


KARL MARX FRIEDRICH ENGELS 

OPERE, VOLUMUL 9 



Proletari din toate ţările, uniţi-vă I 
INST I T UTUL DE MARXISM.L ENINISM 

D E P E L l N G A C. C. A L P. s. U. G. 

KKRL MARX 

FRIEDRICH ENGELS 

OPERE 

EDITURA POLITICĂ 

l 9 5 9 



INST I TUTUL DE MARXISM .LENINISM 

D E P E L I N G Ă C. C. A L P. S. U. G. 

KARL MARX 

FRIEDRICH ENGELS ' 

VOLUMUL9 

EDITURA POLITICĂ 

Bucureşti - 1959 



Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul 
de redacţie al Editurii politice după fotcopiile 
textelor originale apărute în ziaul „New York 
Daily Tribune", completate cu unele note din 
ediţia rusă apărute în Editura de stat pentru 

literatură politică, Moscova, 196. 



V 

Pre fată 

Volumul al 9-lea al Operelor lui K. Marx şi F. ·Engels cu· 
prinde articolele şi corespondenţa scrise din martie pînă în 
decembrie 1853. Cea mai mare parte a acestor articole au fost 
publicate în ziarul american „New York Daily Tribune'.'. 

In perioada la care se ·referă lucrările lui Marx şi Engels 
cuprinse în volumul de faţă, în ţările europene domina cea 
mai neagră reacţiune politică. După înfrîngerea revoluţiilor 
din 1848-1849, presa democrat-revoluţfonară era gîtuită. 
Marx şi Engels nu mai aveau alte posibilităţi de a stabili 
legătu�a cu masele şi de a influenţa opinia publică decît 
articolele pe care le scriau în ziarul „New ·York Daily Tri
bune", pe atunci ziar progresist, la care Marx începuse să 
colaboreze din august 1851. Din acel moment activitatea pu
blicistică la „Tribune" a devenit pentru Marx, 'ca şi pentru 
Engels - care la cererea lui Marx colabora în mod neofi
cial -, o parte importantă a activităţii lo'r revollţionare. 

In timp ce colabora la „New York Daily Tribune", Marx 
a scris şi o serie de ; articole pentru ziarul cartist „People's 
Paper", care începuse să apară din mai 1852, sub redacţia 
lui E. Jones. In afară de ·aceasta, unele articole ale lui Marx, 
scrise pentru „Tribune", au fost publicate concomitent şi în 
„People's Paper". Unele articole ale lui Marx apărute ·în 
„Tribune" au fost reproduse, în formă prescurtată, în ziarul 
german „Reform", care apărea în S.U.A. din martie tBS3, CI 
participarea directă a lui J. Weydemeyer. 

Activitatea publicistică revoluţionară a lui Marx şi E,
gels era indisolubil legată de preocupările lor teoretice, 
precum şi de toată activitatea lor politică de partid. Marx 
şi�a îmbinat munca în domeniul ziaristicii cu studierea celor 
mai importante probleme ale economiei pol1tice, ale istoriei 
universale, inclusiv ale istoriei, economiei şi orînduirii so-



VI Prefată 

ciale a ţărilor coloniale, ale problemelor politicii externe şi 
ale diplomaţiei statelor europene. Engels a continuat să stu
dieze sistematic probleme de ştiinţă militară, s-a ocupat de 
problemele de lingvistică, a studiat limbile slave şi orientale. 

In articolele scrise pentru ziar, Marx şi Engels s-au bazat 
pe rezultatele cercetărilor lor ştiinţifice. In acelaşi timp, 
activitatea ziaristică i-a ajutat să urmărească evenimentele 
din viaţa economică şi politică, să adune fapte şi să strîngă 
materiale pentru lucrările lor ştiinţifice. Astfel, o parte în
semnată din materialele economice pe care le-a citat în ar
ticolele scrise pentru „Tribune", Marx le-a folosit mai tîrziu 
în „Capitalul u. Fondatorii comunismului ştiinţific nu numai 
că au acordat ei înşişi o deosebită atenţie elaborării teoriei, 
dar au îndemnat şi pe adepţii lor să folosească răgazul vre
melnic intervenit în luptele revoluţionare pentru a-şi com
pleta cunoştinţele lor teoretice şi a se pregăti în vederea 
unui nou avînt revoluţionar. Marx şi Engels erau ferm con
vinşi că triumful forţelor contrarevoluţionare are un caracter 
trecător şi au căutat să insufle această credinţă în rîndurile 
luptătorilor proletari. 

Cu toate că după dizolvarea Ligii comuniştilor nu exista 
o organizaţie proletară internaţională, Marx şi Engels au con
tinuat să menţină legăturile cu militanţii mişcării muncito
reşti din diferite ţări, căutînd să exercite asupra lor o in
fluenţă ideologică, să-i ajute în lupta grea pe care o duceau 
în condiţiile reacţiunii. Prin J. Weydemeyer şi A. Cluss, 
foşti membri ai Ligii comuniştilor, Marx şi Engels căutau să 
influenţeze asupra mişcării muncitoreşti din America, iar prin 
E. Jones şi prin alţi lideri ai cartismului revoluţionar, asupra 
muncitorilor englezi. Marx şi Engels au folosit activitatea lor 
publicistică în cadrul ziarelor „New York Daily Tribune şi 
„People's Paperu pentru a scoate la iveală racilele şi viciile 
orînduirii capitaliste, pentru a demasca rînduielile reacţio
nare din statele europene, pentru a critica ideologia bur
gheză, pentru a fundamenta poziţia şi tactica proletariatului 
în cele mai importante probleme ale politicii interne şi ex
terne a diferitelor ţări. 

O piedică serioasă în calea propagării concepţiilor lui 
Marx şi Engels prin coloanele ziarului „Tribune o consti
tuia concepţia burgheză despre lume a redactorilor lui. De 
aceea Marx şi Engels trebuiau să dea dovadă de o deosebită 
elasticitate, de priceperea de a-şi exprima uneori ideile nu 
direct, ci pe ocolite şi, în acelaşi timp, de a promova în mod 
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consecvent, în articolele lor, o linie care se deosebea în multe 
privinţe de linia redacţiei acestui ziar. Chiar din 1853, în 
atitudinea acestei redacţii faţă de Marx au început să se facă 
simţite nu numai deosebiri fundamentale în concepţii, dar 
şi lipsa de scrupule, tipică pentru moravurile ziaristicii bur
gheze, precum şi tendinţele de exploatare ale proprietarilor 
şi redactorilor ziarului faţă de colaboratorii lor. Redacţia lui 
„TribuneH a început să publice, sub form: de articole de 
fond, articolele trimise de Marx, fără să-i ceară avizul şi fără 
să indice numele autorului, iar o serie de articole ale lui Marx 
nici n-au fost publicate. Unele dintre articolele lui au fost 
împărţite în mod arbitrar de redacţie în mai multe părţi, 
altele au suferit modificări redacţionale, în altele s-au intro· 
dus adăugiri care erau adeseori în contradicţie cu conţinutul 
şi stilul articolelor trimise de Marx. Aceste procedee arbi
trare ale redacţiei îl indignau pe Marx şi-l făceau de multe 
ori să protesteze. Dar, întrucît presa muncitorească şi demo· 
crat-revoluţionară, lipsea aproape cu desăvîrşire, Marx nu 
putea să renunţe la colaborarea sa la „New York Daily 
Tribune". 

Conţinutul activităţii publicistice a lui Marx şi Engels din 
această perioadă era excepţional de bogat şi de multilateral. 
In articolele lor, ei au scris despre toate evenimentele mai 
mult sau mai puţin însemnate din cadrul mişcării muncito
reşti, despre lupta popoarelor asuprite pentru libertatea şi 
independenţa lor, despre economia diferitelor ţări, despre 
cele mai importante evenimente militare şi politice din Eu
ropa, Asia şi America. Aplicind metda materialislui 
dialectic, Marx şi Engels au supus unei analize ştiinţifice 
profunde şi multilaterale diferitele evenimente curente şi 
tolodati au făcut o serie de generalizări teoretice şi au tras 
o serie de concluzii politice foarte importante. 

După cum se vede din lucrările publicate în acest volum, 
Marx şi Engels au acordat o deosebită atenţie următoarelor 
trei grupuri de probleme : situaţia economică a ţărilor euro
pene, îndeosebi a celei mai dezvoltate ţări capitaliste, Anglia, 
şi perspectivele - legate de situaţia economică - ale unui 
nou avînt al mişcărilor democratice şi proletare ; politica 
colonială a ţărilor capitaliste şi lupta de eliberare naţională 
a popoarelor subjugate ; relaţiile internaţionale în legătură 
cu ascuţirea contradicţiilor între statele europene în pro-

. blema Orientului apropiat, pregătirile de război şi începerea 
ostilităţilor între Rusia şi Turcia. 
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O trăsătură nouă şi importantă în activitatea ştiinţifică şi 
publicistică a fondatorilor marxismului în această perioadă 
a fost interesul profund pe care l-au manifestat faţă de desti
nele istorice ale ţărilor coloniale şi dependente din Asia, şi 
mai ales ale Indiei şi Chinei. In această perioadă au început 
ei să publice sistematic în presă articole care explicau si
tuaţia din ac�ste ţări şi demascau politica colonială de jaf 
promovată de ţările capitaliste. 

Analizînd situaţia economică a ţărilor europene, Marx, în 
articolele publicate în volumul de faţă „Problema războiului. 
- Populaţia Angliei şi date cu privire la comerţ. - Activita
tea parlamentară", „Evenimentele politice. - Lipsa de pîine 
din Europa", „Puterile occidentale şi Turcia. - Simptomele 
crizei economice", „Războiul. - Grevele. - Scumpetea" şi 
în multe alte articole, a arătat situaţia în care se află pro
ducţia industrială, în special cea din Anglia, producţia agri
colă, situaţia comerţului intern şi extern, a preţurilor de pe 
piaţă, a cursurilor de schimb etc. Pornind de la numeroase 
exemple, Marx a urmărit diferitele faze ale ciclului comer
cial-industrial curent şi a concretizat teza despre caracterul 
ciclic al dezvoltării producţiei în capitalism, teză enunţată 
de el încă în lucrările sale economice din deceniul al 5-lea 
al secolului trecut. Dezvăluind legile care acţionează în eco
nomia capitalistă, Marx a combătJt în articolele sale afir
maţiile greşite ale economiştilor şi publiciştilor burghezi, 
care înfăţişau capitalismul ca pe un sistem bazat pe armonie, 
ce aduce prosperitate tuturor claselor populaţiei şi corespunde 
legilor naturii. Intregul mister al economiei politice bur
gheze, a arătat Marx, „constă pur şi simplu în transformarea 
relaţiilor sociale trecătoare, care sînt proprii unei anumite 
epoci istorice şi corespund unui nivel dat al producţiei mate
riale, în legi .eterne, generale, de neclintit, sau, cum le nu
mesc economiştii, în legi naturale" (vezi volumul de faţă, 
p.g. 264). Viciul fundamentll al economiei politice burgheze, ·a 
scris Marx, constă în aceea că reprezentanţii. ei „nu văd mai 
departe de limitele economice ale epocii respective, neînţele
gînd că înseşi aceste- limite au un caracter limitat în timp 
şi vor dispărea în cursul dezvoltării istoriei tot atît de inevi
tabi,l cum au fost create de această dezvoltare" (ibid.). 

In articolele sale, Marx face o caracterizare caustică a 
liberalismului burghez, întruchipat în liberschimbiştii englezi, 
care, prin fraze ipocrite despre „libertate", „armonie" şi 
11prosperitate", camuflau exploatarea inumană a muncitorilor 
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salariaţi. Marx a arătat adevărata fizionomie a liberschim
biştilor ca apologeţi ai capitalismului şi ca duşmani ai clasei 
muncitoare. l a decat iluziile răspîndite de J�berschimbişi 
ou 1privire la dipariţia cizelor econoi1ce o dată cu instaura
rea libertăţii comerţului. Lipsa de temei a afrrmaţiilor lier
schimbiştilor u priire la posibiHJbatea dzv1ltăii fără crze 
a capitalismului a ieşit la iveală în mod pregnant, după m 
a relevat Marx, chiar la sfîşituJ nului 1853, cînd după faza 
de prnsperitate a mat faza de stagnare în indstie işi comerţ 
şi cînd în numeroase ramui le producţiei s-au oservat 
fenomene de criză. Prima criză mondială, care sia decl.şat 
în 1857, a confirmat pe depHn justeţea tezei lui Marx despre 
invitabilitatea declanşării unei noi crize economke şi despre 
zădăicia tuturor încercărilor burgheiei de a înlătura contra
dicţiile, însuşire organică a capitalismului. 

In strînsă legătură cu cronicile ecoJice a1e li Marx 
sînt şi articolele sale pe tme finandare : „Noua maşnaţie 
financiară, sau Gladstone şi bănuţii", 11Rea:lizările guvenlui", 
„Lire, şlni, pence, sau bugete de o1asă şi ci aduc ele 
foloase", ,,Săpun pentru popor, n chllipT entru «Times». -
Bugetul guvenului de coliţie" şi altele. O parte dintre aceste 
aicole au fost scrise pentru ziall cartist 11Pople's Paper". 
ln ele Mx dezvăluie, in faţa cititoului munciJtor, natura de 
clasă a poli.tiii conomice a statuli burghez, adevărnta 
esenţă a mălor inanciare şi fiscle al,e guvnului englez. 
Exminînd bugetul lui Gladstoue a 111 bJget de clasă, n 
buget al burghezii scris cu pană de aistocrat", Marx a arătat 
mecanil mplicat al sistemului fin.lar şi fical brghez 
ca initrrnnt de asuprire a maselor muncitoreşti. ln aceste 
articole, ca şi în altele pe teme economice, se înfăţişează 
tablou� viu al situaţiei grele a maslor mncitoare . Anglia, 
paupi,area absolută şi 'laivă a munitoilor, ascuţirea 
contradiţiilor dintre burghezie şi proletariat, oare se mani
festă pn uriaşe ,onfl.cte de clasă. 

n articolele sae, Marx a a0rdat o deoebită atenţie luptei 
greviste a muncitorilor engJezi şi activităţii dsfăşurate, în 
rsul .cestei lupte, de ·oăitre uniunhle siicale - trade
unionurle. ln articolele „Prosperitate ngleză. - Greve. -
Problema tuică. - India", „Politica Rusei faţă de Turcia -
Mişcarea muncitorească din Anglia", „Paică la Bursa din 
ondra. - Greve" şi altele, Mrx dă iformaiţii amănunţite 
cu privi•re �a grevele care au aJt loc în strictele indusiale 
dn nglia, ubld n fenmnn llOU şi poziiv: paricipar. 
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la aceste greve a muncitoriJor norganizaţi; Marx analizează 
revendicările greviştiJor, dezvă[ui� aţinile pine de zime 
ale fabricanţilor şi le autoritiţHor burgheze împotriva mn. 
citorîlor greişti, aprciază caracterul şi rnlul mişcrii greviste 
în 1lupta de liberare a proletariatului. 

Grevele au fost 'Considerate de Marx ca o llnifostare vie 
a 1lupte1 de clasă di'l!re muncă şi cap1ital care ae loc în socie
tatea capitisă. Marx dmonstrează că grevele constiuie 
un fenomen firesc în condiţiile orînduirii oap�taliste, că ele 
constituie un mijloc de înfrînare a actelor arbitrare ale fabri
canţilor, de aigurnre a condiţiiloir de trai necesare pentru 
mncitori. 

O mare înemnă:ate preintă concluziile li Marx u pri
ire Ja importanţa grevelor ca factor care trzeşe energia 
oamenilor muncii şi îi uneşte în lupta împotriva exploatato
ri[or. Aceste idei repirezintă o dezvolre iectă a tezel0r 
ondatorilor marxismului despre aociaţiile muncitoreşti ca 
şoală a luptei de clasă a proletariatlrui, ze enunţate de ei 
încă 'în lucrările „Situaţia c1asei munitoare din Anglia", 
„Mizeria filozofiei u şi „Manifest[ PartidJui Comunistu. Marea 
însnătate a grevelor, Marx o vede în inlunţa mmală şi 
politică pe care o exerttă lle asupra muncitorilor, ducîndu-i 
în spiritul solidarităţii proletare şi contribuind astfel la unirea 
şi la 9rganizarea for. „Fără fazele alternative prelungite de 
stagnare, properitate, activitate febrilă, criză şi profund declin 
prin care trece industria modenă în ciclurile ei periodice, 
fără creşterea şi .reducerea salailor re rzultă din această 
alenare a fazelor şi Jără starea penntă de război dintre 
patroni şi muncitori, strîns [egată de aceste oscilaţii ale sala
riilor şi profiturilor, clasa muncitoare din Marea Britie şi din 
întreaga Europă ar i o masă strivită, intelectualiceşte îna
poiată, pasivă şi docilă, a cărei el�berare prin propriiJe forţe 
ar i la fil de impostbiJă ca şi aceea a slavilor n Grcia şi 
Roma .anticău (vezi volumul de faţă, pag. 179). 

In legătură cu caracteristica miişcării mnitoreşi dl 
Anglia, Marx dezvoltă de asem1ea ideile eiprimate de l în 
„Mizeria ilozofiei u despre unitatea dinre lupta economică 
şi. cea politică şi despre însemnătatea decisivă a luptei politice 
pentru eliberarea proletariatului de sub jugul capitalist. mtr-o 
seiie de articole, Maxx subliniază că nmai lupta economică, 
cu toată însenăttea pe care o are pntru nirea şi educarea 
muncitorilor, nu ese suficientă; l arată de asmnea ncesi
tatea organizăii proletarit[ui pe scară llaţională, ca· şi impor-



tanţa pentru clasa muncitoare a crerii unui paitid politic de 
masă propriu şi a defăşurării luptei pentru cucerirea puterii 
politice. Marx şi Engels au sprijini·t e Jones şi pe alţi lideri 
cartişti revoluţioari, care se sr.ădui•au să unească proletaria
tul englez pe scară naţională, să reînvie mişcarea cartistă pe 
o bază nouă, îmbinînd lupta pentru Cartă u propagarea socia
lismului revoluţionar. Fondatorii marximlui au atribuit o 
însemnătate miaşă luptei muncitoriilor englezi pentru Carta 
poporului, care prevedea introducerea dreptului de vot uni
versal în întreaga ţară. In condiiile în care proletariatul 
englez akătu.ia majoritatea popJlaiei ţăii, iar clasele stăpî
nitoare nu aveau încă o maşilă militară-biocratică putenică, 
drep. de vot universal putea să constituie o pîrghie pentru 
stablirea dominaţiei politice a proletariatului ca o premisă 
necesară pentru relizarea transformărilor socialiste revoluţio
nare. Cuvîntările lui Jones la mitingile munci:oreşi, pe 
care Marx le-a ciit adeseoi in corepondenţa sa, poartă 
mprenta influenţei binefăcătoare pe care comuniml ştiin
ţific J-a exercitat asupra acestui iil.ant de vază 1 prnleta
riatului englez. 

Marx şi Engels au mmărit cu mJtă atenţie simpomele 
efervescenţi revoluţionare care a începit în ţă.e de pe 
coninentul european. în articolele .ie, Marx a relevat exis· 
tenţa ei nmulţumiri latente în rîndnHe mselor populare 
din Germania, Franţa şi Italia. 

In articolu. „Victoria Rusiei. - Poziţia ngl�ei şi Franţei u , 
Marx arată că din cauza greutăţilor economice, a creşterii 
scumpetei etc. siluaţia politică din Franţa Sl agravat. Nemul
ţIlirea maselor largi, mai ales a ni păirţi considerabH.e a 
ţărănimii, cauzată de măsile luae de guvenul li Ludovic 
Bonaparte, dovdea, după 1cum sublinia Marx, şubreznia 
regimului contrarevoluţionar al celui de-al doi�ea imperiu. n 
articolul „Evenimentele politice. - lpsa de pîine din Europa", 
menţionat mai sus, Marx arată că în statul papl, la Ravenna 
şi în alte localităţi din Italia au at fc o serie le răscoale 
din cauza lipsei de pîine. Vorbind dspre perspectivele miş
cării de eliberare naţională din Italia, Marx continuă să c.tice 
în articolele sale din 1853 pe Mazzini şi pe adepţii lui pentru 
că nu ţineau seama le condiţiile obiective, continuînd să 
aplice vechea lor tactică oplotistă. 

Impotriva tacticii complotiste, a avnturimului şi a secta
rismlui în mişoairea revoluţionară a fost îndreptat şi pam
fletul lui Mrx „Cava.erul noili conştiiniţeu, care, prin con-
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ţinutul său, are contingenţă u lucrăir'le Jui Marx şi Engels 
„Marii bărbaţi ai eigiaţii" şi „Dezvăluiri asupra proceUlui 
comuniŞtilor de la Collia", publiocate în volumul l 8-lea al 
Operlor luii K. Marx şi F. Engels. In aoeistă lucrare, Marx 
continuă să demaşte pseuidorevoluţionarismul şi frazeologia 
mic .. burgheză, jocul demagogic de-a revoluţia şi comploturile 
la •care se dedau conducătorii emigraţiei mic-burgheze. Sopl 
urmăit în special de pamlet a fost demascarea lui A. Willich, 
unul dintre căpeteiile fostei fr.cţi1i selaTe a Ugii omu
niştilor, •care a folosit presa democraică a emigr.nţhlor pentru 
tacui ca:lonnioase mpotriva revolu.ionarilor p1oleta•ri. In 
această luCTare, în °care e cupriisă şi scrisoarea lui Engels 
despm Willich, Mx face o caracterizare sa.rică i caustică 
a acstui eroll tipic l frazeologiei ioc,burgheze, l acestui 
apărător al tacticii aventuriste. Vorbnd despre r�dkole.e pla
nuri „revoluţiionareu le lui WiHkh, Marx condamnă ou 
asprime voluntarimul şi subiec1iismlll propriu aoestor adepţi 
ai tacticii cmplotiste, incapaitatea or de a aprecia în mod 
luid situaţia şi extrema lor instabilitate în poliică. Pe lîng. 
materialele demascatoare, pamfle1tul „Cavalerl nobilei con
ştiinţeu mai conţine şi o serie de d.te importante în legtură 
cu istoril Ligii comuniştilor şi aJ mişcării mllcitorşti 
intenaţionale după revoluţia dn 1848-1849. 

n opoziţie u Mazzini, Willich şi lţi i.litani mic-bur
ghezi, care inorau condiţiile economice şi poliice obiecive 
şi care mizau pe avenlti şi comploturi „revoluioeu, Marx 
considera că .factorul principal în pregă:irea unui nou avînt 
revoluionar ese creşterea ·contradicţiilor economice ale capi
tlsmului, ledanşarea inevitabilă a unei nori criZe economice 
şi politice şi, leg.t de aceasta, auţTea 1luptei de clsă în 
ţările uropene. 11.„Nici declamţiile demagogilar, nici flecă .. 
reala iplomaţilor nu vor duce la ciză ; dezast-ele economice 
şi zguduirile socile ·care se apropie - iată prevestiorii siguri 
ai revoluţiei europne", scria Marx (vzi vor1ul de faţă, 
pag. 331). 

F'ăcînd o analiză a premiselor şi perspectivelor :oarelor 
revoJuţii din Europa, Marx ia acum in consideraie n nou 
factor important. El subliniază influenţa revoluţionarizatoare 
exeritată asupra ţărilor eurQpene de profundele schimbări 
care se pregăteau n ţările continntului asiatic, dvenite obiec
!! ojCii coloniliste şi de cotropire duse de l:atele capi
taliste. Fondatorii marxismului atibutau o uriaşă imortanţă 
consecinţelor revol1ţionare a'le lichidării relaii.or feudale-
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patriarhale eistente în ţările Orientlui, ai les în China 
şi i-n India, .ca rezultat al atragerii acestor ţări n orbiia dezvol
t.ni capitaliste. Marx şi Engels urmăreau u o profundă sim
pae lupta de �liberare, care devenea ot mai puteică, a 
maselor populare din aceste ţări împotriva colonialiştilor. In 
1853, în legăură u a.ceastă temi. Marx a scr�s o serie de 
artic'le publicate în volumul de faţă. Aceste artioole, bazate 
pe sudierea minuţioasă a nmeroase izvoare, consie n 
exemplu viu al ,luptei int1signe duse de Marx şi de Engels 
împoti'a .colonialismului, îpotriva sUJbjugării şi exploatării 
barbare a .popoarelor din ţărJle codoniale şi dependente de 
către puterile capitliste. 

In articolul său „Revoluţia din China şi din Europa", pro
nd prin conţinutul su, Marx analizează în mnunime 
efectul pe care politica de cotropire dusă de puterile capita
l.ste colIliale, în primul rînd de nglia, îl produce asupra 
siitllaţ�ei interne a celei mai mari ţări din Asia. Marx relevă 
influenţa rultoare exerciată de concurnţa măfrilor en
gJeze asupra industriei chineze locale ; imporl de opiu în 
China practiat e englezi a făcUt ca xginl să se scurgă 
din China în asemenea proporţii, incit se iise perictl ni 
cat1St0fale sleiri a eonoiiei 1hineze ; contribuiia pe care 
China a trebuilt •s-o plătească Angl�ei după piml război de 
jf al „opiului" a avut ca urmare o creştere uriaşă a impozi
telor. Toate acestea împeună ·cu cazele intene u caracter 
soial au făut să izucnească în China o răscoală ţărnească 
pe scară largă, îndreptată împotni'a udlilor autohtoi şi 
cotropitorilor străini şi cunoscută în istorie sub numele de 
răcoala taipinilor. 

„Oricare ar fi cauzele sociale - a is ·Max - care au 
provocat răscoalele ·roice cre de Jeoe i e n lanţ în 
China şi ·care s-aiu transformat im într-o iputeruică revolu
ţie, şi oricare ar fi forma - religioasă, dnistică sau naţională 
- în care se manifestă aies.te cauze, este neîndoielnic că 
impulsul care a dus la acstă eiplozie a fost dat de tunurile 
engleze, u ajwtol căora Anga a mpus Cini importul 
stupefianlui 'i!oscut sub numele de ipiu" (vzi volumul de 
faţă, pag. 102). 

Arătînd ci forţele armate ale AngHi, Franţei şi S.U.A. 
acordă un sprijin direct dinastiei reacţionare manci.ene în 
înnăbuşrea voluţii tai pinilor, Marx demască icţilile bur
ghziei europne şi mer.cane, care a jcat rolul de călău în 
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reprimarea mişdărilor populare de eliberare din tările Orien
tului. 

>e baza unei analize profunde, Mx ajunge la concluzia 
că revoluţia din China trebuia să exerie mi tîrziu o in
fluenţă asupra Angliei şi, prin ea, iasupra întregii Europe. 
Evenimentele din China au adus după sine îngustarea pieţei 
chineze pentru cmerţul englez, ceea ce, la rîniul său, trebuia 
să accelereze declanşarea mizei ndustiale. Suibliiind însem
nătatea intenaţională a revoluţiei chineze, Marx scria că €a 
„va arunca scînteia în butoiul de pulbere al actualului sistem 
industrial şi va provoca declanşarea crizei generle, care se 
coace de multă vreme şi care, întinzîndu-se şi peste hotare, 
va i urmată 'imediat de reviluţii politice pe continent" (vezi 
volmul de faţă, pag. 107-108). 

Concluzia lui Marx cu privire ia •legătura şi 1a influenţa 
reciprocă a mişcării revoluţionare din Europa şi din Orint a 
aut o mare înemnătate pentru marxişti în analizarea pro
blemelor revoluţiilor colonile. Această oncluzie a stat la 
baza învăţăturii lui V. I. Lenin despre llpta de li·berare a 
maselor populare din colonii, ca fiind una dintre cele mai im
potante r;erve ale revoluţiei proletare. 

VoJumul de aţă cuprine un grup de articole ale lui Marx 
dspre India : „Stăpînirea britanică în lnia", „Compaia 
Indiilor orientale, istoria şi rezultatele activităţii ei", „Rezul
tatele viitoare ale stăpînirii britanke în India" şi altele. 
Prin profunzimea nalizi ştiinţifke şi vigoarea •au care ,înt 
dmascaţi colonialiiştii englezi, aceste articole, care formează 
un fel de ciclu, fac parte dintre cele m:i bune luri ale li 
Marx în problema naţională şi colonială. 

In articdlele despre India, Marx, pe baza exemplului stăpî
irii britanice asupra acestei ţări uriaşe, •care posedă bogăţii 
naturale colosale şi o civilizaţie dintre cele mai vechi, dezvă
luie trăsăturile carceristie ale sistemului colonial de stăpî
nire a ţărilor capitaliste asupra ţărilor 'înapoiate din punct de 
vedere economic din Orient. El unăreşte etaple cele mai 
înnate ale cuceririi şi înrobirii coloniale a Indiei de către 
nglezi, începînd u epoca amulăii capitaliste primitive. 
Marx arată rolul Companiei lndiilor orientale, care a consN
tuit n instrment de subjugare a Indiei, acaparînd teritori11e 
Indiei prin războaie de jaf, folosind iferendele feudale dintre 
prinţii autohtoni şi aţîţînd diOrdia înte triburi şi caste. Marx 
subliniază că jafurile şi cotropirile la care s-au dedat colonia .. 
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l�ii în India au constituit o 1sursă de îmbogăiţire şi de conso
lidare a oHigarhiei marilor laifundiari şi a maiţHor finanţei 
din Anglia. Cu o deosebită forţă demască Marx modul în care 
casta de facerişti hrăpăreţi din ity, de mari latifld�ari şi 
de fncţionari care se aflau în sLujba Compniei s-au îmbogăţit 
pe seama maselor populare din India, aduse e colonia!işti la 
sapă de lemn. n articolul „Problma r�boiului din Turia. -
Zil «New York Tribune» în Cmera comunelor. - Guver
narea Indiei", Marx dezvăluie icaracteul parazitar al sistemu
lui birocratic de guvenare creat de oligarhia engleză, sistem 
în condiţiile căruia masele poporului indian erau condamnate 
la o toală lipsă de drepturi şi lăsate la chermul autorităţilor 
coloniale engleze. Marx biciuieşte ncruţător jainie�e efome 
. dministrarea Indiei, efctuate de clasele guvernnte ale 
Angliei fără nici un fel de participare a rprezentanţilor po
orului indian. Dezvăluind coniinutul de ilasă atl acestor 
reforme, Marx arată că ele au fost determinate de tendinţa 
diferitelor pături ale burgheziei i.dustriale�comerciale din 
Anglia de· .a îngrădi monopolul Companiei Indiilor orientale 
şi, obţinîd aocesul direct spre pieţele indiene işi veniturile 
provenite din impozitele percepute din India, de a-şi spori 
paitea 1ce le revine din exploatarea colonială a poporuli 
indian. 

Marx descrie tabloul zgudui tor al stăpînirii hrpăreţe a 
coloniaHştiJor englezi din India. Moştenind de la cirmatoii 
orientali ramuri de activitaite ministratLv1ă cum si.t depar
tmenul finanţelor şi al războiu�ui şi folosindu-le pntru 
jefuirea şi subjugarea poporuli, stăpinitorii englezi i Indiei 
au neglijat o a treia ramură, căreia pină şi despoţii orientali 
ii acordau atenţie: departamentul lucrărilor publice. Rezultatul 
a fost că ·agricultura irigată din India a decăzut ou desăvirşire. 
Concurenţ·a mărfurilor industriale engleze a dus la ruină pro
ducţia locailă meşteşugărească, mai u searmă torsJl manual şi 
ţesătoria, condamnînd la pieire milioane de locuitori ai Indiei. 
O povară uri�ă care apăsa asupra populaţiei era impozitul 
funciar, npozitul pe sare şi întregul 'istem de extorcare a 
poporului, aplicat de colonialişi. Distrugînd formele patriar
hale înapoiate ale posesiunii în comun a pămintului, englezii 
au păstrat şi au menţinut în acelaşi timp în oîndirea socială 
şi politică a Indiei numeroase rămăşiţe feudale, care f'inau 
dezvoltarea progresistă a ţării. In urma introducerii e către 
englezi a sistemului zamindari în prezidenţia Bengal şi a siste
muli raiatvari în Madras şi Bombay, în structura agrară a 
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Indiei s-au păstrat şi chiar s-au conolidat diferite forme de 
arendă înrobitoare, forme precapitali.te de exploatare a ţăra
nilor de •către moşieri, intemdiari agrkoli şi percptori fis
cali. Marx subliniază că, atît în condHe nl!i sistm dt şi 
în ale celililt, „ţăranii-raiaţi, caore formează 11/12 din în
treaga opulaţie a Iniei, au ajuns într-o stare de sărăcie 
cumplită„." (vezi volmul le faţă, pag. 228). Marx ajnge la 
concluzia că suferinţele pricinuite Indiei de către cotropitoii 
britanici sînt „infinit mai ·adînci decît tot •ce a avut de 
îndurat Hindustanul mai înainte" (vezi vo1mul de .faţă, 
pag. 136). n legătură u aeasta, Marx î·şi expimă 'ideea pro
fundă că ni1căieri esenţa hrăpăreaţă şi exploataoare a oeapi
lismu'l!i nu se manifestă atît de pregnant ca în coloii. „Pro
funda ipocrizie a civilizaţii burgheze şi barbar�a i inerentă 
se dezvă�uie limpede IÎnaintea ochHor noti de îndată ce pi
vim această oeivilizaţie nu acasă la ea, unde 'Îmbracă forme 
respectabile, i în .coonii, unde apare în toată gol!iunea ei" 
(vezi volumul de faţă, pag. 235). 

Demasdnd fără cruţare pe colonialiştii englezi, Marx arată 
totodată ·că, fiind mînaţi numai de 'interese de îmbogăţire şi 
de jefuire o0oloniială, i au fost nevoiţi să contibuie la crearea 
în India a nor e'lemente de economie capitaliistă. Apariţia 
relaiilor cap�taliste a fost însoţită de sferinţele cmplite ale 
maselor populare din India, deoarce aceste relaii au luat 
naştere în condiţiile dominaţtei colonialiştilor, care împiedicau 
dezvoltarea liberă a cap'italismu.i în co'loii şi admiteau 
numai crearea icelor ramuri industriale care prezentau avan
taje pentu ei. Cu 1oate acestea, relevăi Marx, permiţînd apai
ia în India a germenilor producţiei cpiliste şi nimicind 
astfel fomaţiUI1ea patriarhală fedală, cotropiorii nglzi 
contribuie fără să vrea la crearea prmiselor necesare de�voJ
tării forţelor care în v.ii1tor le vor nmici dominaţia şi vor pune 
capăt subjugării •coloniale a Indiei. 

Abordîd de pe poziţiile materiaismli isoriC şi dialectic 
problema caracterului şi rezultatelor politicii colonile a en
glezilor în India şi soeV'indu-se de icest exemplu, Marx scoae 
la iveală caracterul •contradictoriu şi ambiguu l întregii epoci 
burgheze în ansamblul ei. Peioada de dominaţie a br
gheziei, a arătat Marx, este menită să oereeze baza mate
rială a nei societăţi noi, ocialise. este premise materiale 
se creează cu preţl unor jertfe nmaipllnite din partea 
maselor populare, exp�oatate cut de buorghezie, care si�şte 
popoare întregi ă meargă pe n dm gru de sînge şi noroi, 
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de mizerie ş1 m]osire. Abia după revoluţia socialistă, ,,pro
gresul uman va înceta să fie· asemenea acelui hidos idol păgîn 
care nu voia să bea nectar decît din ţestele celor ucişi" (vez' 
volumul de faţă, pag. 236). 

Marx subliniază că dez'oltarea ca atare a forţelor de pro
ducţie din India, legată de apariţia relaţiilor capitaliste, nu 
va aduce o înlesnire maselor populare din India şi nu le va 
îmbună·tăţi situaţia. Pentru aceasta este necesar ca poporul 
însuşi să fie stăpîn pe forţele de ptoducţie, să fie stăpîn în 
ţara lui, să pună capăt dominaţiei coloniale a străinilor. 
„Populaţia Indiei - scrie Marx - nu va putea culege roadele 
coacerii elementelor noii societăţi care au fost semănate în 
ţara lor de burghezia engleză atît timp cit în Marea Britanie 
însăşi clasele guvenante de azi nu vor i fost alungate de 
către proletariatul industrial, sau atîta timp cit indienii înşişi 
nu vor fi devenit destul de putenici pentru a sutura o dată 
pentu totdeauna jugul englez" (vezi volIlul de faţă, pag. 234). 
Eliberarea Indiei se poate dobîndi pe calea revoluţiei prole
taire în Anglia sau pe calea luptei de eliberare a poporulu" 
indian însu�i, dusă împotriva dominaţiei colonialişlor � iată 
concluzia revoluţionară la care ajunge Marx în articolele sale 
consacrate situaţiei din India. Din toate •aceste articole stră
bate convingerea 'fermă că în viitor, atunci cind India se va 
elibera de robia colonială, va începe renaşterea 11acestei ţări 
mari şi interesante". 

Printre lucrăriJe lui Marx îndreptate împotriva colonialismu
lui este şi articolul, publicat în volumul de faţă, 11Problema 
Indiei. - Drpturile arendaşului irlandez". Considerînd Irlanda· 
ca prima colonie engleză, Marx arată în ast articol metodele 
hrăpăreţe de exploatare a ţărănimii irlandeze de către proprie
tarii funciari englei. El subliniază că, în urma cuceririi şi 
subjugării naţionale a Irlandei de către englezi, în această 
ţară au fost menţinute relaţii semifeudale, 11care permit unei 
caste restrînse de lorzişori hrăpăreii să dicteze poporului 
irlandez în ce conditii îi este îngăduit să folosească pămîntul 
şi să trăiască pe el" (vezi volumul de faţă, pag. 167). 

ln articolele sale despre China, India şi Irlanda, Marx a 
pus pentru prima dată bazele teoretice ale poliU;ii proletaria
tului în problema naţional-co1lonială. Ideile fundamentale pri
vitoare la aceste teme cuprinse în articolele din volunml de 
faţă şi în articolele şi scrisorile scrise ulterior de Marx şi En
gels au constituit pentru V. I. Lenin punctul de ple:are al 
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elaborării creatoare a problemei naţional-cofoniale în epoca 
imperialismului. 

Marx şi Engels analizează problema relaţiilor intenaţio
nale .în strînsă legătură cu problema perspctivelor mişcărilor 
fenocrat-revoluţionare şi proletare şi ale războaielor de eli
berare nafională. Articolele consacrate acestor probleme 
constituie o parte însemnată a volumului de faţă. Intemeie
torii marxismului considerau că una dintre cele ;mai impor• 
tante sarcini ale revoluţfonarilor proletari este cunoaşterea 
secretelor politidi internaţionale, demascarea uneltirilor as
cunse practicate de diplomaţia claselor dominante, a planurilor 
şi acţiunilor lor de cotropire. Educînd proletariatul în spiritul 
internaţionalismului proletar, întemeietori'i marxismului ve
deau în el forţa capabilă să opună o rezistenţă activă poliiticii 
şovine şi agresive a claselor dominante. Ei subliniau că în 
conflictele internaţionale clasa muncitoare trebuie să urmeze 
linia ei proprie, linie revoluţionară, propunîndu-�i ca scop· 
realizarea deplină a transformărilor democratice-burgheze în 
Europa şi ,pregătirea condiţiilor în vederea revoluţiei prole
tare victorioase. Marx şi Engels abordau orice problemă inter
naţională de pe această poziţie - poziţia „celei de-a şasea 
puteri 1 - cum numeau ei revoluţia euripeană. 

In articolele lor pe teme intenaţionale, Marx şi Engels au 
supus unei critici biciuitoare întregul sistem de relaţii inter
naţionale, creat de cîrmuitorii rea•cţionari ai statlor europene 
în timpul Congresului de la Viena. Intemeietorii marxismului 
considerau acest sistem ca o piedică în calea dezvoltăii pro
gresiste a Europei, a eli•berării naţiunilor ·asuprite, a unirii 
naţionale a ţărilor dezmembrate din punct de vedere politic. 
Ei au înfierat cu asprime metdele de aţîţare a unor naţiuni 
impotriva altora, de intimidare şi şantaj, de amestC grosolan 
în treburile interne ale statelor mici, metode olosite de diplo-. 
maţia claselor dominante. 

In acea perioadă, în centrl atenţiei lui Marx şi Engels se 
aflau contradicţiile grave dintre puterile europene în Orientul 
apropiat, lupta dintre ele pentru împărţirea posesiunilor Im
peiiului otoman, pentru dominaţia asupra Bosforului şi a 
Dardanelelor, pentru supremaţia în Balcani •şi în ţările din 
Asia Mică. Acestei aşa-numite probleme orientale, Marx şi 
Engels i-au 1consacrat un ciclu mare de articole cuprinse in 
volumul de faţă. Chiar în primele articole pe această temă 
scrise de Enyels - „Adevăratul punct litigios în Turcia 1, 
„Problema turcă", „Care va fi soarta Turciei europene ? " -
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a fost expus punctul de vedere a1l fondatorilor marxismului 
în problema orientală. Analizînd situaţia creată de-a lungul 
is:oriei în Orrientul apropiat şi în Balcani în urma cotropirilor 
tur.ceşti, Engels dezvăluie cau�ele rivalităţii conomice, poli
tice şi militare dintre puterile eurpene în problema soartei 
posesiunilor Turciei şi fundamentează poziţia proletariatului 
revoluţionar şi a democraţiei europene în problema orientală. 

Problema orientală, ca şi alte probleme intenaţionale, a 
fost abordată de Marx şi Engels din punctul de vedere al inte
reselor revoluţiei. In opoz'iţie cu părerile numeroşilar diplo
maţi şi publidşti din Europa apuseană, şi mai ales ale publi� 
cistului englez D. Urquhart, care era pentru menţinerea impe
riu1lui otoman feudal şi reacţionar, Marx şi Engels vedeau în 
el cea mai mare piedică în calea progresului isoric al popoa
relor care se aflau sub dominaţia cotrpitorilor turci. Inteme
ietorii marxismului au sprijinit revendicarea acordării inde
pendenţei naţionale acestor popoare şi s-au pronunţat pentru 
crearea unui stat slav independent în Balcani. Marx şi Engels 
considerau că una dintre sarcinile ce•le mai importante ale 
revoluţiei europene ste eliberarea popoarelor subjugate din 
peninsula Balcanică de sub jugul turcesc. 

Engels a demascat politica dusă în problema orientală de 
guvernele din Europa occidentală - care se ridicau împotriva 
eliberării popoarelor din peninsula Balcanică, camuflînd 
făţarnic această împotrivire a lor prin doctrina falsă de menţi
nere şi în această zonă a statu-quo stabilit de Congresul de la 
Viena - •şi a înfierat pe apărătorii acestui statu-quo ca pe nişte 
campioni ai „diplomaţiei laşităţii şi a rutinei", a pe nişte ad
versari a•i rezolvării în spirit progresist a problemei orientale. 
„Nu, diplomaţia J guvernele, care acţionează în maniera 
veche, nu vor rezolva niciodată .această difi:Jltate. Soluţio
narea problemei turce, ca şi aceea a altor probleme mari, va 
reveni revoluţiei europene. Şi nu facem niddecJm o declara
ţie prezumţioasă afirmînd că această problemă, în aparenţă 
străină, ţine pe drept cuvînt de sfera acestei mari mişcări. 
Incepînd din 1789, hotarele revoluţiei înaintează neîncetat. 
Ultimele i vanposturi au fost Varşovia, Debreţin şi Bucu
reşti ; avanposturile viHoarei revdluţii trebuie să fie Peters
burgul şi Constantinopolul. Acestea sînt cele două puncte 
vulnerabile în care trebuie atacat colosul antirevoluţionar rus" 
(vezi volumul de faţă, pag. 35). 
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ln deceniul al 6-lea al secolului trcut, Marx şi Engels au 
continuat să ducă lupta împotriva absolutismului ţarist, care, 
după cum au arătat-o în mod concret venimentele din 1848-
1849, a fost duşmanul de moarte al revoluţiei. Ei au luptat de 
asemenea împotriva forţelor reacţionare din ţările europene 
care, folosind ţarismul ca instrument de înnăbuşire a mişcării 
revoluţionare, căutau să-l menţină ca bastion al reaciiunii. 
lntr-o serie întreagă de articoe, cuprinse 'în volumul de faţă, 
Marx şi Engels au demascat regimul poliţienesc dspotic care 
domina în Rusia ţaristă, politica de cotropire a ţarismului, 
intrigile diplomaţiei ţariste şi sprijinul cordat ţarismului de 
o serie de oameni politici din Europa occidentală. lntemeie
torii marxismului au smuls guvenului ţarist masoa de „prie
ten" şi de „ocrotitor" al popoarelor balcanice. Ei au arătat că 
ţarismul caută să folosească în scopuri contriarevoluţionare şi 
de cotropire simpatiile pe care le nutresc popoarele din pe
ninsula Balcanică, mai ales slavii de sud, faţă de Rusia şi 
poporul rus. ln timp ce victoriile Rusiei în războaiele cu Tur
cia contribuiau obiectiv la lupta de eliberare a acestor popoare 
de sub jugul turcesc, politica reacţionară a ţarismului trebuia 
inevitabil să provoace o rezistenţă din partea popoarelor 
slave, care luptau pentru libertatea şi independenţa lor 
naţională. 

Marx şi Engels considerau ţarismul ca principalul bastion 
al reacţiun'ii europene, ca asupritor al poporului rus, precum 
şi l altor popoare ale Imperiului rus. In întări·rea ţarismului 
Marx şi Engels vedeau un pericol uriaş pentru democraţia eu
ropeană. „Acum o jumătate de veac - scria Lenin în 1909 -
Rusia îşi cîştigase definitiv faima de jandarm intenaţional. 
ln cirsul secolului trecut, absolutismul nostru a făcut multe 
pentru a spijini orice fel de reacţiune din Europa şi chiar 
pentru directa înnăbuşire pe calea armelor a .mişcărilor re
voluţionare din ţările vecine. E destul să. ne amintim de cam
pania ·lui Nikolai I în Ungaria şi de numeroasle răfuieli cu 
·Polonia, pentru a înţelege de ce conducătorii proletariatului 
socialist internaţional, începînd din deceniul al 5-lea al seco
lului trecut, au arătat în repetate rînduri munclorilor dln 
Europa şi democraţiei din Europa că ţarismul este principalul 
bastion al reacţiunii in întreaga lume civilizată. 

lncepînd din ultimii treizeci de ani ai secolului al XIX-lea, 
mişcarea revoluţionară din Rusia a schimbat încetul cu încetul 
această stare de lucruri. Cu dt ţarismul se clăina mai tare 
sub loviturile revoluţiei crcînde din propria lui ţară, cu 
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atît devenea mai slab ca duşman al libertăţii din Europa" 
(V. I. Lenin, Opere, vol. 15, E.S.P.L.P. 1957, pag. 451). 

