emigranţilor trebuie consideraţi ca aparţinînd populaţiei celte 
din Irlanda şi din regiunile muntoase ale Scoţiei sau din insu-
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lele învecinate. Ziarul londonez „Economist" spune în această 
privinţă următoarele : 

„Emigraţia este o consecinţă a prăbuşirii sistemului social bazat 
pe arendarea de mici loturi şi pe cultura cartofului". „Plecarea exce
dentului de populaţie din Irlanda şi din regiunile muntoase ale Scoţiei 
- spune în continuare „Economist" - este o premisă indispensabilă 
pentru orice îmbunătăţire„. Veniturile Irlandei n-au fost în nici un fel 
afectate de foametea din 1846-1847 şi nici de emigraţia care a urmat 
îndată după aceea. Dimpotrivă, venitul ei net s-a ridicat în 1851 la 
4.281.999 I.st., adică a fost cu 184.000 I.st. mai mare decît în 1843". 

Mai întîi fă totul pentru ca locuitorii unei ţări să ajungă 
la pauperism şi, cînd nu mai poţi stoarce din ei nici un profit, 
cînd au devenit o povară care împiedică creşterea veniturilor 
goneşte-i şi, după aceea, calculează-ţi venitul net I Aceasta este 
doctrina expusă de Ricardo în celebra sa lucrare „Principiile 
economiei politice" 364• Să presupunem, spune el, că profitul 
anual al unui capitalist este de 2.000 I.st. Nu-i tot una pentru 
el dacă angajează 1 00 sau 1 .000 de muncitori ? „Nu se pre
zintă oare la fel lucrurile şi atunci cînd este vorba de venitul 
real al unei naţiuni ? "  întreabă Ricardo. Dacă venitul net real 
al unei naţiuni - renta funciară şi profitul - se menţine la 
acelaşi nivel, atunci nu are nici o importanţă dacă el provine 
de la 1 0.000.000 sau de la 12.000.000 de oameni. In lucrarea sa 
„Noi principii de economie politică" 365, Sismondi, comentînd 
această teză, a arătat că, potrivit acestui punct de vedere, 
pentru naţiunea engleză ar fi absolut indiferent dacă ar dis
părea întreaga populaţie şi pe insulă ar rămîne singur regele 
(pe vremea aceea domnea un rege * şi nu o regină) , cu con
diţia ca o maşină automată să-i asigure posibilitatea de a ob
ţ1ne un venit net egal cu cel pe care-l aduce acum o popu
laţie de 20.000.000. Şi, într-adevăr, „avuţia naţională " ,  care 
este aici doar o noţiune gramaticală, n-ar fi în cazul de faţă 
cu nimic micşorată. 

Intr-unul din articolele mele precedente am dat un exem
plu de „curăţire a moşiilor" în regiunea muntoasă a Scoţiei . * .  
Următorul pasaj, extras din „Galway Mercury" ,  vă va dovedi 
că acelaşi proces continuă să fie şi azi în Irlanda o cauză de 
emigrare forţată : 

„In Irlanda de vest, aproape întreaga populaţie a dispărut de pe 
faţa păîntului. Marii proprietari funciari din Connaught s-au înţeles 
în mod tacit să izgonească pe toţi arendaşii mici, împotriva cărora se 

* - George al III-lea. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 533-539. - Nota red. 
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duce un război de exterminare sistematică ... Zilnic se comit în această 
provincie barbariile cele mai cumplite, de care publicul nu are nici o 
cunoştinţă". 

Dar nu nmi ilocuiltorii căzuţi în mizerie ai verdelui Er.in * 
şi ai regiunii muntoase a Scoţiei sînt alungaţi ca urmare a 
ameliorărilor introduse în agricultură şi a „prăbuşirii siste
mului social p erimat" ; totodată, nu-i vorba numai de vînjoşii 
muncitori agricoli din Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia de jos, ale 
căror cheltuieli de strămutare sînt plătite de agenţii de emi
graţie ; procesul de „îmbunătăţire" cuprinde acum şi o altă 
clasă, cea mai stabilă din Anglia. O uimitoare mişcare de emi
graţie a început printre micii fermieri englezi, în special prin
tre cei care au în arendă pămînturi argiloase grele. Perspec
tivele proaste ale recoltei şi lipsa capitalului necesar pentru 
efotuarea unor ameliorări mai .importante pe loturi·le Jar de 
pămînt, care să le dea posibilitatea să plătească vechea rentă, 
nu le lasă altă scăpare decît traversarea oceanului în căuta
rea unei noi patrii şi a unor noi pămînturi. Mă refer aici nu 
la emigraţia provocată de goana după aur, ci numai la emi
graţia forţată, care e provocată de extinderea marilor proprie
tăţi funciare, de concentrarea loturilor de pămînt, de aplicarea 
maşinilor la cultura pămîntului şi de introducerea pe scară 
largă a sistemului modem de agricultură. 

In statele din antichitate, în Grecia şi Roma, emigraţia 
forţată, care căpăta forma întemeierii periodice de colonii, 
constituia o verigă permanentă în structura societăţii. Intre
gul sistem al acestor state era bazat pe o anumită îngrădire 
a numărului populaţiei, ale cărui limite nu puteau fi depăşite 
fără a pune în primejdie înseşi condiţiile de viaţă ale civili
zaţiei antice. Dar prin ce se explică această situaţie ? Prin 
faptul că în aceste state aplicarea ştiinţei în domeniul pro
ducţiei materiale era cu totul necunoscută. Pentru a-şi păstra 
civilizaţia, cetăţenii acestor state erau nevoiţi să se menţină 
în număr mic. In caz contrar, ei erau ameninţaţi de jugul 
muncii fizice istovitoare, care transforma atunci pe cetăţeanul 
liber în sclav. Insuficienta dezvoltare a forţelor de producţie 
făcea ca dreptul de cetăţenie să depindă de o anumită pro
porţie numerică, care trebuia neapărat menţinută. Singura 
salvare în această privinţă era emigrarea forţată. 

Aceeaşi presiune a surplusului de populaţie asupra forţe
lor de producţie îi determina pe barbarii de pe podişurile 
Asiei să năvălească în statele Lumii vechi. Aceeaşi cauză ac-

* - vechea denumire a Irlandei. - Nota trad. 
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ţiona şi a1c1, numai că sub o formă diferită. Pentru a ramme 
barbari, ei erau nevoiţi să se menţină în număr mic. Ei alcă
tuiau triburi de păstori, vînători şi luptători, al căror mod de 
producţie cerea un spaţiu întins pentru fiecare individ, aşa 
cum este azi cazul cu triburile indiene din America de Nord. 
Creşterea numerică a acestor triburi a dus la o reducere reci
procă a teritoriului destinat producţiei. In felul acesta, popu
laţia excedentară a fost nevoită să întreprindă acele migra
ţiuni mari şi riscante care au pus bazele formării popoarelor 
din Europa veche şi modernă. 

Cu totul altfel stau lucrurile cu emigraţia forţată modernă. 
Surplusul de populaţie, de data asta, nu mai este provocat de 
insuficienţa forţelor de producţie ; dimpotrivă, tocmai creşterea 
forţelor de producţie impune o scădere a populaţiei şi înlătură 
partea ei excedentară, prin înfometare sau emigraţie. Nu 
populaţia apasă asupra forţelor de producţie, ci, dimpotrivă, 
forţele de producţie apasă asupra populaţiei. 

Eu nu împărtăşesc p ărerea lui Ricardo, care considera că 
„venitul net" este Molohul căruia trebuie să-i fie jertfite -
şi încă fără cîrtire - întregi popoare, şi nici pe aceea a lui 
Sismondi, 1care, în numele filantrpiei scle ipohondrice, voia să 
menţină cu forţa metodele învechite în agricultură şi să izgo
nească ştiinţa din industrie, aşa cum izgonea Platon pe poeţi 
din republica sa 866• Societatea trece printr-o revoluţie tăcută, 
căreia trebuie să i te supui şi care ţine tot atît de puţin seama 
de vieţile omeneşti care îi cad jertfă pe cit de puţin ţine 
seama un cutremur de casele pe care le dărîmă. Clasele şi 
popoarele care sînt prea slabe pentru a face faţă noNor condiţii 
de viaţă sînt sortite pieirii. Dar poate fi ceva mai pueril şi mai 
mărginit decît vederile economiştilor care cred cu toată serio
zitatea că .ceastă jalnică situaţie trecătoare nu înseamnă alt
ceva decît adaptarea societăţii la pornirile acaparatoare ale 
capitaliştilor, fie ei proprietari funciari sau magnaţi ai banu
lui ? In Marea Britanie acest proces se manifestă cit se poate 
de vizibil. Aplicarea în producţie a metodelor ştiinţifice mo
deme duce la izgonirea locuitorilor din regiunile rurale şi în 
acelaşi timp provoacă concentrarea populaţiei în oraşele 
industriale. 

„Muncitorii industriali - arată „Economist" - n-au fost niciodată 
sprijiniţi de către agenţii de emigraţie, cu excepţia cîtorva ţesători 
manuali de la firma «Spitalfields & Paisle», iar pe cont propriu au 
emigrat doar puţini de tot, sau, poate, chiar nici unul". 
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„Economistu ştie foarte bine că muncitorii nu pot emigra 
pe cont propriu şi că burghezia industrială nu e dispusă să le 
acorde nici un sprijin la emigrarea lor. Şi care e urmarea 
acestei situaţii ? Populaţia rurală, elementul cel mai stabil şi 
mai conservator al societăţii moderne, dispare, în timp ce pro
letariatul industrial, datorită tocmai modului de producţie 
modern, se îngrămădeşte în marile centre, unde sînt adunate 
laolaltă uriaşele forţe de producţie, a căror geneză a însemnat 
pînă acum un adevărat martiriu pentru muncitori. Şi cine-i va 
împiedica pe muncitori să facă încă un pas înainte şi să pună 
stăpîire pe aceste forţe sub a cămr dominaţie s-au aflat pînă 
am ? Unde se va găsi puterea care să le opună rezistenţă ? 
Nicăieri I Atunci va fi inutil să se invoce „drepturile de pro
prietate". Economiştii burghezi recunosc ei înşişi că schimbă
rile modene intervenite în modul de producţie au distrus 
sistemul social învechit şi mijloacele lui de însuşire. Aceste 
schimbări au dus la exproprierea membrilor clanului scoţian, 
a zileriJor şi arendaşilor irlandezi, ,a micii ţărănimi libere 
engleze, a ţesătorilor manuali, a unui număr nesfîrşit de mese
riaşi, a unor întregi generaţii de copii şi femei din fabrici ; şi 
va veni o vreme cînd ele vor duce la exproprierea marilor 
proprietari funciari şi a magnaţilor din industria bumbacului. 

Pe continent cerul este brăzdat de fulgere, dar în Anglia 
se cutremură pămîntul însuşi. Anglia este ţara în care începe 
adevărata răsturnare furtunoasă a societăţii moderne. 

In articolul meu de la 1 martie am arătat că Mazzini inten
ţionează să ia în mod public poziţie împotriva lui Kossuth 36i. 
Intr-adevăr, la 2 martie, în ziarele „Morning Advertiser" ,  
„Morning Post " ,  şi „Daily News" a apărut o scrisoare a lui 
Mazzini. Şi fiindcă acum însuşi Mazzini a rupt tăcerea, pot 
confirma că, sub presiunea prietenilor săi din Paris, Kossuth 
s-a dezis de propriul său document. In cariera de pînă acum 
a lui Kossuth întîlnim multe asemenea manifestări de nesta
tornicie şi slăbiciune, de extremă contradicţie şi duplicitate. 
El posedă toate însuşirile simpatice, dar în acelaşi timp şi 
toate cusururile tipic feminine ale naturii „artistice " .  El este 
un mare artist en paroles *. Celor ce nu vor să se supună 
prejudecăţilor curente şi caută să-şi formeze o părere proprie, 
bazată pe fapte, le recomand să citească biografiile lui Lajos 
Batthyăny, Arthur Gorgey şi Lajos Kossuth, scrise de d-l 
Szemere şi apărute de curînd S6s. 

* - al cuvîntului. - Nota trad. 
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Dacă, în Lombardia, Mazzini n-a reuşit să atragă în miş
care burghezia italiană, puteţi fi siguri că Radetzki va reuşi 
perfect de bine să facă acest lucru. In momentul de faţă, el 
se pregăteşte să confişte averea tuturor emigranţilor - chiar 
şi a acelora care au plecat cu încuviinţarea autorităţilor aus
triece �i s-au naturalizat în alte ţări - dacă nu vor face do
vada că n-au nici o legătură cu recenta insurecţie. Valoarea 
proprietăţilor care urmează să fie confiscate se ridică, după 
calculele unor ziare austriece, la vreo 12.000.000 de lire sterline. 

In şedinţa de la 1 martie a Camerei comunelor, lordul Pal
merston, răspunzînd la o întrebare pusă de lordul Dudley 
Stuart, a spus : 

„Puterile continentale n-au făcut nici un demers pentru expulzarea 
emigranţilor politici din Anglia şi, dacă ar fi făcut acest lucru, li s-ar 
fi răspuns printr-un refuz precis şi categoric. Guvernul britanic nu şi-a 
asumat niciodată sarcina de a se îngriji de securitatea internă a altor 
ţăi". 

Că a existat, totuşi, intenţia de a întreprinde un asemenea 
demers se poate vedea din „Moniteuru,  ziarul oamenilor de 
bursă, şi din „Journal des Debats" ,  care, într-unul din ulti
mele sale numere, face presupunerea că Anglia este de pe 
acum dispusă ă satisfacă pretenţiile prezentate în comun de 
Austria, Rusia, Prusia şi Franţa. Ziarul adaugă : 

„In cazul cînd Confederaţia elveţiană va refuza să-i acorde dreptul 
de control asupra cantoanelor de la frontierele ei, Austria va încălca, 
probabil, inviolabilitatea teritoriului elveţian şi va ocupa cantonul 
Tessin ; în acest caz, Franţa, pentru a menţine un echilibru politic, va 
trimite trupe în cantoanele elveţiene de la frontierele ei". 

In fond, „Journal des Debats" sugerează, cu privire la 
Elveţia, o soluţie tot atît de simplă a problemei ca şi cea pro
pusă, în glumă, de prinţul Heinrich al Prusiei împărătesei 
Ecaterina, în 1770, în legătură cu Polonia 369• Intre timp, vene
rabila instituţie denumită Bundestag 370 discută cu toată se
riozitatea „demersul care urmează să fie făcut pe lîngă Anglia" 
şi iroseşte pentru această chestiune solemnă atîta răsuflare 
cît i-ar ajunge pentru a umfla pînzele întregii flote germane. 

In şedinţa de la 1 martie a Camerei comunelor s-a produs 
un incident extrem de caracteristic. S-a ridicat obiecţia că 
dputaţii de Bridgenorth şi Blackbun au fost aleşi prin 
corupţie şi deci alegerea lor nu este legală. Atunci sir J. Shel
ley a propus ca dovezile prezentate comisiilor respective să 
fie aduse la cameră spre cercetare şi ca înscrierile pentru noi 
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alegeri să fie suspendate pînă la 4 aprilie. Onorabilul baronet 
sir J. Trollope a menţionat, în această ordine de idei, „că au 
şi fost numite 14 coisii pentru anchetarea cazurilor de co
rupţie din circumscripţiile electorale mici şi că trebuie să mai 
fie numite încă vreo 50° şi a arătat cit de greu e să găseşti în 
această cameră destui membri pentru a constitui, pe de o 
parte, comisii de arbitraj, care să stabilească validitatea ale
gerilor puse în discuţie, şi, pe de altă parte, comisii pent..u 
chestiunile curente ale camerei. Dacă analizezi mai profund 
principiile pe care se sprijină camera însăşi, ajungi în mod 
inevitubil �a concluzia că ea ameninţă să se prăbuşească şi că 
maşina parlamentară va fi definitiv scoasă din funcţiune. 

In recentul său pamflet, a şi în discursurile solemne de 
la congresul păcii de la Manchester 371 şi la diferitele mitin
guri pentru reforma învăţămîntului, d-l Cobden nu s-a putut 
dispensa de plăcerea de a aduce presei tot felul de învinuiri. 
Intreaga presă i-a plătit cu aceeaşi monedă, dar lovitura cea 
mai grea i-a fost dată de către „un englez 0 *, ale cărui arti
cole despre Ludovic-Napoleon, pe vremea loviturii de stat, au 
stîrnit atîta senzaţie 372 şi care de atunci şi-a îndreptat atacu
rile împotriva baronilor mătăsii şi a lorzilor bumbacului. El 
îşi încheie o scrisoare a sa, adresată d-lui Cobden, cu urmă
toarea caracterizare epigramatică a acestui oracol din West
Riding : 

„Imbătat şi desumpănit de un singur succes, el ar fi gata să devină 
un autocrat popular. Profet al unei clici, în permanentă stare de agi
taţie, avid de notorietate, neîngăduitor faţă de orice opoziţie, capricios, 
certat cu logica şi înclinat spre utopie, încăpăţînat cînd este vorba să-şi 
atingă scopurile, arogant în întreaga lui atitudine, propovăduitor al păcii, 
dar veşnic gata de ceartă, prozelit veninos al frăţiei universale, mereu 
cu «libertatea„ pe buze, dar adept al dogmelor despotice, el e cuprins 
de furie cînd presa nu se lasă intimidată sau înşelată ; el ar vrea să 
castreze această presă, lipsind-o de inluenţa, inteligenţa şi independenţa 
ei, şi să coboare o profesiune de gentlemeni cu o înaltă cultură la nivelul 
profesional al unei bande de scribi plătiţi care să-l accepte pe el drept 
unicul ei lider". 

Scris de K Marx la 4 martie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.722 
din 22 martie 1853 şi, 
în formă prescurtată, în ziarul 
„The People's Paper" nr. 50 
din 16 aprilie 1853 

Semnat : K a r l  M a r x  

* - Richards. - Nota red. 

38 - Marx·Engels - Opere, voi. 8 

Se tipăreşte 
după textul ziarului 
„New York Daily Tribune", 
confuntat cu textul ziarului 
„The People's Paper" 

Tradus din limba engleză 
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• 
Karl Marx 

Kossuth şi Mzzini . 
- Uneltirile guvenului prusian. 

Tratatul comercial dintre Austria şi Prusia. 
„Times" şi emigrnţii 373 

Londra, vineri 18 martie 1853 
Parlamentul îşi întrerupe azi lucrările, pentru vacanţa de 

paşte, pînă la 4 aprilie. 
Intr-unul din articolele mele precedente am făcut loc ver

siunii, unanim acreditate, că la Pesta soţia lui Libeny a fost 
bătută cu biciul de către autorităţile austriece 374• Ulterior, 
informîndu-mă mai îndeaproape, am aflat că el n-a fost nici
odată căsătorit ; tot atît de lipsit de temei s-a dovedit a fi şi 
zvonul, care şi-a găsit o largă publicitate în presa engleză, că 
el a încercat să-l răzbune pe tatăl său, maltratat de austrieci. 
El a acţionat sub influenţa unor motive exclusiv politice şi 
şi-a păstrat pînă în ultima clipă tăria sufletească, comportîn
du-se ca un erou. 

Incă înainte de primirea acestui articol, veţi fi luat deja 
cunoştinţă, din ziarele engleze, de răspunsul lui Kossuth la 
declaraţia lui Mazzini. In ce mă priveşte, sînt de părere că 
Kossuth n-a făcut decît să înrăutăţească o situaţie care şi aşa 
era destul de proastă. Contradicţiile dintre prima lui declara
ţie şi cea din urmă sînt 1atît de vizibile, încît nu mai e cazul 
să insist aici asupra lor. Totodată, în limbajul celor două do
cumente există unele deosebiri, care provoacă un sentiment 
de repulsie : primul este scris în stilul hiperbolic al unui profet 
oriental, iar al doilea e impregnat de cazuistica juridică a 
unui avocat. 

Prietenii lui Mazzini susţin acum, într-un singur glas, că 
insurecţia de la Milano le-a fost impusă, lui şi tovarăşilor săi, 
de împrejurări care îi depăşeau. Dar, pe de o parte, prin însăşi 
natura lor, conspiraţiilor le sînt proprii izbucnirile premature, 
fie ca urmare a unei trădări, fie datorită unei întîmplări. Pe 
de altă parte, dacă trei ai de-a rîndul strigi : acţiune, acţiune, 
acţiune şi întregl rtiu vocabular revoluţionar se reduce nu
mi la  cuvîltul „insTecţieu , nu poţi preinde să ai suficientă 
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autoritate pentru a dicta în orice moment : nu trebuie să se 
treacă la insurecţie. In orice caz însă, brutlitatea austrieci
lor a făcut din eşecul insurecţiei de la Milano un adevărat 
început al revoluţiei naţionale. Iată, de exemplu, ce spune, în 
numărul său . de astăzi, „Morning Postu ,  bine informatul ziar 
al lordului Palmerston : 

„Poporul din Neapole este în aşteptarea unei m1şcan care va iz
bucni, cu siguranţă, in imperiul austriac. Atunci se va răscula întreaga 
!talie, de la graniţele Piemontului şi pînă în Sicilia, şi se va produce 
o groaznică nenorocire. Trupele italiene se vor împrăştia, aşa-zişii soldaţi 
elveţieni, recrutaţi încă din timpul revoluţiei din 1848, nu vor salva 
pe suveranii I.taliei. Italia se îndreaptă spre o republică nemaipomenită. 
Acesta va i, fără îndoială, actul următor al dramei care a început în 
1848. Diplomaţia şi-a epuizat toate forţele în lupta pentru prinţii Italiei". 

Aurelio Saffi, care a contrasemnat proclamaţia lui Mazzini 
şi care înainte de insurecţie a întreprins o călătorie prin Italia, 
într-o scrisoare adresată ziarului „Daily Newsu mărturiseşte 
că „clasele de sus au căzut în apatie, indiferenţă sau despe
rareu şi că numai „poporul din Milano" ,  proletariatul, 

„lipsit de orice conducere şi lăsat în voia instictelor sale, şi-a păs
trat, în faţa despotismului proconsulilor austrieci şi a asasinatelor judi
ciare ale comisiilor militare, credinţa în viitorul ţării sale şi, în unani
mitate, s-a pregătit de răzbunare". 

Pentru partidul lui Mazzini reprezintă, aşadar, un mare 
progres faptul că, în sfîrşit, a ajuns şi el la convingerea că, 
chiar în cazul unei insurecţii naţionale împotriva despotis
mului străin, există elemente, cum ar fi deosebirile de clasă, 
şi nu ne putem aştepta ca, în vremurile noastre, de la clasele 
de sus să ponească o mişcare revoluţionară. Poate că adepţii 
lui Mazzini vor face încă un pas înainte şi îşi vor da seama că 
trebuie să se ocupe în mod serios de situaţia materială a popu
laţiei rurle itliene dacă vor ca lozinca lor „Dio e popolou * 
să aibă ecoul cuvenit. Cu altă ocazie mă voi ocupa mai înde- -
aproape de condiţiile materiale în care trăieşte imensa ma
joritate a populaţiei rurale din această ţară, condiţii care au 
făcut ca pînă acum ea să fie, dacă nu reacţionară, cel puţin 
indiferentă faţă de lupta naţională a Italiei. 

Două mii de exemplare dintr-o broşură intitulată „Dezvă
luiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" („Enthil
lungen iber den Kolner Kommunisten-Prozess")  **, publicată 

* - „Dumnezeu şi poporul". - Not. trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 429-501. - Not. red. 
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de mine nu de mult la Basel, au fost confiscate la graniţa 
Badenului şi arse la cererea guvernului prusian. Pe baza noii 
legi a presei, care a fost impusă Confederaţiei elveţiene de 
către puterile continentale, autorităţile de la Basel, care au 
şi confiscat un număr oarecare de exemplare ce se mai aflau 
în posesiunea editorului, intenţionează să deschidă acţiune 
publkă împotriva d-lui Schabelitz, editorul, a fiului său * 
şi a proprietarului tipografiei. Va fi primul proces de acest 
fel în Elveţia şi cazul a devenit, de pe acum, obiect de contro
versă între partidele radical şi conservator. Cît de preocupat 
este guvernul prusian să ascundă opiniei publice ticăloşiile 
comise de el în timpul procesului de la Colonia reiese şi din 
faptl că ministrul de e,tene ,a ms ordine de confiscare 
(Fahndebriefe) a broşurii, oriunde ar apărea, dar n-a avut 
măcar curajul să indice adevăratul ei titlu. Pentru a induce 
în eroare publicul, el dă aceti broşuri denumirea de „Teoria 
comunismului a, deşi, în realitate, ea nu conţine nimic altceva 
decît dezvăluiri ale unor secrete de stat ale Prusiei. 

Singurul „progresu realizat de Germania oficială după 
1848 este încheierea tratatului comercial austro-prusian, et 
enoore ** acesrt 'tratat ete prevăzut cu atîtea clausulae * **,  în
grădit de atîtea excepţii şi lasă la o parte atîtea probleme 
importante, care urmează să fie reglementate pe viitor de co
misii încă inexistente şi în acelaşi timp prevede o reducere 
a tarifelor care este în fond atît de neînsemnată, încît echi
valează cu o simplă aspiraţie către adevărata uniune comer
cială a Germaniei şi este lipsită de orice însemnătate practică. 
Trăsătura cea mai caracteristică a acestui tratat este noua 
victorie repurtată de Austria asupra Prusiei. Această pseudo
putere perfidă, josnică, laşă, şovăielnică s-a supus din nou 
rivalei ei, care e mai crudă, dar mai sinceră. Austria nu numai 
că a impus Prusiei un tratat pe care aceasta s-a arătat foarte 
puţin dispusă să-l accepte, dar Prusia s-a văzut totodată ne
voită să reînnoiască vechea Uniune vamală 375, cu vechiul 
tarif, sau, cu alte cuvinte, s-a angajat ca timp de 12 ani să nu 
schimbe nimic din politica ei comercială fără consimţămîntul 
unanim al statelor mai mici care fac parte din Uniunea va
mală, adică fără permisiunea Austriei (statele germane de sud 
fiind nu numai din punct de vedere politic, dar şi din punct 
de vedere comercial vasale ale Austriei şi, implicit, adver-

* Jakob Schabelitz. - Not. red. 
** - dar şi. - Not. tr.d. 

*** - clauze. - Not. tr.d. 
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sare ale Prusiei) .  De la restaurarea monarhiei „prin graţia lui 
dumnezeu",  Prusia a decăzut din ce în ce mai mult. Regele 
Prusiei, „ n om înţelept pentru vremea lui " ,  pare a crede că 
în umilinţa pe care trebuie s-o suporte guvernul său pe plan 
internaţional poporul său poate să-şi găsească o consolare 
pentru despotismul infenal la care este supus. 

Problema emigranţilor nu este încă reglementată. Semi
oficiosul „Oesterreichische Correspondenz" dezminte afirma
ţia că Austria a adresat în momenrtul de faţă o nouă 
notă guvernului englez, deoarece „evenimente recente au 
arătat că lordul Palmerston şi-a recîştigat influenţa şi, ca 
atare, guvenul imperial nu poate risca o ştirbire sigură a 
prestigiului său".  Despre declaraţia făcută de Palmerston în 
Camera comunelor * v-am scris. Din ziarele engleze aţi luat 
cunoştinţă de declaraţia austrofilă făcută de Aberdeen în 
Camera lorzilor şi potrivit căreia guvernul englez este gata 
să-şi asume rolul de agent secret şi procuror general al Aus
triei. Ziarul lui Palmerston * *  face acum, în legătură cu cele 
spuse de colegul său, următoarea observaţie : 

„Chiar dacă ne referim la concesiile mai modeate pe care pare că 
înclină să le facă lordul Aberdeen, nu putem să spunem că avem multă 
încredere în reuşită„. Nimeni nu va îndrăzni să facă guvenului britanic 
propunerea de a încerca să se transforme în unealta unei politici străine 
şi să joace rolul de capcană politică". 

Vedeţi ce bună înţelegere domneşte, în sanhedrinul aces
tui guvern matusalemic, între „imbecilitatea senilă şi energia 
liberală". In coloanele întregii prese londoneze a răsunat stri
gătul de indignare unanimă împotriva li Aberdeen şi a 
Camerei lorzilor. Cu o singură şi ruşinoasă excepţie : aceea a 
ziarul i „ Times" . 

Vă amintiţi că „Times" a început prin a denunţa pe emi
granţi şi a îndemna puterile străine să ceară expulzarea lor. 
Apoi, cînd s-a convins că proiectul de repunere în vigoare a 
legii pentru controlul străinilor 376 va fi - spre ruşinea guver
nului - respins de Camera comunelor, el a început deodată -
să se lanseze în exhibiţii retorice pe tema j ertfelor pe care ar 
fi - desigur I - gata să le facă de dragul menţinerii dreptu-
1ui de azil. In sfîrşit, după schimbul amical de păreri între 
luminaţii milorzi din Camera superioară, el s-a răsplătit sin
gur pentru înaltele sale virtuţi civice, permiţîndu-şi urmă
toarea ieşire duşmănoasă în articolul său de fond din 5 martie : 

* Vezi volumul de faţă, pag. 584. - Nota red. 
** - „Morning Post". - Nota red. 
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„In multe ţări de pe continent se crede că sîntem încîntaţi de pre
zenţa în ţara noastră a acestei menajerii de emigranţi, a acestor fioroase 
personaje de toate naţionalităţile care sînt gata să comită orice crimă„. 
Cred, oare, publiciştii străini care protestează împotriva prezenţei în 
Anglia a compatrioţilor lor declaraţi în afara legii că soarta unui emi
grant în ţara noastră este de invidiat ? Am vrea să facem să dispară o 
asemenea credinţă greşită. Fiinţele care fac parte din această clasă 
amărîtă duc, cele mai multe, o existenţă de sărăcie şi mizerie, mănîncă 
pîinea amară a străinului, şi pe aceasta, bineînţeles, doar atunci cînd 
reuşesc s-o capete, cufundate cum sînt, ca să spunem aşa, în valurile 
tulburi ale acestei metropole uriaşe„. Pedeapsa lor este exilul în forma 
lui cea mai cruntă". 

In ce priveşte ultimul punct, „Times" are dreptate : Anglia 
este o ţară minunată, însă numai dacă nu ţi-e dat să trăieşti 
în ea. 

In „cerul lui Marte" ,  Dante întîlneşte pe strămoşul său 
Cacciaguida di Elisei, care îi prezice apropiatul lui exil din 
Florenţa în următoarele cuvinte : 

„Tl proverai si come sa di sale 
Lo pane altrui, e com'e duro calle 
Lo scendere, e'l salir per l'altrui scale". 

„Vedea-vei tu cerşită pe cărări 
Ce pîine-aduni şi cît de-amară cale 
Să urci şi să cobori străine scări" 377• 

Ferice de Dante I Era şi el tot „o fiinţă din amărîta clasă 
care poartă numele de emigranţi politici " ,  dar duşmanii nu-l 
puteau ameninţa cu mîrşave atacuri în spiritul celor din arti
colele de fond ale lui „Times" I Dar şi mai fericit este „Times" ,  
căci el a scăpat de n „loc rezervat"  în „Infenul" lui Dante. 

Dacă este adevărat că, după cum se exprimă „Times",  emi
granţii sînt nevoiţi să mănînce pîinea amară a străinului, pe 
care, pe deasupra, o obţin cu bani grei - lucru pe care ziarul 
a uitat să-l adauge -, nu este oare tot atît de adevărat că 
„Times",  la rîndul său, se îngraşă din carnea şi sîngele străi
nilor ? Cîte articole de fond şi cîte lire sterline n-au stors 
pitiile lui anonime din revo�uţii�e franceze, insurecţiile ger
mane, revoltele italiene şi războaiele ungare, din numeroasele 
„fusillades " * franceze şi spînzurători austriece, din capetele 
confiscate şi averile decapitate ? Cît de nefericit ar fi „Times" 
dacă pe continent n-ar exista „personaje fioroase" ,  dacă zi 
de zi ar trebui să se mulţumească cu produsele de calitate in
ferioară ale pieţei din Smithfield, cu fumul coşurilor londo
neze, cu murdăria, u fioroşii vizitii, cu cele şase podui de 

* - execuţii prin împuşcare. - Nota trad. 
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peste Tamisa, cu în.ormîntărle în raza oraşului, cu cimiti
rele pestilenţile, u apa de băut în oare plutesc impurităţile, 
cu catastrofele de cale ferată, cu fa1sificările de mJsuri şi 
greutăţi şi cu lte subiecte interesante care alcătuiesc asorti
mentul pemanent al acestui ziar în perioadele de acmie pe 
continent. „Timesu a rma;s acelaşi ca pe vremea cînd cerea 
guvernlui nglez să-l execute pe Napoleon I. 

„S-a luat oare în considerare" - scria acest ziar în numărul său 
din 27 iulie 1815 - „influenţa pe care o va avea în mod inevitabil, asu
pra tuturQr nemulţumiţilor din toate părţile Europei, vestea că acest 
om mai este încă în viaţă ? Ei vor crede, şi pe bună dreptate, că suve
ranii aliaţi se tem să atenteze la viaţa unui om care are atîţia adepţi 
şi admiratori". 

Acelaşi ziar a pledat şi pentru o cruciadă împotriva St.
tlor Unite ale Americii : 

„Nu trebuie încheiată nici un fel de pace cu America pina ce nu 
se va termina cu acest dăunător exemplu de răzvrătire democratică 
victorioasă". 

In redacţia lui „Timesu nu există personaje „fioroasea de 
pe continent. Dimpotrivă, există acolo, de pildă, un jalnic 
omuleţ, un prusian cu numele de Otto von W enckstern, care 
a scos pe vremuri o fiţuică nemţească, iar după aceea, pe cînd 
se afla în Elveţia, a căzut în neagră mizerie, astfel că a fost 
nevoit să apeleze la buzunarul lui Freiligrath şi al altor emi
granţi, pînă ce, în sfîrşit, a intrat în slujba ambasadorului 
Prusiei la Londra, binecunoscutul Bunsen, şi în acelaşi timp 
a devenit parte integrantă a oracolului din Printing-House
square 878• In redacţia ziarului „Times" sînt destule asemenea 
personaje blajine de pe continent, care formează veriga de 
legătură între poliţia de pe continent şi cel mai mare ziar din 
Anglia. 

De cîtă libertate se bucură presa în Anglia se poate vedea 
din următorul fapt. La judecătoria de poliţie de pe Bow-street 
din Londra s-a prezentat d-l E. Truelove, domiciliat în Strand- -
street, în urma unei reclamaţii depuse împotriva lui de îm
puterniciţii departamentului pentru încasarea impozitelor 
interne, pe baza legii din al şaselea şi al şaptelea an de dom
nie al lui William al IV-lea, capitolul 76 ; el era învinuit că 
a vîndut un ziar care purta numele de „Potteries Free Press u 
şi apărea fără achitarea taxei de timbru cuvenite. Patru nu
mere ale acestui ziar au fost tipărite în oraşul Stoke-on-Trent. 
Proprietarul său nominal era Collet Dobson Collet, secretarul 
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Societăţii pentru abolirea taxelor pe cunoştinţe, care a scos 
ziarul „în conformitate cu practica folosită de Oficiul taxelor 
de timbru, care a permis ziarelor cAthenaeum», cBuilder», 
cPunch», cRacing Times» 379 etc. să publice, fără să plătească 
taxă de timbru, dări de seamă despre evenimentele curente şi 
comentarii pe marginea lor" ; intenţia lui făţişă era să provoace 
o urmărire din partea guvernului, cu scopul de a obţine o pre
cizare, pe cale judiciară, a categoriei de ştiri care pot fi scutite 
de plata taxei de timbru de un penny. Judecătorul, d-l Henry, 
n-a dat încă o hotărîre în acest sens. De altfel, această hotă
rîre nu va avea cine ştie ce importanţă, deoarece tipărirea 
ziarului în chestiune a fost întreprinsă nu pentru a sfida legea 
timbrului, ci doar pentru a profita de unele echivocuri pe care 
le mai prezintă încă litera legii. 

Ziarele engleze de astăzi publică o telegramă trimisă la 
6 martie, din Constantinopole, în care se spune că Fuad
Efendi, minis.tml de extene, a fost înlocuit prin Rifaat�paşa. 
Această concesie a fost impusă Porţii de pinţul Menşikov, 
trimisul extraordinar al Rusiei. In chestiunea locurilor sfinte 380 
nu s-a ajuns încă la o reglementare între Rusia, Franţa şi 
Poartă, dat fiind că Ludovic-Napoleon, extrem de iritat de 
intrigile Rusiei şi Austriei, care vor să împiedice încoronarea 
lui de către papă, vrea să-şi ia revanşa pe socoteala turcilor. 
In viitorul meu articol am de gînd să mă ocup de această 
problemă orientală, care e veşnic nouă şi care constituie un 
fel de pons asini * al diplomaţiei europene. 

Scris de K. Marx la 18 martie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.733 
din 4 aprilie 1853 

Semnat : K a r l M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* - piedică pentru proşti ; textual - puntea măgarului (aşa era 
numită teorema a cincea a lui Euclid, care era înţeleasă mai anevoie 
de către începători). - Nota trad. 
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Prezenţi : Marx, Engels, Schramm, Pfander, Bauer, Ecca
rius, Schapper, Willich, Lehmann. 

Frankel lipseşte motivat. 
Procesul-verbal al şedinţei trecute nu este prezentat, 

întrucît aceasta este o şedinţă extraordinară ; de aceea nu i 
se dă citire. 

Marx : Vineri nu s-a putut ţine şedinţa deoarece a coincis 
cu şedinţa comisiei Asociaţiei 382• Din cauză că Willich a con
vocat * o adunare de circumscripţie a cărei legitimitate nu o 
discut, şedinţa trebuie să aibă loc astăzi. 

Fac următoarea propunere, care cuprinde trei puncte : 
1 .  Organul central să fie mutat de la Londra la Colonia ; 

atribuţiile sale să treacă asupra circumscripţiei de acolo ime
diat după încheierea şedinţei de astăzi. Această hotărîre va 
fi comunicată membrilor Ligii din Paris, Belgia şi Elveţia. In 
Germania ea va fi adusă la cunoştinţă de însuşi noul Organ 
central. 

Motivare : Am fost împotriva propunerii lui Schapper cu 
privire la crearea unei circumscripţii pe întreaga Germanie 
la Colonia, pentru a nu ştirbi unitatea puterii centrale. In 
propunerea noastră acest considerent dispare, întrucît s-au 
ivit o serie de noi împrejurări. Minoritatea din Organul cen
tral s-a răsculat făţiş împotriva maj orităţii atît cu ocazia -
votului de blam din ultima şedinţă cit şi acum în legătură cu 
Adunarea generală convocată de circumscripţie, precum şi 
în Uniunea şi în Comitetul emigranţilor 383 ; de aceea Organul 
central nu mai poate continua să existe aici. Unitatea Orga
nului central n-ar mai putea fi menţinută, el s-ar scinda şi s-ar 

* luni. (Aici şi în continuare în notele de la subsol se menţionează 
deosebirile existente în cea de-a doua variantă a copiilor scrise de mină 
după procesele-verbale ale şedinţei din 15 septembrie 1850. - Nota red.). 
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forma două ligi. Dar cum interesele partidului primează, 
propun această soluţie ; 

2. Statutele de pînă acum ale Ligii să fie anulate. Noului 
Organ central să i se traseze sarcina să elaboreze noi statute. 

Motivare : Statutele adoptate la Congresul din 1 847 au fost 
modificate în 1 848 de O.C. de la Londra. In prezent situaţia 
s-a schimbat din nou. In ultimele statute de la Londra artico
lele consacrate formulării principiilor au fost atenuate. In 
unele locuri sînt în vigoare ambele statute, în altele nu există 
nici un fel de statute, sau sînt în vigoare statute elaborate 
cu de la sine putere *. Aşadar, în Ligă domneşte o totală 
anarhie. In afară de aceasta, ultimele statute au fost date pu
blicităţii şi deci nu mai pot rămîne în vigoare. Prin urmare, 
propunerea mea are, în fond, ca scop să se pună în locul unor 
statute inexistente statute efective 384• 

3. La Londra să se formeze două circumscripţii, care să nu 
întreţină nici un fel de relaţii între ele, singura lor legătură 
constînd în faptul că ambele vor face parte din Ligă şi vor 
coresponda cu acelaşi Organ central. 

Motivare : Tocmai în vederea unităţii Ligii trebuie create 
aici două circumscripţii. In afară de divergenţele personale, 
a ieşit la iveală existenţa unor divergenţe principiale chiar în 
asociaţie. Şi cu ocazia ultimelor discuţii în problema „poziţiei 
proletariatului german în viitoarea revoluţie" ,  membri ai mi
norităţii din O.C. au exprimat opinii care sînt în directă con
tradicţie cu penultima circulară ** şi chiar cu Manifestul 385• 
In locul concepţiilor universale ale Manifestului este pusă 
concepţia naţională germană, măgulind sentimentul naţional 
al meseriaşilor germani. In locul concepţiei materialiste a 
Manifestului este promovată concepţia idealistă. In locul ade
văratelor relaţii este prezentată voinJa, ca fiind principalul în 
revoluţie. In timp ce noi spunem muncitorilor : S-ar putea să 
fie nevoie de 15, 20, 50 de ani de război civil pentru a schimba 
condiţiile existente şi pentru a deveni voi înşivă capabili de 
a conduce, ei spun : Noi trebuie să obţinem imediat puterea, 
sau ne putem duce la culcare. Aşa cum democraţia folosea 
cuvîntul „popor" ca o frazeologie goală, este folosit acum 
cuvîntul „proletariat" .  Pentru a traduce în viaţă această 
frazeologie ***, toţi micii burghezi ar trebui declaraţi proletari, 
adică ar fi reprezentaţi de facto micii burghezi, şi nu prole-

* in mod independent 
•• a Organului central 

••• această concepţie 
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tarii. In locl adevăratei dezvoltări revoluţionare ar trebui 
pusă frazeologia revoluţionară. Această discuţie a arătat, în 
sfîrşit *, ce divergenţe principiale formează substratul disen
siunilor personale, şi acum a venit timpul să se ia măsuri. 
Tocmai aceste afirmaţii contradictorii au devenit lozincile de 
luptă ale celor două fracţiuni, iar unii membri ai Ligii i-au 
învinuit de reacţionarism pe susţinătorii Manifestului, cău
tînd astfel să-i facă nepopulari, ceea ce de altfel acestora le 
este complet indiferent, întrucît nu urmăresc popularitatea. 
Majoritatea ar avea deci dreptul să dizolve circumscripţia de 
la Londra şi să-i excludă pe membrii minorităţii ** ca nefiind 
de acord cu principiile Ligii. Eu nu fac o asemenea propunere, 
pentru că ar duce la certuri inutile şi pentru că aceşti oameni 
au totuşi convingerea că sînt comunişti, deşi concepţiile 
expuse de ei în prezent sînt anticomuniste şi în cel mai bun 
caz pot fi numite social-democrate. Se înţelege însă că a 
rămîne împreună înseamnă pur şi simplu o dăunătoare pier
dere de timp. Schapper a vorbit adesea despre o ruptură -
ei bine, eu sînt pentru ruptură şi cred că am găsit calea de a 
ne despărţi fără a sfărîma partidul. 

Afirm că, după părerea mea, există cel mult 12 oameni, 
sau poate chiar mai puţini, pe care doresc să-i avem în circum
scripţia noastră, iar pe toţi ceilalţi i-aş lăsa bucuros minori
tăţii. Dacă propunerea mea va fi acceptată, bineînţeles că noi 
nu vom mai putea rămîne în *** asociaţie ; eu şi majoritatea 
vom ieşi din asociaţia de pe Great Windmill street. In ultimă 
instanţă nu este vorba de relaţii duşmănoase între cele două 
fracţiuni, oi, dimpotrivă, de încetarea încordării şi, în vederea 
acestui lucru, de încetarea oricăror relaţii. In Ligă şi în partid 
rămînem împreună, dar rupem relaţiile, care nu aduc decît 
prejudicii. 

Schapper : Aşa m în Franţa proletariatul o rupe cu Mon
tagne 386 şi cu „Presse" ,  tot aşa şi aici oamenii care reprezintă 
partidul, situîndu-se pe o poziţie principială, o rup cu cei care _ 
organizează proletariatul. Eu sînt pentru mutarea Organului 
central **** şi pentru modificarea statutelor. Cei din Colonia 
cunosc situaţia din Germania. Cred de asemenea că noua 
revoluţie va promova oameni care se vor comporta ***** mai 

* în sfîrşit, limpede 
** minorităţii Organului central. 

*** una şi aceeaşi 
**** la Colonia 

***** o vor conduce 



598 Anexe 

bine decît toţi cei care s-au bucurat de celebritate în 1848. In 
ceea ce priveşte divergenţele principiale, Eccarius a propus 
problema care a prilejuit dezbaterile de azi. Eu am exprimat 
o părere care a constituit aici ţinta unor atacuri, pentru că, 
în general, această chestiune mă pasionează. Situaţia este de 
aşa natură, încît ori începem noi să tăiem capete, ori ni se va 
tăia nouă capul. In Franţa va veni rîndul muncitorilor, şi prin 
aceasta şi nouă în Germania. Dacă n-ar fi aşa, eu, desigur, 
m-aş duce la clcare şi atunci aş avea şi o altă situaţie mate
rială. Dacă vom ajunge la aceasta, vom putea lua măsuri 
care să asigure dominaţia proletariatului. Sînt un adept fanatic 
al acestei păreri. Dar Organul central dorea contrarul. Dacă 
însă nu mai vreţi să aveţi de-a face cu noi, foarte bine, atunci 
să ne despărţim. Eu ştiu că în viitoarea revoluţie voi fi, fără 
îndoiailă, ghilotinat, totuşi voi pleca în Germania. Dacă voi 
vreţi însă să formaţi două circumscripţii, fie şi aşa, dar în 
cazul acesta Liga îşi încetează existenţa - iar atunci cînd ne 
vom întîlni din nou în Germania, poate că vom putea merge din 
nou împreună. Personal sînt prietenu1 lui Marx, dar, dacă vreţi 
despărţirea, ei bine, noi vom merge singuri şi noi vom merge 
singuri *. In acest caz însă trebuie înfiinţate două ligi, una 
pentru cei ce militează cu condeiul, cealaltă pentru cei ce 
militează în alt fel. Nu sînt de părere că în Germania vor veni 
la putere burghezii, şi în această privinţă sînt n entuziast 
fanatic ; dacă n-aş fi aşa, n-aş da doi bani pe toată această 
poveste. Decît două circumscripţii aici la Londra, două aso
ciaţii, două comitete ale emigranţilor - mai bine două ligi şi 
o ruptură totală. 

Marx : Schapper a înţeles greşit propunerea mea. De în
dată ce propunerea va fi acceptată, ne vom despărţi ; cele 
două circumscripţii se despart una de alta şi încetează orice 
relaţii între membrii lor. Ei rămîn însă în aceeaşi Ligă şi sub 
conducerea unuia şi aceluiaşi Organ **. Puteţi chiar să păs
traţi marea masă a membrilor Ligii. Cit priveşte sacrificiile 
personale, am făcut şi eu nu mai puţine decît oricare altul, 
însă pentru olasă, nu pentru persoane. Cît privşte entuzias
mul, nu e nevoie de prea mult pentru a face parte dintr-un 
partid despre care crezi că foarte curînd va ajunge la putere. 
Am înfruntat întotdeauna părerile trecătoare ale proletariatu
lui. Ne devotăm unui partid care, spre binele lui, încă nu poate 
veni la putere. Proletariatul, dacă ar veni la putere, n-ar lua 

* şi voi veţi merge singuri 
*' central 
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ţ 
măsuri direct proletare, ci măsuri mic-burgheze. Partidul 
nostru poate veni la putere numai atunci cînd condiţiile îi 
vor perite să-şi tranpună în viaţă concepţiile lui. Louis 
Blanc constituie cel mai bun exmplu de ceea ce se întîmplă 
atunci cînd ajungi prea devreme la putere 387• De altminteri, 
în Franţa proletarii nu vin 1a putere singuri, ci impreună cu 
ţăranii şi micii burghezi, şi vor trebui să aplice nu măsurile 
lor, ci ale acestora. Comuna din Paris 388 este o dovadă că nu 
e nevoie să fii în guvern pentru a înfăptui ceva. De altfl, 
de ce nu se pQnunţă ioi unul din cei.alţi membri ai minori
tăţii care au aprobat atunci în unanimitate circulara, în spe
cial cetăţeanul Willich ? Nu putem şi nu vrem să scindăm 
Liga, vrem numai să despărţim cirmscripţia din Londra în 
două circumscripţii. 

Eccarius : Eu m pus problema şi ·m avut, într-adevăr, 
intenţia s-o pun în discuţie. In ceea ce priveşte opinia lui 
Schapper, am explicat încă în cadrul asociaţiei de ce o socot 
o iluzie şi de ce nu cred că imediat după viitoarea revoluţie 
partidul nostru poate veni la putere. Atunci partidul nostru 
va fi mai necesar în cluburi decît în guvern. 

Cetăţeanul Lehmann pleacă fără să spună un cuvînt. La 
fel şi cetăţeanul Willich. 

Punctul 1 este aprobat de toţi. Schapper nu votează. 
Punctul 2 este aprobat de toţi. Schapper din nou nu votează. 
Punctul 3 de asemenea este aprobat. Schapper din nou 

nu votează. 
Schapper protestează împotriva noastră, a tuturor. „Acum 

ne-am despărţit complet. Eu am la Colonia cunoştinţe şi prie
teni care mai curînd mă vor urma pe mine decît pe voi " .  

Marx : Am procedat potrivit statutului, ş i  hotărîrile O.C. 
au putere de lege. 

După citirea procesului-verbal, Marx şi Schapper declară 
că n-au scris la Colonia despre * aceasta. 

Schapper este întrebat dacă are vreo obiecţie împotriva 
procesului-verbal. El spune că nu are nici o obiecţie, întrucît 
consideră că orice obiecţie ar fi de prisos. 

Eccarius propune ca procesul-verbal să fie semnat de toţi. 
Propunerea este acceptată. Schapper declară că el nu sem
nează procesul-verbal. 

* Această propoziţie lipseşte în cea de-a doua variantă a copiei 
procesului-verbal. - Nota red. 
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întocmit la Londra la 1 5  septembrie 1850. 
Citit, aprobat şi semnat *. 
Semnat : K. Marx, preşedintele Organului central 

F. Engels, secretar 
Heinrich Bauer, K. Schramm, J. G. Eccarius, C. Piinder. 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte 
în revista „International Review 
of Social History", 
volumul I, partea a 2-a, 1956 

după fotocopia manuscrisului 

Tradus din limba germană 

* Aceste cuvinte nu există în cea de-a doua variantă. - Nota red. 
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Apel pentru ajutorarea condamnaţilor 
de la Colonia 389 

Ne-a sosit următoarea scrisoare împreună cu apelul pe 
care-l dăm mai jos. Potrivit dorinţei autorilor, publiăm me
sajul primit. 

Către „California Staats-Zeitung" 
Washington, 14 ianuarie 1853 

CATRE PUBLICUL GERMANO-AMERICAN ! 

O dată cu procesul monstruos de la Colonia, mişcarea mun
citorească din Germania a intrat într-o nouă fază. Ea s-a eli
berat de cătuşele în care era ţinută de cadrul îngust al fana
ticei mişcări sectare şi a păşit deschis pe arena politică. In 
faţa procurorilor statului poliţist birocratic au stat conducă
torii politici ai proletariatului ; nobilimea renană şi burghezia 
renană şi-au instituit o judecată de castă sub forma curţii cu 
juri, prin intermediul căreia au rostit împotriva muncii, care 
se opune privilegiilor lor, verdictul „vinovat " .  In aceste îm
prejurri este pentru noi o îndatorire plăcută de a supune 
atenţiei publicului apelul de mai jos, pe care semnatarii lui, 
membri ai Ligii noastre, ni l-au trimis pentru a fi difuzat în 
Statele Unite, şi totodată a ne oferi serviciile pentru a trimite 
la Londra micile sume, pe care, desigur, le vom primi, dînd 
socoteală de mînuirea lor. 