O serie de articole uprine în volum sînt consacrate ana
lizei Poziţiei Angliei în problema orientală. Printre acestea 
sînt următoarele articole: 11Urquhart. - Bem. - Problema 
turcă în Camera lorzilor", 11Problema turcă în Camera conu� 
nelor", „Cvadrupla înţelegere. - Anglia şi războiul" şi multe 
ltele. In aceste articole a ost supusă unei criici ncuţătoare 
politi·ca extenă a guvernului englez, care, după um au subli
iat in repetate rînduri Marx şi Bngels, a ost dictată de inte
resele egoiste înguste ale oligarhiei brghezo-aristocrate. 
Intemeietorii marxismului vedeau în poliica externă a guver
nului britanic o manifestare a aceluiaşi rol contrarevoluţionar 
pe care Anglia burghezo-aristocraiică îl jcase în Europa 
înoepînd din timpul răzoaielor duse 'împotriva revo�uţiei 
burgheze franceze şi care a ieşit la iveală în mod pregnant şi 
în anii 1848-1849, cînd burghezia englză, în alinţă u ţaris
mul şi cu alte forţe reacţionare, au înnăbuşit mişcarea revolu
ţionară. Marx şi Engels au subliniat că ·cerurile conducătoare 
din Anglia se temeau ca un conflict cu Rusi•a în problema orien
tală să nu se transforme într-o efervescenţă revoluţionară 
gnerală pe continent, care ar putea găsi u uşurinţă răsnet 
în rîndurile maselor populare din Marea Britnie; şi aest 
fapt şi-a PS pecetea pe întreaga dilplomaţ�e britanică. ln 
articolele lor, Marx şi Engels au scos 1a iveală o serie întreagă 
de trăsături caracteristice tradiţiona.e ale diiplomaţii claslor 
stăpîll.i:toare din Anglia: făţănkia e�, teinţa de a scoate 
casta�le din foc u miinile altora, rolul i provocator în 
numeroase crize europene, omportarea ei perfidă faţă de 
aliaţi. 

Prin acţiunea lor împotriva oligarhiei cîrmuitoare din An
glia, Marx şi Engels au căutat să de.a n sprijin luptei duse de 
forţele democratice, progresiste in Anglia pentru iichidarea 
regimului oligarhic şi schimbarea pol'itkii interne şi extene 
a Marii .ritnii. Acestui scop i-a servit, printre altle, ciclul 
de artko'le ale lui Marx „Lordl Palmerston", care au fost 
publ'icate în 11People"s Paper" şi, u unele presurtări, în „New 
York Daily Tribune". Unele aricole din acest ciclu au fost 
ret�prite în Anglia sub formă de broşuri. 

„Lordul Palmerston" este n pamlet strălit, cris pe baza 
studierii amănunţite a nmeroase doumente diplomatice, a 
dezbatei[or parlamentare şi a presei. In această lucrare, Marx 
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a schiţat cu o uimltoare precizie şi cu mlt spirit portretll 
lui Palmeston, unul dintre cei mai de semă reprzntanţi i 
oligarhiei şi unul dintre cei mai mai oamni de stat ai Angliei 
burghezo-aistocratice. Caracterizarea lui Palmerston făcută 
de Marx conţine şi o preciere asupra întregului sistem 
guvenamntal nglez, asupra întregii orientări politice a 
Angliei oficiale. Marx dezvăluie rădăciile de dasă .e acestui 
sistem, arătînd că cea mi lare preocupare a oamenilor de 
stat englai de tipul lui Palmerston a fost ca „cerul latifun
diarilm şi manaţHor financiari" să rrnîni sin. Luînd rpt 
pildă atitudinea lui Palmerston faţi d e  problema irlndeză, 
faţă de mişcări'le naţionale din Italia, Ungaria şi Polonia, Marx 
scoate în evidenţă toată esnţa oontrarevoluionară a politicii 
engleze, camuflată în mod demagogic prin fraze liberale şi 
prin exprimarea făţnică a unei false mpatii faţă de victi
mele desotimului. Pilmerston, care în vorbe era un campion 
al „�onsUtuţionalismului" ,  a fost iniţiatorul llor măsuri poli
ţienşti în nglia şi adversarul oricăror reI.e progresise, 
iar în Europa - în Grecia, Spania, Portuglia - a sprij iit 
guvene�e monarhice reacţionare şi a cochetat cu cercurile 
bonapartiste din Franţa. Politica li Palmerston, care s�a 
caracter�at pin perfidie, şiretlicuri, făţiie şi cim, - a 
avut, după cm a subliniat Marx, i 1oaract�r pofund anti
popular. 

ln pamfletul său, precum şi în. articolul 11Demisia lui Pal
merston" ,  Marx arată că •şi în problma orienlă Palmerston 
şi _alţi reprezentanţi ai oligarhiei e.gleze guvernante au 
recurs la metode perfide şi făţarnice şi �ă politica lor s-a ca
racterizat şi în această problemă prin tendinţe contrarevolu
ţionare. Trebuie totuşi să menţionăm că, cu toată precizia cu 
care îl caracterizează pe Palmerston ca exponent tipic al inte
reselor claselor stăpînitoare din Anglia, Marx are unele exa
gerări în aprecierea anumitor aspecte ale activităţii acestui 
ministru englez. Căutînd să sublinieze caract.erul comun al 
nzuinţe)or contrarevoluţionare , ale ţarismului rus şi ale oli
garhiei engleze, Marx a exagerat înţrucîtva în pamfletul său 
rolul sluganic al lui Palmerston faţă de absolutismul ţarist. 
Poziţia lui Palmerston şi a celorlalţi reprezentanţi ai oligar
hiei engleze în problema orientală a fost determinată nu 
numai de teama de revoluţie şi de dorinţa de a folosi abso
lutismul în lupfa împotriva acesteia, ci şi de tendinţele agre
sive ale claselor stăpînitoare din Anglia şi din Orientul apro
piat, de intenţiile lor de cotropire în ceea ce priveşte Cau-
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cazul, de planurile lor de consolidare pe seama Rusiei ţariste, 
fapte care au jucat un rol important în izbucnirea războiului 
din Crimeea. 

Cînd a scris pamfletul împotriva lui Palmerston, Marx a 
folosit materialele lui D. Urquhart, ceea ce a dat prilejul unor 
ziare bJrgheze in acea perioadă şi, Jlteior, unei serii de pu
blicişti burghezi să susţină că Marx şi Urquhart ar fi adoptat 
aceeaşi poziţie în problema orientală şi să răspîndească 
această născocire. Dar chiar articolele cuprinse în volumul 
de faţă care conţin observaţiile critice ale lui Marx u privire 
la poziţia lui Urquhart sînt o dovadă a inconsistenţei acestei 
versiuni. In realitate, Marx şi Engels s-au situat pe o poziţie 
cu totul opusă celei a lui Urquhart, considerînd concepţiile 
acestuia ca reacţionare. Aceasta nu l-a împiedicat însă pe 
Marx să folosească unele date citate de Urquhart şi organele 
de presă opoziţioniste ale urquhartiştilor pentru demascarea 
guvernului . englez. 

Intr-o serie de articole - „Presa londoneză. - Politica 
lui Napoleon în problema turcă" şi în alt.e - Marx dez
văluie adevăratul substrat al poziţiei Franţei bonapartiste în 
timpul crizei orientale. Demascînd scopurile aventu,riste şi 
dinastice urmărite de Ludovic Bonaparte în conflictul. oriental 
care au dus la rzboiul Crimeii, Marx sJbliniază că 1pntru 
Ludovtc Bonaparte aventurile pe plan extern au constituit un 
mijloc pentru a menţine dictatura bonapartistă reacţionară şi 
pentru a obţine de la stăpînitorii Europei din acea perioadă 
recunoaşterea uzurpatorului tronului imperial al Franţei ca 
monarh „respectabil " .  \ 

Politicii claselor dominante care au împins popoarele la 
război pentru a-şi realiza scopurile de cotropire, Marx şi En
gels i-au opus ideea războiului u adevărat revoluţionar îm
potriva ţarismului, în scopul reorganizării pe baze democra
tice a Europei, ale eliberării polonezilor, ungurilor, slavilor 
de .sud şi a altor naţiuni subjugate, în scopul unirii nationale 
pe cale democrat-revoluţionară a Germaniei şi a Jtaliei. Un 
astfel de război, subliniau ei, ar duce la prăbuşirea regimu
:ilor contrarevoluţionare din Franţa, Anglia şi din alte ţări 
europene şi ar contribui în cele din urmă la venirea la putere 
a clasei celei mai înaintate a societăţii contemporane - pro
letariatul. 

In acest volum sînt publicate 0 serie de cronici mil itare 
scrise de Engels în perioada cind au început o stilităţile ntre 
Rusia şi Turcia. In aceste cronici (vezi articolele „R ăzboiul 
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pe Dunăre" ,  „Războiul sfînt" şi altele) , Engels analizează con
diţiile în care s-au desfăşurat acţiunile mili tare pe teatrele 
de război din Caucaz şi din Balcani, raportul de forţe dintre 
părţile beligerante, primele operaţii de luptă nle ambelor 
armate. Trebuie însă să ţinem seama că articolele lui Engels 
au fost scrise �n tmpul dsfăişurăi evenimentelor şi că el 
nu a avut nici timpul şi nici posibilitatea să controleze sub 
toate raporturile informaţiile primite de pe teatrul de război. 
Aşa, de pildă, influenţa informaţiei tendenţioase şi unilate
rale deţinute de el s-a răsfrînt asupra aprecierii luptei navale 
de ·la Sinope, fă·cută de Engels în artkllul lui „Mersul războiu
lui din Turia" .  Ca unnare a nor infomaţii ine�acte, întT-o 
serie de artkole ale lui Engels („Ruşii în Turoia" , „Deplasările 
armatelor în Turcia") sînt citate cifre exagerate în ceea oe pri
veşte efectivul trupelor ruseşti pe Dunăre. Engels însuşi s-a 
convins curînd de aceasta şi a corectat în esenţă aceste date 
în 1artiicolele sale scrise ulterior (vezi volumul de faţă, pag. 
500-503, 551-554) , schimbînd în aegătură u aceasta şi unele 
aprecieri şi pronosticuri făcute ou piivire la acţrunile ilitare. 

Un ciclu mare de articole ale lui Engels în legătură cu 
războiul Crimeii, publicate n volumul de faţă şi în vollllele 
a'l 10-lea şi l 1 1-lea din Opere, conţine conclu�ii foarte 
preţioase asupra problemeilor de strategie i de tactică şi pre
zintă un mare interes în speciil pentru specialiştii militari şi 
istoricii arti militare. ln articolele despre campania din Cri
meea, Engels a făcut n nou 1pas  important în rzolvarea sar
cinii pe care şi-a propus-o : generalizarea din punct de vedere 
teoretic şi pe  haza materiliimJui istoric a exiperienţei răz
boaielor din vremea lui. 

• 
* * 

ln volumul de faţă sînt incluse 13  articole ale lui Marx şi 
Engels care n-au intrat în prima ediţie a Operelor în l imba 
rusă. Spre deosebire de prima ediţie a Operelor în limba rusă, 
în care numeroase articole ale lui Marx şi Engels din „New 
York Daily Tribune" n-au fost publicate in extenso, repro
ducîn.u-se numai unele fragmente din ele grupate în confor
mitate u tematica lor (cîteodată unele pasaje au fost 1.ăsate 
cu totul de o parte) , în ediţia de faţă toate articolele lui Marx 
şi Engels sînt publicate în forma în care au apărut în ziar la 
timpul lor. 
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După cum au arătat în repetate rînduri Mar: şi Engels în 
scrisorile lor, redacţia ziarului „New York Daily Tribuneu 
a avut o atitudine arbitrară faţă de textul articolelor lor, mai 
ales faţă de acelea care erau publicate fără semnătură, ca 
articole de fond. La pregătirea volumului de faţă. în unele 
dintre aceste articole au fost descoperite adăugiri făcute de 
redacţie ; în ediţia de faţă, în aceste cazuri textul .dăugat 
de redacţia ziarului se dă ca adnotare la pasajul respectiv al 
articolului. Greşelile de tipar evidente în ceea ce priveşte 
citatele, numele proprii, denumirile geografice, cifrele, datele 
etc. descoperite în textele apărute în „New York Daily Tri
buneu şi în alte ziare au fost rectificate pe baza verificării 
izvoarelor folosite de Marx şi Engels, precum şi a materiale
lor aflate în arhiva Institutului de marxism-leninism. Titlurile 
articolelor corespund întocmai titlurilor sub care au apărut 
în ziare. In cazurile cînd vreun articol în original nu avea 
titlu şi articolul a fost intitulat de InsitutJl de marGism
leninism, titlul respectiv este marcat cu un asterisc. 

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



K A R L  M A R X  
şi 

F R I E D R I C H  E N G E L S  

Martie-decembrie 1 853 

I - Marx-Engels. Opere, voi .  9 



EW-YORK DAILY TRIBUNE. 
VOL. XII .... . NO 3.736 N E W · YORK. IIURSDAY, APR I L  7, 1. PRICE WO C'. 

Karl Mx şi FrJedkh Engels 

Politica britanică.  - Disraeli. - Eigranţii. 
Mazzini la Londra. - Turcia 1 

ora, ţi 2 mrtie 1853 

Evenimentul cel mai de seamă din istoria contemporană 
a partidelor este debarcarea lui Disraeli de la conducerea 
„marii" minoităţi „conservatoare " 2• După cum s-a aflat, cu 
vreo opt sau nouă săptămîni înainte de demisia guvernului 
tory, Disraeli era hotărît să-şi arunce peste bord foştii aliaţi 
şi a renunţat la hotărîrea sa 11umai în urma cereriJor in
sistente ale lordului Derby. Şi acum iată-l pe Disraeli demis 
din postul său şi înlocuit în mod oficial ·cu sir John Pakington, 
care este un om calm, prudent, nelipsit de oarecare aptitu
dini de conducător, dar de altfl o figură lugubră, o adevă
rată incarnare a prejudecăţirlor învechite şi a simţămintelor 
desuete ale aistocraţiei funciare ngleze. Această schimbare 
în conducere va avea drpt umare o transformare completă, 
poate chiar definitivă, a partidului conservator. Disraeli se 
poate felicita că s�a emancipat de aceşti aristocraţi fanfaroni. 
Oricare ar fi părerea noastră despre acest om, care, după 
cum se spune, dispreţuieşte aristocraţia, urăşte burghezia şi 
nu iubeşte poporul, el este, fără îndoială, cel mai capabil 
dintre membrii actualului pa1lament, iar elasicitatea carac
terului său îi permite să se adapteze mai bine la nevoile 
schimbătoare ale societăţii. 

In ce piveşte problema emigranţilor, am arătat în ·ultimul 
meu articol că, după dis cursul rostit de lordul Palmerston în 
Camera comunelor, ziarele austriece au declarat că e zadar
nic să aştepţi o rezolvare favorabilă din partea unui cabinet 
corupt de influenţa dizolvantă a lui Palmerston. Dar de în
dată ce declaraţia făcută de Aberdeen în Camera lorzilor a 
fost transmisă pe cale telegrafică la Viena, lucrurile au căpă
tat un alt aspect 3• Aceleaşi ziare afirmă acum că „Austria 
are deplină încredere în lealitatea guvenului englez" , iar 

t* 
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publicaţia semioficilă „Oesterreichische Correspondenz " 4 a 
publicat următoaTea şim transmisă de corespondentul ei de 
la Paris : 

„Intors la Paris, lordul Cowley a declarat împăratului Franţei că 
reprezentanţii dLplomatici ai Angliei pe lingă curţile statelor nordice au 
primit instrucţiuni oficiale de a depoe toate eforturile pentru a deter
mina puterile norice să se abtină de la trimiterea unei note colective 
guvernului brita.ic şi  de a invoca drept motiv al abţinerii de la un 
asemenea demers argumentul că guvernul englez r putea cu atît mai 
bine să satisfacă cererile acestor state, cu dt va păstTa în ochii întregii 
Anglii aparenţa că actionează în mod liber şi nesilit de nimeni în această 
chestiune.„ 

Ambasadorul britanLc, lordul Cowley, l-a asigurat pe împăratul 
Franţei că poate să aibă toată llcrederea în guvernul britanic,  cu atît 
mai mult cu oit împăraUl va fi oricind liber să ia orice măsuri va găsi 
de cuviintă în cazul cînd încrderea a s-ar dovedi a nu fi fost justi
ficată... lmpăratul Franţei a acceptat să pună Ia încercare sinceritarea 
guvernului britanic, rezervîndu-şi însă deplină liberate de acţiune in 
viitor, iar aum se străduieşte să convingă celelalte puteri să urmeze 
exemplul său". 

Vedeţi deci ce se aşteaptă de la „ce cher Aberdeen" *, cum 
obişnuia să-i spună Ludovic-Filip, şi ce promisiuni trebuie să  
fi făcut Aberdeen. Aceste promisiuni au  ş i  fost urmate de 
fapte. Săptămîna trecută poliţia engleză a întocmit o listă a 
emigranţilor de pe continent care !locuiesc la  Londra. Mai 
mulţi detectivi Îl haine civile au cutreierat pieţele, străzile 
şi au cercetat casă ·U casă spre a se informa asupra emigran
ţilor ; ei se adresau de cele mai multe ori cîrciumarului din 
vecinătate, iar în unele cazuri, sub pretextul că sînt în căuta
rea unor 1criminali, au intrat chiar în locuinţele emigranţilor 
şi au răscolit hîrtiile lor. 

In timp ce poliţia de pe continent îl caută zadarnic pe 
Mazzini, în timp ce, pentru a pune mina pe el, autorităţile de 
la Nimberg au ordonat să  fie zăvorite porţile oraşului (un 
vechi proverb german spune că „nimeni nu poate fi spînzu
rat înainte de a fi prins " ) ,  în timp ce presa engleză publică 
tot felul de ştiri cu privire la presupusul lui refugiu, Mazzini 
se află de cîteva zille teafăT şi sănătos la Londra. 

Prinţul Menşikov, după ce a trecut în revistă trupele ru
seşti aflate în Principatele dunărene, după ce a inspectat ar
mata şi flota la Sevastopo.l, unde din ordin. său şi in prezenţa 
s a  au fost executate manevre de îmbarcare şi debarcare a 
trupelor, şi-a făcut intrarea 1la Constantinopol în ziua de 28 

* - acest simpatic Aberdeen. - Nota Trad. 
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februarie în modul cel mai teatral u putinţă, avînd o suită 
de 12 persoane, p rintre care amiralul comandant l es cadrei 
ruse din Marea Neagră *, un general de divizie **, cîţiva ofiţei 
de stat-major şi d-l Nesselrode-junior, ca secretar al amba
sadei. Lo cuitorii greci şi ruşi ai oraşului i-au făcut o primire 
ca şi cum însuşi ţarul pravoslavic ar fi sosit la Ţarigrad 
pentru a-l readuce pe calea adevăratei credinţe. Aici la Lon
dra, ca şi la Paris, a stîmit o mare senzaţie ştirea că prinţul 
Menşikov, declarîndu-se nesatisfăcut numai cu demisia lui 
Fuad-efndi, a cerut ca s!ltanul să cedeze împăratului Rusiei 
nu numi protectoratul asupra tuturor creştinilor din Turcia, 
ci şi dreptul de a numi pe patriarhul grec ; că sultanul a cerut 
ajutorul Angliei şi al Franţei ; că însărcinatul cu afaceri al 
Angliei, colonelul Rose, a trimis în grabă vasul cu aburi 
„Wasp " la Malta pentru a cere ca flota engleză să se depla
seze neîntîrziat spre Arhipelag şi că vase ruseşi au ancorat 
la Chilia, lingă Dardanele. Ziaml parizian „Moniteuru 5 ne 
informează că escadra franceză din Toulon a fost trimisă în 
apele greceşti. Amiralul Dundas se află însă tot la Malta. 
Din cele de mai sus reiese că problema orientală este din 
nou la ordinea zilei în Europa, fapt care nu-i miră cîtuşi de 
puţin pe cei care cunos1c istoria. 

Ori de cite ori uraganul revoluţionar se linişteşte pentru 
moment, se  pune inevitabil din nou pe tapet una şi aceeaşi 
chestiune : eterna „problemă orientală". Aşa a fost cînd s-au 
potolit vijeliile primei revoluţii franceze şi cînd, după pacea 
de la Tilsit, Napoleon şi Alexandru al Rusiei au împărţit în
tre ei toată Europa contimentală 6 ; Alexandru a profitat de 
această scurtă acilmie pentru a trimite în Tucia o armată 
care „să dea o mină de ajutor" forţelor care tindeau să dis
trugă din interior acest imperiu intrat în declin. Ceva mai 
tîrziu, scurt timp după ce mişcarea revoluţionară din Europa 
occidentală fusese înnăbuşită în urma măsurilor  luate de 
congresele de la Laibach şi Verona 7, ţarul Nikolai, urmaşul 
lui Alexandru, a dat Turciei o nouă lovitură. Cîţiva ani după 
aceasta, în 1 840, după ce ecourile revoluţiei din iulie şi ale 
insurecţiilor care o însoţiseră în Polonia, Italia şi Belgia se 
stinseseră demult, iar Europa, 1cu îfăţişarea pe care o căpă
tase în 1831,  părea izbăvită de pericolul unor zguduiri in
tene, problema orientală era in nou cit pe-aci să  aragă 

* - Komilov V. A. - Nota Red. 
* - Nepokoiciţi A. A. - Nota Red. 
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„maile puteri " într-un război general 8• Şi acum, cînd p ig
meii miopi de [ a  drma ţărilor s e  fălesc că au reuşit, chipu
rile, să izbăvească Europa de pericolul anarhiei şi al revolu
ţiei, se pIIle din nou la ordinea zilei aceeaşi problemă 
insolubilă, aceeaşi dificultate de neînvins : ce-i de făcut cu 
Turda � 

Turcia este punctul nevralic l legitimismului european. 
De la prima revlluţie franceză încoace, neputinţa sistemului 
monarhic, legitimist î.i găSeşte expresda într-o singură •axi
omă : a menţine statu-quo. Acest consens unnim - de a 
menţine starea de lucruri aşa ·um s-a creat ea în urma unui 
concurs de împrejurări spontan sau întîmplător - constituie 
un testimonium paupertatis *, o recunoaştere a incapacităţii 
totale a marilor puteri de a face ceva pentru progres şi civi
lizaţie. Napoleon ştia să decidă într-o clipă soarta întregului 
continent şi s-o fac ă în aşa fel încît hotărîrea lui să vădească 
totodată geniu şi tenacitate în realizarea ţelurilor. Reprezen
tanţii legitimismului european întruniţi la Congresul de l a  
Viena 9, c u  întreaga lor „înţelepcine ·colectivă " ,  au avut ne
voie de cîţiva ani pentru a face acelaşi iucru, dar în cele din 
urmă au ajuns să se certe între ei şi, după ce au creat o în
curcătură nemaipomenită, au găsit 1că această treabă este atît 
de plictisitoare, încît de atunci le-a pierit orice poftă să se 
mai ocupe de ea şi n-au m. înce1cat să croias c ă  din nou 
h arta Eumpei. Mirmidoni ai mediocrităţii, cum îi numeşte 
Beranger 10, lipsiţi de cunoştinţe istodce şi incapabili să în
ţeleagă faptele istorice, 1iipsiţi de idei şi de iniţiativă, ei divi
nizează acest statu-quo, adică propria lor creaţie 1colectivă, 
cu toate că ştiu foarte brine cit de grosolan şi de searbăd 
este acest produs al iScusinţei lor. 

Dar Turcia, ca şi restul lumii de altfel, nu rămîne pe loc ; 
şi tocmai cînd partidul reacţionar a reuşit să restabilească în 
Europa civilizată ceea c e  el 1consideră a i statu quo ante, se 
constată 1că între timp statu-quo din Turcia a suferit mari 
schimbări, că s-au ivit noi probleme, noi relaţii, noi interese, 
şi că bieţii diplomaţi trebuie s-o ia de 1la cap, şi anume de 
acolo unde munca lor a fost întreruptă d e  o zguduire gene
ri1ă acum opt sau zece ani. A menţine statu-quo în Turcia I 
E ca şi cum ai încerca să opreşti într-un anumit stadiu putre
zirea cadavrului unui -cal şi să împiedici descompunerea lui 
totală. Turcia se destramă şi va continua să se destrame atîta 

* - crtificat de paupertate. - Nota Trad. 
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imp dt va dăinui actualul sistem l „echilibrului d e  forţe" 
şi l menţinerii statu-quo. De aceea, în poida tuturor congre
s elor, p rotocoalelor şi notelor ultimative, ea va c ontinua s ă  
creeze în fiecare a n  p artea ei d e  difil!ltăţi diplomatice şi 
conilicte internaţionle, aşa cum ori c e  alt corp în descom
punere răspîndeşte în jurul �ui gaz de b ltă şi alte substanţe 
gazoase „bine mirositoare" . 

Să privim chestiunea mai îndeaproape. Turcia constă din 
trei părţi complet distncte : principatele vasale din Africa -
şi anume Egiptul şi Tunisul -, Turia asiatică şi Turcia euro
peană. Nu ne vom ocupa d eocamdată de posesiunile africane, 
dintre care numai Egiptul poate i considerat ca fiind cu ade
vărat supus sultanului. Mai mult îns ă decît oricui, Egiptul 
aparţine englezilor, şi la o viitoare împărţire a Turciei el va 
constitui, fără îndoilă, partea lor. Turcia asiatică este ade
văratul sediu al forţelor de care mai dispune Imperiul oto
mal. De 400 de ani principalele centre locuite d e  turci sînt 
Asia mică şi Armenia, care au furnizat întotdeauna contin
gentele necesare pentru completarea armatelor turceşti, în
cepînd cu acelea c are au stat sub ziduri1le Vienei şi terminînd 
cu armatele înfrînte la Kulevia 11 în una m anevrelor nu 
prea iscusite ale lui Dibici. Turcia asiatică, deşi slab popu
lată, reprezi11tă totuşi o mas ă prea compactă de musulmani 
fanatici de naţionalitate turcă pentru a stîni în prezent vreo 
tentativă de a o cuceri . Intr-adevăr, ori de cîte ori este dez
bătută „problema orientală",  Palestina şi văile lib aneze lo
cuite de creştini sînt singurele teritorii asiatice ale Turciei 
c are sînt luate în consideraţie. 

Adevăratul măr il discordiei este în permanenţă Turcia 
europeană, maTea peninsulă c are s e  întinde la sud de Sava 
şi Dunăre. Acest ţinut minunat are nenorol de a fi populat 
de un conglomerat de rase 12 şi d e  naţiuni diferite şi e greu 
de spus care dintre ele e mai puţin pregătită pentru progres 
şi civiliaţie. 1 2.000.000 de slavi, greci, valahi, anăuţi 13 sînt 
subjugaţi de un milion d e  turci, şi pînă nu d emult părea în
doielnic ca vreun alt element afară d e  cel turc să fie cel mai 
indicat pentru a exercita o dominaie, care, avînd în vedere 
populaţia atît de amesteoată a penisulei, nu putea să apar
ţină decît uneia dintre aceste naţionalităţi. Cînd vedem însă 
cît de lamentabl au eşuat toate încercările guvernului turc 
de a porni pe calea civiizaţiei şi m fanatismul islamic, al 
cărui reazem îl constituie în primul rînd plebea turcă din i
teva oraşe mari, recurge de iecare dată la ajutorul Austriei 
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şi al Rusiei pentru a redobîndi puterea şi pentru a lichida 
orice iniţiative progresiste ; cînd vedem cum autoritatea gu
vernului central, adică a guvenului turc, este slăbită an de 
an de răscoalele din provinciile creştine, răscoale care, da
torită slăbiciunii Porţii şi intervenţiei statelor vecine, nu sînt 
niciodată complet lipsite de rezultat ; cînd vedem, î. sfîrşit, 
Grecia redobîndindu-şi independenţa, părţi din Armenia cu
cerite de Rusia, iar Moldova, Vlahia şi Serbia punîndu-se, 
una după alta, sub protectorahll acestei puteri, trebuie să ad
mitem că prezenţa Tu:rdei în Europa este un obstacol serios 
în calea dezvoltării resurselor de care dispune peninsula 
traco-ilirică. 

Cu greu am putea să spllem despre turci că reprezintă 
clasa dominantă în Turcia, deoarece acolo relaţiile dintre di
feritele clase ale societăţii sînt la fel de încurcate ca şi cele 
dintre diferitele rase. In funcţie de localitate şi de împreju
rări, turcul este muncitor, ţăran dijmaş, mic proprietar de pă
mînt, negustor, moşier feudal alat pe treapta cea mai îna
poiată şi mai barbară a feudalismului, slujbaş de stat sau 
militar ; dar, oricare ar fi situaţia lui socială, el aparţine reli
giei şi naţionalităţii privilegiate. Numai el are dreptul de a 
purta arme, şi creştinul cel mai sus-pus trebuie să se dea la 
o paTte şi să facă loc c�lui din urmă musulman atunci cînd îl 
întîlneşte în cale. In Bosnia şi Herţegovina nobiilimea de ori
gine slavă a trecut la credinţa mahomedană, în timp ce masa 
poporului a rămas „raia" , :dică creştină. In această provin
cie, religia dominantă şi clasa dominantă coincid, aşadar, şi 
în general bosniacul mahomedan se află pe picior de egali
tate cu coreligionarul său de origine turcă. 

Principalul pivot a1l populaţiei tuiceşti dil Europa, fără să 
socotim rezervele care pot fi aduse oricînd din Asia, îl con
stituie plebea Constantinopolului, precum şi aceea din alte 
cîteva oraşe mari. Această plebe este de origine esenţial
mente turcă şi, deşi în cea mai mare parte îşi cîştigă exis
tenţa muncind la capitalişti creştini, se aată zeloasă în apă
rarea superiorităţii sale iluzorii şi a impuităţii sale reale 
pentru excese�e pe care le-ar comite, impunitate de care, spre 
deosebire de creştini, se bucură în virtutea apartenenţei la 
religia privHegiată, islamul . Este bine ştiut că, în orice lovi
tură de stat importantă, această plebe trebuie dştigată prin 
corupere şi fla�are. Dacă nu socotim cele cîteva districte co
lonizate, ea constituie unica masă compactă şi considerabilă 
de populaţie turcească din Europa. Şi este ;ert ·că, mai de-
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vreme sau mai tîrziu, va deveni absolut necesar ca una din
tre cele mai frumoase p ărţi ale ·continentului european să fie 
eliberată de sub dominaţia unei plebe în comparaţie cu care 
plebea Romei imperi1ale era o adunare de înţelpţi şi de eroi. 

Dintre celelalte naţionalităţi vom menţiona, în primuil rînd, 
pe arnăuţi, un brav popor de munteni care formează popu
laţia băştinaşă a ţinutului situat de-a lungul coastei muntoase 
a Mării Adriatice ; ei vorbesc o limbă proprie care, după cit 
se p are, face parte din marea fami>lie a limbilor indo-euro
pene. O parte din acest popor este de religie ortodoxă, cea
laltă de reJigie mahomedană şi, după cite ştim despre el, pare 
să fie încă foarte puţin pregătit pentru civilizaţie. Apucătu
rile lor lhă•reşti vor siili guvernul oricărei ţări vecine să-i 
ţină în chingile unei severe subordonări militare, pînă în 
ziua cînd progresul industrial din regiunile înconjurătoare le 
va asigura posibilităţi de 'lucru ca tăietori de lemne şi saca
gii, cum s-a întîmplat cu gallegii 14 în Spaia şi in genere cu 
locuitorii altor regiuni muntoase. 

Valahii, sau dacoromînii, cire consituie principala masă 
a populaţiei din regiunea cuprinsă între cursul inferior al Du
nării şi Nistru, sînt un popor foarte amestecat, de religie or
todoxă, şi care vorbeşte o limbă de origine latină, în multe 
privinţe asemănătoare cu italiana. Cei din Transilvania şi Bu
covina sînt supuşii Austriei, cei din Basarabia - ai imperiu
lui rus, iar cei dim Moldava şi Valahi a - singurele două princi
p ate în c are rasa dacommînă a dobîndit o existenţă politică -
au propriii lor principi, c are se află nominal sub suzeranitatea 
Porţii, dar în realitate sînt sub supremaţia Rusiei. Despre va
lahii din Transilvania am auzit vorbindu�se mult în impul răz
boiului din Ungaria 15• Această masă adusă în stare de barba
rie, aflată şi astăzi sub apăsarea jugului feudal al marilor 
proprietari funciari maghiari, care, potrivit sistemului austriac, 
au fost transformaţi şi  într-un instrument de spoliere guver
namentală, a fost atiasă de austriei de partea lOT prin promi
siuni şi corupţie, aşa cum au fost atraii de ei şi iobagii ru
teni din Galiţia în 1 846 16, şi a pornit acel război nimicitor 
împotriva ungurilor, care a transformat Transilvania într-un 
pustiu. Dacoromînii din principatele urceşti au, cel puţin, o 
nobilime autohtonă şi instituţii politice proprii ; în pofida 
tuturor eforturilor Rusii, spi1ritul revoluţionar a ·pătruns şi în 
aceste principate, aş-a cum a dovedit-o revoluţia din 1848 17• 
Nu încape îndoială că spolierea şi asuprirea la care a fost 
supusă populaţia în tipul ocupaţiei useşi cu începere din 
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1848 au contrJbuit 1'a creşterea spirituli irevoluţionar, şi 
aceasta în pofida •legăturii pe care o constituie Teligia co
mună şi superstiţiile ţadste-popeşti, în virtutea cărora capul 
încoronat il bisericii ortodoxe era considerat drept pro tec
toul firesc al acesteii populaţii. Şi dacă înr-adevăr aşa stau 
luomrile, naţionalitatea valahă ar putea să j oace un rol im
portant în rezolvarea defiiivă a problemei acestor ter.tarii. 

Grecii din Turcia s înt, în cea mai mare parte, de origine 
slavă, deşi au adoptat limba greacă modernă ; într-adevăr, 
astăzi este îndeobşte recunoscut c ă, cu excepţia cîtorva fa
milii nobile din Constantinopol şi in Trebizonda, nici în 
Grecia nu se găsesc decît foarte puţini eleni de origine curat 
grecească. Impreună cu evreii,  grecii formează majoritatea 
negustorilor în porturile mariime şi în multe oraşe din inte
riorul ţării. In unele di<stride ei se o cupă şi cu agricultura. 
Dar nicăieri, cu excepţia Tesaliei şi, poate, a Epirului, nici 
p rin numărul for, nici prin densitatea p opu[aţiei şi nici prin 
conştiinţa lor naţională ei nu au ca naţiune vreun rol politic .  
Ifluenţa de care s-au bucurat pînă acum Ja Constaninopol 
membrii cîtorva familii greceşti nobile în calitate de drago
mani (translatori) a devenit aproape inexistentă de cînd ti
neri turci au început să-şi facă studiile în Europa, iar pe lingă 
legaţiile uropene au fost numiţi ataşaţi care ştiu turceşte. 

Ajungem acum 1la rasa care constituie marea masă a popu
laţiei şi al cărei sînge precumpăneşte pretuindeni unde a 
avut loc un amestec de rase. Intr-adevăr, se poate afirma că 
ea formează grosul populaţiei creştine de la  Morea l a  Dunăre 
şi de la Marea Neagră la Munţii Arnăuţi. Aceasta este rasa 
slavă, şi anume acea ramură care este cunoscută sub numele 
de ilirică (Ilirski) , sau ramura slavilor de sud (Jugoslavenski) . 
Pe lingă slavii de vest (polonezii şi cehii) şi slavii de est 
(ruşii) , ea reprezintă cea de-a treia ramură a numeroasei fa
milii de popoare slave care trăieşte de 1 2  s ecole în estul 
Europei. Slavii de sud populează nu numai cea mai mare 
p arte a Turciei, ci şi Darlmaţia, Croaţia, Slavonia şi sudul Un
gariei. Ei vorbsc cu toţii aceeaşi limbă, foarte apropiată de 
limba rusă, care pentru urechile p opoarelor o ccidentale este 
cea mai muzic ală intre limbille slave. Croaţii şi o parte din 
locitorii Dalmaţiei sînt de religie romano-catolică, toţi cei
lalţi de religie ortodoxă. Catolicii folosesc lfabetul latin, or
todocşii scriu cu caractere drilice, care sînt folosite şi în 
limba rusă, ca şi în slavona veche s au biseiiceasc ă. Paralel 
cu deosebiile de l'eligie, această împrejurare a constituit o 
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piedică în calea unei dezvoltăi naţionale care să i atras în 
orbita ei toate ţinuturile ilocuite de slavii de sud. Un locuitor 
al Belgradului nu este în stare să citeasică o carte ipită în 
limba lui ·la Agram sau la Viena ; s-ar putea chiar ca il să 
refuze s-o ia în mînă, pentru •că e tiprită cu caractere „ere
tice" şi după regulile unei ortogrfii „eretice" . In schimb va 
cii şi va înţelege .cu uşurinţă o carte tipărită la Moscova în 
limba rusă, pentru că cele două limbi seamănă foarte mult 
între ele, mai ales în ceea ce priveşte sistemul etimologic 
vechi-slavon l ortografiei, şi pentru că această carte este 
tipărită cu caractere „ortodoxe" (pravoslave) . Majoritatea 
slavilor de religie ortodoxă nu vor ici măcar ca bibliile, li
turghiile şi molitvelnicele lor să fie tiprite în propria lor 
ţară, deoarece sînt convinşi că tot ce se tipăreşte în oraşul 
sfînt Moscova sau la tipografia imperilă in PetersbJrg este 
lucrat cu o deosebită grijă şi se di•stinge printr-un ortodoxism 
şi printr-o sfinţenie aparte. In ciuda tuturor eforturilor pan
slaviste ale entuziaştilor 18 de la Agram şi Praga, sîrbii, bul
gari., bosniecii „raia",  ţăranii slavi din Macedonia şi din Trn
cia au mai mari simpatii naţionale pentru ruşi şi au cu ei 
mai multe puncte de contact şi mai multe posibilităţi de co
muniune spirrituală decît cu slavii de sud de religie romano
catolică, care vorbesc aceeaşi limbă cu ei. Orice s-ar întim
pla, priviri1le lor se îndreaptă întotdeauna spre Petersburg, 
în aşteptarea unui mesia care-i va mîntui de toate relele ; şi 
dacă numesc Constantinopolul Ţigrad, adică oraş împără
tesc, ei o fac atît în speranţa că într-o bună zi va veni de la 
nord ţarul ortodox şi va intra în acest oraş pentru a restabili 
credinţa cea dreaptă, cît şi în amintirea unui alt ţar ortodox 
care a stăpînit Constantinopolul înainte de cucerirea ţării de 
către turci. 

In cea mai mare parte a Turciei, slavii se află sub stăpî
nirea directă a turcilor, deşi îşi aleg ei înşişi autorităile lor 
locale ; pe alocuri (în Bosnia) ei au trecut la religia cucerito
rilor lor. Numai în două ţinuturi ale Turciei rasa slavă şi-a 
păstrat sau şi-a cucerit independenţa pol1ică. Unul dintre ele 
este Serbia, aşezată în valea rîului Morava, ţlinut cu hotre 
naturale net conturate, care ·cu şase secole în urmă a jucat 
un rol importnt în istoria acestor ţări. Războiul ruso-turc 
din 1806 19 a dat sîrbilor, care au stat mult imp sub jugul 
turcesc, posibilitatea de a dobîndi o existenţă de sine stătă
toare, deşi sub supremaţia Turciei . De atunci Serbia a rămas 
sub protecţia directă a Rusiei. Dar, ca şi în Moldova şi în 
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Valahia, existenţa p oliiic ă  a generat noi cerinţe şi a deter
minat Serbia să extindă relaţiile cu Europa o ccide1tală. Ci
vilizaţia a început s ă  prindă rădJcini, comerţul a luat o mare 
dezvoltare, au apărut idei noi ; drpt rmare, în Serbia orto
doxă şi slavă, în a•ceastă citadelă a iluenţei ruseşti, există 
astăzi un partid progresist antirusesc (fireşte foarte moderat 
în ceea ce priveşte revendicările s ale de reforme) , avînd în 
fruntea sa pe fostul ministru de finanţe Garaşanin 20• 

Nu încape nici o îndoială c ă, dacă populaţia greco-slavă 
va ajunge vreodată stăpînă în ţara în care locuieşte şi în 
care constituie trei sferturi din totllul populaţiei (7.000.000 
de suflete) . aceleaşi necesităţi vor duce treptat la  apariţia 
unui partid progresist antirusesc, care pînă acum apărea în 
mod inevitabil ori de cite ori o parte din populaţie devenea 

_ e jumătate independentă de Tu'cia. 
Muntenegru! nu reprezintă un şes •roditor cu oraşe relativ 

m, ri, ci este o ţară muntoas ă, greu accesibilă. Aici s-au cui
bă "it cete de tiîlhari, care fac incursiuni în regiunile de şes 
şi ară apoi prada, spre a o ascunde, în fortăreţele lor din 
mur ţi, Aceşti gentlemeni romantici,  dar foarte brutali, con
situ ;e de multă vreme o problemă supărătoare pentru Eu
ropa, dar cu poliUca Rusiei şi a Austriei armonizează pe de
ilin f aptul că ambele sprijină drept!l muntenegTenilor de a 
da fo · s atelor, de a omorî p e  locuitorii lor şi de a le lua 
vitele. 

Scris d� K. Marx şi F, ngels 
între 12 \şi 22 martie 1853 
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Friedrich Engels 

Adevăratul punct litigios în Turcia 

Ne suprinde faptul că, în actuala discuţie în legătură cu 
problema orientală, ziarele engleze n-au subliniat cu mai 
multă hotărîre interesele vita1le care determină Marea Brita
nie să fie un advers ar tenace şi ireconciliabil l planurilor 
ruseşti de anexiuni şi de expansiune teritorială. Anglia nu 
po ate să consimtă ca Rusia să intre în posesiunea Dardanele
Ior şi a Bosforului. Atît din punct de vedere comercia1l cit şi 
din punot de vedere politic,  un asemenea eveniment ar fi o 
lovitură gravă, dacă nu mortală, dată puterii britanice. Aceasta 
reiese dintr-o simplă constatare a faptelor reforitoare la co
merţul dintre Anglia şi Turcia. 

Inainte de descoperirea drumului direct spre India, Con
stantinopolul e"a centrul unui comerţ întins. De altfel, şi în 
prezent, cu toate că produsele indiene ajung în Europa pe 
cale terestră, şi anume prin Persia, Turan * şi Turcia, portu
rile turceşti mijlocesc un trafic important şi din ce în ce mai 
intens atît cu Europa cit şi cu interiorul Asiei. Pentru a înţe
lege acest lucru e suficient să aruncăm o privire pe hMtă. 
Situat departe de mare, întregul teritoriu care se întinde de 
la Pădurea Neagră pînă la dealurile nisipoase ale Novgoro
dului este udat de rîuri care se vaTsă în Marea Neagră sau 
în Marea Caspică. Dunărea şi Volga, ceJe două fluvii gigan
tice ale Europei, Nistru-I, Niprul şi Donul, toate constituie 
cana1le naturale pe care pot fi transportate spre Marea Nea
gră produsele regiunilor din interiorul continentului ; însăşi 
Marea Caspică nu este accesibilă decît prin Marea Neagră. 
In ceea ce priveşte exportul şi schimbul [or de produse, două 
treimi din Europa, adică o parte din teritoriul Germaniei şi  
al  Poloniei, întreaga Ungarie, regiunile cele mai fertile ale 

* - denumire folosită în trecut pentru a desemna şesul Turkesta
nului. - Nota Red. 
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Rusiei şi Turcia europeană, sînt astfel în mod natural legate 
de Pontul Euxin * ; aceasta cu atît mai mult cu cit toate ţările 
enumerate mai sus sînt ţări prin excelenţă agrare, şi carac
terul voluminos l produselor lor implică în mod necesar ca 
principalul lor fel de transport să fie transportul pe apă. Grî
nele din Ungaria, Polonia, Rusia de sud, lina şi  pieile expor
tate din aceleaşi ţări ipir pe pieţele noastre occidentale în 
canităţi ce cresc din an în an şi toate se încarcă în vase la 
Galaţi, Odesa, Taganrog şi alte porturi ale Pontului Euxin. 
Mai este apoi şi o altă importantă ramură de comerţ care se 
practică pe Marea Neagră. Constaninopolul şi, în special, 
Trebizonda în Turcia asiatică sînt plncipalele centre ale co
merţului pln caravane cu Asia interioa"ă, cu văile Tigrului 
şi Eufratuli, u Persia şi TlTkestanul. Acest comerţ 
este de asemenea în 'lină dezvoltare. Negustorii greci şi ar
meni din cele două oraşe menţionate mai sus importă mari 
canităţi de produse industriale din Anglia, cTe, datorită 
preţului lor s c ăzut, înlătură cu repeziciune produsele indus
triei casnice a haremurilor asiatice. Prin poziţia sa, Trebi
zonda s e  p otlveşte pentru n altfel de comerţ maă bine decît 
ori care alt oraş. In patele ei se află dealuri[e Armeniei, care 
sînt mult mai uşor de străbătut decît deşertul Siriei ; ea în
săşi este situată destul de aproape de Bagdad, Şiraz şi Te
heran. Acesta din urmă constituie un centru de transport 
pentru caravanele c are in de la Hiva şi Buhara. Cit de mare 
este importanţa pe care o cap ătă acest comerţ, şi în genere 
comerţul pe Marea Neagră, se poate vedea la bursa din Man
chester, unde negustorii greci cu faţa smeadă apar în număr 
tot mai mare şi dobîndesc un rol mereu crescînd şi unde ală
turi de germana şi de engleza răsună graiul grecilor şi cel 
l slavilor  de sud. 

Comerţul Trebizondei deine de asmenea o p roblemă po
litică deosebit de serioasă, deoarece constituie sursa unor 
noi ciocniri de interese între Rusia şi AngJia în Asi a  interi
oară. Pînă la 1 840 Rusia a deţinut în această regiune un mo
nopol aproape exclusiv asupia comerţului cu produse indus
triale străine. M ărfurile ruseşti pătrundeau pînă la Ind şi 
uneori erau chiar preferate celor engleze. Se poate spune cu 
certitudine că, pînă la războilll afgan şi pînă la cucerirea 
Sindulll. şi Punjibului 21, comerţul dinre Anglia şi AÎa in
terioară era aproape inexistent. Alta este situaţia acum. Ne-

* - aşa era nmită n antichitate Marea Neag-ă. - Nota Red. 



Adevăratul punct litigios în Turcia 15 

cesitatea imperioaSă de a extinde necontnit comerţul -
acest farum • care urmăreşte ·ca un spectru Anglia modernă 
şi care, dacă nu e îmblînzit imediat, provoacă zguduiri teri
bile care se ·întind de la New York pînă la Canton şi de la 
Petersburg pînă la Sidney - obligă •comerţul englez să atace 
Asia interioară concomitent din două părţi : dinspre Ind şi  
dinspre Marea Neagră. Şi deşi ştim foarte puţin dspre pro
porţiile exportului Rusiei în această parte a lumii, totuşi, din 
faptul că exportul Angliei în aceste regiuni a ·crescut, putem 
conchide cu certitudine că comerţul Rusiei trebuie să i scă
zut aici în mod simţitor. Cîmpul bătăliei comerciale dintre 
Rusia şi Anglia s-.a mwtat de pe mlu1ile Indului la Trebi
zonda, dr comerţul rusesc, care înainte se aventura pînă la 
graniţele imperiului englez în Orient, este silit acum să-şi 
apere proprii·le sale frontiere vamaJe. Importanţa acestui 
fapt, din punctul de vedere al unei viitoare soluţionăi a pro
blemei orientale şi din punctul de vedere l rolului pe care 
l-ar putea avea într-o aitfel de soluţionare atît Rusia cit şi 
Anglia, este evidentă. Aceste ţăi sînt şi vor i îotdeauna 
antagoniste în Orient. 

D ar să trecem acum la o evaluare mai concretă a comer
ţului pe Marea Neagră. PotPivit datelor publicate de revista 
londoneză , ,The Economist" 22, valoarea exportului bitanic în 
provinciile turceşti, inclusiv Egiptul şi  Principatele dunrene, 
reprezenta : 

în 1840 . l i 1 842 . 
" 1844 . 
" 1846 . 
" 1848 . li 1850 . 
" 1 851  . 

. 1 .440.592 1. st. 
. 2.068.842 l i  " 
. 3.271 .333 " " 
. 2.707.571 " " 
. 3.626.241 l i  " 
. 3.762.480 " " 
. 3 .548.959 " l i 

Din aceste sume, cel puţin două treimi revin porturilor din 
Marea Neagră, inclusiv Constaninopolul. Şi întregul acest co
merţ în rapidă dezvoltare depinde de încrederea care poate fi 
acordată puterii c are stăpîneşte Bosforul şi Dardanelele, 
aceste chei ale Mării Negre. Cine ţine în mîinile sale aceste 
strîmtoi poate să închidă sau să deschidă după voie accesul 
spre acest colţ îndepărtat al Mediteranei. Şi dacă Rusia va 
pune dndva mina pe Constantinopol, este oare de aşteptat 
ca ea să ţină deschisă poarta prin oare Anglia a invadat 
sfera comerţuli rus ? 

* - fatalitate. - Nota Tra. 
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Astfel se prezintă situaţia în ceea •ce priveşte importanţa 
comercială a Turciei şi, în special, a D ardane.elor. Este cla" 
că de libertatea deplină a traficului de mă"furi prin aceste 
porţi ale Mării Negre depinde nu numai soarta unui comerţ 
foarte întins , ci şi aceea a principalelor relaţii dintre Europa 
şi  Asia centrală şi, în consecinţă, a prinipalelor mijloace de 
recivilizare a acestei vaste regiuni. 

Să examinăm aicum această problemă sub aspectul ei mi
litar. Importanţa comercială a Dardanelelor şi a B osforului 
face ca ele să fie totodată p oziţii mHibare de prim rang, adică 
poziţii care au o însemnătate hotărîtoare în orice război. 
Puncte asemănătoare sînt Gibraltarul, precum şi Helsingor 
în Sund. Dar, prin poziţia lor geografică, Dardanelele sînt mai 
importante chiar decît toate celelalte. Tunu"ile de [a Gibral
tar sau Helsingor nu sînt în stare să domine întreaga întin
dere a strîmtorilor pe care le păzesc ; ele au nevoie de aju
torul unei ilate care să le închidă. In acelaşi timp însă, 
Dardanelele şi Bosforul sînt atît de i.guste, încît un număr 
mic de fortificaţii, bine înarmate şi construite în locurile cele 
mai potrivite - ceea ce Rusia nu va întîrzia să facă de în
dată ce ar intra în p osesiunea strîmtorilor -, poate să con
stituie un obstacol de netrecut pentru flota unită a întregii 
lumi dacă aceasta r încerca să treacă in strîmtori. In ca
zul acesta Marea Neagră ar deveni un lac ruses c  într-o mă
sură mai mare chiar decît lacul Ladoga, situat în însăşi imma 
Rusiei. Puterea de rezistenţă a caucazienHor ar seca imediat, 
Trebizonda ar deveni un port rusesc, dar Dunărea un fluviu 
rusesc.  In afară de aceasta, o dată cu pierderea Constantino
poluli, imperiul turcesc ar fi tăiat în două ; Turcia asiatică 
şi Turcia �uropeană nu ar  m ai avea nici o posibilitate de a 
comunica între ele •sau de a se sprij ini reciproc, iar forţele 
principale a1le armatei turceşti, alungate în Asia, ar deveni 
cu totul inofensive. Macedonia, Tesa1ia, Albania, învăluite pe 
flanc şi izolate de grosJl forţelor, ar  putea fi  cucerite fără 
nici o greutate ; nu le-ar mai rămîne decît să ceară îndurare 
şi s ă  roage să li se trimită o armată pentru păstrarea ordinii 
în interior. 

Dar este oare de presupus că, după •ce a mers atît de de
parte în tendinţa ei de a se transforma într-un imperiu mon
dial, această putere atît de gigantică şi care s-a intins atît de 
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mult se va opri la jumătatea drumului ? Chiar dacă ar dori 
s-o facă, împrejurările nu i-ar permite-o. Prin anexarea Tur
ciei şi a Greciei, ea va dobîndi o serie de excelente porturi 
maritime, în timp ce greii îi vor furniza marinari iscsiţi 
pentru marina ei militară. Stăpînă pe Constantinopol, ea se 
va instaila la intrarea în Mediterană ; avind Durazzo şi coasta 
Albaniei de la Antivari la Arta, ea va pătunde chiar în cen
trul Adriaticii, foarte aprnape de insulele ionice, care aparţin 
Marii Britanii, şi va ajunge la o depă!rtare de 36 de ore de 
Malta. Încercuind posesiunile ausriece n trei părţi, dinspre 
nord, dinspre est şi dinspre sud, Rusia va avea toate posibili
tăţile să-i rateze pe habsburgi ca pe nişte vasali . săi. Şi 
încă un lucru ar deveni atunci posibil şi ciar foarte probabil. 
Linia frîntă şi sinuoasă a frontierei de vest a imperiului, nere
prezentînd n hotar natural, r necesita o rectificare, şi atuni 
s-ar constata că frontierele naturale ale Rusiei se întind de la 
Danzig sau poate e la S:e:in pînă la Trdest. Şi întrucît orice 

'cucerire atrage după sine o altă cucerire şi orice anexiune este 
urmată de o alltă anexiune, cucerirea Turciei de către Rusia 
n-ar fi decît preludiul nexării Ungariei, Prusiei şi a Galiţiei 

· şi al 'creării definitive a acelui imperiu slav pe care l-au visat 
• anumiţi filozofi fanaNci ai panslavismuli. 
' Rusia este fără doar şi poate o ţară care duce o politică 
de •cuceriri, şi aceasta a fost politica i timp de un secol, pînă 
ce uriaşa işcare din 1789 a generat şi i-a opus un adversar 
de o putere fonnidabiilă. Este vorba de revoluţia europeană, 
de forţa explozivă a ideillor democratice şi de înnăscuta sete 
de libertate a omului. De atunci nu mai există de fapt pe con
tinentul european decît două forţe : Rusia şi absoluismul, de 
o parte, revoluţia şi demo craţia, de alta. Pentru moment re
voluţia pare a ii înnăbuşită, dar ea trăieşte şi inspiră aceeaşi 
teamă ca şi în trecut. O dovadă grăitoare în această privinţă 
este spaima pe care a stînit-o în tabăra reacţinii ştirea ulti
mei insurectii de la Milano 23• Dar dacă Rusia va pune mina 
pe Turcia, forţele ei vor creşte aproape de două o ri şi ea va 
fi mai putei,că decît tot restul Europei la un loc. O aseme
nea întorsătură a evenimentelor ar fi o nenorocire de ne
descris pentru cauza revoluţiei. De aceea menţinerea in
dependenţei Turciei sau, în cazul unei eventuale destrămări 
a imperiului otoman, zădănicirea planurilor anexioniste ale 

2 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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Rusiei oonstitui e o problemă de cea mai mare importanţă. In 
cazul de faţă, interesele democraţiei revoluţionare şi cele ale 
Angliei merg mină în mină. Nici una, nici alta nu poate per
mite ca ţarul să facă din Constantinopol una dintre capitalele 
sale şi, dacă lucrurile vor ajunge la extrem, vom vedea că 
amîndouă aceste forţe vor opune ţarului o rezistenţă a fel 
de h otărîtă. 

Scris de F. Engels între 
23 şi B martie 1 853 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily 
Tribune "  r. 3.740 
din 12 aprilie 1853 

Se tipreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba enqleză 
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Londra, 25 martie 1853 

Pînă azi-dimineaţă n-au mai sosit şiri noi demne de în
credere din Turcia. In numărl de azi al ziarului „Morning 
Heraldu 25, oorespondentul de la Paris al acestui ziar comu
nică in sursă autorizată că ruşii au intrat în Bucureşti. ln 
„Gourrier de Marseille " din 20 curnt citim : 

„Sîntm în măsură să aducm la cunoştinţa cititorilor noştri conţi
nutul notei pe care d-l Ozerov a prezntat-o Inaltei Porţi imediat după 
plecarea contelui Leiningn, dar înainte de intvenţia brutală a prinţului Menşikov n şdinţa D ivanului. Priipalele puncte a.tinse în această 
notă diplomatkă se reduc la următoarele : contele Nesselrode protestează în mdul cel mi energic împoriva faptului că, contr! promisiunii 
ei oficiale de a nu ataca pe muntenegreni, Poarta a dus un război sîngeros împotriva acstui porpor, provocînd astfel nemulţumrea profundă a ca
binetului de la Petersburg. De aceea, pntru a asigura o protcţie su
ficientă muntenegrenilor şi pntru a-i fri de alte nenorociri, Rusia este hotărîtă să invite Poarta să recunoscă independenţa Muntenegrului. Nota 
conţine de semenea n protest î mpotriva blocadei coastei albaneze şi 
se încheie cu cra adrsată .Ltanului de a dmite pe miniştrii ale căr.r acţini au provcat mereu neînţelegeri înre cele două guverne, Se 
spune că, la rimirea acestei note, Turcia s-a arătat d ispusă să satisfacă, 
deşi cu regret, cererea pr�vitoare la demiterea miiştrilr, mai ales a lui 
Fuad·efendi, cunatul sultanului, c.re a şi fost înlcuit cu Rifaat-paşa, 
un partizn al usiei. Porta a refuzat însă să recunoască independenţa Mntnegrului. In una acestui refuz, prinţul Menşikov, fără a îndplii 
în prealabil obişnuitele frme de crtozie faţă de ministrul de extene, 
s-a prezentat personal în faţa Divanului, încăloînd toate normele dl· plmatice, şi a crut în termeni violenţi să fie Ceptate cererile sale. Drept urmare, Poarta a solicitat protcţia llgliei şi a Franţei" .  

ln Grecia antică, d espre u n  o rator a c ărui tăcere a fost 
cump ărată se spunea c ă  are „un bou pe limbă". Trebuie să 
rema1căm că acest bou era o monedă de argint de prove
nienţă egipteană 26• Despre il „Times u 27 m putea să spu
nem că, de dnd problma orientală s-a pus in nou la ordi
n ea zilei, a cesta a avut şi el n bou pe limbă, dacă nu pentu 

2* 
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a păstra tăcerea, cel puţin pentru a scrie ceea ce a scris. La 
început acest ziar dnventiv a sprij init intervenţia austriacă 
în Muntenegru, sub pretextuil că ste voiba de cauza creşti
nătăţii. Dar, după e a intervenit Rusia, ziaul a renunţat la 
acest argument, susiinînd că totul se reduce l a  o ceartă între 
biserica o rtodoxă şi cea c atol'ică,  ceartă •care nu p rezintă ni ci 
un interes pentru „ credincioşii " bisericii oficiale engleze. 
Apoi a început să publice numeroase materiale în legătură 
u importanţa pe care o p rezintă pentru Anglia comerţul cu 
Turia şi, deo arece această importanţă este mare, a tras con
cluzia că Marea Britanie n-ar avea decît de cîştigat dacă ar 
s chimb a comerţul liber turcesc pe tarifele vamale prohibitive 
din Rusia şi pe cele protecţioniste din Austria. In continuare, 
ziarul „Times " a încercat să demonstreze că, din punctul de 
vedere al aprovizionării cu produse alimentare, Anglia de
pinde de Rusia şi de aceea trebuie să se plece în tăcere în 
faţa concepţiilor geo grafice ale ţaru1lui. Plăcut compliment la 
adresa sistemului comercial ridi cat în slavă de „Times " şi 
atrăgăto r argument să afirmi că, pentru atenuarea dependen
ţei Angliei de Rusia, Marea Neagră trebuie să devină un lac 
rusesc, iar Dunărea un iluviu rusesc I Cînd „Times" a fost 
nevoit să părăsească această poziţie vulnerabilă, el a recuTs 
la afirmaţia larg răspîndită •că Imperiu� turc se destramă 
iremediabil, ceea ce este, după părerea ziarului „Times " ,  un 
argument decisiv în favoarea tezei că în momentul de faţă 
Rusia trebuie să devină executoarea testamentară şi moşte
nitoarea acestui imperiu. Apoi zi arul „Times " ajunge la con
cluzia că locuitorii Turciei trebuie să fie supuşi „doinaţiei 
pure " şi influnţei ivilizato are a Rusiei şi Austriei, amintin
du-şi vechea maximă că înţelepciunea vine de la Răsărit şi 
uitînd propria s a  afirmaţie recentă că „regimul pe c are 
Austria il menţine în provinciile şi în regateJe propriului ei 
imperiu este un regim samavolnic şi autoiitar, un regim de 
tiranie, neîngrădit prin lege " .  In încheiere, şi aceasta este 
culmea neobrăzării, „Times " se felicită pentru „strălucitele" 
s ale articole de fond în problma orientală !  

Intreaga presă londoneză, ziarele de dimrineaţă şi de seară, 
publicaţiile coidiene şi săptămînale, toate într-un glas s-au 
ridicat împotriva acesti „ziar de frunte " .  Cei de l a  „Mor
ning Post" 28 fac aprecieri ironi ce despre deşteptăciunea con
frai.lor lor de la „Times " ,  reproşîndu-le că răspîndesc în mod 
deliberat ştili false şi absurde. Ziarul „Moing Herald " 
spune că „Times " este „contempo ranul nostru evreo-austro-
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rus " ,  i ar „Daily News" 29 'Îll numeşte, pe scurt, „organul lui 
Brunnov" .  Perechea ziarului „Times " ,  „Morning Chronicle" 30, 
îl atacă direct, spunînd : 

„Gazetar.ii care propun ca Imperiul tuc să fie dat pe mina Rusiei în 
numele prosperităţii comerciale a wiei duzini de firme qreceşti au tot 
dreptul să revendice p entru ei monopolul agerimii de minte ! "  

„Moing Advertiser" 31 spune : 

„Ziarul «Times» are dreptate cînd spune că este singurul aprător al 
intereselor ruseşti. . . Este adevărat că el se tipăreşte în limba engleză. 
Dar aceasta este tot ce are englezesc în el. Cind este vorba de interesele 
Rusiei, el e Sesc p înă-n măduva oaselor• .  

Este neîndoielnic c ă  ursul rus nu-şi v a  retrage labele atîta 
timp cit e convins că „înţelegerea cordială" dintre Anglia şi 
Franţa 32 are n c aracter trecător. Din acest punct de vedere 
este interesant să relevăm o coincidenţă uimitoare. In aceeaşi 
zi în care „Times " încerca să-i convingă p e lordul Aberdeen 
şi pe lordul Clarendan că problema turcă nu reprezintă lecit 
o ceartă măruntă între Franţa şi Rusia, „le roi des droles " *, 
după cum obişnuieşte d-l Guizot săJl numească pe d-l Gra
nier de Cassagnac, a făcut în „Constituti o nnel " 33 descoperi
rea că toată p ovestea asta se reduce la o ceartă intre lordul 
Palmerston şi ţar. Intr-adevăr, citind aceste gazete, începi 
să-i înţelegi pe oratorii greci cu „boi" macedoneni pe limb ă 
pe vremea cînd Demostcne rostea înfl ăcăratele sale filipice. 

Oît priveşte aristocraţia britanică reprezentată prin u
venul de coali ţie, ea n-ar ezita la nevoie să sacrifice intere
sele naţionale ale Angliei în folosul intereselor ei particu
lare de clasă şi să îngăduie consolidarea unui despotism tîhăr 
în Răsărit, în speranţa di va găsi ac olo n sprijin pentru oli
garhia ei firavă din Apus. La rîndul său ,  Ludovic-Napoleon 
ezită. Toate simpatile sale sînt de partea autocratului , l 
cărui sistem de guvenare el 1'a introdus in Franţa, iar toate 
anipatiile sale sînt îndreptate împotriva Angliei, al cărei 
sistem parlamentar l-a distrus în Franţa. In afară de aceasta, 
dică el va permite ţarului să jefuias că în Răsărit,. s-ar putea 
ca acesta să-i permită lui s ă  j efuiască în Apus. Pe de altă 
p arte, el nu este absolut sigur de sntimentele „Sfintei 
Alianţe " faţă de „hanul parvenit" .  De aceea el duce o politică 
de d1pli citite, vrînd să tragă pe sfoară marile puteri din Eu
ropa, aşa m, Ia timpul său, a tras pe sfoară paridele p arla-

* - „reqele bufonilor•. - Nota Trad. 
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entare din Adunrea naiionlă a F-anţi. Fraternizînd osten
taiv cu lordul Stratfoo de Redcliffe, mbasadorul englez în 
Turcia, l oaută totodată să intre în graâile principesei ruse 
von Liven, făcîndu-i proisiuni dintre cele mi măgulitoare, 
şi în acelaşi timp trimite la curtea isultanllui pe d-l de la 
Cour, partizan înlăcărat al unei alianţe austro-franceze în 
locul unei alianţe anglo-franceze. El ordonă flotei de la Tou
lon să plece în apele greceşti şi  a doua zi anunţă în „Moni
teur" că această măsură a fost 1luată fără o înţelegere preala
bilă cu Anglia. Dispunind unuia dintre organele sa1le, ziarul 
„Le Pas " 34, să prezinte problema orientală ca fiind foarte 
importantă p entru Franţa, el permite în acelaşi timp celuilalt 
organ al său, ziarul „Le Constituionnel " ,  să afirme că în 
această problemă 1sînt în j o c  interese ruseşti, austriece şi  en
gleze, că interesele Franţei sînt numai indirect atinse aici şi 
că de aceea ea are o poziţie absolut independentă. Cine va 
oferi mi mJlt, Rusia sau Anglia ? Iată cum se pune pentru 
el problema. 

Scris de K .  Marx la 25 martie 1853 

Publicat în ziarul „New York Daily 
Tribune " nr. 3.739 din 11 aprilie 1853 

Semnat : K a r I M a  r x 
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Friedrich Engels 

Problema turcă 

Abia în ultimuJ timp publicul vest-european şi american 
a căpătat posibilitatea de a-şi forma o idee mai mult s au mai 
puţin jstă despre problema turcă. Bînă la insurecţia greacă 35, 
Turcia era di n toate punctele de vedere o terna incognita * 
şi imaginea obişnuită pe care publicul şi-o făcea despre 
a ceastă ţră se b aza mai U'înd pe poveşti.e din „O mie şi 
una de nopţi " decît pe fapte istorice. E adevărat că repre
zentanţii dipJomatici oficiaJ1 care au funcţionat în această 
calitate în Turcia se lăudau că posedă cunoştinţe mai pre
cise ; dar şi aceste cunoştinţe erau extrem de sumare, deoa
rece ni ci unul intre aiceşti reprezentnţi oficiali nu şi-a dat 
vreodată osteneala să înveţe limba tucă, limba slavilor de 
sud sau greaca modernă ; ei S'au bazat u toţii, fără nici o 
excepţie, pe comunicările tendenţioase le translatorilor 
grecii şi ale negustorilor frani **. In pluis,  aceşti diplomaţi 
trîndavi îşi pierdeau întotdeauna timpul cu intrigi de tot fe
luJ ; printre ei, Joseph von Hammer, istoricul german al Tur
ciei, constituie singura excepţie ono rabilă . Jceşi domni nu 
au cercetat cîtuşi de puţin viaţa p polui, instituţiile şi orîn
duirea so cială a ţării,  ci s-au interesat î n  mod exclusiv de in
trigile de la curte, în specil de fanaioii 36 grei, de aceşti 
vicleni mijlocitori între două părţi, illtre care fiecare era la 
fel de prost iformată asrpra s tării reale a fo rţelor şi resur
selor celeilalte. Noţiunile şi opidile rraiiţionale bazate pe 
asemenea informaţii lamentabile au fomat timp îndelungat 
- şi, orioît de ciudat ar părea, fo rmează în mare măsură şi 
astăzi - temelda tuturor acţimilor diplomaţiei occiden
tle în ceea ce priveşte Turcia. 

* - pămînt necunoscut. - Nota Trad. 
** - adică occidentali (franci - denumire pn care în Orientul apro

piat sînt desemnaţi în mod curent lcuitorii Eiopei de vest) . - Nota Red. 
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D ar în imp ce Angli a, Franţa şi timp îndelungat chiar 
Austria au bîjbiîit pe întuneric în căutarea unei poliiCi orien
taile bine definite, o altă putie le-a luat-o î nainte. In Rusia, 
ea î nsăşi o ţară cu condiţii s ooiale, moravuri, tradiţii şi insti
tuţii semiasiatice , s•au găsit destui oameni care să înţeleagă 
adevărata situaţie a Turciei şi caracterul i. Religia Rusiei 
este religia a nouă zecimi din populaţia Turciei europene ; 
limba ei aproape că nu se deosebeşte de limba pe care o vor
besc 7.000.000 de supuşi turci ; iar binecunoscuta uşurinţă cu 
care ruşii învaţă s ă  vorbeaScă limbi străine, chiar fără s ă  le 
stăp înească la perfecţie, a dat agenţilo r  ruşi, bine plătiţi pen
tru serviciile lor, posibilitatea de a se familiariza fără greu
tate cu afacerile turceşti. Şi guvernul rus a ştiut demult să 
profite de pe urma poziţiei sale extrem de favorabile în sud
estul Europei. Sute de agenţi ruşi au cutreierat Turcia, stră
duindu .. se să sugereze creştinilor o rtodocşi ideea că împ ăra
tul pravoslavnic este capul bisericii răsăritene oprimate, 
p rotecto rul şi izbăvito rul ei firesc, care în cele din urmă o va 
elibera ; în o chii sla'ilo r  de sud i au căutat în special să-l 
înfăţişeze pe acelaşi împărat în calitatea lui de ţar atotputer
nic, care mai devreme sau mai tîrziu va uni sub acelaşi scep
tru toate ramurile maii rase slave şi va face din ea rasa do
minantă în Europa. Clerul bisericii o rtodoxe a organizat de 
mult o vastă conspiraţie p entru răspîndirea acestor idei. 
Aurul rusesc şi influenţa rusă au contribuit, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, la izbucnirea insurecţiei sîrbilor din 
1804 37 şi a insurecţiei grecilor din 182 1 .  Şi o riunde paş alele 
turceşti ridicau stindardul răscoalei împotriva guvenului 
central, acolo nu lipseau niciodată intrigile ruse şi b anii Ru
siei. Şi atunci cînd în felul acesta problema situaţiei interne 
a Turiei îi punea definitiv în încurcătură pe diplomaţii oc
cidentali , care ştiau despre adevărata stare a lucTurilor exact 
atît oît ştiau despre omul din lună, se declara război, trupele 
ruseşti intrau în Balcani şi din teritoriul Imperiului otoman 
se smulgea bucată după bucată. 

Este adevărat că în cursul ultimilor treizeci de ani s-a fă
cut mult pentru informarea opiniei publice asupra situaţiei 
din Turcia. Filologii şi criicii germani ne-au făcut cunoscută 
istoria şi literatura turcă ; rezidenţii englezi şi comercianţii 
englezi au strîns un bogat material informativ cu privire la 
rînduielile sociale ale imperiului. Dar p re a  înţelepţii diplo
maţi par a pivi cu diispreţ toate aceste lucruri şi se cram
ponează cu încipăţînare de tradiţii izvorîte din cunoaşterea 
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basmelor orientale şi consdlidate prin oveştile nu mai puţin 
Uimito are ale celei mai corupte clici de tarabagii g reci din 
c îte au existat vreodată în ·lume. 

Şi c are a fost rezultatul firesc ? D atorită ignoranţei, obtu
zităţii, ezitărilor pemanente şi laşităţii guvenelor occiden
tale, in toate problemele esenţiale Rusia şi-a atins în mod 
constant, unul după altll, ţelurile propuse. Incepînd cu b ătă
lia de la Navarilo 38 şi terminînd cu ictula ·criză orientală, 
acţiunile puteriilor occidentale au fost fie zădrniite de cer
turi reciproce, datorate în cea mi mare parte comunei lor 
necuno aşteri a problemelor o rintale şi invidiei meschine 
c am pentru mentalitatea o rientală trebuie să i fost cu totul 
de neînţeles, fie exercitate în aşa f� încît au servit irect 
interesele Rusiei. Şi nu numai grcii, atît c ei din Grecia c ît 
şi c ei din Turcia, oi şi slavii văd în Rusia protectoarea lor 
firească ; mai mult, însuşi guvernul de la Constantinopol, 
pierzînd tot mai mult nădej dea că va reuşi vreodată să-i facă 
pe amb as adorii puterilor o ccidentale - aceşti diplomaţi c are 
sînt fo arte mîndri de totala lor incapaoitate de a-şi forma o 
părere proprie despre treburile turceşti - s ă  înţeleagă ne
voile arzătoare şi situaţia relă a ţării, însuşi guvernul turc 
este de fiecare dată nevoit să apeleze la bunăvoinţa Rusiei ş i  
să ceară p rotecţie de l a  o putere c are declară făţiş c ă  este 
ferm hotărîtă să lunge pe toţi turcii dincolo de Bosfor şi să 
îfigă crucea sfîntuilui Andrei pe minaretele sintei Sofia. 

In pofida tradiţiei diplomatice, aceste tentaive neconte
nite şi reuşite ale Rusiei au provo c at în cele din urmă în 
cabinetele puterilor din Europa ocidentală presimţirea vagă 
şi nedesluşită a unui pericol apropi at. A ceastă presimţire a 
determinat guvernele occidentale să prodame, drept mijloc 
diplomatic suveran, principiul c ă  menţinerea statu-quo în 
Turci a este o condiţie indispens abia ă pentru pacea lumii. Unii 
oameni de stat contemporani c are recurg la fraze pompo ase 
pentru a-şi c amufla incpacitatea n-ar fi putut să-şi vădească 
mai limpede i gnoranţa şi neputinţa decît prin această axiomă, 
c are, rămînînd tot impul literă mo artă, a devenit în ultimii 
douăzeci de ani o tradiţie sfîntă, la fel de venerabilă şi de 
intangibilă ca Magna Charta a regelui Ioan 39• A menţine 
statu-quo ! Desigur că tocmai pentru menţinerea acestui statu
quo Rusia a instigat la revoltă în Serbia, a făcut Grecia inde
pendentă, şi-a asumat p rotecto ratul asupra Moldovei şi Vala
hiei şi a păstrat o parte din Amenia I Anglia şi Franţa n-au 
mişcat un deget în timpu[ oînd au fost s ăvîrşite toate acestea. 
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O singură dată au dat ele smne de viaţă, şi anume în 1849, 
oind au trebuit să ia sub protcţia lor nu Turcia, ci pe emi
granţii maghiari 40• După părerea diplomaţiei europene şi 
chiar a presei europene, întreaga problmă orientală se re
duce la următoarea dilemă : 1saiu ruşii la Constninopol, sau 
menţinerea statu-quo. Nimic altceva lecit 1această alternativă 
nu le-a trecut vreodată prin minte. 

Iată, de pildă, ce ·scrie presa londoneză. Ziarul „Times" 
pledează pentru dezmembrarea Turciei şi deilară că rasa 
turcă nu mai este capabilă să guveneze acest Olţ minunat 
al Europei. Abil ca întotdeauna, „Times" ·atacă cu îndrăz
neală vechea tradiţie diplomatică a menţinerii statu-quo şi 
declară că acest lucru este cu neputinţă. Acest ziar se stră
duieşte din răsputeri să demonstreze din diferite puncte de 
vedere imposibilitatea acestei menţineri şi să dştige simpa
tiile Angliei de partea unei noi cruciade împoriva ultimilor 
urmaşi ai sarazinilor. Nimni nu va tăgădui că ataicarea atît 
de necruţătoare a unei fraze tradiţiona•le şi lipsite de sens, care 
acum două luni mai era literă de evanghelie şi pentru „Times" , 
constituie un merit. Dar oricine cunoaşte acest ziar ştie de 
asemenea că această neobişnuită îndrăzneală serveşte în mod 
direct interesele Rusiei şi Austriei. Premisele juste formulate 
în coloanele ziarului „Times " cu priire la imposibilitatea to
tală de a menţine Turcia în starea ei actuală nu servesc decit 
pentru a pregăti publicul englez şi întreaga lume penru mo
mentul cînd punctul principal din testamentul lui Petru cel 
Mare 41,  cucerirea Bosforului, va fi devenit un fapt împlinit. 

Punctul de vedere opus este rprezentat de „Daily N ews " ,  
organul liberaliUor. „Times" are cel puţin meTitul de a i se
zisat latura nouă şi justă a problemei, ce-i drept, pentru a o 
denatura apoi în vederea unui scop interesat. In coloanele 
ziarului libl, dimpotrivă, domneşte o claritate deplină . 
care însă nu este decît expresia spiritului filistin. Intr-adevăr, 
„Daily News" nu vede mai departe de piagul casei sale. El 
îşi dă foarte bine seama •că, în împrejurările actuale, dez
membrarea Turciei trebuie să-i aducă pe ruşi la Constantino
pol, că aceasta ar i o lovitură grea pentru Anglia, că pacea 
lumii întregi ar fi amninţată în acest caz, că comerţul pe 
Marea Neagră ar i subminat şi că ar deveni necesa" să se 
procedeze la întărirea bazelor britanice şi a flotei britanice 
din Mediterană. De aceea „Daily News" se străduieşte să 
stîrnească indignare şi teamă în rînduri[e publicului englez. 
N-ar fi oare o împărţire a Turciei o crimă la fel de mare ca 
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şi împărţirea Poloniei ? Nu au o are creştinii mai mlltă liber
tate religioasă în Turcia deaît în Austria ,şi în Rusia ? Nu este 
oare guvenul turc un guvern moderat şi părintesc,  care per
mite diferi telor naţiuni, religii şi oorporaţii locile să-şi con
ducă singure treburile ?  Nu este oare Turcia un paradis în 
comparaţie u Austria şi Rusia ? Oa'e viaţa şi proprietatea 
nu sînt garantate în această ţară ? Şi oare nu este volumul 
schimburilor dintre Marea Britanie şi Tmcia mai mare decît •cel 
al schimburilor ei cu Austria şi Rusia la un loc ? Nu se dezvoltă 
oare aceste schimburi pe an ce trece ? Urmează apai, concepută 
în termeni d1tirambici, în măsura în care „Dily News " este 
în genere în stare să folosească ditirambii, o apoteoză a 
Turciei, a tucilor şi a tot ce e turcesc, ·ceea ce trebuie să 
pară cu totul de neînţeles pentu majoritatea cititorilor săi. 

Explicaţi a  acestui straniu entuziasm faţă de turci poate 
fi găsită în lucrările lui David Urquhart, esquire, membru l 
parlamentllui. Acest gentleman, scoţian de origine, stăpînit 
de ideile medievale şi patiarhale răspîndite în ţara sa, dar 
avînd o educaţie modenă de englez civHizat, după ce timp 
de trei ani a luptat în Grecia împ otriva tucilor, a ajuns în 
Tmcia şi a fost ,prJmul dintre airatorii entuziaşti ai turci
lor. In trncătorile Pindului şi ale Balcanilor, acest scoţian ro
mantic s-a simţit ca la el acasă. Lucrările sale despre Turcia, 
deşi .conţin nrnemase informaţii preţioase, pot i reduse la 
următoarele trei p aradoxuri, care glăsuJesc textua. astfel : 
1 )  dacă d'l Urquhart nu ar fi cetăţean britanic, el ar prefera 
fără doar şi poate să fie .turc ; 2) dacă nu ar i clvin presbite
rian, el n�ar doi să aparţină nici unei ilte religii în afară de 
cea mahomedană, şi 3) Anglia şi Turcia sînt singurele două 
ţări din lume care se bucură de autoguvenare şi  de libertate 
civilă şi religioasă. Acelaşi Urquhart a devenit de atunci pen
tru toţi liberalii englezi care îl combat pe Palmerston cea mai 
mare autoritate în problema O'ientală şi .e[ este aceJa care 
fnizează ziaului „Daily News " materialul pentu panegi
ricele în cinstea Turciei. 

Singuul argument .demn de a i luat în seamă al partiza
nilor acestui punct de vedere este următorul : ,,Se spune că 
Turcia a intrat în declin ; dar unde vedeţi declinul ? Oare în 
Turcia nu are ,loc o răspîndire rapidă a civilizaţiei şi o largă 
dezvoltare a comerţului ? Acolo unde voi nu vedeţi decît de
clin, statisticile noastre nu arată decît progres " .  Ar i însă o 
mare greşeală .să atibui exclusiv Turciei dezvoltarea comer
tului pe Marea Neagră, şi totuşi aşa se procedează în cazul 
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de faţă. Este c a  şi cum posibiilităţile de dezvoltare industrială 
şi comercială ale Olandei - ţară c are c onstituie o c ale de 
trecere spre cea mai mare parte a teritoriului G emaniei -
ar i apreciate după volumul imens al exporului şi importu
lui ei ,  lin care nouă zecmi reprezintă n simpJu tranzit .  Ceea 
ce însă în cazul Olandei orice statistician ar considera ca o 
greşeală grosolană, întreaga presă liberlă din Anglia, inclu
siv erudita revistă „Economist" ,  încea1că în cazul Turciei s ă  
prezinte publicului credul drept adevărat. Ş i  cine face comerţ 
în Turcia ? In nici un caz tu1cii. Pe vremea cînd i se flau 
în stare primitivă nomadă, metoda Jar de a face c omerţ se 
rezuma la jefuirea caravanelor ; acum, cînd sînt ceva mai ci
vilizaţi , ea se rezumă la tot felul de biruri samavolnice şi îm
pilatoare. Grecii, armeni i, slavi şi occidental. stabiliţi în 
marile porturi ale ţării ţin în mîinile lor întregul comerţ şi 
n-au absolut ii un motiv să le recunoscători beilor şi pa
şilor turci pentru posibilitatea de a-l prnctica. Dac ă  aţi scoate 
pe toţi turcii din Europa, comerţul nu ar avea imic de suferit 
de pe urma acesti fapt. Cît priveşte progresul civilizaţiei 
în general, cine sînt purtătorii lui în toate părţile Turciei eu
ropene ? In nici un caz turcii, care sînt puţini la număr şi îm
prăştiai în toată ţara ; cu excepţia Constantinopolului şi a 
vreo două-trei mici districte rurale, nici nu se poate spune că 
ei au format undeva aşezări compacte. In toate oraşele şi cen
trele comerciale, burghezia greacă şi  slavă este aceea care re
prezintă reazemul adevărat al oricărui gen de civilizaţie care 
pătrunde realmente în ţară. Această p arte a populaţiei devine 
tot mai bogată şi mai influentă, iar turcii trec tot m ai mult 
e planul al doilea. Dacă n-ar avea monopolul funcţiilor ci
vile şi militare, ei ar dispărea foarte curînd. Dar în viitor 
acest monopol va deveni imposibil şi puterea lor se va trans
foma în neputinţă, menţinîndu'se doar ca o piedi c ă  în c alea 
progresului. Cert este că de turci trebuie să scăpăm. A spune 
însă că acest lucru poate i făcut numai înlocuindu-i prin 
ruşi şi austrieci înseamnă a spune totodată că actuala con
figuraţie pitică a Europei va dura veşnic .  Dar cine se va 
încumeta să facă o asmenea afirmaţie ? 

Scris de F. Engels 
la sfirşitul lnii martie 1853 

Publicat ca articol de fond 
în ziurul „New York Daily Tribune" 
nr. 3.746 din 19 aprilie 1 853 
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Karl Marx 

Conspiraţia de la Berlin 

Londra, vineri 1 aprilie 1853 

In sfîrşit are şi Prusia, a cincea dintre „marile puteri " , feri
citul prilej de a aduce contribuţia ei la importantele descope
rii făcute de poliţia austriacă în legătură cu „maşinaţiile de
magogice" ale revoluţion arilor '2• 

„Guvernul - ne asigură organele lui oficiale -, căpătînd dovezi 
sigure că liderii partidului d emocrat au avut legături p ermanente cu pro
paganda revoluţionară, a ordonat ca la 9 martie să se efctueze la Berlin 
perchezjţii domiciliare, cu care prilej au putut fi arestate 40 de persoane. 
Printre cei arestaţi figurează Str"ckfuss şi foştii deputaţi în Adunarea 
naţională a Prusiei : Berends, Waldeck şi alţii. S-au făcut percheziţii domi
ciLiare la 80 de persoane suspectate de participare la conspiraţie. S-au 
găsit arme şi muniţii" .  

Nemulţumindu-se c u  publicarea acesto r „fapte senzaţio
nale" în ziarele sale oficiale, guvernul prusian a găsit de cu
viinţă să le comunice telegrafic ministerului de externe 
britanic. 

Pentru a dezvălui misterul acestei noi farse poliţieneşti, 
este necesar să ne întoarcem puţin înapoi. La două luni după 
lovitura de stat a lui Bonaparte, d-l Hinckeldey, şeful poliţiei 
berlineze, şi subalternul său, consilierul de poliţie Stieber, 
s-au înţeles între ei ca unul să ajungă un Maupas prusian ,  
iar celălalt u n  Pietri prusian. Se vede c ă  faimoasa atoputer
nicie a poliţiei franceze nu le dădea pace. Hinckeldey s-a 
adresat d-lui von Westphalen, ministrul de interne, un reac
ţionar fanatic şi  mărginit (d-l von Westphalen fiind cumnatul 
meu, am avut toată po sibilitatea să-mi dau seama care sînt 
posibilităţile sale intelectuale) , şi,  prezentînd într-o lumină 
falsă întreaga situaţie, a stăruit asupra necesităţii de a con
centra în mîinile şefului poliţiei berlineze toate forţele poli
ţieneşti ale statului p rusian. El a afirmat că, pentru a se 
imprima acţiunilor poliţiei mai multă operativitate, ea tre-
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buie să fie independentă de ministrul de interne şi să-i fie 
încredinţată exclusiv lui, adică lui Hinckeldey. Ministrul 
von Westphalen reprezintă cercurile ultrareacţionare ale 
aristocraţiei prusiene, în timp ce d-l von Manteuffel, preşe
dintele consiliului de miniştri, reprezintă vechea birocraţie. 
Ei sînt rivali, iar primul a văzut în propunerea lui Hinckeldey, 
deşi îngusta în mod vădit sfera de activitate a propriului său 
departament, un mijloc de a da o lovitură rirvalului său, al 
cărui frate, d-l von Manteuffel, ocupa postul de director în 
ministerul le interne şi avea însărcinarea specială de a c on
trola intreaga poliţie. D-l von Westphalen a supus deci pro
punerea lui Hinckeldey consiliului de stat, care lucrează sub 
preşedinţia regelui în suşi *. 

D ezbaterile au fost foarte înverşunate. Manteuffel, susţinut 
de principele Prusiei, a combătut planul de creare a unui mi
nister independent al poliţiei. Regele înclina spre propunerea 
d-lui von Westphalen şi, în încheiere, a propus o soluţie solo
monică, declarînd că, urmînd exemplul lui Bonaparte, va în
fiinţa un minister al poliţiei „ dacă necesitatea unei asemenea 
măsuri îi va fi dovedită prin fapte " .  Atunci Hinckeldey şi 
Stieber au ales afacerea comuniştilor de la Colonia pentru 
a furniza asemenea fapte. Cunoaşteţi, desigur, isprăvile eroice 
săvîrşite de aceşti doi indivizi la procesul de la Colonia 43• 
Dup ă  terminarea acestui proces, guvernul prusian a hotărît 
să-l înainteze în slujbă pe Stieber, acest sperjur notoriu, care 
este huiduit ori de cîte ori se arată pe străzile Coloniei, şi l-a 
numit director al poliţiei din Colonia. Au intervenit însă 
d11 Befmann-Hollweg şi alţi deputaţi conservatori bine i nten· 
ţionaţi din Prusia renană, prevenind pe miniştri că o astfel 
de insultă făţişă adusă opiniei publice din această provincie 
ar putea avea consecinţe foarte grave într-un moment cînd 
B onaparte agită problema frontierelor naturale ale Franţei 44• 
Guvernul a cedat, mulţumindu-se s ă-l numeasc ă  pe Stieber 
directorul poliţiei de la Berlin, drept recompensă pentru sper· 
jurul comis la Colonia şi pentru furturile s ăvîrşite la Londra. 
Lucrurile s-au oprit însă aici. Dorinţa d-lui Hinckeldey de a 
se crea pentru el n minister independent al poliţiei nu a 
putut i îndeplinită pe baza materialelor procesului de la 

* - Frederic-Wilhelm al !V-lea.  - Nota Red. 
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Colonia. Hinckeldey şi Sti eber au hotărît să aştepte un prilej 
mai favorabil. Din fericire, a survenit între timp insurecţia 
de la Milano. Stieber a efectuat imediat douăzeci de arestări 
la Berlin .  Dar rezultatele o bţinute erau prea ridicole pentru 
a justifica deschiderea unei aţiuni judiciare. A urmat ap oi 
atentatul Libenyi, şi aceasta l-a deteminat pe rege s ă  ia o 
hotărîre. Cuprins de teamă şi îngrij orare, el s-a convins re
pede de necesitatea de a avea un minister independent al 
poliţiei, şi în felul acesta HinckJdey şi-a văzut visul împlinit. 
Un decret regal a făcut din el un Maupas al Prusiei, în timp 
ce fratele d-lui von Manteuffel şi-a prezentat demisia. Dar 
p artea cea mai uluitoare a comediei abia urma să vină. Nici 
nu apucase d-l Hinckeldey să se instaleze bine în noul său 
post, cînd „marea conspiraţie de la Berlin" a şi fost descope
rită. Această conspiraiţie a fost deci pus ă la cale în mod special 
pentru a doedi că d-l Hinckeldey este un om indispensabil. 
Ea a fost darul pe care d-l Hincke1dey l-a făcut regelui său 
imbecil în s chimbul autocraţiei poliţieneşti, proaspăt dobîndită 
de el. AdjunCtul lui Hinckeldey, ingeniosul Stieber, care a 
descoperit la Colonia că toate scrisorile care s e  încheie cu 
uvintele „salutare" şi „frăţie" vădesc fără îndoială existenţa 
unei conspiraţii comuniste, a făcut acum descoperirea că de 
la o vreme încoace a apărut la Berlin n număr ameninţător 
de „pălării calabreze" şi că p ălăria calabreză este făr. îndo
i ală „ semnul convenţional " al revoluţionarilor. Pe baza acestei 
importante descoperiri, Stieber a operat la 18 martie cîteva 
arestări mai ales printre muncitori şi străini, care au fost acu
zaţi că poartă p ăl ării calabree. La 23 ale aceleiaşi luni s-a 
făcut o percheziţie la domiciliul comerciantului Karl Delius 
din Magdeburg, fratele unui deputat in camera a doua ; acest 
negustor avea de asemenea o pasiune fatală pentru p ăl ăriile 
calabreze. ln ·cele din urmă, aşa cum am arătat la începutul 
acestui articol, la 29 ale lunii trecute a fost săvîrşită la Berlin 
marea lovitură de s tat împ otriva pălăriilor calabreze. Toţi cei 
care cunosc cît de cît opoziţia j alnică a lui Waldeck, Be
rends & Co . vor rîde amuzaţi de „ armele şi muniţiile" găsite 
la aceşti ultrainofensivi urmaşi ai lui Brutus. 

Dar, oricît de lipsită de sens ar apărea această comedie 
poliţienească pe care d-nii Hinckeldey şi Stieber au pus-o la 
cale din motive pur personale, ea nu ste lipsită de semnifi-
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caţie. Guvernul prusian este exasperat de rezistenţa pasivă pe 
care o întîmpină pretutindeni . In atmosfera unei apatii apa
rente, el simte suflul revoluţiei. El este cuprins de desperare 
pentru că nu găseşte într-o formă p alpabilă acest spectru şi 
are impresia că a scăpat de un coşmar ori de cite ori .poliţia 
îi poate oferi o întruchipare reală a acestui adversar omni
prezent, dar invizibil. Guvenul a trecut la atac ; el va con
tinua s ă  atace şi va reuşi să transforme rezistenţa pasivă a 
poporului într-o rezistenţă activă. 