Uniuni, oricare ar fi denumirea voastră I 
In prezent membrii voştri îşi petrec multe seri într-o tovă

răşie veselă şi animată. Imbărbătaţi-i pe energicii noştri prie
teni din patrie şi daţi-le o mînă de ajutor oferindu-le sumele 
încasate într-o asemenea seară. Contribuţiile vă rugăm să le 
trimiteţi pe adresa : „Pentru ajutor" ,  către Adolf Cluss, Biroul 
de transport Adams, Iran Building, Washington. 

Washington, 10 ianuarie 1853 

39 - Marx-Engels � Opere, voi. 8 

]. Gerhardt 
Preşedinte 

Ad. Cluss 
Secretar 
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APEL ! 

Este de datoria partidului muncitoresc să uşureze situaţia 
luptătorilor de avangardă, condamnaţi la Colonia, şi, în spe
cial, să se îngrijească de familiile lor rămase fără sprijin. 
Sperăm că muncitorii din Statele Unite consideră că şi lor Ie 
revine această datorie de partid. Casierul însărcinat cu pri
mirea sumelor de bani destinate celor arestaţi şi familiilor lor 
este Ferd. Freiligrath, 3, Sutton Place, Hackney, Londra. 
Londra, 7 decembrie 1852. 

]ohann Baer 
E. Dronke 
]. G. Eccarius 
]. F. Eccarius 
Fr. Engels 
F. Freiligrath 
lrnandt 
Ernest Jones 
W. Liebknecht 
G. Lochner 

K. Marx 
F. Munks 
K. Pfinder 
W. Pieper 
L. W. Rings 
E. Rumpf 
]. Ulmer 
Ferd. Wolf 

W. Wollf 
Miinls II 

Ziarele germano-americane sînt rugate să reproducă acest 
apel. 

Publicat 
un „California Staats-Zeitung", 
:anuarie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Dintre obligaţiile pe care şi le asuma m mod tacit parti
dele politice şi membrii lor face parte în primul rînd ajuto
rarea acelora care, aflîndu-se în posturi înaintate şi apărîn
du-le cu curaj şi perseverenţă pînă la ultima limită, cad în 
mîinile duşmanului. Aceasta a fost poziţia ocupată în partidul 
proletar muncitoresc din Germania de condamnaţii de la Co
lonia. Ei au fost condamnaţi nu pentru crima ce le-a fost 
imputată - ridicola punere la cale a unei revoluţii -, ci pen
tru că au militat în vederea organizării partidului muncitoresc. 
Ei au fost condamnaţi de judecători care făceau parte din 
uristocraţia financiară şi feudală şi a căror sentinţă nu putea 
fi, de aceea, decît nedreaptă, ca să nu mai vorbim de faptul 
că guvernul prusian, cu ajutorul celor mai ordinare falsuri, a 
ştiut să înlăture eventualele lor scrupule de conştiinţă. 

Condamnaţii, care sînt muncitori şi publicişti săraci şi îşi 
cîşt igau existenţa muncind zi de zi cu mîinile lor sau condeiele 
lor, aflîndu-se în captivitate, sînt lipsiţi de orice posibilitate 
de a se îngriji de familiile lor ; ei înşişi, din pricina suferin
ţelor şi lipsurilor pe care le au de îndurat în închisoare, sînt 
expuşi pericolului de a-şi pierde prospeţimea şi elasticitatea 
spiritului, datorită cărora au ocupat pînă acum poziţii înalte 
în partid, dacă nu se va face totul pentru îmbunătăţirea situa
ţiei lor şi dacă nu vor fi scutiţi de grij a apăsătoare a între
ţinerii familiilor lor. 

La Londra a fost înfiinţat nu de mult un comitet care a 
ales drept casier pe Ferd. Freiligrath, poetul proletariatului, şi 
care numără printre membrii săi pe conducătorul cartiştilor 
englezi, Ernest Jones. El a lansat către muncitorii germani din 
America următorul apel, căruia ne grăbim să-i răspundem : 

3* 
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„Este de datoria partidului muncitoresc să uşureze situaţia 
luptătorilor de avangardă condamnaţi la Colonia, şi, în special, 
să se îngrijească de familiile lor rămase fără sprijin. Sperăm 
că muncitorii din Statele Unite consideră că şi lor le revine 
această datorie de partid" .  

Casierul însărcinat cu primirea sumelor de bni destina,te 
celor arestaţi şi familiilor lor este Ferd. Freiligrath, nr. 3, 
Sutton Place, Hackney, Londra. 

Semnat : ]oh. Baer, E. Dronke, ]oh.  
Georg Eccarius, /oh. Fried. Eccarius, Fr. En
gels, F. Freiligrath, lmandt, Ernest Jones, 
W. Liebknecht, G. Lochner, [(. Marx, 
F. Miinks, Miinks II, K. Pfinder, W. Pieper, 
W. Rings, E. Rumpf, J. Ulmer, Ferd. Wolf, 
W. Wolfl. 

Societatea socialistă de gimnastică 390 şi-a însărcinat con
ducerea să organizeze ajutorarea condnaţilor. Subsemnaţii 
au alcătuit un comitet speciaJ în acest scop şi au adrsat tutu
ror gennanilor din New York, cărora le mai este scumpă 
cauza libertăţii şi care preţuiesc pe apărătorii ei din vechea 
patrie, un apel de a trimite comitetului sume de b ani în vede
rea ajutorării condamnaţilor. Societaitea de gimnstkă va pre
zenta la momentul oportun o dare de selllă de felul cum a 
folo1sit aceşti bani. Credem că  societăţile care se situează pe 
aceeaşi poziţie faţă de pamid ca  şi societatea noastră se vor 
arăta gata de a participa activ <la organizarea ajutorării. 

Din partea societăţii noastre au şi fost itrimise propunerile 
respective către toate asociaţiile de gimnastică  din Statele 
Unite. 

In încheiere, menţionăm 1că pentru prima zi de luni n 
luna martie societăţi1le socialiste de gimnastică au fixat o 
tombolă publică, care, sîntem convişi, se va solda cu mari 
beneficii, datorită generozităţii, dovedite în multe ocazii ase
mănătoare, a femeilor şi tinerelor fete germane, ca expresie 
a simpatiei lor pentru libertate şi pentru luptătorii ei de avan
gardă. 

Listele de subscripţie atît în bani cît şi în obiecte poarită 
ştampila Societăţii socialiste de gimnastică şi se găssc la 
sediul acesteia din Canal Street nr. 38, la Reicherzer şi Hein, 
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North-Wililiam-Street nr.'  12, şi la B. Kec., care locuie�te la 
Jos. Muller, - r. 2 1 ,  Allenstreet. 

New York, 16 ianuarie 1853 

In numele conducerii Asociaţiei socialiste 
de gimnastică 

Publicat în 
„New Yorker Criminal-Zeitung", 
ianuarie 1853 

Comitetul de ajutorare : 
H. Reicherzer, I. L. Schuler, 

B. Becker, B. Beck, E. Reistle 

Se tipăreşte 
după textul apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Adnotri 

In lucrarea „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" sînt expuse 
părerile întemeietorilor marxismului în cele mai importante pro
bleme ale revoluţiei germane din 1848-1849, O împrejurare care a 
contribuit direct la scrierea acestei lucrări a fost propunerea pe care 
i-a făcut-o lui Marx, la începutul lunii august 1851, Charles Dana, 
unul dintre redactorii ziarului burghez progresist „New Yorlt Daily 
Tribune", de a colabora la acest ziar. Fiind ocupat cu studii eco
nomice, Marx l-a rugat pe Engels să scrie o serie de articole des
pre revoluţia din Germania. In acest scop, Engels a folosit ca izvor, 
în special, colecţia „Noii gazete renane" şi în plus unele materiale 
suplimentare ce i-au fost date de Marx, cu care Engels întreţinea 
un permanent schimb de păreri. Marx revedea şi el articolele 
înainte de a le trimite la ziar. Seria de articole „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania" a apărut în „New Yorlt Daily Tribune" din 
25 octombrie 1851 pînă în 23 octombrie 1852 sub semnătura lui Marx. 
De-abia în 1913, cînd a fost publicată corespondenţa dintre Marx 
şi Engels, s-a aflat că această lucrare a fost scrisă de Engels. In 
timpul vieţii lui Marx şi Engels lucrarea „Revoluţie şi contrarevo
luţie în Germania" nu a fost retipărită. De prima editare, sub formă 
de volum, a acestei lucrări în limba engleză s-a ocupat în 1896 fiica 
lui Marx, Eleanor Marx-Aveling ; în acelaşi an a apărut şi o tra
ducere în limba germană ; în 1900 a apărut ediţia franceză a acestei 
cărţi în traducerea Laurei Lafargue, fiica lui Marx. In 1899 a apărut 
la Berlin traducerea rusă a primelor trei capitole, iar în limba 
rusă, prima ediţie completă, tradusă din limba engleză, a apărut 
la Londra în 1900 ; o serie de noi ediţii ale acestei cărţi au apărut 
în Rusia în anii primei revoluţii ruse, iar mai tîrziu cartea a fost 
în repetate rînduri reeditată în limba rusă de Institutul de marxism
leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 

In „New York Daily Tribune", articolele din această serie au 
apărut fără subtitluri ; în ediţia engleză din 1896, Eleanor Marx
Aveling le-a dotat cu subtitluri, care se păstrează şi în ediţia de 
faţă. - 3 

2 „Tribune" - denumire prescurtată a ziarului american „New York 
Daily Tribune", care a apărut din 1841 pînă în 1924. A fost înte
meiat de remarcabilul ziarist şi om politic american Horace Greeley. 
Pînă la jumătatea deceniului al 6-lea al secolului trecut ziarul a 
fost organul aripii de stînga a whigilor americani, iar apoi al parti-
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dului republican. In deceniile al 5-lea şi al 6-lea s-a situat pe 
poziţii progresiste şi s-a ridicat împotriva sclaviei. La acest ziar au 
colaborat o serie de scriitori şi publicişti americani de seamă ; în
cepînd de la sfîrşitul deceniului al 5-lea, unul dintre redactorii lui 
a fost Charles Dana, care era influenţat de ideile socialismului 
utopic. Din 1851 şi pînă în martie 1862, adică timp de peste 10 ani, 
Marx a colaborat la „New York Daily Tribune" ; un mare număr 
de articole pentru „New York Daily Tribune" au fost scrise de 
Engels la rugămintea lui Marx. In articolele publicate de ei în 
„New York Daily Tribune", Marx şi Engels au tratat cele mai 
importante probleme privind politica internă şi intenaţională, 
mişcarea muncitorească, dezvoltarea economică a ţărilor europene, 
expansiunea colonială, mişcarea de eliberare naţională din ţările 
asuprite şi dependente etc. In perioada de reacţiune care începuse 
în Europa, Marx şi Engels au folosit acest ziar american cu largă 
răspîndire pentru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele 
societăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpacat care-i sînt ine
rente, precum şi pentru a arăta caracterul limitat al democraţiei 
burgheze. 

Redacţia ziarului „New York Daily Tribune" şi-a permis cîte
odată unele libertăţi cu articolele lui Marx şi Engels, publicîndu-le 
uneori fără semnătura autorului, ca articole de fond, iar alteori 
intervenind în text. Marx a protestat în repetate rînduri împotriva 
acestor procedee ale redacţiei. Incepînd din toamna anului 1857, ca 
urmare a crizei economice din S.U.A., care s-a răsfrînt şi asupra 
situaţiei financiare a ziarului, Marx a fost nevoit să reducă numă
rul corespondenţelor trimise la „New York Daily Tribune". Colabo
rarea lui Marx la acest ziar a încetat definitiv la începutul războiu
lui civil din S.U.A. La ruperea legăturilor lui Marx cu ziarul „New 
York Daily Tribune" a contribuit în mare măsură creşterea, în 
cadrul redacţiei, a influenţei partizanilor unui compromis cu sta
tele sclavagiste, precum şi faptul că ziarul s-a abătut de la linia 
sa progresistă. - 7 

3 Sistemul continental sau blocada continentală, declarată de Napo
leon în 1806, interzicea ţărilor din Europa continentală să facă 
comerţ cu Anglia. - 8 

4 Tariful vamal protecţionist din 1818 a desfiinţat taxele vamale 
interne pe teritoriul Prusiei şi a creat premisele pentru organizarea 
Uniunii vamale. 

Uniunea vamală a statelor germane, care stabilea o graniţă 
vamală comună, a fost fondată în 1834 sub conducerea Prusiei. 
Cu timpul Uniunea a înglobat toate statele germane, exceptînd 
Austria şi unele state mici. Chemată la viaţă de necesitatea înfiin
ţării unei pieţe comune germane, Uniunea vamală a contribuit ulte
rior şi la unificarea politică a Germaniei. - 9 

5 Este vorba de răscoala ţesătorilor din Silezia lin 4-6 iunie 1844 -
prima bătălie mare de clasă dintre proletariat şi burghezie în Ger
mania, precum şi de răscoala muncitorilor cehi din a doua jumă
tate a lunii iunie 1844. Mişcarea muncitorilor, însoţită de devastarea 
fabricilor şi de distrugerea maşinilor, a fost înăbuşită cu cruzime 
de trupele guvernamentale. - 12 
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6 Confederaţia germană - uniunea statelor germane, creată la 8 iunie 
1815 la Congresul de la Viena. Menţinerea a trei duzini de state 
germane cu rînduielile lor feudal-absolutiste a adîncit fărîmiţarea 
politică şi economică a Germaniei, împieicînd dezvoltarea ei pe 
calea progresului. 

Bundestagul - organul central al Confederaţiei germane ; avea 
reşedinţa la Frankfurt pe Main şi era alcătuit din reprezentanţii 
statelor germane. Bundestagul era instrumentul politicii reacţionare 
a guvernelor germane. - 14 

7 In mai 1834 a fost organizată aşa-numita Uniune vamală (Steuer
verein), din care făceau parte statele germane Hanovra, Braun
schweig, Oldenburg şi Schaumburg-Lippe, interesate în comerţul 
cu Anglia. In 1854 această uniune separată a fost desfiinţată, iar 
participanţii ei au aderat la o nouă Uniune vamală (Zollverein). - 14 

B La Congresul de la Viena din 1814-1815, Austria, Anglia şi Rusia 
ţaristă, care se aflau în fruntea reacţiunii europene, au moificat 
harta Europei în scopul restaurării monarhiilor legitime, împotriva 
intereselor unificării naţionale şi independenţei popoarelor. - 15 

9 Este vorba de revoluţia din iulie 1830 din Franţa şi de răscoalele 
care i-au urmat într-o serie de ţări din Europa : Belgia, Polonia, 
Germania şi Italia. - 16 

I O „Tînăra Germanie" - grup literar, apărut în Germania în deceniul 
al 4-lea al secolului al XIX-lea şi aflat sub influenţa lui Heine şi 
Bone. Oglindind în operele lor beletristice şi în publicaţiile lor 
starea de spirit opoziţionistă a micii burghezii, scriitorii care făceau 
parte din grupul „Tînăra Germanie" (Gutzkow, Wienbart, Mundt 
ş.a.) s-au ridicat în apărarea libertăţii de conştiinţă şi a presei. 
Concepţiile membrilor grupului „Tînăra Germanie" se caracteri
zau printr-o lipsă de maturitate ideologică şi inconsecvenţă poli
tică ; curînd cei mai mulţi dintre ei au devenit nişte liberali bur
ghezi de rînd. - 1 6  

l l G .  W. F. Hegel. „Grundlinien der Philosophie des Rechts" (G. W .  F. 
Hegel. „Bazele filozofiei dreptului"). Berlin, 1821. - 16 

l 2 „Berliner Politisches Wochenblatt" - organ ultrareacţionar, a apărut 
din 1831 pînă în 1841, cu participarea unei serii de reprezentanţi ai 
şcolii istorice a dreptului ; s-a bucurat de sprijinul şi protecţia 
prinţului moştenitor Frederic-Wilhelm (din 1840 - regele Frederic
Wilhelm al IV-lea). 

Şcoala istorică a dreptului - curent reacţionar în ştiinţa istoriei 
şi a dreptului, apărut în Germania la sfirşitul secolului al XVIII-lea. 
Şcoala, prin reprezentanţii ei de vază (Hugo, Savigny etc.), s-a pro
nunţat împotriva ideilor burghezo-democratice ale revoluţiei bur
gheze franceze. Caracterizarea acestei şcoli vezi în articolele lui 
Marx „Manifestul filozofic al şcolii istorice a dreptului" şi „Con
tribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. I, E.S.P.L.P. 1957, pag. 8-94 şi 
413-427). 
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Legitimiştii - partizanii dinastiei Bourbon, care a fost răstur
na tă în Franţa în 1792 şi care reprezenta interesele marii proprietăţi 
funciare ereditare. In 1830, după ce această dinastie a fost răstur
nată pentru a doua oară, legitimiştii s-au unit într-un partid 
politic. - 18 

1 3  „Rheinische Zeitung fur Politik, Handel und Gewerbe" („Gazeta 
renană pentru politică, comerţ şi industrie"), cotidian care a apărut 
·1a Colonia de la 1 ianuarie 1842 pînă la 31 martie 1843. Zarul 
a fost fondat de reprezentanţi ai burgheziei renane cu o stare de 
spirit opoziţionistă faţă de absolutismul prusian. Au fost atraşi să 
colaboreze la acest ziar şi cîţiva tineri hegelieni. Din aprilie 1842 
Karl Marx a devenit colaborator la „Gazeta renană", iar din oc
tombrie acelaşi an - unul dintre redactorii ei. In „Gazeta renană" 
au apărut de asemenea o serie de articole ale lui Engels. Sub con
ducerea redacţională a lui Marx, orientarea revoluţionar-democrată 
a ziarului a devenit tot mai limpede. Guvernul a supus „Gazeta 
renană" unei «cnzuri deosebit de riguroase, iar apoi a interzis-o. - 2) 

1 4  Seehandlung (Comerţul maritim) - societate de comerţ şi de credit, 
fondată în 1772 în Prusia ; această societate, care se bucura de o 
serie de privilegii importante acordate de stat, punea la dispoziţia 
guvernului împrumuturi însemnate, îndeplinind de fapt faţă de stat 
rolul de bancher. In 1904 a fost oficial transformată în Banca de 
stat a Prusiei. - 21 

1 5 Este vorba de socialismul german, sau „adevăratul" socialism, curent 
reacţionar răspîndit în Germania, îndeosebi în rîndurile intelectua
lilor mic-burghezi, în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea. 
Reprezentanţii „adevăratului socialism" - K. Griin, M. Hess, 
H. Kriege ş.a. - substituiau ideilor socialismului propagarea senti
mentală a iubirii şi frăţiei şi negau necesitatea revoluţiei burghezo
democratice în Germania. K. Marx şi F. Engels au criticat acest 
curent în operele : „Ideologia germană", „Circulară împotriva lui 
Kriege", „Socialismul german în versuri şi proză" şi „Manifestul 
Partidului Comunist" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3,  
Editura politică, 1958, pag. 475-572, şi  Opere, vol. 4,  Editura politică, 
1958, pag. 1-16, 205-246, 492-494). - 23 

1 6  „Catolicismul german" - mişcare religioasă, apărută în 1844 într-o 
serie de state germane şi care a cuprins pături însemnate ale bur
gheziei mijlocii şi ale micii burghezii. Această mişcare era în
dreptată împotriva exceselor de misticism şi bigotism din biserica 
catolică. Nerecunoscînd conducerea papei de la Roma şi numeroase 
dogme şi ritualuri ale bisericii catolice, „catolicii germani" s-au 
silit să adapteze catolicismul la nevoile burgheziei germane. 

„Comunităţile libere" - comunităţi care s-au separat în 1846 
de biserica protestantă oficială sub influenţa mişcării „Amicii lu
minii", curent religios, îndreptat împotriva pietismului dominant în 
biserica protestantă, care se caracteriza printr-un misticism şi bigo
tism excesiv. Această opoziţie religioasă constituia una dintre for
mele de manifestare a nemulţumirii burgheziei din deceniul al 5-lea 
al secolului al XIX-lea faţă de rînduielile reacţionare din Germania. 

In 1859 .,Comunităţile libere" au fuzionat cu comunităţile „cato
licilor germani". - 27 
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1 7  Unitarienii, sau antitrinitarienii, - reprezentanţi ai curentului reli
gios care contesta dogma „sfintei treimi". Mişcarea unitarienilor, 
apărută în secolul al XVI-lea, în perioada Reformei, era o reflectare 
a luptei maselor populare şi a părţii radicale a burgheziei împo
triva orînduirii feudale şi bisericii feudale. In Anglia şi America 
unitarismul a pătruns din secolul al XVII-lea. In secolul al XIX-lea 
doctrina unitarismului punea pe primul plan momentele etice
morale din religie, ridicîndu-se împotriva ceremonialului exterior.- 27 

1 8  Victoriile lui Napoleon în Germania au dus la prăbuşirea aşa
numitului Sfînt imperiu roman de naţie germană. In august 1806 
împăratul Austriei Franţ I a renunţat la titlul de împărat al Sfîn
tului imperiu roman. Imperiul roman de naţie germană, care luase 
fiinţă în secolul al X-lea, nu era un stat centralizat, ci reprezenta 
o uniune de principate feudale şi oraşe libere care recunoşteau 
puterea supremă a împăratului. - 28 

' 
1 9 Lozinca unei republici gemane unice şi indivizibile a fost formu-

lată de Marx şi Engels încă în ajunul revoluţiei (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 1 958, pag. 357). Aceeaşi lo
zincă constituie primul punct al „Revendicărilor partidului comunist 
în Gemania" {vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 5, Editura poli
tică, 1 959, pag. 3) - programul politic al Ligii comuniştilor în revoluţia 
germană, formulat de Marx şi Engels în martie 1348. - 28 

20 Este vorba de primul război aşa-numit al opiului (1839-1842) -
război de cotropire purtat de Anglia împotriva Chinei, care a marcat 
începutul transformării Chinei într-o ţară semicolonială. Unul din 
articolele tratatului de pace de la Nankin, impus Chinei în urma 
acestui război, prevedea deschiderea a cinci porturi chineze pentru 
comerţul străin, ceea ce a contribuit la pătrunderea străinilor în 
China. - 30 

21 !n februarie-martie 1846, simultan cu mişcarea de eliberare naţio
nală din Cracovia, a izbucnit şi o mare răscoală ţărănească în Gali
ţia. Folosindu-se de contradicţiile de clasă, autorităţile austriece 
au izbutit să provoace ciocniri între ţăranii galiţieni răsculaţi şi 
şleahta poloneză, care se pregătea să ponească în sprijinul celor 
din Cracovia. Răscoala ţărănească, care începuse cu dezarmarea 
detaşamentelor de şleahtici rebeli, a luat caracterul unei devastări 
în masă a conacelor boiereşti. După ce a lichidat rebeliunea şleahtei, 
guvernul austriac a înăbuşit şi răscoala ţărănească din Galiţia. - 30 

22 Este vorba de războiul de eliberare naţională din 1848-1849 a po- · 
porului italian de sub stăpînirea austriacă. Războiul a început în 
martie 1 848, în urma revoluţiei populare victorioase din regiunea 
Lombardiei şi Veneţiei, aflată sub stăpînirea Austriei. Sub presiunea 
maselor populare, la războiul împotriva Austriei au participat şi 
statele monarhice italiene, în frunte cu Piemontul. Comportarea 
trădătoare a claselor dominante din Italia, care se temeau de o 

' unificare a Italiei pe cale revoluţionară, a dus la înfrîngere în 
războiul împotriva Austriei. - 39 

23 Din poemul lui Heine „Germania. O poveste de iarnă", cap. VII. - 50 
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24 Este vorba de armistiţiul încheiat la 26 august 1848 între Dane
marca şi Prusia în războiul pentru Schleswig-Holstein. Războiul 
împotriva Danemarcii, care a început cu răscoala din Schleswig
Holstein, se încadrează în lupta revoluţionară a poporului german 
pentru unificarea Germaniei. Guvenele statelor germane, printre 
care şi Prusia, sub presiunea maselor populare, au fost nevoite să 
participe la acest război. Cu toate acestea, cercurile conducătoare 
ale Prusiei au sabotat de fapt acţiunile militare, iar în august 1848 
au încheiat ruşinosul armistiţiu de la Malm5. Ratificarea acestui 
armistiţiu în septembrie 1848 de către Adunarea naţională de la 
Frankfurt a stîrnit un val de proteste şi a dus la o răscoală popu
lară la Frankfurt. In primăvara anului 1849 ostilităţile au fost re
luate în Schleswig-Holstein, dar în iulie 1850 Prusia a încheiat un 
tratat de pace cu Danemarca, fapt care a permis Danemarcii să 
reprime pe răsculaţi. - 50 

25 In legătură cu ideile dezvoltate de Engels în lucrarea de faţă în 
ceea ce priveşte destinele istorice ale popoarelor slave care făceau 
parte din imperiul austriac, vezi prefaţa la volum, pag. IX-X. - 51 

26 Războaiele husite - după numele marelui patriot ceh Jan Huss 
(1369-1415), conducătorul Reformei din Cehia, - războaie de eli
berare naţională purtate de poporul ceh între 1419 şi 1434 împo
triva feudalilor germani şi bisericii catolice. Armata husită, ale 
cărei forţe principale erau formate din detaşamente de ţărani şi 
plebei, a respins în decursul acestor războaie cinci cruciade orga
nizate de papă şi de împăratul german împotriva Cehiei. Răscoala 
populară nu a fost înfrîntă decît în urma compromisului trădător 
încheiat de elemente ale nobilimii şi tîrgoveţimii cehe cu forţele 
reacţiunii feudale din afară. Mişcarea husită a exercitat o foarte 
puternică influenţă asupra Reformei din Europa din secolul al 
XVI-lea. - 54 

27 Congresul slav s-a întrunit la 2 iunie 1848 la Praga ; la congres a 
ieşit la iveală lupta dintre cele două curente în mişcarea naţională 
a popoarelor slave subjugate de imperiul habsburgic. Curentul de 
dreapta, liberal moderat, în care se încadrau şi conducătorii con
gresului (Palacky, SafaHk), a încercat să rezolve problema naţio
nală prin menţinerea şi consolidarea monarhiei habsburgice. Cu
rentul de stînga, democratic (Sabina, Fric, Libelt etc.), s-a ridicat 
cu hotărîre împotriva acestui fel de rezolvare a problemei şi a cău
tat să întreprindă acţiuni comune cu mişcarea democrat-revolu
ţionară din Germania şi din Ungaria. Unii dintre delegaţii la con
gres din aripa radicală care au participat activ la revoluţia de la 
Praga din iunie 1848 au fost supuşi unor crunte represalii. La 16  
iunie reprezentanţii aripii liberale moderate rămaşi la  Praga au 
amînat fără termen lucrările congresului. - 57 

28 Heine. „La sosirea străjii de noapte-n Paris" (din ciclul „Poezii 
contemporane"). - 59 

29 Cartiştii fixaseră pentru ziua de 10 aprilie 1848 la Londra o de
monstraţie de masă, care urma să se îndrepte spre clădirea parla
mentului pentru a prezenta o petiţie prin care se cerea adoptarea 
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Cartei poporului. Demonstraţia a fost interzisă de guven ; la Lon
dra au fost concentrate trupe şi unităţi de poliţie pentru a împiedica 
desfăşurarea ei. Conducătorii cartiştilor, dintre care mulţi şovăiau, 
au hotărît să contramandeze demonstraţia şi au convins pe demon
stranţi să se împrăştie. Eşecul demonstraţiei a fost folosit de forţele 
reacţiunii pentru a dezlănţui o ofensivă împotriva muncitorilor 
şi represalii împotriva cartiştilor. - 60 

30 La 16 aprilie 1848 demonstraţia paşnică a muncitorilor parizieni 
care voiau să înainteze guvernului provizoriu o petiţie prin care 
cereau „organizarea muncii" şi „desfiinţarea exploatării omului de 
către om" a fost oprită de garda naţională burgheză, special mo
bilizată în acest scop. La 15 mai 1848, în timpul unei demonstraţii 
populare, muncitorii şi meseriaşii parizieni au pătruns în sala de 
şedinţe a Adunării constituante, declarînd-o dizolvată şi formînd 
un guvern revoluţionar. Demonstranţii au fost însă împrăştiaţi de 
garda naţională şi de trupele sosite în grabă. Conducătorii munci
torilor (Blanqui şi alţii) au fost arestaţi. - 60 

3 1  La 15 mai 1848, Ferdinand al Ii-lea, rege al Neapolului, poreclit 
regele-bombă din cauza bombardării Messinei în 1848, a înăbuşit 
demonstraţia populară, a dizolvat garda naţională şi parlamentul 
şi a anulat reformele care fuseseră făcute, sub presiunea maselor 
populare, în februarie 1848. - 60 

32 Regulamentul provizoriu cu privire la presă, promulgat la 1 aprilie 
1848 de către guvenul austriac, prevedea depunerea unei cauţiuni 
mari pentru obţinerea dreptului de a edita ziare. Menţinerea cen
zurii şi faptul că persoanele vinovate de „delicte de presă" erau 
deferite tribunalului administrativ (şi nu curţii cu juri) dădeau 
posibilitate funcţionarilor guvernamentali să tărăgăneze publicarea 
oricărei lucrări. 

Constituţia din 25 aprilie 1 848 stabilea un cens ridicat de avere 
şi un cens domiciliar pentru alegerile în Reichstag, instituia două 
Camere - Camera deputaţilor şi Senatul - şi menţinea dietele pro
vinciale pe stări. Constituţia conferea împăratului puterea executivă 
şi comanda forţelor armate, precum şi dreptul de a respinge legile 
adoptate de Camere. 

Legea electorală din 11 mai 1 848 priva de dreptul de vot pe 
muncitori, zileri şi servitori. O parte din senatori erau numiţi de 
împărat, iar cealaltă parte erau aleşi, pe baza sistemului de vot 
indirect, din rîndul persoanelor care plăteau impozitele cele mai 
ridicate. Alegerile în Camera inferioară aveau loc de asemenea pe 
baza sistemului de vot indirect. - 64 

33 La 13 august 1849, armata ungară, aflată sub comanda lui Gârgey, 
care trădase cauza revoluţiei, a capitulat lîngă Vilagos, predîndu-se 
trupelor ţariste trimise să înăbuşe revoluţia din Ungaria. - 74 

34 „Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" („Noua gazetă 
renană. Organ al democraţiei") - a apărut zilnic, sub conducerea 
lui Marx, la Colonia, de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849. Din 
redacţie făceau parte : Engels, precum şi W. Wolff, G. Weerth, 
F. Wolf, E. Dronke, F. Freiligrath şi H. Blrgers. 
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Ca organ de luptă al aripii proletare a democraţiei, „Noua ga
zetă renană" a avut rolul de educator al maselor populare, ridi
cîndu-le la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, 
care precizau poziţia gazetei în problemele fundamentale ale re
voluţiei din Germania şi din Europa, erau scrise, de regulă, de Marx 
şi Engels. 

Poziţia hoiărîtă şi intransientă a gazetei, intenaţionalismul ei 
militant, faptul că în coloanele ei era demascată politica guvernului 
prusian şi a autorităţilor locale din Colonia, toate acestea au făcut 
ca „Noua gazetă renană" să fie chiar din primele luni de existenţă 
a ei ţinta unor atacuri furibunde din partea presei feudale-monar
hice şi liberale-burgheze, precum şi a unor persecuţii din partea 
guvernului, care s-au înteţit mai ales după lovitura de stat contra
revoluţionară din Prusia. 

In pofida prigoanelor şi a şicanelor poliţieneşti, „Noua gazetă 
renană" a apărat cu mult curaj interesele democraţiei revoluţionare, 
interesele proletariatului. ln mai 1849, în condiţiile ofensivei gene
rale a contrarevoluţiei, guvenul prusian, profitînd de faptul că 
Marx nu obţinuse cetăţenia prusiană, a dispus expulzarea lui din 
Prusia. Expulzarea lui Marx şi represaliile împotriva celorlalţi re
dactori ai „Noii gazete renane" au dus la încetarea apariţiei ei. 
Ultimul număr al „Noii gazete renane", nr. 301, tipărit în roşu, a 
apărut la 19 mai 1849. In articolul de adio către muncitori, redac
torii ziarului au declarat că „ultimul lor cuvînt va fi întotdeauna şi 
pretutindeni : eliberarea clasei muncitoare !". - 74 

35 Şcolile lancasteriene - denumite după numele pe:agogului englez 
Joseph Lancaster (1778-1831) - şcoli primare pentru copiii săraci, 
în care era folosit sistemul de instruire reciprocă. Pentru a suplini 
lipsa de învăţători, elevii din clasele mai mari, precum şi elevii mai 
avansaţi erau puşi să înveţe pe ceilalţi şcolari. Şcolile lancasteriene 
au cunoscut în prima jumătate a secolului al XIX-lea o largă răs
pîndire în Anglia, precum şi într-o serie de alte ţări. - 76 

36 In 1636, John Hampden, care a devenit ulterior unul dintre mili
tanţii de seamă ai revoluţiei burgheze din secolul al XVII-lea din 
Anglia, a refuzat să plătească birarilor regelui „birul pe corăbii", 
impozit care nu fusese aprobat de Camera comunelor. Procesul ju
diciar intentat lui Hampden pentru acest refuz a contribuit la creş
terea opoziţiei împotriva absolutismului în societatea engleză. 

Prologul la războiul pentru independenţa coloniilor engleze din 
America de Nord (1775-1783) l-a constituit lupta dusă de americani 
împotriva impozitelor şi taxelor vamale introduse de guvernul en
glez în colonii. In 1766 parlamentul englez a fost silit, în una pro
testelor americanilor, să suprime taxa de timbru introdusă cu un 
an înainte ; mai tîrziu americanii au declarat boicotarea mărfurilor 
engleze impuse la taxe indirecte. In 1773 încercarea de a introduce 
în America cu forţa ceaiul, care fusese impus la taxe vamale ridi
cate, s-a soldat cu distrugerea acestei mărfi în portul Boston. Toate 
aceste ciocniri au dus la ascuţirea conflictului şi au grăbit începu
tul răscoalei coloniilor americane împotriva Angliei. - 79 

37 La 21 martie 1848 a fost organizat - din iniţiativa miniştrilor bur
ghezi prusieni, care căutau să restabilească autoritatea regală - un 
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cortegiu triumfal regelui în Berlin, însoţit de manifestaţii în favoa�
rea unificării Germaniei. Frederic-Wilhelm al !V-lea a parcurs stră
zile Berlinului avînd pe braţ o banderolă neagră-roşie-aurie.. - sim
bolul Germaniei unite - şi a ţinut discursuri pseudopatriotice, 
declarîndu-se în mod făţarnic adept al �,libertăţii şi unităţii ge
mane". - 92 

38 La 17 mai 1849 s-a deschis la Berlin o conferinţă la care au parti
cipat Prusia, Saxonia, Hanovra, Bavaria şi Wlrttemberg, avînd 
drept scop revizuirea constituţiei imperiului, elaborată de Adunarea 
naţională de la Frankfurt. Ca rezultat al conferinţei, la 26 mai 1849 
a fost încheiat un acord între regii Prusiei, Saxoniei şi Hanovrei 
(„uniunea celor trei regi"), la care pînă în august 1849 s-au alăturat 
29 de state germane. Prin acest acord, constituţia imperiului era 
adaptată intereselor monarhiei, regent imperial urmînd să devină 
regele Prusiei, şi se prevedea organizarea unei diete alcătuite din 
două Camere. „Uniunea" reprezenta o tentativă a monarhiei prusiene 
de a dobîndi hegemonia în Germania. Sub presiunea Austriei şi a 
Rusiei, Prusia a fost însă silită să dea înapoi, iar în noiembrie 1850 
să renunţe la „uniune". - 95 

39 In Nserica sfîntul Paul din Frankfurt pe Main s-au desfăşurat şe
dinţele Adunării naţionale germane de la 18 mai 1848 pînă la 30 mai 
1849. - 108 

40 Ultimul articol din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germa
nia" nu a apărut în „New York Daily Tribune". In ediţia engleză 
din 1896, precum şi în diferite ediţii ulterioare a fost publicat ca 
ultim articol articolul lui Engels „Recentul proces de la Colonia",  
care nu intrase în această serie (vei volumul de faţă, pag. 422-428). 
- 112 

4 1  Allgemeine Zeitung" - cotidian reacţionar german, fondat în 1798 ; 
din 1810 pînă în 1882 a apărut la Augsburg. - 113 

42 Este vorba de arestarea unor militanţi din Colonia ai Ligii conu- , 
niştilor (Blrgers, Roser, Daniels şi alţii) de către poliţia prusiană ; 
ea a avut loc în mai 1851, după arestarea la Leipzig a unui emisar al 
Ligii, Nothjung, de către autorităţile saxone. Guvernul prusian ur
mărea să zdrobească, cu ajutorul unui proces provocator împotriva 
Ligii comuniştilor, mişcarea de sine stătătoare a proletariatului. In
semnătatea procesului de la Colonia a fost arătată de Marx în lu
crarea sa „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 
(vezi volumul de faţă, pag. 429-501). - 113 

43 „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" este una dintre cele 
mai de seamă opere ale marxismului. In această operă, pe baza ana
lizei evenimentelor revoluţionare din 1848-1851 din Franţa, au fost 
dezvoltate principiile fundamentale ale materialismului istoric, ale 
teoriei luptei de clasă şi revoluţiei proletare, ale învăţăturii despre 
dictatura proletariatului. Aici a fost pentru prima oară formulată 
de Marx teza despre necesitatea sfărîmării maşinii de stat burgheze 
de către proletariatul victorios. Marx şi-a scris cartea în perioada 
decembrie 1851 - martie 1852, sub impresia proaspătă a evenimen-

40 - Marx·Engels - Opere, voi. 8 
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telor. In timp ce lucra la „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte", Marx a întreţinut un continuu schimb de păreri cu Engels 
asupra evenimentelor din Franţa. Marx a utilizat drept surse, în 
afară de presă, materiale oficiale şi corespondenţa particulară pri
mită de la Paris. Ini ţial, lucrarea „Optsprezece brumar al lui Lu
dovic Bonaparte" urma să fie publicată sub forma unei serii de 
articole în săptămînalul „Die Revolution", pe care se pregătea să-l 
editeze în S.U.A. Joseph Weydemeyer, unul dintre prietenii lui Marx 
şi Engels, membru al Ligii comuniştilor. Weydemeyer nu a izbutit 
însă să publice decît două numere din această revistă (în ianuarie 
1852), apoi ea şi-a încetat apariţia din cauza dificultăţilor materiale. 
Articolele lui Marx au sosit prea tîrziu pentru a putea fi publicate 
în aceste numere. In urma propunerii lui Marx, Weydemeyer a pu
blicat această lucrare în mai 1852 sub forma primului (şi unicului) 
număr al „revistei neperiodice" „Die Revolution". Titlul lucrării 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" (în loc de Ludovic 
Bonaparte") a fost dat de Weydemeyer. Weydemeyer, car�' 

se afla 
într-o situaţie materială foarte precară, nu a putut achita patronului 
tipografiei o mare parte din tirajul acestei prime ediţii, din care 
cauză în Europa nu a putut fi expediat decît un număr redus de 
exemplare. Incercările de a reedita cartea în Germania sau în An
glia (în limba engleză) au rămas fără rezultat. O a doua ediţie nu 
a apărut decît în 1869. In vederea acestei ediţii, textul a fost din 
nou revizuit de Marx. In prefaţa la ediţia din 1869, Marx a carac
terizat în modul următor redactarea pe care o făcuse textului : „O 
revizuire a lucrării i-ar fi răpit coloritul specific. M-am limitat 
deci la simpla corectare a greşelilor de tipar şi la înlăturarea unor 
aluzii care acum n-ar mai putea fi înţelese". Textul ediţiei a treia, 
apărută în 1885 sub îngrijirea lui Engels, corespunde textului edi
tiei din 1869. Traducerea franceză a lucrării „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" a fost publicată pentru prima oară, în 
ianuarie-noiembrie 1891, în ziarul „Le Socialiste", organul Partidu
lui muncitoresc din Franţa ; în acelaşi an lucrarea a apărut la Lille. 
In limba rusă, lucrarea a fost editată pentru prima oară în 1894, la 
Geneva. Ulterior lucrarea a fost în numeroase rînduri reeditată în 
limba rusă. O serie de ediţii au fost pregătite pentru tipar de Insti
tutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. In ediţia 
de faţă, lucrarea se tipăreşte după textul ediţiei germane din 1869. 
- 115 

14 Optsprezece brumar (9 noiembrie 1799) - lovitura de stat care a 
încheiat procesul contrarevoluţiei burgheze din Franţa ; în urma 
acestei lovituri de stat a fost instaurată dictatura militară a lui 
Napoleon Bonaparte. - 119 

45 Bedlam - ospiciu din Londra. - 121 

46 La 10 decembrie 1848, în urma alegerilor generale, Ludovic Bona
parte a fost ales preşedinte al Republicii franceze. - 121 

H Conform legendei biblice, în timpul exodului evreilor din Egipt, cei 
mai fricoşi dintre ei, speriaţi de greutăţile drumului şi suferind de 
foame, începuseră să regrete zilele trăite în captivitate, cînd cel 
puţin erau sătui. „A tînji după oalele cu carne din Egipt" a devenit 
o expresie obişnuită. - 121 
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48 Hic Rhodos, hic salta ! (Aici e Rodos, aici să sari !) - cuvinte adre
sate lăudărosului (din fabula lui Esop „Lăudărosul") care afirmase 
că pe insula Rodos a săvîrşit sărituri mari. 

Aici este trandafirul, aici să dansezi ! - parafrazare a citatului 
de mai sus (în limba greacă P6oo; - numele unei insule, dar şi 
„trandafir"), făcută de Hegel în prefaţa la lucrarea „Filozofia drep
tului". - 123 

49 In mai 1852 expira termenul împuternicirilor prezidenţiale ale lui 
Ludovic Bonaparte. In conformitate cu Constituţia franceză din 
1848, alegerea noului preşedinte trebuia să aibă loc la patru ani o 
dată, în a doua duminică a lunii mai. - 123 

50 Goethe. „Faust", partea I, scena a 111-a („Odaia de studiu a lui 
Faust"). - 124 

51 In ediţia germană din 1869, ca şi în ediţiile din 1852 şi 1885, data 
deschiderii Adunării legislative nu este indicată exact ; deschiderea 
Adunării a avut loc în ziua de 29 mai 1849. - 124 

52 Opoziţia dinastică - grupare în Camera deputaţilor din Franţa în 
perioada Monarhiei din iulie, condusă de Odilon Barrot. Reprezen
tanţii acestei grupări, care exprimau starea de spirit a cercurilor 
liberale ale burgheziei industriale şi comerciale, militau pentru in
troducerea unei reforme electorale moderate, pe care o considerau 
un mijloc de menţinere a dinastiei de Orleans. - 124 

53 Crap.linsky - erou iin poezia lui Heine „Doi cavaleri ", şleahtic 
risipitor ; numele de Crapllinsky vine de la cuvîntul francez 
crapule, care înseamnă mîncău, lacom, beţiv, precum şi om josnic, 
ticălos. 

Marx îl numeşte Crapllinsky pe Ludovic Bonaparte. - 128 

54 „Le National" - cotidian francez, a apărut la Paris din 1830 pînă 
în 1851 ; organul republicanilor burghezi moderaţi. - 129 

55 „Journal des Debats" - denumire prescurtată a cotidianului burghez 
francez „Journal des Debats politiques et litteraires", fondat la Pa
ris în 1789. In perioada Monarhiei din iulie a fost ziar guvernamen
tal, organul burgheziei orleaniste. In timpul revoluţiei din 1848 
ziarul a exprimat concepţiile burgheziei contrarevoluţionare, ale 
aşa-numitului partid al ordinii. - 129 

56 Carta constituţională, adoptată după revoluţia din 1830 din Franţa, 
era legea fundamentală a Monarhiei din iulie. Carta proclama în 
mod formal drepturile suverane ale naţiunii şi limita întrucîtva 
puterea regelui. Cu toate acestea, ea lăsa neatins aparatul birocra
tic-poliţienesc şi legile aspre împotriva mişcării muncitoreşti şi de
mocratice. - 1 31 

57 „Frere, il faut mourir !" („Frate, trebuie să mori !")  - formula cu 
care se salută între ei membrii ordinului catolic al călugărilor tra
pişti. Ordinul trapiştilor, înfiinţat în 1664, se distingea prin statutele 
sale severe şi prin traiul ascetic pe care îl duceau membrii lui. - 133 
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58 Clichy - închisoare pentru datornici la Paris între 1826 şi 1867. -
1 33 

59 Este vorba de participarea regatului Neapole la intevenţia împo
triva Republicii de la Roma din mai-iulie 1849. 

La 9 februarie 1849, Adunarea constituantă de la Roma, aleasă 
prin vot universal, a abolit puterea laică a papei şi a proclamat 
republica. Puterea executivă în Republica de la Roma a fost con
centrată în mîinile unui triumvirat în frunte cu Mazzini. ln decursul 
existenţei republicii au fost realizate o serie de reforme cu caracter 
burghezo-democratic. Totuşi natura limitată de clasă a republicii 
s-a manifestat în politica ei agrară : refuzul de a da latifundiile mo
şiereşti în stăpînirea ţăranilor a privat republica de un aliat în 
lupta împotriva contrarevoluţiei. In urma intervenţiei armate a 
Franţei, Austriei şi Neapolului, Republica de la Roma a căzut la 
3 iulie 1849. - 136 

60 \Iarx se referă la următoarele fapte din biografia lui Ludovic Bo
naparte : în 1832 Ludovic Bonaparte a adoptat cetăţenia elveţiană 
în cantonul Thurgau ; în 1848, în timpul şederii în Anglia, Ludovic 
Bonaparte a participat ca voluntar în detaşamentele speciale de 
constableri (rezerve poliţieneşti formate din persoane civile), care 
au acţionat mînă în mînă cu poliţia împotriva demonstraţiei mun
citoreşti organizate de cartişti la 10 aprilie 1848. - 136 

6 1  Este vorba de analiza alegerilor din 10 decembrie 1848 făcută de 
Marx în lucrarea „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 45-47). 
- 136 

62 Impăratul roman Caligula (37-41) a fost adus pe tron de garda 
pretorienilor. - 139 

63 Guvernul francez a obţinut de la Adunarea constituantă credite 
destinate echipării corpului expediţionar trimis în Italia în aprilie 
1849 sub pretextul sprijinirii Piemontului în lupta împotriva Aus
triei şi al apărării Republicii de la Roma. Adevăratul scop al ex
pediţiei era însă intervenţia împotriva Republicii de la Roma şi 
restaurarea puterii laice a papii. - 140 

64 Este vorba de proiectul de lege depus la 6 noiembrie 1851 de rega
liştii Le Flâ, Baze şi Panat, chestorii Adunării legislative (însăr
cinaţi cu conducerea treburilor administrative şi financiare ale 
Adunării şi cu paza ei), şi respins la 17 noiembrie, în urma unor 
violente dezbateri. La votare, Montagne a sprijinit pe bonapartişti, 
considerînd că pericolul principal îl constituie regaliştii. - 140 

65 Peter Schlemihl - eroul nuvelei lui Chamisso „Extraordinara în
tîmplare a lui Peter Schlemihl", care şi-a vîndut umbra în schim
bul unei pungi fermecate. - 142 

66 Ems - localitate balneară din Germania. In august 1849 a avut loc 
aici o conferinţă a legitimiştilor, la care a participat şi contele de 



Adnotări 621 

Chambord, pretendent la tronul francez sub numele de Henric al 
V-lea. 

Claremont - castel din împrejurimile Londrei, reşedinţa lui 
Ludovic-Filip după fuga sa din Franţa. - 146 

67 Articolul V face parte din capitolul introductiv al Constituţiei 
franceze din ll48 ; articolele textului fundamental din constituţie 
sînt numerotate cu cifre arabe. - 148 

68 Aluzie la planurile lui Ludovic Bonaparte, care aspira să primească 
coroana Franţei din mîinile papei Pius al !X-lea. Conform legen
dei biblice, David, regele evreilor, a fost uns rege de prorocul Sa
muel. - 153 

69 Aluzie la cartea lui Ludovic Bonaparte (Napoleon-Louis Bonaparte. 
„Des idees napoleoniennes". Paris, 1839), apărută în 1839 la Paris. 
- 159 

70 Burgravi au fost denumiţi, din cauza pretenţiilor lor nejustificate 
la putere şi a tendinţelor lor reacţionare, cei 17 conducători orlea
nişti şi legitimişti care au făcut parte din comisia Adunării legisla
tive însărcinată cu elaborarea noii legi electorale. Porecla a fost 
luată din drama istorică cu acelaşi nume a lui Victor Hugo, avînd 
o temă din viaţa Germaniei medievale. Burgravi se numeau în 
Germania persoanele desemnate de împărat drept cîrmuitori ai 
oraşelor şi districtelor. - 163 

7 1 Prin legea presei, adoptată de Adunarea legislativă în iulie 1850, 
cauţiunea pe care trebuiau s-o depună editorii ziarelor era consi
derabil mărită şi reintrodusă taxa de timbru, taxă care se extin
dea şi asupra broşurilor. Noua lege constituia o încununare a mă
surilor reacţionare care au dus la lichidarea de fapt a libertăţii 
presei în Franţa. - 164 

72 „La Presse" - cotidian burghez, care a apărut la Paris din 1836 ; 
între 1848 şi 1849 a fost organul republicanilor b urghezi, iar mai 
tîrziu organul bonapartiştilor. - 164 

73 „Moniteur" - denumire prescurtată a cotidianului francez „Le 
Moniteur universel", organul oficial al guvenului ; ziarul a apărut 
la Paris sub această denumire din 1789 pînă în 1869. - 168 

7 4 Este vorba de încercările făcute de Ludovic Bonaparte în perioada 
Monarhiei din iulie de a înfăptui o lovitură de stat printr-o rebe
liune militară. La 30 septembrie 1836, ajutat de cîţiva ofiţeri de 
orientare bonapartistă, el a reuşit să antreneze într-o rebeliune 
două regimente de artilerie din garnizoana Strasburg ; rebelii au 
fost însă dezarmaţi după cîteva ore. Ludovic Bonaparte a fost 
arestat şi expulzat în America. La 6 august 1840, folosindu-se de 
o anumită recrudescenţă a stării de spirit bonapartiste în Franţa, 
el a debarcat cu o ceată de complotişti la Boulogne, încercînd să 
provoace o rebeliune a soldaţilor din garnizoana locală. Această 
tentativă s-a soldat şi ea plintr-un eşec total. Bonaparte, condam
nat la închisoare pe viaţă, a evadat în 1846, fugind în Anglia. - 169 
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75 Bottom - personaj din comedia lui Shakespeare „Visul unei nopţi 
de vară" (!n versiunea germană acest personaj se numeşte Zettel). 
Marx se referă la scena a II-a din actul I. - 169 

76 Schufterle şi Spiegelberg - personaje din drama lui Schiller „Hoţii", 
tîlhari şi ucigaşi lipsiţi de orice principii morale. - 170 

77 Este vorba de ziarele de orientare bonapartistă ; calificativ de la 
palatul Elysee - reşedinţa prezidenţială a lui Ludovic Bonaparte 
la Paris. - 172 

78 Marx face un j oc de cuvinte folosind un vers din imnul lui Schiller 
„Către bucurie", în care poetul proslăveşte bucuria, fiică a cîmpiilor 
Elisee (la autorii antici sinonime cu paradisul). Champs Elysee -
denumirea bulevardului din Paris unde se afla reşedinţa lui Ludo
vic Bonaparte. - 176 

79 Parlamente - instanţe judiciare superioare în Franţa de dinainte 
de revoluţia burgheză de la sfîrşitul secolului al XVIll-lea. Parla
mente existau într-o serie de oraşe din Franţa. Cea mai mare în
semnătate o avea parlamentul din Paris, în a cărui atribuţie intra 
înregistrarea decretelor regale şi care avea aşa-numitul drept de 
remonstraţie, adică dreptul de a ridica obiecţii împotriva decrete
lor care contraveneau obiceiurilor şi legilor ţării. Opoziţia parla
mentului era însă lipsită de eficacitate, deoarece prezenţa regelui 
la şedinţe făcea obligatorie înregistrarea decretelor. - 180 

80 Belle-Ile - insulă situată în golful Biscaia ; între 1849-1857 a ser
vit drept loc de detenţiune pentu condamnaţii politici ; aici erau 
deţinuţi îndeosebi muncitorii care au participat la revoluţia din 
1848 de la Paris. - 183 

8 1  Marx redă aici, în mod aproximativ, următoul episod narat de 
scriitorul antic Atheneos (din secolele 11-111) în cartea sa „Banche
tul sofiştilor" („Deipnosophistae"). Faraonul egiptean Tachos, făcînd 
aluzie la faptul că regele spartan Agesilau, care-i venise într-ajutor 
cu tupele sale, era scund de statură, a spus : „Muntele era însir, 
cinat. Pe Zeus l-a cuprins frica. Dar muntele a născut un şoarece". 
Agesilau a răspuns : „Deşi îţi par a fi un şoarece, va veni vremea 
cînd îţi voi dovedi că sînt leu". - 184 

82 In deceniul al 6-lea al secolului al XIX-lea Veneţia a fost reşe
dinţa contelui de Chambord, pretendent legitimist la tronul Fran
ţei. - 188 

83 Este vorba de divergenţele de ordin tactic existente în tabăra le
gitimiştilor în perioada Restauraţiei. Ludovic al XVllI-lea şi Villele 
considerau că măsurile reacţionare trebuie promovate cu o oare
care prudenţă, în timp ce contele d'A1tois (din 1824 regele Carol 
al X-lea) şi Polignac, ignorînd cu totul situaţia din Franţa, se pro
nunţau pentu deplina reinstaurare a rînduielilor prerevoluţionare. 

Palatul Tuilerii de la Paris - reşedinţa lui Ludovic al XVIll-lea ; 
pavilionul Marsan - unul din corpurile palatului - în perioada 
Restauraţiei a fost reşedinţa contelui d'Artois. - 189 
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84 „The Economist" - săptămînal englez politic şi economic ; apare 
la Londra din 1843 ; organ al marii burghezii industriale. - 192 

85 Expoziţia industrială de la Londra - prima expoziţie industrială
comercială mondială, a durat din mai pînă în octombrie 1851. -

196 

86 „Le Messager de l'Assemblee" - cotidian francez de orientare anti
bonapartistă ; a apărut la Paris din 16 februarie pînă în 2 decem
brie 1851. - 198 

8 7  Shakespeare. „Hamlet", actul I, scena a V-a. - 206 

88 Ceveni - regiune muntoasă din provincia Languedoc din Franţa ; 
în 1702-1705 s-a produs aici o răscoală ţărănească denumită răs
coala „camizarilor". Răscoala, care izbucnise în urma persecutării 
protestanţilor, a căpătat un caracter făţiş antifeudal. Izbucniri izo
late au avut loc pînă în 1715. 

Vendee - provincie situată în vestul Franţei ; în timpul revo
luţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea iz
bucnise aici o rebeliune contrarevoluţionară a ţăranilor, condusă 
de nobilime şi cler. - 209 

89 In ediţia din 1852, în locul ultimelor două fraze din acest paragraf 
figurau următoarele cuvinte : „Sfărîmarea maşinii de stat nu va 
periclita centralizarea. Birocraţia nu este decît o formă inferioară 
şi grosolană de centralizare, care mai poartă încă în pîntece pe 
contrarul său, feudalismul. Dezamăgit de restaurarea napoleoniană, 
ţăranul francez va renunţa şi la credinţa în parcela sa ; întreg edi
ficiul statal clădit pe această parcelă se va prăbuşi, iar revoluţia 
proletară va obţine corul fără de care în toate ţările ţărăneşti soloul 
ei s-ar preschimba în cîntec de lebădă". - 214 

90 Conciliul de la Constanţa (1414-1418) a fost convocat în scopul 
consolidării situaţiei bisericii catolice, şubrezită prin începerea miş
cării de Reformă. Conciliul a condamnat doctrinele lui John 
Wycliffe şi Jan Huss, conducători ai Reformei. S-a pus capăt schis
mei din biserica catolică, alegîndu-se în locul celor trei pretendenţi, 
care-şi disputau scaunul papal, un nou cap al bisericii. - 214 

�I Vezi adnotarea 15. - 215 

92 Este vorba de regenţa lui Filip, duce de Orleans, în Franţa în anii 
1715-1723, cînd Ludovic al XV-lea era minor. - 217 

93 Sfîntul veşmînt din Trier - relicvă catolică care era păstrată în 
Catedrala din Trier şi care se pretindea că reprezintă veşmîntul 
sfînt luat de pe trupul lui Hristos în timpul răstignirii. Sfîntul 
veşmînt din Trier constituia un obiect de veneraţie pentru pele
grini. - 217 

.94 Articolele lui Engels despre Anglia erau destinate revistei săptă
mînale „Die Revolution", care era editată de Weydemeyer la New 
York. Din cele patru articole scrise de Engels în decembrie 1851 -
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ianuarie 1852 n-au ajuns la Weydemeyer decît două, cellalte pier
zîndu-se pe drum. Dar nici cele două primite n-au fost publieate 
din cauza suspendării revistei. In manuscris, titlul „Anglia" este 
scris de mîna lui Engels pe fiecare din cele două articole care s-au 
păstrat. La articolul al doilea, acest titlu a fost şters, după cit se 
pare, de cătr! Weydemeyer, şi tot el a făcut, probabil, numerotarea 
articolelor cu. cifre romane. - 218 

95 In anii 1846-1853 Anglia a purtat 1n Ţara Capului cel de-al cincilea 
„război cafric" (cafri - denumire colectivă greşit dată triburilor din 
sud-estul Africii) împotriva triburilor cosa. In primii ani ai răz
boiului, populaţia băştinaşă a învins în repetate rînduri trupele en
gleze. Prin tratatul de pace încheiat în 1853 triburile cosa au fost 
totuşi nevoite să cedeze englezilor o parte din teritoriul lor. 

In 1851 colonialiştii englezi au încercat să pună stăpînire pe 
Coasta Sclavilor (Africa apuseană) şi în acest scop s-au amestecat 
în luptele intene ale triburilor ioruba, care locuiau în această re
giune. In ciuda bombardamentului întreprins de ei, în decembrie 
1851, împotriva oraşului Lagos, englezii n-au reuşit să supună popu
laţia băştinaşă, aşa că au trebuit să se mulţumească cu instaurarea 
puterii omului lor de încredere. Abia după „cumpărarea" Lagosului, 
în 1861, englezii s-au instalat temeinic pe Coasta Sclavilor şi au 
pus bazele coloniei lor Nigeria. - 219 

96 Este vorba de trupele coloniale franceze care au luat parte la cu
cerirea Algeriei. - 219 

J7 In cîntecul „Mirmidonii sau funerariile lui Ahile" („Les mirmidons 
ou les funerailles d'Achille"), Beranger a înfăţişat în mod alegoric 
pe cîrmuitorii neînsemnaţi şi incapabili ai Franţei din perioada 
Restauraţiei. In titlul acestui cîntec avem un joc de cuvinte : mir
midonii erau un trib legendar din sudul Tesaliei, ai cărui oşteni au 
luptat în războiul Troian sub comanda lui Ahile ; în limba fran
ceză „mirmidon" înseamnă şi bondoc, prichindel, iar în sens figurat 
- neînsemnat, incapabil. - 220 

98 Vezi adnotarea 29. - 220 

99 Aici şi în cele ce urmează este vorba de războaiele punice (264-241, 
218-201 şi 149-146 î.e.n.), care au avut loc între două din cele mai 
mari state sclavagiste din antichitate - Roma şi Cartagina -, pen
tru dominaţia în partea de apus a Mării Mediterane, pentru cotro
pirea de noi teritorii şi procurarea de sclavi . Războaiele s-au ter
minat prin distrugerea Cartaginei. - 221 

a oo In timpul războiului împotriva primei coaliţii antifranceze (1792-
1797), armata franceză, sub comanda lui Napoleon, operînd împo
triva forţelor austriece, a ocupat în mai-iunie 1797 Republica Ve
neţia, care era neutră. Potrivit tratatului de pace încheiat în oc
tombrie al aceluiaşi an la Campoformio între Franţa şi Austria, o 
parte din teritoriul republicii, inclusiv oraşul Veneţia, a fost dată 
Austriei în schimbul concesiilor făcute de ea la graniţa renană, iar 
cealaltă parte a fost alipită la Republica Cisalpină, creată de �a
poleon din teritoriile cucerite de el în Italia de nord ; insulele Io-
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nice şi posesiunile Republicii Veneţia de pe coasta albaneză au fost 
alipite la Franţa. - 222 

I O I Este vorba de flota engleză aflată în Portugalia, la gura fluviului 
Tajo. In secolul al XIX-lea, gura acestui fluviu era folosită ca bază 
intermediară de către flota engleză din Marea Mediterană. - 222 

1 02 Aluzie la capul de pod creat de Napoleon I, în anii 1803-1805, în 
regiunea Boulogne, în vederea unei invazii în Anglia prin Canalul 
Mînecii. Aici au fost concentrate aproape 2.500 de mici vase de 
transport şi o armată de debarcare cu un efectiv de 120.000 de oa
meni. Infrîngerea flotei franceze în războiul cu Anglia şi formarea 
unei noi coaliţii antifranceze în Europa, cu participarea Rusi:i şi 
a Austriei, au silit pe Napoleon să renunţe la planul său. - 223 

1 03 Este vorba de una din operaţiile militare din timpul războiului din 
Schleswig-Holstein (vezi adnotarea 24). La 5 aprilie 1849, o escadră 
daneză, compusă din 10 vase, a întreprins - în vederea debarcării 
- un atac de pe mare împotriva oraşului EckenfOrde, situat în 
Schleswig, pe coasta golfului. Escadra a fost nimicită de focul în
crucişat al bateriilor de coastă. - 225 

I 04 Asociaţia păcii - organizaţie pacifistă burgheză, întemeiată la Lon
dra, în 1816, de secta religioasă a quakerilor. Ea se bucura de spri
jinul activ al liber-schimbiştilor, care socoteau că, în condiţii de 
pace şi datorită libertăţii comerţului, Anglia va putea să-şi valo
rifice mai bine superioritatea în domeniul industrial şi să-şi asigure 
dominaţia economică şi politică. - 226 

I 05 La acest pasaj, în manuscris s-a pus următoarea notă redacţională, 
scrisă, probabil, de Weydemeyer : „Articolul în care era comentată 
demisia lui Palmerston nu l-am primit ; pesemne că s-a rătăcit pe 
drum din Anglia pînă aici". - 227 

1 06 „The Daily News" - ziar liberal englez, organ al burgheziei indus
triale ; a apărut, sub această denumire la Londra din 1846 pînă în 
1930. - 227 

1 07 Carta poporului, un document care cuprindea revendicările cartiş
tilor ; ea a fost publicată la 8 mai 1838 ca proiect de lege care 
urma să fie depus în parlament ; cuprindea şase puncte : votul 
universal (pentru bărbaţii care au împlinit vîrsta de 21 de ani), 
alegeri parlamentare anuale, vot secret, egalitatea circumscripţiilor 
electorale, desfiinţarea censului de avere pentru candidaţii în ale
gerile parlamentare, retribuirea deputaţilor. - 228 

I 08 Scrisoarea publicată a fost scrisă de Engels din iniţiativa lui Marx 
şi trimisă de acesta redacţiei ziarului „The Times". Engels pregă
tise o scrisoare similară destinată a fi trimisă redacţiei ziarului 
„The Daily News". Aceste scrisori nu au fost însă publicate din 
cauza atitudinii cu totul ostile a redacţiilor acestor ziare faţă de 
militanţii Ligii comuniştilor. Textul scrisorii către ziarul „Times" 
se publică după ciorna scrisă pe versoul scrisorii lui Engels către 
Marx din 28 ianuarie 1852. 
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„The Times" - mare cotidian englez de orientare conserva
toare, apare la Londra din 1785. - 232 

1 09 Marele juiu - în Anglia, pînă in 1933, colegiu de juraţi, compus 
din 12-23 de persoane alese de şerif dintre „oamenii oneşti şi leali" 
din comitat, care îndeplinea funcţia de instanţă de cercetări pre
liminare şi decidea dacă inculpaţii să fie deferiţi tribunalului co
recţional. - 233 

1 1 0 „The Weekly Dispatch" - săptămînal englez ; a apărut sub această 
denumire la Londra din 1801 pînă în 1928 ; în deceniul al 6-lea al 
secolului trecut a avut o orientare radicală. - 235 

1 1 1  Este vorba de organul săptămînal al cartiştilor „Notes to the 
People", care a apărut la Londra între 1851 şi 1852, sub conducerea lui 
E. Jones. Marx şi Engels au sprijinit revista, luînd parte la redac
tarea şi editarea ei ; cu începere din iunie 1851 şi pînă în aprilie 
1852 ei au publicat o serie de articole in această revistă. - 235 

1 1 2  Este vorba de o serie de legi cu privire la presă, adoptate de Adu
narea constituantă şi de Adunarea legislativă (la 9-11 august 1848, 
la 27 iulie 1849 şi în iulie 1850), prin care se introducea o cauţiune 
mare pentru editarea de ziare, taxa de timbru pentru ziare şi pu
blicaţii, precum şi aspre sancţiuni pentru atacuri la adresa „prin
cipiului proprietăţii şi al dreptului familial", pentru „incitarea la 
război civil". Aceste legi lichidau de fapt libertatea presei şi a cu
vîntului în Franţa. 

Engels denumeşte aceste legi „legi care pun căluşul în gură" prin 
analogie cu cele şase legi reacţionare adoptate în 1819 de parla
mentul englez, care desfiinţau inviolabilitatea persoanei, libertatea 
presei şi a întrunirilor. - 236 

1 1 3  La sfîrşitul anului 1853 şi în cursul anului 1854 s-au produs in 
economia principalelor ţări capitaliste fenomene acute de criza. 
Suprasaturarea pieţelor, şi în special a celei americane şi a celei 
australiene, a provocat o scădere a producţiei în industria textilă 
şi siderurgică din Anglia. Fenomene similare s-au observat şi in 
Franţa. Industria S.U.A. a trecut şi ea prin serioase dificultăţi. -245 

1 1 4 Belgrave Square - parc în West End, cartier elegant din Londra 
unde sînt concentrate vilele aristocraţiei şi ale marii burghezii. -
245 

1 1 5  Este vorba de confiscarea bunurilor casei de Orleans, confiscare de
cretată de Ludovic Bonaparte la 22 ianuarie 1852. - 246 

1 1 6 „Kolnische Zeitung" - cotidian german ; a apărut sub acest titlu la 
Colonia cu începere din 1802. In perioada revoluţiei din 1848-184' 
şi a reacţiunii care i-a urmat a oglindit politica laşă şi trădătoare a 
burgheziei liberale prusiene ; a dus in permanenţă o campanie furi
bundă împotriva „Noii gazete renane". - 247 

1 1 7  In septembrie 1851, in Franţa au fost operate o serie de arestări 
printre membrii comunităţilor locale care făceau parte din fracţiunea 
Willich-Schapper, desprinsă din Liga comuniştilor in septembrie 1850-� 
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Tactica complotistă mic-burgheză, adoptată de această fracţiune, 
care ignora situaţia reală şi preconiza organizarea imediată a insu
recţiei, a permis poliţiei franceze şi celei prusiene să însceneze, cu 
ajutorul provocatorului Cherval, care conducea una din comunităţile 
pariziene, procesul aşa-zisului complot franco-german. In februarie 
1352 arestaţii au fost condamnaţi pe baza acuzaţiei că au pregătit 
o lovitură de stat. Provocatorului Cherval i s-a înlesnit evadarea din 
închisoare. Incercările poliţiei prusiene de a imputa Ligii comu
niştilor, care era condusă de Marx şi Engels, că a participat la 
complotul franco-german s-au soldat cu un eşec total. Unul dintre 
membrii Ligii comuniştilor, Konrad Schramm, care fusese arestat 
în septembrie 1851 la Paris, a fost curînd după aceea pus în liber
tate din lipsă de dovezi. Mărturiile mincinoase făcute de Stieber la 
procesul de la Colonia, care aveau ca scop să dovedească partici
parea inculpaţilor la complotul franco-german, au fost demascate 
de Marx (vezi volumul de faţă, pag. 443-457). - 247 

1 1 8  In septembrie 1849 Marx a fost ales în Comitetul de ajutorare a 
emigranţilor germani din Londra, organizat pe lingă Asociaţia cul
turală a muncitorilor germani din acest oraş. Pentru a pune capăt 
încercărilor întreprinse de emigranţii democraţi mic-burghezi de 
a-şi exercita influenţa lor asupra elementelor proletare din rîndu
rile emigranţilor de la Londra, comitetul, la propunerea lui Marx 
şi a altor conducători ai Ligii comuniştilor, a fost transformat în 
Comitetul social-democrat al emigranţilor, din a cărui conducere 
au făcut parte Marx şi Engels. Pe la mijlocul lunii septembrie 1 850, 
Marx şi Engels au anunţat că se retrag din Comitetul emigranţilor. 
întrucît cea mai mare parte din membrii lui căzuseră sub influenţa 
fracţiunii Willich-Schapper. - 247 

1 1 9 Lucrarea „Marii bărbaţi ai emigraţiei" constituie un pamflet în
dreptat împotriva militanţilor mic-burghezi ai revoluţiei din 1848-
1849 care, după înfrîngerea revoluţiei, începuseră să atace pe revo
luţionarii proletari. Scopul lui Marx şi Engels a fost acela de a da 
riposta cuvenită acestor atacuri şi de a demasca activitatea dăună
toare a emigraţiei mic-burgheze, care se îndeletnicea cu jocul de-a 
comploturile revoluţionare. Lucrarea a fost scrisă în mai-iunie 1852, 
parte la Londra, parte de Engels la Manchester, unde sosise Marx 
la sfîrşitul lunii mai. In lucrare a fost utilizat un bogat material 
faptic, adunat în prealabil cu ajutorul prietenilor : diverse tipărituri 
ale emigranţilor (documente, ziare, memorii), presa germană, fran
ceză şi engleză etc. La adunarea de material şi la întocmirea ma
nuscrisului, în afară de soţia lui Marx, a mai participat şi Ernst 
Dronke, membru al Ligii comuniştilor. La începutul lunii iulie 
manuscrisul a fost înmînat, spre a fi publicat în Germania, emi
grantului ungur Bangya, care îşi oferise serviciile în acest sens şi 
care, după cum s-a constatat ulterior, era agent de poliţie. Acesta a 
vîndut pamfletul poliţiei prusiene. Fapta lui Bangya, care a reuşit 
cîtva timp să inducă în eroare pe Marx, a fost curînd demascată 
în public de acesta în articolul „Destăinuirile lui Hirsch", scris în 
aprilie 1853 şi publicat în ziarul american „Belletristiches Journal 
und New Yorker Criminal-Zeitung". 

Pamfletul nu a apărut în timpul vieţii lui Marx şi Engels. Exem
plarul din manuscris păstrat de Marx şi Engels (din care primele 
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pagini au fost scrise de mina lui Dronke, ir restul de Engels, cu 
adăugirile făcute de Marx) a încăput ulterior pe mina lui E. Bern
stein, care nu numai că nu a întreprins nimic pentru publicarea lui, 
dar, editînd în 1913 corespondenţa dintre Marx şi Engels, a eliminat 
cu grijă din ea pasajele care se refereau la tratativele duse de 
Marx cu Bangya în legătură cu pamfletul „Marii bărbaţi ai emigra
ţiei". Abia în 1924 Bernstein a predat manuscrisul Arhivei partidului 
social-democrat german, în care se păstrau operele postume ale lui 
Marx şi Engels. In 1930 lucrarea a fost publicată pentru prima oară 
în limba rusă de către Institutul de marxism-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. n „Arhiva K. Marx şi F. Engels". Spre deosebire 
de ediţia precedentă, textul lucrării se publică în ediţia de faţă cu 
îndreptările redacţionale ale lui Marx şi Engels, iar pasajele şterse 
în manuscris au fost lăsate la o parte. - 249 

1 20 Klopstock. „Messiada", cîntul I. - 251 

1 2 1  „Gottfried Kinkel. Wahrheit ohne Dichtung". Biographisches Skizzen
buch von Adolf Strodtmann. Bd. I-II, Hamburg, Hoffmann und 
Campe, 1850-1851. - 251 

1 22 Este vorba de curentul sentimental din literatura germană, al cărui 
model tipic a fost romanul lui Miller „Siegwart. O poveste de la 
mănăstire", apărut în 1776 şi care devenise foarte popular la sfîr
şitul secolului al XVIII-lea. - 251 

1 23 Goethe. „Faust", partea I, scena a IV-a („Odaia de studiu a lui 
Faust"). - 252 

1 24 Goethe. „Faust", partea I, scena a IV-a („Odaia de studiu a lui 
Faust"). - 252 

1 25 Narcis - în mitologia greacă, un tînăr nespus de frumos, care era 
îndrăgostit de propria lui imagine ; în sens figurat om care se în
drăgeşte pe sine. - 255 

1 26 Wagner - personaj din „Faust" al lui Goethe, învăţăcelul lui Faust ; 
tipul pseudosavantului, al scolasticului. - 256 

1 27 Este vorba de revistele literare : „Deutscher Musenalmanach", edi
tată la Leipzig de A. Chamisso şi G. Schwab în 1832-1838, şi „Der 
Christoterpe", editată la Tlbingen de A. Knapp în 1823-1853. - 257 

1 28 Mahadeva - „marele zeu", supranume al lui Siva, unul dintre prin
cipalii zei indieni. Fetele indiene îşi confecţionau chipul lui Siva, 
pe care îl foloseau ca obiect de adorare. - 257 

1 29 „Heinrich von Ofterdingen" - roman neterminat al scriitorului ger
man Novalis, una din operele tipice ale romantismului reacţionar 
german. Eroul romanului - Heinrich von Ofterdingen - este un 
poet care îşi consacră viaţa căutării „florii albastre", simbol al poe
ziei ideale. - 259 

1 30 Goethe. „Xeniile blînde". - 260 
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1 3 1  Este vorba de un episod din povestirea lui Hoffmann „Meister Jo
hannes Wacht". Eroul acestei povestiri, dulgherul Johannes Wacht, 
cuprins de mîhnire din cauza morţii soţiei şi fiului său, îşi găseşte 
alinare în creaţie, făurind proiectul unei construcţii originale. - 260 

1 32 „Menschenhass und Reue" - titlul unei drame a scriitorului re
acţionar german A. Kotzebue. - 262 

1 33 G. W. F. Hegel. „Phanomenologie des Geistes" („Fenomenologia 
spiritului"). Bamberg şi Wirzburg, 1807. - 262 

1 34 Este vorba de eroul romanului autobiografic al scriitorului Jung
Stilling „Heinrich Stilling's Junglingsjahre" (1778), model de lite
ratură pietistă bigotă. - 264 

1 35 „Uniunea crîng.lui" („Hainbund") - cerc de tineri poeţi (J. Voss, 
G. Birger, L. Hălthy ş.a.), înfiinţat în 1772 pe lingă Universitatea 
din Gottingen. Inspiratoul ideologic al acestui cerc era Klopstock. 
Cercul adera la curentul care primise repede denumirea de „Sturm 
und Drang" şi care exprima nemulţumirea birgerilor germani faţă 
de orînduirea existentă în Germania. Lirica a fost caracteristică 
pentru reprezentanţii curentului din Gottingen ; este o lirică în care 
motivele de protest se împletesc cu proslăvirea sentimentală a mo
dului de viaţă simplu al birgerilor germani şi a virtuţilor lor mic
burgheze. - 268 

1 36 Lorelei - eroina unei legende populare care a inspirat pe mulţi 
poeţi germani ; simbol al fumuseţii nepăsătoare şi ucigătoare. Cea 
mai vie întruchipare artistică a acestei imagini o constituie poezia 
cu acelaşi nume a lui H. Heine. - 268 

1 3 7  Goethe. „Die Wahlverwandtschaften". - 269 

1 38 D. F. Strauss. „Viaţa lui Iisus". Bd. 1-2, Tlbingen, 1835-1836. - 270 

1 39 G. Kinkel. „Handwerk, errette Dich ! oder Was soll der deutsche 
Handwerker forden und thun, um seinen Stand zu bessern ?" Bonn, 
1848. - 273 

1 40 „Winkelblechiade" (după numele economistului german K. G. Win
kelblech, care a susţinut teoria reacţionară a reînvierii corpora
ţiilor) sînt denumite aici în ironie congresele meeriaşilor care s-au 
ţinut în 1848 într-o serie de oraşe germane şi la care era enunţat 
programul utopic-reacţionar de reînviere a corporaţiilor. La 15 iulie 
1848 a avut loc la Frankfurt pe Main un congres al meseriaşilor din 
întreaga Germanie în scopul elaborării unui program comun. In 
urma refuzului patronilor de a permite calfelor să participe la con
gres în condiţii de egalitate cu ei, aceştia au organizat un congres 
al lor, invitînd să participe la el muncitori din diferite oraşe ale 
Germaniei de sud. Programul acestui congres a fost alcătuit şi el 
în spiritul doctrinei reacţionare a lui Winkelblech, care a participat 
personal la ambele congrese. - 274 

1 4 1  Cea de-a doua Cameră a parlamentului prusian a fost convocată 
la 5 februarie 1849, pe baza constituţiei acordate de Frederic-Wil
helm al IV-lea la 5 decembrie 1848, în urma loviturii de stat contra-
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revoluţionare din Prusia. Deşi alegerile în cea de-a doua Cameră 
s-au desfăşurat pe baza unei legi electorale extrem de ciuntite, in 
Cameră s-a format o puternică aripă stîngă opoziţionistă. La 
28 aprilie această Cameră a fost dizolvată de guvern. - 216 

1 42 Palatinatul nu are graniţe maritime. - 277 

1 43 La Rastatt a avut loc la 29-30 iunie 1849 ultima bătălie revoluţio
nară dată de armata badeneză împotriva trupelor prusiene. Restu
rile armatei badeneze, asediate în fortăreaţa de la Rastatt, au capi
tulat la 23 iulie. - 278 

1 44 Cuvîntarea ţinută de Kinkel la 4 aprilie 1849 în faţa curţii marţiale 
din Rastatt a fost publicată la 6-7 aprilie 1850 în „Abend-Post", 
ziar berlinez de orientare burghezo-democratică. Marx şi Engels au 
criticat cu asprime în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-6kono
mische Revue" această cuvîntare a lui Kinkel (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 32-326). - 280 

1 4 5  Goethe. „Leiden des jungen Werthers" („Suferinţele tînărului 
Werther"). - 282 

1 46 Este vorba de eliberarea din captivitate a regelui Angliei Richard 
Inimă de Leu, luat prizonier de ducele austriac Leopold I pe cînd 
se reîntorcea din cea de-a treia cruciadă (1190-1192). Legenda leagă 
eliberarea regelui de numele trubadurului francez Blondel, care ar 
fi fost, după cum spune legenda, poetul de curte al lui Richard 
Inimă de Leu. - 282 

1 47 „Household Words" - săptămînal literar englez ; a fost editat la 
Londra din 1850 pînă în 1859 de Charles Dickens. 

„Illustrated News" - denumire prescurtată a săptămînalului 
ilustrat englez „Illustrated London Ncws" ; apare din 1 842. - 28.1 

1 48 Palatul de cristal - clădire construită din metal şi sticlă pentru 
prima expoziţie mondială industrială-comercială din 1851 de la 
Londra. - 284 

1 49 „Der Kosmos" - săptămînal al emigranţilor democraţi mic-burghezi 
germani din Anglia ; a fost editat la Londra în 1851 de Enst Haug. 
La această revistă au colaborat Kinkel, Ruge, Ronge, Oppenheim 
şi Tausenau. Au apărut în total şase numere. - 284 

1 50 Potrivit constituţiei, în mai 1852 urmau să aibă loc în Franţa alege
rile prezidenţiale. Cercurile democraţiei mic-burgheze, şi în special 
cercurile de emigran\i, sperau că la această dată vor veni la putere 
partidele democrate. - 284 

1 5 1  Este vorba de campania pentru apărarea constituţiei imperiului, 
adoptată la 28 martie 1849 de Adunarea naţională de la Frankfurt. 
Această constituţie a fost respinsă de majoritatea guvenelor ger
mane. In mai-iunie au izbucnit revoluţii în Baden şi Palatinat cu 
scopul de a spnJmI constituţia. Totuşi Adunarea naţională de la 
Frankfurt nu a dat nici un sprijin răsculaţilor. Engels a făcut o 
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caracterizare a campame1 pentru constituţia imperiului în lucrările 
„Campania germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx 
şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 115-211) şi 
„Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" (vezi volumul de faţă, 
pag. 88-101). - 285. 

1 52 Incercările de a crea un birou central al emigraţiei germane erau 
îndreptate împotriva Comitetului social-democrat al emigranţilor, 
condus în această perioadă de Marx şi Engels (vezi adnotarea 118), 
şi aveau ca scop să împiedice înfiinţarea unei organizaţii de sine 
stătătoare a proletariatului. - 286 

1 53 D. Diderot. „Le neveu de Rameau" („Nepotul lui Rameau"), în 
„Oeuvres inedites de Diderot". Paris, 1821. - 287 

�54 „Clubul progresului categoric", înfiinţat la 5 iunie 1849 la Karlsruhe, 
cuprindea aripa mai radicală a democraţilor republicani mic-bur
ghezi (Struve, Tzschirner, Heinzen etc.), nemulţumiţi de politica 
capitulardă a guvernului Brentano şi de creşterea influenţei ele� 
mentelor de dreapta în cadrul acestui guvern. Clubul a propus lui 
Brentano să extindă revoluţia dincolo de graniţele Badenului şi 
Palatinatului şi să-şi completeze guvernul cu elemente radicale. 
Primind un răspuns negativ, membrii clubului au încercat la 
6 iunie să intimideze guvernul printr-o demonstraţie armată. Gu
vernul însă i-a silit să capituleze, recurgînd la ajutorul gărzii civile 
şi al altor unităţi militare. „Clubul progresului categoric" a fost 
închis. - 287 

-1 55 Vezi adnotarea 6. - 287 

1 56 Vezi adnotarea 16. - 288. 

� 57 Universităţile germane aveau de obicei patru facultăţi : facultatea 
de teologie, facultatea de drept, facultatea de medicină şi faculta
tea de filozofie. - 288 

l 58 „Deutscher Zuschauer" - săptămînal german de orientare radicală, 
editat la Mannheim din decembrie 1846 pînă în aprilie 1848 de 
democratul mic-burghez Struve, iar din iulie pînă în septembrie 
1848 la Basel. La Mannheim, săptămînalul, condus de democratul 
mic-burghez F. Mordes, a continuat să apară din iulie pînă în de
cembrie sub aceeaşi denumire, avînd ca subtitlu „Neue Folge" şi o 
nouă numerotare. - 288 

3 59 Este vorba de cărţile : K. Rotteck. „Allgemeine Weltgeschichte fiir 
alle Stande, von den friihesten Zeiten bis zum Jahre 1831". Bd. 1-4, 
Stuttgart, 1831-1833, şi K. Rotteck und K. Welcker. „Das Staats
Lexikon. Encyclopadie der sammtlichen Staatswissenschaften fiir 
alle Stande". Bd. 1-12, Alto na, 1845-1848. - 288 

1 6 0  G. Stuve. „Gundziige der Staatswissenschaft". Bd. 1-4. Primele 
două volume din această lucrare au apărut în 1847 la Mannheim, 
iar vol. 3 şi 4 în 1848 la Frankfurt pe Main. - 288 
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1 6 1 Este vorba de cartea : G. Struve. „Geschichte der drei Volkserhe
bungen in Baden". Berna, 1849. - 288 

1 62 Este vorba de „Republikanisches Regierungs-Blatt", organul demo
craţilor mic-burghezi ; a fost editat de G. Struve şi K. Blind la 
Lorrach în timpul celei de-a doua revoluţii din Baden în septem
brie 1848. Ziarul avea lozinca : „Deutsche Republik ! Wohlstand, 
Bildung, Freiheit flr Alle !". - 289 

1 63 Este vorba de cartea lui A. Goegg „Rlckblick auf die Badische 
Revolution unter Hinweisung auf die gegenwărtige Lage Deutsch
lands. Von einem Mitgliede der Badischen constituirenden Ver
sammlung".  Paris, 1850, apărută fără semnătura autorului. - 289 

1 64 „Deutsche Londoner Zeitung" - săptămînal al emigranţilor ger
mani din Londra, a apărut din aprilie 1845 pînă în februarie 1851 
la Londra, cu sprijinul material al ducelui Karl de Braunschweig: 
care renunţase la tron. Această publicaţie a fost scoasă de demo
cratul mic-burghez Louis Bamberger. Intre 1849 şi 1850 săptămî
nalul a publicat cu predilecţie articole ale lui K. Heinzen, G. Struve 
şi ale altor democraţi mic-burghezi. In afară de aceasta, în pagi
nile sale au fost reproduse „Manifestul Partidului Comunist" al lui 
K. Marx şi F. Engels (în martie 1848), primul capitol din lucrarea 
„Luptele de clasă în Fr.nţa" a lui K. Marx (în aprilie 1850), o parte 
din „A treia cronică internaţională" a lui K. Marx şi F. Engels (în 
februarie 1351), precum şi o serie de declaraţii semnate de Marx 
şi Engels. - 290 

1 65 Este vorba de mişcarea opoziţionistă a intelectualilor germani, care 
s-a desfăşurat după eliberarea Germaniei de sub jugul napoleonian. 
Numeroşi membri ai societăţilor studenţeşti de gimnastică, care 
fuseseră înfiinţate încă în perioada războiului de eliberare, s-au 
ridicat după Congresul de la Viena (vezi adnotarea 8) împotriva 
rînduielilor reacţionare din statele germane, organizînd manifestări 
politice, în cadrul cărora se revendica unificarea Germaniei. Asa
sinarea în 1819 a lui Kotzebue, agent ţarist şi adept al Sfintei 
Alianţe, de către studentul Sand a servit drept pretext pentru re
presaliile împotriva „demagogilor", cum au fost numiţi participanţii 
la această mişcare opoziţionistă în hotărîrile Conferinţei din august 
1819 de la Karlsbad a miniştrilor statelor germane. - 291 

1 66 G. W. F. Hegel. „Encyclopădie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrisse" („Schiţă a enciclopediei ştiinţelor filozofice"). Hei
delberg, 1817. - 291 

1 67 „Hallische Jahrbilcher" şi „Deutsche Jahrbiicher" - titlurile pre
scurtate ale unei reviste literare şi filozofice a tinerilor hegelieni, 
care a apărut la Leipzig, sub formă de cotidian, din ianuarie 1838 
pînă în iunie 1841 sub titlul : „Hallische Jahrbicher fiir deutsche 
Wissenschaft und Kunst", şi din iulie 1841 pînă în ianuarie 1843 
sub titlul „Deutsche Jahrbucher flr Wissenschaft und Kunst". 
Pînă în iunie 1841 revista a fost editată de A. Ruge şi T. Echter
meyer la Halle, iar începînd din iulie 1841 de A. Ruge la Dresda. 
In ianuarie 1843 revista „Deutsche Jahrblcher" a fost suspendată 
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de guvernul axon şi intezisă printr-un decret al Bundestagului 
pe teritoriul întregii Germanii. - 291 

1 68 „Berlinische Monatsschrift" - revistă a iluminiştilor germani ; a 
apărut din 1783 pînă în 1811. Revista şi-a schimbat denumirea in 
cîteva rînduri ; între 1799 şi 1811 la editarea ei a participat. 
F. Nicolai. - 291 

1 69 Este vorba de cărţile : G. W. F. Hegel. „Vorlesungen iber die 
Aesthetik" („Prelegeri despre estetică"). Bd. I-III ; Werke, Bd. X, 
Abt. 1-3, Berlin, 1835, 1837-1838 şi H. Heine. „Die romantische 
Schule" („Şcoala romantică"). Hamburg, 1836. - 292 

1 70 G. W. F. Hegel. „Phanomenologie des Geistes" („Fenomenologia spi
ritului"). Bamberg und Wlrzburg, 1807. - 294 

1 7 1  Este vorba de poemul satiric al lui H. Heine „Atta Troll", în care 
filistinul german este ridiculizat sub înfăţişarea ursului savant Atta 
Troll. - 295 

1 7 2  „Deutsch-Franzosische Jahrblcher" - au apărut la Paris, în limba 
germană, sub îngrijirea lui K. Marx şi A. Ruge. Nu a apărut decît 
un singur număr, dublu, în februarie 1844. In acest număr au fost 
publicate lucrările lui K. Marx : „Contribuţii la problema evreiască" 
şi „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Intro
ducere", precum şi scrierile lui F. Engels : „Schiţă a unei critici a 
economiei politice" şi „Situaţia Angliei. «Fast and Present» by 
Thomas Carlyle (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1, Editura 
politică, 1957, pag. 382-412, 413-427, 544-571, 572-598). Aceste lu
crări marchează trecerea definitivă a lui Marx şi Engels la mate
rialism şi comunism. Principala cauză a încetării apariţiei revistei 
au fost divergenţele de ordin principial dintre Marx şi radicalul 
burghez Ruge. - 295 

1 73 Palais-Royal - palat din Paris care aparţinea familiei OrÎeans. In 
deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale secolului al XIX-lea, în incinta pa
latului au fost amenajate săli de spectacol şi localuri de distracţie ; 
grădinile şi galeriile lui Palais-Royal serveau drept locuri de pro
menadă. - 295 

1 74 Este vorba de Sosisar - personaj din romanul frivol al lui Paul de 
Kock „Amamul lunii" ; tip de şmecher şi de beţivan. - 296 

1 75 Despre „Amicii luminii", vezi adnotarea 16. - 296 

176 M. Stiner. „Der Einzige und sein Eigenthum" („Unicul şi proprie
tatea sa"). Leipzig, 1845. - 296 

1 77 Expresie luată din „Manifestul electoral al partidului radical al re
formelor din Germania" (aprilie 1848), întocmit de A. Ruge, în care 
„redactarea raţiunii evenimentelor" era proclamată drept una din
tre sarcinile primordiale ale Adunării naţionale germane. - 296 

178 „Die Reform. Organ der demokratischen Partei" - ziar german, or
gan al democraţilor mic-burghezi ; a fost editat de A. Ruge şi 

41 - Marx-Engels - Opere, voi. 8 
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G. B. Oppenheim din aprilie 1848 la Leipzig şi Berlin, avînd ca 
redactor-şef pe E. Meyen ; din vara anului 1848 pînă la începutul 
deceniului al 6-lea a apărut la Berlin. - 297 

1 79 „La Reforme" - cotidian francez, organ al democraţilor republicani 
mic-burghezi şi al socialiştilor mic-burghezi ; a apărut la Paris din 
1843 pînă în 1850. Din octombrie 1847 pînă în ianua1ie 1848 Engels 
a publicat în acest ziar o serie de articole. - 297 

1 8 0  Este vorba de congresul al doilea al democraţilor, care s-a ţinut la 
Berlin între 26 şi 30 octombrie 1848. La congres au participat 260 
de delegaţi ai organizaţiilor democratice şi muncitoreşti din dife
ritele oraşe ale Germaniei. Compoziţia eterogenă a delegaţilor a 
dus însă la certuri şi divergen�e în problemele cele mai importante. 
In loc să adopte măsuri eficiente pentru mobilizarea maselor la 
lupta împotriva contrarevoluţiei, congresul s-a limitat să elaboreze 
un şir de rezoluţii sterile şi contradictorii. Astfel, în Apelul său de 
apărare a Vienei, adoptat la 29 octombrie, în urma propunerii lui 
Ruge, congresul a cerut guvernelor germane monarhiste să vină 
în ajutorul Vienei revoluţionare. Marx a criticat foarte aspru acest 
apel în coloanele „Noii gazete renane" (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, vol. 5, Editura politică, 1959, pag. 501-504). - 298 

1 8 1  „Neue Preussische Zeitung" - cotidian german, care a apărut la 
Berlin cu începere din iunie 1848, ca organ al camarilei contra
revoluţionare de la curte şi al iuncherilor prusaci. Ziarul era cu
noscut şi sub numele de „Kreuz-Zeitung", pentru că pe frontispiciul 
lui figura o cruce. - 298 

1 8 2  1n legătură cu tactica rezistenţei pasive, vezi volumul de faţă, 
pag. 78-82. - 298 

1 83 „Karlsruher Zeitung" - cotidian german, care a apărut din 1757, 
organul oficial al guvernului din Baden, în special al guvernului 
Breitano în 1849. - 299 

1 84 Este vorba de articolele lui Ruge apărute fără semnătură în săp
tămînalul liberal „The Leader" .. la 21 şi 28 decembrie 1850, sub 
titlul „Partidul democrat german". - 299 

1 85 „The Morning Advertiser" - cotidian englez, fondat la Londra în 
1794 ; în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-lea - organ al bur
gheziei radicale. - 299 

1 8 6  Arnold Winkelried - războinic elveţian semilegendar, participant 
la războiul de eliberare de sub j ugul austriac ; legenda spune că 
în timpul bătăliei care a avut loc la 9 iunie 1386 la Sempach (can
tonul Lucena) între elveţieni şi armatele ducelui Austriei, Leo
pold al III-le�, Winkelried, j ertfindu-şi viaţa, a făcut ca bătălia să 
fie cîştigată de elveţieni. - 300 

1 8 7  Marx şi Engels îl numeau pe Heinzen Rodomonte, după numele 
unui erou din poemul lui Ariosto „Orlando furioso" - Rodomonte, 
cunoscut prin palavrele şi lăudăroşeniile sale. - 301 

1 88 Este vorba de romanul moralizator şi sentimental „Călătoria Sofiei 
de la Memel pînă în Saxonia" al scriitoului german J. T. Hermes, 
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care a cunoscut o largă răspîndire în Germania la sfîrşitul secolu
lui al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. - 302 

1 89 Ahriman - denumirea grecească a lui Anhra-Mainiu, zeu antic 
persan, care personifica principiul răului în lume. Anhra-Mainiu se 
afla într-o veşnică şi neîmpăcată duşmănie cu Ahura-Mazda (în 
greceşte Ormuz), care personifica principiul binelui. - 303 

190 Din poveştile fraţilor Grimm „Aşterne-te masă, măgarul de aur şi 
ciomagul din traistă". La porunca stăpînului său, ciomagul ieşea 
lin traistă şi bătea pe duşmanii acestuia. - 303 

1 9 1  Billingsgate - piaţa de peşte din Londra renumită prin înjurătu
rile grosolane pe care le foloseau negustorii de acolo. - 303 

1 9 2  Este vorba de comedia lui Heinzen „Doktor Nebel, oder : Gelehr
samkeit und Leben". Koln, 1841. - 304 

1 93 Este vorba de cărţile : K. Heinzen. „Die Preussische Bireaukratie" 
(„Birocraţia prusiană"). Darmstadt, 1845 şi J. Venedey. „Preussen 
und Preussenthum" („Prusia şi prusacismul"). Mannheim, 1839. - 304 

1 94 Procedura judiciară franceză a fost introdusă în 1811 în regiunile 
din Germania cotropite de francezi. In regiunea renană ea s-a men
ţinut şi după alipirea acestei regiuni la Prusia în 1815 ; ea a fost 
înlocuită treptat cu procedura judiciară prusiană. - 304 

1 95 Este vorba de cartea : K. Heinzen. „Ein Stecl:brief" („Un mandat 
de arestare"). Schaerbeek, 1845. - 304 

1 96 „Schnellpost" - denumirea prescurtată a bisăptămînalului „Deutsche 
Schnellpost fir Europăische Zustănde, offeniliches und soziales 
Leben Deutschlands", organul emigranţilor democraţi mic-burghezi 
germani din S.U.A. ; a apărut la New York între 1843 şi 1851. In 
1848 şi 1851 K. Heinzen a fost redactorul gazetei, iar în 1851 a făcut 
parte din redacţie şi A. Ruge. Ziarul avea şi un supliment, „Wochen
blait der Deutschen Schnellpost". - 305 

1 97 „Mannheimer Abendzeitung" - cotidian german de orientare radi
cală, fondat în 1842 de K. Grin, devenit curînd după aceea unul 
dintre reprezentanţii „adevăratului socialism" (vezi adnotarea 1 5) .  
Ziarul şi-a încetat apariţia la sfirşitul anului 1848. - 305 

1 98 Este vorba de ediţia din 1848 a broşurii : K. Heinzen. „Frankreichs 
«Briderlicher Bund mit Deutschland-" („«Alianţa frăţească- a Fran
ţei cu Germania"). Rheinfelden. - 305 

1 99 Alcina - personaj din poemul lui Ariosto „Orlando furioso" : vră
jitoare făcătoare de rele. - 307 

200 Quakerii - (denumirea oficială - „Asociaţia prietenilor") - sectă 
creştină protestantă întemeiată în Anglia în timpul revoluţiei bur
gheze din secolul al XVII-lea şi care s-a bucurat de o largă răs
pîndire şi în America de Nord. Quakerii nu recunViieau biserica 
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oficială cu ritualul ei şi propovăduiau idei pacifiste. Quakeri ne
obişnuiţi (spre deosebire de membrii ortodocşi ai sectei - quakerii 
„abstinenţi") se numeau adepţii curentului apărut în deceniul al 
3-lea al secolului al XIX-lea, care preconiza reînnoirea dogmelor 
quakerismului. - 307 

201 Comitetul central european (denumirea completă - Comitetul cen
tral al democraţiei europene) a fost creat în iulie 1850 la Londra, 
din iniţiativa lui Mazzini. Comitetul era o organizaţie care grupa 
emigranţi burghezi şi mic-burghezi din diferite ţări. Organizaţia nu 
a fiinţat multă vreme, deoarece atît componenţa cît şi poziţiile ei 
ideologice erau extrem de neomogene. Comitetul central al demo
craţiei europene s-a destrămat de fapt încă din martie 1852 din 
cauza relaţiilor încordate dintre emigranţii democraţi italieni şi cei 
francezi. - 308 

202 „Proscrit" - titlul prescurtat al publicaţiei „Le Proscrit, jounal 
de la rcpublique universelle", organ lunar al Comitetului central al 
democraţiei europene ; a apărut la Paris în 1850. Au apărut dou. 
numere. Din redacţie făceau parte : Ledru-Rollin, Mazzini, Haug, 
E. Arago, Darasz, Delescluze, Worzel. De la sfîrşitul lunii octombrie 
1850 publicaţia a fost reorganizată, transformîndu-se în săptămî
nalul „La Voix du Proscrit", care a apărut la Saint-Amand (Franţa) 
pînă în septembrie 1851. - 308 

203 „Bremer Tages-Chronik" - cotidian democratic german, care a apă
rut din 1849 pînă în 1851 ; din martie 1850 a avut ca redactor-şef 
pe R. Dulon. - 308 

204 „Paris vaut bien une messe" („Parisul merită o liturghie") - cu
vinte rostite de Henric al !V-lea în 1593, în legătură cu promi
siunea parizienilor de a-l recunoaşte drept rege dacă va trece de 
la protestantism la catolicism. - 309 

205 Marea bătălie de la Bronnzell este denumită aici în ironie o mică 
ciocnire între avangarda prusiană şi cea austriacă, care a avut loc 
la 8 noiembrie 1850, în timpul revoluţiei din Kurhessen ; Prusia şi 
Austria, care se luptau pentru dobîndirea hegemoniei în Germania, 
îşi contestau una alteia dreptul de a interveni în treburile interne 
din Kurhessen, în scopul înabuşirii revoluţiei. Prusia a fost ne
voită să cedeze în acest conflict cu Austria, deoarece aceasta pri
mise sprijinul diplomatic al Rusiei. - 310 

206 „Jobs" - eroul poemului satiric „Jobsiada" al lui K. A. Kortum. 
care a devenit popular la sfirşitul secolului al XVIII-lea şi începu
tul secolului al XIX-lea. - 310 

207 Cuvintele şi expresiile pe care le ironizează Marx şi Engels sînt 
parafrazate după apelul „Către germani" al Comitetului central al 
democraţiei europene, publicat în noiembrie 1850 în săptămînalul 
„Voix du Proscrit". - 310 

208 Este vorba de Congresul intenaţional din august 1850 de la Frank
furt pe Main, convocat de pacifiştii burghezi. La acest congres au 
jucat un rol de seamă filantropul burghez american Burritt Elihu. 
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Cobden, liderul liber-schimbiştilor englezi ; Girardin, publicist şi om 
politic burghez francez ; liberalul german Jaup, fost şef al guver
nului liberal din Hessen-Darmstadt ; la congres au luat parte de 
asemenea reprezentanţi ai sectei religioase a quakerilor, precum şi 
un şef de trib indian. Cuvîntările rostite la congres au avut un 
caracter făţarnic şi bigot. - 310 

209 Este vorba de cartea : H. Harring. „Historisches Fragment lber die 
Entstehung der Arbeiter-Vereine und ihren Verfall in communistische 
Speculationen" („Fragment istoric despre apariţia asociaţiilor mun
citoreşti şi despre decăderea lor în speculaţii comuniste"). Londra, 
1852. - 313 

2 1 0  Festivitatea de la Hambach - manifestaţie politică care a avut loc 
la 27 mai 1832 lingă castelul Hambach din Palatinatul bavarez, 
manifestaţie organizată de reprezentanţii burgheziei liberale şi radi
cale germane. Participanţii la festivitate au chemat la unirea tutu
ror germanilor împotriva cîrmuitorilor din Germania în numele 
luptei pentru libertăţile burgheze şi transformări constituţionale. 
- 313 

2 1 1  Este vorba de „Deutschland" - organ democratic, care a apărut la 
Strassburg din decembrie 1831 pînă în martie 1832, editat de Harro 
Harring, precum şi de următoarele cărţi ale acestui autor : „Die 
Volker. Ein dramatisches Gedicht. Ehre. Freiheit. Vaterland".  
Strassburg, 1832 ; „Blutstropfen. Deutsche Gedichte" .  Strassburg, 
1832 ; „Die Monarchie, oder die Gesichte von Konig Saul". 
Strassburg, 1832 ; „M.nner-Stimmen, zu Deutschland's Einheit. 
Deutsche Gedichte". Strassburg, 1832. - 313 

2 1 2  Banda infernală (Schwefelbande) - iniţial denumirea unei asocia ţii 
studenţeşti de la Universitatea din Iena din deceniul al 8-lea al 
secolului al XVIII-lea, care avea o proastă reputaţie din cauza 
scandalurilor provocate de membrii ei ; mai tîrziu epitetul „bandă 
infenală" a devenit nume comun. - 315 

2 1 3  Este vorba de campania emigranţilor revoluţionari organizată de 
burghezul democrat Mazzini în 1834. Un detaşament de insurgenţi, 
format din emigranţi de diferite naţionalităţi, sub comanda lui 
Ramorino, a întreprins o incursiune în Savoia, prin Elveţia, dar a 
fost zdrobit de trupele piemonteze. - 315 

2 1 4  „Tînăra Europă" - uniune internaţională a organizaţiilor revolu
ţionare ale emigranţilor politici, creată în 1834 în Elveţia, din ini
ţiativa lui Mazzini şi care a fiinţat pînă în 1836. „Tînăra Europă" 
era formată din diferite organizaţii naţionale : „Tînăra !talie", „Tî
năra Polonie", „Tînăra Germanie" ş.a. Uniunea îşi propunea insta
urarea orînduirii republicane în statele europene. - 315 

215 In iunie 1844, fraţii Bandiera, membri ai unei organizaţii complo
tiste secrete, au debarcat, în fruntea unui mic detaşament de pa
trioţi italieni, pe coasta Calabriei. Scopul insurgenţilor era să dez
lăntuiască în Italia o revoluţie împotriva Bourbonilor napolitani şi 
a suzeranităţii austriece. In urma trădării comise de unul dintre 
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membrii detaşamentului, autorităţile au pus mîna pe participanţii 
la expediţie, iar fraţii Bandiera au fost împuşcaţi. - 317 

2 1 6  Este vorba de partizanii dinastiei germane Augustenburg, care con
testau regilor Danemarcii dreptul de domnie în Schleswig-Holstein. 
- 317 