Scris de K. Marx la 1 aprilie 1 853 

Publicat 
în ziarul „New York Daily Tribune• 

nr. 3.745 din 18 aprilie 1853 
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Friedrich Engels 

Care va fi soarta Turciei europene ? 

Am văzut cum, din cauza ignoranţei lor îndărătnice, a ru
tinei lor tradiţionale şi a ·apatiei lor mintale ereditare, oame
nii de stat din Europa evită orice încercare de a da un r ăspuns 
la această întrebare. Aberdeen şi Palmerston, Metternich şi 
Guizot, fără să mai vorbim de succesorii lor republicani şi 
constituţionali din anii 1848-1852, al căror nume nu va fi 
niciodată menţionat de po steritate, toţi au pierdut n ădej dea 
de a mai găsi vreo soluţie în această problemă. 

Intre timp însă Rusia înaintează pas cu pas, încet dar sigur, 
spre Constantinopol, în pofida tuturor notelor diplomatice, 
intrigilor şi manevrelor Franţei şi ale Angliei. 

Şi deşi această înaintare necontenită a Rusiei este consta
ta tă de toate partidele din toate ţările Europei, nimeni dintre 
oamenii de stat oidali n-a fost în stare s-o explice. Ei văd 
efectele, văd chiar 1consecinţele finale, dar cauza le rămîne 
ascunsă, deşi totul se explică cit se po ate de simplu. 

Mobilul puternic care împinge Rusia să pună stăpînire pe 
Constantinopol nu este altceva lecit chiar mij locul care fu
sese menit s-o împiedice să ajungă acolo, adică teoria gău
n oasă a menţinerii istatu-quo, care n-a fost aplicată n kiodată. 

Ce reprezintă acest statu-quo ? Pentru supuşii creştini ai 
Porţii el înseamnă pur şi simplu 1permanentizarea oprimării 
lor de către turci, Atîta vreme cit rămîn sJb jugul turcesc, ei 
vor vedea în c apul bisericii greco-ortodoxe, în conducătorul 
celor 60.000.000 ·de ortodocşi, indiferent ce ar fi el în alte 
privinţe, pe eliberatorul şi ocrotitorul lor firesc. Aşa se face 
că însuşi si stemul diplomatic care fusese anume inventat pen
tru a împiedica cotropirile ruseşti în Turcia sileşte pe cele 
1 0.000.000 de creştini ortodocşi din Turcia europeană să ape
leze la ajutorul Rusiei. 

3 - Ma rx-Engels. Opere, voi. 9 
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Să exammam faptele aşa cum le cunoaştem din istorie. 
Incă înainte de domnia Ecaterinei a II-a, Rusi a n-a lăsat să-i 
s cape nici un prilej de a obţine avantaj e în Moldova şi Va
lahia. In cele din urmă, la încheierea tratatului de la Adria
nopole (1 829) '5, ea a reuşit să obţin. prvilegii atît de largi, 
incît Principatele romîne sînt în prezent în mai mare măsură 
supuse Rusiei decît Turdei. In 1 804, cînd a izbucnit revoluţia 
sîrbă, Rusia a luat imediat sub p rotecţia ei pe rebelii „raia"  şi, 
după ce i-a sprijinit în două 'ăzboaie, le-a garantat prin două 
tratate independenţa ţării lo r în conducerea treburilo r in
tene 46• Dar cine a decis deznodămîntul luptei în timpul răs
coalei greceşti î Nici comploturile şi rebeliunile lui Ali-paşa 
din ! anina, nici b ătălia de la Navarino, nici armata franceză 
din Mareea şi nici conferinţele şi protocoalele de la Londra, 
ci marşul armatei ruse de suib ·comanda lui Dibici, care trecuse 
Balcanii şi intrase în valea Mariţei 47• Şi, în timp ce Rusia pro
ceda fără teamă la dezmembrarea Turciei, diplomaţii occiden
tali continuau să garanteze şi să proclame ca ceva sacru men
ţinerea statu-quo şi inviolabilitatea teri toriului Imperiului 
otoman I 

Atîta imp cît politica tradiţională, constînd în a menţine 
cu orice p reţ statu-quo şi independenţa Turciei în starea ei 
actuală, va constitui prin cipiul călăuzitor al diplomaţiei occi
dentale, nouă zecimi din populaţia Turciei europene vor vedea 
în Rusia singurul lor sprijin, vor vedea în ea pe eliberatoarea 
lor, pe mesi a l lor. 

Să presupunem o clip ă că stăpînirea turcă pe terito riul 
peninsulei greco-slave a fost li chidată şi că acolo există o 
formă de guvernămînt mai co respunzătoare intereselor po
porului. Care ar fi în acest caz poziţia Rusiei ? Este un fapt 
notoriu c ă  în fiecare dintre statele care au luat n aştere pe 
teritoriul turcesc şi care au dobîndit o independenţă totală 
sau parţială s-a format un puternic partid antirus. Şi dacă 
acest lucru s-a întîmplat într-o vreme cînd ajutorul Rusiei era 
singura garanţie împotriva oprimării turceşti, la ce va trebui 
să ne aşteptăm atunci cînd teama în faţa acestei oprimări va 
fi dispărut î 

Dar dacă dominaţia turcească va fi alungată dincolo de 
Bosfo r, dacă diferitele naţionalităţi care populează Peninsula 
balcanic ă vor dobîndi libertatea şi dacă li se va acorda liber
tatea credinţei, dacă se vor des·chide larg porţile pentru pla
nurile şi maşinaţiile tuturor marilor puteri europene, pentru 
tendinţele şi interesele lor contradictorii, nu v a  provoca oare 
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aceasta un război general ? Aceasta este întrebarea pe care o 
pune diplomaţia laşităţii şi a rutinei. 

Desigur, nu trebuie să ne aşteptăm ca Palmerstonii, Aber
deenii, Clarendonii ,şi diferiţii miniştri de externe de pe c on
tinent să fie capabili de a,a ceva. Ei se îngrozesc numai 
gîndindu-se la aceasta. Dar acela care, studiind istoria, a în
văţat să ţină seama de veşnicele prefaceri care au loc în 
destinele oamenilor, în care nimic nu e stabil în afară de 
instabilitatea însăşi, nimic nu e constant în afară de incon
stanţa însăşi, acela care a urmărit mersul implacabil al isto
iei,  ale cărei roţi se rostogolesc n ecruţător p este ruinele im
periilor, strivind fără pic de îndurare generaţii întregi, într-un 
cuvînt acela care nu închide ochii asupra faptului că niciodată 
apelurile dmagogice sau proclamaţiile s ediţioase nu pot avea 
efecte atît de revoluţionare -ca faptele siple ş i  evidente ale 
istoriei, acela care a înţeles şi a apreciat caracterul profund 
revoluţionar l epo cii actuale, în care aburul şi vîntul, elec
tricitatea şi tiparul, artileria şi minele de aur conlucrează 
pentru a produce într-un singur an mai multe schimbări şi re
voluţii decît aveau loc înainte în decursul unui secol întreg, 
acela, desigur, nu s e va teme să privească în faţă o problemă 
istorică pentru uni-eul motiv că soluţionarea ei adecvată ar 
putea să ducă la un război european. 

Nu, diplomaţia şi guvernele, care acţionează în maniera 
veche, nu vor rezolva niciodată această dificultate. Soluţiona
rea problemei tu'ce, ca şi aceea a altor prnbleme mai, va 
reveni revoluţiei europene. Şi nu facem nicidecum o decla
raţie prezumţioasă afirmîn d  că această problemă, în aparenţă 
străină, ţine pe drept cuvînt de sfera acestei mari mişcări. 
Incepînd din 1 789, hotarele revoluţiei înaintează neîncetat. 
Ultimele ei ivanp ostui au fost Varşovia, Debreţin şi Bucu
reşti ; avanpostuile viitoarei revoluţii trebuie să fie Peters
burgul şi Constantinopolul. Acestea sînt cele două puncte 
vulnerabile în care trebuie atacat colosul antirevoluţionar rus. 

Orice încercare de a schiţa planul detaliat al unei even
tuale împărţiri a teritoriului Turciei europene nu ar fi decît 
n simplu joc al fanteziei. S e  pot întocmi cel puţin douăzeci 
de proiecte de acest gen, toate la fel de plauzibile. Noi însă nu 
ne propunem să întocmim programe fanteziste ; nu vrem decît 
să tragem concluzii generale din fapte incontestabile. Privită 
din acest punct de vedere, problema prezintă un dublu aspect. 

3* 
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In primul rînd, este o realitate de netăgăduit că peninsula 
denumită în mod obişnuit Turcia europ eană constitie bnul 
firesc l rasei slavilor de sd, pe care ei [-au moştenit de la îna
intaşii lor. Din 12.000.000 de locitori, 7.000.000 aparţin acestei 
rase. Ea stăpîneşte acest p ămînt de douăsprezece secole. Cu 
excepţia unei 1populaţii rare, de origine slivă, care însă a 
adoptat limba greacă, rivali ai slavilor sînt numai b arbarii 
turci sau arnăuţi, care au fost înfieraţi demult ca duşmani 
inveteraţi ai oricărui progres . In opoziţie cu ei, slavii de sud 
sînt, în districtele din interiorul ţării, unicii purtători ai civi
lizaţiei. Deşi încă nu constituie o naţiune, i au în Serbia un 
nucleu naţional puternic şi relativ cult. Sîrbii au o istorie şi 
o literatură proprie. Actuala lor autonomie a fost obţinută 
dup ă unsprezece ani de luptă vitej ească împotriva unui duş
man superior ca număr. In ultimii douăzeci de ani, ei au făcut 
mari progrese în domeniul culturii şi al mijloacelor de civili
zaţie. Pentru creştinii din Bulgaria, Tracia, Macedonia şi Bos
nia, Serbia este centrul în jurul căria trebuie să se unească 
cu toţii î n  lupta lor viitoare pentru independenţă şi existenţă 
naţională. Şi, într-adevăr, se poate pune că cu cit Serbia şi 
naţionalitatea sîrbă se întăresc mai mult, cu atît influenţa di
rectă a Rusiei asupra slavilor din Turcia trece pe planul al 
doilea ; căci, pentru a putea ocupa o poziţie corespunzătoare 
ca stat creştin, Serbia a trebuit să împrmute de la Europa 
o ccidentală iI1Stituţiile ei politice, şcolile ei, cnoştinţele ştiin·


ţifice şi organizarea industrială. Astfel se explică anomalia că, 
deşi se află sub ocrotirea Rusiei, Serbia este o monarhie con
stituţională chiar din momentul eliberării ei. 

Oricare ar i legăturile pe care c omunitatea de origine şi 
de religie le creează între slavii ruşi şi slavii din Turcia, in
teresele lor vor deveni categoric opuse în ziua în care aceştia 
din urmă se vor fi eliberat. Nevoile comerţului, decurgînd din 
poziţia geografică a celor două ţări, explică acest lucru. In 
Rusia, ţară continentală compactă, predomină producţia agri
c olă şi cîndva, poate, se va dezvolta şi producţia industrială. 
Peninsula greco-slavă, care o cup ă un teritoriu redus în compa
raţie cu întinderea uriaşă a ţărmurilor ei scăldate de trei mări, 
dintre care una e dominată de ea, este în prezent o ţară în 
care predomină comerţul de tranzit, deşi posedă resurse exce-
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lente p entru dezvoltarea unei industrii proprii. Rusia tinde 
spre monopol, pe cînd slavii de sud tind spre extinderea pie
ţei. La aceasta se adaugă faptul că ruşii şi slavii de sud sînt 
rivali în Asia ·central ă ; în timp ce intersele Rusiei îi dictează 
să împiedice în această regiune pătrunderea oricăror altor 
mărfuri în afară de mărfurile ei, slavii de sud au de pe acum 
tot interesul să introducă produsele vest-europene pe pieţele 
orientale. Cum ar putea deci, în asemenea condiţii, să existe 
concordie între aceste două naţiuni ? Şi într-adevăr, slavii de 
sud şi grecii din Turcia au de pe acum mai multe interese co
mune cu Europa o ccidentală decît ·cu Rusia. Iar atunci cînd 
liniile ferate care unesc astăzi O stende, Hâvre şi Hamburgul 
cu Pesta vor fi p relungite pînă la Belgrad şi Constantinopol 
(cum se p roiectează în momentul de faţă) , influenţa civiliza
ţiei occidentale şi a comerţuli o ccidental în sud-estul Europei 
va deveni permanentă. 

Pe de altă p arte, slavii din Turcia suferă în mod deosebit 
de pe urma jugului o cup anţilor militari musulmani, pe care 
trebuie să-i întreţină. Această clasă de o cpanţi militari deţine 
în mîinile ei toate funcţiile de stat : militare, civile şi judecă
toreşti. Dar ce este oare sistemul ruses c de guvernare, acolo 
unde nu e împletit cu instituţii feudale, dacă nu o o cupaţie 
militară, în care autoritatea civilă şi ierarhia judecătorească 
sînt organizate după modelul militar şi care e întreţinută în 
întregime de către popor ? Cine îşi închipuie că un asemenea 
sistem îi poate isiti pe slavii de sud n-are decît ·să urmă
rească istoria Serbiei din 1 804 încoace. Karagheorghe, făuri
torul independenţei Se1biei, a fost păirăsit de popor, iar 
Miloş Obrenovici, restauratorul acestei independenţe, a fost 
izgonit fără milă din ţară, amîndoi pentru că au încercat să 
introducă sistemul autocrat rus împreună cu corupţia sa, cu 
birocraţia sa s emimilitară şi cu metodele sale de stoarcere, 
asemănătoare cu cele practicate de p aşii turci. 

Aceasta este, aşadar, soluţia simplă şi definitivă a pro· 
blemei. Istoria şi faptele din vremea no astră vădesc necesi
tatea întemeierii unui stat creştin liber şi independent pe rui
nele imperiului msulman în Eurpa. După toate probabilită
ţile, viitorul ipuls revoluţionar va deterina necesitatea 
unui astfel de eveniment, căci în acest caz cu greu va putea 
fi evitat conflictul care se coace de multă vreme între abso-
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lutismul rus şi democraţia europeană. Angli a va trebui să 
participe la a·cest conflict, indiferent care guvern s e  va afl a 
în acel moment la putere. Niciodată ea nu va putea s ă  con
simtă ca Rusia s ă  pună stăpînire pe Constaninopol. Ea va tre
bui deci să acţioneze de partea duşmanilor ţarului şi să spri
j ine formarea unui guvern slav independent în lo cul 
neputincio asei şi sleitei lnalte Porţi 48• 
Scris de F. Enqels 
la începutul lunii prilie 1853 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
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Londra, vineri 8 aprilie 1853 

Pe cînd scriam ultimul meu articol cu privire la marea 
conspiraţie des copeiită de d .. l Stieber *, nu puteam prevedea 
că părerile mele în legătură cu această afacere vor fi mai mult 
sau mai puţin confirmate de două ziare conservatoare din 
Berlin. „Preussis ches Wochenblatt" 49, organul fracţiunii con
servatoare conduse de d-l von Bethmann-Hollweg, a fost 
confiscat la 2 aprilie pentru că a recomandat cititorilor săi „să 
nu dea prea multă crezare basmelor poliţiei în ce priveşte 
ultimele arestări " .  Dar mult mai important este articolul apă
rut în „Die Zeit" 50, ziarul seioficial al acelui grup din gu
vernul prusian, pe care-l conduce d-l von Manteuffel. Acest 
ziar a fost nevoit să mărturiseasc ă următoarele : 

„Numai orbii ar putea să nu vadă că numeroasele complicaţii de ne
rezolvat survenite în situaţia generală a Europei trebuie să ducă în cele 
din urmă la o explozie violentă. Eforturile sincere ale marilor puteri 
europene o pot amina. dar în nici un cz ele nu sint în stare s-o îm
piedice în mod definitiv, chiar dacă r face tot ce e omneşte cu putinţă. 
Este de datoria noastră să nu mai scundem faptul că nemulţumirea se 
întinde din ce în ce mai mult şi că este cu atit mai primejdioasă şi cu 
atit mai îngrijorătoare cu cit nu se arată la suprafaţă, ci se înrădăcinează 
din ce în ce mai adînc în conştiinţele oamenilor. Această nemulţumire, 
trebuie s-o spunem pe şleau, ste provocată de încercăile -de a pune la 
cale în Prusia o contrarevoluţie, încercări care în ultima vreme au fost 
exhibate cu o etourderie •• n emaipomenită" .  

„Die Zeit " greşeşte numai în fraza de l a  sfîrşitul acestui 
pasaj. Contrarevoluţia prusian ă nu este pe cale de a fi în
cepută acum ; dimpotrivă, ea se apropie de sfîrşitul ei. Ea nu 
este de dată recentă ; ea a început încă la 20 martie 1 848 şi de 
atunci a mers cres cînd necontenit. Chiar în momentul de faţă, 
guvernul p rusian pregăteşte două proiecte foarte periculoase, 

* - Vezi volumul de faţă, pag. 2-32. - Nota Red. 
•• - nechibzuinţă, uşurinţă. - Nota Trad. 



40 Karl Marx 

dintre care unul îngrădeşte l ibertatea împărţirii proprietăţii 
imobiliare, iar celălalt pune învăţămîntul public sub tutela 
biseridi . Ar i greu de imaginat două măsuri de natură să în
depărteze de el într-o măsură mi mare ţărănimea din Prusia 
renană şi burghezia din întregul xegat. Trebuie să menţionez, 
ca un incident curios, dizolvarea forţată a Aso ciaţiei berli
neze de igienă (As ociaţie de ajutor reciproc a bolnavilor) 
în urma des coperirii unei „mari conspiraţii " .  Această asocia
ţie număra aproape 1 0.000 de membri aparţinînd clasei mun
citoare. Guvenul este convins, pmbabil, că actuala constitu
ţie a statului prusian este incompatibilă cu „ igiena " . 

Presa londoneză, care pînă acum nu ştia nimic despre ac
ţiuile Jntrepr.inse de poliţia londoneză, a fost surprinsă de 
ştirea apărută în ii·arul vienez „Die Presse" 51 şi în principalul 
ziar reacţionar din Belgia, „L'Emancipation" 52 în legătură cu 
faptul că poH �i a  din Londm a înto clit lista tuturoT emigran
ţilor politici din acest oraş, cuprinzind amănunte multiple cu 
privire la situaţia lor personală şi la comportarea lor. 

„Din moment ce un astfel de sistem a fost admis în ceea ce-i priveşte 
pe străini • - exclamă ziarul „Morning Advertiser" -, „el va fi folosit şi 
pentru aflarea amănuntelor vieţii particulare a compatrioţilor noştri ori 
de cite ori guvenul sau oricare dintre membrii săi vor găsi de cuviinţă 
s-o facă„. Nu este oare regretabil că poliţiştii londonezi vor fi chemaţi 
să îndeplinească acelaşi rol infam ca şi colegii Jor de pe continent 1 •  

Pe lingă aceste ştiri apărute î n  ziarele belgiene şi î n  alte 
ziare, presa londoneză publică azi o ştire telegrafică din Viena 
în sensul că 

„problema emigranţilor a fost rezolvată : guvenul britanic a prmis 
să-i supravegheze în mod riguros şi să-i pedepsească după toate rigorile 
legii ori de cite ori s-ar dovedi că au luat parte la uneltiri revoluţionare" .  

In legătură c u  aceasta, „Morning Advertiser " scrie urmă
toarele : 

„Nicidată Anglia n-a apărut într-o postură atît de umilitoare ca cea 
de astăzi, cînd trebuie să se plece în faţa Austriei. Nimic nu se poate 
compra cu acestă umilire. Ea a fost hărăzită guvernului de coaliţie" .  

Din sursă demnă de încredere ll ailat că magistraţii co
roanei vor deschide o urmărire judiciară împotriva lui Maz
zini de îndată ce se va confirma că se află la Londra. Pe de 
altă parte am auzit că guvernul va fi interpelat în Camera 
comunelor în legătură cu tranzacţia scandaloasă cu Austria 
şi cu intenţiile sale în problema emigranţilor în general. 
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lntr-unul dintre articolele mele precedente am scris c ă  
Radetzky a profitat de faptul c ă  insurecţia d e  la Milano i-a 
oferit prilejul de „ a  obţine bani sub diferite pretexte falseu 53• 
Acest punct de vedere a fost confirmat de curînd într-un mod 
cit se poate de lipsit de echivoc.  lntr-o proclamaţie recentă, 
Radetzky a declarat nule şi  neavenite toate creanţele şi  ipo
tecile care grevau moşle sechstrate ale emigranţilo r  din 
Lombardia şi care fuseseră contractate cel mai devreme în 
1 847. Această confiscare nu poate avea altă scuză decît horror 
vacui * a tezaurului austriac. Burghezia sentimentală a trădat 
peste tot revoluţia, sacrificînd-o Proprietăţii, dumnezeul bur
ghezilor. Acum contrarevoluţia se leapădă de acest dumnezeu. 

Prin cablu submarin a fost primită astăzi ştirea că prinţul 
Menşikov a încheiat n acord cu Po arta, că trupele ruse au 
primit orddn să se retragă de la frontierele Turciei şi că de 
astă dată problema orintală a fost din nou tranşată. 

Scris de K. Marx la 8 aprilie 1 853 

Publicat 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
r. 3.748 din 21 aprilie 1 853 

Semnat : K a r  I M a r  x 

* - teama de vid. - Nota Trad. 
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Karl Marx 

Destăinuirile lui Hirsch 

După cît mi se pare, 11Destăinuirile" lui Hirsch 54 nu au 
valo are decît în măsura în care sînt confirmate prin alte 
fapte, şi aceasta to cmai pentru ·că se contrazic recipro c. lntor
cîndu-se din Colonia după îndeplinirea misiunii sale, el a de
clarat într-o adunare mun citorească publică că Willich este 
complkele său. Fireşte, propunerea de a consemna în pro
cesul-verbal această pretinsă d estăinuire a fost respinsă cu 
dispreţ. Diferite persoane mi-au făcut aluzie - nu ştiu dacă 
din îns ărcinarea lui Hirsch sau fără ştirea lui - că el ar fi 
dispus să-mi facă destăinuiri complete. Am refuzat. Ulterior 
am aflat că Hirsch trăieşte în mare mizerie. De aceea nu mă 
îndoies c că destăinuirile lui „cele mai recente" sînt scrise 
în interesul partidului care îl plăteşte în momentul de faţă. 
Este de mirare că se găsesc oameni care consideră necesar 
să se ascundă în spatele unui Hirsch. 

Deocamdată mă limitez la cîteva observaţii. Am mai avut 
şi alte destăinuiri făcute de spioni ca Vidocq, Chenu, Dela
hodde 55 şi alţii. Intr-un singur punct ei se aseamănă. Ei nu 
sînt nişte spioni obişnuiţi, ci spioni de soi, adevăraţi continua
tori ai 1 1spionului lui Cooper" 56• De aceea în mod necesar 
destăinuirile lor nu sînt decît nişte autojustificări. 

Aşa, de pildă, Hirsch încearcă să insinueze că nu el, ci co
lonelul Bangya a denunţat lui Greif - iar acesta i-a comunicat 
lui Fleury - ziua în care îşi ţineau întrunirile tovarăşii mei 
de p artid. Intrunirile noastre, în cele dteva cazuri în care a 
participat la ele şi Hirsch, se ţineau joia ; dar după excluderea 
lui am început să le ţinem miercurea. Or, falsele pro cese-ver
b ale de şedinţă 57, atît înainte de participarea lui Hirsch cît şi 
după alungarea lui, sînt datate joi. Cine altul decît Hirsch ar 
putea să fie autorul acestei 1 1 confuzii" ? 
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Intr-o altă chestiune Hirsch a avut mai mult noroc. După 
cum afirmă el, Bangya ar fi transmis în repetate rînduri dife
rite date referitoare la corespondenţa mea cu Germania. ln
trucît toate datele în legătură cu această chestiune, cuprinse 
în materialele procesului de la Colonia, sînt false, este, de
sigur, greu de stabilit cine le-a născocit. Acum să trecem la 
Bangya. 

Indiferent dacă este sau nu spion, Bangya nu putea să de
vină vreodată primejdios pentru mine şi pentru tovarăşii mei 
de partid, deoarece niciodată n-am vorbit cu el despre ches
tiunile mele de partid : de altfel Bangya însuşi, după cm îmi 
aminteşte el într-una din scrisorile sle de j ustificare, evita cu 
tot dinadinsul să aduc ă vorba despre aceste chestiuni. Prin 
urmare, spion s au nu, el nu putea să divulge nimic pentru 
că nu ştia nimic. Materialele din dosarul procesului de la Co
loni a au confirmat acest lucru. Ele au confirmat c ă, în afară 
de mărturisirile care au fost făcute în Germania şi de docu
mentele confiscate în Germania, poliţia prusiană nu ştia nimic 
în plus despre p artidul căruia îi aparţin şi de aceea a fost ne
voită să ticluiască basme dintre cele mai absurde. 

Dar Bangya a vîndut poliţiei o broşură a lui Marx „despre 
emigranţi u ? ss 

ln prezenţa altor persoane, Bangya a aflat de la mine că 
Ernst Dronke, Friedrich Engels şi cu mine intenţionăm să pu
blicăm o lucrare despre emigraţia germană de la Londra, lu
crare care urma să apară în cîteva fascicule. El ne-a asigurat 
că ar putea să găsească la Berlin un eitor. I-am cerut să se 
informeze de îndată. După opt sau zece zile el ne-a comunicat 
că un librar din Berlin, un oarecare Eisermann, se oferă să 
preia editarea primei fascicule, cu condiţia ca autorii să ră
mînă anonimi, căci altminteri se teme de confiscare. Am ac
ceptat oferta, cu condiţia ca onorariul •să fie achitat la pre
darea manuscrisului - voiam să evit repetarea experienţei 
avute cu „Rerue der Neuen Rheinischen Zeitungu 59 - şi ca 
manuscrisul să fie tipărit imediat dup ă  aducerea lui în Ger
mania. Am plecat la Engels, la Manchester, unde am scris 
broşura. Intre timp Bangya a adus soţiei mele o ser-soare din 
Berlin în care Eisermann declara că a·cceptă condiţiile mele, 
cu specificarea că editarea fasciculei a doua va depinde de 
difuzarea primei fascicule. La înto arcerea mea, Bangya a pri
mit manuscrisul şi  eu onorariul. 

Tipărirea 1broşurii se amina însă sub tot felul de pretexte 
plauzibile. Incepusem să am unele uspi ciuni. Nu în sensul că 
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manuscrisul ar fi fost predat poliţiei ca să-l tipărească. Sînt 
oricînd gata să înmînez manuscrisele mele chiar şi ţarului 
Rusiei dac ă ar consimţi să mi le tipărească imediat. Dimpo
trivă. Mă teme·am că manuscisl va i int sub obroc. 

In această broşură noi atacam pe oratorii de tarabă, fireşte 
nu pentru c ă  ar fi nişte revoluţionari periculoşi p entru sigu
ranţa statului, ci pentru că sînt lepădături contrarevoluţionare. 

Suspiciunile mele s-au adeverit. Georg Weerth, pe care 
l-am rugat să se informeze la Berlin asupra persoanei lui 
Eisermann, mi-a scris că nu a reuşit să găsească nici un librar 
cu acest nume. Impreună cu Dronke m-am dus la Bangya, care 
de data aceasta ne-a spus că Eisermann nu este decît gerant 
la Jacob Kollmann. Intrucît pentru mine era important să m 
în scris declaraţia făcută de Bangya, am insistat ca în prezenţa 
mea să scrie o scrisoare către Engels, la Manchester, şi să 
repete în ea tot ce mi-a spus mie, indicînd totodată adresa lui 
Kollmann. In acelaşi timp am adresat dteva rînduri lui Bruno 
Bauer, rugindu-l să se intereseze cine locuieşte în casa pe 
care Bangya a indicat-'o •ca iind a lui Kollrmann. Dar n-am 

primit nici un răspuns. La repetatele mele somaţii, p retinsul 
librar a ră)uns că contractul nu pre'ede un termen fix de 
apariţie şi că el e mai în măsură să ştie cînd va fi momentul 
potriit pentru aceasta. Intr-o scrisoare ulterioară el a făcut 
pe jignitul. In cele din urmă Bangya mi-a comunicat că li
brarul refuză să tip ărească manuscrisul şi că mi-l va înapoia. 
El însuşi a şters-o la Paris. 

Scrisorile din BerLn, ca şi scrisorile lui Bangya conţinînd 
toate tratativele, precum şi încercările lui de a se j ustifica, 
se află în posesia mea. 

De ce nu mi-au dat de gîndit bănuielile pe care emigraţia 
germană le-a avut în ceea ce-l priveşte pe Bangya ? Tocmai 
pentru că cunoşteam „preistoria" acestor b ănuieli. Las 
deo camdată în umbră, după cum şi merită de altfel, această 
preistorie. 

Pentru că ştiam că în timpul războiului dn Ungaria Ban
gya îndeplinise asemenea misiuni ca ofiţer revoluţionar. Pen
tru că ştiam că era în corespondenţă cu Szmere, pe care-l 
stimez, şi că era prieten cu generalul Perczel . Pentru că am 
văzut cu o chii mei un document prin care Kossuth îl numea 
prefect de poliţie in partibus *, do cument contrasemnat de im-

* - n p artibs infidelium - tn străinătte (textual : „tn ţara ne
credincioşilor• ,  das la titlul prelaţilor c.taliei care erau numiţi episcopi 
în ţări necreştine) . - Nota Red. 
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puternicitul lui Kossuth, contele Szirmay, care locuia în 
aceeaşi casă cu Bangya. Această funcţie pe care i-o încrdin
ţase Kossuth explică de asemenea colltactul său inevitabil 
cu poliţiştii. Dacă nu mă înşel, Bangya este şi în momentul 
de faţă agentul lui Kossuth la Paris. 

Conducătorii maghiari ştiau desigur cu cine aveau de-a 
face. In comparaţie cu i, ce riscam eu 1 Nimic altceva lecit 
ca el să-mi sfeterisească copia unui manuscris al cărui origi
nal îl păstrasem. 

Mai tîrziu am întrebat pe librarul Lizius din Frankfurt pe 
Main şi p e  alţi librari din Germania daci ar i dispuşi să tipă
rească manuscrisul arătat. Ei mi-au răspuns că în situaţia ac
tuală acest lucru este imposibil. In ultimul timp au apărut 
perspective pentru eitarea manuscrisului în afara hotarelor 
Germaniei. 

După aceste lămuriri, pe care, fireşte, nu le dau d-lui 
Hirsch, ci compatrioţilor mei din America, mai rămîne o are 
„deschisă" întrebarea : ce interes a avut poliţia prusiană să 
ţină sub obroc un pamflet îndreptat împotriva li Kinkel, 
Willich şi celorlalţi „mari b ărbaţi ai emigraţiei " 1 

Explică-mi, o, Orindur *, 
Această enigmă a naturii I 

Londra, 9 �uie 1 853 

Scris de K. Marx la 9 aprilie 1853 

Publicat 
în „Belletristisches Journal 
und New Yorker Criminal-Zeitung• 
din 5 mai 1 853 

Semnat : K a r  I M a r  x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Trads din limba germană 

* Din drama lui Millner „Vina •, actul al Ii-lea, scena a a. -
Nota Red. 
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Noua maşinaţie financiară, sau 
Gladstone şi bănuţii 00 

Cititorii noştri ştiu din propria lor experienţă şi s-au con
vins din golul existent în pungile lor că, prin maşinaţii finan
ciare puse la cale în trecut, poporul a fo st împovărat cu o 
datorie publică de 800.000.000 de lire sterline. Această datorie 
a fo st contractată mai ales pentru acoperirea cheltuielilor le
gate de împiedicarea eliberării coloniilor americane şi d� lupta 
impotriva revoluţiei franceze din secolul trecut. ln ce măsură 
creşterea datoriei publice influenţează creşterea cheltuielilor 
statului se poate vedea din următorul tabel : 

1 .  Datoria publică 61 
La urcarea pe tron a reginei Ana, după moartea lui 

Wilhelm (1701)  
La urcarea pe tron a lui George I (1714) 
La începutul domniei lui George al II-iea (1727) 
La începutul cîrmuirii lui George al III-iea (1760) 
După războiul amerkan (1784) 
La sfîrşitul războiului amtiiacobin ( 1 801) 
In ianuarie 1810 (în pul războiului napoleonian) 
După 1815 . circa 

2. Cheltuielile statului 

16.394.702 l. st. 
54.145.363 " 
52.092.235 " 

146.682.844 
257.213.043 
579.93 1 .447 li 
811.898.082 

1 .000.000.000 

Totalul cheltuieHlor, inclusiv dobînzile la datoria publică .reprezentau : 
La urcarea pe ron a reginei Ana, după moartea lui 

Wilhelm (1701) 
La urcarea pe tron a lui George I (1714) 

La începutul domniei lui George al II-lea (1727) 
La începutul cîmuiril lui George l III-iea (1760) 
La sfîrşitul războiului antiiacobin (1801) 

5.610.987 l. st. 
6.633.581 li  li  
5.441 .248 li  ,, 

24.456.940 li  li 
61.278.018 li  " 
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3. Impozitele percepute de stat 

Sub donia reginei Ana ( 1701)  . 
Sub donia lui George I (1714) . . 
Sub donia lui George al Ii-lea (1727) . 
Sub domnia lui George al Iii-lea (1 760) 
După războiul american ( 1784) . 
După războiul antiiacobin ( 1801)  
In 1809 
După 1815  . circa 
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4.212.358 1. st. 
6.762.643 " " 
6.522.540 " " 
8.744.82 " " 

13.300.921 " " 
36.728.971 " " 
70.240.226 " " 
82.000.000 ,, " 

Poporul ştie prea bine - şi o simte pe prop1ia sa pungă -
ce p ovară sînt impozitele legate de existenţa datoriei publice ; 
dar mulţi nu cunosc formele specifice în care a luat naştere 
această datorie şi în care dăinuie pînă în ziua de azi. „Statul" 
- această întruchipare a dominaţiei comune a magnaţilor 
funciari şi financiari care s-au unit laolaltă - are nevoie de 
bani pentru a exercita asuprirea înăuntrul ţării şi peste hotare. 
El ia bani cu împrumut de la capitalişti şi cămătari, dindu-le 
în schimb un petic de hîrtie prin care se obligă să le plătească 
o anumită dobîndă la fJecare 1 00 de •lire sterline împrumutate. 
Mijloacele pentru achita•rea acestor sume, statul le stoarce de 
la clasa muncitoare p rin intermediul �mp oitelor ; astfel incit 
poporul este garantul asupritorilor săi în faţa unor oameni 
care le împrmută bani pentru a le da putinţa să sugrume po
porul. Imprumuturile care al cătuiesc datoria publică au fost 
contract ate în condiţii variate : uneori cu o dobîndă de 30/o, 
alteori cu o dobîndă de 31/2 s au 4 % etc., iar după mărimea do
bînzii şi după alte condiţii îşi opită denumirea şi rentele de 
stat - de 3 % etc. 

Intrucît nu numai clasa muncitoare, ci şi fabricanţii şi pro
prietarii funciari sînt nevoiţi să plăteasc ă o anumită parte din 
aceste dobînzi, şi cum aceştia doresc să plătească cit mai pu
ţin cu putinţă, fiecare ministru al finanţelor, afară doar dacă 
este whig, încearcă într-un fel sau altul să mkşoreze respectiv 
greutatea acestei poveri . 

La 6 aprilie, înainte de a fi fost depus bugetul actualului 
guvern, d-l Gladstone a prezentat Camerei comunelor cîteva 
rezoluţii cu privire la datoria publi că ; înainte de aceasta, zia
rul „Morning Chronicle" anunţase că urmează să fie prezen
tate rezoluţii de cea mai mare însemnătate, „despre care se 
zvoneşte că ar prezenta un interes imens şi ar avea o deose
bită importanţă" . D atorită acestor zvonuri, cursurile rentelor 
de stat s-au urcat.  S-a creat impresia că Gladstone intenţio
neaz ă să lichideze datoria publică. Dar „pentru ce atita 
zgomot ? "  62 
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Ţelul final pe care d-l Gladstone îl urmărea prin aceste 
propuneri era, după cum a declarat el însuşi, de a reduce la 
21/2 % dobînda rentelor de stat. In anii 1 822-1 823, 1 824-
1 825, 1 830-183 1 şi 1 844-1845 au mai avut loc asemenea re
duceri, şi anume : de la 5°/o la 41/20/o, de la 41/2°/o la 4%, de la 
40/o la 31/20/o şi de la 31/2°/o la 3%. De ce nu s-ar face acm şi 
o reducere de la 30/o la 21/20/o ?  

Dar să vedem ce măsuri propune d-l Gladstone pentru atin
gerea acestui ţel. 

1n primul rînd, el propune să se reunească sub o sinură 
denumire ·comună diferite hîrtii de valoare în sumă de 9.500.000 
1.  st., hîrtii legate în special de vechea şi falimentara Com
panie a Mărilor Sudului 63, reducîndu-se foţat dobînda lor de 
la 3 % la 23/4 % . De aici va rezulta o economie anuală perma
nentă de aproximativ 25 .000 1.  st. Dar inventarea unei denumiri 
noi, comune, pentru hîrii de valoare diferite, şi o economie 
de 25.000 1.  st. la un buget de cheltuieli anuale de 30.000.000 
l. st. nu sînt de natură să stî rnească un entuziasm deosebit. 

1n al doilea rînd, el propune să ile emise noi hîrii de 
valoare, sub denumirea de bonuri de tezaur, p entru o sumă 
care să nu depăşească 30.000.000 1. st. ; aceste bonuri vor fi 
transmisibile prin simplă remitere, fără ni ci un fel de taxe, şi 
vor purta o dobîndă de 2 3/•D/o pînă la 1 septembrie 1 864, iar 
începînd cu această dată şi pînă la 1 septembrie 1 894 o 
dobîndă de 2 1/2°/o. Acesta nu înseamn! altceva decît crearea 
unui nou instrument financiar în folosul clasei comercinţilor 
şi a posesorilor de bani. Cînd Gladstone spune „fără nici un 
fel de taxeu,  aceasta înseamnă fără cheltuială pentru comer
cianţii din City. In prezent există cambii emise de trezorerie 
pentru suma de 1 8 .000.000 •l. ·st., u o dlbîndă de l 1/2 % . Şi nu 
este o are o pierdere pentru ţară să plitească la bonurile de 
tezaur cu 1 °/o mai mult decît la cambiile emise de trezorerie ? 
ln orke caz, cea de-a doua propunere nu •cont·ribuie cituşi de 
puţin la micşorarea datoriei publice. Cambiile emise de trezo
erie pot circula numai în Marea Britanie, pe cînd bonurile 
de tezaur sînt transmisibHe la fel ca şi cambiile obişnuite ; 
înseamnă deci că este iorba de o măsură care foloseşte numai 
comercianţilor din City şi pentru care p oporul va trebui să 
plătească scump. 

Iată-ne ajunşi, în sfîrşit, la sin gura problemă importntă, 
cea a rentei consolidate de 30/o şi a obligaţiunilor „de 30/o 
reduse u ,  care formează împreună un capital de aproape 
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500.000.000 1. st. Deoarece există o hotărîre a parlamentului 
care interzice reducerea forţată a dobînzii la aceste hîrtii de 
valoare altfel decît cu un preaviz de 12 luni, d-l Gladstone 
recurge la metoda preschimbării benevole ; el oferă deţinăto
rilor de obligaţiuni de 3 % , la alegere, diferite modalităţi de 
preschimbare a acestor obligaţiuni pe alte hîrtii de valoare 
care umează să fie emise conform proiectului său. Deţinătorii 
de obligaţiuni de 30/o vor putea alege una din următoarele 
trei modalităţi de preschimbare a titlurilor lor : 

1 .  Preschimbarea parţială a obligaţiunilor de 30/o pe bonuri 
de tezaur : fiecare 1 00 1.  st. în obligaţiuni de acestea se pre
schimbă rpe un bon de tezaur de aceeaşi valoare, care aduce 
o dobîndă anuală de 2 lire şi 15 şilingi pînă în 1 864, şi apoi, 
pînă în 1 894, o dobîndă de 2 lire şi 1 0  şilingi. Dacă bonurile 
de tezaur de 21/20/o în sumă totală de 30.000.000 1. st. ar înlocui 
hîrtii de valoare de 30/o în sumă de 30.000.000 1.  st. ,  s-ar rea
liza în p rimii 1 0  ani o economie de 75.000 1. st., iar în anii 
următori o economie de 150.000 1.  st. ,  în total 225.000 1.  st. Dar 
guvenul ar fi obligat ca după 40 de ani să plătească întreaga 
sumă de 30.000.000 1.  st. Acest proiect nu duce cîtuşi de puţin 
la lichidarea datoriei publice şi nici la o reducere considera
bilă a ei. Căci ce înseamnă o economie de 225.000 1. st. cînd 
se cheltuiesc anual 30.000.000 ? 

2. Potrivit celei de-a doua propuneri, pentru fiecare 1 00 1. st. 
în obligaţiuni de 30/o, deţinătmii lor pot primi 82 de lire şi 
1 O şilingi în obligaţiuni noi de 31/20/o, la care se va plăti pînă 
la 5 ianuarie 1 894 o dobîndă de 31/20/o. Rezultatul ar fi că per
soanele care ar accepta să primească obligaţiuni de 31/2°/o ar 
avea la fiecare 1 00 1.  st. actuale un venit de 2 1 .  st. 17 şilingi 
şi 9 pence în loc de 3 1.  st.,  deci cu 2 şilingi şi 3 pence mai 
puţin. Dacă întreaga sumă de 500.000.000 1. st. ar fi preschim
bată în acest mod, rezultatul ar fi că, în loc de a plăti, ca în 
prezent, 15 .000.000 1. st. anual, naţiunea ar plăti numai 
14.437.500 I. st. ,  ceea ce ar însemna o economie de 562.500 1.  st. 
anual. lnsă pentru această economie de 562.500 1.  st., parla
mentul trebuie să-şi lege mîinile pentru o jumătate de secol de 
aci înainte şi să garanteze o dobînd. mai mare decît 24/s% în
tr-o epocă de inst·abilritate cînd nivelul dobînzÎi este extrem de 
nesigur ! Dar Gladstone ar cîştiga un sJngur lucru : la expira
rea celor 40 de ai, în locul rentei de 3°/>, ocrotită în prezent 
de necesita:ea ni preaiz de 1 2  luni , r exista obligaţiuni de 
31/2%, pe care parlamenul ar putea să le răscumpere la valoa-

4 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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rea nominală. Gladstone propune ca emiJiunea acestor obliga
ţiuni de 31/20/o să nu fie plafontă. 

3. Potrivit celei de-a treia propuneri, pentru fiecare 1 00 1.  st. 
deţinătorii de obligaţiuni de 30/o primesc 1 1 0 1. st. în obliga
ii nd de 21/20/o, purtătoare de dobîni pînă în 1 894. La 
6 aprilie, cînd d�l Gladtone şi-a prezentat pentru prima oară 
proiectul în Camera comunelor, el nu ,a propus plafonarea 
emisiunii noilor hîrtii de valoare de 21/20/o. Cînd însă d-l Dis
raeli a arătat că orice om cu judecată, comparînd această pro
punere cu primele două, va prefera să preschimbe 100 1. st. 
care aduc 30/o pe 1 1 0  l. st. care aduc 21/20/o, şi că, după pre
s chimbarea întregii sume de 500.000.000 1. st. în obligaţiuni de 
30/o pe obligaţiuni noi, naţiunea ar economisi, pe de o p arte, 
1 . 250.000 1.  st. anual, dar pe de altă parte datoria publică ar 
creşte cu 50.000.000 1 .  st., d-l Gladstone şi-a modificat a doua zi 
proiectul şi a propus ca emisiunea noilor obligaţiuni de 21/20/o 
să fie limitată la 30.000.000 1. st. Datorită acestei plafonări, pro
punerea sa nu va avea aproape nii un efect asupra uriaşei 
sume a datorii publice, pe care nu o va mări decît cu 
3.000.000 I. st. 

Acum ştiţi ce reprezintă în realitate „unul dintre cele mai 
importante şi mai grandioase proiecte financiare ·care au fo st 
elaborate vreodatău . Se poate spune că în genere nu există 
înşelătorie mai mare decît aşa-numitele finanţe. Cele mai 
simple operaţii în legătură cu bugetul şi cu datoria publică 
sînt îmbrăcate de ponifii acestei „ştiinţe o culte u într-o termi
nologie de neînţeles, în dosul căreia se ascund tertipuri o rdi
nare cu emisiuni de obligaţiuni de diferite denumiri , pre
s chimbarea vechilor obligaţiuni pe altele noi, reducerea dobîn
zii şi maj orarea valorii nominale, majorarea dobînzii şi redu
cerea valorii nominale, introducerea de premii, prime şi itluri 
privilegiate, crearea uno r  deosebiri între anuităţile amortiza
bile şi cele neamortizabile, gradarea artiicială a înlesnirilor 
a cordate la transmiterea diferitelor categorii de titluri. Toată 
această dezgustătoare scolastică de bursă şi această nemai
pomenită îngrămădire de amănunte derutează cu desăvîrşire 
publicul. In acelaşi imp, fiecare operaţie inanciară de acest 
fel creează posibilităţi favorabile pentru intensificarea activi
tăiii nefaste şi jecmănirtoare a cămătr, care pîndesc cu 
lăcomie asemenea p rilejuri. D-l Gladstone este, desigur, un 
maestru în acest fel de alchimie financiară, iar propunerea sa 
nu poate fi caracterizată mai bine decît prin cuvintele d-lui 
Disraeli : 
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„Cred că nici cl mai abil cazuist, oricit de subtil şi de inventiv ar 
fi fost, nu ar fi putut născoci vreodată un mecanim mai complicat şi 
mai ingenios care să dea rezultate atît de neînsemnate. Intr-una din 
lucrările lui Toma d'Aquino se găseşte un capitol în care se dezbate 
problema : ciţi îngeri ar putea dansa pe vîrful unui ac. Este unul dintre 
cele mai rare raţionamente pe care a putut să le producă geniul uman, 
şi eu cred că în rezoluţiile ce ni se propun există ceva dn spiritul 
acestei remarcabile creaţii a minţii• .  