217 Este vorba de conferinţa dintre Rusia, Austria şi Prusia convocată 
în 1850 la Varşovia, din iniţiativa Rusiei, cu scopul de a exercita 
presiuni asupra Prusiei pentru a o deterina să renunţe la planu
rile de unificare a Germaniei sub egida ei. - 321 

2 1 8  „La Patrie" - cotidian francez, fondat în 1841 ; în 1850 exprima in
teresele monarhiştilor uniţi, grupaţi în aşa-zisul partid al ordinii, 
fiind organul blocului lor electoral ; ulterior a devenit ziar bona
partist. - 321 

2 1 9  „L'Independence belge" - cotidian burghez fondat la Bruxelles în 
1831 ; organ al liberalilor. - 321 

220 Din cuvîntarea rostită de Hansemann la 8 iunie 1847 la şedinţa 
Dietei unite din Berlin. - 321 

221 Este vorba de constituirea, după revoluţia din februarie 1848 din 
Franţa, a unei comisii guvenamentale pentru problema muncito
rească, care se întrunea în palatul Luxemburg de la Paris. Această 
aşa-zisă comisie de la Luxemburg a fost înfiinţată de burghezie cu 
scopul de a distrage masele muncitoare de la acţiuni revoluţionare ; 
ea nu dispunea nici de mijloace financiare şi nici de vreo putere 
oarecare. Activitatea practică a comisiei, la conducerea căreia se 
afla Louis Blanc, se reducea la mediaţii între muncitori şi patroni. 
După acţiunea maselor muncitoare din 15 i 1848 (vezi adnota
rea 30) guvernul a lichidat comisia. - 322 

222 Toastul lui Blanqui, pe care organizatorii mitingului de la 24 fe
bruarie 1851 (aşa-zisul „banchet al celor egali") au încercat să-l 
ascundă opiniei publice, a fost publicat într-o serie de ziare fran
ceze. Marx şi Engels au tradus acest toast în limba germană şi 
engleză, scriind şi o prefaţă (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, 
Editura politică, 1960, pag. 584-586). Traducerea germană a fost ti
părită într-un tiraj mare şi difuzată în Germania şi în Anglia. - 322 

223 Marx şi Engels dau lui Kinkel numele prorocului biblic Ieremia. 
„Plîngerile lui Ieremia" la dărîmarea Ierusalimului au intrat în lite
ratură ca model de vaiete şi jelanii amare (de aici şi expresia iere
miade). - 324 

224 „The Morning Chronicle" - cotidian burghez englez, care a apărut 
la Londra din 1770 pînă în 1862 ; organ al whigilor, la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului trecut organ l partizanilor lui Peel, 
apoi organ l conservatorilor. - 325 

225 Este vorba de lovitura de stat de la 2 de:embrie 1851 a lui Ludovic 
Bonaparte în Franţa. - 325 
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226 Apocalipsul - una dintre scrierile apărute în poca creştinismului 
primitiv şi cuprinsă în Noul testament. Paternitatea acestei cărţi 
este atribuită apostolului Ioan. Prorocirile mistice despre „sfîrşitul 
lumii" şi „a doua venire a lui Hristos" cuprinse în Apocalips au 
fost adeseori folosite de mişcările populare eretice dii evul mediu. 
Mai tîrziu Apocalipsul a fost folosit de popi pentru înspăimîntarea 
maselor populare. - 326 

227 Vezi adnotarea 93. 326 

228 Vezi adnotarea 33. 327 

229 „New Yorker Staatszeitung" cotidian democratic german, fondat 
în 1834 ; ulterior unul dintre organele partidului democrat din 
S.U.A. - 330 

230 Marx şi Engels dau lui Scharttner numele de Silenus - care în 
mitologia greacă era însoţitorul lui Dionisos, zeul vinului şi al pod
goriilor. - 333 

231 Goethe. „Anmerkungen iber Personen und Gegenstande, deren in 
dem Dialog : „Rameau's Neffe" erwahnt wird". - 334 

232 Pistol - personaj dintr-o serie de piese ale lui Shakespeare („Ne
vestele vesele din Windsor", „Henric al !V-lea", „Henric al V-lea" ; 
tipul fanfaronului şi al mincinosului.. - 335 

233 Vezi adnotarea 90. - 337 

234 Preparlamentul - adunarea oamenilor politici din statele germane, 
care s-a întrunit la Frankfurt pe Main între 31 martia şi 4 aprilie 
1848. Majoritatea covîrşitoare a delegaţilor preparlamentului apar
ţinea curentului monarhist-constituţional. Preparlamentul a adoptat 
o hotărîre cu privire la convocarea unei adunări naţionale pe în
treaga Germanie şi a elaborat un proiect al „Drepturilor şi reven
dicărilor fundamentale ale poporului german", document care pro
clama în vorbe unele libertăţi burgheze, în fapt însă lăsa neatinse 
bazele regimului absolutist semifeudal existent în Germania. - 338 

235 Marx şi Engels dădeau lui Heinzen numele de Ianus - zeu antic 
roman, care era reprezentat ca avînd două feţe ; în sens figurat !anus 
înseamnă om cu două feţe. „!anus" era şi titlul ziarului editat de 
Heinzen între 1851 şi 1852 în S.U.A„ în care l-a atacat pe Marx. - 338 

236 Sfîntul Gral - conform unei legende medievale, o cupă preţioasă, 
înzestrată cu o putere miraculoasă. - 341 

237 Aluzie la poemul comic al unui autor necunoscut din Grecia antică 
„Războiul dintre broaşte şi şoareci" („Batrahomiomahia"), o parodie 
a epopeii lui Homer. - 341 

238 Este vorba de ideile expuse de Willisen în cartea : „Theorie des 
grossen Krieges angewendet auf den russisch-polnischen Feldzug 
von 1831". In zwei Theilen („Teoria războiului de mari proporţii, cu 
aplicaţii la campania ruso-poloneză din 1831". In două părţi) Berlin, 
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1840. In construcţiile sale teoretice, Willisen nu pornea de la ma
terialul faptic funizat de istoria artei militare, ci de la o serie de 
principii filozofice abstracte. - 343 

239 Este vorba de detaşamentul format de Willich din emigranţi ger
mani - muncitori şi meseriaşi -, la Besan;;on (Franţa) în noiembrie 
1848. Membrii detaşamentului primeau subsidii din partea guver
nului francez ; la începutul anului 1849 aceste subsidii au fost 

sistate. Detaşamentul s-a încadrat ulterior în aşa-zisul corp al lui 
Willich, care a participat la revoluţia din mai 1849 din Baden
Palatinat. - 344 

240 Este vorba de cîntul 34 din poemul lui Ariosto „Orlando furioso". 
Poemul lui Ariosto a fost scris ca o continuare a poemului lui 
Bojardo „Orlando innamorato". - 345 

2 4 1  Expresie aparţinînd lui Cato cel Bătrîn, citată de Cicero în cartea 
„De divinatione" ; haruspicii erau în Roma antică preoţi care pre
vesteau viitorul citind în măruntaiele animalelor de jertfă. - 348 

242 Este vorba de „Bătălia hunilor" - tablou vestit al pictorului german 
Kaulbach. Tabloul reprezintă bătălia dintre spiritele luptătorilor 
căzuţi, bătălie care se desfăşoară în văzduh, deasupra cîmpului de 
luptă. - 352 

243 Parsifal - eroul unei serii de poeme medievale ; cavaler care a 
pornit în căutarea sfîntului Gral (vezi adnotarea 236) ; săvîrşind o 
serie de isprăvi, Parsifal devine păzitorul sfîntului Gral. - 357 

244 Cu articolul „Alegerile din Anglia. - Toyi şi whigii" începe de 
fapt colaborarea lui Marx la ziarul „New York Daily Tribune" (vezi 
adnotarea 2). Pînă atunci el trimisese ziarului numai articolele din 
seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania", scrise de Engels. 
Iniţial articolul a fost scris de Marx în limba germană pentru a i 
inclus în articolul „Cartiştii" şi a fost trimis la 2 august 1852 la 
Manchester lui Engels pentru a-l traduce în limba engleză. Pînă la 
sfîrşitul lunii ianuarie 1853, Engels traducea, de regulă, articolele 
lui Marx ; după aceea, acesta a stăpînit atît de bine limba literară 
engleză, încît a început să-şi scrie singur corespondenţele în en
gleză. Traducînd, Engels împărţea uneori un articol mare în două 
părţi, pe care Marx le expedia apoi unui ziar ca articole de sine stătă
toare. Astfel, în cazul de faţă, Enge1s a împărţit articolul trimis 
de Marx în două părţi : „Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii" 
şi „Cartiştii". 

In octombrie 1852 articolele menţionate, precum şi articolele 
„Corupţia în alegeri" şi „Rezultatele alegerilor" au fost republicate 
într-o serie de numere din gazeta „The People's Paper" sub titlul : 
„Alegerile generale din Marea Britanie". lntr-o variantă a articolu
lui „Cartiştii", publicat în „People's Paper", au fost omise unele 
materiale luate de Marx chiar din ziarul respectiv. 

„The People's Paper" - săptămînal cartist, fondat în mai 1852 la 
Londra de către E. Jones, unul dintre conducătorii aripii de stînga a 
cartiştilor, prieten al lui Marx şi Engels. Din octombrie 1852 pînă în 
mai 1856, Marx şi Engels au colaborat la acest săptămînal, ajutînd 
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totodată şi la redactarea lui. In afară de reproducerea celor ai 
importante articole ale lui Marx apărute în „New York Daily 
Tribune", ziaul a publicat şi o serie de articole scrise special pentu 
el de Marx şi Engels. In această perioadă, „People's Paper" a 
apărat în mod consecvent interesele clasei muncitoare şi a propagat 
ideile socialismului. Apropierea lui Jones de radicalii burghezi a 
dus la încetarea colaborării lui Marx şi Engels la „People's Paper" 
şi ruperea temporară a legăturilor lor cu Jones. In iunie 1858 ziaul 
a trecut în mîinile unor afacerişti burghezi. - 359 

245 Şcoala manchesteriană - curent economic, care exprima interesele 
burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, mi
litau pentru libertatea comerţului şi pentu 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 1838 au organizat Liga împo
ti.va legilor cerealelor. In deceniile al 5-lea şi al 6-lea, liber-schim
biştii au format o grupare politică aparte, care a constituit al 
tîrziu aripa de stînga a partidului liberal. - 359 

246 High Church - curent în sinul bisericii anglicane, care avea adepţi 
mai ales în rîndurile aristocraţiei ; păstra vechile ritualuri fastuoase, 
subliniind astfel continuitatea ei cu catolicismul. Spre deosebire de 
High Church, al doilea curent din biserica anglicană - Low Church 
-, care era răspîndit mai ales în rîndurile burgheziei şi ale cleru
lui inferior, punea accentul pe propovăduirea moralei creştine 
burgheze. - 359 

247 Bilul cu privire la abrogarea legilor cerealelor a fost adoptat în 
iunie 1846. Aşa-numitele legi ale cerealelor, prin care se urmărea 
îngrădirea sau interzicerea importului de cereale din străinătate, au 
fost introduse în Anglia în interesul marilor proprietari funciai 
- landlozii. Adoptarea bilului din 1846 a însemnat victoria bur
gheziei industriale, care lupta împotriva legilor cerealelor sub lo
zinca libertăţii comerţului. - 359 

248 Whigii - denumirea unui partid din S.U.A. care reprezenta mai 
ales interesele burgheziei industriale şi financiare şi la care aderase 
şi o parte din plantatori. Partidul whigilor a existat din 1834 pînă 
în 1852, cînd ascuţirea luptei în legătură cu problema sclaviei a 
dus la o sciziune şi la o regrupare a partidelor politice din S.U.A. 
Majoritatea whigilor au constituit în 1854, împreună cu o parte din 
partidul democrat şi cu partidul fermierilor (Free Soil Party) parti
dul republican, care s-a ridicat împotriva sclaviei. Cealaltă parte 
a whigilor a aderat la partidul democrat, care apăra interesele 
plantatorilor propietari de sclavi. - 361 

249 G. W. Cooke. „The History of Party ; from the Rise of the Whig 
and Toy Factions, in the Reign of Charles II, to the Passing of 
the Reform Bill" („Istoria partidelor de la apariţia fracţiunii whigi
lor şi torylor, sub domnia lui Carol al Ii-lea, pînă la adoptarea legii 
cu privire la reforma electorală"). Vol. 1-3, Londra, 1836-1837. 

- 361 

250 Aluzie la porecla ironică „John limită extremă", dată de către radi
cali lideului partidului whig John Russell, după discursul său din 
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1837, în care a caracterizat reforma parlamentară din 1832 ca limita 
extremă a dezvoltării constituţionale a Angliei. - 362 

251  Denumirea de „revoluţie glorioasă" a fost dată în istoriografia en
gleză burgheză loviturii de stat din 1688, după care în Anglia s-a 
consolidat monarhia constituţională, bazată pe un compromis între 
aristocraţia funciară şi burghezia financiară. - 362 

252 Este vorba de reforma electorală, votată de parlamentul englez în 
1831 şi sancţionată definitiv de Camera lorzilor în iunie 1832. Re
forma era îndreptată împotriva monopolului politic al aristocraţiei 
funciare şi financiare şi a dat acces în parlament reprezentanţilor 
burgheziei industriale. Proletariatul şi mica burghezie, care au 
constituit principala forţă în lupta pentru reformă. au fost înselate 
de burghezia liberală şi nu au căpătat drept de vot. - 362 

253 Curtea de justiţie a lordului-cancelar, sau tribunalul legitim, -
unul dintre tribunalele superioare din Anglia, iar după reforma 
judiciară din 1873 o secţie a curţii supreme. De competenţa acestei 
curţi, condusă de lordul cancelar, erau procesele privitoare la moş
teniri, obligaţii contractuale, societăţi pe acţiuni etc. Competenţa 
acestei curţi se împletea adeseori cu competenţa altor curţi supe
rioare ; în opoziţie cu dreptul cutumiar englez adoptat de alte tri
bunale, procedura judiciară a curţii de justiţie a lordului cancelar 
era aplicată pe baza aşa-zisului „drept legitim". - 366 

254 Freeholderi - una dintre categoriile de mici proprietari de pămînt 
din Anglia care se trag din „deţinătorii liberi" din evul mediu. - 36' 

255 Este vorba de proiectul de lege cu privire la reforma electorală, în 
legătură cu care Russell a făcut o declaraţie preliminară în februa
rie 1852 ; totuşi proiectul de lege nu a fost supus dezbaterii parla
mentului. El a fost analizat de Engels în articolele despre Anglia 
(vezi volumul de faţă, pag. 227-231). - 370 

256 Este vorba de alocaţiile acordate de parlamentul englez în 1846 
pentru construirea unei noi clădiri a colegiului catolic din Maynooth 
(Irlanda) şi de alocaţiile pentru întreţinerea lui. Aceste măsuri 
urmăreau să atragă de partea claselor dominante din Anglia clerul 
catolic irlandez şi să slăbească in felul acesta mişcarea de eliberare 
naţională din Irlanda. 

Dissenteri - reprezentanţii sectelor şi curentelor religioase care 
se abăteau într-o măsură sau alta de la dogmele bisericii anglicane 
oficiale. - 37 3 

257 39 de articole - simbolul credinţei bisericii anglicane, adoptat de 
parlamentul englez în 1571. - 375 

258 Vezi adnotarea 244. - 376 

259 Este vorba de pogromul împotriva irlandezilor, care a avut loc la 
29-30 iunie 1852 în oraşul Stockport (districtul Cheshire, Anglia), 
ponit de o mulţime fanatică de protestanţi englezi, cu îngăduinţa 
autorităţilor locale şi a poliţiei. Casele catolicilor irlandezi, care 
formau aproape o treime din populaţia oraşului, au fost devastate, 
în rîndurile irlandezilor au fost morţi şi zeci de răniţi ; în acelaşi 
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timp poliţia a arestat mai bine de o sută de irlandezi nevinovaţi, 
sub pretextul că ar fi luat parte la tulburări. Evenimentele din 
Stockport au dus la o nouă ascuţire a vrajbei naţionale între englezi 
şi irlandezi. - 377 

260 După mitologia greacă cureţii păzeau pe insula Creta pe pruncul 
Zeus (zeul suprem al cerului ; în mitologia Romei antice îi cores
punde Jupiter), ascuns acolo de mama lui, zeiţa Rhea, pentru a-1 
feri de tatăl lui, titanul Cronos, care-şi devora copiii de teamă că 
urmaşii îi vor lua puterea. Cureţii înăbuşeau ţipetele noului născut 
Zeus lovind cu săbiile în scuturi. - 379 

26 1 Potrivit procedurii adoptate de parlamentul englez, în cazul dez
baterii unor probleme foarte importante, Camera comunelor întru
nită în şedinţă plenară se declară comitet al întregului parlament 
(Committee of the whole House) ; în asemenea şedinţe îndatoririle 
de preşedinte (Chairman of the Committees) sînt îndeplinite de una 
dintre persoanele trecute pe lista de preşedinţi, desemnată în mod 
special de preşedintele Camerei comunelor pentru a conduce şedinţa 
respectivă. - 384 

262 Legile cu privire la navigaţie se numeau legile protecţioniste, adop
tate de parlamentul englez în cursul celei de-a doua jumătăţi a 
secolului al XVII-lea, începînd din 1651, prin care se urmărea spri
jinirea navigaţiei engleze ; aceste legi au fost abrogate în 1849. - 384 

263 Centralizarea - organul executiv conducător al Asociaţiei democrate 
poloneze, creat în 1836. Asociaţia democrată a apărut în Franţa 
în 1832 ca organizaţie a aripii de stînga, şleahtică-burgheză, a emi
graţiei poloneze. Programul Asociaţiei prevedea desfiinţarea servi
tuţilor feudale şi a inegalităţii stărilor sociale, să se cedeze ţărănimii 
loturi de pămînt fără răscumpărare, precum şi o serie de alte 
măsuri progresiste. Asociaţia democrată a participat activ la pre
gătirea insurecţiei de la Cracovia din 1846, ponită în scopul elibe
rării naţionale a Poloniei. Din vara anului 1849, după interzicerea 
Asociaţiei democrate poloneze în Franţa, sediul Centralizării a fost 
mutat la Londra, totuşi majoritatea membrilor Asociaţiei a conti
nuat să rămînă în Franţa. Deceniul al 6-lea a fost o perioadă de 
divergenţe ideologice în sînul Asociaţiei democrate. In 1862, o dată 
cu înfiinţarea în Polonia a unui Comitet naţional central pentru pre
gătirea insurecţiei, Asociaţia democrată a hotărît să se dizolve. - 389 

264 Legea pentru asistenţa săracilor, adoptată în 1834, admitea o singură 
formă de ajutorare a săracilor : cazarea lor în case de muncă cu 
regim de muncă obligatorie ca în închisori ; aceste case erau denu
mite de popor „bastilii pentru săraci". - 392 

265 Marx citează din ziarul „Times" din 22 septembrie 1852. - 395 

266 Este vorba de cărţile lui T. Tooke : „A History of Prices, and of 
the State of the Circulation, from 1793 to 1837" („Istoria preţuri_or 
şi a situaţiei circulaţiei din 1793 pînă în 1837"). Vol. I-II, Londra, 
1838, „A History of Prices, and of the State of the Circulation, in 
1838 and 1839" („Istoria preţurilor şi a situaţiei circulaţiei în 1838 
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şi 1839"). Londra, 1840, şi „A Histoy of Prices, and of the State of 
the Circulation, from 1839 to 1847 inclusive" („Istoria preţurilor şi 
a situaţiei circulaţiei din 1839 pînă !n 1847 inclusiv"). Londra, 
1848. - 397 

267 „Lloyd's Weekly London Newspaper" - săptămînal englez de orien
tare liberală, a apărut sub titlul de mai sus din 1843 pînă în 
1918. - 398 

268 "The Hull Advertiser• - publicaţie engleză, organ al radicalilor 
burghezi ; a apărut din 1799 pînă în 1867. - 399 

269 Vezi adnotarea 104. - 400 

270 Tribunalul regal - unul dintre tribunalele superioare din Anglia ; 
după reforma din 1873 a devenit o secţie a Tribunalului suprem. 

Tribunalul regal judeca procesele penale şi civile şi avea dreptul să 
revizuiască hotărîrile a o serie de tribunale inferioare. - 400 

!71 Este vorba de tribunalul pentru procese civile - unul dintre tribu
nalele superioare din Anglia, în care procedura juridică urma drep
tul cutumiar englez (după reforma din 1873 el a devenit o secţie 
a Tribunalului suprem). Tribunalul pentru procese civile avea în 
competenţa sa, pe lîngă alte probleme, şi examinarea apelurilor la 
hotărîrile revizorilor-jurişti în legătură cu listele de alegători. Po
trivit dreptului cutumiar englez, numai problemele de drept, adică 
problemele care se refereau la încălcarea normelor de drept şi de 
procedură, puteau i supuse spre examinare Curţii de apel ; potrivit 
dreptului cutumiar, problemele de fapt, adică problemele care se 
refereau la împrejurările concrete ale obiectului procesului, erau de 
competenţa Curţii cu juri. - 401 

"272 „The Morning Herald" - cotidian englez de orientare conservatoare, 
a apărut la Londra din 1780 pînă în 1869. - 407 

273 „The Guardian" - săptămînal englez, organ al bisericii anglicane ; 
fondat la Londra în 1846. - 407 

274 Cinci porturi (Cinque ports) - asociaţie a oraşelor maritime din 
Anglia de sud-vest, înfiinţată în evul mediu ; denumirea asociaţiei 
provine de la numărul porturilor care au intrat iniţial în ea. Aso
ciaţiei i s-au acordat privilegii în domeniul comerţului maritim şi 
al pescuitului, în acelaşi timp ea era însă obligată să pună la dis
poziţia regelui vase de război şi echipament. Funcţia de guvernator 
al celor cinci porturi, care în evul mediu avea largi împuterniciri 
administrative şi juridice, s-a transformat o dată cu întemeierea 
flotei regale permanente într-o sinecură dintre cele mai de seamă 
ale monarhiei engleze. - 408 

275 „The Morning Post" - cotidian englez conservator ; a apărut la 
Londra din 1772 pînă în 1937. - 408 

276 „The Globe" - denumire prescurtată a cotidianului englez „The 
Globe and Traveller", care a apărut la Londra cu începere din 1803 ; 
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organ al whigilor, iar în perioadele cînd erau la guvern - oiciosul 
guvenului ; începînd din 1866, organ al consevatorilor. - 409 

277 Nestor - după mitologia greacă, cel mai bătrîn şi mai înţelept dintre 
eroii greci care au luat parte la războiul troian ; în tradiţia literară 
a intrat ca tipul bătrînului înţelept datorită experienţei cîştigate 
de-a lungul vieţii. - 410 

278, Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. - 41 1 

279 Vezi adnotarea 107. - 412 

280 Este vorba de Comitetul executiv al Asociaţiei cartiste naţionale, 
întemeiată în iulie 1840. Această Asociaţie a fost primul partid de 
masă al muncitorilor în istoria mişcării muncitoreşti, care în anii 
de avînt al cartismului a numărat aproximativ 40.000 de membri. 
In activitatea asociaţiei s-a făcut simţită lipsa unităţii ideologice şi 
tactice în rîndurile membrilor ei şi ideologia mic-burgheză a majo
rităţii liderilor cartişti. După înfringerea cartismului în 1848, Aso
ciaţia a intrat în declin, iar în deceniul al 6-lea ea şi-a încetat acti
vitatea. - 414 

281 Vezi adnotarea 85. - 419 

282 Vezi adnotarea 117. - 419 

283 Articolul „Recentul proces de la Colonia" a fost scris de Engels, la 
rugămintea lui Marx, pentru „New York Daily Tribune". Ulterior 
el a fost inclus în seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în 
Germania", pregătită pentru tipar de către Eleanor Marx-Aveling 
şi publicată în volum separat în 1896, în locul ultimului articol din 
această serie, care a fost promis de Engels, dar n-a apărut în 
ziar. - 422 

284 Este vorba de Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă 
internaţională a proletariatului. Intemeierea ei a fost precedată de 
o intensă activitate desfăşurată de Marx şi Engels în vederea asi
gurării coeziunii ideologice şi organizatorice a socialiştilor şi mun
citorilor înaintaţi din diferite ţări. In acest scop, la începutul anu
lui 1846, ei au organizat, la Bruxelles, Comitetul comunist de 
corespondenţă. Marx şi Engels au apărat ideile comunismului ştiin
ţific, ducînd o luptă dîrză împotriva comunismului egalitarist-vulgar 
al lui Weitling, împotriva „adevăratului socialism" şi utopiilor mic
burgheze ale lui Proudhon, care-şi exercitau influenţa lor îndeosebi 
asupra membrilor Ligii celor drepţi, o organizaţie conspirativă a 
muncitorilor şi meseriaşilor care îşi avea comunităţile ei în Ger
mania, Franţa, Elvetia şi Anglia. Conducerea de la Londra a Ligii 
celor drepţi, convingîndu-se de justeţea concepţiilor lui Marx şi 
Engels, le-a propus, la sfîrşitul lunii ianuarie 1847, să intre în Ligă, 
să participe la reorganizarea ei şi să elaboreze un program al Ligii 
bazat pe principiile proclamate de ei. Marx şi Engels au acceptat 
această propunere. 
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La începutul lunii iunie 1847 a avut loc, la Londra, congresul 
igii celor drepţi, care a intrat în istorie ca primul Congres al Ligii 
comuniştilor. La lucrările lui au luat parte Engels şi W. Wolff. La 
acest congres organizaţia a căpătat numele de Liga comuniştilor, 
iar lozinca, destul de imprecisă, de pînă atunci - „Toţi oamenii 
sînt fraţi !" - a fost înlocuită cu lozinca intenaţionalistă de luptă a 
partidului proletar - „Proletari din toate ţările, uniţi-vă !" Con
gresul a examinat totodată şi „Statutele Ligii comuniştilor", la a 
căror elaborare a participat îndeaproape şi Engels. In noile statute 
au fost precizate ţelurile finale ale mişcării comuniste şi înlăturate 
punctele care imprimau organizării ei un caracter conspirativ. La 
baza organizării Ligii au fost puse principii democratice. Statutele 
ei au fost definitiv adoptate la cel de-al doilea Congres al Ligii 
comuniştilor (vezi K. MaTX şi F. Engels, Opere, vol. 4, Editura 
politică, 1958, pag. 576-582). La lucrările acestui congres, care a avut 
loc la Londra între 29 noiembrie şi 8 decembrie 1847, au participat 
şi Marx şi Engels. In cursul dezbaterilor, care au durat mai multe 
zile, ei au apărat principiile comunismului ştiinţific, pe care con
gresul le-a adoptat în unanimitate. Din însărcinarea congresului, ei 
au scris documentul-program „Manifestul Partidului Comunist" 
(vezi K. MaTx şi F. Engels, Opere, vol. 4, Editura politică, 1958, 
pag. 461-500), care a fost publicat în februarie 1848. 

La sfîrşitul lunii februarie 1848, după ce a izbucnit revoluţia 
în Franţa, Organul Central de la Londra al Ligii a trecut condu
cerea Ligii asupra Comitetului de circumscripţie de la Bruxelles, 
în frunte cu Marx. După expulzarea lui Marx din Bruxelles, sediul 
noului Organ Central se stabileşte la Paris, unde se mută Marx. 
Engels este şi el ales în Organul Central. In jumătatea a doua a lunii 
martie şi începutul lunii aprilie 1848, Organul Central organizează 
întoarcerea în patrie a cîtova sute de muncitori germani, în cea 
mai mare parte membri i Ligii comuniştilor, cu scopul de a parti
cipa la revoluţia germană care începuse. „Revendicările partidului 
comunist din Germania", formulate de Marx şi Engels la sfîrşitul 
lunii martie, au constituit platforma politică a Ligi! comuniştilor 
în această revoluţie (vezi K. IaTx şi F. Engels, Opere, vol. 5, Edi
tura politică, 1959, pag. 3-5). 

După sosirea lor în Germania, la începutul lunii aprilie 1848, 
Marx, Engels şi adepţii lor s-au convins că, datorită stării de îna
poiere a Germaniei, datorită izolării şi nivelului de conştiinţă poli
tică nu îndeajuns de ridicat al muncitorilor germani, 200-300 de 
membri ai Ligii comuniştilor, împrăştiaţi în întreaga ţară, nu 
vor putea să exercite o influenţă destul de mare asupra maselor 
largi ale poporului. De aceea Marx şi Engels au considerat că e 
necesar să acţioneze la flancul de extremă stingă, efectiv proletar, 
al mişcării democratice. Ei au intrat în Asociaţia democrată de la 
Colonia şi au recomandat adepţilor lor să intre în organizaţiile 
democrate pentru a apăra acolo poziţiile proletariatului revoluţio
nar, pentru a critica inconsecvenţa şi şovăielile democraţilor mic
burghezi şi a-i împinge la acţiuni hotărîte. Totodată ei le-au atras 
atenţia asupra importanţei organizării unor asociaţii muncitoreşti, 
asupra educării politice a proletariatului şi creării premiselor 
pentru formarea unui partid proletar de masă. Centrul de conducere 
şi de îndrumare a membrilor Ligii comuniştilor devenise acum 
„Noua gazetă renană", care era redactată de Marx (vezi adno-
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tarea 34). La sfîrşitul anului 1848, Organul Central de la Londra l 
Ligii a încercat să restabilească legăturile întrerupte şi l-a trimis 
pe Joseph Moll în calitate de emisar în Gemania pentru reorgani
zarea Ligii. Organul Central de la Londra a introdus în statutul din 
1847 unele modificări, care micşorau importanţa principială a acestui 
document. Astfel, în loc de răstunarea burgheziei, instaurarea do
minaţiei proletariatului şi construirea societăţii comuniste fără 
clase, se proclama ca scop al Ligii constituirea republicii sociale. 
Misiunea încredinţată lui Moll în iana 1848-1849 în Germania n-a 
fost încununată de succes. 

In aprilie 1849, Marx, Engels şi adepţii lor s-au retras din Aso
ciaţia democrată. Experienţa politică căpătată de masele muncito
reşti, dezamăgirea ce le-o pricinuise democraţia mic-burgheză au 
permis, în acel moment, să se pună în mod practic problema for
mării unui partid proletar de sine stătător. Marx şi Engels n-au 
reuşit însă să realizeze acest plan. Curînd a început insurecţia în 
sud-vestul Germaniei, a cărei înfrîngere a însemnat, de fapt, sfîr
şitul revoluţiei germane. 

In cursul revoluţiei s-a văzut că concepţiile Ligii comuniştilor, 
expuse în „Manifestul Partidului Comunist", erau singurele juste 
'şi că Liga a fost o minunată şcoală de activitate revoluţionară : 
membrii ei au participat pretutindeni în mod activ la mişcare, 
ap.rînd, în coloanele presei, pe baricade şi pe cîmpurile de bătălie, 
poziţiile clasei celei mai revoluţionare, poziţiile proletariatului. 

Infrîngerea revoluţiei a însemnat o lovitură prea grea pentru 
Liga comuniştilor. Mulţi dintre membrii ei erau în închisori sau în 
emigraţie, adresele lor se pierduseră, legăturile erau rupte, iar co
munităţile încetaseră pretutindeni să mai funcţioneze. Pierderi în
semnate au avut de suferit şi organizaţiile Ligii din afara Ger
maniei. 

In toamna anului 1849, majoritatea conducătorilor Ligii s-au 
întrunit la Londra. Eforturile noului Organ Central reorganizat, 
condus de Marx şi Engels, au dus în primăvara anului 1850 la refa
cerea vechii organizaţii şi la înviorarea activităţii Ligii comunişti
lor. In „Adresa Organului Certral către Liga comuniştilor", scrisă 
de Marx şi Engels în martie 1850 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 263-273), s-a făcut bilanţul revo
luţiei din 1848-1849 şi s-a trasat sarcina creării unui partid de sine 
stătător al proletariatului, independent de mica burghezie. In 
„Adresă" a fost formulată pentru prima oară ideea revoluţiei neîn
trerupte. In martie 1850 începe să apară un nou organ de propa
gandă comunistă : „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische 
Revue". 

In vara anului 1850, în cadrul Organului Central al Ligii comu
niştilor s-au accentuat divergenţele principiale în problema tacticii. 
Majoritatea membrilor Organului Central, în frunte cu Marx şi 
Engels, s-au opus cu hotărîre tacticii sectare, aventuriste a fracţiunii 
Willich-Schapper, care preconiza dezlănţuirea imediată a revoluţiei, 
fără a ţine seama de legile obiective şi de situaţia politică reală din 
Europa. în opoziţie cu această tactică, Marx şi Engels subliniau pe 
toate căile că, în condiţiile ofensivei reacţiunij, principala sarcină a 
Ligii comuniştilor consta în a propaga comunismul ştiinţific şi a 
pregăti cadre de revoluţionari proletari pentru viitoarele lupte revo
luţionare. Activitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper a dus 
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la ruptura cu această fracţiune la mijlocul lunii septembrie 1850. 
In şedinţa de la 15 septembrie 1850 (vezi volumul de faţă, pag. 595-
600), la propunerea lui Marx, împutenicirile Organului Central au fost 
transmise Comitetului de circumscripţie de la Colonia. Comunităţile 
Ligii comuniştilor din Gemania au aprobat, pretutindeni, hotă
rîrea majorităţii Organului Central de la Londra. Potrivit indicaţiilor 
lui Marx şi Engels, noul Organ Central din Colonia a alcătuit, în de
cembrie 1850, noile statute ale Ligii (vezi textul acestor statute, cu 
observaţiile lui Marx, în K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 7, Edi
tura politică, 1960, pag. 580-583). Persecuţiile poliţieneşti şi aresta
rea unor membri ai Ligii au dus, în mai 1851, la încetarea de fapt 
a activităţii Ligii comuniştilor în Germania. Curînd după procesul 
comuniştilor de la Colonia, la 17 noiembrie 1852, la propunerea lui 
Marx, Liga s-a declarat dizolvată. 

Liga comuniştilor a jucat un mare rol istoric ca şcoală a rev
luţionarilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca pre
cursor al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor (Internaţionala I). 
- 423 

286 Potrivit verdictului pronunţat la 12 noiembrie 1852 de Curtea cu 
juri din Colonia, inculpaţii - membri ai Ligii comuniştilor -
H. Birgers, P. Nothjung şi P. Roser au fost condamnaţi la cîte 6 ani 
recluziune, H. Becker, K. Otto şi W. Reiff la cîte 5 ani, iar F. Lessner 
la 3 ani. Patru dintre inculpaţi - R. Daniels, J. Klein, J. Erhardt 
şi A. Jacoby - au fost declaraţi nevinovaţi şi achitaţi. R. Daniels, 
după cîţiva ani de la eliberarea sa, a murit de tuberculoza pe care 
o contractase în închisoare. F. Freiligrath, implicat în procesul 
comuniştilor de la Colonia, a scăpat de arestare şi de judecată, 
emigrînd la Londra. - 428 

286 Lucrarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 
este un pamflet combativ, în care Marx a înfierat metodele mîrşave 
de reprimare folosite de statul poliţist prusian împotriva mişcării 
comuniste. Marx a început să-şi scrie lucrarea sa la sfîrşitul 11mii 
octombrie 1852, cînd la Colonia continuau încă dezbaterile în pro
cesul împotriva Ligii comuniştilor. Deşi avea de luptat cu condiţii 
de trai extrem de grele - el şi familia lui se aflau în pragul mi
zeriei totale -, Marx a izbutit, la începutul lunii decembrie, să-şi 
termine lucrarea. La 6 decembrie manuscrisul a fost trimis edit
rului Schabelitz-junior, în Elveţia. Un alt exemplar al manu
scrisului a fost trimis a doua zi spre tipărire în America, lui 
A. Cluss, membu al Ligii comuniştilor. In Elveţia, pamfletul a fost 
tipărit la Basel, în ianuarie 1853, dar aproape tot tirajul lui (2.000 
de exemplare) a fost confiscat, în martie, de către poliţie în cătunul 
Weil de la frontiera cu Badenul. In America, la început, lucrarea a 
fost publicată, în părti succesive, în „Neu-England-Zeitung", ziar 
democrat din Boston, iar în aprilie 1853 ea a fost tipărită în editura 
acestui ziar, ca broşură separată. In Germania n-a putut fi difuzată 
nici ediţia de la Boston a pamfletului. Cartea a putut să fie ditu
zată în Germania abia după reeditarea ei în această ţară, în 1875. 
Spre deosebire de ediţia anonimă din 1353, de data asta s-a pus 
numele autorului. La această ediţie s-a adăugat şi o postfaţă spe
cială, scrisă de Marx ; ca supliment la această lucrare a fost repro
dusă fără titlu a patra anexă („Procesul comuniştilor de la Colonia"\ 
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din pamfletul „Domnul Vogt", scris de Marx în 1860. In 1885 a 
apăut ediţia a treia a cărţii, redactată de Engels, care a scris pentru 
ea articolul introductiv : „Contribuţii la istoria Ligii comuniştilor". 
In comparaţie cu ediţia anterioară, Engels a completat cartea cu 
Adresele Organului Central către Liga comuniştilor, scrise în martie 
şi iunie 1850 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura 
politică, 1960, pag. 263-273 şi 331-338). - 429 

287 Marx se referă la Adresele din martie şi iunie 1850 ale Organulu1 
Central către Liga comuniştilor (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 263-273 şi 331-338). După cum 
se vede din actul de acuzare, cu ocazia arestării lui Nothjung au 
căzut in mîinile poliţiei şi următoarele documente, care au figurat 
la proces : Statutele Ligii comuniştilor, elaborate - potrivit instuc
ţiunilor primite de la Marx şi Engels - de către Organul Central 
al Ligii de la Colonia în septembrie 1850, după sciziunea Ligii (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 
580-583), şi Adresa Organului Central de la Colonia al Ligii din 
1 decembrie 1850. - 433 

288 Code penal - Codul penal introdus, în 1311, în Franţa şi în regiu
nile cucerite de francezi în Germania de vest şi de sud-vest ; 
alături de Codul civil, el rămăsese în vigoare în Renania şi după 
anexarea acestei provincii de către Prusia în 1815. - 435 

289 Sonderbună (Uniune separată) - denumire ironică - prin analogie 
cu uniunea separată a cantoanelor catolice reacţionare din Elveţia 
în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea - dată de Marx şi 
Engels fracţiunii sectare aventuriste Willich-Schapper, care după 
15 septembrie 1850 s-a desprins de Liga comuniştilor şi s-a consti
tuit într-o organizaţie separată, de sine stătătoare, cu propriul ei 
Organ Central. Prin activitatea ei, fracţiunea Willich-Schapper a 
dat posibilitate poliţiei pusiene să descopere comunităţile ilegale 
ale Ligii comuniştilor din Germania şi i-a oferit un pretext pentru 
înscenarea, în 1852, a procesului de la Colonia împotriva unor mili
tanţi de vază i Ligii comuniştilor. - 436 

290 Vezi adnotarea 201. - 436 

2 9 1  Van-Diemens-Land (Ţara lui van Diemen) - prima denumire dată 
de europeni insulei Tasmania, folosită pînă în 1853 de autorităţile 
engleze drept loc de deportare a condamnaţilor la muncă sil

nică. - 441 

292 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la 
Londra, care a fost întemeiată în febuarie 1840 de K. Schapper, 
J. Mall şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii 
comuniştilor, rolul conducător ln Asociaţie îl aveau comunităţile 
locale ale Ligii. In anii 1847 şi 1849-1850, Marx şi Engels au parti
cipat îndeaproape la activitatea Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, 
Marx, Engels şi o seamă de adepţi ai lor s-au retras din Asociaţie 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, 
pag. 449), datorită faptului că, în lupta dintre majoritatea Organului 
Central al Ligii comuniştilor, condusă de Marx şi Engels, i min-

42 - Marx·Engels - Opere, voi. 8 
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ritatea sectară aventuristă (fracţiunea Willich-Schapper), Asociaţia 
s-a situat de partea minorităţii. Pe la sfîrşitul deceniului l 6-lea, 
Marx şi Engels au început din nou să participe la activitatea Ao
ciaţiei culturale. Asociaţia şi-a continuat existenţa ei pînă în 1918, 
cînd a fost interzisă de guvernul englez. In secolul al XX-lea ea a 
fost frecventată de numeroşi emigranţi politici din Rusia. - 442 

293 In legătură cu retragerea lui Marx şi a adepţilor săi din comitetul 
emigranţilor, vezi adnotarea 1 18. - 442 

294 In legătură cu loteria u lingouri de aur, vezi volumul de faţă, 
pag. 176-177. - 443 

295 Vezi adnotarea 284. - 449 

296 In pamfletul „Domnul Vogt", în anexele la această lucrare şi în 
postfaţa la ediţia din 1875 a lucrării „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia", Marx aduce o serie de date concrete 
complimentare care îl demască pe Cherval ca spion şi provocator. 
Potrivit acestor date, Cherval a fost agent al ministrului plenipotenţiar 
al Prusiei la Paris şi, totodată, spion francez ; evadarea lui din închi
soare a fost pusă la cale cu ştirea poliţiei franceze şi a celei prusiene. 
Venind la Londra în mai 1852, a fost primit în Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani, de sub conducerea lui Schapper, dar curînd 
după aceea a fost exclus, întucît s-a descoperit că a jucat un rol 
de provocator în procesul aşa-zisului complot franco-german (vezi 
adnotarea 1 1  7). -455 

297 Este vorba de cartea : „Die Communisten-Verschwoungen des 
neunzehnten Jahrhunderts" („Comploturile comuniste din secolul 
al XIX-lea"). Berlin, Partea I 1853, Partea a II-a 1854, alcătuită de 
Wermuth şi Stieber, funcţionari de poliţie. In anexele la primul 
volum al acestei cărţi, în care era expusă „istoria" mişcării munci
toreşti pentru uzul poliţiştilor, erau reproduse unele documente ale 
Ligii comuniştilor care căzuseră în mîinile poliţiei. Cea de-a doua 
parte reprezenta de fapt o „listă neagră" cu date biografice ale 
persoanelor legate de mişcarea muncitorească şi democratică. - 456 

298 Din poezia lui Heine „Imagini din vis". - 456 

299 Vezi adnotarea 150. - 456 

300 Mormonii - membrii unei secte religioase, înfiinţată în 1830, în 
S.U.A. Fondatorul ei, Joseph Smith (1805-1844), a scris „Cartea 
lui Mormon", inspirată, chipurile, de revelaţia divină. In această 
carte plină de plăsmuiri fantastice se povesteşte, în numele proro
cului Mormon, despre o emigrare a triburilor izraelite în America, 
care ar i avut loc în antichitate. - 459 

301 Intr-una din „Convorbirile în timpul mesei", Luther compară lumea 
cu un ţăran beat care nu se poate ţine în şa. - 461 

302 Mazas - închisoare din Paris. Marx se referă la depoziţiile făcute 
de deţinuţii implicaţi în procesul aşa-zisului complot franco-german 
(vezi adnotarea 1 17). - 461 
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303 Este vorba de o asociaţie muncitorească fondată, cu sprijinul lui 
Marx, la Londra, în ianuarie 1852 şi avînd ca preşedinte pe Stechan, 
un emigrant din Hanova. Ea era alcătuită din muncitori ieşiţi din 
Asociaţia culturală a muncitorilor germani, care se afla sub influ
enţa fracţiunii Willich-Schapper. O contribuţie activă la organiza
rea asociaţiei a avut şi muncitorul Lochner, membru al Ligii 1co
muniştilor şi prieten apropiat al lui Marx şi Engels. Ulterior, mulţi 
dintre membrii acestei asociaţii, printre care şi Stechan, au căzut 
sub influenţa fracţiunii Willich-Schapper şi au revenit în organi
zaţia anterioară. - 466 

304 Printre manuscrisele lui Marx s-a păstrat o cionă scrisă de mina 
lui, dar nesemnată, a scrisorii de răspuns adresate lui Stieber, în 
care dădea o ripostă drastică acestui agent de poliţie. Pe cît se pare, 
înainte de a-i fi trimisă lui Stieber, această scrisoare a fost semnată 
de cineva din redacţia „Noii gazete renane", foarte probabil de 
W. Woff, căruia putea să-i fie cunoscută activitatea lui Stieber în 
Silezia. - 475 

305 Fleur de Marie - eroină a romanului lui Eugene Sue „Misterele 
Parisului", o fată crescută printre delicvenţi, dar care şi-a păstrat 
nobleţea şi curăţenia sufletească ; autorul i-a dat numele unei flori, 
crinul, care chiar şi atunci cînd creşte în mlaştini murdare îşi păs
trează albeaţa strălucitoare a petalelor. - 483 

306 Engels se referă la primul supliment la ediţiile din 1875 şi 1885 
ale lucrării „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co
lonia". ln acest supliment a fost reprodusă fără titlu a patra anexă 
(„Procesul comuniştilor de la Colonia") din cartea „Domnul Vogt", 
a lui Marx, în care se arată că, îndată după procesul de la Colonia, 
Fleury a fost condamnat la cîţiva ani muncă silnică, făcîndu-se 
vinovat de fals. - 483 

307 In postfaţa la ediţia germană din 1875 a lucrării „Dezvăluiri asu
pra procesului comuniştilor de la Colonia", Marx a precizat că 
autorul „Catehismului roşu" nu este Hess, ci un oarecare Levy. 
După cum s-a constatat ulterior, Marx a fost de data asta indus 
în eroare. O serie de documente care pe atunci nu erau cunoscute 
de el, şi îndeosebi o scrisoare trimisă de Hess lui Weydemeyer la 
21 iulie 1850, confirmă că Hess e autorul. - 492 

308 Vezi adnotarea 165. - 495 

309 Este vorba de cartea lui L. Stein. „Der Sozialismus und Commu
nismus des heutigen Frankreichs" („Socialismul şi comunismul în 
Franţa de azi"). Leipzig, 1842. - 499 

3 1  O Parafrazarea unui vers din epigrama lui Schiller „Oamenii noro
coşi" („Die Sonntagskinder"). - 499 

3 1 1  Goethe. „Faust", partea I, scena a IV-a („Odaia de studiu a lui 
Faust"). - 500 

42* 
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3 1 2  Aluzie la înfrîngerea pe care a suferit-o Prusia la Iena, la 14 oc
tombrie 1806 ; această înfrîngere, care a atras după sine capitularea 
Prusiei în faţa Franţei napoleoniene, a dat în vileag toată putre
ziciunea oinduirii social-politice a monarhiei feudale a Hohen
zollernilor. - 501 

3 1 3  :ste vorba de abrogarea legilor cerealelor (vezi adnotarea 247). 
502 

3 1 4  Marx îl compară în mod ironic pe Beresford cu Ahile, cel mai cu
rajos dintre eroii mitului grec despre războiul troian. - 511 

3 1 5 Potrivit învăţăturii religioase despre „împărăţia de o mie de ani", 
înainte de „sfîrşitul lumii" pe pămînt se va instaura dreptatea de
plină. - 516 

3 1 6  Alianţa dintre Anglia şi Franţa după revoluţia din iulie, cunos
cută sub denumirea de „înţelegere cordială" („entente cordiale"), 
a luat forma unui tratat în aprilie 1834, prin încheierea aşa-numitei 
cvadruple alianţe intre Anglia, Franţa, Spania şi Portugalia. La 
încheierea acestui tratat au ieşit însă la iveală interesele opuse ale 
Angliei şi Franţei, care ulterior au dus la încordarea relaţiilor în
tre aceste două ţări. Tratatul, care formal era îndreptat împotriva 
„puterilor nordice" absolutiste (Rusia, Austria şi Prusia), permi
tea în realitate Angliei ca, sub pretext că acordă sprijin militar 
guvernului spaniol şi celui portughez în lupta împotriva preten
denţilor la tron, don Miguel în Portugalia şi don Carlos în Spa
nia, să-şi consolideze poziţiile în aceste două ţări. - 518 

3 1 7  Mayfair - cartierul din Londra în care sînt situate vilele aristo
craţiei engleze. - 519 

3 1 8  Marx se referă la ziarul liberal englez „Examiner and Times" ,  
care apărea l a  Manchester. Ziarul a fost fondat î n  1848, în urma 
fuzionării gazetelor „Manchester Times" şi „Manchester Examiner". 
In deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale secolului al XIX-lea, ziarul a 
susţinut pe liber-schimbişti ; a apărut sub diferite denumiri pînă 
în 1894. - 519 

3 1 9 „The Freeman's Journal" - cotidian irlandez, a apărut la Dublin 
din 1763 pînă in 1924 ; în deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale secolului 
al XIX-ea a susţinut revocarea uniunii cu Anglia şi s-a ridicat 
în apărarea drepturilor arendaşil0r irlandezi. - 519 

329 Puseism - curent în sînul bisericii anglicane din deceniul al 4-lea 
pînă în al 7-lea ale secolului al XIX-lea. Işi trage numele de la 
unul dintre întemeietorii lui - teologul Pusey de la Universitatea 
din Oxford, care stăruia ca în biserica anglicană să fie restabilite 
ceremoniile catolice şi unele dogme ale catolicismului. Puseismul 
era reflectarea religioasă a luptei desfăşurate de aristocraţia en
gleză, care căuta să-şi păstreze influenţa ei în ţară, împotriva bur
gheziei industriale, care aparţinea în majoritatea ei diferitelor secte 
protestante. - 521 
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3 2 1  Teoria colonizării a lui Wakefield a fost criticată ulterior de Marx 
in capitolul al 25-lea din primul volum al Capitalului. - 521 

322 Este vorba de cartea lui Russell : „Memoirs of the Affairs of Eu
rope from the Peace of Utrecht" („Insemnări despre evenimentele 
din Europa după pacea de la Utrecht"). Vol. 1-2, London, 1824-
1829, şi de tragedia „Don Carlos" a aceluiaşi autor, apărută în 
1822. - 522 

3 23 „Burguri putrede" astfel erau denumite în Anglia în secolele al 
XVIII-lea şi al XIX-lea orăşelele şi aşezările slab populate sau 
depopulate, care se bucurau încă din evul mediu de dreptul de a 
fi reprezentate în parlament. Deputaţii „burgurilor putrede" erau, 
de fapt, numiţi de către marii aristocraţi feudali, sub dependenţa 
cărora se afla populaţia locală. Privilegiile „burgurilor putrede" 
au fost desfiinţate prin reformele din anii 1832, 1867 şi 1884. -
522 

324 Liga pentru apărarea drepturilor arendaşilor a fost întemeiată în 
august 1850 de un grup de oameni politici burghezi irlandezi. 
Scopul Ligii era lichidarea metodelor semifeudale şi colonialiste 
de exploatare a ţărănimii irlandeze, care împiedicau dezvoltarea 
capitalismului în Irlanda. Deşi conducerea ei era moderată, Liga 
oglindea interesele arendaşilor irlandezi, care luptau împotriva pro
prietarilor funciari şi a speculanţilor de pămînt. Programul Ligii 
se reducea la revendicarea de a se interzice rezilierea arbitrară a 
contractului de arendare de către proprietarii funciari, de a se da 
arendaşilor, în cazul anulării arenzii, compensaţii pentru lucrările 
de îmbunătăţiri funciare efectuate de ei ; stabilirea unei arenzi 
echitabile şi recunoaşterea dreptului arendaşilor de a transmite 
arenda prin vînzare liberă. Un rol important a jucat agitaţia des
făşurată de Ligă în perioada alegerilor generale în parlament din 
1852. Revendicările Ligii au fost susţinute de masele largi de aren
daşi din Irlanda, atît catolici cît şi protestanţi. La alegerile din 
ianuarie 1853, Liga a făcut agitaţie împotriva irlandezilor membri ai 
parlamentului care, ducînd o politică de conciliere, au intrat în 
guvern. Impotriva Ligii s-au ridicat atît proprietarii funciari cît şi 
înaltul cler catolic şi protestant din Irlanda, care se temea de 
avîntul mişcării democratice şi de eliberare naţională din ţară. 
Curînd după aceasta Liga şi-a încetat existenţa. - 522 

325 Mincing Lane - stradă din Londra, centul comerţului cu ridicata 
de mărfuri coloniale. - 525 

326 Materialele referitoare la exproprierea populaţiei rurale de către 
familia Sutherland, citate în articolul de faţă, au fost folosite ulte
rior de Marx în capitolul al 24-lea din primul volum al „Capita

. lului". - 532 

327 Ordinul oranjiştilor - o organizaţie teroristă reacţionari, înfiin
ţată în 1795 de proprietarii funciari şi de cleul protestant, în scopul 
luptei împotriva mişcării de eliberare naţională a popoului irlan
dez. Ordinul organiza persecutarea sistematică a irlandezilor cato
lici de către protestanţi. Deosebit de putenică era influenţa ordi-
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nului în Irlanda de nord, populată de protestanţi. In perioada 
agitaţiei desfăşurate de Liga pentru apărarea drepturilor arenda
şilor (vezi adnotarea 324), în Irlanda s-a format, în pofida proprie
tarilor funciari şi a înaltului cler catolic şi protestant, o coaliţie 
a protestanţilor orangişti şi a catolicilor de rînd. - 532 

328 Vezi adnotarea 246. - 532 

329 Hudibras - eroul poemului satiric cu acelaşi nume al poetului en
glez Butler ; Hudibras se caracteriza prin înclinarea spre raţiona
mente şi dispute lipsite de sens, fiind capabil să demonstreze cu 
ajutorul silogismelor tezele cele mai absurde. Acest poem, îndrep
tat împotriva moralei făţanice şi a bigotismului religios al bur
gheziei engleze, a fost scris de Butler în 1663-1678. - 532 

330 Este vorba de lovitura de stat din 1688 (vezi adnotarea 251), care 
s-a soldat cu izgonirea lui Iacob al Ii-lea Stuart şi proclamarea 
lui Wilhelm al Iii-lea de Orania, stathuder al Ţărilor de Jos, ca 
rege al Angliei. - 533 

33 1 J. Steuart. „An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy". 
In two volumes („Studiu asupra principiilor de economie politică. 
In două volume"). Vol. I, Londra, 1 767, pag. 104. - 535 

332 J. Loch. „An Account of the Improvements on the Estates of the 
Marquess of Stafford, in the Counties of Stafford and Salop and on 
the Estate of Sutherland" („Dare de seamă asupra îmbunătăţirilor 
de pe domeniile marchizei de Stafford din comitatele Stafford şi 
Salop şi de pe domeniul Sutherland"). Londra, 1820. - 536 

333 Marx citează cartea lui J. C. L. Simonde de Sismondi. „Etudes sur 
l'economie politique" („Studii de economie politică"), vol. I, Paris, 
1837, pag. 230-231, 237. - 537 

334 J. Dalrymple. „An Essay towards a General History of Feudal Pro
perty in Great Britain" („Studii de istorie generală a proprietăţii 
feudale în Marea Britanie"). Londra, 1759. - 538 

335 R. Somers. „Letters from the Highlands ; or the Famine of 1847" 
(„Scrisori din Highlands, sau Foametea din 1 847"), Londra - Edin
burgh - Glasgow, 1848, pag. 27. - 538 

336 Acest articol este primul articol scris de Marx în limba engleză 
{vezi adnotarea 244). - 540 

337 G.W.F. Hegel. „Grundlinien der Philosophie des Rechts" („Elemente 
de filozofie a dreptului"). Berlin, 1821. - 541 

338 A. Quetelet. „Sur l"homme et le developpement de ses facultes, ou 
Essai de physique sociale" („Despre om şi dezvoltarea facultăţilor 
sale, sau Studii de fizică socială"). Vol. 1-11, Paris, 1835. Max a 
folosit această carte în traducerea engleză apărută în 1842 la Edin
burgh. - 542 



Adnotări 655 

339 R. Cobden. „1793 and 1853. In three letters" („1793 şi 1853. In trei 
scrisori"). Manchester, 1853. - 543 

340 Aluzie la Ludovic Bonaparte, care a organizat parada militară de 
la Satory (vezi volumul de faţă, pag. 171). - 544 

3 4 1  Este vorba de Conferinţa intenaţională de pace convocată la 
Manchester de Asociaţia păcii (vezi adnotarea 104) la sfîrşitul lunii 
ianuarie 1853. Liber-schimbiştii au fost deosebit de activi la acest 
congres. Congresul a adoptat o serie de rezoluţii împotriva propa
gandei războinice antifranceze desfăşurate în Anglia şi împotriva 
intensificării înarmărilor ; aceste rezoluţii n-au avut însă nici o 
însemnătate practică. - 545 

342 Vezi adnotarea 255. - 545 

343 Aluzie la vîrsta înaintată a membrilor guvenului de coaliţie al lui 
Aberdeen. Matusalem, patriarh mitic din Biblie care ar fi trăit 
969 de ani ; expresia „vîrstă matusalemică" este sinonimă cu lon
gevitate excepţională. - 545 

344 Amelot de la Houssaie. „Histoire du Gouvernement de Venise". 
Paris, 1676, pag. 48. - 549 

345 Marx şi-a îndeplinit intenţia scriind în iunie 1853 articolul „Pro
blema indiană. - Legislaţia irlandeză cu privire la arendă" . - 550 

346 Este vorba de billul care a fost depus în Camera comunelor de ra
dicalul irlandez Crawford Germain în 1835. Acest bill, care pre
vedea ca, în caz de reziliere a contractelor de arendă, să se acorde 
compensaţii arendaşilor pentru îmbunătăţirile făcute de ei, a fost 
respins de Cameră în 1836. Billul a fost ulterior depus în mai 
multe rînduri spre discutare (în 1847, 1852 şi 1856), fiind de fiecare 
dată respins de Cameră. - 550 

347 Repealei (de la cuvîntul Repeal of Union - revocarea uniunii) -
adepţii revocării Uniunii anglo-irlandeze din 1801. Uniunea anglo
irlandeză a fost impusă Irlandei de către guvenul englez după 
înăbuşirea răscoalei irlandeze din 1798. Unillea a înlăturat ulti
mele rămăşiţe de autonomie a Irlandei şi a desfiinţat parlamentul 
irlandez. Revendicarea desfiinţării uniunii a devenit, începînd din 
deceniul al 3-lea al secolului al XIX-lea, una dintre cele mai popu
lare lozinci ale mişcării irlandeze de eliberare naţională. Liberalii 
burghezi (O'Connel şi alţii), care se aflau în fruntea mişcării na
ţionale, considerau însă agitaţia în favoarea revocării uniunii nu
mai ca un mijloc de a obţine din partea guvernului englez concesii 
mărunte în favoarea burgheziei irlandeze. In 1835, încheind o tran
zacţie cu whigii din Anglia, O'Connel a sistat, în linii generale, 
această agitaţie. Sub presiunea mişcării maselor, liberalii irlandezi 
au fost însă nevoiţi să înfiinţeze în 1840 Asociaţia repealerilor 
(adepţii revocării uniunii), pe care s-au străduit s-o orienteze e 
calea compromisurilor cu clasele guvernante din Anglia. - 551 

348 Vezi adnotarea 59. - 556 
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349 „La Nation, organe quotidien democrate socialiste" - cotidianul 
democraţilor mic-burghezi belgieni ; a apărut la Bruxelles din 1848 
pînă în 1856. - 557 

350 Vezi adnotarea . 255. - 559 

351  Vezi adnotarea 250. - 559 

352 Este vorba de Asociaţia pentru protecţia agriculturii şi industriei 
engleze, care iniţial a purtat denumirea de Asociaţia pentru pro
tecţia agriculturii. Asociaţia a fost înfiinţată în 1845 în scopul luptei 
împotriva liber-schimbiştilor. Asociaţia, care exprima interesele 
marilor proprietari funciari (vezi adnotarea 247), s-a ridicat împo
triva abrogării legilor cerealelor. - 561 

3G3 Croaţi - în armata austriacă trupele uşor înarmate, care se recru
tau mai ales din rîndurile croaţilor şi ale altor popoare slave, pre
cum şi din rîndurile ungurilor. - 563 

3i4 Potrivit tradiţiei parlamentare engleze, preşedintele Camerei lor
zilor - lordul-cancelar - avea rezervat un scaun special, pe care 
se afla un sac cu lînă, ce simboliza în trecut principala sursă a 
avuţiei naţionale engleze. - 566 

35i Dreptul statutar - denumire dată în Anglia normelor de drept care 
izvorăsc ' din actele legislative ale parlamentului, din statute. 
566 

3i6 Este vorba de două mari bătălii din războiul de o sută de ani 
(1337-1453) dintre Franţa şi Anglia. In 1358 la Poitiers şi în 1415 
la Azincourt, infanteria engleză a învins cavaleria nobilimii fran
ceze. - 567 

357 In 1839 conflictul turco-egiptean a izbucnit din nou, în urma co
tropirii Siriei de către trupele egiptene în 1833. Sprijinul acordat 
de Franţa paşei Egiptului, Muhamed-Ali, a constituit în această 
perioadă cauza încordării relaţiilor anglo-franceze în Orientul 
apropiat. Anglia, nevoind să permită consolidarea influenţei fran
ceze în această importantă regiune, situată în apropierea coloniilor 
ei din Asia, a a!ordat ajutor militar Turciei împotriva Egiptului şi, 
cu sprijinul Rusiei, Austriei şi Turciei, a exercitat presiuni diplo
matice asupra Franţei, silind-o să renunţe la ajutorarea Egiptului. 

In 1844 s-a produs o nouă încordare a relaţiilor anglo-franceze 
în legătură cu expulzarea în martie a agentului englez de pe insula 
Tahiti, care fusese pusă cu puţin timp înainte sub protectorat fran
cez. Incidentul de pe insula Tahiti s-a produs în urma accentuării 
rivalităţii coloniale dintre Franţa şi Anglia în Oceanul Pacific. 
568 

358 Conflictul dintre Franţa şi Elveţia s-a produs în decembrie 1851 -
ianuarie 1852 în legătură cu cererea de a expulza pe emigranţii re
publicani francezi, adresată de Ludovic Bonaparte Elveţiei. 

In decursul anilor 1845-1849, Anglia şi Franţa au exercitat pre
siuni asupra Argentinei, cerindu-i să deschidă fluviile Parani şi 
Paraguay pentru vasele lor comerciale. In urma blocării îndelun-
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gate a coastelor maritime de către flotele Angliei şi Franţei, Ar
gentina a fost silită să cedeze, semnînd în 1852 tratatul în legătură 
cu deschiderea fluviilor mai sus amintite pentru navigaţia vaselor 
străine. 

Neuchâtel (denumirea germană : Neuenburg) - canton elveţian 
care se afla totodată sub suzeranitatea monarhiei pusiene. In urma 
revoluţiei burgheze din febuarie 1848, Neuchâtelul a fost proclamat 
republică independentă de Prusia. Intevenţia diplomatică a puteri
lor europene, în special a Angliei şi Franţei, a constrîns Prusia să 
renunţe la aplicarea forţei. Abia în 1857 Prusia a renunţat definitiv 
la pretenţiile sale asupra Neuchâtelului. 

In 1852 guvenele Angliei şi Franţei au propus guvernului 
S.U.A. să semneze un pact tripartit de renunţare la Cuba, temîn
du-se de invadarea acestei insule, care aparţinea Spaniei, de către 
Stateie Unite. Convenţia nu a fost semnată în urma refuzului gu
venului S.U.A. 

In 1851, Turcia, sub pretextul extinderii tanzimatului asupra 
Egiptului (tanzimat - politica de reforme aplicată în Turcia în 1839 
cu scopul consolidării monarhiei printr-un compromis cu burghezia 
în ascensiune), a propus conducătorului Egiptului să aplice o serie 
de „reforme" menite să supună din nou Turciei această ţară. Sub 
presiunea Angliei şi Franţei, Egiptul a fost silit să accepte parţial 
pretenţiile Turciei. 

In noiembrie 1852, Anglia, Franţa, Rusia, Bavaria şi Grecia 
au semnat la Londra un tratat în virtutea căruia moştenitor al re
gelui Greciei Otto, care era lipsit de urmaşi, a fost numit fratele 
său Adalbert de Bavaria, în locul unui alt principe din casa bava
reză care refuzase să treacă la ortodoxism. 

In deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale secolului al XIX-lea, Anglia 
şi Franţa, opunîndu-se proclamării independenţei Tunisului, au 
intevenit în politica extenă a acestui stat şi au sprijinit preten
ţiile Turciei în ceea ce priveşte suzeranitatea ei asupra Tunisului. 
- 569. 

359 Cutia Pandorei - cutie plină de rele şi calamităţi ; expresie lite
rară care îşi are izvorul în mitologia greacă, potrivit căreia Pan
dora a deschis din curiozitate o cutie în care erau ferecate tot soiul 
de rele, slobozindu-le. - 571. 

360 Titlul articolului a fost schimbat de Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. In „New Yprk Daily Tribune" articolul 
a fost publicat sub titlul : „Dezbaterile parlamentare. - Cleul îm
potriva socialismului. - Moarte prin inaniţie", care nu corespundea 
conţinutului. - 572 

• 

361 Vezi adnotarea 256. - 572 

362 Disidenţi, sau dissenteri, - vezi adnotarea 256. - 577 

363 In gazeta „People's Paper", capitolul din lucrarea de faţă intitulat 
„Emigraţia forţată" a fost publicat sub formă de articol separat ; 
alte patu capitole au fost înglobate sub titlul general de „Presa 
americană şi mişcarea europeană". - 579 
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364 D. Ricardo. „On the Principles of Political Economy, and Taxation". 
Prima ediţie a apărut la Londra în 1817. - 580 

365 J.-C.-L. Simonde de Sismondi. „Nouveaux principes d'economie po
litique, ou De la richesse dans ses rapports avec la population". 
Tomes I-li, Paris, 1819. - 580 

366 Este vorba de dialogul lui Platon „Statul", în care este descris sta
tul ideal bazat pe diviziunea muncii ; din acest stat poeţii ar tre
bui să fie, după părerea lui Platon, izgoniţi pentru că nu sînt de 
nici un folos. - 582 

367 Articolul menţionat de Marx nu a fost publicat în „New York 
Daily Tribune" şi nu ne-a pavenit în manuscris. - 583 

368 Este vorba de cartea : B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyâny, Arthur 
Gorgei, Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen aus dem Un
garischen Freiheitskriege". Hamburg, 1853. - 583 

369 Este vorba de propunerea de împărţire a Poloniei făcută de Henric 
de Prusia în 1770, în timpul vizitei la Petersburg. - 584 

370 Vezi adnotarea 6. - 584 

3 7 1  Vezi adnotarea 341. - 585 

372 Este vorba de articolele publicate de ziaristul englez Richards în 
cotidianul „The Times" din decembrie 1851 pînă în 1852, care apă
reau sub pseudonimul „un englez". - 585. 

373 Titlul articolului a fost dat de Institutul de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 586 

374 Faptele la care se referă Marx au fost, probabil, citate de el în 
articolul de la 1 martie 1853, care nu ne-a pavenit (vezi adnota
rea 367). - 586 

375 Vezi adnotarea 4. - 588 

376 Legea pentru controlul străinilor a fost adoptată de parlamentul 
englez în 1848, în legătură cu evenimentele revoluţionare de pe 
continent şi cu demonstraţia cartistă din 10 aprilie. Potrivit aces
tei legi, orice străin putea fi oricînd expulzat din Anglia printr-un 
ordin al guvernului. Această lege urma să fie în vigoare timp de 
un an. - 589 

377 Dante. „Divina comedie", „Paradisul", cîntul XVII. - 590 

378 Printina-House-square - piaţă din Londra unde îşi are sediul re
dacţia centrală a ziarului „Times". - 591 

379 ,,Athenaeum.. - denumire prescurtată a săptămînalului literar-ar
tistic englez „The Athenaeum, Jounal of Literature, Science and 
the Fine Arts" ; a apărut la Londra lin 1828 pînă în 1921. 
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„The Builder" - revistă săptînală engleză de arhitectură ; 
apare la Londra din 1842. 

„Punch" - denumire prescurtată a săptămînalului umoristic 
englez „Punch, or the London Charivari", de nuanţă burghezo-li
berală ; apare la Londra din 1841. 

„Racing Times" - săptînal sportiv englez ; apare la Londra 
din 1851. - 592 

380 Vechiul litigiu dintre biserica greco-ortodoxă şi biserica romano
catolică in legătură cu dreptul asupra locurilor sfinte din Palestina 
a fost pus din nou pe tapet de Ludovic Bonaparte în scopul con
solidării poziţiilor Franţei în Orientul apropiat. Cearta pentru lo
curile sfinte a luat amploarea unui mare conflict diplomatic, care 
a fost unul din pretextele dezlănţuirii războiului Crimeii. - 592 

3 8 1  Din procesul-verbal al şedinţei Organului Central al Ligii comu
niştilor din 15 septembrie 1850 nu erau cunoscute decît extrasele 
publicate de Marx în lucrarea sa „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia" (vezi volumul de faţă, pag. 437). ln 
afară de aceasta, hotărîrea adoptată la această şedinţă nu era cu
noscută decît din Adresa Organului Central de la Colonia către 
Liga comuniştilor din 1 decembrie 1850 (vezi K. Marx şi F. Enoels, 
Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 576). Textul complet al 
procesului-verbal a fost publicat pentru prima oară in „Intena
tional Review of Social History", volume I, part. 2, 1956. ln articolul 
introductiv din partea revistei se comunica că textul procesului-ver
bal se tipăreşte după o copie făcută de o mină necunoscută, iar 
la subsol se dau variantele din ciorna procesului-verbal, scrisă de 
Engels. 

Totuşi, în urma cercetării fotocopiilor ambelor documente mai 
sus amintite, puse la dispoziţia Institutului de marxism-leninism 
de Institutul intenaţional de istorie socială de la Amsterdam, cer
cetătorii ştiinţifici i institutului au constatat că ambele documente 
nu reprezintă decît copii ale procesului-verbal al şedinţei Organu
lui Central al Ligii. Una dintre aceste copii a fost scrisa de 
G. W. Haupt, care după sciziunea Ligii comuniştilor a fost trimis de 
Organul Central la Colonia pentru a-i pune la curent pe cei de acolo 
cu hotărîrile adoptate de Organul Central. lncă nu s-a putut stabili 
cui trebuie atribuită cea de-a doua copie. 

In volumul de faţă, textul procesului-verbal se publică după 
copia scrisă de Haupt, iar deosebirile esenţiale de text dintre cele 
două variante ale procesului-verbal sînt date la subsol. - 595 

382 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitolilor germani de la 
Londra (vezi adnotarea 292). - 595 

383 Este vorba de Comitetul social-democrat al emigranţilor (vezi ad
notarea 118). - 595 

384 „Statutele Ligii comuniştilor" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 4, Editura politică, 1 958, pag. 576-582) au fost adoptate in 
decembrie 1847, la cel de-al doilea Congres al Ligii. ln a doua 
jumătate a anului 1848, Organul Central din Londra al Ligii a in
trodus în statut modificări care făceau să scadă însemnătatea prin-
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cipială a acestui document. In primul paragraf al noilor statute, 
în locul formulării precise a scopurilor finale ale mişcării comu
niste proletare - răstunarea burgheziei, instaurarea doinaţiei 
proletariatului şi construirea societăţii comuniste fără clase - a 
apărut revendicarea nebuloasă a creării republicii sociale. Statutele 
au fost difuzate de Mall printre comunităţile gemane în timpul 
călătoriei sale în Gemania în iarna 1848-1849. In martie 1849, 
statutele au încăput pe mîinile poliţiei cu prilejul arestării membri
lor uneia dintre comunităţile din Berlin conduse de Haetzel şi au 
figurat ca document la procesul intentat grupului lui Haetzel în 
august 1850. In decembrie 1850, conform indicaţiei date de Marx 
Organului Central de la Colonia, au fost elaborate noi statute (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 580-
583). - 596 

385 Este vorba de : „Adresa Organului Central către Liga comunişti
lor" din martie 1850 şi „Manifestul Partidului Comunist" (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura politică, 1960, pag. 
263-273 şi vol. 4, Editura politică, 1958, 461-500). - 596 

386 Muntele (Montagne) - fracţiunea din Adunarea franceză consti
tuantă şi cea legislativă între 1848 şi 1851, care reprezenta partidul 
democraţilor-republicani ic-burghezi, în frunte cu Ledru-Rollin, 
şi care s-a grupat în jurul ziarului „La Refome" ; la acest partid 
au aderat şi socialiştii mic-burghezi, în frunte cu Louis Blanc. -
597 

387 Este vorba de participarea lui Louis Blanc ca „reprezentant al 
muncitorilor" în guvenul provizoriu burghez din Franţa în februa
rie-mai 1848. Activitatea comisiei guvenamentale pentru problema 
muncitorească, condusă de Louis Blanc (vezi adnotarea 221), nu 
s-a soldat cu nici un fel de rezultate practice şi, în acelaşi timp, 
tactica de conciliere a lui Louis Blanc a sustras o parte din mun
citorime de la lupta revoluţionară. - 599 

388 Este vorba de Comuna din Paris din 1789-1794. Fiind fomal doar 
un organ orăşenesc de autoadinistrare, n 1792 Comuna a condus 
de fapt lupta maselor pariziene pentru aplicarea unor măsuri re
voluţionare decisive. Comuna a jucat un rol activ în răstunarea 
monarhiei, în instaurarea dictaturii iacobine, în introducerea pre
ţurilor maximale, in adoptarea legii cu privire la persoanele sus
pecte, lege îndreptată împotriva contrarevoluţionarilor etc. După 
lovitura de stat de la 9 termidor (27 iulie 1794) Comuna a fost 
lichidată. - 599 

389 Documentul de faţă precum şi cel care umează cuprind un apel 
către muncitorii gemani din America scris de Marx în numele 
coitetului de ajutorare a comuniştilor condamnaţi la Colonia. 
Marx a triis lui Adolphe Cluss apelul pentru a fi publicat în 
ziarele gemane din America. In scrisoarea către Cluss din 7 de
cembrie 1852, Marx arăta că organizarea ajutorului trebuie să con
stituie o demonstraţie a solidarităţii de partid şi sfătuia să se creeze 
în America comitete de ajutorare a condamnaţilor de la Colonia şi 
a failiilor lor. - 601 
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390 Societatea socialistă de gimnastică - una dintre organizaţiile emi
graţiei democratice germane din S.U.A. Societatea a fost întemeiată 
la 5 octombrie 1850, la congresul de la Filadelfia l societăţilor 
germane de gimnastică. Societatea, care unea cîteva zeci de for
maţii din diferite oraşe ale ţării, a întreţinut în prima perioadă a 
existenţei sale legături cu mişcarea muncitorească germană din 
America. La ziarul societăţii, „Tunzeitung" (care a apărut din 1851 
pînă în 1861), a colaborat şi Weydemeyer, membru al Ligii comu
niştilor. In anii războiului civil din America, Societatea de gim
nastică a participat activ la lupta împotriva statelor sclavagiste. In 
1865 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Societatea de gimnas-
tică din America de Nord. 604 
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Date din viaţa şi din activitatea lui 
Karl Marx şi Friedrich Engels 

August
noiembrie 

Prima 
3umătate a 
lunii august 

Aprox. 
2 august 

(augut 1851 - maie 1853) 

1 85 1  

I n  condiţiile reacţiunii ş i  ale represaliilor poliţieneşti 
dezlănţuite în întreaga Europă, Marx la Londra, iar 
Engels la Manchester depun toate eforturile pentru 
a păstra nucleul Ligii comuniştilor ca bază a unei 
viitoare organizaţii proletare şi pentru călirea şi 
educarea ideologică a cadrelor de revoluţionari pro
letari. 

Atribuind o însemnătate covîrşitoare elaborării în
văţăturii economice în vederea înarmării clasei mun
citoare cu ştiinţa legilor dezvoltării economice, Marx 
continuă să se ocupe de economia politică. El pe
trece zile întregi în biblioteca de la British Museum, 
studiază istoricul proprietăţii funciare, problema co
lonială, a populaţiei, a creditului, a sistemului ban
car etc. El face nenumărate extrase însoţite de ob
sevaţii critice din lucrările lui Somers, Loudon, 
Wakefield, Prescott, Hodgskin, Quetelet, Townsend, 
Malthus, Hume, Grey, Doubleday, W. P. Alison, 
A. Alison, Hardcstle, Price, Faucher, MacCulloch ş.a. 
Marx se ocupă de asemenea de probleme de agro
nomie şi agrochimie, citind în această direcţie lucră
ile lui Liebig şi Johnston. 

Ţinînd seama de marea importanţă a cunoştinţelor 
militare pentru conducerea de către partidul prole
tar a viitoarelor lupte revoluţionare, Engels continuă 
să studieze istoria şi teoria artei militare. 

Marx citeşte cartea lui P. J. Proudhon, apărută toc
mai atunci, „Idee generale de la Revolution au XIX-e 
&iecle". Considerînd că această carte cuprinde un 
atac polemic direct împotriva comunismului, Marx 
intenţionează s-o critice în presă. Intr-o serie de sci
sori către Engels, el îi expune amănunţit conţinutul 
cărţii lui Proudhon, cerîndu-i părerea asupra ei. 

In scrisoarea către Marx, Engels îl înştiinţează că 
este în permanenţă filat de poliţia din Manchester 
şi-l roagă să păstreze documentele partidului într-un 
loc sigur. 
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Arox. 
3 august 

8 şi 14 august 

A doua 
jumătate a 
lunii august
octombrie 

După 18 august 

21 august 1851-
24 septembrie 
1852 

Sfîrşitul 
lunii august 

Marx este invitat de Charles Dana, redactorul coti
dianului „New York Daily Tribune", publicaţie bur
gheză progresistă, să colaboreze la acest ziar. El pri
meşte bucuros propunerea lui Dana, intenţionînd să 
folosească colaborarea la acest ziar pentru a in
fluenţa opinia publică şi a trata problemele cele mai 
importante de pe poziţiile clasei muncitoare. Colabo
rarea lui Marx la „New York Daily Tribune" a du
rat peste zece ani ; deşi colaboratorul oficial al zia
rului a fost Marx, un mare număr de articole au 
fost scrise de Engels, la rugămintea lui Marx, care 
era ocupat cu elaborarea doctrinei sale economice. 

Marx adresează lui Engels rugămintea de a scrie 
pentru „New York Daily Tribune" o serie de arti
cole despre revoluţia din 1848-1849 din Germania. 

Engels citeşte lucrarea lui P. J. Proudhon „Idee ge
nerale de la Revolution au XIX-e siecle" şi face o 
analiză critică a acestei cărţi, în care demască ideile 
reformiste şi anarhiste ale autorului ei. Engels trimite 
acest manuscris lui Marx, care se decide să-l folo
sească ca bază pentru lucrarea pe care intenţionează 
s-o scrie împotriva lui Proudhon. 

Marx primeşte de la Bermbach, una dintre persoa
nele din Colonia cu care întreţine corespondenţă, 
ştiri asupra mersului cercetărilor în procesul inten
tat militanţilor de seamă ai Ligii comuniştilor ares
taţi în mai 1851. 

Engels scrie seria de articole „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania". Articolele sînt publicate cu 
lncepere din 25 octombrie 1851 pînă în 23 octombrie 
1852 în cotidianul „New York Daily Tribune" sub 
semnătura lui Marx. In aceste articole sînt expuse 
de pe poziţiile materialismului istoric premisele, ca
racterul şi forţele motrice ale revoluţiei burghezo
democratice din 1848-1849 din Germania. 

Marx primeşte de la Jones o scrisoare prin care este 
înştiinţat că în numărul 16 al revistei cartiste „Notes 
to the People", editată de Jones, a fost reprodus arti
colul lui Marx publicat în „Noua gazetă renană" în 
legătură cu insurecţia din iunie a muncitorilor pari
zieni. Marx şi Engels continuă să colaboreze la 
„Notes to the People", ajutînd pe Jones la redacta
rea unor articole şi în general la conducerea revistei. 
Marx şi Engels se străduiesc ca prin intermediul pre
sei cartiste să· exercite o influenţă ideologică asupra 
proletariatului englez şi să-l sprijine pe Jones şi pe 
adepţii lui în opera de re.aştere, pe o bază nouă, 
socialistă, a mişcării cartiste. Ei îl sprijină pe Jones 
în acţiunea întreprinsă împotriva lui Haney, care n 
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Septembrie • 

11 septembrie 

perioada de declin a cartismului căzuse sub in
fluenţa elementelor mic-burgheze, renunţînd la po
ziţiile proletare. 

Marx şi Engels află din ziare despre arestarea la 
Paris a membrilor fracţiunii sectare aventuriste Wil
lich-Schapper şi despre începerea cercetărilor în a�a
zisul complot franco-german. 

Intr-o scrisoare către Weydemeyer, Marx critică pro
gramul şi tactica lui Mazzini, revoluţionar burghez 
italian, arătînd că acesta nu înţelege importanţa pe 
care o prezintă, pentru încheierea cu succes a luptei 
de eliberare naţională a Italiei, soluţionarea proble
mei agrare în interesul ţărănimii. 

23-26 septembrie Citind manifestul democratului mic-burghez Techow, 
participant la revoluţia din 1848-1849 din Germa
nia, manifest intitulat „Cum va arăta viitorul războ!", 
Marx şi Engels fac în corespondenţa lor o serie de 
obsevaţii critice pe marginea acestui manifest. 

Sfîrşitul lunii 
septembrie
octombrie 

Octombrie 

Octombrie 
1851-1852 

După 
2 octombrie 

Marx cercetează problema influenţei maşinismului 
�supra muncii depuse de muncitori, în care scop stu
iiază lucrări de istorie a tehnicii şi face numeroase 
extrase din scrierile lui Poppe, Beckmann şi Ure. 

Luptînd împotriva încercărilor emi�raţiei mic-bur
gheze de a sustrage proletariatul de la adevăratele 
sarcini ale mişcării revoluţionare, Marx şi Engels ur
măresc cu atenţie acţiunile lui Kinkel, care încearcă 
să realizeze în S.U.A. planul aventurist al „împrumu
tului revoluţionar germano-american". Marx trimite 
la Washington lui A. Cluss, membru al Ligii comu
niştilor, o serie de instrucţiuni în legătură cu lupta 
împotriva lui Kinkel. 

Engels continuă să înveţe limba rusă şi alte limbi 
slave, studiind în acelaşi timp istoria şi literatura 
popoarelor respective. El studiază „Antologia rusă" 
a lui Bowring şi face din această lucrare extrase re
feritoare la Lomonosov, Derjavin, Sumarokov, Bog
danovici, Heraskov, Karamzin, Jukovski, Krîlov şi 
alţi scriitori ruşi din secolul al XVIII-lea şi începu
tul secolului al XIX-lea. Engels citeşte în original o 
serie de opere ale literaturii clasice ruse : „Evghenii 
Oneghin" şi „Călăreţul de aramă" de Puşkin, „Prea 
multă minte stică" de Giboedov şi traduce în proză 
cîteva strofe din capitolul 1 al lui „Evghenii Oneghin". 

Marx primeşte de la Freiligrath o scrisoare prin care 
acesta îi comunică refuzul definitiv al editorului 
Lowenthal din Frankfurt pe Main de a-i publica lu
crarea ,de economie politică. Alte încercări între
prinse de Marx spre a găsi pentru lucrarea sa un 
editor în Germania se soldează şi ele printr-un eşec. 
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4 octombrie 

16 octombrie 

31 octombrie 

Aprox. 
5-15 noiembrie 

A doua 
jumătate a 
lunii noiembrie 

24-27 
noiembrie 

1 decembrie 

După 
1 decembrie 

Marx întocmeşte o declaraţie în urma publicării în 
„Allgemeine Zeitung" din Augsburg din 30 septem
brie 1851 a unei noie informative cuprinzînd atacuri 
calomnioase împotriva sa în legătură cu arestarea în 
Germania a unor membri ai Ligii comuniştilor. De
claraţia lui Marx este publicată în „Kolnische Zeitung" 
din 9 octombrie, iar sub o formă prescurtată în 
„Allgemeine Zeitung" din 18 octombrie. 

Marx adresează lui Weydemeyer, stabilit în America, 
rugămintea de a încerca să editeze în America, 
sub formă de broşură, traducerea engleză a „Mani
festului Partidului Comunist", publicată în 1850 în 
revista cartistă „Red Republican". Incercarea de a 
edita „Manifestul Partidului Comunist" în America nu 
reuşeşte. 

Marx propune lui Weydemeyer să organizeze în 
America editarea unei colecţii de buzunar cuprinzînd 
o serie de articole ale lui Marx, Engels, W. Wolff şi 
Weerth apărute în „Noua gazetă renană", precum şi 
articolele lui Marx şi Engels din „Deutsche-Brisseler
Zeitung" îndreptate împotriva lui Heinzen, urmînd ca 
ulterior să includă în această ediţie şi pamfletele 
curente. Această ediţie nu a fost realizată. 

Marx îl vizitează pe Engels la Manchester. 

Marx citeşte lucrarea lui Proudhon „Creditul gra
tuit", pe care o dezaprobă cu vehemenţă. 

Marx şi Engels au în corespondenţa lor un schimb 
de vederi în legătură cu plănuita publicare a lucrării 
de economie politică a lui Marx. 

Vrînd să organizeze o campanie de protest împotriva 
procesului înscenat de poliţia prusiană din Colonia 
militanţilor de vază ai Ligii comuniştilor şi să de
termine presa să înceteze de a mai trece sub tăcere 
procesul comuniştilor de la Colonia, Marx scrie o 
serie de scrisori împotriva autorităţilor prusiene, pe 
care le expediază la Paris spre a fi publicate în presa 
franceză. Totodată el roagă pe W. Wolff să trimită 
scrisori similare în America şi Elveţia, iar pe Engels 
- în Anglia. El nu izbuteşte totuşi să organizeze o 
asemenea campanie de protest prin presă. 

Marx stabileşte legături cu muncitorii germani 
Stechan, Humpel şi alţii care, în cadrul Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de la Londra, fă
ceau opoziţie fracţiunii Willich-Schapper. 

Freiligrath comunică lui Marx propunerea lui Las
salle de a înfiinţa n Germania o societate pe acţiuni 
pentru editarea lucrării sale de economie politică. 
Marx respinge această propunere. 

43 - Marx-Engels - Opere, voi. I 
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3 decembrie 

Aprox. 
9 decembrie 
1851-începutul 
lunii ianuarie 
1852 

A doua 
jumătate 
a lunii 
decembrie 

16 decembrie 

Aprox. 
19 decembrie 

Aprox. 
19 decembrie 
1851-aprox. 
25 martie 1852 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels face o caracteri
zare amănunţită a loviturii de stat contrarevoluţio
nare a lui Ludovic Bonaparte din 2 decembrie 1851 
din Franţa. Unele idei din această scrisoare au fost 
dezvoltate de Marx în lucrarea sa „Optsprezece bru
mar al lui Ludovic Bonaparte". 

Marx primeşte din Palis, de la Reinhardt, secretarul 
lui Heine, informaţii ample asupra situaţiei politice, 
a stării de spirit din Franţa în ajunul şi după lovi
tura de stat din 2 decembrie. Marx foloseşte unele 
informaţii cuprinse în aceste scrisori în lucrarea sa 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". 

Marx şi Engels află din scrisorile lui Weydemeyer 
că el pregăteşte editarea la New :ork a unui săp
tamînal „Die Revoluiion" şi iau cunoştinţă de pro
gramul acestei reviste. Weydemeyer roagă pe Marx 
şi Engels să-i trimită o serie de articole pentru re-
vista şi le comunică intenţia lui de a retipări în „Die 
Revolution" unele articole anterioare ale lor, precum 
şi articole ale tovarăşilor lor de luptă. 

Engels îl sfătuieşte pe Marx să scrie pentru revista 
„Die Revolution" un articol despre lovitura de stat 
din 2 decembrie din Franţa. 

Marx şi Engels discută cu W. Wolff, F. Wolf, Weerth, 
Freiligrath şi Eccarius propunerea de a trimite arti
cole pentru revista lui .Veydemeyer „Die Revolution". 

Marx luc1·ează la opera sa „Optsprezece brumar al 
lui Ludovic Bonaparte". In această lucrare Marx face 
o profundă generalizare a experienţei istorice a revo
luţiei din 1848-1849, aducînd prin aceasta o nouă 
contribuţie la dezvoltarea învăţăturii sale revoluţio-
nare. Dezvoltînd teoria revoluţiei proletare şi a dic
taturii proletariatului, Marx formulează pentru prima 
oară teza de o importanţă capitală a necesităţii sfă
rîmării maşinii de stat burgheze de către clasa mun
citoare. 

Aprox. Engels îl vizitează pe Marx la Londra. 
20 decembrie 1851-
arox. 
3 ianuarie 1852 

27 decembrie 

Ianuarie 1852-
martie 1853 

Marx îl roagă pe Freiligrath să scrie, cu ocazi' anului 
nou, o poezie pentru revista „Die Revolution". 

1 852 

Studiind istoria artei militare, Engels acordă o deose
bită atenţie războaielor din perioada revoluţiilor din 
1848-1849, îndeosebi campaniilor din Ungaria şi 
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Italia, al căror istoric intenţionează să-l scrie. El ci
teşte lucrările lui Clausewitz, Jomini, Willisen, Hof
stătter, Kinzel, Gorgey şi ale multor altor autori. 

1 ianuarie Marx trimite lui Weydemeyer spre publicare primul 
capitol din lucrarea sa „Optsprezece brumar al lui 
Ludovic Bonaparte". 

„ 
2-24 ianuarie Fiind grav bolnav, Marx continuă cu mare greutate 

munca la „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte". 

6 ianuarie La New York apare primul număr al revistei „Die 
Revolution", în care se retipăreşte o parte din „A 
treia cronică intenaţională", publicată de Marx şi 
Engels în revista „Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue", şi este anunţată apropiata pu
blicare în revistă a lucrării lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte", precum şi a lu
crării „Noile revelaţii ale socialismului, sau «Idee 
generale de la Revolution au XIX-e siecle„ a lui 
P. J. Proudhon". Această din urmă lucrare nu a fost 
scrisă de Marx, deoarece revista şi-a încetat apariţia 
după nr. 2. 

9 ianuarie într-o scrisoare către Weydemeyer, Jenny Marx îi 
transmite rugămintea lui Marx de a arăta în coloa
nele revistei „Die Revolution" care este situaţia in
culpaţilor de la Colonia, deoarece presa emigraţiei 
mic-burgheze germane din America, la sugestia lui 
Kinkel, trece în mod voit sub tăcere această chestiune. 

Jumătatea lunii Cu sprijinul lui Marx, muncitorii care se împotrivesc 
ianuarie fracţiunii Willich-Schapper întemeiază la Londra o 

nouă Asociaţie muncitorească germană sub preşedin
ţia lui Stechan. 

15 ianuarie Marx participă la adunarea circumscripţiei din Lon
dra a Ligii comuniştilor în cadrul căreia este citită 
o scrisoare primită din Colonia în care se arată că 
se tărăgănează instrucţia în procesul inculpaţilor de 
acolo. 

23 ianuarie Engels scrie pentru revista „Die Revolution" un ar
ticol despre Anglia în care expune rezultatele cer
cetărilor sale în problema posibilităţii unei invazii 
a armatelor continentale în Marea Britanie. Acest 
articol rămîne nepublicat, deoarece revista îşi înce
tează apariţia. 

28 ianuarie Engels întocmeşte, la rugămintea lui Marx, scrisori 
destinate redacţiilor ziarelor „Times" şi „The Daily 
News" în care demască samavolniciile guvernului 
prusian faţă de inculpaţii de la Colonia şi trimite 
una din scrisori lui Marx. La 29 ianuarie Marx re-

43* 
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30 ianuarie 

Februarie 

Februarie
începutul lunii 
aprilie 

4 februarie 

Jumătatea lunii 
februarie 

18 februarie 

Aprox. 
19 februarie 

20 februarie 

24 februarie 

mite această scrisoare redacţiei ziarului „The Times" 
sub semnătura „Un prusian". Incercările lui Marx 
şi Engels de a publica în presa engleză materiale cu 
privire la situaţia inculpaţilor de la Colonia rămîn 
însă fără rezultat. 

Marx îl întreabă pe Weydemeyer dacă există vreo 
posibilitate de a publica în America lucrarea � de 
economie politică. 

Marx trece prin mari greutăţi materiale şi este silit 
să-şi amaneteze îmbrăcămintea la Muntele de pietate, 
fapt care-l împiedică să lucreze la bibliotecă. Din 
cauza muncii excesive de noapte, are dureri de ochi. 

Engels scrie lucrarea „Adevăratele cauze pentru care 
proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în de
cembrie anul trecut". Lucrarea apare în revista „No
tes to the People" din 21 februarie, 27 martie şi 
10 aprilie 1852. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx îi comunica in
tenţia sa de a atrage în calitate de colaboratori la 
revista „Die Revolution" pe Szemere şi Perczel, parti
cipanţi la revoluţia din 1848-1849 din Ungaria. 

Engels, care este supraîncărcat de muncă la birourile 
firmei „Ermen şi Engels", are cu greu răgazul nece
sar de a scrie articole pentru „New ;ork Daily Tri
bune" şi „Notes to the People". 

Marx trimite lui Engels material suplimentar pentru 
lucrarea sa „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germa
nia" şi-l sfătuieşte să critice cu mai multă asprime 
aripa stîngă din Adunarea naţională de la Frankfurt. 

In urma propunerii lui Marx, la adunarea ordinară 
a circumscripţiei din Londra, W. Hirsch, care se do
vedise a fi un agent al poliţiei prusiene, este exclus 
din Liga comuniştilor. In legătură cu acest fapt, la 
şedinţă se ia hotărîrea de a se schimba locul şi ziua 
adunărilor săptămînale ale membrilor Ligii comu
niştilor. 

Aflînd despre încetarea apariţiei revistei „Die Revo
lution", Marx îl roagă pe Weydemeyer să încerce să 
editeze în America „Optsprezece brumar al lui Lu
dovic Bonaparte" sub formă de broşură. 

Marx este invitat la banchetul în onoarea celei de-a 
4-a aniversări a revoluţiei din februarie 1848, organi
zat din iniţiativa liderilor emigraţiei mic-burgheze 
franceze din Londra. Marx nu participă la acest 
banchet. 
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27 februarie 

3 martie 

5 martie 

A doua 
jumătate 
a lunii martie 

18 martie 

24 martie 

25 martie 

Aprox. 
13 aprilie 

Urmărind in permanenţă dezvoltarea economiei en
gleze şi evenimentele politice din Anglia, Engels ana
lizează într-o scrisoare către Weydemeyer situaţia 
economică şi politică a acestei ţări, promiţînd să-i 
trimită un articol pe această temă. Totuşi, prin fap
tul că nu există vreo posibilitate de a publica acest 
articol, intenţia lui Engels nu s-a realizat. 

Marx trimite ziarului „Kilnische Zeitung" o declara
ţie în care dezminte afirmaţia acestui cotidian că el 
ar avea legături cu A. Meyer, membru al fracţiunii 
Willich-Schapper, inculpat în aşa-zisul complot fran
co-german. Declaraţia apare în „Kilnische Zeitung" 
din 6 martie. 

Marx atrage atenţia lui Engels într-o scrisoare că 
corespondenţa lor este perlustrată de poliţie. 

Intr-o scrisoare către Weydemeyer, Marx expune ele
mentul principial nou pe care el l-a introdus în con
cepţia despre rolul claselor şi al luptei de clasă în 
istorie, şi anume : „1) că existenţa claselor este legată 
numai de anumite faze istorice de dezvoltare a pro
ducţiei ; 2) că lupta de clasă duce în mod necesar la 
dictatura proletariatului ; 3) că această dictatură în
săşi constituie numai trecerea la desfiinţarea tuturor 
claselor şi la o societate fără clase". 

Marx primeşte de la Cluss o comunicare în legătură 
cu activitatea reprezentanţilor emigraţiei mic-bur
gheze germane din America. 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels 1ş1 exprimă spe
ranţa că firma „Ermen şi Engels" va fi lichidată şi 
că, mutîndu-se la Liverpool, unde va fi mai puţin 
ocupat cu afacerile comerciale ale tatălui său, se va 
putea dedica in mai mare măsură activităţii ştiinţi
fice şi de partid. El ii comunică, de asemenea, şi suc
cesele dobîndite în studierea gramaticii şi vocabula
rului limbii ruse. 

La adunarea ordinară a circumscripţiei din Londra 
a Ligii comuniştilor, Marx face o comunicare cu pri
vire la activitatea desfăşurată de Cluss şi Weyde
meyer in America, şi îndeosebi la acţiunile lor îm
potriva lui Heinzen şi Kinkel. Adunarea aprobă acti
vitatea desfăşurată de Cluss şi Weydemeyer. 

Marx trimite lui Weydemeyer ultima parte a lucrării 
sale „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte",  

Marx îi comunică lui Weydemeyer că Jones inten
ţionează să editeze un nou ziar cartist şi că în acest 
scop se face o colectă printre muncitorii cartişti. 

Engels se întoarce la Manchester după o şedere de 
cîteva zile la Londra, în vizită la Marx. 
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14 aprilie 

16 aprilie 

Aprox. 
24 aprilie 

30 aprilie 

Mai 

Aprox. 4 mai 

Aprox. 19 mai 

21 mai 

Sfîrşitttl lunii 
mai-a doua 
jumătate a 
lunii iunie 

Moare Franzisca, fiica cea mai mică a lui Marx. Marx 
este nevoit să împrumute de la un vecin - un emi
grant francez - suma necesară pentru înmormînta
rea ei. 

Weydemeyer comunică lui Marx că editarea în Ame
rica a broşurii „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte" întîrzie din cauza lipsei mijloacelor ne
cesare. 

Marx află dintr-o scrisoare a lui Weydemeyer că, da
torită ajutorului dat de un muncitor german imigrat 
care şi-a donat economiile în sumă de 40 de dolari, 
îi poate edita în America lucrarea „Optsprezece bru
mar al lui Ludovic Bonaparte".  

Marx îi comunică lui Engels planul său de a scrie în 
colaborare cu el cîteva „portrete politice" ale mili
tanţilor emigraţiei mic-burgheze germane. El îi scrie 
că de editarea acestui pamflet se va îngriji emigran
tul maghiar Bangya, un cunoscut al lui Szemere şi 
Perczel (care, după cum s-a dovedit ulterior, era 
agent secret al poliţiei). Marx îl roagă pe Engels să 
extragă din scrisorile pe care i le-a adresat, precum 
şi din alte materiale, caracterizări ale militanţilor 
emigraţiei şi să i le trimită ; de asemenea să scrie 
cîteva observaţii asupra lui Willich. 

Marx şi Engels adună material pentru pamfletul 
despre militanţii emigraţiei mic-burgheze germane. 
Ei adresează lui Dronke, W. Wolff, Cluss, Freiligrath, 
Weydemeyer şi alţii rugămintea de a le trimite date 
biografice despre cîţiva dintre aceşti militanţi şi încep 
să lucreze la pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei'·. 

Dana propune lui Marx să scrie pentru „New York 
Daily Tribune" o serie de articole cu privire la pro
blemele curente din Anglia. 

Apare la New York lucrarea lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte", ca supliment la 
revista „Die Revolution", care-şi reluase apariţia sub 
formă de publicaţie neperiodică. 

In contractul încheiat de asociaţii firmei „Ermen şi 
Engels" se stipulează condiţiile materiale ale activi
tăţii lui Engels la această firmă. Ca urmare, Engels 
are posibilitatea să sporească pe viitor ajutorul acor
dat familiei lui Marx. 

Marx îl vizitează pe Engels la Manchester. Ei lu
crează împreună la pamfletul „Marii bărbaţi ai emi
graţiei". 
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28 iunie 

Aprox. 
25-28 iunie 

Sfîrşitul 
lunii iunie 

Iulie-august 

Inceputul lunii 
iulie-august 

August
octombrie 

Inceputul 
lunii august 

2 august 

12-22 august 

Marx dă soţiei sale însărcinarea de a temite lui 
Jones o serie de materiale spre publicare în noul ziar 
cartist „The People's Paper", care începuse să apară 
din mai 1852. Marx îl ajută în general pe Jones în 
munca sa de redactor al ziarului şi în special la în
tocmirea rubricii ştirilor din străinătate, precum şi la 
rezolvarea problemelor de ordin financiar ale ziaru
lui. Mulţumită ajutorului dat de Marx, ajutor care 
a continuat şi ulterior, numărul abonaţilor ziarului 
creşte şi situaţia lui aterială se consolidează. 

După întoarcerea sa de la Manchester, Marx dictează 
soţiei sale şi lui Dronke textul pamfletului „Marii 
bărbaţi ai emigraţiei" şi remite un exemplar al ma
nuscrisului lui Bangya, păstrînd pentru sine cel de-al 
doilea exemplar. 

Weydemeyer comunică lui Marx şi Engels că a fon
dat la New York o comunitate a Ligii comuniştilor. 
Weydemeyer îi roagă să-i trimită regulat documen
tele Ligii, pentru ca membrii comunităţii să ia cu
noştinţă de ele. 

Marx îşi reia munca la biblioteca de la British Mu
seum ; el studiază numeroase lucrări de istorie uni
versală, de istorie a instituţiilor publice, de istorie a 
civilizaţiei precum şi lucrări în legătură cu situaţia fe
meii în diferite epoci. Marx face extrase din lucrările 
lui Machiavelli, Hillmann, Wachsmuth, Sismondi, 
Eichhorn, Butterwerk, Jung, Segur şi alţii. 

Engels studiază cartea specialistului maghiar în pro
bleme militare Gorgey : „Viaţa şi activitatea mea în 
1848-1849", pe care face note marginale, precum şi 
alte lucrări în legătură cu campania din 1848-1849 
din Ungaria. 

Marx şi Engels urmăresc cu atenţie lupta ce se dă 
în cadrul emigraţiei mic-burgheze germane în jurul 
mijloacelor materiale adunate de Kinkel prin „îm
prumutul revoluţionar germano-american". 

Marx şi Engels află că procesul de la Colonia se 
amină cu încă 3 luni. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" un ar
ticol despre partidele politice din Anglia. Articolul, 
tradus în limba engleză de Engels, este trimis de 
Marx la 6 şi 10 august la New York, împărţit în două 
articole distincte, intitulate : „Alegerile din Anglia. -
Toryi şi whigii" şi „Cartiştii". Articolele sînt publi
cate în ziar la 21 şi 25 august. 

Engels scrie articolul al XVII-lea din seriâ de arti
cole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania", în 
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care, pe baza experienţei istoriei războaielor şi revo
luţiilor, formulează principiile fundamentale ale co
munismului ştiinţific cu privire la insurecţia armată. 

Jumătatea lunii Marx îi întreabă pe Lassalle, Ebner, Streit şi Naut 
august-septembrie dacă există vreo posibilitate de a edita în Germania 

lucrarea „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte". Toate încercările de a edita această lucrare în 
Germania rămîn fără rezultat. 

Aprox. 
16 august 

Aprox. 
19 august 

19 august 

Inceputttl lunii 
septembrie 

După 2-aprox. 
21 septembrie 

28 septembrie 

Marx scrie un articol în care demască esenţa anti
populară a sistemului electoral englez. Articolul, tra
dus de Engels în limba engleză, este trimis de Marx 
la 20 şi 27 august la New York, împărţit în două 
articole, intitulate : „Corupţia în alegeri" şi „Rezul
tatele alegerilor". Articolele apar în „New York Daily 
Tribune" din 4 şi 1 1  septembrie. 

In dorinţa de a-l ajuta pe Engels în studiile sale mi
litare, Marx parcurge în biblioteca de la British Mu
seum literatura militară şi-i trimite o listă lui Engels. 

Marx primeşte de la Bermach o scrisoare în care 
acesta îi comunică fapte cu privire la situaţia incul
paţilor de la Colonia şi a percheziţiilor efectuate în 
oraş la diferite persoane, în scopul de a găsi scrisori 
de la Marx. 

Marx propune editorului Brockhaus din Leipzig să 
scrie pentru „Gegenwart", publicaţie editată de 
Brockhaus, o cronică intitulată „Literatura politică
economică contemporană din Anglia din 1830 pînă 
în 1852". Brockhaus refuză propunerea lui Marx. 