A m  mai spus, după cum v ă  amin tiţi, c ă  scopul final a l  pla
nului d-lui Gladstona este introduc erea unor obligaţiuni „ nor
male" de 21/2°/o. In vederea realizării ac estui scop el inten
ţionează să emită n număr foarte limitat de titluri de 21/20/o 
şi un număr nelimitat de titluri de 31/20/o. Pentru a realiza emi
siunea limitată de titluri de 21/20/o, l r educe dobînda cu 1/20/o 
şi măreşte suma iniţială prin acordarea unei prime de 1 O % .  
Pentru a scăpa de dificultatea creată p rin legea referitoare la 
obligaţiunile de 30/o, lege în c are acestea din urmă sînt ocro
tite printr-un preaviz de 12 luni, el preferă să-şi lege mîinile 
printr-o dispoziţie legală care se întinde asupra unei j umătăţi 
de secol de aici înainte. Pe s curt, dacă planul său ar reuşi, 
timp de o jumătate de secol poporul englez ar fi lipsit de orice 
şanse de a se elibera din robia financiară. 

Oricine va fi de acord că, dacă proiectul de lege privitor 
la abolirea îngrădirii drepturilor evreilor a fost o încercare 
timidă de a introduce toleranţa religioasă, dacă proiectul de 
lege privitor la fondul de r ezervă din Canada a fost o încer
care timidă de a recunoaşte autoguvernarea colonială, iar re
zoluţia cu privire la învăţămînt o în cercare timidă de a oc oli 
p roblema învăţămîntului public,  atunci proiectul financiar al 
lui Gladstone este o încercare extrem de timidă de a veni de 
hac monstrului gigantic care se numeşte datoria publică a 
Marii Britanii. 

Scris de K. Marx la 12 aprilie 1853 
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Realizările guvernului 64 

Londra, marţi 12 aprilie 1 853 

Se pare c ă  lucrul cel mai bun care po ate i spus în favoa
rea guvernului de co aliţie este că ac esta reprezintă n eputinţa 
puterii într-un moment de tranziţie, c înd nu este po sibilă o 
guvenare reală, ci numai o aparenţă de guvernare, cînd ve
chile partide dispar de pe scenă, iar cele noi încă nu s-au 
consolidat. 

Care sînt deci realizările pe care „ guvernul tuturor talen
telor" le-a înfăptuit în ,cursul primului trimestru al activităţii 
sale ? S-au făcut două citiri l a proie ctul de lege privitor la abo
lirea îngrădirii drepturilor evreilor şi trei citiri la proiectul de 
lege pivitor la fondul de rezervă biseicesc din Canada. 
Acest din urmă proiect permite organului legislativ canadian 
să dispună de o parte din venituile realizate din vînzările de 
terenuri, venituri care pînă în prezent erau rezervate în mod 
exclusiv bisericilor privilegiate : anglican ă şi presbiteriană. 
Cînd lo rdul John Rus s el! l-a depus penJru p rima o afă în Ca
mera comunelor, proiectul acesta cuprindea trei articole. Prin 
articolul al treilea se abroga legea în virtutea ,căreia fondul 
cons olidat al statului urma să acopere deficitul în anii cînd 
suma realizată din vînzările de terenuri c anadiene nu atingea 
9.285 1. st. Acest proiect de lege a fost adoptat la a doua i
tire, dar cînd a fost discutat de Cameră, întrunită în calitate 
de comitet 65 (la 18 martie) , lordul John a declarat pe n eaştep
tate că renunţă la articolul al treilea din propriul s ău proiect. 
Prin urmare, dacă organul legislativ canadian ar s eculariza 
fondul de rezervă bisericesc,  poporul englez ar trebui să plă
tească din buzunarul s ău în fiecare an circa 1 0 .000 1. st. pen tru 
întreţinerea unei secte religioase care se află la o depărtare 
de c îteva mii d e  mile. Ministrul radical sir W. Molesworth, 
care se opune oricăror aco rdări de subsidii p entru cler, a de
venit şi el, după cît se pare, un adept al doctrinei lo rdului 
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John, potrivit căreia „ coloniile engleze nu pot fi eliberate de 
povara bisericii de stat decît pe socoteala poporului englez 
din metropolă" . 

Trei rezoluţii radicale au fost p ropuse în timpul primului 
trimestru de activitate a guvernului. D-l Collier a propus des
fiinţarea tribunalelor eclesiastice, d-l Williams a propus ca im
pomtul succesorl şi taxele p.'ru valddirea testamentelor să 
fie extinse şi asupra bunuilor �mobile, iar d-l Hume a cerut 
desfiinţarea tuturorr taxelor „pur protec�ionise " .  Guvernul s -a 
opus, bineînţeles, tuturor acestor reforme „radicale " .  D ar 
acest guvern de coaliţie li se opne cu totul altfel decît con
servatorii. Aceştia din urmă şi-au exp rimat hotărîrea fermă 
de a se opune „tentativelor democraţiei " .  Pe cînd guvenul de 
co aliţie face de fapt acelaşi lucru, dar îl face sub pretextul că 
aceste reforme cer o pregătire mai minJţio asă. El trăieşte de 
pe urma reformelor, după cum celelalte uverne trăiau de pe 
urma abuzurilor. Avînd aerul de a fi intens preo cupat de în
făptuirea unor reforme, în realitate l a inventat un sistem 
perfect de a le amîna la nesfîrşit : ba că „ ar fi de dorit să se 
aştepte rezultatele unei anchete în curs " ,  ba că „s-a numit 
chiar acum o comisie şi nu se poate face nimic înainte de a 
cunoaşte concluziile ei " ,  ba că „guvenul este o cup at în mo
mentul de faţă cu examinarea acestei probleme " şi speră că 
nu va fi stînj enit în munca s a  încordată, ba c ă  „problema me
rită atenţia camerei şi va fi dezbătută atunci cînd se va ivi 
prilejul " ,  ba că „nu a sosit încă momentul op ortun" s au că „nu 
mai e departe timpul cînd va trebui să se întreprindă ceva " .  
Măsuri parţiale trebuie s ă  fie amînate pentru a s e  reorganiza 
întregul sistem, sau întregul istem trebuie p ăstrat pentru a 
se înfăptui măsuri parţiale. „Politica de abţinere" pro clamată 
în problema orientală este totodată şi politica guvernului în 
afacerile interne. 

Cînd lordul John Russell a anunţat pentru prima o ară pro
gramul guvernului de coaliţie şi cînd acest program a produs 
o consternare generală, partizanii s ăi au exclamat : „Trebuie 
să avem c eva care să stînească entuziasm. Acest ceva să fie 
învăţămîntul public. Russell ,J no!tru lucrează La n plan ui
mitor de organizare a învăţămîntului. Veţi mai auzi despre 
aceasta" . 

Şi iată că acum am au:it. La 4 apie Russel! a făcut o ex
punere generală asupra proiectului s ău de reformă a învăţă
mîntului. Principiile fundamentale ale reformei se rezumă la 
aceea că se acordă consiliilor municipale dreptul de a percepe 
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un impozit local p entTu întreţinerea ş col.for existente, cărora 
li se impune obligaţia de a preda dogmele bisericii anglicane. 
Cît priveşte universităţile, aceşti copii răsfăţaţi ai bisericii de 
stat, a ceşti principali adversari ai oricăror reforme, lordul John 
speră „că universităţile se vor reforma singure 0 •  Abuzurile 
c are se fac cu fondurile donate instituţiilor de învăţămînt sînt 
de notorietate publică. Despre mărimea acestor fonduri n e  
putem face o idee d i n  următoarele dfre : 

„Există 24 de fonduri anuale între 2.00 şi 3.000 1. st„ 10 între 3 .000 
şi 4.000 I. st., 4 intre 4.000 şi 5.000 1. st., 2 între 5.000 şi 6.000 I. st, 3 intre 
8.000 şi 9.000 1. st. şi cite un fond de 10.000 1. st„ 15.000 1. st„ 20.000 I. st„ 
25.000 1. st., 30.000 1. st şi 35.000 1. st. " .  

Nu e nevoie d e  prea multă perspicacitate c a  să ne dăm 
seama de ce oligarhia c are trăieşte de pe urma cheltuirii abu
zive a acestor fonduri dă dovadă de multă precauţie în mînu i 
rea lor. Russell propune : 

„Pr:esele în legătură cu donaţiile sub 30 1. st. pe an sint de compe
tenţa instanţelor judecătoreşti de comital, iar cele ce depăşesc această 
sumă sint de competenţa judecătorească a păstrătorului arhivelor. Dar 
la nici una din aceste instante acţiunea nu va putea fi deschisă fără 
aprobarea unui comitet numit în acest scop de către Consiliul secret•. 

Aşadar, pentru a deschide în faţa instanţelor judecătoreşti 
din ţară o acţiune împotriva celor vinovaţi de deturnarea fon
durilor donate instituţiilor de învăţămînt public este nevo ie 
de aprobarea ni comitet. O probae I Dar Russell nu se 
simte în siguranţă nici la adăpostul acestei rezerve. El adaugă : 

„Dacă se constată că administraţia unei şclli ste comptă, numai 
comitetul Consiliului secret are drep tul să in tervină•. 

Aceasta este o adevărată reformă în vechiul sens englezesc 
al acestui cuvînt. Ea nu creează nimic nou şi nu suprimă nimic 
vechi. Scopul ei este să păstreze vechiul sistem, dîndu-i o 
formă nouă, mai acceptabilă, şi învăţîndu-1, ca să zicem aşa, 
maniere noi. Acesta este secretul „înţelepciunii ereditare" a 
legislaţiei oligarhice engleze. El constă pur şi simplu în a da 
abuzurilor c aracterul unei tradiţii şi în a le înnoi, ca să zicem 
aşa, din cînd în cînd printr-o transfuzie de sînge proaspăt. 

Ori cine va fi de acord că dacă proiectul de lege privitor 
la abolirea îngrădirii drepturilor evreilor a fost o încercare 
timidă de a intro duce toleranţa religioasă, dacă proiectul de 
lege privitor la fondul de rezervă bisericesc din Canada a fost 
o în cercare timidă d e  a recuno aşte autoguvenarea colonială, 
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iar proiectul de lege cu privire la învăţămînt o încercare 
timidă de a o c oli problema învăţămîntului public, atunci pro
iectul finan ciar al lui Gladstone este fără îndoială o încercare 
extrem de timidă de a veni de hac monstrului giganti c care s e  
numeşte dato ria publică a Marii Britanii. 

La 6 aprilie, înainte de promulgarea bugetului, d-l Glad
stone a prezentat Camerei comunelor cîteva rezoluţii cu pri
vire la datoria publică. Inainte de aceasta, ziarul „Mo rning 
Chronicle" anunţase în mod special că urmează să fie prezen
tate rezoluţii de c ea mai mare însemn ătate, „ de spre care se 
zvoneşte că ar prezenta un interes imens şi ar avea o impor
tanţă deosebită" . Datorită acesto r  zvonuri, cursurile rentelor 
de stat s-au urcat. S-a creat impresia c ă  Gladstone intenţio
nează să liideze datoria publică. Dar la 8 aprilie, cînd Ca
mera s-a întrunit în calitate de comitet spre a delibera asup r a  
acesto r rezoluţii, d-l Gladstone le-a modificat pe n eaşteptate, 
şi anume în aşa fel, incit au devenit lipsite de o rice „ imp or
tanţă" şi „interes " .  Este ,cazul ca împreună cu d-l Disraeli s ă  
ne întrebăm : „Pentru ·ce atîta zgomot ? " .  

Ţelul final p e  care d-l Gladstone îl urmărea prin aceste 
propuneri era, dup ă cum a declarat el însuşi, de a reduce la 
21/2 % dobînda rentelor de s tat. In anii 1 822-1 823, 1 824-1 825, 
1 830-1 831 şi 1 844-1 845 au mai avut lo c asemenea reduceri, 
şi anume : de la 5 %  la 41/20/o, de la 41/20/o la 4 % ,  de la 4 %  l a  
31/2 % şi de la 31/2 % la 30/o. De ce n u  s-ar face acum şi o redu · 
cere de l a  30/o la 21/2 % .  Iată în c e  constau propunerile d-lui 
Gladstone : 

In primul rînd, el propune să se reunească sub o singură 
denuire comună diferite hîrt.i de valo are în sumă de 
9.500.000 1.  st.,  hîrtii legate în speial de vechea şi  falimentara 
Companie a Mărilor Sudului, reducîndu-se forţat dobînda lor 
de la 3°/o la 23/, 0i0 • De aici va rezulta o economie anuală per
manentă de aproximativ 25.000 1. st. Dar inventarea unei de
numiri n oi,  comune, pentru hîrtii de valo are diferite, şi o eco
nomie de 25.000 1.  st. la un buget de cheltuieli anuale de 
30.000.000 1.  st. nu con stituie, desigur, un motiv de mîndrie 
deo sebită. 

In al doilea rînd el propune să fie emis e  noi hîrtii de va
loare sub denumirea de bonuri de tezaur, pentru o sumă care 
să nu depăşească 30.000.000 1.  st. ; aceste bonuri vor fi tran smi
sibile prin simplă remitere, fără nici  un fel de taxe, şi vor purta 
o dobîndă de 23/4 % pîhă la 1 septembrie 1 864, iar începînd cu 
această dată şi pînă la 1 septembrie 1 894 o dobîndă de 21/20/o. 
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Aceasta nu înseamnă altceva decît crearea unui nou instru
ment financiar în folosul clasei comercianţilor şi a posesorilor 
de bani. Dar cum va putea Gladstone să menţină în circulaţie 
c ambii emi se de trez or erie în valoare de 18 .000.000 1.  st. cu o 
dobîndă de l 1/2 % , emiţînd în acelaşi timp bonuri de tezaur cu 
o dobîndă de 2 1/2°/o ? Şi nu este o are o pierdere pentru ţară s ă  
plătească l a  bonurile d e  tezaur cu 1°/o mad mult decît la cam
biile emise de treziorerie ? Oricum am consideTa-o , această a 
doua propunere nu conibuie cîtuşi de puţin la micşorarea da
toriei publice . 

In al treilea şi ultimul rînd, ajungem la principalul şi unicul 
punct important din rezoluţiile propuse de Gladstone, şi anume 
la renta consolidată de 30/o şi la obligaţiunile de 3 % reduse, 
care formează împreună un capital de aproape 500.000.000 1.  st.  
Hi c Rhodos , hic salta ! * Deoarece există o ho tărîre a parla
mentului care interzice reducerea forţată a dobînzii la aceste 
hîrtii de valoare altfel decî t cu un preaviz de 12 Juni, d-l Glad
stone recurge la meto da preschimbării benevole ; el oferă de
ţinătorilor de obligaţiuni de 30/o, la alegere, diferite modalităţi 
de preschimbare a acestor obligaţiuni pe alte hîrtii de valoare 
care urmează să fie emise conform proiectului s ău.  Deţinăto rii 
de obligaţiuni de 3 % vor putea alege una din unnătoarele 
modalităţi de preschimbare a titlurilor lor : 

1 .  Fiecare 100 1. st. în obligaţiuni de 30/o vor putea fi pre
scimbate pe un bon de tezaur de aceeaşi valoare, care va 
aduce o dobîndă de 23/40/o pînă în 1864 şi apoi de 21/20/o pînă în 
1894. Dacă bonurile de tezaur de 21/2% în valoare total ă  de 
30.000.000 1. st. ar înlo cui hîrtii de valoare de 3 % în sumă de 
30.000.000 1.  st . ,  s-ar realiza în primii 10  ani o economie de 
75.000 1. st . ,  i ar în anii următori o economie de 150.000 1. s t . ,  în 
total deci 225.000 1. st.  Guvernul va i însă obigat să plătească 
întreaga sumă de 30.000.000 I. st. Acest proiect nu duce la o 
reducere cît de cît considerabilă a datoriei publice. 

2. Potrivit celei de-a doua propneri, pentru fiecare 
100 1.  st. î n  obligaţiuni d e  3 % , deţinătorii lor pot primi 82 1.  st. 
şi 10 şilingi în obligaţiuni noi de 31/2 % , l a  care se va plăti pînă 
la 5 ianuarie 1894 o dobîndă de 31/20/o. Rezultatul ar i c ă  per
so anele care ar accepta s ă  primească obligaţiuni de 31/2 % ar 
avea la fiecare 100 1 .  st.  actuale un venit de 2 1.  st. 17 şilingi 
şi 9 pence în loc de 3 1.  st. In acest caz venitul anua·l adus de 

* - Aici e Rhodos, aici să sari ! (Cuvinte adresate eroului fabulei 
„Lăudărosul" de Esop, care se fălea cu săriturile pe care le-ar fi făcut 
pe insula Rhodos) . - Nota Red. 
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fiecare 100 1.  st. s-ar reduce cu 2 şilingi şi 3 p ence. Dacă în
treaga sumă de 500.000.000 1.  st. ar fi preschimbată în acest 
mod, rezultatul ar fi c ă, în loc de a plăti, ·ca în prezent, 
15.000 .000 1.  st. anual, naţiunea ar plăti numai 14.437.500 1.  st., 
ceea ce ar însemna o economie de 562.500 1. st. anual. Dar 
p entru aceast ă  economie de 562.500 1.  st., parlmen
tul trebuie s ă-şi lege mîinile p entru o jumătate de secol de aci 
înainte şi să garanteze o dobîndă mi mare decît 24/s într-o 
ep ocă de instabilitate, cînd nivelul dobînzii este extrem de 
nesigur ! Pe de altă p arte însă, d-l Gladstone ar cîştiga în orice 
caz un singur lucru : la expirarea termenului de 40 de ani d-sa 
nu ar mai ave a în faţă supărătoarea problemă a rentei de 3 % ,  
ocrotită, ca î n  prezent, de necesitatea unui preaviz d e  1 2  luni,  
ci ar avea de-a face numai cu obligaţiuni de 31/2°/o, pe care 
p arlamentul ar putea să le r ăscumpere la valoarea lor nomi
nală. Gladstone propune ca emisiunea acestor o bligaţiuni de 
31/20/o să nu fie plafonată. 

3. Cea de-a treia propunere se rezumă la următoarele : 
pentru fiecare 100 1. st. deţinătorii d e  obligaţiuni de 3 % p ri
mesc 1 10 1.  st. în obligaţiuni noi de 21/20/o, purtăto are de do
bîndă pînă în 1 894. La 6 prilie, cînd d-l Gladitone şi-a pre
zentat penru prima oară proLectul în Camera comunelor, el nu 
a propus plafonarea emisiunii acestor hîrtii de valoare (de 
2 1/2%) .  Cînd însă d-l Disraeli a arătait că oice o m  cu judecată, 
comparînd această piopunere cu primele dou ă, va prefera s ă  
p reschimbe 100 1.  st. cae aduc 3% p e  1 1 0  1.  s t .  oare aduc 21/2°/o 
şi că, după reschimbarea înregii sume de 500.000.000 I. st. în 
obl.igaţium de 3% pe obligaţLui noi, ţa. r economisi, pe de 
o parte, 1 .250.000 1.  st. anual, dar pe de altă parte valoarea no
minală a datorii publice ar creşte cu 50.000.000 1 .  st. ,  d-l Glad
s tone şi-a modifioat a doua i pmiectul şi a propus ca emisiu
nea noHor obligaţiuni de 21/2% ·să fie �imitată l a  30.000.000 1. st. 
Datorită acestei plafonări, propunerea a treia devine lipsită de 
însemnătate din punctul de vedere al efectului ei asupra dato
iei publice, c are, în urma adop tării acestei p ropneri, nu ar 
creşte decît u 3.000.000 1 .  st. 

Acum cunoaşteţi ce reprezintă în realitate 1 1unul dintre 
cele mai imp ortante şi mai grandioase proiecte financiare care 
au fost elaborate vreodatău .  Se poate spune c ă  în genere nu 
există înşelătorie mai mare decît aşa-numitele finanţe. Cele 
mai simple operaţii în legătură cu bugetul şi cu datoia public ă 
sînt îmbrăcate de p ontifii acestei ştiinţe oculte într-o termino
logie de neînţeles, în dosul căreia se ascund cele mai ordinare 
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teripuri cu emisiuni de obligaţiuni de difeite denumii, pre
s chimbarea vechilor obligaţiuni e ailtele noi, reducerea do
bînzii şi majorarea valorii nominale, majorarea dobînzii şi re
ducerea valorii nominale, introducerea de premii, prime şi 
titluri privilegiate, crearea unor deosebiri între anuităţile 
amortizabile şi cele neamortizabile, gradarea artificială a în
lesnirilor acordate la transmiterea diferitelor categorii de 
titluri. Toată această dezgustătoare scolastică de bursă şi 
această nemaipomenită îngrămădire de amănunte derutează cu 
desăvîrşire publicul. In acelaşi timp, fiecare operaţie finan
ciară de acest fel creează posibilităţi favorabile pentru inten
sificarea activităţii nefaste şi jecmănitoare a cămătarilor, care 
pîndesc cu l ăcomie asemenea prilejuri. Pe de altă parte, în tot 
acest aparent labirint de preschimbări, permutări şi combina
ţii, economistul descoperă un material care ţine nu atît de do
meniul politicii financiare, cit de cel al aritmeticii elemen
tare, sau chiar al vorbăriei goale. 

D-l Gladstone este, desigur, un maestru în a cest fel de 
alchimie financiară, iar propunerea sa nu poate fi caracteri
zată mai bine decît prin cuvintele d-lui Disraeli : 

„Cred că nici cel mai abil cazuist, oricît de subtil şi de inventiv ar 
fi fost, nu ar fi iputut născoci vreodată n mecanism mai complicat şi 
mai ingnios care să dea rezultate atît de neînsemnate. Intr-una din 
lucrărLle lui Toma d'Aquino se găseşte un capitol în care se dezbate 
.roblema : cîţi îngeri ar putea dansa pe vîrful unui ac. Este unul dintre 
cele mai rare raţionamente pe care a putut să le producă geniul uman, 
şi eu cred că în rezoluţiile ce ni se propun există ceva din spiritul 
acestei remarcabile creaţii a minţii • .  

A m  mai spus, după cum vă amintiţi , c ă  scopul final a l  pla
nului d-lui Gladstone este introducerea unor obligaţiuni „nor
male" de 21/2 o .  Or, în vederea realizării acestui s cop el inten
ţionează să emită un număr foarte limitat de titluri de 21/20/o 
şi un număr nelimitat de titluri de 31/2 % . Pentru a realiza emi
siunea limitată de titluri de 21/20/o, el reduce dobînda cu 1/2 o 
şi,  pe de altă p arte, a cordă o primă de 1 0 %  în vederea reali
zării acestei reduceri. Pentru a se debarasa de stînj enitoarele 
obligaţiuni de 3 o ,  care „ sînt o crotite" de necesitatea unui 
preaviz legal de 1 2  luni, el preferă să-şi lege mîinile printr-o 
dispoziţie legală care afectează viitorij 40 de ani. Pe s curt, 
dacă planul său reuşeşte, două generaţii vor i lipsite de ori-ce 
ş ansă de a-şi îmbunătăţi starea financiară. 

Situaţia guernului de coaliţie în Camera comunelor 
rei ese limpede din statisti ca votărilor. In problema Mayno-
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oth 66, într-o şedinţă lărgită a camerei, guvernul a obţinut 
numai o mică majoritate de 30 de voturi. Cu o cazia votării 
proiectului de lege privitor a abolirea îngrădirii drepturilor 
evreilor (care înc ă  nu a trecut prin cea de-a treia citire) . cînd 
în Cameră au fost prezenţi numai 439 de deputaţi, majoritatea 
obţinută de guvern n-a fost nici măcar de 30 de voturi. Cu 
o cazia discutării proiectului de ege privitor la fondul de re
zervă biseicesc din Canada, dpă ce Russell a declarat că re
nunţă la articolul trei din propriul său proiect, guvernul a fost 
salvat de voturile conservatorilor împotriva propriilor săi par
tizani. Maj oritatea obţinută se datora aproape exclusiv votu
rilor deputaţilor conservatori. 

Nu mă voi opri asupra ivergenţelor din sinul guvernului , 
care au ieşit la iveală în cadrul dezbaterilor asupra proiectu
lui de lege canadian, în controversa aprin să dintre ziarele gu
vernamentale în problema impozitului pe venit şi mai cu 
seamă în problemele politicii externe. Nu există n i ci o pro
blemă în care guvenul de coaliţie să nu poată da un răspuns 
asemănător cu cel dat la timpul său de Geza, regele maghiar, 
care, după convertirea sa la creştinism, a continuat totuşi să 
îndeplinească vechi·le ritualuri păgîne. Intrebat fiind care din 
cele două religii este religia lui adevărată, el a răspuns : 
„Sînt destul de bogat pentru a le ţine pe amîndouău . 

Scris de K. Marx la 12 aprilie 1853 

Publicat 
în zi arul „New York Daily Tribune• 
nr. 3.753 din 27 aprilie 1853 

Semnat : K a r l  M a r x  

e tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Feargus O' Connor. - Infrîngeri suferite de 
guvern. - Bugetul 

Londra, marti 19 aprilie 1 853 

Comisia care s-a întrunit săptămîna trecută pentru a exa
mina starea psihică a lui Feargus O' Connor, fost deputat de 
Nottingham, şi-a formulat concluziile astfel : 

„Considerăm că de la 10 iunie 1 852 d-l Feargus O'Connor se află 
în stare de alienatie mintală, fără a avea intervale de luciditate" .  

C a  om politic, O' Connor şi-a supravieţuit sieşi î n c ă  din 
1848. Forţele lui erau frînte, misiune a  lui îndeplinită ; incapa
bil să conducă mişcarea p roletară pe care el însuşi o organi
zase, O'Connor devenise aproape o piedică în calea ei. Dacă 
cerinţele nepărinirii istorice mă obligă să nu ascund această 
împrejurare, ele mă obligă în aceeaşi măsură ca, cinstind 
memori a luptătorului c ăzut, să prezint cititorilor aprecierile 
lui Ernest Jones despre O ' Connor, publicate în „ People's 
Paper" : 

„A fost un om •care a renuntat la ranguri, la avutie şi la situatia sa 
în societate, n om care a abandonat o ocupatie aducătoare de venituri 
şi de succs şi cre a cheltuit o mure avere nu pentru satisfacerea unei 
tendinte personale spre renuntare de sine, ci din spirit de sacrificiu 
politic. El s-a exilat pe veci din propria sa tară, în care posda mari 
întinderi de p ăllnt şi era reprezntantul unuia dintre cele mai mari 
comitate. A fost un om pe care familia sa l-a urît pentru că el a iubi t  
omenirea. Tot ce a făcut a avut drept scop slujirea poporului. Iar astăzi 
el se stinge aproape în .izeTje, la cpătul unei vieti pline de o muncă 
fără egal... Aceasta ste viata lui. Priviti acum roadele muncii lui. Intr-o 
perioadă de extrmă neputintă, de dezbinare, îndoieli şi mizerie, el a 
unit milioanele de oameni din ţara noastră cum nu mai fuseseră unite 
niciodată. O'Connell i-a strîns în jurul său pe irlandezi, dar a făcut-o cu 
ajutorul preotilor ; Mazzini i-a trezit pe italieni, da� de partea sa au 
fost nobilimea şi ngustorimea ; K5uth .i-a nit Pe maghiari, dar pe 
el îl  sprijineau senatul şi armata ; în plus, atît maghiarii cit şi italienii 
clocoteau de ură împotriva cuceritorilor străini. Q'Connor însă, de nul 
singur - fără nobilime, Preoţi şi negustori -, a unit şi a ridicat o clasă 
asuprită împotriva tuturor acestora, fără a se folosi măcar de un ase-
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menea mijloc ca sentimentul naţional I Pe La Fayette l-au urmat negus
torii, pe Lamartine prăvăliaşii. Pe O'Connor l-a urmat poporul ! Dar în 
secolul al XIX-iea, în nglia constituţională, poporul era cel mai slab 
dintre toţi, O'Connor l-a învăţat cum să devină mai puternic decît 
toţi• 67• 

Săp tămîna trecută a fost pentru guvernul de coaliţie o săp
tămînă de înfrîngeri. Pentru întîia oară el s-a loit de o opo
ziţie coalizată. Marţi, la 12 crt., d-l Butt a p ropus menţinerea 
casei invalizilor din Kilmainham ca azil pentru soldaţii irlan
dezi . Ministrul de război * s-a declarat împotriva acestei pro
puneri, dar, în pofida împotrivirii guvernului, ea a fost adop
tată cu 198 de voturi contra 13 1 .  In cazul de faţă guvernul a 
fost înfrînt de o coaliţie formată din brigada irlandeză 68 şi 
opoziţia conservatoare. Joi el a fost înfrint de o coaliţie a 
conservatorilor şi a adepţilor şcolii din Manchester 69• După 
ce d-l Milner Gibson a p rezentat p ropunerea sa cu p rivire la 
desfiinţarea „impozitului p e  cunoştinţe " ,  propunere p e  care o 
repetă în fiec are an, s-a hotărît desfiinţarea impozitului pe 
anunţuri 70, în ciuda obiecţiilor făcute de Gladstone, Russell şi 
Siney. Ei au rmas î n  minoritate, obţinînd 169 de voturi 
contra 200. Bright, Gibson şi MacGregor au votat alături de 
Disraeli, Pakington etc . ,  iar d-1 Cobden a declarat textual „că 
primeşte din toată inima " ajutorul lui Disraeli şi  al  prietenilor 
săi. Dar cea mai mare înfrîngere din cite a suferit guvernul 
i-au pricinuit-o nu votările din Camera comunelor, ci propriile 
sale acţiuni. 

Probabil că cititorii ziarului „Tribune "  cunosc dej a amă
nuntele afacerii rachetelor * * , în care a fost amestecait şi nu
mele lui Kossuth. Dar p entru a dovedi că tot ce s-a făcut în 
această chestiune a fost dinainte hotărît de Palmerston în în
ţelegere cu puterile străine, este de ajuns să arătăm ce s crie 
în legătură cu aceasta p ropriul organ oficial al lui Palmerston, 
ziarul „Moning Post" : 

„Prlllptitudinea şi vigilenţa de care a dat dovadă guvernul vor 
inspira încredere puterilor străine care se îndoiau dacă legile noastre 
sînt destul de eficace pentru a curma acţiunile răuvoitoare ale turbulen
ţilor noştri musafiri" .  

Această afacere va avea urmăi serioase pentru guvernul 
de coaliţie. Incă de pe acum - şi lucrul acesta are mare în
semnătate - ea l-a obligat pe Palmerston să-şi lepede vechea 

* - S. Herbert. - Nota Red. 
• • Vezi volumul de faţă, p ag. -92. - Nota Red. 
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mască de dandy revoluţionar. Pînă şi cel mai credul, dar 
cinstit admirator l său, ziarul „Morning Advertiser " ,  îl deza
vuează făţiş. Steaua lui Palmerston a început să p ălească în 
momentul dnd el şi-a dăruit simpatiile eroului de la 2 decem
bie şi de pe platoul Satory şi a pus d efinitiv atunci cînd el a 
devenit pe faţă un „ministru austriac "  71• Dar misiunea guver
nului de coaLiţie constă to cmai în discreditarea tuturor ac
tualelor talente şi celebrităţi ale vechii oligarhii. Şi această 
sarcină el şi-o îndeplineşte cu o perseverenţă demnă de admi
raţie. Dacă cabinetul din care face p arte Palmerston va supra
vieţui acestei catastrofe, el va putea într-adevăr, parafrazînd 
uşor cuvintele lui Francisc I, să spună în glum ă : „Nimic nu 
e pierdut, afară de onoare" 72• 

Trec acum la evenimentul zilei : bugetul d-lui Gladstone, pe 
care d-sa l-a prezentat ieri Camerei comunelor într-o cuvîntare 
c are a ţinut nu mai puţin de 5 ore. Este un buget al coaliţiei, 
elaborat în manieră en ciclopedică, cum nu se poate mai po
trivit pentru a fi tipărit ca articol în marea enciclopedie a 
ştiinţelor şi artelor a lui Ersch şi Gruber 73• Ştiţi desigur, că era 
alcătuitorilor de enciclopedii începe întotdeauna atunci cînd 
se acumulează numeroase fapte şi cînd gîndirea rămîne în 
urma lor. 

in orice buget, problema principală este r aportul dintre 
venituri şi cheltuieli, stabilirea soldului sub formă de exce
dent sau deficit, ceea ce constituie p rin cipala condiţie pentru 
reducerea sau mărirea impozitelor în ţară. D-l Disraeli eva
luase veniturile p e anul 1 852-1 853 la 52.325 .000 I.st. ,  iar 
cheltuielile la 5 1 . 1 63.000 I.st. Acum d-l Gladstone ne infor
mează că venitul anual real a fost de 53 .089. 000 I .st. ,  iar chel
tuielile reale n-au depăşit suma de 50.782.000 I .st.  Aceste cifre 
arată că excedentul efectiv al veniturilor asupra cheltuielilor 
este de 2.460.000 I.st.  S-ar părea deci că d-l Gladstone a îm
bunătăţit situaţia finan ciară în comparaţie cu d-l Disraeli. 
Acesta din u rmă s-a putut l ăuda U n excedent de numai 
1 .600.000 I .st. ,  în timp ce Gladstone se prezintă cu o econo
mie de 2.460.000 I.st. Din nefericire, spre deosebire de exce
dentul lui Disraeli, la o examinare atentă acela al d-lui Glad
stone se reduce la modesta sumă de 700.000 l. st. Milioanele 
s-au şi scurs din buzunarul său, în urma uno r hotărîri ale 
Camerei comunelor şi pentru acopeirea altor cheltuieli 
extraordinare. Afară de aceasta, cum adaugă prevăzător 
d-l Gladston e :  
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„Nu trebuie uitat că 215.000 I. st. din cele 700.00 I. st. nu provin 
din surse permanente de venituri, ci din surse ocazionale".  

Prin urmare, unica bază de operaţii care-i rămîne d-lui 
Gladstone este un excedent de 485.000 I.st.  De aceea orice 
propunere pentru reducerea unor impozite vechi cu o sumă 
care ar depăşi această cifră trebuie să fie contrabalansată 
prin introducerea unor noi impozite. 

D-l Gladstone şi-a început cuvîntarea cu problema arză
toare a impozitului pe venit. El a spus că de pe acum există 
posibilitatea de a se renunţa la acest impozit, dar că guver
nul nu este pregătit să recomande desfiinţarea lui imeiată. 
Primul lucru asupra c ăruia a ţinut d-sa să atragă atenţia ca
merei este că „acest impozit ne aduce un venit de 
5.500.000 I .st. u .  Apoi a încercat să aducă arumente „stră
lucite" întru justificarea acestui impozi t  prin p risma rezulta
telor sale, cheltuind multă inspiraţie pentru expunerea isto
ricului său. 

„Impozitul pe venit - a remarcat d-sa - a ds servicii ţării în 
timpul luptei acesteia pentru existenta sa ; el ne-a dat psibilitatea să 
mărim venitul ţării şi să acoperim atit cheltuielile de război cit şi cele 
penru administraţia civilă„. Dacă nu veţi anihila eficacitatea acestui 
instrument, el ne va permite, în cazul cind n nefericire vor izbucni 
din nou ostilităţi, să ridicăm imediat efectivul armatei la 300.llOO de 
oameni, iar al flotei la 10.000, extinzînd în mod corespunzător şi  toate 
celelalte instituţii ale noastre". 

In continuare, d-l Gladstone a remarcat că impozitul pe 
venit a servit nu numai pentru ducerea războiului antiiaco
bin, ci şi pentru înfăptuirea politicii liber-schimbiste a lui sir 
Robert Peel. Dup ă această introducere apologetică, sîntem 
brusc puşi în faţa afirmaţiei că „ impozitul pe venit este plin 
de cusururi " .  De fapt d-l Gladstone admite c ă, p entru a putea 
menţine impozitul, a·cesta trebuie modificat în aşa fel, încît 
să fie eliminate elementele de inegalitate pe care le cuprinde 
în momentul de faţă, dar că pentru eliminarea lor ar trebui 
distrus întregul sistem. Contrazicîndu-se în mod straniu pe 
sine însuşi, d-sa se străduieşte, p e  de altă p arte, să dove
dească cum că această inegalitate nici nu există, ea nefiind 
decît aparentă. Cit priveşte p roblema venitului p ermanent 
şi nepermanent, el o reduce la o problemă a „pămîntului şi 
comerţulu i " ,  încercînd cu ajutorul unor calcule destul de ne
îndemîna tice să convingă publicul că la veniturile aduse de 
pămînt se percepe de fapt un impozit de 9 pence de fiecare 
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liră, în timp ce la veniturile provenite din comerţ se percep 
numai 7 pence. El adaugă ap oi că 

„impunerea pămîntului şi a clădirilor nu depinde de manmea ve
nitului anual obţinut de proprietari, în timp ce în comerţ declararea 
venitului se face chiar de proprietarii firmelor, care în multe cazuri se 
dedau la fraudă".  

In privinţa deţinătorilor de rente de s tat, d-l Gladstone 
afirmă că înfiinţarea unui impozit pe valoarea capitalizată a 
venitului lor ar fi o atingere gravă adusă încrederii publice. 
Cu alte cuvinte, d-l Gladstone respinge în mod categoric 
distincţia dintre venituri permanente şi nepermanente, pro
pusă de d-l Disraeli. Pe de altă p arte, el este gata să extindă 
impozitul pe venit asupra Irlandei şi asupra veni turilor care 
dep ăşesc 1 00 I . st.  p e  an, în timp c e  pînă acum minimul veni
tului impozabil a fost de 150 I.st.  pe an. Dar, în op oziţie cu 
principiul abia enunţat de el însuşi, potivit căruia „este im
po sibil să se facă o distincţie între valoarea respectivă a 
intelectului, a muncii şi a proprietăţii şi să se exprime în 
cifre a ceste corelaţii " ,  el propune ca veniturile între 1 00 I.st. 
şi 150 I.st. pe an să nu fie impuse decît la 5 pence de fiecare 
liră sterlină. In sfîrşit, spre a împăca admiraţia sa faţă de 
impozitul pe enit cu recunoaşterea făţişă a necesităţii des
fiinţării lui, d-l Gladstone propune : 

„Impozitul să fie menţinut pe termen de doi ani, incepînd din apri
lie 1 853, în Proporţie de 7 pence de fiecre liră, pe alţi doi i, începind 
din aprilie 1855, în proporţie de 6 pence de fiecare liră, şi pe încă trei 
ani, începînd din aprilie 1 857, în proporţie de 5 pence de fiecare liră ; 
potivit aicstei propuneri, cu începere de la 5 aprilie 1 860 ipozitul pe 
vnit va înceta să existe". 

Gratificînd astfel, după cum i se p are, aristocraţia fun
ciară şi deţinătorii de hîrtii de valoare p rin refuzul său de a 
recuno aşte principiul distincţiei dintre veniturile p ermanente 
şi cele nep ermanente, d-l Gladstone a avut grij ă, pe de altă 
p arte, să pregăteasc ă  o momeală asemănătoare p entru ş coala 
din Manchester. Este vorba de reglementarea impozitului p e  
succesiuni, p e  care d-l Gladstone îl extinde asupra tuturor 
felurilor de proprietate, refuzînd însă totodată să se o cupe 
de problema taxelor percepute la validarea testamentelor. 

„Nu mă îndoiesc - a dclarat el - că rglentarea acestui im
pozit, dacă propunerea va fi acceptată de cameră, va spori mijloacele 
noastre permannte cu 500.000 1. st. în 1 853-1854, cu 700.000 1. st. în 
1 854-1855, cu 400.000 I. st. în 1855-1856 şi  cu alte 400.000 1. st. în 1 856-
1 857, mărind în total venitul permanent al ţării cu 2.000.000 I. st. " .  
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ln ce priveşte Scoţia, d-l Glastane p ropune o majorare 
de 1 şiling la actualul impozit de 3 şilingi şi 8 pence p e  
bău tui spirtoase (ceea ce va d a  u n  venit suplimentar de 
3 1 8.000 I.st.) . Afară de aceasta, el p ropune să se mărească 
taxele de p atentă pentru comerdanţii de ,ceai, fabricanţii de 
bere şi de malţ, fabricanţii şi comercianţii de produse din tu
tun, p recum şi pentru fabricanţii de s ăpun. 

Sporul încasărilor de p e  urma majorării impozitelor în 
1 853�1 854 ar reprezenta deci : 

la impozitul pe venit 
la impozitul pe succesiuni 
la impozitul pe băutri pirtoase . 
�a patente . 

Total . 

ceea ce împrenă cu excdentul de 

295.000 1. st. 
50.00 " " 
36.00 " " 
1 13.00 " " 

1 .34.00 1. st. 

85.00 1. st. ������ 
ne va da pentru reducerea impozitelor 

suma de 2.149.000 I. st. 

Dar ce propune d-1 Gladstone pentru reducerea vechilor 
impozite ? Mă voi feri, desigur, să intru prea adînc în acest 
l abirint, deoarece p roblema nu poate fi epuizată în c îteva 
cuvinte. De acea voi enumera numai p rincipalele puncte, 
şi anume : 

1. Desfiinţrea impozitului pe săpun, care aduce în preznt un venit 
total de 1 .397.00 I. st. 

2. Reducerea treptată a taxei pe ceai, care în dcurs de aproximativ 
trei ani urmează să scadă de ila 2 şilgi şi 21/4 pence la 1 şiling. 

3. Reducerea taxelor la un mre număr de mărfuri de însemnătate 
mai mică. 

4. Reducerea datoriei Irlandei, care se ridică la 4.000.000 1. st. şi care 
se amortizează sub forma unei rente cons-lidate. 

5. Reducerea la jumătate a taxei pe diplomele avocaţilor, în legătură 
cu propunerea lordului R. Grosvenor cu privire la desfiinţarea ei. 

6. Reducerea la 6 pence a illpozitului pe annţri, potrivit propunerii 
d-lui Gibson (Camera comunelor a şi votat însă desfiinţarea acestui 
impozit). 

In sfîrşit : 
7. D esfiinţarea taxei de timhru pe sJplimentele de ziar (mare piece 

de rejouissance * pentru „Times" , singurul ir cre scoate suplmente). 

* - prilej de bucurie. - Nota Trad. 

5 - Marx-Engels. Opere, voi.  9 
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Acestea sînt, pe scurt, p rincipalele trăsături ale bugetului 
pe care d-l Gladstone 1-a cloc it timp de mai bine de p a tru 
luni. Dezbaterile din Camera comunelor, fixate pentru lunea 
viitoare, îmi vor da posibilitatea să fac noi observaţii asupra 
acestei opere a coaliţiei. 

Scrjs de K, Marx la 1 9  aprilie 1 853 

Publicat 
în ziarul „New York Daily Tribune " 
nr. 3.758 din 3 mai 1 853 

Semnat : K a r I M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Lire, şilingi, pence, sau bugete de clasă 
şi cui aduc ele foloase 

i7 

Gladstone şi-a prezentat bugetul. Nu o dată mi s-a întîm
plat să aud doi c o coşi pe arie sforţîndu-se fiecare să cucu
rigească mai tare decît celălalt ; ceva asemănător s-a petre
cut în Camera c omunelor între cei doi miniştri de finanţe 
- fostul * şi actualul -, cu singura deosebire că bătăiosul 
cocoşel whig a împrumutat unele note de la curcanul con
servator. Săptămîna trecută am examinat acea parte din 
planul financiar al d-lui Gladstone c are se i eferă la datoria 
publică şi am arătat că nu este decît o lamentabilă încercare 
de a ocoli p roblema, că aduce foloase doar c ămătarilor, oa
menil or de bursă şi comercianţilor, cărora le înlesneşte şi le 
ieftineşte tranzacţiile **.  Astăzi vom vedea că bugetul exa
minat este un buget de clasă, un buget al burgheziei, scris 
de o pană de aristocrat. Să arncăm întîi o scurtă privire 
asupra acestui remarcabil p roiect : 

I. Despre cheltuieli şi venituri. Ministrul de finanţe arată 
că anul acesta cheltuielile statului vor depăşi cu 1 .400.000 1.st 
cheltuielile de anul trecut I ! Promiţător început pentru un 
buget care constituie p rologul unei reforme financiare ! Nu 
mai puţin îmbucurătoare sînt cauzele acestei creşteri a chel
tuielilor. 

Este vorba de o creştere a cheltuielilor pentru flota mari
timă militară cu 6 1 7.000 I.st. ,  pentru armată şi intendenţă cu 
90.000 I.st. ,  pentru artilerie cu 6 1 6.000 I.st. , pentru miliţie cu 
230.000 I.st. In acelaşi timp însă, cheltuielile pentru învăţă
mînt, acest instrument de luminare a minţilor şi bastion al 
cunoaşterii. cresc numai cu 1 00.000 I.st. Totalul cheltuielilor 
statului în anul curent este evaluat la 52. 1 83.000 I .st.  Totalul 
veniturilor este evaluat la 52.990.000 I.st. Rezultă deci n 
excedent de 807.000 I. st. ,  din care însă se scad din c apul 
locului 1 00.000 1. st. p entru transporturile poştale maritime, 

* - Disraeli. - Nota Red. 
•• - Vezi volumul de faţă, pag. 46-5 1 .  - Nota Red, 

5* 
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şi se p revede că în ·cele din urmă excedentul efectiv va fi de 
500.000 1. st. 