Marx îndură mari lipsuri. El nu are bani pentru a 
chema un medic şi pentru a cumpăra medicamentele 
necesare bolnavilor din familie : soţia sa, fiica sa 
Jenny şi Helene Demuth, menajera lor. Familia lui 
Marx se hrăneşte timp de o săptămînă numai cu pîine 
şi cartofi. 

La rugămintea lui Marx, care intenţiona să publice 
în limba engleză lucrarea „Optsprezece brumar al 
lui Ludovic Bonaparte", Engels redactează traduce
rea primului capitol făcută de Pieper, membru al 
Ligii comuniştilor. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" arti
colul „Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. - Alianţa 
cu Ludovic Bonaparte. - Palmerston", în scopul de 
a pune în gardă pe fruntaşii emigraţiei revoluţionare 
italiene şi maghiare împotriva pericolului ca mişca
rea naţională să fie folosită de cercurile bonapartiste. 
Articolul este publicat în ziar la 19 octombrie. 
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Octombrie-
12 noiembrie 

2-23 octombrie 

Prima 
jumdtate a 
lunii octombrie 

12 octombrie 

16 octombrie 

Aprox. 
20 octombrie 

23 octombrie 

25 octombrie 

Urmărind cu atenţie procesul de la Colonia înscenat 
de guvernul pusian împotriva membrilor de vază ai 
Ligii comuniştilor, proces început la 4 octombrie, 
Marx, Engels şi adepţii lor se străduiesc din toate 
puterile să ajute pe apărătorii inculpaţilor să dove
dească Curţii cu juri falsitatea acuzării. Ei trimit la 
Colonia pe diferite căi documente şi materiale care 
demască maşinaţiile poliţiei prusiene. 

In ziarul cartist „People's Paper" sînt reproduse ar
ticolele lui Marx din „New Y.ork Daily Tribune" : 
„Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii", „Cartiştii", 
„Corupţia în alegeri" şi „Rezultatele alegerilor", sub 
forma unei serii de articole cu titlul comun : „Ale
gerile generale din Marea Britanie". 

Impacientaţi din cauză că publicarea pamfletului 
„Marii bărbaţi ai emigraţiei" întîrzie, Marx şi Engels 
se adresează lui Weerth, Dronke şi altora cu rugă
mintea de a se edifica în privinţa persoanei lui Ban
gya şi a editorilor care, după afirmaţiile acestuia, 
s-au declarat dispuşi să publice acest pamflet. 

Marx scrie un articol despre situaţia economică şi 
politică a Angliei. Articolul, tradus de Engels în 
limba engleză, este trimis de Marx la New York la 
15 şi 19 octombrie, împărţit în două articole, inti
tulate : „Pauperismul şi libertatea comerţului. -
Criza comercială în perspectivă" şi „Consecinţele po
litice ale prosperităţii comerciale". Articolele sînt 
publicate la 1 şi 2 noiembrie în ziarul „New York 
Daily Tribune". 

Marx scrie un articol despre situaţia partidelor poli
tice din Anglia. Articolul, tradus de Engels in limba 
engleză, este trimis de Marx la New ,ork la 2 şi 
9 noiembrie, împărţit în două articole. Primul din 
aceste articole apare în „New York Daily Tribune" 
la 29 noiembrie sub titlul „Partidele şi perspectivele 
politice", iar al doilea articol apare fără titlu, la 
25 noiembrie. 

Marx primeşte de la Cluss 130 de exemplare din bro
şura „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte", 
editată de Weydemeyer la New York. 

In „New York Daily Tribune" apare articolul al 
XIX-lea al lui Engels din seria „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania". Ultimul articol, al XX-lea, 
promis de Engels, n-a apărut în ziar. 

Marx propune lui Engels să scrie împreună, după 
terminarea procesului comuniştilor de la Colonia, 
„Explicaţii pentru public", cu scopul de a demasca 
uneltirile guvernului prusian. 
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După 
26 octombrie 

28 octombrie 

Sfîrşitul lunii 
o: tom brie
începutul lunii 
lecembrie 

După 
1. noiembrie 

16 noiembrie 

17 noiembrie 

20 noiembrie 

29 noiemb1"ie 

Marx îi comunică lui Engels că este filat de poliţia 
din Londra. 

M�rx pri
_
meşte prin . Weert� o �omunicare din partea 

editorului Dunker dm Berlm dm care rezultă că edi
torul indicat de Bangya, care ar fi comandat pamfle
tul „Marii bărbaţi ai emigraţiei", nu există în rea
litate. 

Marx scrie o declaraţie în care demască atacurile 
calomnioase la adresa inculpaţilor de la Colonia şi a 
prietenilor lor de la Londra apărute în „The Times" 
şi „The Daily News". Această declaraţie, semnată de 
F. Engels, F. Freiligrath, K. Marx şi W. Wolff, este 
publicată în „The Spectator" din 28 octombrie, pre
cum şi în ziarele „People's Paper", „The Morning 
Advertiser", „The Examiner" şi „The Leader" din 
30 octombrie. 

Marx scrie pamfletul „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia". 

Marx şi Engels află din ziare sentinţa dată de Curtea 
cu juri în procesul comuniştilor de la Colonia : şapte 
dintre ei au fost condamnaţi la închisoare pe termene 
variind între 3 şi 6 ani şi numai patru au fost achitaţi. 

Marx îritocmeşte o declaraţie adresată redacţiei zia
rului „New York Daily Tribune" pe marginea cam
paniei de calomnii pornite de presa democrată mic
burgheză cu prilejul articolului său „Activitatea lui 
Mazzini şi Kossuth. - Alianţa cu Ludovic Bonaparte. 
- Palmerston". Declaraţia este publicată în ziar la 
1 decembrie. 

La adunarea circumscripţiei din Londra a Ligii co
muniştilor, Marx face propunerea ca Liga să fie di
zolvată deoarece, în urma ofensivei reacţiunii din 
Europa

' 
şi a arestării membrilor de vază ai Ligii, ea 

a încetat de fapt să mai existe. Propunerea lui Marx 
este acceptată. 

Marx şi Engels trimit redacţiei ziarului „Morning 
Advertiser" „Declaraţia finală în legătură cu recentul 
proces de la Colonia". Declaraţia, semnată de F. En
gels, F. Freiligrath, K. Marx şi W. Wolff, apare în 
ziar la 29 noiembrie. 

La rugămintea lui Marx, Engels scrie pentru „New 
York Daily Tribune" articolul „Recentul proces de 
la Colonia". Articolul apare în ziar, sub semnătura 
lui Marx, la 22 decembrie. 
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Sfîrşitul lunii 
noiembrie
decembrie 

3 decembrie 

6-7 decembrie 

7 decembrie 

Aprox. 
10 decembrie 

Aprox. 
14 decembrie 

17 decembrie 
1852 şi 
11 ianuarie 
1853 

A doua 
jumătate a lunii 
decembrie 1 852-
1 0  ianuarie 1853 

Fiind informaţi de intenţia lui Marx de a publica o 
broşură în care să demaşte pe organizatorii procesu
lui comuniştilor de la Colonia, şefii poliţiei din Prusia 
dispun ca în caz de apariţie broşura să fie confiscată 
şi se adresează poliiiei din alte ţări, îndeosebi poli
ţiei belgiene, cu rugămintea de a proceda în acelaşi 
sens. · 

Marx îi cere categoric lui Bangya să răspundă care 
e cauza marii tărăgănări a editării broşurii „Marii 
bărbaţi ai emigraţiei", precum şi lămuriri în privinţa 
editorilor fictivi indicaţi de Bangya. 

Marx trimite manuscrisul pamfletului ,.Dezvăluiri 
asupra procesului comuniştilor de la Colonia·' pentru 
a fi editat de Schabelitz în Elveţia şi de Cluss în 
America. 

Marx trimite lui Cluss în America apelul pentru aju
torarea condamnaţilor de la Colonia şi a familiilor 
lor şi propune organizarea unor comitete de ajuto
rare. Apelul, semnat de Marx, Engels, Liebknecht, 
Freiligrath, Dronke, W. Wolff, F. Wolf, Jones, 
I. G. Eccarius, Lochner, Pfinder, Pieper şi alţii, este 
publicat în „California Staats-Zeitung" şi în „New 
York Criminal-Zeitung" în ianuarie 1853. 

Intr-o scrisoare către Cluss, VIarx face o apreciere 
critică a lucrării lui P. J. Proudhon despre lovitura 
de stat a lui Ludovic Bonaparte. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" arti
colul „Parlamentul. - Votul de la 26 noiembrie. -
Bugetul lui Disraeli", în care dezvăluie esenţa de 
clasă a sistemului fiscal englez. Articolul, tradus de 
Pieper în limba engleză, este publicat în ziar la 
28 decembrie. 

Marx primeşte de la editorul Schabelitz ştirea că la 
Basel a început tipărirea broşurii „Dezvăluiri asupra 
procesului comuniştilor de la Colonia". 

Marx scrie articolele „Infrîngerea guvenului" şi „Ui 
guvern care şi-a trăit traiul. - Perspectivele guver
nului de coaliţie etc.", despre politica reacţionară a 
cabinetului tory Derby-Disraeli şi a guvernului de 
coalitie al lui Aberdeen care i-a succedat. Articolele 
sînt publicate în „New York Daily Tribune" la 7 şi 28 
ianuarie. 

Engels îl vizitează pe Marx la Londra. 
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După 
27 decembrie 

Marx primeşte informaţii că Bangya întreţine legă
turi cu poliţia prusiană şi că, probabil, a dat pe mîi
nile ei manuscrisul „Marii bărbaţi ai emigraţiei". 
Marx şi Engels decid să demaşte cu prima ocazie pe 
Bangya în presă. 

1 853 

Ianuarie-martie Marx studiază teoria banilor şi alte probleme de eco
nomie politică, ocupîndu-se, totodată, de istoria civi
lizaţiei şi de istoria slavilor. El face extrase din lu
crările lui Galiani, Wachsmuth, Kaulbach etc. 

Marx corespondează cu Cluss în legătură cu edi
tarea în America a broşurii „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de la Colonia". 

A doua La Basel apare lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra 
jumătate a lunii procesului comuniştilor de la Colonia". 
ianuarie 

21 ianuarie Marx scrie articolul „Alegerile. - Complicaţii finan
ciare. - Ducesa Sutherland şi sclavia", consacrat ex
proprierii ţăranilor scoţieni de către latifundiari. Ar
ticolul, tradus de Engels în limba engleză, este 
publicat la 9 februarie în „New York Daily Tribune" 
şi, într-o formă prescurtată, în ziarul „People's Paper" 
din 12 martie. 

28 ianuarie Marx scrie articolul „Pedeapsa cu moartea. - Pamfle
tul d-lui Cobden. - Măsurile luate de Banca Angliei" ; 
este primul articol scris de el în limba engleză. 
Articolul, care cuprinde o analiză a cauzelor sociale 
ale creşterii criminalităţii în societatea capitalistă, 
apare în ziarul „New York Daily Tribune" din 18 fe
bruarie. 

1 1-22 februarie Marx scrie articolele „Insurecţia din Italia. - Poli
tica britanică" şi „Atentatul împotriva lui Franţ-Iosif. 
- Insurecţia de la Milano. - Politica britanică. -
Discursul lui Disraeli. - Testamentul lui Napoleon". 
Articolele apar în ziarul „New York Daily Tribune" 
din 25 februarie şi a martie. 

12 februarie Marx primeşte prin Jones, din partea Comitetului 
executiv al Asociaţiei naţionale cartiste, o invitaţie 
la mitingul cartiştilor din 22 februarie. 

1 martie Marx scrie articolul „Emigraţia forţată. - Kossuth şi 
Mazzini. - Problema emigranţilor. - Corupţia elec
torală din Anglia. - D-l Cobden". Articolul este pu
blicat în ziarul „New York Daily Tribune" din 22 
martie şi, într-o formă prescurtată, în ziarul „People's 
Paper" din 16 aprilie. 
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Aprox. 
7-10 martie 

9 martie 

1 8  martie 

2.i martie 

Marx se îmbolnăveşte grav de ficat. 

Marx primeşte de la Schabelitz ştirea că 2.000 de 
exemplare din broşura „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia", care urmau să fie expe
diate în Germania, au fost confiscate de poliţie în
tr-un sat de graniţă de lîngă Baden. 

Marx scrie articolul „Kossuth şi Mazzini. - Uneltirile 
guvenului prusian. - Tratatul comercial dintre Aus
tria şi Prusia. - «Times» şi emigranţii". In acest 
articol, Marx relatează despre confiscarea şi distru
gerea de către poliţie a întregului tiraj al broşurii 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co
lonia", editată în Elveţia. Articolul apare în „New 
York Daily Tribune" din 4 aprilie. 

Aflînd de la Cluss că broşura „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de la Colonia" apare succesiv în 
„Neu-England-Zeitung" din Boston, Marx îi propune 
să încerce să publice această lucrare şi într-o broşură 
separată. Lucrarea lui Marx apare în editura „Neu
England-Zeitung" sub formă de broşură în jurul datei 
de 24 aprilie. 
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Indice de nme 

A 

Aberdeen, George Gordon, conte 
(1784-1860) - bărbat de stat en
glez, tory, din 1850 lideul adep
ţilor lui Peel ; ministru de ex
tene (1828-1830, 1841-1846) şi 
prim-ministu al guvenului de 
coaliţie (1852-1855). - 51--520, 
522-523, 547, 550, 557-558, 
560-561, 565, 589. 

Abraham a Santa Clara (pseudo
nimul lui Ulrich Megerle) 
(1644-1709) - predicator catolic 
şi scriitor umorist popular aus
triac. - 348-350. 

Agesilau (aprox. 442 - aprox. 358 
î.e.n.) - rege al Spartei (aprox. 
399 - aprox. 358 î.e.n.). - 184. 

Agostini, Cesare (1803-1855) - re
voluţionar italian, adept al lui 
Mazzini ; participant la revoluţia 
din 1848-1849 din Italia ; după 
înfrîngerea revoluţiei a eigrat 
în Anglia ; mai tîziu s-a des
părţit de Mazzini. - 564. 

Ailly, Pierre d' (1350 - mort în 
1420 sau 1425) - cardinal fran
cez, cunoscu' teolog ; a jucat un 
rol de seamă la Conciliul de la 
Constanţa. - 214. 

Alexander, John - om politic ir
landez, în 1853 membru al par
lamentului. - 532. 

Alexandru Macedon (35--323 î.e.n.) 
- eminent comandant de oşti şi 
bărbat de stat din antichitate. 
- 171. 

Allais, Louis Pierre Constant 
(n. aprox. 1821) - agent al poli
ţiei franceze. - 170, 17 4. 

Amelot de la Houssaye, Nicolas 
(1634-1706) - publicist francez, 
autorul cărţii „Histoire du Gou
venement de Venise". - 549. 

Anglas, Fran;ois-Ernest (1807-
1861) - latifundiar francez, de
putat în Adunarea legislativă 
(1850-1851), reprezentant al 
partidului ordinii. - 192. 

Anneke, Friedrich (1818-1872) 
ofiţer de artilerie pusian, scos 
din armată în 1846 din cauza 
convingerilor sale politice; mem
bu al comunităţii din Colonia 
a Ligii comuniştilor ; în 1849 lo
cotenent-colonel. în armata revo
luţionară din Baden-Palatinat ; 
mai tîrziu a participat la răz
boiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din nord. - 277. 

Antoine, Gustave - emigrant fran
cez la Londra la începutul dece
niului al 6-lea al secolului tre
cut ; ginerele lui Auguste Blan
qui. - 323. 
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Arcmati Visconti, Constanza, 
marchiză (aprox. 1801 - aprox. 
1870) - militantă a mişcării de 
eliberare naţională din Italia. 
- 390. 

Ariosto, Lodovico (1474-1533) -
cel mai de seamă poet italian 
din epoca Renaşterii, autorul 
poemului „Orlando furioso". -
301, 302, 307, 329, 330, 345, 354. 

Arnim, Bettina von (1785-1859) -
scriitoare germană din şcoala 
ro.mantică ; în deceniul al 5-lea 
s-a pasionat pentru ideile libe
rale. - 264. 

Ashley, Anthony Cooper, din 1851 
conte de Shaftesbury (1801-1885) 

- om politic englez ; în deceniul 
al 5-lea a condus în parlament 
grupul filantropilor tory din 
1847 whig. - 575. 

AthoZZ, George Augustus Frederick 
John Murray duce (1814-1864) 
- mare latifundiar scoţian. -
538, 539. 

Auerswald, Rudolph (1795-1866) -
bărbat de stat prusian, reprezen
tant al aristocraţiei liberale îm
burghezite, prim-ministru şi mi
nistru de extene (iunie-septem
brie 1848). - 78. 

August (63 i.e.n. - 14 e.n.) - îm
părat roman (27 i.e.n. - 14 e.n.). 
- 549. 

Augustenburg - ramură a familiei 
ducilor de Schleswig-Holstein 
(1627-1852). - 317. 

B 

Baer Johann - emigrant german 
la 

'
Londra la începutul deceniu

lui al 6-lea al secolului trecut ; 
membru al Ligii comuniştilor, 
adept al lui Max şi Engels. -

Bailly, Jean-Silvain (1736-1793) -
astronom francez, militant al re-

voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
unul dintre conducătorii burghe
ziei constituţional-liberale. - 121. 

Bakunin, Mihail Alexandrovici 
(1814-1876) - democrat rus, pu
blicist, a participat la revoluţia 
din 1848-1849 din Germania ; 
ulterior unul dintre ideologii 
anarhismului ; în Intenaţionala I 
s-a manifestat ca un duşman 
inveterat al marxismului ; la 
Congresul de la Haga din 187� 
a fost exclus din Internaţionala I 
pentru activitatea sa scizionistă. 
- 104. 

Balzac, Honore de (1799-1850) 
mare scriitor realist francez. 
217. 

Bandiera, fraţii Attilio (1810-1844) 
şi Emilio (1819-1844) - militanţi 
ai mişcării de eliberare naţională 
din Italia, ofiţeri în flota aus
triacă ; membri ai societăţii 
„Tînăra !talie" ; au fost execu
taţi pentru tentativa de a orga
niza o răscoală în Calabria 
(1844). - 317. 

Baraguay d'HiZliers, Achille (1795-
1878) - general fancez, din 1854 
mareşal ; în perioada celei de-a 
doua Republici deputat în Adu
narea constituantă şi în Aduna
rea legislativă ; în 1851 - co
mandant al garnizoanei din 
Paris ; bonapartist. - 179, 190. 

Barbarossa - vezi Frederic I Bar
barossa. 

Barbes, Armand (1809-1870) - re
voluţionar francez, democrat 
mic-burghez ; în timpul monar
hiei din iulie unul dintre condu
cătorii societăţilor revoluţionare 
secrete ; militant activ al revolu
ţiei din 1848, deputat în Adu
narea constituantă; pentru parti
cipare la evenimentele din 15  
mai 1848 a fost condamnat la în-
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chisoare pe viaţă ; a fost elibe
rat fiind amnistiat în 1854. -
322. 

Barbour, James (1831-1853) - tîl
har, executat la Sheffield pentru 
omor. - 540. 

Barino, Francis (1796-1866) - băr
bat de stat englez, whig, mem
bru al parlamentului ; între 1839 
şi 1841 ministru de finanţe, între 
1819 şi 1852 ministru al mari
nei. - 547. 

Baroche, Pierre-Jules (1802-1870) 
- om politic francez, jurist, în 
perioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
tivă, reprezentant al partidului 
ordinii ; în 1849 procuror gene
ral al Curţii de apel ; bonapar
tist, a făcut parte dintr-o serie 
de guvene înainte şi după lo
vitura de stat din 2 decembrie 
1851. - 163, 174-176, 179, 184. 

Barrot, Odilon (1791-1873) - om 
politic burghez francez, pînă în 
februarie 1848 fruntaş al opozi
ţiei dinastice liberale ; din de
cembrie 1848 pînă în octombrie 
1849 şeful guvernului sprijinit 

de blocul contrarevoluţionar al 
fracţiunilor monarhiste. - 137-
139, 143, 156-158, 167, 181, 183, 
189, 198. 

Barthelemy, Emmanuel (aprox. 
1820-1855) - muncitor francez, 
blanquist, a participat la socie
tăţile revoluţionare secrete în 
timpul monarhiei din iulie şi la 
revoluţia din iunie 1848 de la 
Paris, apoi a emigrat în Anglia ; 
unul dintre conducătorii asocia
ţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra ; a făcut 
parte din fracţiunea sectar"ă 
aventuristă Willich-Schapper ; a 
fost executat în 1855, fiind acu
zat de omor. - 322, 323. 

Bassermann, Friedrich Daniel 
(181 1-1855) - om politic burghez 

german, liberal moderat, depu
tat în Dieta din Baden ; în timpul 
revoluţiei din 1848-1849 re
prezentant al guvenului din Ba
den în Bundestagul german, de
putat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (centrul de dreap
ta). - 81.  

Batthyny, Lajos (Ludwig), conte 
(1809-1849) - bărbat de stat ma

ghiar, reprezentant al cercurilor 
liberale ale aristocraţiei maghia
re ; şeful guvenului (martie-sep
tembrie 1848), a promovat poli
tica de compromis cu monarhia 
austriacă ; a fost executat după 
înăbuşirea revoluţiei. - 583. 

Bauer, Bruno (1809-1882) - filo
zof idealist german, unul dintre 
cei mai de seamă tineri hege
lieni, radical burghez ; după 1866 
naţional-liberal. - 266, 291, 294, 
299, 309, 310. 

Bauer, Heinrich - militant de sea
mă al mişcării muncitoreşti ger
mane, unul dintre conducătorii 
Ligii celor drepţi, membru al Or
ganului central al Ligii comu
niştilor ; de profesie cizmar ; în 
1 85 1  a emigrat în Australia. 
595, 600. 

_aze, Jean-Didier (1800-1881) 
avocat şi om politic francez, în 
perioada celei de-a doua Rerm
blici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
tivă ; orleanist. - 188, 202. 

Beaumarchais, Pierre-Augustin 
(1732-1799) - dramaturg de sea
mă francez. - 451. 

Beck, Wilhelmina (m. 1851) - a
venturieră austriacă, care se dă
dea drept baroneasă, informa

toare politică a lui Kossuth ; 
agentă a poliţiei austriece şi a 
celei engleze. - 113.  

Becker, B. - emigrant german în 
S.U.A., la începutul deceniului al 
6-lea al secolului trecut membru 
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al Societăţii socialiste de gim
nastică. - 604,605. 

Becker, Hermann Heinrich (1820-
1885) - jurist şi publicist ger
man, începînd din 1850 membru 
al Ligii comuniştilor, unul din
tre inculpaţii în procesul comu
niştilor de la Colonia (1852), con
damnat la 5 ani de închisoare ; 
ulterior naţional-liberal. - 232, 
233, 433, 462, 492, 495. 

Beckerath, Hermann (1801-1870) -
bancher germdn, unul dintre li
derii burgheziei renane ; deputat 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (centrul de dreapta) ; 
în august-septembrie 1848 minis
tru de finanţe în guvernul im
perial. - 330. 

Beckmann - la începu:ul deceniu
lui al 6-lea al secolului trecut 
agent de poliţie prusian la Pa
ris, corespondentul la Paris al 
z; arului „Kălnische Zeitung". -
451. 

Bedeau, Marie-Alphonse (1804-
1863) - general şi om politic 
francez, republican moderat bur
ghez ; în timpul celei de-a doua 
Republici vicepreşedinte al Adu
nării constituante şi al Adunării 
legislative. - 143, 180. 

Bellini, Vincenzo (1801-1835) - cu
noscut compozitor italian. - 258. 

Bellew, Richard Montesquieu -
om politic englez, whig, între 
1846 şi 1852 membru al parla
mentului. - 383. 

Bem, 16zef (1795-1850) - general 
polonez, militant al mişcării de 
e.liber2re naţională, participant 
la răscoala din 1830-1831 ; în 
1848 a participat la luptele re
voluţionare de la Viena ; unul 
dintre conducătorii armatei re
voluţionare din Ungaria ; ulte
rior a intrat în armata turcă. -

71, 327. 

4.; - Mnrx-Engels - Opere, voi. 8 

Benoît d'Azy, Denis (1796-1880) -
om politic francez, financiar şi 
industriaş ; vicepreşedinte al A
dunării legislative (1849-1851) 
legitimist. - 183, 188. 

' 

Beranger, Pierre-Jean (1780-1857) 
- mare poet democrat francez, 
autorul unor satire politice. -
220. 

Beresford, William (n. 1798) - om 
politic englez, tory, membru al 
parlamentului, secretar pentru 
problemele financiare militare 
(martie-decembrie 1852). - 369, 
376, 511.  

Berkeley, Francis Henry Fitzhar
ding (1794-1870) - om politic li
beral englez, membru al parla
mentului. - 373. 

Bermbach, Adolf (1821-1875) - ju
rist la Colonia, democrat, deputat 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt ; martor al apărării în 
procesul comuniştilor de la Co
lonia (1852), a fost în corespon
denţă cu Marx ; ulterior liberal. 
- <160, 462, 463-464, 467. 

Bernal, Ralph (m. 1854) - om poli
tic englez, whig, membru al 
parlamentului ; între 1830 şi 1850 
preşedinte al Comitetelor Came
rei. - 384. 

Bernal Osbone, Ralph (1808-1882) 
- om politic liberal englez, P1en
bru al parlamentului, secretar al 
Amiralităţii (1852-1858). - 519, 
520. 

Bernard - colonel francez, preşe
dintele comisiilor militare de pe
depsire a participanţilor la in
surecţia din iunie 1848 de la Pa
ris ; după lovitura de stat din 
2 decembrie 1851, unul dintre 
organizatorii urmăririlor judicia
re împotiiva republicanilor anti
bonapartişti. - 1 3?. 
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Be11ye1, Pierre-Antoine (1790-
1868) - avocat şi om politic fran
cez, în perioada celei de-a doua 
Republici deputat în Adunarea 
constituantă şi în Adunarea le
gislativă, legitimist. - 147, 163, 
181, 188, 189, 191, 195. 

Bianca - reprezentant al patricia
tului orăşenesc, jurat în proce
sul comuniştilor de la Colonia 
(1852). - 434. 

Billault, Auguste-Adolphe-Marie 
(1805-1863) - om politic şi avo
cat francez, orleanist, membru în 
Adunarea constituantă (1848-
1849) ; după 1849 bonapartist, 
ministru de interne (1854-1858). 
- 183. 

Birnbaum, Wilhelm - secretar al 
asistenţei sociale din Colonia, 
martor al apărării în procesul 
comuniştilor de la Colonia (1852). 
- 466, 468. 

Blanc, Louis (181 1-1882) - socia
list mic-burghez francez, istoric ; 
in 1848 membru al guvernului 
provizoriu şi preşedinte al comi
siei de la Luxemburg ; a adoptat 

o poziţie conciliatoare faţă de 
burghezie ; in august 1848 a emi
grat în Anglia ; unul dintre con
ducătorii emigraţiei mic-burgheze 
de la Londra. - 6, 119, 322-324, 
599. 

Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) 
- revoluţionar francez, comunist 
utopist, adept al tacticii complo
tiste, conducătorul Societăţii se
crete a anotimpurilor, organiza
torul insurecţiei din 1 2  mai 1839 ; 
în timpul revoluţiei din 1848 s-a 
situat la extrema stingă a miş
cării democratice şi proletare din 
Franţa ; a stat în repetate rînduri 
în închisoare. - 125, 322, 323. 

Bleck, Friedrich (1793-1859) - teo
log protestant german, profesor 
de teologie la Universitatea din 
Bonn. - 2511 

Blind, Karl (1826-1907) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, 
participant la mişcarea revolu
ţionară din 1848-1849 din Baden; 
în deceniul al 6-lea unul dintre 
liderii emigraţiei mic-burgheze 
germane de la Londra, ulterior 
naţional-liberal. - 298. 

Blondel de Nesle - trubadur fran
cez de la sfîrşitul secolului al 
XII-lea - începutul secolului al 
XIII-lea ; după cum spune legen
da, poet la curtea regelui Angliei 
Richard Inimă de Leu, pe care 
l-a eliberat din captivitatea aus
triacă. - 282. 

Blum, Robert (1807-1848) - demo
crat mic-burghez german, de pro
fesie ziarist ; şeful aripii stingi 
din Adunarea naţională de la 
Frankfurt ; în octombrie 1848 a 
participat la apărarea Vienei ; 
după ocuparea oraşului de către 
trupele contrarevoluţionare a fost 
împuşcat. - 76, 77, 86, 322. 

Bobzin, Friedjch Heinrich Karl (n. 
1826) - meseriaş german, în 1847 
membru al Asociaţiei muncitori
lor germani din Bruxelles ; a 
participat la răscoala din 1849 
din Baden-Palatinat, ulterior a 
emigrat la Londra ; împreună cu 
Struve a condus Asociaţia emi
granţilor germani din Londra, 
asociaţie burghezo-democratică. 
- 307. 

Bojardo (Boiardo), Matteo Maria 
(1434-1494) - poet italian din 
timpul Renaşterii, autorul poe
mului „Or lando innamorato". 
300, 340, 345, 358. 

Bonald, Louis-Gabriel-Ambroise, 
viconte de (1754-1840) - om po
litic şi publicist francez, monar
hist, unul dintre ideologii reac
ţionari i aristocraţiei şi clerica
lismului în perioada Restaura
ţiei. - 18. 
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Bonaparte - dinastie imperială din 
Franţa (1804-1814, 1815 şi 1852-
1870). - 208-210, 567. 

Bonaparte, Jerâme (1784-1860) -
fratele mai mic al lui Napoleon I, 
rege al Westfaliei (1807-1813), 
din 1850 mareşal. - 389. 

Bonaparte, Ludovic - vezi Napo
leon al III-lea. 

Bonaparte, Pierre (1815-1881) - vă
rul lui Napoleon al III-lea ; în 
timpul celei de-a doua Republici 
deputat în Adunarea constituan
tă şi în Adunarea legislativă, a 
aderat la republicani. - 389. 

Borne, Ludwig (1786-1837) - pu
blicist şi critic german, unul din
tre reprezentanţii de seamă ai 
opoziţiei mic-burgheze radicale ; 
spre sfîrşitul vieţii adept al so
cialismului creştin. - 303. 

Bourbon - dinastie regală din 
Franţa (1589-1792, 1814-1815 şi 
1815-1830). - 137, 144-145, 185, 
186, 188, 191, 208. 

Brammell - preot englez. - 576. 

Braunschweig, Karl-Friedrich-Au
gust-Wilhelm (1804-1873) - duce 
de Braunschweig din 1823 ; de
tronat la începutul lunii septem
brie 1830, a emigrat din ţară ; a 
încercat să ajungă din nou la 
putere cu ajutorul unor state 
europene ; în deceniul al 5-lea 
şi al 6-lea a intreţinut legături 
cu elemente democratice din 
emigraţie ;  a editat ziarul „Deut
sche Londoner Zeitung". - 290, 
306, 328. 

Brentano, Lorenz (1813-1891) - de
mocrat mic-burghez din Baden, 
de profesie avocat ; în 1848 de
putat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt, a făcut parte din 
aripa stîngă a acestei adunări ; 
în 1849 şef al guvernului provi-

44• 

zoriu din Baden ; după înfînge
rea răscoalei din Baden-Palati
nat a emigrat în Elveţia, apoi în 
S.U.A. - 105, 287, 289, 298, 301, 
335, 337, 338, 356. 

Bright, John (1811-1889) - fabri
cant englez, om politic burghez 
lider al liber-schimbiştilor şl 
unul dintre fondatorii Ligii îm
potriva legilor cerealelor · de la 
sfîrşitul deceniului al 7-l'a lider 
al partidului liberal ; a ocupat o 
serie de posturi ministeriale în 
guvenele liberale. - 226, 384, 
410, 502, 519, 523, 553-554. 

Broglie, Achille-Charles-Leonce-
Victor, duce de (1785-1870) -
bărbat de stat francez, prim-mi
nistru (1835-1836), deputat în 
Adunarea legislativă (1849-1851), 
orleanist. - 163, 189. 

Brotherton, Joseph (1783-1857) 
om politic englez, liber-schim
bist, adept al reformei sistemu
lui electoral ; membru al parla
mentului. - 552. 

Briiggemann, Karl Heinrich (1810-
1887) - publicist burghez ger
man, liberal ; între 1845 şi 1855 
redactor-şef al ziarului „Kol
nische-Zeitung". - 299. 

Brutus (Marcus Junius Brutus) 
(aprox. 85-42 î.e.n.) - om politic 
roman, unul dintre iniţiatorii 
conjuraţiei republicane aristocra
tice împotriva lui Julius Cezar. 
- 120, 352, 480. 

Bucher, Lothar (1817-1892) - func
ţionar pusian, publicist ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală pusiană (centrul de stînga) ; 
după înfrîngerea revoluţiei din 
1848-1849 a emigrat la Londra ; 
ulterior naţional-liberal, partizan 
al lui Bismarck. - 321, 324, 349. 

BuhZ, Ludwig (1814 - începutul 
deceniului al 9-lea) - publicist 
german, tînăr hegelian. - 334. 
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Bunsen, Christian Karl Josias, ba
ron (1791-1860) - diplomat pru
sian, publicist şi teolog, a între
ţinut strînse legături cu cercu
rile de la curtea regală prusia
nă ; ambasador la Londra (1842-
1854). - 591. 

Birgers, Heinrich (1820-1878) -
publicist radical german, colabo
rator la „Die Rheinische Zei
tung" (1842-1843), în 1848 mem
bru al comunităţii de la Colonia 
a Ligii comuniştilor, unul dintre 
redactorii „Noii gazete renane" ; 
din 1850 membru al Organului 
central al Ligii comuniştilor ; în 
procesul comuniştilor de la Colo
nia (1852) a fost condamnat la 
şase ani închisoare ; ulterior pro
gresist. - 232, 233, 433, 434, 492, 
501 .  

Burritt, Elihu (1910-1879) - lin
gvist american, filantrop şi paci
fist burghez, organizator al unei 
serii de congrese pacifiste inter
naţionale. - 310. 

Butler, Samuel - (1612-1680) -
poet satiric englez, autorul poe
mei „Hudibras" .  - 532. 

c 
Ca bet, Etienne (1788-1856) - pu

blicist frar.cez, reprezentant de 
seamă al comunismului utopic 
pacifist, autorul cărţii „Călato
rie în Icaria". - 322. 

Caliaula (12-41) - împărat ro
man (37-41). - 130. 

Cambridge, George WiJ:1am Frede
ri:: Charles, duce �1819-1904) -
general englez, participant la 
războiul din Crineea, comandnt 
suprem al armatei engleze (185-
1895). - 373. 

Camphausen, Ludolf (1803-1890) -
bancher german, unul dintre li
derii burgheziei liberale renane ; 
în martie-iunie 1848 prim-minis
tU al Prusiei ; a dus o politică 

trădătoare, de înţelegere cu reac
ţiunea. - 42, 46, 54, 78, 287. 

Canning, George (1770-1827) 
bărbat de stat şi diplomat en
glez, unul dintre liderii torylor ; 
ministru de externe (1807-1809, 
1822-1827), prim-ministru (1827). 
- 220, 546. 

Caperon - emigrant francez, la în
ceputul deceniului al 6-lea al se
colului trecut membru al comi
tetului asociaţiei franceze a emi
granţilor blar.quişti din Lonc1ra. 
- 321. 

Cardwell, Edward (1813-1836) -
bărbat de stat englez, unul din
tre lideri adepţilor lui Peel, ul
terior liberal ; ministru al co
mert ului (1852-1855) ; secretar 
general pentru problemele Ir
landei (1859-1861 ) ;  ministru al 
coloniilor (1864-1866) şi ministru 
de război (1868-1874). - 364, 384. 

Carlier, Pierre (1799-1858) - pre
fect de poliţie al Parisului 
(1849-1851), bonapartist. - 158, 
170, 1 76, 199, 443-445, 448. 

Carol cel Mare (aprox. 742-814) 
rege (768-800) şi înpărat (800-
814) al francilor. - 52. 

Carol I (1600-1649) - rege al An
gliei (1625-1649) ; a fost execu
tat în timpul revoluţiei burg"le
ze engleze din secolul al XVII
lea. - 556. 

Catilina (Lucius Sergius Cati
lina) (aprox. 108-62 î.e.n.) - om 
politic roman, patrician, orga
nizatorul conjuraţiei împotriva 
republicii aristocratice. - 413, 
487. 

Caussidiere, Marc (1808-1861) -
democrat mic-burghez francez, 
participant la răscoala din 1834 
de la Lyon ; în timpul monar
hiei din iulie, unul dintre or-
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ganizatorii societăţilor revoluţio
nare secrete ; după revoluţia din 
februarie 1S48, prefect de poli
ţie al Parisului, deputat în Adu
narea constituantă ; în iunie 1848 
a emigrat în Anglia. - 119. 

Cavaignac, Louis-Eugene (Hl02-
1857) - general şi om politic 
francez, republican burghez mo
derat ; a participat la războiul 
de cotropire a Algeriei ; după 
revoluţia din februarie 1848 gu
vernator al Algeriei ; a folosit 
în război metode barbare ; din 
mai 1848 ministu de război al 
Franţei ; a înăbuşit insurecţia 
din iunie a muncitorilor pari
zieni cu o nemaipomenită cru
zime ; din iunie pînă în decem
brie 1848 şeful puterii executi
ve. - 61, 130, 135, 136, 143, 181, 
193, 202, 240. 

Cervantes de Saavedra, Miguel 
(1547-1616) - mare scriitor rea
list spaniol. - 19, 76, 315, 318, 
346. 

Cezar (Caius Iulius Caesar) (aprox. 
100-44 î.e.n.) - eminent coman
dant de oşti şi bărbat de stat 
roman. - 120, 289, 313, 352, 448, 
549. 

Chambord, Henri-Charles, conte de 
(1820-1383) - ultimul reprezen
tant al vechii linii dinastice a 
Bourbonilor ; nepotul lui Carol 
al X-lea, pretendent la tronul 
Franţei sub numele de Henric 
al V-lea. - 147, 168, 187, 188, 
191. 

Chamisso, Adalbert von (1781-
1838) - poet romantic german, 
s-a ridicat împotriva reacţiunii 
feudale. - 142-143, 257, 277. 

Changarnier, Nicolas-Anne-Theo
dule (1793-1877) - general şi om 
politic burghez francez, monar
hist ; în perioada celei de-a doua 
Republici deputat în Adunarea 
constituantă şi în Adunarea le-

gislativă ; după iunie 1848 co
mandant al ganizoanei şi găr
zii naţionale de la Paris ; a luat 
parte la reprimarea demo>�tra
ţiei din 13 iunie 1849 de la Pa
ris. - 54, 139, 140, 143, 149, 153, 
154, 170-172, 174, 178-181, 184, 
190, 192, 198, 200, 202. 

Charras, Jean-Baptiste-Adolphe 
(1810-1865) - militar şi om po
litic francez, republican burghez 
moderat ; a participat la înăbu
şirea insurecţiei muncitorilor 
francezi din iunie 1848 ; în pe
rioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunare. legisla
tivă, s-a ridicat împotriva lui 
Ludovic Bonaparte ; după lovi
tura de stat din 2 decembrie 
1851 a fost exilat din Franţa. -
202. 

Cherval, Julien (pseudonimul lui 
Joseph K1·emer) - agent provo
cator al poliţiei din Prusia ; a 
reuşit să se strecoare în rîndu
rile Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea Ligii a condus o comu
nitate din Paris, care a aderat 
la fracţiunea sectară aventuristă 
Willich-Schapper ; unul dintre 
inculpaţii în aşa-zisul proces al 
complotului franco-german din 
februarie 1852 de la Paris ; cu 
ajutorul poliţiei a evadat din în
chisoare. - 419, 425, 443, 445-
459, 476, 477-478, 492, 497, 499, 
501. 

Chianella - chelner din Krefeld, 
informator al poliţiei, martor al 
acuzării în procesul comuniştilor 
de la Colonia (1852). - 485, 486. 

Cicero (Marcus Tullius Cicero) 
(106-43 î.e.n.) - renumit orator şi 

bărbat de stat roman, filozof 
edectic. - 348, 487. 

Clcrendon, George William Frede
rick Villiers, conte (1800-1870) 
- bărbat de stat englez, whig, 
ulterior liberal ; lord-protector al 
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Irlandei (1847-1852) ; a înăbuşit 
cu cruzime revoluţia irlandeză 
din 1848 ; ministru de extene 
(1853-1858, 1865-1866 şi 1868-
1870). - 522, 573. 

Claudiu (10 î.e.n. - 54 e.n.) - îm
părat roman (41-54). - 549. 

Ctauren, Heinrich (pseudonimul li
terar al lui Karl Heun) (1771-
1854) - scriitor german, autor 
de romane sentimentale. - 259, 
266. 

Clausewitz, Karl (1780-1831) - ge
neral prusian şi mare teoretician 
militar burghez ; între 1812 şi 
1814 a fost în seviciul armatei 
ruse. - 306. 

Clement, Knut Jungbon (1803-
1873) - istoric şi lingvist ger
man, profesor la Universitatea 
din Kiel. - 313. 

Cluss, Adolf (m. după 1889) - in
giner german, membru al Ligii 
comuniştilor, în 1848 a fost s
cretar al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor din Mainz ; în 1849 
a emigrat în S.U .A. ; în dece
niul al 6-lea a întreţinut o co
respondenţă reguată cu , Marx 
şi Engels şi a colaborat la o se
rie de ziare democratice gema
ne, engleze şi americane. - 601, 
602. 

Cobbett, William (1762-1835) - pu
blicist şi om politic englez, re
prezentant de seamă al radica
lismului mic-burghez ; a luptat 
pentru democratizarea regimu
lui politic din Anglia. - 543. 

Cobden, Richard (1804-1865) - fa
bricant englez, om politic bur
ghez, lider al liber-schimbiştilor 
şi unul dintre fondatoii Ligii 
împotriva legilor cerealelor ; 
membru al parlamentului. - 226, 
310, 502, 509, 540, 543, 544, 568, 
579, 585. 

Cohnheim, Max - democrat mic-

burghez geman, participant la 
mişcarea revoluţionară din 1848-
1849 din Baden ; după înfrînge
rea revoluţiei a eigrat din Ger
mania. - 307. 

Collet, Collet Dobson - ziaist ra
dical şi militant pe tărîm social. 
- 591. 

Constant, Benjamin (1767-1830) -
om politic liberal burghez fran
cez, publicist şi sciitor. - 120. 

Cooke, George W. (1814-1865) -
istoic şi ziarist liberal englez. -
361-362. 

CornwaU Lewis, George - vezi 
Lewis, George Cornwall. 

Cousin, Victor (1792-1867) - filo
zof idealist francez, eclectic. -
120. 

Craig, William Gibson (1797-1878) 
- bărbat de stat englez, whig, 
ministru de finanţe (1846-1852). 
- 383. 

Cramer, Karl Gottlob (1758-1817) 
- scriitor german, autor de ro
mane de aventuri. - 259. 

Cranworth, Robert Monsey Rolf, 
baron (1790-1868) - bărbat de 
stat şi jurist englez, whig, lord
cancelar (1852-1858 şi 1865-
1866). - 566. 

Crawford, William Sharman (1781-
1861) - om politic irlandez, ra
dical burghez, a sprijinit pe car
tişti, a luat parte la întemeie
rea Ligii pentru apărarea drep
turilor arendaşilor ; membru al 
parlamentului. - 550. 

Creton, Nicolas Joseph (1798-1864) 
- avocat francez ; în perioada ce
lei de-a doua Republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă, orleanist. -
186. 
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Cromwell, Oliver (1599-1658) -
conducătorul burgheziei şi al no
bilimii îmburghezite in perioada 
revoluţiei burgheze engleze din 
secolul al XVII-lea ; din 1653 
lord-protector al Angliei, Scoţiei 
şi Irlandei. - 120, 201, 344. 

Crossley, Francis (1817-1872) - fa
bricant englez, radical burghez, 
membru al parlamentului. - 370, 
374. 

D 

Dahlmann, Friedrich �hristoph 
(1785-1860) - istoric ş1 om po
litic burghez geman, liberal ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (centrul de 
dreapta). - 25. 

Dalhousie, James Andrew Ramsay, 
marchiz (1812-1860) - bărbat de 
stat englez, adept al lui Peel, 
guvernator general al Indiei 
(1848-1856) ; a militat pentru o 

politică colonialistă. - 408. ' 
Dalrymple, John (1726-1810) - ju-

rist şi istoric scoţian, autorul 
cărţii „Studii de istorie generală 
a proprietăţii feudale în Marea 
Britanie". - 538. 

Damm - democrat mic-burghez 
german ; în 1849 preşedinte al 
Adunării constituante de la Ba
den ; ulterior a emigrat în An
glia. - 349. 

Daniels, Amalia (1820-1895) - so
ţia lui Roland Daniels. - 465, 
466, 497. 

Daniels, Roland (1819-1855) - me
dic german, din 1850 membru al 
Organului central al Ligii co
muniştilor de la Colonia, unul 
dintre inculpaţii în procesul co
muniştilor de la Colonia (1852) 
achitat de Curtea cu juri. - 232: 
233, 433, 465, 466, 497. 

Dante Alighieri (1265-1321) - ce
lebru poet italian. - 590. 

Danton, George-Jacques (1759-
1794) - militant de frunte al re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-iea, 
conducătorul aripii drepte a ia
cobinilot. - 99-100, 1 19, 120. 

Darasz, Albert (1808-1852) - mi
litant al mişcării de eliberare 
naţională poloneze, participant 
la răscoala din 1830-1831, mili
tant activ al organizaţiilor de
mocratice ale emigraţiei polone
ze, membru al Comitetului cen
tral al democraţiei europene. -
308, 325. 

David (sfîrşitul secolului al XI-lea 
- începutul secolului al X-lea 
î.e.n.) - rege al Iudeii, a devenit 
un personaj biblic legendar. -
153. 

De Flotte, Paul (1817-1860) - ofi
ţer de marină francez, democrat 
şi socialist, adept al lui Blanqui, 
a participat activ la evenimen
tele din 15 mai 1848 şi la insu
recţia din iunie 1848 de la Pa
ris, deputat în Adunarea legisla
tivă (1850-1851). - 162. 

Della Rocco - emigrant italian, 
tovarăş de luptă al lui Mazzini. 
- 564. 

De Maistre, Joseph (1753-1821) -
scriitor francez, monarhist, unul 
dintre ideologii reacţiunii aris
tocratice şi clericale, duşman in

veterat al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea. - 18. 

Demostene (384-322 î.e.n.) - renu
mit orator şi om politic din Gre
cia antică, conducătorul partidu
lui antimacedonian din Atena, 
adept al democraţiei sclavagiste ; 

după înfrîngerea Ligii ateniene 
în războiul împotriva Macedo
niei (338 î.e.n.) a fost exilat din 
Atena. - 299. 

Derby, Edward George Geoffroy 
Smith Stanley, conte (1799-1869) 
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- bărbat de stat englez, lider al 
torylor, ulterior unul dintre li
derii partidului conservator ; 
prim-ministru (1852, 1858-1859 şi 
1866-1868). - 370, 377, 383, 386, 
398-402, 408-412, 515, 517-519, 
523, 557, 558. 

Desmoulins, Camille (1760-1794) 
- publicist francez, militant al 
revoluţiei burgheze franceze de 
la sfîrşitul secolului al XVIII
lea ; iacobin de dreapta. - 120. 

Dickens, Charles (1812-1870) - ce
lebru scriitor realist englez. 
283. 

Diderot, Denis (1713-1784) - emi
nent filozof francez, reprezen
tant al materialismului mecani
cist, ateist ; unul dintre ideolo
gii burgheziei franceze revolu
ţionare, iluminist, enciclopedist 
de seamă. - 287. 

Dietz, Oswald (aprox. 182-1864) 
- arhitect german din Wiesba
den, participant la revoluţia din 
1848-1849, a emigrat la Londra, 

membru al Organului central al 
Ligii comuniştilor ; după sciziu
nea, în 1850, a Ligii a făcut parte 

din fracţiunea sectară aventu
ristă Willich-Schapper şi a fost 
membru al Organului central al 
acestei fracţiuni ; a luat parte la 
războiul civil din S.U.A. - 320, 
419, 425, 439-441, 446, 449, 451, 
452, 459, 463, 466, 468, 493. 

Disraeli, Benjamin, conte Beacons
field (1804-1881) - bărbat de 
stat şi publicist englez, unul din
tre liderii torylor, apoi lider al 
partidului conservator ; mm1s
tru de finanţe (1852, 1858-1859 
şi 1866-1868), prim-ministru 
(1866 şi 1874-1880). - 383, 398, 
502-505, 508, 512-515, 518, 519, 
560, 562, 567-570. 

Doblhoff, Anton, baron (1800-1872) 
- bărbat de stat austriac libe
ral moderat ; în 1848 ministru 

al comertului (mai) şi ministru 
de interne (iulie-octombrie). -
66. 

Dodson, John (1780-1858) - jude
cător englez. - 571. 

Dronke, Ernst (1822-1891) - pu
blicist german, la început „ade
vărat socialist", apoi membru al 
Ligii comuniştilor şi unul din
tre redactorii „Noii gazete re
nane" ; după revoluţia din 1848-
18.9 a emigrat în Anglia ; în 
timpul sciziunii Ligii comuniş
tilor s-a situat de partea lui 
Marx şi Engels ; ulterior s-a re
tras din activitatea politică. 
•!79-482, 601 , 602, 604. 

Duchâtel, Charles (1803-1867) 
bărbat de stat francez, orleanist, 
ministru de interne (1839-1840, 
1840 - februarie 1848). - 188, 
296. 

Duffy, Charles Gawan (1816-1903) 
- om politic şi publicist irlan
dez, unul dintre conducătorii 
organizaţiei „Tînăra Irlandă" şi 
întemeietorul Ligii pentru apă
rarea drepturilor arendaşilor, 
membru al parlamentului ; în 
1855 a emigrat în Australia, 
unde a ocupat o serie de pos
turi publice. - 522, 572. 

Dulon, Rudolf (1807-1870) - pas
tor german, adept al mişcării 
„Amicii luminii", mişcare opo
ziţionistă faţă de biserica ofi
cială ; în 1853 a emigrat în A
merica. - 296, 308, 309. 

Dundas, David (1799-1877) - om 
politic liberal englez, jurist, ju
decător, avocat-general (1849-
1852). - 383. 

Dupin, Andre-Marie-Jean-Jacques 
(1783-1865) - jurist şi om poli
tic francez, orleanist, deputat în 
Adunarea constituantă (1848-
1849) şi preşedinte al Adunării 
legislative (1849-1851) ; ulterior 
bonapartist. - 170, 174, 175. 
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Duprat, Pascal (1815-1885) - om 
politic francez, ziarist, republi
can burghez ; in perioada celei 
d--a doua Republici deput.t în 
Adunarea constituantă şi în A
dunarea legislativă ; s-a ridicat 
împotriva lui Ludovic Bonapar
te. - 176, 177. 

E 

Ecaterina a II-a (1729-1796) îm-
parăteasă a Rusiei (1762-1796). 

- 584. 

Eccarius, Johann Friedrich - cro
itor german, membru al Ligii 
comuniştilor, în 1851 emigrant 
la Londra ; în timpul sciziunii 
Ligii comuniştilor s-a situat de 
partea lui Marx şi Engels ; fra
tele lui Johann Georg Eccarius. 
- 601, 602, 605 . 

Eccarius, Johann Georg (18Hl-
1889) - croitor german, militant 
de seamă al mişcării muncito
reşti internaţionale, membru al 
Ligii celor drepţi, apoi al Ligii 
comuniştilor, membru al Consi
liului Internaţionalei I, ulterior 
participant la mişcarea trade
unionistă engleză. - 595, 593-
602, i04. 

Edwards, Henry - om politic en
glez, tory, membru al parlamen
tului (1847-1852). - 37l, 374. 

Eichhorn, Johann Albrecht Frie
drich (1779-1856) - bărbat de 
stat prusian, ministru al culte
lor, instrucţiunii publice şi sănă· 
tăţii (1840-1848). - 27. 