Să trecem acum la 
li. Proiectul financiar. Aici ministel de finanţe are în 

vedere, în primul rînd, impozitul pe venit, fră a face vreo 
distincţie între veniturile p ermnente şi cele nepermanente. 
El propune ca după doi ani impozitul să fie redus de la 7 la 
6 pence de fiecare liră sterlină, iar după alţi doi ani de la 6 
la 5 pence ; totodată el propune extinderea impozitului asu
pra Irlndei pentru o p erioadă de trei ani şi reducerea mini
mului impozabil la 100 1.  st. nual. Această măsură, susţine 
el, „nu va atinge p ăturile muncitoreşti" .  La veniturile între 
1 00 şi 1 50 1. st., impozitul va reprezenta numai 5 pence de fie
care liră sterlină. ln felul acesta va i uşurată povara fiscal ă  
a celor bogaţi şi, î n  schimb, v a  f i  mărită povara fiscală a 
pătruiilor mai puţin avute. Comercianl bogat va plăti mi 
puţin, în schimb însă micul p răvăliaş va trebui s ă plătească 
şi în acele cazuri în c are înainte era s cutit de impozite i
recte. Curioasă dreptate I E adevărat că timp de p atru ni 
omul cu un venit de 100 1 .  st. va plăti de fiecare liră cu 
2 pence mai puţin decît cel cu un venit de 1 50 sau 1 50.000 1. st., 
dar după aceea ei vor plăti acelaşi impozit ; în plus, du,pă 
doi ni bogătaşii vor beneficia de reducerea cotei de im
punere, reducere care va deveni posibilă datorită faptului 
că se supun impunerii şi veniturile p ăturilor mai sărace. Con
cepţiei noastre despre fiscalitate i-ar corespunde în mai mare 
măsură n impozit progresiv pe venit, a cărui cotă să crească 
o dată cu cifra enitului, căci pentru un om cu un venit anual 
de 1 0.000 1.  st. ,  1 0 .000 de monede de dte inci pence re
prezintă mai puţin decît 100 de asemenea monede pentru un 
om cu un venit anual de 100 1.  st. Dar politica financiară a 
whigilor poate fi rezumată astfel : recurgînd la superficiale 
j umătăţi de măsură, luate de ochii lumii, acţionînd pe căi 
o colite, ei uşurează treptat, dar în mod sistematic povara 
fiscală a celor bogaţi şi o măresc pe aceea a p ăturilor sărace. 
Afirmaţia că impozitul pe venit nu i-ar atinge pe muncitori 
este o absurditate vădită ; într-adevăr, în sistemul social al 
întreprinzătorilor şi al muncitorilor salariaţi, actualmente 
existent la noi ,  burghezia se despăgubeşte oricînd p entru 
o rice spor de impozite reducînd s alariile sau mărind 
preţurile. 

1n l doilea rînd. Ministrul de finanţe trece la impozitul 
pe succesiuni. Aici el uşurează povara ginerilor şi a nurori-
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lor, micşorîndu-le de la 10/o la 78/o impozitul „pe rudeu -
o pomană ridicolă I -, şi include în sera acestui impozit 
toate felurile de proprietate, cu specificarea că impozitul pe 
proprietatea supusă impunerii se va stabili pe baza venitului 
pe care aceasta îl aducea în impul vieţii proprietarului. In 
felul acesta Gladstone măreşte cu 2.000.000 1. st. suma impo
zitelor pe care le plăeşte ţara şi se laudă că sprijină meşte
şugurile şi industria în detrimentul proprietăţii funciare. 
Acest punct are o însemnătate principială şi constiuie o con
cesie substanţială smulsă monopolului proprietăţii funciare, 
datorită dervoltării industriei şi comerţului. Este, repetăm, 
9 concesie, dar na care poate fi uşor o colită, lucru pe care, 
după toate probabilităţile, l-au şi avut în vedere legislatorii 
latifundiari ai lumii financiare. 

In al treilea rînd, se desfiinţeză taxa de timbru pe chi
tanţe şi pe viitor va fi suficient să se lipească pe chitanţe, 
iniferent de sumă, o mar.că poştală de n penny. Este -
pentru cei bo gaţi - o măsură cit se poate de avantaj oasă, 
în urma căreia creşterea consumuli de mărci poştale va 
compensa, dpă cum se crede, minusul de venituri din taxe ; 
dar nici ea nu va aduce vren folos clasei muncitoare, de
oarece numai în cazuri foarte rare tranzacţiile încheiate de 
mncitori ating suma minimă (5 1. st.) supusă acestei taxe 
de timbru. 

ln al patrulea rînd, impozitul pe anunţuri se reduce de ia 
1 şiling şi 6 pence la 6 pence. Este un alt exemplu de măsură 
inconsecventă şi inoperantă. Nu se po ate aduce nici un argu
ment solid în favoarea menţinerii impozitului de 6 pence, de 
vreme ·ce s-a renunţat la şiling, căci greoiul şi costisitorul 
aparat pentru perceperea celor 6 p ence va înghiţi tot venitul 
adus de acest impozit ! S-ar putea, de altfel, ca motivul să 
fie dorinţa de a ocoli necesitatea desfiinţării posturilor şi  
locşoarelor legate de perceperea acestui impozit. Suplimen
tele de ziar care nu conţin decît annnţuri se scutesc de taxă. 
Aceste două prevederi reprezintă concesii făcute burgheziei, 
în timp ·ce menţinerea taxei de timbru pe ziare continuă să 
pnnă piedici serioase în calea extinderii educaţiei democra
tice. „Ziarele existente vor fi puse într-o situaţie avantaj oasă 
- spune prin aceasta ministrul de finanţe -, iar ziare noi şi 
mai ieftin e  nu vor apărea" .  

ln al cincilea rînd, impozitul pe asigurările d e  viaţă s e  re
duoe de la 2 şilingi şi 6 penCe la 6 pnce, încă o mifstare a 
acei•aşi ipiit de mescinărie ; taxele asupra contractelor de 
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ucenicie fără plată se reduc de la 1 1. st. la 2 şilingi şi 6 pence ; 
taxele asupra diplomelor de avocat de la 1 2  şi 8 1. st. la 9 şi 
6 1. st. ,  iar cele asupra contractelor de ucenicie ale funcţiona
rilor de birou de la 1 20 la 80 1. st. Primul punct şi ulimele 
două constituie iarăşi avantaje vădite pentru burghezie, ddr 
nu aduc celor săraci nici măcar umbra vreunui folos ; pe de 
altă parte, impozitul de 6 pence pe anunţuri , taxa de timbru pe 
ziare şi impozitul pe hîrtie sînt menţinute pentru a se putea 
reduce, în folosul bogătaşilor, impozitele pe servitori, cîini 
şi cai.  

1n al şaselea rînd, în Scoţia şi în Irlanda urmează să fie ma
j orat impozitul pe băuturi spirtoase, iar fabricanţilor de spirt 
li se vor acorda scăzăminte pentru „pierderi u .  

In al şaptelea rînd, taxele d e  patentă pentru comercianţi 
urmează să fie egalizate într-o măsură mai mare (încă un cadou 
făcut burgheziei) . 

In al optulea rînd, impozitele p e  săpun şi pe o serie de 
alte aricole urmează să fie desfiinţate, iar taxa pe ceai ur
mează să fie redusă de la 2 şilingi şi 21/4 pence la 1 şiling şi 
1 0  pence pînă în 1854, la 1 şiling şi 3 pence pînă în 1 856 şi 
apoi la 1 şi!ing. 

Acestea sînt trăsăturile esenţiale ale bugetului whigilor. Şi 
acum îi întrebăm pe cititorii noştri : s-a propus oare vreodată 
de pe banca ministerială o mostră mai lamentabilă de „legis
laţie d e  două p arale" ,  ca să folosim chiar expesia ministrului 
de inanţe ? ln aparenţă bugetul este bine închegat, arătos şi 
are cîteva prevederi d e  efect ; dar ce folos real, ce uşurare 
reală aduce el clasei muncitoare engleze ? Desfiinţarea impo
zitului pe săpun şi reducerea taxei pe ceai sînt singurele 
puncte care pot fi relevate ; dar cit de neînsemnată este uşu
rarea pe care ele o promit I Pretutindeni hotarul de la care 
încep avantajele pentru munitori şi dezavantaj ele pentru 
aristocraţie şi burghezie a fost respectat ntocmai, iar depăşi
rea lui evitată cu grijă. Poate că o amenii creduli se vor lăsa 
înşelaţi de acest buget. „Reduceea impozitului pe anunţuri la 
6 pence şi desfiinţarea taxei de timbru pe suplimentele de 
ziar I" Dar ce reprezintă aceasta în practică pentru popor ? 
Nimic ! „Maca de n penny pe ciitanţe l u  Dar în ce măsură 
îl interesează asta pe sclavul salariat, care „dă chitanţeu nu
mai pentru salariul său de foamete ? Cîtuşi de puţin I „Impozi
l pe asigurările de viaţă se reduce de la 2 şilingi şi 6 pence la 
6 penc e u .  Dar ce aduce aceasta muncitorului, care trudeşte 
pentru 6, 8 sau 10 şilingi pe săptămînă şi care nu-şi poate asi-



Lir�ilingi, pence, sau bugete de clasă 71 

gura viaţa împotriva sclaviei strivitoare a Manchesterului ? 
Ce aduce aceasta chiar şi acelora care primesc o liră sau 30 de 
şilingi pe săptămînă ? Nimic ! Ce-i foloseşte muncitorului că 
avocaţii îşi vor putea primi diplomele plătind cu 3 1.  st. mai 
puţin, sau că funcţionarii de birou vor plăti 80 de lire pentru 
contractele lor de ucenicie, şi nu u 40 de lire mai mult, ca în 
trecut ? Ce-i foloseşte muncitorului că impozitul pe succesiuni 
va fi micşorat într-o privinţă şi că dispoziţiile referitoare la 
extinderea lui generală vor putea fi eludate cu atîta uşurinţă ? 
Ii va uşura oare aceasta măcar cit de cit povara ? Ce-i folo
seşte muncitorului că taxa de p atentă pentru comercianţi va fi 
egalizată într-o măsură mai mare, dacă salariul său nu poate 
i egalizat cu profitul pe care aceştia îl storc de pe urma 
nevoilor lui ? „Reforma financiară" a fost una din cele două 
lozinci sub care a fost ales actualul parlament şi adus la 
putere actualul guvern. Şi iată cum arată în realitate reforma 
pe care o propun whigii, aristocraţii şi capitaliştii. Ceva tre
buia făcut, trebuia făcută o mică concesie ; totul era de a o 
face atît de neînsemnată, incit să fie abia p erceptibilă, şi ma
rele meşter al finanţelor noastre a îndeplinit cu măiestrie 
această sarcină. Bugetul lui Gladstone - ca să folosim textual 
propriile lui cuvinte - a fost întocmit într-adevăr „pentru a 
crea înlesniri claselor comerciale-industriale" ,  nefiind însă 
totodată decît o mostră de „legislaţie de două parale" .  

Scris de K. Marx în jurul datei 
de 20 a.prilie 1 853 

Publicat în 
„The People"s Paper" nr. 5 1  
din 2 3  a}rilie 1 853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Dezordini la Constantinopol. - Mania spiritismului 
în Germania. - Bugetul 74 

Londra, vineri 2 aprilie 1853 

Potrivit unei ştiri telegrafice, la 12 ale acestei luni au avut 
loc la onstantinopol şi în împrejurimile sale mari dezordini ; 
cincisprezece creşini au fost ucişi sau răniţi de o mulţime de 
fanatici turci. 

„Ordinea a fost restabilită mediat cu ajutorul forţei armate" .  

lntr-o altă ştire, primită din Copenhaga, se arată că Ca
mera, sau folkeingul, a respins mesajul guvernului cu privire 
la noua ordine de succesiune la tronul Danemarcii. Acest act 
trebuie p rivit ca un eşec serios al diplomaţiei Rusiei, le cărei 
interese erau apărate de acest mesaj potrivit prevederilor 
protocolului de la Londra, care recunoaşte Rusia drept moşte
nitore incontestabilă a regatului danez 75• 

De la Haga ni se comunică că o agitaţie asemănătoare cu 
aceea care a avut loc acum doi ani în Anglia, n legătură cu 
„agresiunea romano-catolică" 76, a început în prezent în Ţările 
de jos şi a dus la formarea unui guven ultraprotestant. Cît 
priveşte Germania, sau mai bine zis acea parte a ei care era 
cnoscută înainte sub denumirea de imperiu, nimic nu poate 
i mai semnificativ pentru caracterizarea stării de spirit care 
domneşte în cercurile culte ale burgheziei decît următoarea 
declaraţie a redactorului ziarului „Frankfurter Jounal" 77, 
apărută în numărul in 20 aprilie ·al acestui ziar şi pe care, 
pentru edificarea ititoilor :iarului dv., o reproduc aiici în 
traducere textuală : 

„Ştirile referitoare Ja mania spiritismului 78, pe care ni le aduce fie
care poştă, devin atit de numeroase, incit amintesc avalanşa de ştiri 
din vremea memorabilului «Cintc . Rnului» de Nikolas Becker şi 
din primele ziJe .le revoluţiei din martie 1 848. Orioit de liniştitoare ar fi 
aceste ştiri, intrucit ele denotă mai bine decît orice raţionamente politice 
în ce vremuri tihnite şi inofensive tră�m din nou, din păcate nu le mai 
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putem acorda atenţia cuvenită, deoarece ne temem să nu coplşească 
de tot pe ·cititorui noştri şi să nu ne cpleşescă chi� pe noi înşine, ocu
pîd pînă la urmă tot aţLul stui ziar".  

Sub semnătura „Un eng•lez" *, ineva a is redacii zia
rului "Times " şi lordul i Palmerston 0 scis.are în legătură u 
recenta afacere Ko ssuth ** ; în încheierea acestei scrisori el 
scrie : 

„Cînd guvernul de coalitie se va fi reîntors la strămoşii săi, vom 
face nobilului lord o .luzie delic.tă la Joe Miller într-o nouă ediţie. De 
fit noi credem că nu vm mai auzi numele «Joe». Lcul lui va fi luat 
de numele «Palmerston». E un nume cam lng, ceea ce nu e bine. De 
altfel sintem convinşi că în foma anglo-saxonă «Panu>, el este mai po
trivit. Se potriveşte atît în proză cit şi în versuri, rimînd cu cuvintele 
<sham» , «lflm», «Tm» ***".  

In articolul meu de marţi **** am făcut n scurt comentariu 
pe marginea bugetului d-lui Gladstone. Acm am în faţa mea 
o publicaţie oficială de 50 de p agni in folio, intitulată „Rezo
luţiile care vor fi prezentate de cancelarul trezoreriei "  şi „Ex
punere de motive la rezoluţi i " .  Dar eu nu mă voi referi decît 
la amnuntele care ar putea prezenta interes pentru cititorii 
din s trăinătate, în cazul cînd proiectul de buget va deveni o 
lege a Marii Britnii. 

Cele mai importnte sînt rezoluţiile privitoare la taxele 
vamale. Se propune desfilinţarea taxelor la 123 de articole .e 
importanţă secundară, care aduceau statului un venit anual de 
55.000 1. st. ; p rintre acestea figurează toate soiurile de lemn 
pentru fabricarea mobilei, u excepţia a p atru soiuri, precum 
şi  căpriori, cercevele, cărămizi şi olane. Urmează să fie re
duse, în primul rînd, taxele la ceai, de la 2 şilini şi  21/4 pence 
la 1 şiling şi 10 p ence, la data de 5 aprilie 1 854, şi, în al doilea 
rind, t axele la 12 produse alimentare. Taxa actuală la migdale 
urmeaz ă să fie redusă la 2 şilingi şi 2 pence chintalul ; la 
brînză, de la 5 şilingi la 2 şilingi şi 6 pence chintalul ; la cacao,  
de J,a 2 pence •Ia 1 pnny pfundul ; la nui, de La 2 şiingi la  
1 şiling buhelul ; la •ouă, de la 1 0  pence la 4 p ence suta ; la 
porto cale şi llnî i  - Ia 8 p ence bushelul ; la unt, de la 10 şi
lingi la 5 şilingi chintalul ; la stafide, de la 15 şilingi şi 9 pence 
la 10 şilini chintalul ; la mere, de la 2 şilingi la 3 p ence 
bushelul. Taxele vamale la toat e  aceste mărfuri aduc în pre-

* - A. Richrs. - Nota Red. 
** Vzi volumul de faţă, pag. 9--92. - Nota Red. 

*** - „prefăcătorie", „minciună", „înşelăciune". - Nota Red. 
**** Vezi volumul de faţă, pag. 6--66. - Nota Red. 
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zent statului un venit de 262.000 1. st. In al treilea rînd, se pre
vede o reducere a taxelor vamale la alte 1 33 de produse al i
mentare, care aduc un venit de 70.000 1. st. Afară de aceasta, 
urmează să fie simplificat modul de taxare a unui număr de 
mărfuri, percepîndu-se taxe vamale fixe, şi nu ad vl o rem •. 

In privinţa accizelor se preconizează, după cum am mai 
arătat, desfiinţarea impozitului pe săpun şi mărirea taxelor de 
patentă pentru fabricanţii de bere şi pentru comercianţii de 
ceai, cafea, tutun şi săpun. 

In privinţa taxelor de timbru, pe lîngă reducerea taxelor 
pe diplomele avocaţilor şi a impozitului pe anunţuri, urmează 
să fie redus impozitul e asigurările de viaţă, taxa de imbu e 
chitanţe, taxele pe contractele de ucenicie şi impozitul pe tră
surile de închiriat. 

In privinţa impozitelor directe se proiectează rducerea 
impozitelor pe personalul de serviciu masculin, pe trăsurile 
particulare, pe cai, ponei şi ciini, precum şi reducerea cu 
1 7 1/2 % a ratelor pentru răscumpărarea impoitului funcir. 

La departamentul poştelor, taxa poştală pentru coletele ce 
se trimit în colonii urmează să fie redusă prin introducerea 
unui tarif unitar de 6 pence. 

O trăsătură caracteristică generală, demnă de relevat, a 
b�getului este faptul că majoritatea prevederilor lui au fost 
impuse guvernului de coaliţie, dipă o rezistenţă înverşunată 
din partea acestuia, în cursul actualei sesiuni parlamentare. 

D-l Gladstone propune acum ca impozitul pe succesiuni să 
fie extins şi asupra bunurilor imobile ; dar la 1 martie el se 
mai opunea încă propunerii d-lui Williams ca bunurile imo
bile să fie supuse „aceluiaşi impozit pe succesiuni şi aceleiaşi 
taxe pentru validarea testamentelor ca şi bunurile mobile " .  
Gladstone declarase cu acel prilej , aşa cum fac î n  momentul 
de faţă ziarele conservatoare, că aceasta nu e decit o scutire 
aparentă, care se compensează cu alte impozite care lovesc 
exclusiv bunurile imobile. Nu-i mai puţin adevărat că în 
aceeaşi zi, la 1 martie, d-l Williams 1-a ameninţat pe d-l 
Gladstone că „va fi înlocuit cu d-l Disraeli dacă nu va ceda 
în această chestiune 0 •  

D-l Gladstone p1opune acum desfiinţarea sau reducerea 
taxelor vamale protecţioniste l1a vreo 268 de aricole de im
portanţă secundară ; dar la 3 martie el se mai opunea încă 
propunerii d-lui Hume „ cu privire la desfiinţarea grabnică a 
taxelor vamale pur protecţioniste la vreo 285 de articole0•  

• - î n  raport cu preţul. - Nota Trnd. 
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Este incontestabil de asemenea şi ceea ce d-l Disraeli a decla
rat în aceeaşi zi : 

„Noi nu ne-am putut crapona de peticele şi zdrenţele sistemului 
protecţionist• . 

D-l Gladstone propune acum reducerea la jumătate a impo
zitului pe anunţuri, dar numai u patru zile înainte de a-şi pre
zenta bugetul el a declarat că se opune propunerii d-lui Milner 
Gibson cu privire la desfiinţarea acestui impozit. Este adevă
rat că la votarea acestei propuneri în Camera comunelor el a 
suferit o înfrîngere. 

Această enumerare a conclilor 'făcute de guvenul de 
coaliţie şcolii din Manchester ar putea fi uşor continuată. Ce 
dovedesc aceste concesii 1 Că burghezia industrială, deşi slab 
reprezentată în Cameră, este totuşi adevăratul stăpîn al situa
ţiei şi că orice guvern - fie el whig, tory sau de coaliţie -
se poate menţine la putere şi poate împiedica venirea la putere 
a burgheziei numai îndeplinind în locul acesteia propria ei 
muncă preliminară. Urmăriţi legislaţia britanică începînd din 
1 825 şi veţi constata că s-a opus rezistenţă burgheziei în do
meniul politic numai cu preţul unor cencesii sistematice care 
i-au fost făcute în domeniul financiar. Oligarhia nu poate în
ţelege faptul simplu că puterea politică nu este decît un produs 
al puterii economice şi că clasa căreia oligarhia este nevoită 
să-i cedeze puterea economică va cuceri inevitabil şi puterea 
politică.  Insuşi Ludovic al XIV-lea, atunci cînd dădea prin 
Colbert legi în interesul proprietarilor de manufacturi, nu 
făcea decît să pregătească revoluţia din 1 789, cînd drept răs
puns la l său „retat c 'est moi" • au răsunat cuvintele lui 
Sieyes : „le tiers etat est tout" •• 79• 

O altă trăsătură foarte net conturată a bugetului este co
pierea fidelă a politicii d-lui Disraeli, a „acestui aventurier 
nesocotit" care a îndrăznit să afirme în Cmeră că urmarea 
necesară a sistemului economic liber-schimbist a fost o revo
luţie inanciară, adică înlocuirea treptată a impozitelor indi
recte prin impozite directe. Şi într-adevăr,  ce propune d-l 
Gladstone 1 El întăreşte şi lărgeşte sistemul impozitelor di
recte, pentru a slăbi şi a îngusta sistemul impozitelor in
directe. 

Pe de o parte, el propune a impozitul pe venit să fie men
tinut neschimbat timp de şapte ani. El extinde acest impozit 

• - „statul sînt eu " .  - Nota Trad. 
** - „starea a treia este totul " .  - Nota Trad. 
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asupra unui popor întreg, asupra irlandezilor. Copiindu-l pe 
d-l Disraeli, el extinde impozitul aupra unui întreg grup so
cial, .asupra p ersoanelor cu un venit cupris între 1 00 şi 
1 50 1. st. El acceptă parţial propunerea d-lui Disraeli cu pri
vire la mărirea impozitului pe clădiri, înfăptuind-o sub para
vanul modificării taxelor de patentă, pe care le măreşte pro
p orţional cu mărimea localului. In sfîrşit, el măreşte impozitele 
directe cu 2.000.000 1.  st., extinzînd asupr. bunurilor imobile 
impozitul pe succesiuni, măsură care fusese de asemenea pro
misă de d-l Disraeli. 

Pe de altă p arte, el atacă două forme de impozite indirecte : 
taxele vamale şi accizele. In cea ce priveşte cele dintîi, el 
acceptă reducerea txelor la ceai, propusă de Disraeli, şi desfi
inţează, reduce sau .pldfkă taxele vamale la 268 de aricole ; 
în ceea ce priveşte accizele, l desfiinţează complet impozitul 
pe s lpun. 

Singura deosebire dintre bugetul lui Gladstone şi cel al 
predecesorului său este că Disraeli era autorul, în timp ce 
Gladstone este plagiatorul ; Disraeli voia să suprime unele 
accize şi impozite în interesul prorietarilor funiiari [land
interest] , în timp ce Gladstone le desfiinţează în interesul bur
gheiei orăşeneşti [town-interest] ; Disraeli proclama p rinci
p iul , dar în virtutea situaţiei sale excepţiionale era nvoit să-l 
denatureze în practică, în timp ce Gladstone, declarîndu-se 
împotriva principiului, are posibilitatea de a-l înflptui parte 
cu parte, printr-un şir de comp roisuri, datorită faptului că 
face parte dintr-n guvern de coaliţie. 

Ce soartă aşteaptă, dup ă toate probabilităţile, bugetul 
coaliţiei şi care va fi atitudinea probabilă pe care o vor adopta 
faţă le el partidele respecive ? 

In gneral există .cel puţin trei probleme n jurul c ărora 
poate să se încingă lupta : impozitul pe vnit, impozitul pe suc
cesiuni şi Irlanda. 

Şcoala din Manchester a făgăduit solemn să se opună orică
rei prelungiri a actualului impozit pe venit, a .acestei întuchi
pări a unei „inegalităi oribile " .  Oia•colul din Printing-house
square 80 - ziarul „Times" - tună şi fulgeră de zece ani îm
potriva aceleiaşi „mostruoase nedreptăţi " ,  iar opinia publică 
din Marea Britanie are în general o idee p reconcepută împo
triva sistemului actual de impunere ·uniformă a tuturor cate
goriilor de venituri, sistem pe care îl condnă cu hotărîre. 
Dar aceasta este nioa problemă în care d-l Glalstone res
pinge orice comp romis. Intrucît d-l Disraeli, pe vremea cînd a 
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fost ministru de finanţe, propunea ca impozitul pe venit să fie 
modificat în sensul creării unei distincţii între veniturile ne
permnente şi cele permanente, astfel incit cele dintîi să fie 
impuse cu 5 pence, iar cele din urmă cu 7 pence la 1 liră ster
lină, s-ar părea că impozitul pe venit devine veriga de legă
tură pentru formarea unei opoziţii unite la care să participe 
conservato rii, şcoala din Manchester şi „opinia publicău , re
prezentată prin ziarul „Times u .  

Dar îşi vo r ţine o are manchesterienii făgăduiala solemnă ? 
Este cit se poate de îndoielni·c. Ei au obiceiul negustoresc 
de a băga în buzunar profitul real, lăsînd princip iile să se 
descurce cum vor putea. Or, profitul real pe care îl promite 
bugetul d-lui Gladstone nu este cituşi de puţin de lepădat. 
Tonul organelor de presă ale manchesterienilor a şi dvenit 
fo arte moderat şi foarte conciliant în ceea ce p riveşte impo
zitul pe venit. Ele încep să se liniştească cu speranţa expri
mată de d-l Gladstone că „peste şapte ani întregul impozit pe 
venit va înceta să existe u ,  itînd la momentul oportun că la 
introducerea acestui impozit, în 1 842, dfunctul sir Robert 
Peel a promis să-l desfiinţeze în 1 845. Ele uită de asemenea 
că este foarte îndo ielnic dacă extinderea unui impozit asupra 
unor pături mai largi este o cale care duce la desfiinţarea lui 
ulterioară. 

In ceea ce-l p riveşte pe „Times u, acesta este singurul ziar 
care va ciştiga de pe urma desfiinţării taxei de timbru pe 
suplimentele de ziar, propusă de d-l Gladstone. , ,Times " are 
de plătit pentru dublele sale suplimente zilnice, publicate in 
cursul întregii săptămîni ,  40.000 de pence sau circa 1 66 1. st. 
şi 3 şilingi pe zi. Toţi aceşti 40.000 de pence la care renunţă 
d-l Gladstone vor rmîne n lăzile de fier ale ziarului. De aceea 
putem prezice că cerberul va fi îmblînzit şi va deveni n mie
luşel fără ca d-l Gladstone să se fi transformait într-un Hercule. 
In to ată istoria p arlamentară a Marii Britanii ar fi greu de 
găsit n act mai nedemn decit această cumpărare a sprijinu
lui unui z�ar, pe care d-l Gladstone o realizează introducind 
în buet un articol special în favoarea acestui ziar. Desfiinţa
rea impozitelor pe cunoştinţe a fost cerută mai ales pentru a 
frînge monopolul marilor zi are. Din măsura propusă, „miero
sul u domn Gladstone îşi însuşeşte numai ceea ce duce tocmai 
la întărirea monopolului ziarului „Timesu .  

In principiu recunoaştem c ă  d-l Gladstone are dreptate 
atunci cind respinge orice distincţie între sursele aducătoare 
de venit. Dac ă vel is.ge veituile din punct de vdere 
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calitativ, va trebui să le distingeţi şi din punct de vedere can
titativ, deoarece în 99 de cazuri din 100 ·Cantitatea unui venit 
co nstituie şi calitatea sa. Dacă veţi face distincţii între veni
turi din pun ct de vedere cantitativ, va trebui să aj ungeţi ine
vitabil la impunerea fiscală p ro gresivă şi ,  mergînd mai de
parte, veţi ajunge direct la acea formă de so cialism care se 
deosebeşte printr-un caracter deosebit de ascuţit şi cere 
inspiră, fără doar şi poate, dezgust oponenţilor d-lui Glad
stone. ln interpretarea îngustă şi interesată pe care şcoala din 
Manchester o dă deo sebirii dintre venituri p ermanente şi ve
nituri nepermanente aj ungem la co ncluzia ridicolă că venitul 
celei mai bogate clase din Anglia, al clasei comercianţilor şi 
industriaşilor, nu este decît un venit nepermanent. Sub p ara
vanul filantropiei, manchesterienii caută doar să s cape de o 
parte din povara publică, mutînd-o de pe propriii lor umeri 
pe umerii proprietarilor funciari şi ai deţinătorilor de hîrtii de 
valoare. 

1n ceea ce priveşte extinderea asupra bunurilor imobile a 
impozitului pe succesiuni, p artidul proprietarilor funciari îi 
va opune, fără îndoială, o împotrivire vehementă. Proprietarii 
funciari doresc, fireşte, să-şi obţină moştenirile ca şi  înainte, 
fără a plăti impozit ; dar însuşi d-l Disraeli, pe vremea cînd a 
fost ministru de finanţe, a recunoscut inechitatea acestei ex
cepţii, şi este cert că în această p roblemă manchesterienii vor 
vo ta ca un singur om alături de guvern. In numărul său de 
ieri, ziarul „Morning Advertiser" a prevenit p artidul proprie
tarilor funciari că dacă va face imprudenţa de a persevera în 
poziţia pe care a adoptat-o în problema impozitului pe s ucce
siuni, el va trebui să abandoneze o rice speranţă de a primi 
sprij in din p artea liberalilor. Cred că nu există alt privilegiu 
căruia burghezia engleză să i se opună u mai multă îndîrjire, 
după cum cred că nu există alt exemplu mai caracteristic de 
legislaţie oligarhică. In 1 796 Pitt a prezentat în parlament două 
proiecte de l ege, din care unul supunea bunurile mobile impo
zitului pe s uccesiuni şi taxei pentru validarea testamentelor, 
iar celălalt extindea aceleaşi impozite asupra bunurilor imo
bile. Cele două pwiecte de lge au fost iscutate separat, 
p entru că itt se temeu Că membii mbelor mere vor opune 
o rezistenţă încununată de succes pro ictului de lege u pri
vire la extinderea acestor impozite asupra moşiilor lor. Primul 
proiect de lege nu a î ntîmpinat aproape nici o opoziţie în p ar
lament. A avut loc o singură votare, şi num:i 16 membri au 
votat contra. Al doilea proiect de lege a trecut prin toate sta-
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diile, dar cînd s-a ajuns la a treia citire a căzut, întrlind 30 de 
voturi pentru şi 30 contra. Dindu-şi seama că nu re nici o 
şansă de a obţine votarea proiectului în ambele Camere, Pitt 
a fost nev1it să-l retragă. Dacă bunurile imobile ar fi suportat 
începînd din 1796 impozitutl pe suocesiuu şi txa pentru vali
darea testamentelor, p artea covîrşitoare a datoriei publice ar 
fi putut să ie amortizată. Singura obiecţie întemeiată pe care 
ar putea s-o ridice în prezent partidul proprietarilor funciari 
este aceea că deţinătorii de hîrtii de valoare se bucură de 
acelaşi privilegi u ; dar desigur că el nu va voi să-şi întărească 
poziţia prin argumente de natură să întărite împotriva sa pe 
deţinătorii de hîrti<i de valoare, care vădesc o înclinaţie deose
bită spre privilegii fiscale. 

Nu rămîne, aşadar, decît o singură ş ansă probabil ă de 
succes în lupta împotriva bugetului coaliţiei, şi anume un bloc 
între p artidul proprieta"ilor funciari şi brigada irlandeză. Ce-i 
drept, d-l Gladstone a căutat să-i determine pe irlandezi să 
accepte extinderea impozitului pe venit asupra Irlandei, ofe
rindu-le drept c adou o scutire de plată în smă de patru mili
oane şi j umătate rentă ·consolidată. Dar tirlandezii susţin că 
trei din aceste p atru milioane şi jumătate, care fuseseră pri
mite în timpul şi din cauza foametei din 1 846-1847, nu au fost 
considerate niciodată ca o datorie publică şi n-au fost recu
noscute niciodată ca atare de poporul irlandez. 

Insuşi guvernul nu este, după cit 1se paire, pe dplin con
vins că va avea succes, deoarece ameninţă că, în cazul cînd 
bugetul nu va fi adoptat în întregime, va proceda la dizolvarea 
înainte de termen a Camerei. Este un avertisment grav pentru 
marea maj oritate a membrilor parlamentului, ale căror „buzu
nare au avut mult de suferit de pe urma cheltuielilor legitime 
din timpul ultimei campanii electorale " ,  precum şi pentru ra
dicalii care se cramponează cu încăpăţinare de vechea defi
niţie a op oziţiei, şi anume că opoziţia îndeplineşte în meca
nismul guvernamental rolul pe care supapa de siguranţă îl are 
la maşina cu abur. Supapa de siguranţă nu opreşte funcţiona
rea maşinii, ci îi asigură integritatea, eliminînd aburul şi des
chizînd astfel o ieşire energiei care, în caz contrar, ar putea 
să facă să explodeze întreaga instalaţie .  ln acelaşi mod, ase
menea supapei care elimină aburii de prisos,  radicalii deschid 
o ieşire revendic ărilor poporlui. Se p are că ei fac propuneri 
numai p entru a le rerage mai tîrziu sau pentru a găsi o ieşire 
surplusului lor de elocinţă. 
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Dizolvarea Camerei nu ar face decît să scoată la iveală 
descompunerea vechilor partide. Din momentul fomării gu
vemlllui de coaliţie, bigada .irlndeză sia siindat în două 
fracţiuni : una guvernamentală, alta indpendentă. Partidul 
proptletarilor funii s-a isindat şi el în două tabere : una 
condusă de Dis1rali, •Cealaltă de sr Jon Pkngton ; în prezent 
însă, în ceasul primejdiei ,  ambele tabere s-au unit din nou în 
jurul lui Disraeli. La rîndul lor, radicalii s înt şi ei s cindaţi în 
două grupuri : mayf airienii 81 şi manchesterienii. n vechile 
partide foţa de coeziune a dispărut, dar în acelaşi timp nu se 
manifestă nici forţa unui antagonism real. Departe de a în
drepta această stare de lucruri, noi 1alegeri generale nu ar face 
decît s-o consfinţească. 

In urma dezvăluirii abuzurilor care au avut loc în cursul 
alegerHor, autoritatea Camerei comunelor a scăzut la imită. 
n acelaşi timp însă, Camera comunelor a dat în vileag zi de 
zi putreziciunea propriei sale temelii, corupţia generală de 
care sînt atinşi chiar alegătorii. Va risca oare guvernul, după 
toate aceste dezvăluiri, să apeleze la aceşti alegători s tigma
tizaţi, �ă apeleze l a ţară ? Cînd e vorba de întreaga ţară, gu
venul nu are nimic să-i ofere, deoarece într-o mină el ţine 
refuzul de a efectua reforma parlamentară, i ar în cealaltă un 
brevet austriac care îl ridică la rangul de informator p rincipal 
al poliţiei continentale s2. 

SrS de K. Max la 22 prile 1 853 

Publicat în ziaul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.761 
din 6 mai 183 

Semnat : K a r  1 M a r x  

Se tipăreşe după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Săpun pentru popor, un chilipir pentru „Times " .  * -
Bugetul guvernului de coaliţie 

Oricine ştie că un buget este o simplă evaluare a venitu
rilor şi cheltuielilor probabile ale guvenului pe anul în curs, 
bazată pe experienţa financiară, şi anume pe bilanţul anului 
trecut. 

De aceea, înainte de orice, d-l Gladstone s-a apucat să facă 
bilanţul bugetului pe 1 852-1 853. D-l Disraeli, în calitatea sa 
de ministru de finanţe, evaluase veniturile probabile pe 1852-
1853 la 52.325.000 1. st. ,  iar cheltuielile probabile pe aceeaşi 
perioadă la 5 1 . 1 63.000 1.  st, prevăzînd deci n excedent de 
1 . 1 62.000 1.  st. D-l Gladstone, calculînd pe baza registrelor bi
lanţul efectiv, descoperă că în anul care a trecut veniturile 
reale au însumat 53.089.000 1.  st., iar cheltuielile reale numai 
50.782.000 1.  st. Excedentul efectiv este deci de 2.307.000 1.  st. 
sau, după calculul d-lui Gladstone (de neînţeles pentru noi) , 
de 2.460.000 1. st. 

Intucît lumea, sau mai bine zis parlamentul, s-a obişnuit 
să vadă în ministrul de finnţe n vrăjitor misterios care prin 
nu se ştie ce tainice şiretlicuri creează întregul venit anual al 
naţiunii, nu este de mirare că acest personaj , oricine ar fi el, 
are grij ă să nu distugă o iluzie atît de măgulitoare pentru el. 
Prin urmare, dacă datorită creşterii producţiei naţiunea ar 
reuşi să mărească veniturile din impozite p este suma prevă
zută, putem fi siguri că ministul de inanţe care, mulţumită 
acestui fapt, va putea să prezinte un excedent de două ori mai 
mare decît cel promis de predecesorul său va trece fră în
doială drept n om deosebit de price1ut în materie de finanţe. 

* Joc de cuvinte : , ,soap• - „săpn• ; „sop• - „chilipir•, „poman\". - Nota Red. 

6 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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Aceasta a şi fost de altfel ideea strălucită a d-lui Gladstone, 
idee care s-a bucurat de o p rimire strălucită şi de o apreciere 
corespunzătoare din p artea susţinătorilor parlamentari ai 
oligarhiei coalizate. 

Un excedent de două milioane patru sute şaizeci de mii 
de lire sterline I 

Dar Camera nu va aloca pentu p opor ici un ban din 
aceste două milioane. Atunci ce destinaţie vor primi ele 1 
D-l Gladstone ne lămureşte : 

„Oricît de favorabilă r părea această dare de seamă, Camera nu 
trebuie să uite că a şi alcat în diferite scopuri o parte considerabilă din 
acest excedent, votînd diverse cheltuieli extraordinare pe anul în curs " .  

Camera ştia încă de ·la d<I Diwaeli că î n  orice caz v a  fi un 
excedent de peste un milion de lire sterline. De aceea Camera, 
întrunită în şedinţă n calitate de comitet p entru căutare de 
mijloace 83, a aprobat cu inimă uşoară următoarele alocaţii 
suplimentare, p este prevederile bugetului : 

Pentru flota maritimă militară, nclusiv depata-
mentul .trasporturilor poştale pe mare 617.000 I.st. 
Pentru armată şi intendentă . . . . . . . 90.000 " 

Afară de aceasta, după cum a anunţat d-l Gladstone, la 
aceste sume trebuie adăugat : 

Pentru războiul cu cafrii (nu va fi pace ?) 
Sporul de cheltuieli pentru artilerie 
Sporul de cheltuieli pnru iliţie 
Pentru învăţămîntul public (a se citi : partcular) 

270.000 I.st. 
616.000 " 
230.000 " 
100.000 " 

Total . . . 1 .923.000 I.st. 

La d-l Gladstone însă, totalul acestor cheltueli este de 
numai 1 .654.000 I.st. (probabil că d-sa omite alocaţiile p entru 
r ăzboiul cu cafrii, din cauza caracterului lor incert) . Scăzînd 
această sumă din excedentul iniţial (pur nominal) de 2.460.000 
l.st., rămîne n excedent real de 806.000 I .st. sau, dup ă calcu
lele d-lui Gladstone, de 807.000 I .st. In acelaşi timp Camera a 
fost avertizată că şi din această sumă modestă vor trebui scă
zute 220.000 I.st., care reprezintă venituri n surse întîmplă-
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toare şi nu permanente. Prin urmare, suma iniţială de două 
milioane, annţată u surle şi trîmbiţe, se reduce în ultimă 
analiză la 587.000 I.st . ,  sumă care în nici un caz nu poate fi 
considerată ca o bază realmente largă chiar şi pentru cea mai 
modestă reformă fiscală. Deoarece însă ţării i se spune mereu 
că are un guvern al reformelor, reforme trebuie să aibă loc, 
şi d-l Gladstone se apucă fără zăbavă să le elaboreze. 

Un liber-schimbist de d�ină, cum ar fi d-l Hume, de pildă, 
l-ar sfătui poate pe ministrul de finanţe să dea excedentului 
său o destinaţie utilă, desfiinţînd taxele la acele mrfuri 
străine care, după datele statisticii vamale, aduc tocmai un 
venit de 587.000 I .st. D ar pentru un alchimist financiar atît de 
savant şi profund c a  d-l Gladstone, aceasta n-r fi decît o pro
punere banală, ordinară, vulgară ! Este oare de conceput ca 
omul care îşi propune nici mai mult, nici mai puţin decît 
lichidarea întregii datorii publice s ă-şi poată satisface m
biţiile printr-o simplă reducere a impozitelor cu 500.000 I.st. ? 
Este clar că p entru un scop atît de mărunt nu era nevoie ca 
Sancho Timber * să fie îndepărtat şi trimis în Barataria in
diană, spre a face loc marelui Don Quijote financiar al 
coaliţiei. 

idoma prăvăliilor din Oxford Street, reforma fiscală a lui 
Gladstone are pe frontispiiul ei o insc1ipţie mîndră : 

„Mare reducere lu  
„Economii imediate de cinci mili0ne şi cîteva sute de mii 

de lire sterline I "  
Iată ceva cu care s e  poate atrage atenţia poporului ş i  care 

poate ispiti pînă şi cele mai inaccesibile muieri bătrîne din 
parlament. 

Să inrăm în prăvălie. „D-le Gladstone, lista dv. de pre
ţuri, vă rugăm. Ce aveţi în vedere de fapt, sir ? O reducere 
de cinci milioane lire sterline ? "  „Fireşte, donule dragă -
răspunde d-l Gladstone. - Nu aţi dori s ă  ancaţi o p rivire 
pe aceste cifre ? Iată-le : 

* Este vorba de Charles Woo, care a deţinut postul de ministru al 
finanţelor in 1 846, dar care în 1 82, la formarea guvenului de coaliţie, 
a fost numit în pstul de reşdinte al Consiliului de control pentru 
roblemele Indiei ; aluzia se bazează pe un joc de cuvinte : „timber- în
seamnă textual cherestea, buşten, iar „wood - înseamnă pădure. - Nota Red, 

6* 
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1. Desfiinţarea completă a impozitului pe săpun 1 . 1 26.000 I.st. 
2. Reducerea impozitului pe asigurările de viaţă 

de la 2 şilingi şi 6 pence la 6 pence . . . 29.000 „ 
3. Rducerea taxei de timbru pe chitanţe şi 

stabilirea unei taxe unice de 1 penny . . . 155.000 „ 
4. Reducerea taxei asupra conractelor de uce- ) 

nicie de la 20 de şilingi la 2 şilingi şi 6 pence 50.000 „ 
5. Redurrea taxelor asupra diplomelor de avo-

cat . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Reducerea impoz�tului pe anunţuri de la 
1 şiling şi 6 pce la 6 pence . . . . . 1 60.000 „ 

7. Rducerea impozitului pe trăsuri de închiriat 
de la 1 şiling şi  5 pence la 1 şiling pe zi 26.000 „ 

8. Reducerea impozitului asupra personalului 
casnic de sex masculin Ia 1 I.st. şi 1 şiling 
p entru cei de peste 18 ni şi la 10 şilingi şi 6 
pence pentru cei sub 18 ani . . . . . 87.00 „ 

9. Reducerea ipozitului pe trăsuri p articulare 95.000 „ 
10. Reducerea impozitului pe cai, ponei şi dini 108.000 
1 1 . Rducerea ipozitului pe cai de poştă, înlo

cuindu-se taxa pe distante cu sistemul p a-
tentelor . . . . . . . . . . . 54.000 „ 

1 2. Reducerea tarifelor poştale coloniale (la 6 
p enea pentru o scrisoare) . . . . . . . 40.000 " 

13.  Rducerea taxei vamale la ceai de la 2 şi
lingi şi 21/, pence la 1 -şiling şi 10 pence pînă 
la 5 aprilie 1 854, la 1 1iling şi 6 pence în 1955, 
la 1 şiling şi 3 pence în 1856 şi apoi la 1 şiling . 3.000.000 " 

14.  Reducerea taxelor vmale Ia mere, brînzeturi, 
cacao, ouă, unt şi fructe . . . . . . . 262.000 „ 

15. Reducerea taxelor vamale la 133 de articole 
de importanţă scndară . . . • . . . . 70.000 „ 

16. Reducerea taxelor vamale la 123 de articole 
de importantă secundară . . . . . . . . 53.000 " 

Total . . 5.315.000 I.st.• 

Reducerea impoiitelor cu 5.315.000 I.st. ar fi, indiscutabil, 
un lucru bun. nar nu are oare acest buget extrem de liberal 
nici un -cusur ? Fără îndoială că ·are. Altfel, cum ar mai putea 
fi numit reformăi ? Se şie dor că, cu toată aparenţa lor impu
nătoare, reformele constituţionale, ca işi prăvăliile de pe 
Oxford Street, au întotdeauna cusururi �oarte serioase. 

Nu e�istă şiretlic, aricit de bine r fi ticluit, c ăruia oamenii 
să nu-i afle pînă la urmă secretul. Avînd în pungă numai 
o jumătate de milion, d-l Gladstone oferă publiului în dar 
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cinci milioane şi jumătate. De unde ia el banii ? Evident că de 
la acelaşi publiic tras pe foară, pe cre acuma îl zăpăceşte cu 
generozitatea sa. El face publicului un cadou, dar în acelaşi 
timp îl invită să procedeze în aclaşi mod. Fireşte, el nu o 
face într-o formă directă şi proviocatoare şi nici nu se adre
sează măcar p ersoanelor pe care în prezent urmăreşte să le 
cîştige de partea sa. El intenţionează să aibi de-a face cu o 
clientelă extrem de variată, şi scamatorul Russell l-a învăţat 
pe alchimistul Gladstone cum să-şi compenseze mîine genero
zitatea pe care o arată ai. 