Eisenmann, Gottfried (1795-1867) 
- publicist german ; medic ; în 
1 848-1849 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt, a fă
cut parte din centru, apoi din 
aripa stîngă. - 16. 

Engels - pastor protestant german 
din Colonia. - 269. 

Engels, Friedrich (1820-1895) (vezi 
datele biografice). - 9, 14, 24, 25, 

46, 60, 63, 74, 88, 102, 1 12, 227, 
241, 246, 295, 403-404, 418-421, 
423, 433, 439, 473, 492, 499, 500, 
600-602, 604. 

Escobar y Mendoza, Antonio (1589-
1669) - predicator spaniol, ie
zuit. - 521. 

JsJp (secolul al V!-lea î.e.n.) -
fabulist semilegenda" din Gre
cia antică. - 123. 

Euclid (sfîrşitul secolului al IV-lea
inceputul secolului al III-lea 
î.e.n.) - celebru matematician 
din Grecia antică. - 592. 

Ewart, William (1798-1869) - om 
politic englez, adept al lui Peel, 
liber-schimbist, membru al par
lamentului. - 373, 384. 

F 

Falloux, Alfred (181 1-1886) - om 
politic şi scriitor francez, legi
timist şi clerical, în 1848 iniţia
torul dizolvării atelierel>r naţio
nale şi inspiratorul înăbuşirii in
surecţiei din iunie de la Paris ; 
în perioada celei de-a doua Re
publici deputat în Adunarea con· 
stituantă şi în cea legislativă, 
ministru al instrucţiunii (1848-
1849). - 143, 156, 157, 189, 191 .  

Fanon - emigrant francez, la în
ceputul deceniului al 6-lea al se
colului trecut membru al Comi
tetului central al Asociaţiei fran
ceze a emigranţilor blanquişti 
din Londra. - 321. 

Faucher, Jules (Julius) (1820-1878) 
- publicist german, tînăr hege
lian ; adept al libertăţii comer
ţului, la începutul deceniului al 
6-lea a propagat idei anarhiste, 
individualist-burgheze, în 1850-
1861 a emigrat în Anglia ; ulte
rior progresist. - 335-336. 

Faucher, Leon (1803-1854) - pu
blicist şi om politic burghez 
francez, orleanist, economist-' 
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malthusianist, ministru de in
terne (decembrie 1848-mai 1849, 
1851) ; ulterior bonapartist. 
164, 183, 189. 

Fazy, Jean-Jacques (James) (1794-
1878) - bărbat de stat şi publi
cist elveţian, radical, şef al gu
vernului cantonului Geneva 
(1846-1853 şi 1855-1861). - 290. 

Ferdinand I (1793-1875) - împărat 
al Austriei (1835-1848). - 65-
67, 76. 

Ferdinand al II-Zea (1810-1859) -
rege al Neapolului (1830-1859) ; 
poreclit regele-bombă din cauza 
bombardării Messinei în 1848. 
- 60. 

Ferenczi - cîntăreaţă maghiară. 
- 388. 

Feuerbach, Ludwig (1804-1872) -
eminent filozof materialist ger
man din perioada premarxistă. 
- 270, 291, 296, 299. 

Fickler, Josef (1808-1865) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, 
unul dintre conducătorii mişcării 
democratice din 1848-1849 din 
Baden ; membru al guvernului 
din Baden în 1849 ; după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat în El
veţia, apoi în Anglia. - 334, 
336-338, 348, 351, 353, 355 . 

Fielden, John (1784-1849) - fabri
cant englez, filantrop burghez, 
adept al legislaţiei pentru regle
mentarea muncii în fabrici. -
574. 

Fleury, Charles (pseudonimul lui 
Karl Friedrich August Krause) 
(n. 1824) - comerciant din Lon
dra, spion şi agent de politie 
prusian. - 420, 425-428, 446-
450, 456-457, 468, 469, 471, 472, 
477-484, 494-495, 497. 

Follen, August Adolf 
(1794-1855) - publicist 

Ludwig 
şi poet 

• 

german, a participat la războiul 
împotriva Franţei napoleoniene ; 
după 1815 a dderat la mişcarea 
opoziţionistă a studenţilor ; în 
1821 a emigrat în Elveţia. - 304, 
309. 

Fould, Achille (1800-1867) - ban
cher şi om politic francez, or
leanist, ulterior bonapartist, între 
1849 şi 1867 a fost în repetate 
rînduri ministru de finanţe. -
158, 179, 184, 191. 

Fourier, Charles (1772-1837) - so
cialist utopist francez. - 23. 

Fox, William Johnson (1786-ll64) 
- om politic englez, predicator 
şi publicist, liber-schimbist ; ul
terior a făcut parte din partidul 
liberal, membru al parlamentu

lui. - 384. 

Frank, Gustav - democrat mic
burghez austriac, la începutu! 
deceniului al 6-lea al secolului 
al XIX-lea a emigrat la Londra. 
- 351. 

Frănkel - muncitor german stabi
lit la Londra, în 1847 militant 
activ al Ligii comuniştilor şi al 
Asociaţiei culturale a muncitori
lor germani de la Londra, între 
1848 şi 1850 membru al Organu
lui central al Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea, în 1850, a Ligii 
a făcut parte din fracţiunea sec
tară aventuristă Willich-Schap
per, fiind membru al Organului 
central al acestei fracţiuni. - 595. 

Franţ-Iosif I (1830-1916) - împă
rat al Austriei (1848-1916). - 85, 
562. 

Franz I (1768-1835) - împărat al 
Austriei (1804-1835) ; împărat al 
aşa-numitului Sfînt Imperiu Ro
man (1792-1806). - 33, 36. 

Frederic I Barbarossa (aprox. 1123-
1 190) - rege german din 1 152, 
apoi împărat al aşa-numitului 
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Sfînt Imperiu Roman (1155-
1190). - 341.  

Frederic-August al II-Zea (1797-
1854) - rege al Saxoniei (1836-
1854). - 98. 

Frederic-Wilhelm al III-Zea (1770-
1840) - rege al Prusiei (1797-
1840). - 18-21. 

Frederic-Wilhelm al IV-Zea (1795-
1861) - rege al Prusiei (1840-
1861). - 18-22, 27, 37, 42, 43, 79, 
81, 85, 89, 92, 93, 267, 439. 

Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 
- poet german, la începutul ac
tivităţii sale romantic, apoi poet 
revoluţionar ; în 1848-1849 unul 
dintre redactorii „Noii gazete re
nane", membru al Ligii comuniş
tilor ; în deceniul al 6-lea s-a 
îndepărtat de lupta revoluţio
nară. - 272, 403, 404, 418-421, 
473, 591, 601, 602, 604. 

Frobel, Julius (1805-1893) - pu
blicist german ; editor de litera
tură progresistă ; radical mic
burghez, participant la revoluţia 
din 1848-1849 din Germania ; 
deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt (aripa stingă) ; 
ulterior liberal. - 76, 77. 

Frond, Victor - ofiţer francez, de
portat în Algeria după lovitura 
de stat din 2 decembrie 1851 · 
ulterior a emigrat în Belgia. : 
557. 

Frost, John (1784-1877) - radical 
mic-burghez englez, în 1838 a 
participat la mişcarea cartistă ; 
pentru organizarea răscoalei mi
nerilor din Wales în 1839 a fost 
condamnat la deportare pe viaţă 
în Australia ; ulterior a fost am
nistiat şi în 1856 s-a reîntors în 
Anglia. - 373, 412. 

Fuad Efendi (1814-1869) - bărbat 
de stat turc ; în deceniul al 6-lea 
al secolului trecut a ocupat în 

repetate rînduri postul de mare 
vizir şi cel de ministru de ex
terne. - 592. 

Flrste�berg, baron - moşier pru
sac, Jurat la procesul comunişti
lor de la Colonia (1852). - 434 
499. 

' 

G 

Galilei, Galileo (1564-1642) - mare 
fizician şi astronom italian ; a 
pus bazele mecanicii ; a militat 
pentu o concepţie înaintată 
despre lume. - 500. 

Gammage, Robert George (1815-
1888) - militant al mişcării car
tiste, de profesiune şelar şi ciz
mar ; autorul lucrării Istoria 
cartismului" (1854). - 4l: 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) -
revoluţionar italian, democrat, 
conducătoul mişcării de elibe
rare naţională din Italia· în 1848 

în fruntea unui corp d� volun� 
tari, a luptat cu abnegaţie, ală
turi de armata Piemontului în 
războiul împotriva Austrlei · 
principalul organizator al apără� 

rii Republicii de la Roma în 
aprilie-iunie 1849 ; în deceniile 
al 6-lea şi al 7-lea s-a aflat în 
fruntea luptei duse de poporul 
ital!an . pentru eliberarea naţio
nala ş1 unificarea ţării. - 317 
322. 

' 

Gavazzi, Alessandro (1809-1889) -
preot italian, participant la re
voluţia din 1848-1849 din Italia · 
după înfrîngerea revoluţiei .� 
emigrat în Anglia ; a făcut agi
taţie împotriva bisericii catolice 
şi a puterii laice a papei · ulte
rior tovarăş de luptă al lul Gari

baldi. - 326. 

Gebert, August - tîmplar din 
Mecklenburg, membru al Ligii 
comuniştilor din Elveţia mai 
tîrziu s-a stabilit la L�ndra ; 
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după sciziunea, în 1850, a Ligii a 
făcut parte din fracţiunea sec
tară aventuristă Willich-Schap
per, fiind membru al Organului 
central al acestei fracţiuni. -
320, 493, 495. 

Geiger, Wilhelm Anold - func
ţionar de poliţie prusian ; în 
1848 judecător de instrucţie, ul
terior director al poliţiei din Co
lonia. - 60. 

George al III-lea (1738-1820) 
rege al Angliei (1760-1820). 
580. 

Gerhardt, J. - democrat mic-bur
ghez german, la începutul dece
niului al 6-lea al secolului trecut 
a emigrat în S.U.A. ; preşedinte 
al Comitetului de ajutorare a 
condamnaţilor de la Colonia şi a 
familiilor lor. - 601. 

Ge rvinus, Georg Gottfried (1805-
1871) - istoric burghez german, 
liberal ; din 1844 profesor la 
Heidelberg ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt. - 26. 

Gibson, Thomas Milner (1806-1884) 
- bărbat de stat englez, liber
schimbist, ulterior liberal ; mi
nistru al comerţului (1859-1865 
şi 1865-1866). - 384, 552, 554. 

Gipperich, Iosef - croitor german, 
membu al unei comunităţi din 
Paris care, după sciziunea Ligii 
comuniştilor, a aderat la frac
ţiunea sectară aventuristă Wil
lich-Schapper ; unul dintre in
culpaţii în aşa-zisul complot 
franco-german din februarie 
1852 de la Paris ; ulterior a emi
grat în Anglia. - 447, 448, 455, 
456. 

Girardin, Delphine de (1804-1855) 
- scriitoare franceză, soţia lui 
Emile de Girardin. - 217. 

Girardin, Emile de (1806-1881) -
publicist şi om politic burghez 
francez ; din deceniul al 4-lea 
pînă în deceniul al 7-lea al se
colului trecut a fost, cu unele 
întreuperi, redactor al ziarului 
„La Presse" ; în politică a exce
lat printr-o totală lipsă de prin
cipii ; înainte de revoluţia lin 
1848 a făcut opoziţie guvernului 
Guizot ; în perioada revoluţiei a 
fost republican burghez ; depu
tat în Adunarea legislativă 
(1850-1851), ulterior bonapartist. 

- 177, 310. 

Giraud, Charles - Joseph - Barlhe
lemy (1802-1881) - jurist fran
cez, monarhist, ministu al in
strucţiunii (1851). - 199. 

Gladstone, William Ewart (1809-
1898) - bărbat de stat englez, 
tory, ulterior adept al lui Peel ; 
în a doua jumătate a secolului 
trecut, unul dintre liderii parti
dului liberal ; ministru de fi
nanţe (1852-1855 şi 1859-1866) 
şi prim-ministru (1868-1874, 
1880-1885, 1886, 1892-1394). -
364, 386, 409, 521, 547. 

Gobel - preşedintele Curţii cu juri 
la procesul comuniştilor de la 
Colonia (1852). - 477, 499. 

Goegg, Amandus (1820-1897) 
ziarist german, democrat mic
burghez, în 1849 membru al gu
vernului provizoriu din Baden ; 
după întrîngerea revoluţiei a 
emigrat din Germania ; în dece
niul al 8-lea a aderat la Partidul 
social-democrat din Germania. 
- 289, 334, 336-339, 346-352, 
355. 

Goethe, Johann Wolfgang (1749-
1832) - mare scriitor şi gînditor 
german. - 124, 252, 254, 255, 
260-262, 268, 282, 334, 500. 

Gol!h?im - ofiţer de poliţie pru
sian ; la începutul deceniului al 
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6-lea al secolului trecut unul 
dintre agenţii secreţi ai poliţiei 
prusiene la Londra. - 436, 461, 
467-474, 477-481, 486. 

Găi·gey, Arthur (1818-1916) - con
ducător militar al revoluţiei din 
1848-1849 din Ungaria ; coman
dant suprem al armatei ungare 
(aprilie-iunie 1849) ; s-a sprijinit 
pe ofiţerimea reacţionară şi pe 
o parte din burghezia contrare
voluţionară ; a sabotat războiil 
revoluţionar. - 74, 327, 583. 

Găringer, Karl (n. aprox. 1808) 
birtaş din Baden, a participat la 
răscoala revoluţionară din 1848-
1849 din Baden ; după înfrînge
rea răscoalei a emigrat în An
glia ; membru al Ligii comunişti
lor ; după sciziunea Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper ; 
proprietarul unui birt din Lon
dra, unde se adunau emigranţii 
mic-burghezi germani. 327, 
333. 

Gorzowski, Tadeus emigrant 
polonez, membru al Asociaţiei 
democratice poloneze. - 389. 

Gattfried von Strassburg (sfîrşitul 
secolului al XII-lea-începutul 
secolului al XIII-lea) - poet ger
man din evul mediu, autorul 
poemului cavaleresc „Tristan şi 
!solda". - 256, 260. 

Goute - emigrant francez ; la în
ceputul deceniului al 6-lea al 
secolului al XIX-lea, membru al 
comitetului Asociaţiei franceze a 
emigranţilor blanquişti din Lon
dra. - 321. 

Gracchus (Caius Sempronius Grac
chus) (153-121 î.e.n.) - tribun al 
poporului (123-122 î.e.n.) în 
Roma antică ; a luptat pentru 
adoptarea unor legi agrare în 
folosul ţărănimii ; fratele lui Ti
berius Gracchus. - 120. 

Gracchus (Tiberius Sempronius 
Gracchus) (163-133 î.e.n.) - tii
bun al poporului (133 î.e.n.) în 
Roma antică ; a luptat pentru 
adoptarea unor legi agrare în 
folosul ţărănimii. - 120. 

Graham, James Robert George 
(1792-1861) - bărbat de stat en
glez, adept al lui Peel ; ministru 
de interne (1841-1846) ; ministru 
al marinei (1830-1834, 1852-
1855). - 364, 386, 502, 503, 512, 
516, 521, 545, 567, 570. 

Granier de Cassagnac, Adolphe 
(1806-1880) - ziarist francez, po
litician lipsit de principii ; pînă 
la revoluţia din 1848 orleanist, 
apoi bom:partist ; în perioada ce
lui de-al doilea Imperiu deputat 
în Corpul legislativ. - 217. 

Granville, William, baron (1759-
1834) - bărbat de stat englez, 
whig, prim-ministru (1806-1807). 
- 546. 

Green, Thomas - om politic en
glez, adept al lui Peel, în 1846-
1852 membru al parlamentului. 
- 384. 

Greif - ofiţer de poliţie prusian � 
la începutul deceniului al 6-lea 
al secolului trecut, unul dintre 
conducătorii agenturii prusiene 
la Londra. - 420, 425-427, 436, 
455-456, 461, 469, 471, 480, 481, 
483-485, 494. 

Grey, Charles, conte (1764-1845) -
bărbat de stat englez, unul din
tre liderii whigilor ; prim-minis-

' 

tru (1830-1834). - 370, 546. 

Grey, George (1799-1882) - bărbat 
de stat englez, whig, ministru de 
interne (1 846-1852, 1855-1858 şi 
1861-1866) şi ministru al colo
niilor (1354-1855). - 334. 

Grimm, fraţii Wilhelm (1786-1859) 
şi  Jakob (1785-1863) - filologi 
germani, profesori la Universi-
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tatea din Berlin, cunoscuţi autori 
de basme inspirate din folclorul 
german şi din epopeile medie
vale germane. - 303. 

Gr.nich - democrat mic-burghez 
german ; la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului trecut a 
emigrat la Londra. - 307. 

Guise, duce de - vezi Henric al 
II-lea de Lorena. 

Guizot, Fran;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric şi om poli
tic burghez francez ; din 1840 
pînă la revoluţia din februarie 
1848 a condus efectiv politica in
ternă şi extenă a Franţei ; ex
ponentul intereselor marii bur
ghezii financiare. - 120, 1 33, 188, 
189, 206, 217, 463. 

H 

Hake (Haacke), Johann Karl (n. 
aprox. 1820) - croitor german, 
membru al Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper. -
492. 

Habbegg - democrat mic-burghez 
german ; la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului trecut a emi
grat în Anglia. - 307. 

Hibling von Lanzenauer - moşier 
prusac, jurat în procesul comu
niştilor de la Colonia (1852). -
434. 

Habsburg - dinastie de împăraţi 
ai aşa-numitului Sfînt Imperiu 
Roman ; din 1273 pînă în 1806 
(cu întreruperi) dinastie de îm
păraţi ai Austriei (din 1804) şi 
de împăraţi ai Austro-Ungariei 
(1867-1918). - 563. 

Hampden, John (1594-1643) - mi
litant de seamă al revoluţiei bur
gheze engleze din secolul al 
XVII-lea ; exponent .l interese-

lor burgheziei şi ale nobilimii 
îmburghezite. - 79. 

iansemann, David (1790-1864) -
mare capitalist, unul dintre li
derii burgheziei liberale renane ; 
în martie-septembrie 1848 minis
tru de finanţe al Prusiei ; a dus 
o politică trădătoare, de înţele
gere cu burghezia. - 42, 46, 54, 
74, 321. 

Harring, Harro (1798-1870) - scri
itor german, radical mic-bur
ghez ; din 1828 a trăit (cu între
ruperi) în emigraţie în diferite 
ţări. - 311-318. 

Hasse, Leo - prieten al lui Gott
fried Kinkel, pasionat de poezie. 
- 268. 

Hatchell, John (n. 1788) - bărbat 
de stat englez, whig, prim-pro
curor al Irlandei (1851-1852). 
- 384. 

Hătzel, Karl Joseph August (n. 
aprox. 1815) - cizmar germai, 
membru al Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţii în proce
sul intentat în august 1850 la 
Berlin unui grup de membri ai 
Ligii comuniştilor ; achitat de 
Curtea cu juri ; după sciziunea 
din 1850 a Ligii a făcut parte 
din fracţiunea sectară aventu
ristă Willich-Schapper ; martor 
al acuzării în procesul comuniş
tilor de la Colonia (1852). - 463, 
493. 

Hauck, Ludwig (1799-1850) - ofi
ţer austriac, democrat, partici
pant la insurecţia de la Viena 
din 1848 şi la revoluţia din 1848-
1849 ; împuşcat după înfrîngerea 
revoluţiei. - 327. 

Haug, Ernst - democrat mic-bur
ghez german, ofiţer austriac, 
participant la revoluţia din 1 848-
1849 din Italia ; după înfrînge
rea revoluţiei a emigrat în An-
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glia ; unul dintre redactorii săp
tămînalului „Kosmos". - 308, 
324-330, 351. 

Haupt, Hermann Wilhelm (n. 
aprox. 1831)  - funcţionar comer
cial german, membru al Ligii 
comuniştilor, unul dintre ares
taţii în procesul comuniştilor de 
la Colonia ; a făcut declaraţii 
trădătoare în curs11 instrucţiei 
şi a fost eliberat de poliţie înain
te de proces ; a fugit în Brazi
lia. - 492. 

Hautpoul, Alphonse-Henri d' (1789-
1865) - general francez, legiti
mist, ulterior bonapartist ; de
putat în Adunarea legislativă 
(1849-1851), ministru de război 
(1849-1850). - 158, 163, 171-173. 

Haynau, Julius Jacob (1786-1853) 
- feldmareşal austriac, a înăbu
şit cu cruzime mişcarea revolu
ţionară din 1848-1849 din Italia 
şi Ungaria. - 54. 

Head, Francis (1793-1875) - admi
nistrator colonial, explorator şi 
scriitor englez. - 218. 

Heck, Ludwig (n. aprox. 1822) 
croitor din Braunschweig, mem
bru al Ligii comuniştilor ; după 
sciziunea din 1850 a Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper. -
450. 

Becker, Friedrich Karl (181 1-1881) 
- republican din Baden, demo
crat mic-burghez, unul dintre 
conducătorii revoluţiei din apri
lie 1848 din Baden ; după revo
luţie a emigrat în Elveţia, apoi 
în S.U.A. ; participant la războiul 
civil din S.U.A. de partea state
lor din nord. - 288. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831) - eminent reprezen
ant al filozofiei clasice germa
ne, idealist obiectiv ; a elaborat 
în modul cel mai multilateral 

dialectica idealistă. - 16, 119, 
123, 252, 262, 267, 291-294, 304, 
311, 326, 440, 541, 542. 

Hein emigrant german în 
S.U.A. ; la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului trecut, 
membru al Societăţii socialiste 
de gimnastică. - 604. 

Heine, Heinrich (1797-1856) 
mare poet revoluţionar german. 
- 50, 59, 128, 292, 294, 295, 456. 

Heinzen, Karl (1809-1880) - pu
blicist german de orientare ra
dicală, democrat mic-burghez, a 
luat poziţie împotriva lui Marx 
şi Engels ; a participat la revo
luţia din 1849 din Baden-Palati
nat, după care a emigrat în El
veţia, iar apoi în Anglia ; în 
toamna anului 1850 s-a stabilit 
definitiv în S.U.A. - 296, 297, 
301-306, 319, 320, 328-330, 338, 
359. 

Henley, Joseph Wener (1793-
1884) - bărbat de stat englez, 
toy, ministru al comerţului 
(1852 şi 1858-1859). - 391, 407. 

Henric (1726-1802) - principe al 
Prusiei, militar şi diplomat, a 
participat la războiul de şapte 
ani (1756-1763). - 584. 

Henric al II-Zea de Lorena, duce 
de Guise (1614-1664) - unul 
dintre conducătorii Frondei. -
216. 

Henric al IV-lea (1553-1610) 
rege al Franţei (1589-1610). 
309. 

Henric al V-lea - vezi Chambord, 
Henri-Charles. 

Henric al VI-Zea (1421-1471) - rege 
al Angliei (1422-1461). - 186. 

Henry, Thomas (1807-1876) ju-
decător englez. - 592. 
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Hentze, A. - ofiţer german, mem
bru al Ligii comuniştilor ; după 
sciziunea, în 1850, a Ligii a făcut 

parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper ; 
martor al acuzării în procesul 
comuniştilor de la Colonia 
(1852). - 463, 492, 495. 

Herbert, Sidney (1810-1861) 
bărbat de stat englez, întîi tory, 
apoi adept al lui Peel ; secretar 
al amiralităţii (1841-1845), se
cretar la ministerul de război 
(1845-1846 şi 1852-1855) şi mi
nistru de război (1859-1860). -
386. 

Herder, Johann Gottfried (1744-
1803) - filozof german, scriitor 
şi teoretician al literaturii, re
prezentant al iluminismului bur
ghez din secolul al XVIII-iea ; 
unul dintre întemeietorii curen
tului literar progresist „Sturm 
und Drang". - 296. 

Hermes, Johann Timotheus (1738-
1821) - teolog şi scriitor german, 
autorul romanului „Călătoria 
Sofiei de la Memel pînă în Saxo
nia". - 301-302. 

Herstadt - bancher din Colonia, 
jurat la procesul comuniştilor 
de la Colonia (1852). - 434. 

Hertle, Daniel (n. 1824) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, 
participant la revoluţia din 1849 
din Baden-Palatinat ; în 1850 a 
emigrat în S. U.A. - 351. 

Herwegh, Georg (1817-1875) - cu
noscut poet german, democrat 
mic-burghez. - 291. 

Hess, Moses (1812-1875) - publi
cist mic-burghez german, pe la 
jumătatea deceniului al 5-lea al 
secolului trecut unul dintre 
principalii reprezentanţi ai „ade
văratului socialism" ; după sci
ziunea Ligii comuniştilor a făcut 

parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper; în 
deceniul al 7-lea adept al lui 
Lassalle. - 492. 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich 
(1805-1856) - funcţionar guver
namental prusian ; din 1848 Poli
zeipr.sident la Berlin. - 483. 

Hirsch, Wilhelm - funcţionar co
mercial din Hamburg ; la înce
putul deceniului al 6-lea al se
colului trecut, agent de poliţie 
prusian la Londra. - 420, 425-
428, 464-469, 477-479, 481, 483, 
484, 494, 495. 

Hoffmann, Ernst Theodor Ama
deus (1776-1822) - scrii tor ger
man, romantic reacţionar, în a 
cărui creaţie elementele reale 
erau îmbinate cu misticismul şi 
fantasticul şi era propagată teza 
caracterului iraţional al cunoaş
terii. - 260. 

Hohenzollern - dinastie de prin
c1p1 electori din Brandenburg 
(1.15-1701), de regi ai Prusiei 
{1701-1918) şi de împăraţi ai 
Germaniei (1871-1918). - 440. 

Homer - poet epic semilegendar 
din Grecia antică, autorul „Ilia
dei" şi „Odiseii". - 283. 

Hontheim, Richard (m. 1857) 
avocat din Colonia, apărător în 
procesul comuniştilor de la Co
lonia (1852). - 467, 473, 474, 476. 

Horner, Leonhard (1785-186!) -
geolog englez şi militant pe tă
rîm social, inspector de fabrică 
(1833-1856) ; a susţinut interesele 
muncitorilor. - 394, 524, 525. 

Hugo, Victor (1802-1885) - .mare 
sc1iitor francez ; în perioada 
celei de-a doua Republici, depu
tat în Adunarea constituantă şi 
în Adunarea legislativă. - 157. 
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Hume, Joseph (1777-1855) - om 
politic englez, unul dintre liderii 
radicalilor burghezi ; membru al 
parlamentului. - 373, 399, 410, 
412-414. 

I 
Imandt, Peter - institutor german, 

democrat, participant la revolu
ţia din 1848-1849 ; membru al 
Ligii comuniştilor; din 1852 emi
grant la Londra, adept al lui 
Marx şi Engels. - 479-483, 601, 
602, 604. 

Ingersoll, Joseph (1786-1868) - om 
politic american, membru al 
Congresului S.U.A., ambasador 
în Anglia (1852-1053). - 523. 

Iosif al 11-Zea (1741-1790) - îm
părat al aşa-numitului Sfînt Im
periu Roman (1765-1790). 
33, 34. 

Izstein, Johann Adam (1775-1855) 
- om politic german, unul din
tre conducătorii opoziţiei liberale 
din Dieta de la Baden ; în 1848-
1849 deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (extrema 
stingă) ; după înfrîngerea revo
luţiei a emigrat în Elveţia. - 305. 

Iacob I (1566-1625) - rege al An
�liei (1603-1625). - 549. 

Iacob al 11-lea (1633-1701) - rege 
l Angliei (1685-1688). - 556. 

J 
Jacoby, Abraham (n. 1832) - medic 

german, membru al Ligii co
muniştilor, unul dintre inculpaţii 
în procesul comuniştilor de la 
Colonia (1852) ; achitat de Curtea 
cu juri ; ulterior a emigrat în 
S.U.A. - 232, 233. 

Jacoby, Johann (1805-1877) - pu
blicist şi om politic german, de
mocrat burghez ; în 1848 unul 
dintre conducătoii aipii stingi 

45 - .arx-Engels - Opere, voi. 8 

în Adunarea naţională prusiană ; 
în 1849 deputat în a doua Ca
meră (extrema stîngă) ; în dece
niul al 8-lea s-a alăturat social
democraţilor. - 322. 

Jaup, Heinrich Karl (1781-1860) -
jurist german ; liberal, şeful gu
vernului din Hessen-Darmstadt 
(1848-1850), preşedintele congre
sului pacifiştilor ţinut la Frank
furt pe Main în august 1850. -
310. 

JelZaic, Josip, conte (1801-1859) -
general austriac, ban al Croaţiei, 
Dalmaţiei şi Slavoniei (1848-
1859) ; a participat activ la ina
buşirea revoluţiei din 1848-1849 
din Ungaria şi Austria. - 65, 67, 
68, 70, 72, 73. 

Joest, Karl - fabricant la Colonia, 
jurat în procesul comuniştilor 
de la Colonia (1852). - 434. 

Johann (1782-1859) - arhiduce 
austriac ; din iunie 1848 pînă în 
decembrie 1849 regent imperial 

al Gemaniei. - 48, 63, 97, 100, 
101, 108-110. 

Joinville, Fran�ois-Ferdinand-Phi
lippe-Louis-Marie, duce de Or· 
Zeans, prinţ (1818-1900) - fiul 
lui Ludovic-Filip ; după victoria 
revoluţiei din februarie 1848 a 
emigrat în Anglia. - 189, 198. 

Jones, William (aprox. 1808-187>, 
ceasornicar englez, cartist, 

unul dintre organizatorii răscoa
lei minerilor din Wales din 1839 ; 
condamnat la deportare pe viaţă 
în Australia. - 373. 

Jones, Enest Charles (1819-1869) -
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dintre con
ducătorii aripii stîngi a cartis
mului şi redactor la „Northem 
Star", „Notes to the People" şi 
„People's Paper" ; prieten al lui 
Marx şi Engels. - 370-373, 376, 
414, 519, 601, 602, 604. 
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Jordan, Silvester (1792-1861) 
jurist şi om politic german, în 
deceniul al 4-lea unul dintre 
fruntaşii mişcării democrat-con
stituţionaliste din Kurhessen ; în 
1848-1819 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt. -
15-16. 

Juno-Stillino, Johann Heinrich 
(1740-1817) - scriitor german, 
pietist. - 264. 

Junkermann - inspector de poliţie 
la Krefeld, martor al acuzării în 
procesul comuniştilor de la Co
lonia (1852). - 485, 486. 

K 

Kant, Immanuel (1724-1804) - ce
lebru filozof german, întemeie
torul idealismului german de la 
.sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi 
Începutul secolului al XIX-lea. 
- 270, 541. 

Kaulbach, Wilhelm (1805-1874) -
cunoscut pictor german. - 352. 

Keck, B ·- emigrant geman în 
S.U.A., la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului trecut mem
bru al Societăţii socialiste de 
gimnastică. - 604, 605. 

Kelly, Fitzroy (1796-1880) - bărbat 
de stat englez, tory, membru al 
parlamentului. - 574. 

Keogh, William Nicolas (1817-
1878) - jurist şi om politic ir
landez ; adept al lui Peel ; unul 
dintre liderii fracţiunii irlandeze 
din parlament ; a deţinut în re
petate rînduri înalte funcţii în 
magistratura din Irlanda. - 519, 
520, 522, 550. 

Kino, Peter John Locke (1811-
1B85) - om politic englez, radical 

burghez, membru al parlamen
tului. - 228, 373. 

Kinkel, Gottfried (1815-1882) 
poet şi publicist german, dem
crat mic-burghez, participant la 
răscoala din 1849 din Baden-Pa
latinat ; condamnat de tribuna
lul prusian la detenţiune pe 
viaţă ; a evadat din închisoare şi 
a emigrat în Anglia ; unul din
tre liderii emigranţilor mic-bur
ghezi de la Londra, a luat poziţie 
împotriva lui Marx şi Engels. -
251-284, 300, 312, 319-322, 324-
332, 335, 341, 342, 346-355, 357, 
358, 487, 491, 493. 

Kinkel, Johanna, născută Mockel 
(1810-1858) - scriitoare ger
mană, soţia lui Gottfried Kinkel. 
- 254, 260, 264, 265. 267-271, 276, 
279-281, 284, 329-331. 

Kiss, Miklăs (n. 1820) - ofiţer ma
ghiar, democrat, emigrant, agent 
al lui Kossuth în Franţa şi Ita
lia. - 389. 

Klein, Johann Jakob (n. aprox. 
1818) - medic dm Colonia, mem
bru al Ligii comuniştilor, unul 
dintre inculpaţii în procesul c
muniştilor de la Colonia (ll52) ; 
achitat de Curtea cu juri. -
232, 233. 

Klein, Julius Leopold (1810-1876) 
- dramaturg şi critic teatral ger
man, tînăr hegelian. - 334. 

Klopstock, Friedrich Gottlieb 
(1724-1803) - poet german, unul 
dintre primii reprezentanţi ai 
iluminismului burghez în Ger
mania. - 251. 

Knapp, Albert (1798-1864) - poet 
german, autor de cîntece şi im
nuri bisericeşti, pietist. - 257, 
277. 

Kock, Paul de (aprox. 1794-1871) -
scriitor burghez francez, autor de 
romane distractive frivole. - 296. 
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Kortum, Karl Anold (1745-1824) 
- poet şi scriitor german ; cu
noscut ca autor al „Jobsiadei". -
310. 

Kossuth, Lajos (Ludwig) (1802-
1894) - conducătorul mişcării de 
eliberare naţională din Ungaria, 
in timpul revoluţiei din 1848-
1849 s-a situat în fruntea .le
mentelor burgheze-democratice ; 
şeful guvernului revoluţionar 
din Ungaria ; după înfrîngerea 
revoluţiei, a emigrat din U.nga
ria ; la începutul deceniului al 
6-lea a căutat sprijin la cercurile 
bonapartiste. - 301, 303, 322, 358, 
388-390, 416, 510, 556, 562, 564, 
565, 579, 583, 586. 

Kothes, D. - comerciant din Colo
nia, democrat ; martor al apără
rii în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852). - 460-463, 468. 

Kotzebue, August (1761-1819) -
scriitor şi publicist reacţionar 
german. - 262. 

Kriusler - profesor prusian, jurat 
în procesul comuniştilor de la 
Colonia (1852). - 434. 

Krug, Wilhelm Traugott (1770-
1842) - filozof idealist german. -
326. 

Kummacher, Friedrich Wilhelm 
(1796-1868) - predicator german, 
pastor calvinist, şeful pietiştilor 
din Wuppertal. - 266. 

L 
a Hitte, Jean-Enest (1789-1878) 

- general francez, bonapartist, 
deputat în Adunarea legislativă 
(1850-1851), ministru de externe 
(1849-1851). - 162. 

amartine, Alphonse (1790-1869) 
- poet, istoric şi om politic fran
cez ; în · deceniul al 5-lea repu
blican burghez ; în 1848 ministru 

45* 

de extene şi de fapt şeful gu
venului provizoriu. - 183, 282, 
305. 

LamoTiciere, Christophe-Louis-
Leon (1806-1865) - general şi 
om politic francez, republican 
burghez moderat ; în 1848 a par
ticipat activ la înăbuşirea insu
recţiei din iunie, a fost ministru 
de război în guvernul Cavaignac 
(iunie-decembrie) ; în perioada 
celei de-a doua Republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă. - 143, 202. 

Lanckorolski, conte - emigrant 
polonez, agent al guvernului ţa
rist. - 389. 

Landolphe - socialist mic-burghez 
francez, emigrant la Londra ; 
după sciziunea, în 1850, a Ligii 
comuniştilor a făcut parte din 
fracţiunea sectară aventuristă 
Willich-Schapper. - 323. 

Lansdowne, Henry Petty-Fitzm.u
Tice, marchiz (1780-1863) - băr
bat de stat englez, whig, în 
1806-1807 ministru de finanţe, 
preşedinte al Consiliului privat 
(1830-1841, 1846-1852), ministru 
fără portofoliu (1852-1863). -
516. 

La Rochefoucauld, Fran;ois, duce 
(1613-1680) - scriitor moralist 
francez, unul dintre militanţii 
Frondei. - 446. 

La Rochejaquelein, Henri-August 
George, marchiz (1805-1867) -
om politic francez, membru l .  
Camerei pairilor, unul dintre 
conducătorii partidului legiti
mist ; în perioada celei de-a 
doua Republici deputat în Adu
narea constituantă şi în Aduna
rea legislativă ; ulterior, sub cel 
de-al doilea Imperiu, senator. -
189. 

Latour, Theodor, conte (1780-1848) 
- bărbat de stat austriac, adept 
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al monarhiei absolute ; in 1848 
ministru de război ; în octom
brie 1848 a fost ucis de insur
genţii de la Viena. - 67. 

Laube, Samuel - croitor german, 
membru al Ligii comuniştilor, 
după sciziunea, în iunie 1850, a 
Ligii a făcut parte din fracţiu
nea sectară aventuristă Willich
Schapper. - 450. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
(1807-1874) - publicist şi om po
litic francez, unul dintre condu
cătorii democraţilor mic-bur
ghezi, redactor al ziarului „La 
Reforme" ; în 1848 membru al 
guvernului provizoriu ; deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă, unde a fost 
liderul partidului Muntelui ; 
după demonstraţia din 13 iunie 
1849 a emigrat în Anglia. - 6, 
54, 130, 144, 149, 151, 152, 240, 
299, 308, 319-322, 324, 328, 330, 
355. 

Le Fld, Adolphe-Emmanuel-Char
les (1804-1887) - general, om 
politic şi diplomat francez ; re
prezentant al partidului ordinii ; 
în perioada celei de-a doua Re
publici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
tivă ; ministru de război în „gu
vernul apărării naţionale" (1870-
1871). ... 140, 202. 

Lehmann, Albert - muncitor ger
man din Londra, militant activ 
al Ligii celor drepţi şi al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor 
germani din Londra, apoi mem
bru al Ligii comuniştilor ; după 
sciziunea, în 1850, a Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper, 
fiind membru al Organului cen
tral al acestei fracţiuni. - 595, 
599. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-
1716) - mare matematician ger
man, filozof idealist. - 440. 

Leiden, Kosmos Damian - comer
ciant din Colonia, jurat în pro
cesul comuniştilor de la Colonia 
(1852). - 434. 

Lelewel, Joachim (1786-1861) -
cunoscut istoric şi militant revo
luţionar polonez ; a participat la 
răscoala poloneză din 1830-1831 ;  
unul dintre conducătorii aripii 
democratice a emigraţiei polo
neze ; în 1847-1848 membru al 
comitetului Asociaţiei democrate 
din Bruxelles. - 389. 

Leo, Heinrich (1799-1878) - istoric 
şi publicist german, promotor 
al unor opinii religioase şi poli
tice ultrareacţionare, unul din
tre ideologii iuncherimii pru
sace. - 309. 

Leopold (1790-1852) - mare duce 
de Baden (1830-1852). - 98, 1 05. 

Lewald, Fanny (1811-1889) - scrii
toare germană, a făcut parte din 
gruparea „Tînăra Germanie". -
296. 

Lewis, George Cornewall (1806-
1863) - bărbat de stat englez, 
whig, secretar al trezoreriei 
(1850-1852), între 1855 şi 1858 
ministru de finanţe, apoi minis
tru de interne (1859-1861) şi mi
nistru de război (1861-1863). -
384. 

Libenyi, Janos (Laszlo) (aprox. 
1832-1853) - calfă de croitor 
maghiar, în 1853 a săvîrşit un 
atentat împotriva împăratului 
Franţ-Iosif. - 562, 586. 

Lie bknecht, Wilhelm (1826-1900) 
- eminent militant al mişcării 
muncitoreşti germane şi intena
ţionale, participant la revoluţia 
din 1848-1849, membru al Ligii 
comuniştilor, unul dintre înt
meietorii şi conducătorii social
democraţiei germane ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 466-468, 474, 478, 480, 
601, 602, 604. 
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Liverpool, Robert Banks Jenkin
son, conte (1770-1828) - bărbat 
de stat englez, unul dintre liderii 
torylor ; a ocupat o serie de pos
turi ministeriale, prim-ministru 
(1812-1827). - 540. 

Loch, James (1780-1855) - econ
mist şi avocat scoţian, adminis
tratoul moşiilor ducesei oe 
Sutherland. - 535-537. 

Lochner, Georg (n. aprox. 1824) -
militant al mişcării muncitoreşti 
germane, membu al Ligii comu
niştilor şi al Consiliului general 
al Intenaţionalei I, de prof
siune tîmplar ; prieten şi adept 
al lui Marx şi Engels. - 601, 602, 
604. 

Locke, John (1632-1704) - emi
nent filozof dualist englez, sen
zualist ; economist burghez. -
120. 

Locke-Kino - vei Kino, Peter 
John ocke. 

ongard, Sebastian - prieten al 
lui Gottfried Kinkel ; poet dil
ant ; ulterior avocat la Col
nia. - 268. 

Lucas, Frederick (1812-1855) -
ziarist şi om politic irlandez, 
unul dintre liderii mişcării pen
tu apărarea drepturilor aren
daşilor, membru al parlamentu
lui. - 522, 554. • 

Lureţiu (Titus Lucretius Carus) 
(aprox. 99 - aprox. 55 î.e.n.) -
celebru filozof şi poet roman, 
materialist, ateu. - 55g_ 

Ludovi"-Filip (1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al Franţei 
(1830-1848). - 37, 124, 126, 129-
131, 136, 137, 143, 153, 154, 156, 
168, 187, 188, 190, 191, 207, 246, 
290, 517, 568. 

Ludovic-Filip-Albert, duce de Or
leans, conte de Paris (1838-1894) 
- nepotul regelui Ludovic-Filip, 

pretendent la tronul Franţei. -
187, 188. 

Ludovic al XIV-Zea (1638-1715) -
rege al Franţei (1643-1715). -
209. 

Ludovic al XV-Zea (1710-1774) 
rege al Franţei (1715-1774). 
217. 

Ludovic al XVI-Zea (1754-1793) 
rege al Franţei (1774-1792), a 
fost executat în timpul revolu
ţiei burgheze franceze de la sîr
şitul secolului l XVIII-lea. - 18. 

Ludovic al XVIII-Zea (1755-1824) 
- rege al Franţei (1814-1815 şi 
1815-1824). - 120. 

Ludovic-Napoleon - vezi Nap
leon al III-Zea. 

Luther, Martin (1483-1546) - mi
litant de seamă al Refomei, în
temeietoul protestantismului 
(luteranismului) în Germania ; 
ideolog al bUrgerilor gemani ; 
în timpul războiului ţărănsc 
din 1525 a trecut făţiş de partea 
principilor, împotriva ţărănimii 
şi a sărăcimii oraşelor răscu
late. - 119, 348, 461. 

M 

Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
gînditor politic, istoric şi scriitor 
italian, unul dintre ideologii 
burgheziei italiene din perioada 
apariţiei relaţiilor capitaliste. -
347, 350. 

Maonan, Benard-Pierre (1791-
1865) - general francez, din d
cembrie 1851 mareşal, bonapar
tist ; a participat la înăbuşirea 
răscoalelor muncitorilor din 
Lyon (1831 şi 1849), de la Lille şi 
Roubaix (1845) şi a insurecţiei 
din iunie 1841 de la Paris ; depu
ţat în Adunarea legislativă 
(1849-1851), unul dintre organi-
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zatorii loviturii de stat din 2 de
cembrie 1851. - 1 90, 199, 202. 

Mahon, Philipp Henry Stanhope, 
viconte (1805-1875) - om politic 
şi istoric englez, adept al lui 
Peel, membru al parlamentu
lui. - 384. 

Malleville, Leon (1803-1879) - om 
politic francez, orleanist, în pe
rioada celei de-a doua Republici 
deputat în Adunarea consti
tuantă şi în Adunarea legisla
tivă ; ministru de interne (în a 
doua jumătate a lunii decembrie 
1848). - 183. 

Malmesbury, James Howard Har
ris, conte (1807-1889) - bărbat 
de stat englez, tory, ulterior mi
litant marcant al partidului con
servator ; ministru de externe 
(1852, 1858-1859). - 504, 518. 

Malten - agent prusian în străi
nătate. - 313. 

Malthus, Thomas Robert (1766-
1834) - preot englez, economist, 
ideolog al aristocraţiei funciare 
îmburghezite, apologet al capita
lismului, promotor al teoriei 
inumane a suprapopulaţiei. 
364, 536, 549. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron 
(1805-1882) - bărbat de stat 
prusian, reprezentant al bir
craţiei nobiliare ; ministru de 
intene (1848-1850) şi prim-mi
nistru (1850-1858). - 79, 298. 

Marheineke, Philipp Konrad (1780-
1846) - teolog protestant ger
man şi istoric al creştinismului, 
hegelian de dreapta. - 252. 

Marrast, Armand (1801-1852) -
publicist şi om politic francez, 
unul dintre liderii republicani
lor burghezi moderaţi, redactor 
al ziarului „Le National" : în 
1848 membru al guvernului pro-

vizoriu şi primar al Parisului ; 
preşedinte al Adunării constitu
ante (1848-1849). - 6, 121, 130, 
140. 

Marx, Karl (1818-1883) - (vezi da
tele biografice). - 74, 113, 136, 
155, 192, 234, 247, 295, 359, 364, 
368, 382, 397, 398, 403-406, 41-
421, 423, 427, 433, 436-440, 442, 
449-453, 458-470, 472-478, 483, 
485-487, 492, 495, 499, 500, 502, 
503, 510, 515, 519, 522, 533, 574, 
578, 580, 583, 586-589, 592, 595-
602, 604. 

Masaniello (poreclă dată lui Tom
maso Aniello) (1620-1647) - pes
car, conducătorul răscoalei popu
lare din Neapole din 1647 împo
triva stăpînirii spaniole. - 201. 

Masterman, John (aprox. 
1862) - bancher şi om 
englez, tory, membru al 
mentului. - 383. 

1 782-
politic 
par la-

Mathy, Karl (1807-1868) publi-
cist, funcţionar şi om politic bur
ghez din Baden, liberal mode
rat ; în 1848-1849 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (centrul de dreapta). - 338. 

Mauguin, Fran�ois (1785-1854) -
jurist şi om politic francez, pînă 
în 1848 unul dintre fruntaşii opo
ziţiei dinastice liberale ; în pe
rioada celei de-a doua Republici 
deputat în Adunarea. constitu
antă şi în Adunarea legislativă 
(dreapta). - 174, 175. 

Maupas, Charlemagne Emile (1813-
1888) - avocat francez, bonapar
tist, prefect de poliţie al Parisu
lui (1851), unul dintre organiza
torii loviturii de stat din 2 de
cembrie 1851, ministru al poliţiei 
(1852-1853). - 199, 485. 

Mayer, Adolph (n. aprox. 181D) -
membru l Ligii comuniştilor, la 
sfîrşitul anului 1850-1851 emi
sar l fracţiunii sectare aventu-
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riste Willich-Schapper în Franţa; 
unul dintre inculpaţii în aşa
zisul complot franco-german din 
februarie 1852 de la Paris. - 247, 
320, 443, 451. 

Mayerhofer - ministru de război 
adjunct în guvenul provizoriu 
din Baden în 1849 ; a sabotat în 
mod trădător luarea de măsuri 
de ordin militar. - 289. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) -
revoluţionar italian, democrat 
burghez, unul dintre conducăto
rii mişcării de eliberare naţio
nală din Italia ; în 1849 şeful gu
vernului provizoriu al Republicii 
de la Roma, în 1850 unul dintre 
organizatorii Comitetului central 
al democraţiei europene de la 
Londra ; la începutul deceniului 
al 6-lea a căutat sprijin la cercu
rile bonapartiste. - 308-311, 312, 
315-317, 319-322, 324, 325, 327, 
328, 330, 339, 352, 355, 388-390, 
416, 510, 556, 563, 564, 579, 583, 
584, 586, 587. 

Melanchton, Philipp (1497-1560) -
teolog german, tovarăş de luptă 
apropiat al lui Luther ; împre
ună cu acesta a adaptat protes
tantismul la interesele principi

lor. - 348. 

Melbourne, Frederick James 
amb, viconte (1782-1853) - di
plomat englez, whig. - 548. 

Melbourne, William Lamb, viconte 
(1779-1848) - bărbat de stat en
ghez, whig, prim-ministru (1834 
şi 1835-1841). - 546, 547. 

Menşikov, Aleksandr Serghe-
evici, prinţ (1787-1869) - militar 
şi bărbat de stat rus, în 1853 
ambasador extraordinar la Con
stantinopol, comandant suprem 
al forţelor militare terestre şi 
maritime din Crimeea (1853-
1855). - 592. 

Messenhauser, Cezar Wenzel 
(1813-1848) - ofiţer şi literat 
austriac, comandant al gărzii 

naţionale şi comandant al Vi
nei în timpul insurecţiei din oc
tombrie 1848 ; după ocuparea 
oraşului a fost împuşcat de tru
pele contrarevoluţionare. - 71. 

Metternich, Clemets, prinţ (1773-
1859) - bărbat de stat şi diplo
mat austriac, reacţionar ; minis
tru de externe (1809-1821 şi 
cancelar (1821-1848) ; unul din
tre organizatorii Sfintei Alianţe. 
- 17, 30-36, 37-39, 42, 58, 64, 
347. 

Meyen, Eduard (1812-1870) - pu
blicist german, tînăr hegelian, 
democrat mic-burghez, după în
frîngerea revoluţiei din 1848-
1849 a emigrat în Anglia, ulte
rior naţional-liberal. - 334-336, 
342, 349-350, 353, 355. 

Mieroslawski, Ludwik (1814-1873) 
- om politic polonez, personali
tate militară, a participat la răs
coala poloneză din 1830-1831 ; a 
luat parte la pregătirea răscoalei 
din 1846 din Poznan ; eliberat 
din închisoare de revoluţia din 
martie 1848 ; a fost în fruntea 
răscoalei din Poznan în 1848, 
apoi a condus lupta insurgenţi
lor din Sicilia ; în timpul revo
luţiei in 1849 din Baden-Pala
tinat a comandat armata revo
luţionară ; în deceniul al 6-lea a 
căutat sprijin la cercurile bona
partiste ; în timpul răscoalei po
loneze din 1863 a fost numit dic
tator al guvenului naţional po
lonez ; după înfrîngerea răscoa
lei a emigrat în Franţa. - 106 . .  

Miller, Johann Martin (1750-1814) 
- poet şi scriitor german, repre
zentant al sentimentalismului în 
literatura germană. - 251, 254, 
255, 258-259, 264, 265, 281-282. 

Milner, Gibson - vezi Gibson, Tho
mas Milner. 

Mockel - vezi Kinkel, Johanna. 
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Mohamed-Ali (1769-1849) - guver
nator al Egiptului (1805-1849), 
a înfăptuit o serie de reforme în 
interesul moşierilor şi al negus
torilor egipteni. - ·  536. 

Mole, Louis-athieu, conte (1781-
1855) - bărbat de stat francez, 
orleanist, prim-ministru (1836-
1837, 1837-1839) ; în perioaaa ce
lei de-a doua Republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă. - 163, 189. 

Molesworth, William (1810-1855) 
- bărbat de stat englez, liberal, 
membru al parlamentului, şeful 
departamentului lucrărilor pu
blice (1853) şi ministru al colo
niilor (1855). - 519-521. 

Monk, George (1608-1670) - gene
ral englez şi militant al revolu
ţiei burgheze din secolul al 
XVII-iea ; a contribuit activ la 
restabilirea monarhiei în An
glia în 1660. - 171. 

Monsell, William (1812-1894) - om 
politic irlandez, liberal, unul din
tre liderii fracţiunii irlandeze din 
parlament ; între 1852 şi 1857 

funcţionar la direcţia artileriei. 
- 519, 521. 

Montalembert, Charles (1810-1870) 
- om politic şi publicist francez, 
în perioada celei de-a doua Re
publici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
tivă, orleanist, a condus cercu
rile catolice ; a sprijinit pe Lu
dovic Bonaparte în timpul lovi
turii de stat din 2 decembrie 
1851. - 181, 189, 213. 

Moore, George Heny (1811-1870) 
- om politic irlandez, unul din
tre liderii mişcării pentru apă
rarea drepturilor arendaşilor, 
membru al parlamentului. - 522. 

More (Mous), Thomas (1478-1535) 
- om politic englez, lord-cance-

lar, scriitor umanist, unul dintre 
primii reprezentanţi ai comunis
mului utopic, autorul lucrării 
„Utopia". - 538. 

Moreau, Jean-Victor (1763-1813) -
general francez, participant la 
războaiele purtate de Republica 
franceză împotriva coaliţiei sta
telor europene. - 337. 

Morgan, Heny (m. 1853) - munci
tor englez, lucrător la o fabrică 
de ace. - 529, 530. 

Moritz von Sachsen (1696-1750) 
mareşal francez, german de ori
gine, a participat la războiul pen
tru succesiunea Austriei (1741-
1748) ; autorul unor lucrări mi
litare teoretice. - 292. 

Mon1, Charles-Auguste-Louis-J
seph, conte de (1811-1865) - om 
politic francez, bonapartist, d
putat în Adunarea legislativă 
(1849-1851), unul dintre organi
zatorii loviturii de stat din 2 d
cembrie 1851, ministru de inter
ne (decembrie 1851 - ianuarie 
1852). - 216, 245. 

Masle, Johann Ludwig (1794-1877) 
- ofiţer german, reprezentant al 
Oldenburgului în Bundestag ; tn 
1848 a fost trimis, în calitate de 
comisar imperial, la Viena. 
76. 

Mlgge, Theodor (1806-1861) 
scriitor şi publicist german, t
năr hegelian. - 334. 

Muller, Franz Josef - consilier ju
ridic la Colonia, consevator ; 
tatăl soţiei lui Roland Daniels. 
- 466. 

Mlnch-Bellinghausen, Franz The
dor, baron (n. 1787) - funcţionar 
prusian, jurat în procesul comu
niştilor de la Colonia (1852). -
434, 499. 
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Mlnks, F. - la începutul deceniu
lui al 6-lea al secolului trecut 
emigrant german la Londra ; 
membru al Ligii comuniştilor, 

adept al lui Marx şi Engels. -

Mlnks 11 - la începutul deceniu
lui al 6-lea al secolului trecut 
emigrant la Londra ; membru al 
Ligii comuniştilor, adept al lui 
Marx şi Engels. - 601, 602, 604. 

Murat, Napoleon-Lucien-Charles, 
prinţ (1803-1878) - om politic 
francez, bonapartist, în perioada 
celei de-a doua Republici depu
tat în Adunarea constituantă şi 
în Adunarea legislativă ; vărul 
li Napoleon al III-lea. - 390. 

N 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821) 
- împărat al Franţei (180-1814 

' şi 1815). - 8, 21, 28, 1 06, 119-121, 
135, 169, 171, 201, 202, 205, 207, 
209, 210-217, 22-222, 233, 240, 
246, 336-338, 518, 562, 571, 591. 

Napoleon al III-lea (Ludovic-Na
poleon Bonaparte) (1808-1873) -
nepotul lui Napoleon I, preşedin
tele celei de-a doua Republici 
(1848-1851), împărat al Franţei 
(1852-1870). - 1 12, 1 15, 1 19, 121, 
122, 124, 128, 129, 135-140, 142-
144, 146, 147, 149, 152-159, 161-
164, 167-173, 175-186, 189-195, 
197-206, 208-219, 232, 234, 235-
246, 388-390, 408, 416, 543-545, 
548, 557, 560, 567, 569-571, 585, 
592. 

Nasmyth, James (1808-1890) - in
giner şi inventator englez. - 525. 

Nette, Ludwig Heinrich (n. aprox. 
1819) - croitor din Hanovra, 
membru al unei comunităţi din 
Paris, după sciziunea Ligii co
muniştilor a făcut parte din frac
ţiunea sectară aventuristă Wil
lich-Schapper ; unul dintre in-

culpaţii în aşa-zisul complot 
franco-german din februarie 
1852 de la Paris. - 455, 501. 

Neumayer, Maximilien-George-J
seph (1789-1866) - general fran
cez, adept al partidului ordinii, 
comandant al trupelor de a Pa
is (1848-1850). - 171. 

Newcastle, Henry Pelham Fiennes 
Pelham Clinton, duce de (1811-
1864) - bărbat de stat englez, 
adept al lui Peel, ministru de 
război şi ministru al coloniilor 
(1852-1854), ministru de război 
(185-1855) şi ministru al col
niilor (1859-1864). - 408. 

Ney, Edgar (1812-1882) - ofi,er 
francez, bonapartist, aghiotant l 
preşedintelui Ludovic Bonaparte, 
deputat in Adunarea legislativă 
(185-1851). - 156. 

Nikolai, Friedrich (1733-1811) -
scriitor, editor şi librar german ; 
adept al „absolutismului lumi
nat". - 291, 292, 297. 

Nitzsch, Karl Immanuel (1787-
1868) - teolog protestant ger
man, profesor la Bonn şi Berlin. 
- 251. 

Nothjung, Peter (aprox. 1823-
1866) - croitor german, membru 
al Uniunii muncitorilor din C
lonia şi al Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţii în proce
sul comuniştilor de la Colonia . 
(1852), condamnat la şase ani în
chisoare. - 424, 433, 434, 440, 
441. 

Novalis (pseudonim literar al lui 
Friedrich von Hardenberg) 
(1772-1801) - scriitor german, 
reprezentant de vază al curen
tului reacţionar în romantismul 
german. - 259, 262, 263, 265, 267, 
269, 279. 
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o 
O'Connell, Daniel (1775-1847) -

avocat şi om politic burghez ir
landez, lideul aripii drepte, li
berale din mişcarea de eliberare 
naţională. - 303, 304, 386. 

Oppenheim, Heinrich Bernhard 
(1819-1880) - om politic, econo
mist şi ziarist german, democrat 
mic-burghez ; în 1848 unul din
tre redactorii ziaului „Die Re
form" din Berlin ; în 1849-1850 
emigrant ; ulterior naţional-libe
ral. - 299, 319, 335, 336, 342, 350, 
355. 

Orleans, Helene de, născută Meck
lenburo-Schwein, ducesă (1814-
1858) - văduva lui Ferdinand, 
fiul mai mare al regelui Ludo
vic-Filip, şi mama contelui da 
Paris, pretendent la tronul Fran
ţei. - 130, 157. 

Orleans - dinastie regală din Fran
ţa (1830-1848). - 137, 144, 145, 
185-189, 208, 216. 

Osborne - vezi Bernal Osborne, 
Ralph. 

Oswald, Eugen (1826-1912) - zia
rist german, democrat mic-bur
ghez ; a participat la mişcarea 
revoluţionară din 1848-1849 din 
Baden ; după înfrîngerea revo
luţiei a emigrat din Germania. 
- 307. 

Otto, Karl Wunibald (n. aprox. 
1809) - chimist german, în 1848-
1849 membu al Uniunii munci
torilor din Colonia, membru al 
Ligii comuniştilor, unul dintre 
inculpaţii în procesul comunişti
lor de la Colonia (1852), condam
nat la cinci ani închisoare. -
232, 233. 

Oudinot, Nicolas-Charles-Victor 
(1791-1863) - general francez, 
orleanist, în perioada celei de-a 

doua Republici deputat în Adu� 
narea constituantă şi în Aduna
rea legislativă ; în 1849 a coman
dat trupele trimise împotriva 
Republicii de la Roma, în timpul 
loviturii de stat din 2 decembrie 
1851 a încercat să organizeze o 
mişcare de rezistenţă. - 140, 152, 
157. 

Oxford, Alfred Harley conte (180-
1853) - aristocrat englez. - 548. 

p 
Packington, John Somerset (1799-

1880) - bărbat de stat englez, 
, tory, ulterior conservator ; mi

nistru de război şi ministru al 
coloniilor (1852), ministru al ma
rinei (1858-1859 şi 1866-1867) şi 
ministru de război (1867-1868). 
- 504. 

Paget, Clarence Edward (1811-
1895) - militar şi om politic en
glez, whig, în 1852 secretar al 
comandantului suprem l arti
leriei. - 384. 

Palacky, FrantHek (1798-1876) -
cunoscut istoric ceh, om politic 
burghez, liberal ; în 1848 a pre
zidat şedinţele Congresului sla
vilor de la Praga ; a promovat o 
politică de menţinere a monar
hiei habsburgice. - 55. 

Palmer, Roundell (18 12-1895) 
bărbat de stat englez, adept al 
lui Peel, ulterior liberal ; prim
ministu (1872-1874 şi 188-
1885). - 384. 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte (1784-1865) - bărbat de 
stat englez, la începutul activi
tăţii tory, din 1830 unul dintre 
liderii whigilor, s-a sprijinit pe 
elementele de dreapta ale aces
tui partid ; ministru de externe 
(1830-1834, 1835-1841 şi 1846-
1851), ministru de intene (1852-
1855) şi prim-ministru (185-
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1858 şi 1859-1865). - 218, 227, 
388, 390, 408, 409, 502, 503, 515, 
516-517, 520, 538, 584, 587, 589. 

Parker, John (1799-1881) - om po
litic englez, whig, secretar al 
amiralităţii (1841 şi 1849-1852). 
- 384. 

Paris, conte de - vezi Ludovic-Fi
lip-Albert, duce de Orleans. 

Paulus, Heinrich Eberhard Gott
lob (1761-1851) - teolog protes
tant şi raţionalist german. - 326. 

Peel, Robert (1788-1850) - bărbat 
de stat englez, lider al torylor 
moderaţi, cunoscuţi sub numele 
de adepţi ai lui Peel ; ministru 
de interne (1822-1827 şi 1828-
1830) şi prim-ministru (1834-1835 
şi 1841-1846) ; cu sprijinul libe
ralilor a obţinut abrogarea le
gilor cerealelor (1846). - 220, 230, 
364, 384, 408, 502, 504, 545, 546. 

Peel, Robert (1822-1895) - om po
litic şi diplomat englez, adept al 
lui Peel, membu al parlamen
tului ; fiul precedentului. - 573. 

Peene, Thomas - medic din Lon
dra. - 577. 

Percival, Dudley Montagu (1801-
1856) - englez, militant pe tărîm 
obştesc, tory. - 532. 

Perczel, Moritz (181 1-1899) - ge
neral maghiar, a participat la re
voluţia din 1848-1849 din Un
garia ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat în Turcia, apoi, în 
1 851, în Anglia. - 67, 70, 72. 

Perrot, Benjamin-Pierre (1791-
1865) - general francez, în 1848 
a participat la înăbuşirea insu
recţiei din iunie, în 1849 a fost 
comandantul gărzii naţionale de 
la Paris. - 179. 

Persigny, Jean-Gilbert-Victor, con
te (1808-1872) - bărbat de stat 

francez, bonapartist, deputat în 
Adunarea legislativă (1849-1851), 
unul dintre organizatorii lovitu
rii de stat din 2 decembrie 1851, 
ministu de intene (1852-1854 
şi 1860-1863). - 184, 1 98. 

Petru ermitul (sau Petu din 
Amiens) (aprox. 1050-1 115) - că
lugăr şi predicator francez, unul 
dintre conducătorii cetelor de ţă
rani înarmaţi care au luat parte 
la prima cruciadă (1096-1099). -
343, 344. 

Pfander, Karl (aprox. 1818-1876) 
- muncitor german, pictor mi
niaturist, membru al Ligii celor 
drepţi, militant activ al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra, membru al 
Organului central al Ligii comu
niştilor, membru al Consiliului 
General al Intenaţionalei I, 
adept şi prieten al lui Marx şi 
Engels. - 595, 600-602, 604. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1826) -
filolog şi ziarist german, mem
bru al Ligii comuniştilor, emi
grant la Londra ; în 1850-1853 
prieten al lui Marx şi Engels. -
601, 602, 604. 

Pitagora (aprox. 571-497 î.e.n.) -
matematician din Grecia antică, 
filozof idealist, ideolog al aris
tocraţiei sclavagiste. - 335. 

Pius al IX-lea (1792-1878) - papă 
(1846-1878). - 153, 156, 592. 

Platen, August (1796-1835) - poet 
german, liberal. - 257. 

Plat>n (aprox. 427 - aprox. 347 
î.e.n.) - filozof idealist din Gr
cia antică, ideolog al aristocraţiei 
sclavagiste. - 582. 

Polignac, Auguste-Jules-Armand
Marie, prinţ (1780-1847) - băr
bat de stat francez din perioada 
Restauraţiei, legitimist şi cleri
calist, ministu de externe şi 
prim-ministru (1829-1830). - 139. 
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Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist, economist şi 
sociolog francez, ideolog al micii 
burghezii ; unul dintre înteme
ietorii anarhismului ; în 1848 de
putat în Adunarea constituantă. 
- 152. 

Pusia, principe de - vezi Wil
helm I. 

Putz, Robert (1816-1872) - poet 
german, publicist şi istoric lite
rar, burghez liberal ; a întreţinut 
relaţii cu tinerii hegelieni. - 294. 

Publicola (Publius Valerius Publi
cola) (m. 503 î.e.n.) - bărbat de 
stat din Roma antică, personaj 
semilegendar. 120. 

Q 
Quetelet, Adolphe (1796-1874) -

eminent savant burghez belgian ; 
statistician, matematician şi as
tronom. - 542, 543. 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-1858) 
- feldmareşal austriac ; cu înce
pere din 1831 a comandat trupele 
austriece din Italia de nord ; în 
1848-1849 a înăbuşit cu cuzi
me mişcarea revoluţionară şi de 
eliberare naţională din Italia ; 
între 1850 şi 1856 guvenator ge
neral al regatului Lombardo-V
neţian. - 59, 65, 66, 69, 562, 563, 
584. 

Radowitz, Joseph (1 797-1853) - ge
neral şi om politic pusian, re
prezentant al camarilei de la 
curte ; în 1848-1849 unul dintre 
liderii aripii drepte din Aduna
rea naţională de la Frankfurt. -
328. 

Ramorino, Girolamo (1792-1849) -
general italian, în 1834 a fost co
mandantul campaniei emigranţi
lor revoluţionari în Savoia, orga-

nizată de Mazzini ; comandant 
al armatei piemonteze în timpul 
revoluţiei din 1848-1849 din Ia
lia ; prin tactica sa trădătoare a 
contribuit la victoria trupelor 
contrarevoluţionare austrice. 
315. 

Rateau, Jean-Pierre (1800-1887) -
avocat francez, în perioada celei 
de-a doua Republici deputat în 
Adunarea constituantă şi în Adu
narea legislativă, bonapartst. - , 
138. 

Rath - fabricant din Colonia, jurat 
în procesul comuniştilor e a 
Colonia (1852). - 434. 

Raveaux, Franz (1810-1851) - om 
politic german, democrat bur
ghez ; în 1848-1849 deputat din 
partea Coloniei în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (centrul 
de stînga) ; comisar imperial în 
Elveţia ; în iunie 1849 unul din
tre cei cinci regenţi imperiali ; 
membru al guvenului provizo
riu din Baden ; după înfrlng
rea revoluţiei din Baden-Palati
nat a emigrat din Gerania. -
355, 357. 

Regnault de Saint-Jean d'Angely, 
Auguste-Michel-Etienne, conte 
(1794-1870) - general francez, 
bonapartist, în perioada celei 
de-a doua Republici deputat în 
Adunarea constituantă şi în Adu
narea legislativă, ministru le 
război (ianuarie 1851), a partici� 
pat la războiul din Crimeea -
179. 

Reichenbach, Oskar, conte (n. 1815) 
- moşier din Silezia, democrat 
mic-burghez, în 1848-1849 depu
tat în Adunarea naţională de la 
Frankfurt, din 1850 emigrant în 
Anglia, apoi în America. - 324, 
342, 347, 350, 357, 493. 

Reicherzer, H. - emigrant geman 
în S.U.A., la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-lea 
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membru al Societăţii socialiste 
de gimnastică. - 604, 605. 

Reininger, Johann Georg - croitor 
german, membru al unei comu
nităţi din Paris, după sciziunea 
Ligii comuniştilor a făcut parte 
din fracţiunea sectară aventuris
tă Willich-Schapper ; unul din
tre inculpaţii în aşa-zisul com
plot franco-german din februarie 
1052 de la Paris. - 450. 

Reistle, E. - emigrant german în 
S.U.A., la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-lea 
membru al Societăţii socialiste 
de gimnastică. - 604, 605. 

Remusat, Charles-Fran;ois-Marie, 
conte (1 797-1875) - bărbat de 
stat şi scriitor francez, orleanist, 
ministru de interne (1840) ; în 
perioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legisla
tivă, ministru de extene (1871-
1873). - 180. 

Reard - profesor de caligrafie la 
Colonia, expert în procesul co
muniştilor de la Colonia (1852). 
- 485. 

Reuchlin, Johann (1455-1522) 
savant, filozof şi jurist german, 
reprezentant de seamă al una' nismului. - 296. 

Reuter, Max - la începutul dece
niului al 6-lea al secolului trecut 
agent al poliţiei prusiene la Lon
dra. - 424, 427, 442, 492. 

icardo, David (1772-1823) - ec
nomist englez, unul dintre re
pezentanţii marcanţi ai econo
miei politice clasice burgheze. -
80, 582. 

ichard I Inimă de Leu (1157-
1199) - rege al Angliei (1189-
1199). - 282. 

Ricard al III-lea (1452-1485) 
rege l Angliei (1483-1485). 
18. 

Richards, Alfred Bate (1820-1876) 
- dramaturg şi ziarist englez, 
s-a ridicat împotriva pacifismu
lui lui Cobden şi al mancheste
rienilor. - 585. 

Richmond, Charles Lennox-Gordon, 
duce (1791-1860) - om politic 
englez, tory, protecţionist. - 561. 

Rifaat-paşa (1798-1855) - bărbat 
de stat şi diplomat turc, în 1853 
ministru de externe. - 592. 

Rings, L. W. - membru al Ligii 
comuniştilor, la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului tre
cut emigrant la Londra, adept al 
lui Marx şi Engels. - 466-468, 
474, 479, 601, 602, 604. 

Robespierre, Maximilien (1758-
1794) - eminent militant al re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
conducătorul iacobinilor şi şeful 
guvernului revoluţionar (1793-
1794). - 119, 120, 322. 

Robinson, Frederick John, viconte 
Goderic� (1782-1859) - bărbat de 
stat englez, tory ; între 1823 şi 
107 ministu de finanţe ; prim
ministu (1827-1828). - 397. 

Rochow, Gustav Adolf (1792-1847) 
- reprezentant al iuncherimii 
reacţionare prusace ; ministru de 
intene al Pusiei (1834-1842). -
449. 

Râmer, Friedich (1794-1864) -
bărbat de stat din Wirttemberg, 
pînă în 1848 unul dintre liderii 
opoziţiei liberale în cea de-a doua 
Cameră, în 1848-1849 ministu 
de justiţie şi prim-ministru al 
Wiirttembergului, membru al 
Adunării naţionale de la Frank
furt. - 16, 338. 

Ronge, Johannes (1813-1887) -
preot german, unul dintre iniţia
torii mişcării „germanilor cato
lici", care năzuiau să adapteze 
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catolicismul la nevoile burghe
ziei germane ; participant la re
voluţia din 1848-1849, democrat 
mic-burghez ; după înfringerea 
revoluţiei a emigrat în Anglia. 
- 296, 324-327, 329, 348, 351. 

Rosenblum, Eduard - student ger
man, democrat mic-burghez ; 
participant la revoluţia din 1849 
din Baden-Palatinat ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat 
din Germania. - 307. 

Roser, Peter Gerhardt (1814-1865) 
- militant al mişcării muncito
reşti germane, de profesiune 
muncitor la fabrica de ţigări ; 
în 1848-1849 vicepreşedinte al 
Uniunii muncitorilor din Colo
nia ; membru al Ligii comunişti
lor, unul dintre inculpaţii în pro
cesul comuniştilor de la Colonia 
(1852), condamnat la şase ani în
chisoare ; ulterior a trecut la 
lassalleieni. - 433, 492, 501. 

Rosler, Gustav Adolf (1818-1855) 
- institutor şi ziarist german, în 
1848-1849 membru al stîngii din 
Adunarea naţională de la Frank
furt ; în 1850 emigrant în Ame
rica. - 110. 

Rotschild, Anselm (1173-1855) - şe
ful băncii „Rotschild" din Frank
furt pe Main. - 22. 

Rotschild, Lionel, baron (1808-
1879) - şeful băncii „Rotschild" 
din Londra : v·hig, din 1858 
membru al parlamentului. - 560, 
573. 

Rotteck, Karl (1775-1840) - isto
ric burghez şi om politic german, 
liberal. - 16, 25, 288-290, 308 
328. 

, 

Rouher, Eugene (1814-1884) - băr
bat de stat francez, bonapartist, 
în perioada celei de-a doua Re
publici deputat în Adunarea con
stituantă şi în Adunarea legi
slativă, ministru de justiţie 

(1849-1852 cu întreuperi) ; în 
perioada celui de-al doilea Impe
riu a ocupat o serie de posturi 
în conducerea statului. - 174, 
175, 184. 

Royer-Collard, Pierre-Paul (1763-
1845) - filozof şi om politic 
francez, adept al monarhiei con
stituţionale. - 120. 

Ruge, Anold (1802-1880) - publi
cist german, tînăr hegelian, bur
ghez radical, în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (aripa stingă) ; în deceniul 
al 6-lea unul dintre liderii emi
graţiei mic-burgheze germane în 
Anglia ; după 1866 naţional-li
beral. - 291-300, 308-312, 319-
322, 324-330, 332, 335, 338, 
341, 347-348, 351-352, 355, 436. 

Rumpf, E. - croitor german, mem
bru al Ligii comuniştilor, din 
1851 emigrant la Londra, adept 
al lui Marx şi Engels. - 601, 602, 
604. 

Ruscsak - croitor maghiar, demo
crat, tovarăş de luptă al lui Kos
suth. - 562, 

Russell, John (1792-1878) - bărbat 
de stat englez, lider al whigilor, 
prim-ministru (1846-1852 ş� 
1865-1866), ministru de extene 
(1852-1853 şi 1859-1865). - 227-
231, 364, 370, 383, 408-412, 413-
414, 502, 516, 520, 522, 545, 558-
560, 565-566, 570-574. 

s 
Sack, Karl Heinrich (1789-1875) -

teolog protestant german, profe
sor la Bonn. - 251. 

Sadleir, John (1814-1856) - ban
cher şi om politic irlandez, unul 
dintre liderii fracţiunii irlandeze 
din parlament, în 1853 unul din
tre lorzii trezorieri. - 519, 520, 
522, 532, 550. 
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Saedt, Otto Josef Arnold (1816-
1886) - magistrat pusian, din 
1848 procuror la Colonia ; acuza• 
tor în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852). - 433, 435, 436, 
451, 456, 468, 484, 497-500. 

Saffi, Aurelio (1819-1890) - rev
luţionar şi scriitor italian, mili
tant al mişcării de eliberare na
ţională, tovarăş de luptă al lui 
Mazzini ; a participat la revolu
ţia din 1848-1849 din Italia ; în 
1851 a emigrat în Anglia ; din 
1872 a condus partidul republi
can din Italia. - 587. 

Saint-Arnaud, Armand Jacques 
Leroy de (1801-1854) - general 
francez, din 1852 mareşal ; bo
napartist ; ministu de război 
(1851-1854), unul dintre organi
zatorii loviturii de stat din 2 de
cembrie 1851 ; în 1854 coman
dant suprem al armatei franceze 
din Crimeea. - 140. 

Sainte-Beuve, Pierre-Henri (1819-
1855) - fabricant şi proprietar 
funciar francez, liber-schimbist, 
reprezentant al partidului ordi
nii ; în perioada celei de-a doua 
Republici deputat în Adunarea 
constituantă şi în Adunarea le
gislativă. - 192. 

Saint-Germans, Edward Granville 
Eliot, conte (1798-1877) - bărbat 
de stat englez, adept al lui Peel ; 
secretar general pentru proble
mele Irlandei (1841-1845) şi lord 
protector al Irlandei (1852-1855). 
- 408. 

Saint-Jean d'Angely - vezi Reg
nault de Saint-Jean d'Angely, 
August-Michel-Etienne. 

Saint-Just, Louis-Antoine (1767-
1794) - militant de seamă al 
revoluţiei burgheze franceze de 
la sfîrşitul secolului al XVIII
lea ; unul dintre conducătorii 
iacobinilor. - 120. 

Saint-Priest, Emmanuel-Louis-Ma
rie, viconte (1789-1881) - gene
ral şi diplomat francez, legiti
mist, deputat în Adunarea le
gislativă (1849-1851). - 188. 

Saint-Simon, Henri (1760-1825) -
mare socialist utopist francez. -
23. 

Sallandrouze, Charles-Jean (1803-
1867) - industriaş francez, de
putat în Adunarea constituantă 
(1848-1849) ; a sprijinit pe Lu
dovic Bonaparte în timpul lo
viturii de stat de la 2 decem
brie 1851. - 201. 

Salvandy, Narcisse-Achille, conte 
(1795-1856) - scriitor şi bărbat 
de stat francez, orleanist, mi
nistu al instucţiunii publice 
(1837-1839 şi 1845-1848). - 188. 

Sandry, Mary Ann (aprox. 1810-
1853) - muncitoare engleză. 
577. 

Say, Jean-Baptiste (1767-1832) 
economist burghez francez, re
prezentant al economiei politice 
vulgare. - 120. 

Schabelitz - editor şi librar elve
ţian. - 588. 

Schabelitz, Jakob (1827-1899) -
ditor şi librar elveţian, bur
ghez radical ; la sfîrşkul dece
niului al 5-lea şi începutul dece
niului al 6-lea a întreţinut le
gături cu Marx şi Engels ; fiul 
celui de mai sus. - 583. 

Schapper, Karl (aprox. 1812-1870) 
- militant de seamă al mişcă
rii muncitoreşti germane şi in-

' 

ternaţionale, unul dintre condu
cătorii Ligii celor drepţi, mem
bru al Organului central al Li
gii comuniştilor, participant la 
revoluţia din 1848-1849 ; mem
bru al Comitetului districtual al 
democraţilor din Renania ; în 
februarie-mai 1849 preşedinte al 
Uniunii muncitorilor din Colo
nia ; în 1850 a fost unul dintre 
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liderii fracţiunii sectare aventu
riste din timpul sciziunii Ligii 
comuniştilor ; în 1856 s-a apro
piat din nou de Marx ; membru 
al Consiliului general al Inter
nţionalei I. - 247, 320, 323, 

436, 437-438, 440, 441, 449-452, 
453, 458, 488, 491, 492, 494, 595, 
597-599. 

Schârttner, August - dogar din 
Hanau, a participat la revoluţia 
din 1848 şi la revoluţia din 1849 
din Baden-Palatinat, apoi a emi
grat la Londra ; patron al unui 
birt unde se adunau emigranţii 
mic-burghezi germani ; membru 
al Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea, în 1850, a Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper, 
membru al Organului central al 
acestei fracţiuni. - 320, 333-334, 
494. 

Schiller, Friedrich (1759-1805) -
celebru scriitor german. - 170, 
176, 262, 499. 

Schimmelpfennig, Alexander (1824-
1865) - ofiţer prusian, demo
crat mic-burghez, participant 
la revoluţia din 1849 din Baden
Palatinat, apoi emigrant ; a fă
cut parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper ; 
participant la războiul civil din 
S.U.A. •de partea statelor din 
nord. - 319, 341, 347, 350. 

Schlănbach, Karl Arnold (1807-
1866) - poet geman, prieten al 
lui Gottfried Kinkel. - 268. 

Schmitz, T. - secretar privat la 
Colonia, martor al apărării în 
procesul comuniştilor de la C
lonia (1852) - 466-468. 

Schnauffer, Karl Heinrich (1823-
1854) - poet şi ziarist german, 
democrat ; a participat la miş
carea revoluţionaă din 1848-
1849 cin Baden ; în 1849, după 
tnfrîngerea revoluţiei din Baden-

Palatinat, a emigrat din Germa
nia. - 307. 

Schneider 11, Karl - jurist ger
man, democrat mic-burghez, în 
1848 preşedinte al Asociaţiei de
mocrate din Colonia şi mem

bru al Comitetului districtual al 
democraţilor din Renania ; apă
rătorul lui Mae şi Engels în 
procesul din 7 februarie 1 349 al 
„Noii gazete renane" ; unul din
tre inculpaţii în procesul de la 
8 febuarie 1849 intentat Comi
tetului districtual al democra
ţilor din Renania ; în 1849 de
putat în a doua Cameră, unde a 
făcut parte din aripa de extre
mă stingă ; apărător în procesul 
comuniştilor de la Colonia 
(1852). - 420, 454, 466-467, 473, 
474, 477, 482, 486. 

Scholefield, William (1809-1867) -
om politic englez, radical bur
ghez, membru al parlamentului. 
- 572. 

Schramm, Jean-Paul-Adam (1789-
1884) - general şi om politic 

francez, bonapartist, ministru de 
război (1850-1851). - 172. 

Schramm, Konrad (aprox. 1822-
1858) - militant de vază al miş
cării muncitoreşti germane, 
membru al Ligii comuniştilor, 
din 1849 emigrant la Londra, 
girant responsabil al lui „Neue 
Rhein!c:he Zeitung. Politisch
ikonomische Revue" ; în timpul 
sciziunii din 1850 a Ligii comu
niştilor, adept al lui Marx ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 452, 453, 595, 
600. 

Schramm, Rudolf (1813-1882) -
publicist geman, democrat 

mic-burghez, în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (aripa stingă) ; după lnfrîn
gerea revoluţiei a emigrat în 
Anglia ; a luat poziţie împotri
va lui Marx ; în deceniul 1 
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1-lea adept al lui Bismarck. - 286, 
287, 291, 300, 321, 352-353, 355. 

Schuler, I. L. - emigrant ger
man în S.U.A. ; la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului tre
cut membru al Societăţii socia
liste de gimnastică. - 604, 605. 

Schultz (m. 1852) - directorul po
liţiei din Colonia, unul dintre 
organizatorii procesului comu
niştilor de la Colonia (1852). -
434, 485, 497. 

Schurz, Karl (1829-1906) - de
mocrat mic-burghez german, 
participant la revoluţia din 1849 
din Baden-Palatinat, a emigrat 
în Elveţia ; ulterior om politic în 
S.U.A. - 267, 282, 319, 320, 341, 
346-352, 357. 

Schitz - democrat mic-burghez 
german, participant la rev�luţia 
din 1849 din Baden-Palatmat ; 
reprezentant la Paris al guver
nului provizoriu din Baden ; ul
terior a emigrat în Anglia. - 298. 

Schwarzenberg, Felix, prinţ (1800-
1852) - om politic şi diplomat 
austriac reacţionar ; după înă
buşirea insurecţiei din octombrie 
1848 de la Viena, prim-ministu 
şi ministru de externe. - 40. 

Schwarzer, Enst (1808-1860) -
funcţionar şi publicist austriac, 
ministru al lucrărilor publice 
(iulie-septembrie 1848). - 66. 

Seckendorf, August Heinrich Edu
ard Friedrich, baron (1807-1885) 
- jurist prusian, înalt magistrat ; 
in 1849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (centru) ; acuzator in 
procesul comuniştilor de la Co
lonia (1852). - 433, 435, 436, 456, 
468, 472, 499, 500. 

Shadwell - la începutul deceniu
lui al 6-lea al secolului trecut 
inspector judiciar pentru Middl
esex. - 401. 

46 - Marx-Engels - Opere, voi. 8 

Shakespeare, William (1564-1616> 
- celebru scriitor englez. 169, 
206, 335. 

Shelley, John (1808-1867) - om 
politic englez, liber-schimbist„ 
membru al parlamentului. - 534. 

Sherman, Crowford - vezi Crow� 
ford, William Sherman. 

Sigel, Albert (1827-1884) - ofiţer 
din Baden, ziarist, democrat mic
burghez, participant la mişcarea 
revoluţionară din 1848-1849 din 
Baden ; în 1853 a emigrat în 
S.U.A., participant la războiul 
civil de partea statelor din nord. 
- 352, 355-356. 

Sigel, Franz (1824-1902) - ofiţer 
din Baden, democrat mic-bur
ghez, participant la mişcarea re
voluţionară din 1848-1849 din 
Baden, comandant suprem, apoi 
locţiitor al comandantului su
prem al armatei revoluţionare 
din Baden în timpul revoluţiei 
din 1849 din Baden-Palatinat ; a 
emigrat in Elveţia, apoi în An
glia ; în 1852 s-a stabilit în S.U.A. 
A participat activ la războiul ci
vil de partea statelor din nord ; 
fratele celui de mai sus. - 105, 
334, 336-339, 341, 346, 348, 351, 
352, 354-356. 

Simon, Ludwig (l!U0-1872) - avo
cat din Trier, democrat mic-bur
ghez, în 1848-1849 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (aripa stingă) ; a emigrat în 
Elveţia. - 355. 

Sismondi, Jean-Charles-Leonard 
Simonde de (1773-1842) - eco
nomist elveţian, critic mic-bur
ghez al capitalismului. - 537, 
580, 582. 

Smith, Adam (1723-1790) - econ
mist englez, unul dintre cei mai 
străluciţi reprezentanţi ai econo
miei politice clasice burgheze. 
- 535. 
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Socrate - (aprox. 469-aprox. 399 
î.e.n.) - filozof idealist din Gre
cia antică, ideolog al aristocra
ţiei sclavagiste. - 289. 

Somers, Robert {1822-1891) - pu
blicist şi ziarist burghez englez. • 
- 538. 

Somerville, William (1802-1873) -
bărbat de stat englez, whig, se
cretar general pentu problemele 
Irlandei (1847-1852). - 384. 

Soulouque, Faustin (aprox. 1782-
1867) - preşedintele Republicii 
Haiti ; in 1849 s-a proclamat îm
părat sub numele de Faustin I.  
- 217. 

Spiess, Christian Heinrich (1755-
1799) - scriitor german, autor 
de romane amuzante. - 259. 

Spooner, Richard (1783-1864) 
bancher şi om politic englez, 
tory, membru al parlamentului. 
- 572. 

Stadion, Franz, conte (1806-1853) 
- bărbat de stat austriac, unul 
dintre organizatorii luptei împo
triva mişcării de eliberare na
ţională din Galiţia şi Cehia, mi
nistru de intene (148-1849). -
76. 

Stafford, George Granville Leve
son-Gower, din 1833, duce de 
Sutherland, marchiz (1758-1833) 
- mare latifundiar din Scoţia. 
- 536. 

Stahr, Adolf Wilhelm Theodor 
(1805-1876) - scriitor german, 
autor al unor romane istorice şi 
al unor studii de istorie a artei 
şi literaturii. - 281 . 

Stechan, Gottlieb Ludwig (n. aprox. 
1814) - tîmplar din Hanovra, 
membu al Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea din 1850 a Ligii 
a făcut parte din fracţiunea sec-

tară aventuristă Willich-Schap
per ; în decembrie 1851 a trecut 
din nou în rîndul adepţilor lui 
Marx şi Engels ; din 1852 a con
dus Asociaţia muncitorilor de la 
Londra. - 466. 

Stein, Lorenz (1815-1890) - jurist 
german, specialist în drept con
stituţional, agent secret al gu
vernului pusian, autorul cărţii 
„Socialismul şi comunismul în 
Franţa contemporană". - 499, 
500. 

Steingens, Suitberg Heinrich Her
mann (n. aprox. 1817) - zugrav 
german, participant la mişcarea 
muncitorilor germani din Bru
xelles, membu al Ligii comu
niştilor ; după sciziunea din 1850 
a Ligii a făcut parte din frac
ţiunea sectară aventuristă Wil
lich-Schapper ; martor al acuză
rii în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852). - 463, 493. 

Stephens, Joseph Raynor (1805-
1879) - preot englez, între 1837 
şi 1839 a participat activ la miş
carea cartistă din Lancashire. 
- 576. 

Steuart, James (1712-1780) - eco
nomist burghez englez, unul din
tre ultimii reprezentanţi ai mer
cantilismului. - 535. 

Stewart, Houston (1791-1875) 
amiral englez, whig, ministru al 
marinei (1850-1852). - 384. 

Stieber, Wilhelm (181-1882) 
funcţionar de poliţie prusian, 
unul dintre organizatorii proce
sului de la Colonia împotriva 
Ligii comuniştilor şi martor 
principal la acest proces (1852) ; 
a scris, în colaborare cu Wer
muth, cartea „Comploturile co
muniste din secolul al XIX-lea" ; 
ulterior şeful poliţiei politice 
din Prusia. - 405, 419, 420, 424, 
426, 427, 434-436, 440-479, 480-
481, 485, 492, 498. 
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Sti1ne1, Max (pseudonimul literar 
al lui Kaspar Schmidt) (180--
1856) - filozof german, tînăr he
gelian, unul dintre ideologii in
dividualismului burghez şi al 
anarhismului. - 296. 

St1assoldo, Julius Cesar, conte 
(1791-1855) - general austriac, a 
luat parte la înăbuşirea mişcării 
de eliberare naţională din 1848-
1849 din Italia ; în 1853 loîor 
al marşalului Radetzky. - 562. 

St1auss, David Friedrich (1808-
1874) - filozof şi publicist ger
man, unul dintre tinerii hegelieni 
marcanţi ; după 1866 naţional-li
beral. - 270, 291. 

St1odtmann, Adolf (1829-1879) -
scriitor geman, democrat bur
ghez, participant la mişcarea re
voluţionară din 1848 din Schles
wig-Holstein ; în 1850 a emigrat 
din Gemania. - 251, 264-267, 
270, 273, 281, 319, 320, 341. 

St1uve, Amalia (m. 1862) - parti
cipantă la mişcarea democratică 
din 1848-1849 din Germania ; so
ţia lui Gustav Struve. - 289, 290, 
307, 328. 

St1uve, Gustav (1805-1870) - de
mocrat mic-burghez german, de 
profesiune ziarist ; unul dintre 
conducătorii mişcărilor revolu
ţionare din aprilie şi septembrie 
1848 din Baden, precum şi al re
voluţiei din 1849 din Baden-Pa
latinat ; după înfrîngerea revo
tuţiei a emigrat din Gemania ; 
unul dintre liderii emigraţiei 
mic-burgheze gemane din An
glia ; a participat la războiul ci
vil din S.U.A. de partea statelor 
din nord. - 286-290, 300-301, 
30--308, 312, 321, 3�4-326, 328, 
329, 332, 342. 

Stua1t, lord Dudley (1803-1854) -
om politic englez, whig, membru 
al parlamentului ; a întreţinut 
legături cu cercurile emigranţi-

46* 

lor monarhişti consevatori polo
nezi. - 584. 

Stua1t - dinastie regală care a 
domnit în Scoţia din 1371 şi în 
Anglia (1603-1649, 1660-1714). 
- 533, 535. 

Stlve, Johann Karl Bertram 
(1798-1872) - om politic german, 
liberal ; ministru de intene al 
Hanovrei (1848-150). - 16. 

Sue, Eugene (1804-1857) - scriitor 
francez, autor de romane senti
mentale mic-burgheze pe teme 
sociale ; deputat în Adunarea 
legislativă (1850-1851). - 163-
164, 483. 

Suthe1land, Harriet-Elisabeth-Geor
giana, Leveson-Gowe1, marchiză 
(180--1868) - mare latifundiară 
din Scoţia ; militantă a partidu
lui whigilor. - 532, 533, 537, 539. 

Suthe1land, Elisabeth Leveson
Gowe1, marchiză de Stafo1d, 
contesă, din 1833 ducesă (1765-
1839) - mare latifundiară din 
Scoţia ; soţia marchizului Staf
ford, soacra celei de mai sus. -
53--539. 

Szeme1e, Bertalan (1812-1869) -
om politic şi publicist maghiar ; 
ministru de intene (1848) şi 
şef al guvenului revoluţionar 
(1849) ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat din Ungaria. -
564, 583. 

T 

Tacit (Publius Conelius Tacitus) 
(aprox. 55-aprox. 120) - celebru 
istoric roman. - 310, 549. 

Talley1and-Pe1igo1d, Charles-Mau
rice, prinţ (1754-1838) - celebru 
diplomat francez, ministru de 
externe (1797-1799, 1799-1807, 
1814-1815), reprezentantul Fran
ţei Ia Congresul de la Viena 
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(1814-1815) ; s-a remarcat prin
tr-o totală lipsă de principii în 
politică şi prin cupiditate. - 347. 

Tausenau, Karl (1808-1873) - om 
politic austriac, reprezentant de 
seamă al aripii stîngi a demo
craţiei mic-burgheze, conducăto
rul Comitetului central al aso
ciaţiilor democratice din Viena 
în perioada revoluţiei din 1848 ; 
din 1849 emigrant la Londra. -
324, 348-351, 353-355. 

Techow, Gustav Adolf (1813-1893) 
- ofiţer prusian, democrat mic
burghez, a participat la eveni
mentele revoluţionare din 1848 
din Berlin, şeful statului-major 
al armatei revoluţionare din Pa
latinat ; după înfrîngerea revolu
ţiei din 1849 din Baden-Palatinat 
a emigrat în Elveţia ; unul din
tre conducătorii asociaţiei emi
granţilor „Centralizarea revolu
ţionară" din Elveţia ; în 1852 s-a 
stabilit în Australia. - 319, 341, 
347. 

Thiers, Adolphe (1797-1877) - is
toric şi om politic burghez fran
cez, prim-ministru (1836, 1840) ; 

în perioada celei de-a doua Re
publici deputat în Adunarea 
constituantă şi în Adunarea le
gislativă, orleanist ; preşedinte 
al Republicii (1871-1373) ; călăul 
Comunei din Paris. - 140, 147, 
149, 152, 163, 181, 188-190, 193, 
195, 198, 200-202, 567. 

Thompson, Thomas Perronet (1783-
1869) - om politic burghez en
glez, economist vulgar, liber
schimbist. - 384. 

Thorigny, Pierre-Fran;ois-Elisa-
beth (1798-1869) - jurist fran
cez, în 1834 a condus cercetările 
în procesul răsculaţilor din apri
lie de la Lyon ; bonapartist, mi
nistru de interne (1851). - 199. 

Tietz, Friedrich Wilhelm (n. aprox. 

1823) - croitor german, membru 
al Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea, în 1850, a Ligii a făcut 
parte din fracţiunea sectară 
aventuristă Willich-Schapper. 
450. 

Tocqueville, Alexis (1805-1859) -
istoric şi om politic burghez 
francez, legitimist şi adept al 
monarhiei constituţionale ; în pe
rioada celei de-a doua Republici 
deputat în Adunarea constituan
tă şi în Adunarea legislativă, 
ministru de extene (iulie-oc
tombrie 1849). - 190. 

Tooke, Thomas (1774-1858) - eco
nomist burghez englez, adept al 
şcolii clasice ; critic al teoriei 
banilor a lui Ricardo. - 397. 

Torrington, George Bing, viconte 
(1812-1884) - bărbat de stat en
glez, whig ; membru al parla
mentului, guvenator al insulei 
Ceylon (1847-1850). - 373. 

Trollope, John (n. 1800) - om po
litic englez, membru al parla
mentului. - 585. 

Tyrconnel, John Delaval Carpen
ter, conte (aprox. 1790-1853) 
aristocrat englez. - 548. 

u 
Ulmer, Johann - membru al Ligii 

comuniştilor, la începutul d�ce
niului al 6-lea al secolului tre
cut emigrant la Londra, în 
timpul sciziunii Ligii comunişti
lor s-a situat de partea lui Marx 
şi Engels. - 467, 479, 601, 602, 
604. 

V 

Vaisse, Claude-Marius (1799-1864} 
- bărbat de stat francez, bona
partist ; ministru de interne (ia
nuarie-aprilie 1851). - 182, 183. 
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Vatimesnil, Antoine-Francois-Henri 
(1789-1860) - om politic francez, 
legitimist, ministru al instruc
ţiunii (1828-1830), deputat în 
Adunarea legislativă (1849-1851). 
- 1 83. 

Venedey, Jakob (1805-1871) - pu
blicist radical german ; în 1 848 
deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt (aripa stîngă) ; 
după revoluţia din 1848-1849 li
beral. - 304. 

Veron, Louis-Desire (1798-1867) -
ziarist şi om politic francez, pînă 
în 1 848 orleanist, apoi bonapar
tist ; proprietarul ziarului „Con
stitutionnel". - 217. 

Verity, E. A. - preot englez. - 576. 

Vetter von Doggenfeld, Anton 
(1803-1882) - general maghiar, 
în 1 848-1849 tovarăş de luptă al 
lui Kossuth, după înfrîngerea re
voluţiei a emigrat din Ungaria. 
- 388, 389. 

Victoria (1819-1901) - regină a 
Angliei (1837-1901). - 515, 544. 

Vidal, Francois (1814-1872) - eco
nomist francez, socialist mic-bur
ghez, în 1848 secretar al Comi
siei de la Luxemburg, deputat 
în Adunarea legislativă (1850-
1 851). - 1 63. 

Vidil, Jules - ofiţer francez, socia
list, membru al Comitetului Aso
ciaiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra ; după 
sciziunea, în 1850, a Ligii comu
niştilor a întreţinut legături cu 
fracţiunea sectară aventuristă 
Willich-Schapper. - 323. 

Vieyra - colonel francez, în 1851 
şeful statului-major al gărzii na
ţionale ; bonapartist, a participat 
activ la lovitura de stat din 
2 decembrie 1851. - 1 52, 1 53.  

Villele, Jean-Baptiste-Seraphim-
Joseph, conte (1773-1854) - băr
bat de stat francez din perioada 
Restauraţiei, legitimist, prim-mi
nistru (1822-1828). - 1 89. 

Villiers, Charles (1802-1898) - om 
politic şi jurist englez, liber
schimbist, membru al parlamen
tului. - 502, 520. 

Visconti, marchiză - vezi Arco
nati Visconti, Constanza. 

Vogt, Karl (1817-1895) - natura
list german, materialist vulgar, 
democrat mic-burghez ; în 1 848-
1849 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (aripa stîn
gă) ; în iunie 1 849 unul dintre 
cei 5 regenţi imperiali ; în 1849 
a emigrat din Germania ; în 
pamfletul „Domnul Vogt" (1860) 
Marx l-a demascat ca agent al 
lui Ludovic Bonaparte. - 1 00. 

Voltaire, Francois-Marie Arouet 
(1694-1778) - filozof deist fran
cez, scriitor satiric, istoric, re
prezentant de seamă al iluminis
mului burghez din secolul al 
XVIII-lea ; a luptat împotriva 
absolutismului şi catolicismului. 
- 335. 

w 
Wakefield, Edward Gibbon (179-

1 862) - bărbat de stat englez, ec
nomist ; a elaborat teoria bur
gheză a colonizării. - 521. 

Waldek, Benedikt Franz Leo (1802-
1 870) - om politic german, bur
ghez radical, de profesiune ju
rist ; în 1 848 unul dintre condu
cătorii aripii stîngi şi vicepreşe
dinte al Adunării naţionale pru
siene ; ulterior progresist. - 322. 

Walpole, Spencer Horatio (1806-
1898) - bărbat de stat englez, 
tory, ministru de intene (1852, 
1 858-1859 şi 1866-1867). - 504. 
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Walter Sărmanul (sau Gauthier 
Sărmanul) (m. 1096) - cavaler 
francez, unul dinte conducătorii 
cetelor de ţărani francezi din 
timpul primei cuciade (1096-
1099). - 343, 344. 

Ward, Henry George (1797-1860) 
funcţionar colonial englez, 

whig, lord comisar suprem al 
insulelor Ionice (1849-1855), gu
venator al Ceilonului (1855-
1 860) şi al Madrasului (1860). -
373. 

Weiss, Johann Gottlieb, Christian 
(1790-1853) - actor şi regizor 
german. - 257. 

Welcker, Karl Theodor (1790-1869) 
- jurist geman, publicist libe
ral ; în 1848-1849 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (centul de dreapta). - 16, 
25, 76, 288, 308, 313. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
(1769-1852) - comandant de oşti 
şi bărbat de stat englez, tory, 
prim-ministu (1828-1830), mi
nistu de extene (decembrie 
183-aprilie 1835). - 218, 400, 
402. 

Wellington, Arthur Richard Wel
lesley, marchiz de Duero, duce 
(1807-1884) - om politic englez, 
tory ; fiul celui de mai sus . ... 
402. 

W enckstern, Otto - ziarist german, 
la începutul deceniului al 6-lea 
al secolului trecut colaborator la 
ziaul „The Times", spion pru
sian la Londra. - 591. 

Wermuth - directoul poliţiei de la 
Hanovra, martor în procesul co
muniştilor de la Colonia (1852) ; 
a scris, în colaborare cu Stieber, 
cartea „Comploturile comuniste 
din secolul al XIX-lea". - 435, 
461, 477, 486. 

W estphalen, Ferdinand von (1799-
1876) - bărbat de stat pusian, 

ministu de interne (185-1858), 
reacţionar ; fratele vitreg al so
ţiei lui Marx, Jenny Max. -
565. 

Wigand, Otto (1795-1870) - editor 
şi librar geman, proprietarul 
unei firme din Leipzig care pu
blica lucrările scriitorilor radi
cali ; a participat la mişcarea 
revoluţionară din 1848-1849 din 
Saxonia. - 297, 298. 

Wilhelm I (1781-1864) - rege al 
Wilrttembergului (1816-1864). 
98. 

Wilhelm I (1797-1888) - principe 
al Pusiei, rege al Pusiei (1861-
1888), împărat al Germaniei 
(1871-1888). - 354. 

Wilhelm al IV-lea (1765-1837) 
rege al Angliei (1330-1837). 
591. 

Williams, Zephania (aprox. 1794-
1874) - cartist, unul dintre orga
nizatorii răscoalei minerilor din 
1839 din Ţara Galilor ; condam
nat la deportare pe viaţă în Aus
tralia. - 373, 412. 

Willich, August (1810-1878) - ofi
ţer prusian, demis din armată 
pentru convingerile sale politice, 
membu al Ligii comuniştilor, 
participant la revoluţia din 1849 
din Baden-Palatinat ; unul din
tre liderii fracţiunii sectare aven
turiste care s-a desprins în 1850 
de Liga comuniştilor ; în 1853 a 
emigrat în S.U.A. A participat la 

războiul civil de partea statelor 
din nord. - 247, 278, 320, 322-
324, 327, 328, 331, 342-347, 350-
355, 357, 436, 438, 440, 441, 443, 
446, 449-452, 487, 488, 491-495, 
595, 599. 

Willisen, Wilhelm (1790-1879) -
general şi teoretician militar 
pusian ; în 1848 comisar regal 
în Poznan, in 150 comandant 
suprem al amatei din Schles
wig-Holstein în războiul împo
triva Danemarcii. - 343. 
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Wilson, George (1808-1870) - fa
bricant şi om politic englez, 
liber-schimbist, preşedintele Li
gii împotriva legilor cerealelor 
(1841-1846). - 551. 

Windischgrătz, Alfred, prinţ (1787-
1862) - feldmareşal austriac ; în 
1848 a condus operaţiile de înă
buşire a insurecţiilor de la Praga 
şi Viena ; în 118-1849 a coman
dat armata austriacă care a înă
buşit revoluţia din Ungaria. -
57, 65, 67, 70, 76, 298. 

Winkelblech, Karl Georg (1810-
1865) - economist german, a sus
ţinut teoria reacţionară a resta
bilirii corporaţiilor, aşa-zisul „so
cialism federativ". - 274. 

Wiss, K. - medic şi ziarist ger
man, tînăr hegelian, democrat 
mic-burghez, la începutul dece
niului al 6-lea al secolului trecut 
a emigrat în America. - 331. 

Wolf, Ferdinand (1812-1895) - pu
blicist german ; în 1846-1847 
membru al Comitetului comunist 
de corespondenţă de la Bru
xelles ; membru al Ligii comu
niştilor ; în 1848-1849 unul din
tre redactorii „Noii gazete rena
ne" ; după revoluţia din 1848-
1849 a emigrat din Germania ; 
în timpul sciziunii din 1850' a 
Ligii comuniştilor s-a situat de 
partea lui Marx ; ulterior s-a 
retras din viaţa politică. - 601, 
602, 604. 

Wolff, Wilhelm (1809-1864) - re
voluţionar proletar german, de 
profesiune institutor, fiu de ţă
ran iobag din Silezia ; a parti
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