Gladstone red!ce impoziteile vechi u 5.315.000 I.st. Glads
tone introduce impoite noi, care însumează 3.139.000 I.st. 
Aceasta mai lasă totuşi aparenţa c ă  Gladstone ne-ar ferici 
cu o reducere de irpozi te de 2.176.000 .I.st. D' ministeriatul 
lui Gladstone va dura, în c azul cel mai bun, un singur an, iar 
în anul în curs proiectata reducere de impozite nu va fi decît 
de 2.568.000 l.st . ,  ceea ce va provoca o scădere a veniturilor 
cu 1 .656.000 I.st.,  care va i compensată prin noile venituri 
fiscale în sumă de 1 .344.000 I .st . ,  prevăzută pentru anul în 
curs. Rămîne deci o diferenţă de 312.000 I .st . ,  care trebuie să 
fie acoperită din excedentul real de 807.000 I .st . ,  aşa cum 
rezultă din buget. Şi după toate acestea mai rămîne un sold 
activ de 495.000 I .st.  

Acestea sînt p rincipalele caracteristici ale bugetului coali
ţiei. In cele ce urmează vom înfăţişa cititorilor noştri preve
derile bugetare cu care cabinetul speră să se poată făli cel 
mai mult, precum şi obiecţiile cele mai probabile pe care le 
vor face diferitele partide de opoziţie dn p arlament, iar în 
încheiere vom arăta care este propria noastră p ărere în 
această chestiune. 

Cu toate strădaniile sale de a face senzaţie şi de a-şi crea, 
printr-o reducere simţitoare de impozite, faima de specialist 
în finanţe şi popularitate în popor, Gladstone s-a văzut nevoit 
să propună, sub un p retext plauzibil şi la p rima vedere raţio
nal, mărirea impozitelor cu 3. 139.000 I .st.  El şi-a dat seama 
că nu va fi lăsat să restructureze întregul sistem fiscal numai 
şi numai pentru satisfacerea deplasată şi nejustificată a unor 
interese personale, dacă nu va da acestei restructurări apa
renţa că ar urmări să apere ceea ce parlamentarii şi burghezii 
numesc „principii"  şi „echitate" .  De aceea el a luat hotărîrea 
ingenioasă de a atinge ceea ce ştia că este coarda cea mai 
sensibilă a Pecksniff-ilor legislatori, camuflînd cu dibăcie 
plănuita sporire a poverii publice sub paravanul unor cuvinte 
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cu rezonanţă plăcută, declarînd că ar urmări „extinderea 
echitabiJă a sferei de ap1lkare a unor impozite, penru a se 
ajunge în acest domeniu la o egalizare definitivă şi traică".  
In acest scop el  a ales următoarele impozite : 

1 )  Impozitul pe succesiuni. 
2) Ac cizul pe b ăuturi spirtoase. 
3) Impozitul pe venit. 
Gladstone cere ca impozitul p e succesiuni să fie suportat 

în aceeaşi măsură de toate felurile de proprietate. Intrucît 
proprietatea funciară a fost pînă acum scutită de acest im
pozit, este de presupus că această p ropunere va satisface pe 
industriaşi şi pe comercianţi. Accizul pe b ăuturi spirtoase 
urmează să fie extins în Scoţia şi în Irlanda, astfel încît fabri
oile de spirt de acolo să fie puse într-o situaţie de egalitate cu 
cele din Anglia. 

In sfîrşit, impozitul pe venit trebuie să fie extins asupra 
veniturilor cuprinse între 1 00 şi 150 I .st., urmînd a fi introdus 
totodată şi în Irlanda. Desigur, prevederile referitoare la impo
zitul pe venit nu sînt dintre acelea de la care Gladstone se 
poate aştepta să-i aducă cine ştie ce aplauze. Dar despre 
aceasta vom vorbi mai tîrziu, cînd ne vom ocup a de obiecţiile 
împotriva bugetului. 

Afară de propuneiile referitoare la impozitul pe succesiuni 
şi pe băuturi spirtoase, reducerea taxelor vamale la un mare 
număr de mărfuri de import, concepută în spirit liber-schim
bist, este fără doar şi poate considerată de guven a fi mo
meala cea mai ispititoare, iar prăvăliaşii, gospodinele şi în 
general mica burghezie îşi vor manifesta p robabil zgomotos 
aprobarea, p înă cînd îşi vor da seama că, cel puţin în ceea 
ce priveşte ceaiul, de pe urma reducerii taxelor vamale 
consumatorii nu vor avea decît foloase ,infime, deoarece p ar
tea cea mai mare a avantajelor va fi înghiţită de profitul mari
lor firme şi al monopolizatori1or producţiei. In schimb însă va 
i desfiinţat în întregime impozitul pe săpun, măsură menită, 
dup ă cum speră Gladstone, nu numai să ajute poporul să-ş1 
lepede înfăţişarea murdară.l neîngrij ită, denă de milă, şi să 
contribuie ca toate feţele să devină curate, voioase şi fericite, 
ci şi să desfiinţeze cu desăvîrşire sclavajul negiilor şi să pună 
capăt suferinţelor unui număr imens de „unchi Tom " ,  dind 
un impuls „producţiei şi comerţului legal cu ulei de palmier 
african " .  Sigur de acest lucru, Gladstone face propunerii saile 
o reclamă atît de deşănţată, încît mai-mai s ă-l întreacă pe cel 
mai versat negustor de articole de galanterie şi pe şarlatanul 
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cel mai bun de gură. La aceste perspective atrăgătoare, Glad
stone mai adaugă un număr considerabil de daruri mărun\e, 
printre care unul de cîteva iioane pentru brigada irlan
deză, oferit sub foma scutirii de plata împrumutului acordat 
în timpul foametei, şi unul p entru ziarul „Times " ,  acest rea
zem de nădej de al „bunului Aberdeen" şi al colegilor săi întru 
coaliţie. Acest din urmă dar constă în desiinţarea taxei de 
timbru pe suplimentele de ziar care nu conţin decît anunţuri. 
După cum se ştie, „Times" este singurul ziar care scoate un 
număr considerabil de suplimente de acest fel. 

Trecem acum la obiecţiile probabile pe care opoziţia le va 
face împotriva bugetului. Intrucît dezbaterile care au avut loc 
lunea trecută în Camera omunelor nu au fost decît un p rim 
schimb de focuri , trebuie să încercăm să lămurim pe cît p osi
bil, pe baza presei periodice, intenţiile diferitelor p artide. Dar 
această presă ne oferă foarte puţine informaţii. Ziarele „Ti
mes " ,  „Chronicle" şi „Post" sînt de fapt legate de guvernul 
de coaliţie, iar „Daily News" cu greu ar putea .i considerat 
organul şcolii din Manchester. In plus, acest ziar are o poziţie 
foarte nehotărîtă şi p are a fi tentat de propunerile cu caracter 
liber-schimbist. Dar dacă răsfoim ziarul „Herald" , orgnul 
tory-conservator, vom vedea că acesta şi-a spus dej a p ăre
rea, şi a făut-o chiar cu o francheţă cu adevărat neobişnuită : 

„Intregul buget al d-lui ladstone - scrie ziarul - nu este decît un 
amstec nedemn de corupţie şi de negustorie". 

Este sigur, prin UTmare, că taii vor lua atitudine împo
triva proiectului lui Gladstone şi că Disraeli nu va ezita să-şi 
revendice laurii furaţi în domeniul extinderii sferei de apli
care a impozitului pe succesiuni şi a impozitului pe venit, al 
reducerii taxei vamale la ceai, precum şi să ceară recunoaş
terea celorlalte merite ale sale pe care Gladstone şi le însu
şeşte cu atîta neruşinare. Dacă aristocraţia funciară este 
nevoită să accepte cu resemnare o nouă pierdere de p rivi
legii, ea ţine în orice c az să-şi rezerve meritul de a renunţa 
de bunăvoie la ele. Intrucît însă ea nu-şi poate alege ca punct 
de sprijin p roblema impozitului pe succesiuni, d-l Disraeli o 
va determina să se unească în jurul p rincipiului că trebuie să 
se facă distincţie între venituri pemnente şi nepermnente. 
Pe acest teren el va putea să atragă ca aliat în luptă o parte 
considerabilă din brigada irlandeză. Este evident că irlandezii 
nu vor putea să recunoască şi nu vor recunoaşte niciodată o 
datorie pe care englezii au reuşit s-o impună ţării lor numai 
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datori tă faptului că i-au ruinat în prealabil populaţia. Afară 
de aceasta, din considerente pur practice, scutirea de plata 
dobînzii la un capital imaginar de 3.000.000 I.st. trebuie să le 
pară o concesie cu totul neechivalentă în schimbul in trodu
cerii accizulwi pe băuturi spirtoase şi a impozi tului pe venit. 
In ceea ce-i priveşte pe reprezentanii şcolii din Manchester, 
care făgăduiseră solemn alegătorilor lor să obţină cel puţin 
modificarea Impozitului pe venit dacă nu chiar desfiinţarea 
lui, este de aşteptat ca ei să procedeze ca nişte oameni de 
afaceri, adică s ă  nu ţină seama de cinstea politică, ci numai 
de foloase. Iar foloasele de pe urma bugetului d-lui Glads tone, 
luat „în ansamblu " ,  nu sînt cî tuşi de p uţin de lepădat pentru 
aceşti gentlemeni. 

In sfîrşit, în ceea ce piveş te propria noastră păreTe în 
legătură cu aceas tă p roblemă, dorinţa noastră cea m ai fier
binte este de a vedea înfrînt acest uven, ale căru� tertipuri 
false şi reacţionare în p olitica intenă merită tot atîta dispreţ 
ca şi a ti tudinea sa laşă şi slugarnică în politica extenă. Soco
tim că avem tot dreptul să acionăm în acest sens, pen tru c ă  
un asemenea eveniment ar corespunde fără îndoială intere
selor poporului. Un lucru este clar : atî ta timp cît coaliţia 
aristocratică face ceea ce îi cere dasa industriaşilor şi comer
cianţilor, aceasta din urmă nu va întreprinde nici o acţiune 
p olitică şi nici nu va pite ·clasi muncitoare să-şi desfă
şoare propria ei mişcare politică. Dar dacă p artidul pmprieta
rilor funciari va ieşi încă o dată biruitor, burghezia nu se va 
putea elibera de el fără a transforma putredul parlament oli
garhic, iar în aces t caz nu va mai fi în puterea ei să se limi
teze la o agitaţie pentru reforme p arţiale, ci va i nevoită să 
dea cîmp liber şi revendicărilor maselor populare. Desigur, 
poporul nu poate niciodată să se alăture burgheziei sau să 
facă apel la ea fără s ă  abandoneze principiile şi interesele 
s ale, dar pentru burghezie nu ar fi prima oară cînd s-ar vedea 
nevoită să se sprijine pe umerii poporului. Iar această even
tuali tate ar duce la o revoluţie foarte hotărî tă în ac tualul 
sistem financiar. Incă de pe acum este limpede •că însăşi 
societatea burgheză inde inevitabil să înlocuiască tradiţio
nala olla p odrida * fiscală cu un impozit direc t unic pe pro
prietate. Princip iul impunerii directe a fost adoptat demult de 

* - amestecătură. - Nota Trad. 
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şcoala din Manchester, el a fost recunoscut de Disraeli şi con
firmat pînă şi de coaliţia oligarhică. Dar odată creat şi pus 
la punct mecanismul necesar pntru perceperea unui impozit 
direct pe proprietate, poporul, după ce va lua în mîinile sale 
puterea politică, nu va trebui decît să-l pună în mişcare pen
tru a crea 

bugetul clasei muncitoare. 
Scris de Marx în j urul datei 
de 25 aprilie 1853 

Publicat în „The Pe}ple's Paper• 
or. 52 din 30 aprilie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Afacerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia 84 

Lndra, vineri 29 aprilie 1 853 

Faimosul director de poliţie Stieber, însoţit de locotenen
tul de poliţie Goldheim şi de consilierul de justiţie Nomer 
au descins acum cîteva zile la Londra, venind de la Berlin 
u misiunea specială de a stabili o �egătură Între „conspiraţia 
p'afului de puşcă" de la Rotherhi.he şi conspimţia „pălăriilor 
cal�breze" de la Berlin. Din informaţii particulare am aflat 
că persoanele amintite s-au întîlnit la Kensington, la locuinţa 
lui Fleury, şi că fostul funcionar comercial Hirsch a asistat 
şi el la această întîlnire. A doua zi acelaşi Hirsch a avut o 
întrevedere secretă cu d-l Kremer, consulul rus. Dacă cititorii 
dv. îşi mai amintesc de articolul meu în legătură cu procesul 
de la Colonia 85, ei îşi vor da seama imediat că aceleaşi perso
nagii care au înscenat procesul de la Colonia au intrat din 
nou în acţiune. 

Sîmbătă 23 curent a început în faţa d-lui Henry, judecă
torul de la comisariatul de poliţie de pe Bow Street, procesul 
intentat d-lui Hale, proprietarul fabricii de rachete din Rother
hithe, pe care guvernul a sechestrat-o. In p'ima zi dezbaterile 
s-au purtat numai în jurul chestiunii dacă materialul exploziv 
confiscat este praf de puşcă sau nu. D-l Henry, care-şi amî
nase pronunţarea pentru ziua de ieri, a declarat acum, contrar 
opiniei cunoscutului chimist Ure, că acest material este praf 
de puşcă. In consecinţă, l-a obligat pe d-l Hale să plătească 
o amendă de 2 şilingi pentru fiecare livră de explozibil găsit 
în possia sa peste c anitatea adisă de lege, surplusul 
acesta reprezentînd 57 1. st. Apoi W. Hale, fiul său R. Hale şi 
J. Boylin au fost supuşi unui interogator în legătură cu acu
zaţia că la diferite intervale, între 13 septembrie 1852 şi 
13 aprilie 1 853, au fabric!t sau au pimit 1comenzi pentru 
fabricarea unor c antităţi importante de rachete. D-l Bodkin, 
reprezentantul acuzării, a arătat că d-l W. Hale a făcut guver-
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nului britanic de cîteva ori,  dar fără succes, oferte pentru 
livrarea unor cantităţi de rachete produse în fabrica sa, că, 
începînd din octombrie 1852, au lucrat în fabrica sa foarte 
mulţi muncitori, dintre care o parte erau emigranţi, că între
gul proces de producţie era ţinut în cel mai strict secret şi 
că scriptele departamentului vilor infirmă dclaraţia d-lui 
Hale c ă  şi-ar fi eGportat rachetele prin intermediul vamei. 
ln concluzie el a spus : 

„Valoarea rachetelor găsite in pssia d-lui Hale a fost evaluată la 
1 .000-2.000 il.st. De unde rovin aceşti bani î Cu puţin în mă d-l Hale 
era falit, şi a scăpat de falimnt plătind numai 3 şilingi de fiecare lir5 
datorată. 

J. Saunders, sergent al poliţiei secrete, a declarat că a 
confiscat „ 1 .543 de rachete încărcate, 3.629 de capete de ra
chetă, 2.482 de corpuri de rachetă, 1 .955 de rachete neîn
cărcate, 22 de ghiulele de fier, 2 aparate de lansat rachete" .  
S-a prezentat apoi n martor, d�l Uzner, care a spus c ă  a fost 
timp de 15 ani ofiţer de artilerie în Prusia, iar în timpul răz
boiului din Ungaria a servit, u gradul de maior, la statul
major. Ca angajat al d-lor Hale el a lucrat la fabricarea 
rachetelor în întreprinderea lor de la Rotherhithe. Inainte de 
aceasta a stat vreo cini, şase luni la închisoarea de la Maids
tone pentru furt, la care a fost împins de cea mai neagră 
mizerie. Mai jos redau textual partea cea mai importantă din 
depoziţia sa : 

„Cunoştinţa cu d-nii Hale am făcut-o prin d-l Kossuth, Pentru prima 
oară m-am intilnit cu d-l Kossuth în legătură cu această ches
tiune vara trecută, după intoarcerea sa din America ; pe la mijlocul lunii 
septembrie l-am văzut pe d-l Hale senior ân tovărăşia d-lui Kossuth la lo
cuinţa acestuia din urmă ; aghiotantul său, un maghiar, era şi el de faţă. 
D-l Kossuth i-a spus d-lui Hale : «Acest om a servH in armata maghiară, 
a fost ofiţer de artilerie în Prusia şi vi-l pot recomanda ca să-l folosiţi 
la fabricarea rachetelor noastre sau ale voastre», nu-mi amintesc exact 
ce cuvînt a folosit. D-l Kossuth mi-a spus că voi primi 18 şilingi pe săp
tămînă şi m-a sfătuit să tin în cel mai strict s ecret întreaga afacere, 
adăugind că d-l Hale îmi va e.plica ce rebuie să fac. D-l Kossuth a vor
bit parte în maghiară, p arte in engleză ; cred că d-l Hale nu intelege 
germana. Cuvîntul «secret» mi-a fost Ps în grmană. Curind după 
aceasta, R. Hale m-a trimis la Pimlico ca să mă întîlnsc cu d-l Kossuth ; 
l-am întîlnit pe d-l Kossuth la Pickering Place ; mai erau de faţă W. Hale 
şi încă un maghiar. Urma să experimentăm un aparat de lansat rachete ; 
după ce ne-am adunat cu toţii, aparatul a fost instalat şi am făcut o 
încercare cu rachetele. Conversaţia se desfăşura în parte în limba en
gleză şi se învîrtea în special în jurul calităţii achetelor etc. Am stat 
a rolo vreo oră şi jumătate, şi după e totul s-a trminat d-l Kosuth şi 
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d-l Hale ne-au cerut să işim cu băgare de seamă dn casă, unul cite 
unul ; d<l Hale ne-a ajus din urmă la coltul străzii, La acea.stă întilnire 
d-l Kossuth ne-a repetat de cîtva ori să ţinem în secret amestecul său 
în afacerea rachetelor•. 

Apoi a fost •introdus un alt german, W. Gerlach, care a 
fost audiat prin interpret. El a lucrat la fabrica d-lui Hale, 
unde a participat la confecdonarea 1ache�elor. Impreună cu el 
mai lucrau acolo 3 maghiari. D-lui Hale i-a fost recomandat 
de c ătre d-l Kossuth, dar niciodată nu i-a văzut împreună. 

D-l Henry, care avea latitudinea de a aplica acuzaţilor o 
pedeapsă disciplinară, amendîndu-i cu 5 I.st.,  s au de a-i tri
mite în faţa Curţii cu juri, a ales .ceastă din urmă solu ţie, 
dar a acceptat s ă-i elibereze pe ·cauţiune pe dlii Hale. D-l 
W. Hale a declarat c ă  refuză să ceară vreunuia dintre prie
tenii s ăi să garanteze pentru el sau pentru fiul s ău, astfel 
încît inculpaţii au fost transportaţi la închisoarea Horsemon
ger-lane. 

Este limpede că susarătatele depoziţii de martori sînt în 
vădită contadJoţie •ou scriso area d-li Hale snior, l c ărei 
conţinut vi l-am comunicat anterior 86, precum şi cu scrisorile 
adresate de Kossuth căpitanului Mayne Reid .şi lordului Du
dley Stuart, în care Kos·suth afirmă 1c ă nu ştie nimic ici dspre 
d-l Hale, nii despre laChetele sale. Ar ii totuşi nejust să 
se tragă de aki vreo concluzie atîta timp cît d-l Kossuth nu 
va da explicaţii suplimentare. In ceea ce-l priveşte însă pe 
d-l Uzner, este într-adevăr ruşinos că un talentat compatriot 
de-al nostru, aflat în exil, un om care e gata să muncească în 
orice condiţii, lucru pe ·c are l-a dovedit acceptînd să se anga
j ez e  ca simplu muncitor p ntru 1 8  şilingi pe s ăptămînă, a 
ajuns s ă  fure din .cauza mizeriei, în imp ce unii migranţi 
germni , nişte pie'de-iară notorii, îşi pemit să iroseas c ă  
sumele modeste destinate revoluţionarilor, cheltuindu-le p e  
c ălătorii d e  propagandă întreprinse c u  de l a  sine putere, p e  
comploturi ridicule şi pe t o t  felul de conciliabule de cafenea. 

Viineri 22 curent a izbucnit din nou o insurecţie la Fri
bourg (Eleţia) , a cincea de la războiul recent cu Sonder
bundul. 87 Insurecţia urma să înceapă concomitent pe întregul 
teritoriu l cantonului, dar la momentul fixat majoritatea 
conspiratorilor au lip sit la apel. Trei „coloane" care făgădui
seră să ia parte la acţiune nu s-au prezentat la lo cul stabilit. 
Insurgenţii efectiv intraţi în oraş erau în cea mai mare parte 
locuitori din districtul Farvagny şi din comunele Autigny, 
Prez, Toni, Mid şi din localităţile învecinate. La ora 
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41/2 a.m., n detaşament de 400 de ţărni, ca'e purtau ieu toţii 
culorille Sonderbundu.ui şi aveau pe steagui mblma fe
cioarei Maria, a poit ipre Fribourg ,pe drumul care vine de 
l a  Lausanne. In fruntea lor se aflau 1colonelul Perrier şi ţă
ranul Carrard, bine cunosutul conducător al insureiei in 
185 1 ,  caire fusese amistiat de Maele cosHiu. In juul orei 
5, insurgenţii au int'at în oraş prin Porte des Etangs, punînd 
stipînire pe clegiu şi e aisenl, unde au ridicat 150 de 
puşti. onsi[iul muicipal, întrunit în wma . amei date, a 
declarat imediat s!area de aseiu ; mioul Gerbex a preluat 
comanda găii civile adunate. Ordonînd să fie instalate tu
nuri pe srăziae din dosul colegiuli, el a trimis în ace1laşi 
imp un detaşament de puioaşi u misiunea de a executa un 
atac �rontal împotiva ins'nţi.r. Puşcaşii au reuşit să 
ocupe ele două scări care duc spre colegiu şi foarte crînd 
i�au alungat pe ţrani de [a feresrele clădiii. Lupta dura de 
vreo oră, iar aaoanii� aveau deja 8 morţi şi 18 riţi cînd 
insgenţii, după ce au înceroat zadc să ugă pin stră
zile dosice, unde fusesiră primiţi u irlii, au trimis n 
preot cu un Steag alb, dedarînd ică sînt gata să se predea. 

Un comitet l gărzii civile a instituit imediat o curte mar
tială, care l-a condamnat pe colonelul Perrier la 30 de ani 
închisoare. Şedinţele Curţii marţiale continuă şi acum. Nu
mărul celor arestaţi se ridică la 200 ; printre ei se află şi d-nii 
Wuilleret, Weck şi Chollet. D-l Charles, preşedintele vestitu
lui comitet de �a Po sieux, a fost văzut la porile Romontului, 
dar n-a fost pis. In fară de preotul de la Toi�le-Gn.d, 
există printre arestaţi încă 2 preoţi. Cit priveşte pagubele 
materiale pricinui te, se p are că din acest punct de vedere 
cantonul nu e moive de îngijorae : jumătate din averea 
patricianului Weck este suficientă p entru a le acoperi. 
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Friedrich Engels 

Situaţia politică a Republicii elveţiene 88 

Londra, 1 mai 1853 

Pe vremuri familiile regale obişnuiau să ţină la curte 
băieţi „de bătaie" ,  care aveau cinstea să pimească pe spinarea 
lor plebee lovJturile cuvenite vlăstarelor regale, oi de cite 
oi acestea se făceau vinovate de încălcarea relilor bunei
cuviinţe. Actuatul sistem poliic modn din Europa continuă 
într-o anuită măsură ·această radiţie, eînd mici state am
pon, cae au rolul de ţai ispăşitoi în toate conflictele 
mărunte care r putea să tulbure ·armoia „echilibrului de 
forţe" .  Şi pentru ca aceste state i să-şi poată îndeplini cu 
dnitatea cuvenită acest rol de inidiat, ele au fost decla
rate, cu consimţămîntul gneral al Europei „întrunite în con
gres " 89 şi cu toată solemnitatea de rigoare, state „neutre" . 
Un asemenea ţap ispăşitor sau băiat „de bătaie" este Grecia ; 
de asemenea Belgia şi lveţia. Singura deoseDire ese că, în 
virtutea condiţiilor lor anorm.e de existenţă, aceşti ţapi 
ispăşitori contemporni ararori capătă bătaie fără a o fi 
mitat. 

Cel mai caracteistic mode� de stat de acest soi a fost în 
ultima vreme Elveţia. 

Quidquid delirant rges, plctuntur„.  * 

elveţiei.. Oi de cite oiri înr-unul din statele europene 
poporul intra în conflict cu cîrmuitorii săi, elveienii puteau 
fi siguri că vor avea şi ei partea lor de neplăceri, - pînă 
cind, în cele din urmă, de la începutul acestui an, Elveţia, 
după e şi-a atras singură dispreţul partidului revoluţionar, 
a fost oarecum pusă la index de cîrmuitorii Europei continn-

• - Orice ar face smintiţii de regi, suferă„. (Hora/iu : „Epistole", 
cartea I, epistola a II-a ; la Horaţiu vrsul se tmnă u cuvîntul : 
achivi - acheenii) . - Nota Red. 
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tale. Conflictul u împrat. Bonaparte în problma eigran
ţilor, din oauza cărora Elveţia era cit pe-aci să fie tîrîtă 
într-un război ; conflictul cu Prusia din cauza Neuchâtelului; 
conflictul cu Austria din cauza tessinezilor şi a insurecţiei din 
Milano 00 ; conflictele cu micile state germane în legătură cu 
problemele care nu interesează pe nimeni ; conflicte în toate 
părţile, note ameinţătoare, expulzări, şicane la eliberarea 
paşapoartelor, blocade, - toate acestea se abat asupra bietei 
Elveţii .ca grindina în impul furtunii. Şi totuşi - aşa-i firea 
omului I - elveţienii sînt fericiţi, mulţumiţi şi, în felul lor, 
mîndri, simţindu-se mai bine sub această avalanşă de abuzuri 
şi insulte decît sub un cer politic senin şi fără nori. 

Această situaţie politică onorabilă a Elveţiei a fost carac
terizată de opinia publică europeană într-o formă, ce-i drept, 
cam vagă şi necioplită, prin �ictonul bine cunoscut : Elveţia 
a fost inventată de cîrmuitorii Europei pentru a compromite 
modul republican de guvenare. Şi într-adevăr, Metternich şi 
Gizot au avut dseori prilejul de a exclama : dacă Elveţia 
n-ar .i existat, ar fi trebuit s-o creăm. O vecină ca Elveţia a 
fost pentru ei o adevărată comoară. 

Nu ar avea nici un rost să repetăm multiplle auzaţii pe oare 
revoluţionarl adevăraţi sau preinşid revoluţionai le-au adus 
în ultima vreme Elveţiei şi instituţiilor ei. Cu mult înainte de 
mişcarea din 1 848, organele partidului comunist revoluţionar 
al Germaniei au analizat această problemă şi au arătat de ce 
Elveţia, ca stat indepndent, trebuie în mod necesar să se 
Urască mereu în coada progresului european şi de ce această 
ţară, cu tot republicanismul ei de faţadă, va rămîne întotdea
una în fond o ţară reacţionară 91• Pentru această opinie ele 
au fost atacate vehement pe vremea aceea de diferiţi pala
vragi. democraţi şi autori de bombastice mîzgăleli clandes
tine, care proslăveau Elveţia ca „republică model" atîta timp 
cit nu au avut prilejul de a simţi pe propria lor piele aceste 
instituţii model. Acum această teză a devenit un adevăr 
banal ; nimeni nu-l mai contestă, şi cîteva cuvinte vor fi de 
ajuns pentru a arăta care este adevărata stare de lucruri. 

Marea masă a populaţiei elveţiene se ocupă fie cu creş
terea vitelor, fie cu agricultura ; cu creşterea vitelor în regiu
nile alpine, iar cu agricultura acolo unde starea solului o 
permite. Triburile de păstori - şi nu încape îndoială că le 
putem nui triburi - consitu.e una intre cele mai neivili
zate populaţiii ale Europei. Cir dacă nu taie capete sau 
ureci, cum fac tur. şi muntnegrenii, i cmit acte nu mai 



96 Fidich nqls 

puţin baTbre La adunile lor de judeoată. De cită cruiime şi 
ferocitate bestială sînt i cpabili au dovedit-o îndeajuns mer
cenarii elveiei la Neapole şi i. .alte părţi. Poplaţia agricolă 
este la fel de înapoiată ca şi cea care se ocupă cu păstoritul ; 
ea nu are nimic comun cu populaţia agricolă din Far West-ul 
american, pentru care schimbările constituie o adevărată 
sursă de existnţă şi care desţeleneşte în fiecare an o supra
faţă de pămînt cu mult mai mare decît întregul teritoriu al 
Elveţiei. Ţăranul elveţian lucrează acelaşi petic de pămînt pe 
care înaintea sa ·l-au lucrat tatăl şi bunicul său ; el îl lucrează 
la fel de neîngrijit ·Ca şi ei, şi scoate de pe el cam tot atîta 
cit scoteau aceştia ; el trăieşte cam aşa cum trăiau ei şi, în 
consecinţă, gîndeşte aproape la fel cum gîndoou ei. Dacă n-ar 
i fost servituile feudale şi dările pe care ţăranii elveţieni 
erau obligai să le plătească fie familii'lor aristocratice, fie 
corporaiilor de .paricieni de 1la oraşe, ţălfănimea elveţiană 
ar fi rămas în viaţa politică ·la fel de înapoiată cum mai sînt 
şi astăzi vecinii lor păstorii. Al treilea element component 
al poporului elveţian, populaţia industvială, a ajuns, fireşte, 
pe drumul civilizaţiei mult mai departe decît cele două clase 
menţionate mai sus, dar şi ea trăieşte în condiţii care o lipsesc 
într-o mare măsură de uriaşa înrîurire progresistă pe care 
sistemul industrial modem a exercitat-o aspm Europei occi
dentale. Folosirea aburului este aproape necunoscută în 
Elveţia ; fabrici mari există numai în cîteva localităţi ; iefti
nătatea braţelor de muncă, densiita:t. rdusă a populaţiei, 
abundenta icilor rîuri de munte, potriite penru aşezarea 
moilor, -toate acestea şi multe ,alte împrejură. contribuie la 
crearea uni iii indus11i� împrăşiate, strîns 1legate de agriCl
tură, ceea ce constituie tipul de i.aţă industrială cel mai potri
it pentru Elveţia. Astfel, în unele cntoane e de�vo1tată indus
tria ceasornicelor şi a panglicilor, producţia de obiecte din 
paie şi producţia de broderii etc. , fără ca aceasta să fi dus la 
apariţia unor oraşe noi sau măcar la creşterea celor exis
tente ; Geneva şi Basel, oraşele cele mai bogate şi, împreună 
cu Zirich, cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial, 
nu s-au extins aproape de loc în ultimele secole. Şi dacă în 
Elveţia industria există, aşadar, aproape exclusiv n forma în 
care existase în întreaga Europă înainte de odescopevirea ma
şinii cu aburi, cum ne-am putea aştepta să găsim în minţile 
populaţiei productive alte idei decît cele corespunzătoare 
acestui nivel ? Dacă aburul nu a rvoluţionat producţia şi 
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mijloacele de comnicaţie din Elveţia, cum ar fi putut el să 
rstoane modul tradiţional de a gîndi al locuitorilor ei ? 

Constiuţi a maghiară prezintă oarecare asemănare cu aceea 
a Marii Britanii ; această împrejurare a fost folosită de nii 
oamei poilitii maghiari pntru a încerca să ne facă să aj ngem 
la concluzia pripită că n aţiunea maghiară este aproape tot 
atît de înaintată ca şi cea engleză. In realitate, însă, pe micul 
negustoraş n Buda îl despart de magnatul bumbacului din 
Lancahire - sau pe c ăldărarul n omad din pustă * de munci
torul •cartist dintr-un centru industrial englez - nu nmai 
multe sute de mile, ci şi multe sute de ani. La fel şi Elveţia 
ar vrea să apară în ocii noşt. ca un fel de State-Unite în 
miniatură. Dar dacă facem abstracţie de asemănările exte
rioare dintre nstituţiile politice, cu greu am putea găsi două 
ţ ări care să smene atît de pun între e[e ca AmeIilca, afla•tă 
în necontenită dezvoltare şi schimbare, ţa:ră u o misiune 
istorică, de ale c ărei proporţii o amenii de pe cele două p ărţi 
ale Atlanticului încep să-şi dea seama abia acum, şi Elveţia 
stagnntă, pe oare nesfirşite'le disensiui mănte ar condam
na-o n cele din urmă să bată mereu p asul pe loc, dacă, îm
potriva voinţei ei, progresul industrial al vecinilor i nu ar 
împinge-o înainte. 

Cine mai •are vreo îndoială n această pivinţă se poate 
convinge de acest lucru cercetînd istoria cilor ferate elv
ţiene. D acă n-ar i fost căile de tranzit de 1la sud spre nord, 
care cuprind Elveţia de ambele părţi, în această ţară nu s-ar 
i construit ii măcar o s1ingură linie ferată. Liniile existente 
au fost construite cu o întîrziere de 20 de ni. 

Invazia frnceză din 1798 şi revoluţia frnceză n 1 830 
au dat ţărănimii posibilitatea de a se elibera de seviuţile 
feudale, iar populaţiei industriale şi comerciale posibilitatea 
de a se izbăvi de apăsătorul control medieval al patricieni
lor şi al breslelor. La acest progres s-a mărgnit revoluţia în 
domeniul administraţiei cantonale. Cantoanele mai avans ate 
au obţinut constituţii corespunzătoare intereselor lor. Această 
revoluţie cantonală a avut o influenţă şi asupra instituţiilor 
centrale : Dieta federlă şi puterea executivă. Prtidul, înins 
în diferite cntoane, era încă puteic la cnu, .i lupta s-a 
Îllcins din nou. Miişcarea poliică general ă in perioada 184-
1847, care pretutindeni în Europa a dait naştre unor ciocniTi 
prealabile sau a pregătit terenul pentru b ătălii decisive, a reat 
în toate statele de mîna a doua şi a treia - datorită rivali-

* - stepa maghiară. - Nota Red. 

7 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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tăţii dintre marile puteri - condiţii favorabile pntru o opo
ziţie, care poate fi caracterizată ca fiind partidl clasei br
gheze. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi n Elveţia ; sprijinul 
moral acordat de Anglia, nehotărîrea lui Guizot, dificltăţile 
din Italia, care l-au ţinut în şah pe Metternkh, toate acestea 
au ajutat pe elveţini să închei e  cu succes războiul cu Son
derbundul. Partidul care în 1 830 îninsese în cantonele li
berale a cucerit acum puterea centrală. Revoluţiile din 1 848 
au dat elveţienilor poiibilitatea de a-şi reforma constituţia 
feudală şi de a o pune în concordanţă cu noua organizare 
politică a majorităţii cantoanelor ; şi se poate spune că în 
prezent Elveţia a atins punctul cel mai înalt al dezvoltării 
poliice, de care ea, ca stat independent, este în genere ca
pabilă. Că noua constiuie federală corsnde înrutotl 
nevoilor ţării, reiese fără doar şi poate din seria reformelor 
înfăptuite în domeniul sistemului monetar şi al mijloacelor 
de comunicaţie, precum şi din alte măsuri legislative privind 
viaţa industrială a ţării. Dar, vai, orice alt stat s-ar ruşina u 
asemenea refome, înfăptiite n coniiile cind i există atî
tea cătuşe radiţionale şi dnd staea societăi.i e atît de înapo
iată, ceea ce iese la iveală de fiecare dată cînd se proce
dează la aplicarea acestor reforme. 

n favoarea constituţiei elveţine din 1 848 se poate spune 
cel mult că, prin adoptarea ei, partea cea mai ciilizată a 
elveţienilor şi-a exprimat năzuinţa de a trece, în anumite li
mite, de la rînduielile medievale la societatea modenă. Dr 
pentru oricine cunoaşte cit de cît caracterul ţării şi a văzut 
măcar o dată înverşunarea u care cercurile rspeabile, cre 
se bucură de „drepturi străvechi " ,  se opun celei mai elemen
tare reforme, ste foarte îndoielnic dacă ei vor i vreodată 
în stare să se dscotorosească de brslele şi de cororaţiile 
comerciale priilegiate, ca şi de celelalte podoabe m edievale 
asemănătoare. 

Vdem deci că elveţienii, credincioşi fellui lor de a fi, 
îşi continuă viaţa liniştită în cercul lor domestic îngust, în 
timp ce în jurul lor anul 1 848 a zdruncinat din emelii în
treaga stabilitate de altă dată a Europei continentale. Revo
luţiile de la Paris, Viena, Berlin şi Milano n-au însemnat 
pntru ei decît simple prilejui de .ntrigi cntonale. Pînă 
şi pe elveţienii radicali, cutremurul european nu-i interesa 
din alt punct de vedere decît acela că ar putea să pricinu
iască neplăceri vecinului lor conservator, spărgîndu-i vesela 
din ccrsă. In mpul lupti p entru indnden�a Itiei, Sari-
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nia a propus Elveţiei să încheie cu ea o alianţă, şi nu încape 
îndoială că, dacă la armata Sardinii s-r i adăugat 20.0-
30.000 de elveţieni, austriecii ar fi fost foarte curînd alungaţi 
n Italia. Din momnt ce 15 .000 de elveţiei luptau la Nea
pole împotriva libertăţii itaHene, era de aşteptat c ă, p entu 
a-şi păstra mult lăudata „neutralitate",  Elveţia va trimite 
acelaşi număr de omeni în ajuorl HaliniloT. Şi totuşi pro
punerea de a încheia o alianţă a fost respinsă, şi cauza inde
p endnţi italiene a fost înmormîntată atît u ajutoul baio
netelor austriece, cit şi al celor elveine. A urmat apoi 
înfrîngerea p artidului revoluţionar şi emigrarea în masă din 
Italia, din Franţa şi din Germania p e  p ămîntul neutru l 
Elveţiei. Aki însă neutralitatea a luat sfîrşit ; radicalismul 
elveţin era pe deplin s atisfăcut de rezultatele obţinute, şi 
aceiaşi insurgenţi c are, imobilizînd forţele tutorilor şi ale 
stăpînilor fireşti ai Elveţiei - guvenele absolutiste de pe 
coninent -, au dat elveţi enior posibilitatea de a-şi îfptui 
nestingheriţi reformele intene, aceiaşi insurgenţi erau supuşi 
acum în Elveţia la tot felul de insulte şi expulzaţi din ţară 
la prima cerere a prigonitorilor lor. A urmat apoi o serie de 
umiliri şi insulte pe care Elveţia a trebuit să le îndure din 
p artea guvenelor vecine şi care ar fi trebuit s ă  facă să clo
cotească sîngele in nima fiecărui elveţian, dacă naţioni
tea elveţiană ar avea vreo bază şi dacă independnţa 
elveţiană r eista nu numai în legende şi în discri 
sforăitoare. 

Nici un alt popor nu a avut de îndurat vreodată trata
mntul la care au fost supuşi elveţienii din p artea Franţei, 
Austiiei, Prusiei şi a satelor germane de mina a doua. 
Niciodată nu i s-au prezentat vrenui stat cereri pe jumătate 
atît de uilitoare fără să li se răspundă printr-o împo
trivire pe viaţă şi pe moarte. Guvenele vecine şi-au p ermis 
s ă  exercite prin agenţii lor funcţii poliţieneşti pe teritoriul 
elveţian, şi aceasta nu numai faţă de emigrnţi, ci chiar şi 
faţă de p ersonalul poliţiei elveţiene. Ele îşi exprimau nemul
ţumirea faţă de activitatea funcţionarilor poliţieneşti inferi
ori, cerind destituirea lor ; ele au mers chiar p înă acolo 
�cit au lăsat să se înţeleagă că ar fi necesare anumite 
s chimbări în constituţiile unora dintre cantoane. Cit priveşte 
guvenul elveţian, cu cit cererea era mai insolentă, cu atît 
răspunsul era mai umil. Iar atunci cind în cuvintele lui se 
făcea auzit un fel de protest, puteai fi sigur că în fapt el va 
căuta să-l atenueze printr-un servilism îndoit. Insultele e 

7* 
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înghiţeau una după alta, ordinele se executau unul după 
altul, p înă ce Elveţia a ajuns de ocara Europi, pînă ce a 
ajuns să fie mai disprţuită chiar decît cele două ivale ale 
ei întru „neutralitate" : Belgi a  şi Grecia. Şi acm, cînd cere
rile prinipaluJui ei adversar, Austria, au devenit atît de 
insolente încît pînă şi un om politic d e  factura d-lui Druey 
nu p oate să le înghită fără a opune măcar de formă o oare
care împotrivire, - acm, în cele mai recente şi mai ener
gke note adreiate Vienei, Elveţia nu face decît să ne arate 
cît de mult a decăzut. 

Luptătorii pentru independnţa Italiei - oameni care nu 
numai că sînt departe de a manifesta vreo păcătoasă ten
dinţă socialistă sau comunistă, dar care consideră, probabil, 
ca o prea mare îndrăzneală să dorească p entru Italia o con
stituţie ca cea în vigoare în Elveţia, acşti oameni care nu 
aspiră nici măcar la celebritatea demago gică a unui Mazzini 
- sînt înfieraţi, în notele elveţiene, ca asasini, incendiatori, 
bandiţi şi distrugători a1i oricărei ordini so ciale. Faţă de 
Mazzini siînt folosite, bineînţeles, expriii şi mai tari, deşi 
toată lumea ştie că Mazzini, cu toate conspiraţiile şi răscoa
l ele sale, este un apărător la fel de ferm al actualei ordini 
sociale ca şi d-l Druey însŞi. Aşadar, ca urmare a acesti 
schimb de note, a devenit limp ede un singur lucru, şi anme 
că într-o chestiune de principii elveţienii au cedat în faţa 
austriecilor. Ne mai putem aştepta dup ă aceasta ca ei să nu 
le cedeze în chestiuni p ractice ? 

Un lucru e sigur : an.ce guvern insolent şi p erseverent 
poate obţine de la elveţieni tot ce doreşte. Viaţa izolată p e  
care o duc cei mai mulţi dintre e i  i - a  lipsit d e  orice simţ al 
comunităţii intereselor naţionale. Fireşte, locuitorii din ace
laşi sat, din aceeaşi vale sau din acelaşi canton dau dovadă 
de solidaritate. Dar ei nu vor dori niciodată să se ridice, ca 
naţiune, la luptă pentru un ţel comun, oricare ar fi el. Oi 
de cite ori s-a produs o invazie, de îndată ce p ericolul deve
nea amninţător, cm a fost cazul în 1798, un elveţian îl 
trăda pe celălalt, un canton îl p ărăsea pe celălalt. Austriecii 
au expulzat 18.000 de tessinezi din Lombardia fără nici un 
motiv. Elveţienii fac o larmă nemaipomenită în jurul acestui 
c az şi string bani p entru nefericiţii lor concetăţeni. Dar dacă 
Austria se va menţine ferm pe poziţie şi va continua să in
terzică reîntoarceea acestor tessinezi, vom i foarte curînd 
martorii unei uimitoare schimbări în opinia public ă  a elve
ţienilor. Bi se vor sătura să mai strîngă b ani şi vor declara 
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că tes sinezii s-au amestecat întotdeana în politica italiană 
şi că şi-au meritat soarta, că de altfel nu int membii de nă
dej de i Confederaţiei lveiene (keine guten Eidgenossen). 
Apoi, vor spune ei, tessinezii expulzaţi se vor stabili în alte 
cantoane ale Elvţiei şi „vor lua locuitorilor băştinaşi locu
rile de muncă" . Căci în Elveţia omul nu e elveţian, i loci
tor 'al unui anumit canton. Şi cind lucrurile vor ajunge pînă 
aii, ii veţi vedea pe bravii noşti confederaţi cm îşi dau 
frîu liber indignării, veţi vedea m împotiva vicimelor 
dspotismului austriac vor fi uriite tot felul de intigi, m 
ele.ed -tssinezi vor devni .a el de miţi, perscutaţi şi 
calomniaţi ca şi emigranţii străii în timpul şedeii lor în 
Elveţia, şi atuni Austria va obţine tot ce va dori, şi încă 
multe p e  deasupra, dacă i-ar v eni pofta să facă asemnea 
cereri. 

Cînd naţiunile europen e vor dobîni posibilitatea unei 
aiităii libere şi me, ele îşi vor pune problema ce să 
facă u aceste mici state „neutre•,  c are au o atitudine s er
vilă faţă de contrarevoluţie în peioada ei de triumf şi adoptă 
o poziţie neutră şi chiar ostilă faţă de orice mişcare revolu
ţionară, dindu-se totuşi drept naţini libere şi independente. 
Dar pînă anci poate că nu va mai rămîne nici urmă din 
aste excrscenţe ale unui ogism bolnav. 
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Karl Marx 

Revoluţia din China şi din Europa 

Un cercetător extrem de profnd - deşi înclinat spre 
construcţii spelative fanteziste - al principiilor care gu
venează dezvoltarea omenirii* afirma întotdeana că legea 
ităţii contrariilor [contact of extremes] este unul din se
cretele fundamentale ale naturii. B inecunoscutul dicton „ex
tremele se ating" conţine, după părerea sa, un adevăr mare 
şi incontestabil în toate sferele ieţii, o axiomă pe care filo
zoful p oate s-o ignoreze tot atît de puţin pe cit poate astro
nomul să ignoreze legile lui Kepler sau marea descoperire 
a lui Newton. 

Drept ilustrare ie a chestiunii dacă „nitatea contrarii
lor" este sau nu n principiu atît de universal poate servi 
inluenţa p e  care revoluţia chineză92 o exercită asupra lumii 
civilizate. Ar putea să pară ciudată şi paradoxală afirmaţia 
că iitoarea insurecţie a popoarelor din Europa şi viitoarea 
etapă a luptei lor pentru libertăţi republicane şi pentru o 
formă de guvernămînt mai ieftină vor dpinde, probabil, 
într-o msură mai mare de ceea e se întîmplă a cum în Impe
riul ceresc - diametral opus Europei - decît de orice altă 
cauză politică existentă astăzi, într-o măsură mai mare chi ar 
cît de ameninţările Rus.ei şi de consecinţa lor - per
spectiva nui război european gneral. Şi totuşi afirmaţia 
aeasta nu constituie n paradox, •lucru de care se poate 
nvinge oricine exainînd cu atenie împrejurărHe. 

Oricare ar fi cauzele sociale care au provocat răscoaleie 
onice Ca"e de 10 i e in •lnţ în ina şi care s-au tras
fmat am într-o putică revoluţie, şi oricare ar i forma 
- religioasă, dinastică sau naţională - n care se manifestă 
acste caze, este neîndoielnic că impulsul care a dus la 
această explozie a fost dat de tnurile engleze, cu ajutorul 
cărora nglia a impus Chinei importul stupefiantului cunos
cut sub numele de opiu. n faţa armelor britanice autoritatea 
dinastiei manciuriene s-a prăbuşit ; crdinţei superstiţioase 

* - Hegel. - Nota Red. 
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în veşmcia Imperiului ceresc i-a fost dată o lovitură mor
tală ; barbara şi ermetica izolare de lumea civilizată a fost 
zdruncinată, şi astfel s-au pus bazele pentu acele legături 
care de atunci au luat o dezvoltare atît de rapidă sub influ
enţa puterii de atracţie a auului califonian şi australian. 
ln acelaşi timp, moneda de argint a imperiului - sîngele lui 
iu - a început să se srgă spre Indiile ointale bitice. 

Pînă în 1 830, atîta timp cit balanţa comerială a Chinei 
ra în emanenţă activă, avea loc în China n import ne
întrerup t de argint din India, Anglia şi Statele Unite. Dar 
începînd din 1 833, şi în special din 1 840, exportul de argint 
din China spre India a luat proporţii atît de mari, incit ame
nnţa să ducă la secătuirea Imperiului cresc. Aşa se explică 
decretele severe ale împăratului împotriva comerţului cu 
opiu, care au provocat o împotrivire şi mai mare faţă de mă
surile luate. Paralel cu aceste consecinţe economice ime
diate, corupţia legată de contrabanda u opiu a demoralizat 
cu totul pe funcţionarii de stat chinezi din provinciile sudice. 
Aşa cm împăratul era considerat n mod obişnuit părintele 
întegii Chine, tot astfel slujbaşii săi erau priviţi ca purtă
tii acstoT relaţii părinteşti, iecare în disrictul în care 
fusese numit. Dar această putere patriarhală, singura legă
tură morală c are unea diferitele părţi ale vastului aparat de 
stat, a fost subminată treptat de venalitatea acelor funcţio
nari care s-au îmbogăţit favorizînd contrabanda cu opiu. 
Acest lucru s-a întîmplat mai ales în provinciile sudice în 
care a început insurecţia. Socotim de prisos să mai adăugăm 
că, p e  măsură ce opiul punea stăpînire pe chinezi, împăratul 
şi suita sa de mandarini pedanţi îşi pierdeau tot mai mult 
autoritatea. S-ar părea că istoria a trebuit mai întîi să ame
ţească cu droguri n p opor întreg pentru ca să devină posi
bilă trezirea lui din sonul său secular. 

Impoirtl de ţsături de bumbac englezeşti, cae înainte 
ausse roporii u totul neîsnate, prm şi importul 
de ţesături de lină englzeşti, care pînă atuni fusese aproape 
inexistent, au rscut rapid începînd din 1833, după ce mo
np1lul comerlui cu China a trecut de la Compania Indiilor 
orientale la comercianţii paiculari. El a crcut şi mai mult 
dup ă 1840, cînd şi a1te ţăi, 1în spial Statle Unite, au în
ceput să participe la ·comerţul u China. Acest import de 
produse ndustiale strine a aut aslpa ndustriei chineze 
efecte similare u cle prodse anterior asupra industriei in 
Asia ică, Persia şi India. ln China, torcitorii şi ţesătorii au 
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avut mult de suferit de pe .a sti ol'nţe srine, 
eea ce a provocat n dzehilibu cospuzăr î. viaţa 
soială. 

Contribuţia pe care China a trebuit s-o plătească ngliei 
după rzboiul nenorocit din 1 840 93, uriaşul consm nepro
ductiv de opiu, scurgerea din ţa-ră a metalelor preţioase ca 
urmare a comerţului cu opiu, influenţa ruinătoare a concu
renţei străine asupra producţiei intene, precum şi demorali
zarea adinistraţiei publice au aut două conseinţe : vechile 
impozite au devenit mai apăsătoare şi mai ruinătoare, iar la 
imozitele vchi s-u adăugat altele noi Astfel, într-n 
dcet l împratu[ui *, snat la Pcn în iua de 5 i•anuia
rie 1853, gisim dispoziţii în care se indică namesnioHor şi 
guvnatorilor din roviciile sudie Uian şi Haian ă 
reducă ratle impozitelor sau să aproe amînMea lor şi, în 
special, si nu perceapă în nki n caz mai mult decît sma 
cuvenită, căci altfel, se spune în decret, „cum ar putea s ăr
manul popor să îndure povara acestor biuri ?" 

„In felul acesta - continuă împăratul -, in aceste zle de ipsri şi  
de sărăcie generală, pprul meu va fi, poate, scutit de calamitata de 
a fi umărit şi asuprit de birari" .  

Ne amintim d e  a i auzit î n  1 848 n limbaj asemănător 
n partea Austriei, această Chină germană, şi de concesii 
similare făcute de ea. 

Toţi aşti factori distuctivi, acţionînd simultan asupra 
finanţelor, moravuilor, industiei şi strucrii politice a 
ni, au ·atins o devoltare deplină in 1 840, datoită tunui
lor ngleze, care au subminat autoritatea �mpăratului şi au 
silit Imperiul ceresc s ă  intre în contact u lumea profană. 
Izolarea totală constitui a prima coniţie pentu menţinerea 
vechii Chine. Atnd cînd, în ma intervenţiei Angliei, 
această izolare a fost cimată prin mijloace violnte, des
compunerea a trebuit să survină într-un mod tot atît de ine
itabil, e cit de ineitabilă ste descompunea i muii, 
p ăstrată cu grij ă într-un sicriu ermeic închils, atunci cînd 
vine în contact cu aerul. Dar am, dup ă ce Anglia a provo
cat revoluţia din hina, se pune într!barea ce influenţă va 
avea cu timpul această reroluţie asupra AngHi şi, prin in
termediul Angliei, asupra Europei ? La această întrebare nu 
e greu de dat un răspuns . 

* - Sian-fin. - No ta Red. 
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Am atras adeseori atnţia cititorilor noşti asupra dezvol
tării fără seamăn a industrii britanice de la 1850 înco ace. 
In peiioada celei mai uimitoare prosperităţi nu era gru să 
descoperi simptomele vdite ale unei crize ndJstriale care 
se apropie. Cu toată decoperirea minelor de aur din Cali
foia şi Australia 1', u toată emigraţia intensă şi fără pre
cedent, dacă nu se va întîmpla ceva neprevăzut, la timpul 
cuvenit va trebui să survină un moment în care extinderea 
pieţelor nu va putea să ţină p asul u extindeea industriei 
britanice, şi această disproporţie va trebui să provoace, tot 
atît de inevitabH ca în trecut, o nouă criză. )ar dacă se pro
duce o îngustare subită a uneia n pieţele mari, izbuciea 
crizei este necesarmente accelerată. Or, în momntul de faţă 
răscoala din China trebuie să exercite asupra Angliei tocmai 
o astfel de influenţă. Necesitatea de a găsi pieţe noi sau de 
a extinde pieţele vechi a fost una din cazele princip ale care 
au determinat în Anglia educerea taxei vamale la ceai, 
deoarece se considia că, odată u rşterea importului e 
ceai, va avea loc o creştere a exportului de produse indus
triale în China. Inainte de desfiinţarea monopolului comer
cial a1 Companiei Indiilor orientale n 1833, valoarea expor
tului anual al Regatului Unit în China nu trecea de 600.000 de 
ire sterline ; în 1836 ea a atins suma de 1 .326.388 1. t., în 
1845 s-a ridicat la 2.394.827 l. st. , iar în 1852 a trecut de 
3.000.000 1. st. Importul de ceai din China nu depşea în 1793 
cntitatea le 1 6. 1 67.331 de pfunzi ; dar în 1 845 el s-a ridicat 
la 50.714.657 de pfnzi, în 1 846 la 57.584.561 de pnzi, iar 
acum trece de 60.000.000 de pfnzi. 

Recolta de ceai din acest sezon va fi, dup ă cit se pare, 
bnicică, ceea ce eiese de pe acum din listele de xport de 
la Ş anhai, care arată o creştere de 2.000.000 de pfnzi faţă de 
an'l trecut. nouă împrejurări e.plic ă  aceast! creştere. Pe de 
o p arte, la sfîrşitul anului 1851 se simţea o mare depresine 
pe piaţă, aşa incit un mare stoc de marfă nevîndută a rămas 
să fie realizată în c adul exportului pe 1852. Pe de altă parte, 
de îndată ce în China a devenit cunosută schimbarea legis
laţiei britanic e  u privire l a  importul de ceai, toată 1cantita
tea existentă de ceai a fost arncată pe piaţă la preţri con
iderabil sporite. Dar în ceea ce priveşte viitoarea recoltă 
de ceai, lucurile stau cu totul altfel. Aceasta reiese din 
rmătoarele extrase n corespondenţa unei mai firme de 
ceai din Londra : 
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„La Şnhai panica a atins proporţii nmapomenite. Arul s-a cum
pit cu 5 % , fiind foarte căutat în vederea tezarizării ; argintul a dispărut 
într-o asemenea măsură, incit nu poate fi procurat nici în cantitatea ne
cesară pentru plata taxelor vamale portuare pe care trebuie să le plă
tescă vasele britanice în China. Aceasta l-a detminat pe d-l Akck 
să accepte să garanteze în faţa autorităţilor chineze plata acstor taxe 
la primirea poliţelor Companiei Indiilor orintale sau a altor hîrtii de 
valoare garantate. Privită din punctul de vdere al necesităţilor imediate 
ale comerţului, lipsa de metale preţioase constituie o împrejurare dintre 
cele mai defavorabile, deoarece survine tocmai îtr-un moment cind e 
mai multă nevoie de ele. Fără metale preţioase cumpărătorii de ceai şi 
de mătase nu se pot duce în interiorul ţării pentru a-şi face cumpără
turile, la perfectarea cărora ei trebuie să avanseze sume importante în 
monedă metalică, pen tru a da producătorilor posibilitatea de a duce la 
bun sfirşit muncile ... n această perioadă a anului încpe în mod obiş
nuit încheierea de tranzacţii pentru livrări de ceai nou, dar, deoarece 
in prezent nu se vorbeşte de altceva dcît despre mijloacele penru 
orotirea persoanelor şi a proprietăţilor, toate afacerile au stagnat. .. 
Dacă nu se vor lua măsuri pentu rcoltarea frunzei de ceai în aprilie şi mai, atunci prima recoltă, care fmizează calităţile cele mai fine de 
ceai negru şi de ceai verde, va i pierdută asemenea unui lan de griu 
nescerat pînă la crăciun •.  

Este cert că escadrele engleze, americane sau franceze 
staţionate în apele chineze nu vor asigura mijloacele nee
sare pentru recoltarea frunzei de ceai, dar pin intervenţia 
lor ele ar putea cu uşurinţă să provo ace complicaţii care să 
ducă la întreruperea oicăror legătri de afaceri între regiunile 
producătoare de ceai n inteiol ţ ăii şi portuile maritime 
exportatoare de ceai. De aceea, p ntru actuala recoltă este de 
aşteptat ca preţuile să se urce - la Londra specula a şi 
tnceput -, iar pentru recolta viitoare se poate prezice cu 
certitudine un mare aeficit. Dar aceasta nu e totul. Deşi, 
asemenea tuturor oamenilor în perioade de zguduiri revolu
ţionare, chinezii sînt gata să vîndă străinilor toate cantităţile 
de mărfuri de care dispun, ei vor începe să-şi ascundă mătă
surile şi ceaiul, aşa cum făceau toţi locuitorii Orientului 
atunci cînd e temeau de posiblitatea nor mi s chimb ăi, 
şi nu vor pimi în schimbul mărfurilor lor decît bani metalici. 
De aceea Anglia trebuie să se aştepte la o urcare a preţului 
uneia dintre principalele ei articole de consum, la un reflx 
al banilor metalici şi la o restrîngere considerabilă a uneia 
din pieţele importante pentru comerţul ei u produse din 
bumbac şi lină. Pînă şi „Economist" ,  acest optimist descîn
tător împotriva a tot ce ameninţă liniştea spiitelor într-o 
societate mercantilă, este silit să folosească următorul 
limbaj : 
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„Nu trebuie să ne amăgim cu ilzia că pentru exporul nsru vom 
gsi în China o piaţă la fl de mare ca pină a.„ ste mai probabil 
că exportul nostu n China va avea de suferit şi că cerera e produse 
dn Mchestr şi Glasgow va fi mai mică".  

Să nu uităm că urcarea preţului nui articol atît de indis
pensabil cum e ceaiul şi restrîngerea nei pieţe atît de im
portantă cum e China vor coincide u o recoltă deficitară în 
Europa occidentală şi,  deci, cu o creştere a preţurilor la 
came, l a  griu şi l a  toate celelalte produse agricole. De aici 
va rezulta o îngustare a pieţei p roduselor industriale, p ntru 
că orice urcare a preţurilor l a  obiectele de p rimă necesitate 
este însoţită atît în ţară cit şi p este hotare de o scădere co
respunzătoare a cererii de prodse indust'iale. Din toate col
ţurile Marii Britanii se aud plîngeri în c eea ce priveşte 
starea îngrijorătoare a maj orităţii semănăturilor. In legătură 
cu aceasta 0Economistu sc'ie : 

„In sudul Angliei nu numai că multe ogoare vor rame nemsamm
ţate pină în momentul dnd va fi pra tirziu pentru a se putea conta pe 
vreo rcoltă. dar chiar o mare parte din cele semănate vor fi invadate de 
buruieni sau vor ajige n genere într-o stare prea puţin favorabilă pen
tru crşterea păioaselor. Pe solurile umede şi scătuite, destinate cultu
rilor de griu, sint indicii evidente că recolta va fi slabă. Timpul pentru 
insămintarea sfeclei de nutreţ se poate spune că a trecut, iar pină acum 
s-a semănat foarte puţină ; timpul pentru prepararea solului in vederea 
cultivării napilor trece şi el repede, dar pină în preznt nu s-au luat nici 
n fel de măsun pentru ca isămînţarea acestor importante plante să 
fie terminată„. Semănatul văzului a intirziat mult din cauza zăpezii şi 
a ploii. Semănăturile tmpurii de ovăz sint insuficinte, iar ovăzul se
mănat tirziu rareori dă o recoltă bună„. n multe districte au pierit nu
meroase vite de rasă". 

Preţurile produselor agricole necerealiere sînt cu 20 % , 
30 % şi chiar 50 % mai mari decît anul trecut. Pe continent, 
p reţul grînelor a înreistrat urcări relativ mai mari decît în 
Anglia. In Belgia şi Olanda, preţul secarei a crescut u nu 
mai puţin de 100 % . Dup ă ea urmează griul şi celelalte culturi 
cerealiere. 

In aceste împrejurări, ţinînd seama de faptul că industria 
şi comerţul britanic au parcurs dej a cea mai mare parte a 
ciclului economic obişnuit, se poate spune u certitudine că 
revoluţia chineză va arunca scînteia în butoiul de pulbere al 
actualului sistem industrial şi va provoca declanşarea crizei 
generale, care se coace de multă vreme şi care, întinzîndu-se 
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şi peste hotare, va fi urmată imediat de revoluţii politice pe 
continent. Va fi n spectacol interesant : China provoacă 
zguduii în lumea occidentală, în timp ce puterile occiden
tale, cu ajutorul vaselor -de război ngleze, franceze şi ame
.cane, 1rs1abilsc „ordinea" l1a Şnha!i, Ncn şi la gurile 
Marelui c anal. Uitat-au oare aceste putei exportatore de 
„ordine " ,  care încearcă să sprijine şubreda dinastie manciu
riană, că ura împoiva striilm şi tizgo.irea lor de pe tei
toriul imperiului, re pe vremuri se datorau doar particla
ităţilor geografice şi etno grafice ale inei, au devenit n 
sistem politic numai din momentul cuceriii acestei ţări de 
către mani.uro-tăli 11? Este în ·afară de oice îndoială că 
disnsiunile violente dintre naţiunile eropne, care de la 
sfîrşitl secollui al XVII-lea au început să ivalizeze între 
ele în domeniul comerţului cu China, au constituit n imbold 
putenic pntru promovaea politicii de neadmitere a străi
nilor, adoptată de dinasia manciuriană. Dar într-o măsură 
şi mai mare a contribuit la adoptarea ei teama noii dinastii 
că străinii vor întreţne nemlţirile de care fusese cupinsă 
o mare parte n opulaia inză în rsQ primilor 50 -
sau irca 50 - de ani după subjugarea Chinei de icăre tătari. 
Din cste moive, srăinifor �e ra intezis să înreţină legă
turi cu chinezii alfel lecit in Cnton, oirş aşezat la mare 
dstnţă de Pechin şi de regiunile prodJcătoare de ceai, ir 
comerţl for a o st limitat la schimbul de mărfuri cu negus-
1oi iin Honcong, cărora Î:ea •le acodase priilegiul 
speciaJ de a face comerţ cu s1răinătatea, penru a feri asfl 
pe ceilalţi supuşi i si de orice •ontact cu odioşii srăini. In 
oce caz, o intervenţi e n prtea guvenelor ocidentale în 
acest moment nu poate decît să imprime revoluţiei un carac
ter şi mai violent şi să prelngscă stagnarea comerţlui. 

In acelaşi timp trebie să menţionăm în ceea ce piveşte 
India, că o şeptime din vniturile autoităţilor britanice din 
această ţară provin din vînzarea opiului în China, în timp e 
în Inia cererea de produse industriale britanice depinde în 
bună parte de producţia acestui opiu indian. Este adevărat 
că chinezii sînt probabil tot atît de puţin dispuşi să renunţe 
la opiu pe cit sînt germanii să se lase de tutun. Deoarece 
însă se şie că noul împărat priveşte în mod favorabil clti
varea mauli şi prepararea opilui în tina, este eident 
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că aceasta va da dintr-o dată o lovitură mortală atît produc
ţiei de opiu în India cit şi veniturilor Indiei şi resurselor 
comerciale ale Hindustanului. Deşi s·ar putea ca această lo
vitură să nu fie resimţită imediat de p ărţile interesate, va 
veni totuşi n timp cînd efectele ei se vor manifesta pe 
deplin şi ea va contibui la agravarea şi prelungii'ea crizei 
iJanciare genrale, al cări horoscop l-am întoit i ss. 

De la începutul secolului al XVIIl-lea n-a fost în Europ a 
revoluţie serioasă care să nu fi fost precedată de o criză 
comercială şi financiară. Acest lucru este valabil atît p entru 
revoluţia din 1789 dt şi pentru cea din 1848. Este drept că 
pe i ce trece observăm nu numai simptome tot mai menin
ţătoare de ciocniri între cîrmuitori şi supuşii ar, între stat 
şi societate, între diferite clase, ci şi simptomele conflictului 
dintre puterile existente, care atinge treptat acel grad de 
acuitate în care nu mai rămîne decît s ă  se tragă sabia şi să 
se recurgă la ultima ratio * a suveranilor. In capitalele euro
pne sosesc zilnic ştiri despre iminenţa nui război general, 
deninţite a doua i de ute şii in oare reiese că pacea 
ar i asigurată pentru o săptămînă sau două. Cu toate cstea, 
putem fi siguri că aricit de a cut ar deveni conflictul dintre 
pute,ile europene, oridt de ameninţătoi r fi orii care 
acoperă oizontul diplomatic, oricare ar i acţiunile p e  care 
ar încerca să le întreprindă cutare sau cutare fracţine de 
entuzi aşti într-o ţară sau alta, furia regilor şi minia popoa
relor se vor îmblînzi în egală măsură atunci cînd în aer va 
adia un sulu de prosperitate. Nii războaiele, nici revoluţiile 
nu vor fi în stare să zdruncine din temelii Europa, dacă nu se 
vor produce în urma uni rize comemiale şi industiale 
generale, al c ărei semnal, ca întotdeauna, trebuie să fie 
dat de Anglia, reprezentanta industriei europene pe piaţa 
mondială. 

Nu este necesar să ne opim asupra consecinţelor politice 
pe care ar putea să le aibă o asemenea criză în vremurile 
noastre, cînd are loc o creştere fără p recdent a fabricilor 
în Anglia, iar partidele ei oiciale sînt în plină dscompu
nee, cînd întregul ap aTat de stat din Franţa ese ransformat 
într-n imens concern de speculaţii de bursă, iar Austria se 

* - ultimul argument. - Nota Trad. 
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află în pragul falimentului, cînd nedreptăţile care s-au acu
mulat pretutindeni trebuie să atragă după sine răzbunarea 
poporului, cînd interesle puterior celor mi recţionare e 
ciocnesc reciproc, iar tendinţele de cuceiire ale Rusiei se 
dvăluie iarăşi în faţa lumii întregi. 

cris de K. Marx la 20 mai 1853 

Publicat ca artkol de fond în ziaru! 
„New York Daily Tribune• r. 3.794 
n 14 iunie 1 853 

Se tipărete după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englză 
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Karl Marx 

Situaţia din Olanda. - Danemarca. - Conversiunea 
datoriei publice britanice. - India. - Turcia 

şi Rusia 91 

Londra, mrţi 24 mai 183 

Alegerile generale din Olda, devenite nsare în urma 
recntei dizolvări a Statelor generle, au luat am sfîrşit. Re
zulatul a fost că guvernul ultraprotstnt şi reglist are o ma
joritate de 12 mandate. 

In momentul de faţă Danemarca ste inundată de broşuri 
alltiguvernamentale, intre care cele mai îsnate sînt : bro
şura d-lui Grundtvig : „Dizolvarea parlamentului, explicată 
poporului danez " şi pamfletul anom intitilat : „Problema li
tigioasă a succesiunii la tronul Danemarcii, sau ce trebuie să 
facă puterile europene" . mbele broşuri îşi propun să de
monstreze că abrogarea vechii li de succesiune la tronul 
ţării, cerută de guven şi prevăzută în protocolul de la Londra, 
ar duce la pieirea ţării, transformînd-o mai întîi într-o provin
cie a ducatului Ho[stn, iar apoi înr-o ossiune vasală a 
Rusiei. 

Astfel se pa'e că poporul danez a înţels, în sfîrşit, ce 
cosecinţe a avut pentru l împotivirea li o arbă faţă de ce
rrea de independenţă fomulată de ducatele Schleswig şi 
Holstein în 1848. Danezii au insistat asupra menţinerii uniunii 
veşnice dinre ţara lor şi ducatul Holstein, în care scop au 
dclarat război revoluţiei gemane ; cîştigînd acst război, ei 
au păstrat ducatul. Dar pentru această cucerire, popotl danez 
va trebui s ă  plătească acum cu pierderea proprii sle ţări. 
tn 1848-1849 „Nua gazetă rennă" a atras în nenumărate 
rînduri atnţia dmraţilor danei asupra consecinţelor inle 
aJe atitudinii lor stile faţă de revoluţia germană 97• Ea a prezis 
u certitudine că, ajutînd la dezarmarea revoluiei peste ho
tare, DanemCa se leagă pentru totdeauna de o dinastie cre, 
dacă succsiunea la tron va f� leiferată şi va primi sancţi
unea poporuilui danez, va sacrifica independnţa lui naţionlă 
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bunului plac l ţarului rus. Dmooraii d anei au refuzat să 
acţioneze în spiritul acestui sfat şi acum rimesc pentru io
pia şi pentu nsocotinţa lor aceeaşi răsplată ca şi sJaÎ im 
Boeia *, care, penru „. ocroii f.inţa na.onlă a poporuli 
lor împtrt. germnilor" , piseră o acţiune distrugătoare 
împotriv. revoluţionalr ieneii, smguii care r fi putut 
să-i eliberee de o.osu[ dspoism geman. Nu este oare 
acsta o lecţie sevră pentru amîndouă popoTele, care, în 
uma unel.Hor ontrraevoluiei, s-au lăsat atrase înr-un 
război de auitoexerminae dus împotiia cauzei revoluţiei ? 

Acum, după ce plnul d-lui Glastone pnu reducerea 
datoriei pubhce a trecut prin pil.ent şi a intrat în fza 
verificării practiice, apologeţi si - 9i se pre că aproape în
treaga presă londoneză a aut o atitudine favorahi�ă acestui 
faimos pln - au amuţit dintr-o dată. Cele trei modlităţi de 
convesiune benevolă a obligaţiuilor de Jl/o, în sumă totală 
de 500.000.000 de lire sterline, se dovedesc a fi simpJe dezi
derate, atît de platonice incit ii na dintre ele nu a găsit 
încă un număr de acceptanţi care să merite să fie rllevat. 
Cit piveşte conversiunea obligaiuil' Societăţii Mărilor 
Sudului, pînă în seara i,lei de 1 9  mai u fost convertite în 
hîrtii de valoare n.i numai 1 00.000 1. st. din 1 0.000.000. Po
triit regulii gene'ale, d!că astfel de operaţii nu se încheie 
în primile săptămâni, reizea lor deine pe zi ce trce mai 
puţin probabilă. ln afară de aceasta, rata dobînzii creşte înicet, 
dar iigur. e aceea r i exagemt 'Să se creadă că vecile 
hîrii de vloare în smă de 1 0.000.000 [. st. r putea fi con
vertite iîn hîrii noi în temenul fixat pentru această opera
ţie. Dar chiar în cazul acesta, d11 Glastone va avea de plăit 
cel puţin 8 .000.000 1. st. deţinătorilor de titlui ale Soietăţii 
Mă'ilor Sudului care nu vor i de acord să re convertească 
în hîni noi. Singuul fond de care isune d-sa pentru această 
eventualitate îl co11situie mijloacele bugetare de stat de la 
Banca Angliei, care se idică �a poximativ 8 .000.000-
9.000.000 1. st. Deorece însă aceste ijloace nu reprezintă n 
excedent al veniurilr supra cheltuieliror, ci un depozit 
făcut la bancă datorită fapli că vnituriile statului se înca
sează u cîteva lni înainte de momen� cheJtuiii lor, d-l 
Gladstone se va trezi într-o bună i în faţa unor oarte mari 
dificultăţi fin!oire, care vor provoca conoomitnt o gravă 
pertu'bare în operaţiile băneşti le băncii, precm şi pe piaţa 

* - Ceia. - Nota Red. 
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b ailor în general. In plus, perspcivele unei recolte defici
tare vor determina n reflux mai mult sau mai puţin însemnat 
de aur. 

Carta Cmpaniei Indiilor orienta•le expiră în 1854. Lordul 
John Russell a declarat în Camera ·comunelor că la 3 iuie 
guvernul va face cunoscut, prin intermediul lui sir Charles 
Wood, punctul său de vedere în problema viitoarei guvernări 
a Indji, O serie de ziare guvenamentale au dat de înţeles, 
confinnînd astfel zvonurile demne de ·crezare care ci�culă in 
rîndurile publicului , că guvernul de cowliţie a reuşit să reducă 
pînă şi uriaşa problemă indiană la dimensiuni aproape lilipu
tane. Ziarul 1 10bserveru 98 pregăteşte poporul englez pentru o 
nouă dezamăire. Ciim următoarele în cest organ neoficial 
al lui Aberdeen : 

„In domeniul noii organizări a guvernării imperiului nostru oriental 
mai rămine de făcut mult mai puţin dcit se crde de obicei" .  

Lordul Russell şi lordul Aberdeen v o r  face mult mai puţin 
chiar în comparaţie cu ceea ce se pl ănuieşte să se facă. 

Esenţa schimb ărilor p roiectate se rduce, după cit se pare, 
la două puncte cu totul lipsite de însemnătate. In primul rînd, 
Consiliul directorilor va i ,,împrospătatu prin completarea lui 
cu cîţiva membri noi, numiţi direct de coroană ; dar chiar 
această transfuie de sînge nou va fi făcut ă  11la început în mod 
parcimonios u .  Prin umare, railele vechiului sistem directo
riaJ umează să fie tratate de aşa manieră, incit porţia de sînge 
nou, introdusă u 1 1mare precauţi e " ,  să aibă tot timpul să de
vină sînge stătut înainte de a se fa.c e o nouă transfuie. In al 
doilea rînd, nu se va mi admite ca una şi aceeaşi persoană să 
cumuleze funcţia de judecător şi cea de inspector fiscal, ur
mînd ca în postuale de judec ător. să ie numiii numai oameni 
cu s tudii. Nu vi se pare că, auzind asemenea propuneri, vă 
simţiţi transpuşi în primele timpuri ale evului mediu, cînd 
b aronii feudali abi a  începus eră să ie înlocuiţi, în posturile 
de judecători, prin jurişi cărora li se cerea să ştie cel puţin 
să scrie şi să citească ? 

„Sir Charles Wood " ,  care, în calitate de preşedinte al 
ConsiliuJui de contro1l pentru problemele Indiei, va prezenta 
acest simulacru de refomă, este acelaşi indiwd necioplit 
ftimber] * care în timpul fostului guvern whig a dat dovadă 
de aptitudini intelectuale atît de puţin obi şnuite, incit a pus 

• Vezi nota de la pag. 83. 

8 - Marx-Engeb. Opere, voi. 9 



114 Karl Marx - - ---- -

în mare înrcătură .coaliţia, care nu ş ia ce s ă  fac ă cu el, 
pînă ce i-a venit ideea erkit ă  să�l plă în funtea Indiei. 
IU·chard al III�lea a oferit un regat pentru un cal ; guvenul 
de coaliţie oferă un măgar pentru un regat. Inr-adevăr, dacă 
actuala idioţie oficial ă a unui guven oligarhic denotă ceea 
ce este în stare să facă acum Anglia, Î!seamnă că vremea 
dominaţiei britanice asupra 1lÎi a trecut. 

De nenumărate rj am văzut că guvernul de coaliţie gă
seşte întotdeauna pretexte ·convenabile p entru amînarea ori
căror măsur., fie cit de neînsemate. In momentul d e  faţă, 
poli.ca sa de aminări este sprijinită, în ceea ce privşte India, 
de e>pinia publică din ambele ţări. Poporul englez şi p oporul 
indian cer ·concomitent ca orice măsuri legisilative cu .privire 
la India să fie aoînate pînă ce va fi auzit glasul p opulaţiei 
băştinaşe din India, pînă ce materialul necsar va fi strîns, iar 
anchet1le în curs vor fi teiJaite. La Downing Street au şi 
sosit petiţii din partea celor ri prezidenţii 99, cuprinzînd obiec
ţii împotriva adoptăii ipite a unor noi 1legi. Şcoala din 
M anchester a înfiinţat o „Societate indiană" 100, care va trebui 
să înceapă imediat 0rganizarea de mitinguri, atît în capitală 
cit şi în întreaga ţară, p entm a se protesta îpotriva adptării 
în actuala sesiune p arlamentară a oricăror legi u privire la 
India. n afară de aceasta, în mmentul de faţă lucrează două 
comisii paruamentare care pregătesc n rJport asupra stării 
de lucruri din administraţia Indiei. De data aeasta însă gu
venul de coa'1iţie se de neînduplecat. El nu virea să aştepte 
pînă cînd va fi publicată opinia vreunei comisii. El vrea s ă  
emită mediat ş i  nemijlocit legi pentm 150.000.000 de oameni 
pe nu mai puţin de 20 de ani de aici •Înainte. Sir Oharles Wood 
vrea cu orice preţ să treac ă drept un Manu al zilelor noastre. 
Cum e explică dei această atît de subită grabă şi acest atît 
de neaştptat zel legislativ la ni;şte invailizi politid de obicei 
atît de „prudnţi" ? 

Ei vor să prelungească vechea cartă a Indiei pentru o 
nouă perioadă de 20 de ani. In acest scp ei reurg la etenul 
lor pretext : dorinţa de a înfPtui o reformă. Şi pntru ce fac 
a·cest lucru ? Oligarhia engleză p res-imte că zilele ei de glorie 
se apropie de fîrşit şi de aceea nutreşte do rinţa o arte expli
caibilă de a încheia cu legislaţia engleză o tranzacţie ca.re să-i 
p ermită, chiar în cazul cînd Anglia ar scăp a urind din mîinile 
ei slăbănoage şi lacome, s ă  p ăstreze pentu ea şi pentru cira
cii i privilegiul de a jefui India imp de încă 20 de ani. 
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Sîmbăta trută au fost priite telegrafic, de la Buxelles 
şi de la Pariis, dpşe cJprinzîd ştiri de la Constantinopol 
din 13 mai. Indată dpă primirea lor s-a ţinut La ministerul 
afacerilor externe o şedinţă a onsiliului de miniştri ·care a 
drat 3 oTe şi jumăate. n aeeaşi ii s-a timis amiiralităţii la 
Portmouth n oroin elegrafic ca două fregate cu aburi -
fregatele , ,L01don " u 90 de tnuri şi „Sanspareil" u 7 1  de 
tunuri - să plece de la :pithead şi să se îndrpte pre Marea 
Mediterană. Fregata cu aburi „Highflyer" cu 21 de tunuri şi 
fregata cu aburi „Oden " u 16 tnuri au primit de asemenea 
ooinul de a porni în lrg. 

Ce con{ineau aceste d�peşe, care u stînit dintr-o dată 
o activitate atît de vie .l. 1îndurile miniştrilor şi aru [ntrerupt 
somnolenţa tihnită a Angliei ? 

Se ştie c ă  problema lourilor sfinte a fost rzolvată în 
favoarea RJsiei 101 ; potrivit asigurărilor date de ambaadele 
ru� de la Paris şi Lonra, Rusi1a nu a pretins altceva dcît 
ă i se recunoască o parte pronderentă din aceste locri 
sfinte. Obiectivele diplomaţiei ruseşti nu erau deci mai puţin 
c avalereşti decit cele urmărite de Frederic Barbarssa şi de 
Richard Inimă de Lu. Aşa cel puţin ne asigură ziall „Times".  

„Dar - crie „Jonal des Debas• 1 2  - la 5 mai a ssit d e  la 
desa frgata rusă cu abri «Basarabia», avind pe bordul ei n colonel 
rs care adcea depeşe pentru prinţul Menşikov ; simb.tă 1 mai prinţul 
a inminat miniştrilor Inilt�i Prţi n proict de acord sau de tratat spe· 
cial în care erau ormulate noi cereri şi pretnţii. Acest documnt este 
nmit ultimatm, deoarece ra isotit de o notă farte curtă în care se 
arăta că ultimul termen pentru acceptarea sau respingerea .cestui dcu· 
ment de către Divan este ziua de mti 10 mai. Nota e încheia aproxi
mativ cu UIlătoarele cuvinte : «Dacă nata Poartă va gsi de cuviinţă 
să răspundă Printr-n refuz, ţarul va fi silit să vadă Il acst act o do· 
vadă de totală lipsă ode resct atit faţă de persona sa cit şi faţă de 
Rsia, şi va primi această ştire cu un sentiment de profnd regret» •.  

Prindpa1ul obiectiv rmărit prin acest tratat era de a asigura 
ţarului Rusiei un protectorat aspra tuturor pŞiilor orto
docşi ai Porţii. Prin tratatul de la Kuuc-Kainargi, încheiat la 
sfirşitul secolului al XVIII-lea ·103, s-a permis zidirea unei 
biserici ortodoxe la onstantin:pol, aoromdu-se totodată 
ambasadei ruse dreptui de a interveni in cazul nor conflicte 
intre preoţii acstei bisici şi turi. Acest privi1lgiu a fost 
confifiat prin tratatul de la Adrianopole. Acm însă prinţul 
Menşikov rea s ă  rnsforme acest priilgiu înr-un poc
torat general aspra întregii biser·iJci greco-ortodoxe din 
Turcia, adică asupra marii majorităţi a pulaţiei Turciei 

S* 
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europene. Pe lingă aceasta, el pretide ca patriarhii Constan
tinop olului, Antiohiei, Alexandriei şi Ierusalimului, ca şi mi
tropoliţii, să fie declaraţi inamovibili, afară de cazul că se vor 
dovdi vin'aţi de înaltă trădare (faţă de ruşi}, dar nici atunci 
să nu poată i înlocuiţi decît u asentimentul ţarului. u alte 
cuvinte, el cere ca sultanul * să renunţe la suveranitatea sa 
în favoarea Rusiei. 

Iată acum ştirile telegrafice sosite lin ziua de sîmbătă : în 
primul rînd, prinţul Menşikov a prelungit pînă la 14 mai ter
menul acodat p entru primirea răspunsului la ultimatumul 
său ; apoi, în componenţa cabinetului turc s-au produs 
schimbări în sensul că Rşidpaşa, adversarul Rusiei, a fost 
numit ministru de externe, iar Fuad-efendi a fost reinstalat 
în ostul de ministru ; în sfîrşit, ultimatumul rs a fost respins. 

Chiar d.că Rusia ar fi repurtat o serie de victorii însem
nate, e a  nu ar fi putut să aibă faţă de Turcia pretenţii atît de 
mari. Aceasta arată cel mai bine cu cit ă  încăp ăţinare se cram
ponează Rusia de ideea ei adînc înrădăcinată că orice peri
oadă de interregn contrarevoluţionar în Europa îi dă drep tul 
de a smulge concesii Imperilui otoman. Intr-adevăr, de la 
prima revoluţie franceză încoaice, orice mişcare retrogradă pe 
con tinent a însemnat întotdeauna şi o 1înaintare a Rsiei în 
răsărit. Dar Rusia se înşală dacă onfundă actuala stare de 
lucruri din Europ a  u situaţia de după congresele de la 
Laibach şi Verona, sau chiar u aceea de după p acea de la 
Tilsit. Rusia însăşi se tne acum de revoluţia care trebuie 
să urmeze după orice r ăzboi general pe continent mult mai 
mult d ecît sultanul de o agresiune a ţarului. Dacă celelalte 
puteri vor avea o atitudine fermă, Rusia va ceda, fără în
doială, p ăstrînd o apairenţă de demnitate. Orice s-ar spune 
însă, ultimele ei manevre au dat în orice caz un impuls pu
ternic elementelor care dezorganizează Turcia pe dinăuntru. 
Singura întrebare care se pune este dacă Rusia acţionează 
din propriul ei imbold sau, fără s ă  vrea, nu este decît un solav 
inconştient al destinului contemporan - revoluţia ?  Eu sînt 
convins de acst din urmă lucru. 

Scris de K. Marx la 24 mai 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.790 
din 9 iunie 1853 

Smnat : K a r  1 M a r x  

* - Abdul-Mdjid. - Nota Red. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba en9leză 
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Mazzini. - Elveţia şi Austria. - Problema turcă 

Londra, vineri 27 mai 153 

Prezenţa d-lui Mazzini în Anglia a fost confirmată acum, 
în sfî'şit, printr-un anunţ cvasioficia1l apărut într-un ziar lon
donez cire se află în legătură cu el. 

Procesul d-lor Hale, implicaţi în „conspirnţia prafului de 
puşc ă u ,  nu va fi judecat în actuala sesiune a curţii cu juri, 
i abia n august, deoarece guvenul de coaliţie ţine foarte 
mult ca între această „descoperire" şi dezbaterile j udiciare 
care vor trebui să arate temeinicia ei să treacă oarecare timp, 
asfel incit numita „desc.perire" să se şteargă din memorie. 

Contele Karnicki, însărcinatul cu afacei al Austriei la 
Berna, a primit la 21 mai din partea guvernului său dispoziţia 
de aişi părăsi imediat postul şi de a se întoarce la Viena, 
aducînd în prealabil la cunoştinţa preşedintelui Confederaţiei 
elveţiene că Astria rupe relaţiile diiplomatice u Elveţia. 
Ziarul „Bund" din 23 mai afirmă însă că trimisul austriac că
p ătase dinainte permisiunea de a p ăr ăsi ţara oicînd va crede 
de cuviinţă. Acelaşi ziar pretinde că ultimatumul contelui 
Karnicki constituie răspunsul Austriei la nota din 4 mai a 
Consiliului federal. Că ultimatumul conţine şi altceva decit 
un simplu răspuns se poate deduce din fa.ptul că recent Con
siliul federal a cerut cîrmuirii cantonului Fibourg expli
caţii cu pivire la măsurile „ exicepţionle" luate de acsta 
nu de mult împotriva răsculaţilor înfrînţi. Ziarele engleze au 
publicat următoarea ştire primi tă din Berna şi datată 23 mai : 

„In urma notificării ruperii relaţiilor diplomatice dintre Austria şi 
Elveţia, făcută de însărcinatul cu afaceri al Austriei preşedintelui Confe
deraţiei elveţiene, Consiliul fdral a hotărît să pună capăt imediat ac
tivităţii rprezentantului elveţin la Vina• . 

Conţinutul acestei ştiri este însă dezminţit de următorul 
articol din „La Suisse " ,  datat 23 mai : 
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„Ne aflăm aproape în aceeaşi situaţie ca Piemontul 14• Tratativele 
d intTe ambele ţări sînt întrerupte ... Legaţia austriacă rămîne la Berna 
pntru girarea afacerilor curente. Ziarul «Bund» afirmă că rechemarea 
isăcin:tului cu afaceri al Elveţiei la Viena era de dorit, doarece sub 
pretextul că se ocupă de afacerile statului elveţian îşi vedea în linişte 
de afacerile sale personale. ocupîndu-se exclusiv de comerţul cu mă
tase. D-l Steiger este un diiplomat de mina a doua şi, după cum se ştie, 
se pricepe mult mai bine Ja viemi de mătase dcît în chestiunile care 
intră în sfera atribuţiilor sale oficiale. De aceea nu a fost necesar să se 
prcdeze la rechemarea unui asemenea diplmat, care se afla mtot
deauna la Viena din propria sa iniţiativă, fără să fi primit vreodată îm
puterniciri spciale în acest scop". 

e aceea nimeni nu trebuie să-şi închtpuie că elveţienii 
şi-a·r i amintit celebra deviză u cre Loustot şi-a împodo
bit în 1789 ziarul său „Revo1utions de Paris "  tos : 

Ls gras ne sont pas grands , 
Qe pace que nous sommes â genoux. 
- Levons nous !• 

Misterul cutezanţei elveţiene se eiplică în slicientă mă
sură atît prin prezenţa ducelui de Genua la Paris şi a regelui 
Belgiei •• la Vina, cit şi, poate în aceeaşi măsură, printr-un 
articol apărut în ziarul francez „Moniteur " din 25 mai : 

„Nici o naţiune nu trebuie să se amstece în relaţiile dintre Franţa 
şi Elveţia ; orice alte considerente trebuie să cedeze în fata acestei con
diţii fundamentale" .  

Aceasta înseamnă că planurile regelui Prusiei cu privire la 
reapirea c antonului Neuohâtel nu sînt p rivite cu mare sim
patie. M ai mult chiar, circulă Nonul că S'ar fi format n corp 
de observaiţie francez la graniţa cu Elveţia. Se înţelege c ă  
Ludovic-Napoleon ar i încîntat dacă i s-ar 0feri prilejul d e  
a s e  răzbuna împotriva împăratului Rusiei şi a împăratului 
Austriei, c a  şi împotriva regelui Prusiei şi a regelui Belgiei, 
pentru dispreţul cu care l-au tratat în ultimele luni 1°6• 

Ştirea cu privire la respingerea ultimatumlui riS şi la 
formarea unui guvern antirus .la Constantinopol,  pe care v-am 
tralSmis-o în ultimul meu .riicol '', sa coinnat în înte
gime. In cele mi rcente ştiri iin Constaninopol, datate 17 
mi, se spune : 

• Cei mari ni se par mari numai pentru că noi stăm în genunchi. 
Să ne ridicăm ! - Nota Trad. 

** - Leopold I. - Nota Red. 
••• - Vezi volumul de faţă, pag. 1 1 5-1 1 6. - Nota Red. 
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„Luîndu-şi postul în primire, eşidPaşa a cerut prinţului Menşikov 
un răgaz de şase zile. Mnşikov a refuzat, declarînd că relaţiile diplo
matice sint rupte, şi a adăugat că mai rămîne la Constantinopol tip de 
trei zile pentru a face pregătirile ncesare în vderea plcării. El a ln
dnat Poarta să refloteze asupra situaţiei şi să profite de timpul scurt 
cit mai e reţinut acolo" . 

O altă ştire din Constantinopol, datată 19 mai, ne infor
mează : 

„a 17 mai a avut loc o şedinţă a Divanului Ia care s-a hotărît de
finit.iv că tratatul propus de prinţul Menşikov este inacceptabil. lnştiinţat 
despre această hotărîre, prinţul Menşikov n-a părăsit totuşi Constan
tinopolul. Dimpotrivă, el a început noi tratative cu Reşid-paşa. Ziua ple
cării ambasadei ruse nu a mai fost fixată•. 

Contrar acestei ştiri, oficiosul francz, ziarul de seară 
„La Patrie" 107, declară categoric c ă, după informaţii prmite 
de uven, prinţul Menşikov s-a îmbarcat şi a pornit spre 
Odesa şi că acest eveniment nu a stîrnit senzaţie la Con
stantinopol. Ziarul „Le Pays " confirmă ştirea, dar ziarul 
„La Presse" 108 o dezminte. Girardin adaugă totuşi că, chiar 
dacă aceste ştiri sînt adevărate, ele pot fi uşor explicate. 

„Dacă prinţul Menşikov a plecat într-adevăr de la Buiukdere 109  la 
Odesa, explicaţia este că, deoarece misiunea lui a eşuat (manque son 
effet), nu i-a mai rămas altceva decît să bată în retragere, sub pretextul 
vizitării unui port după altul" .  

Unele ziare afirmă c ă  escadra amiralului Delasusse a 
trecut prin Dardanele şi a ancorat în golful Cornul de Aur, 
dar această ştire e5te dzminţită de ziarul „Moming Post " . 
„Triester Zeitung" îşi asiură cititorii că, înainte de a înmîna 
prinţului Menşikov răspunsul ei, Poarta a întreba.t atît pe 
lordul Redcldffe cit şi  pe d.l de l,a Cour dacă în caz de nevoie 
va putea conta pe sprijinul lor. „Times" însă dezminte în mod 
solemn această ştire. 

Dau mai jos traducerea textuală a unui pasaj din ziarul 
p arizian „Le Siecle" uo care conţine unele amănunte intere
sante cu privire la negocierile desfăşurate la Constantinopol 
între 5 şi 12 mai. Acest pasaj arată în adevărata ei lumină 
comportarea ridiculă a prinţului Menşikov, care în tot cursul 
acestor tratatiive a vădit o dzgustătoare îmbinare de barba
rie nordică şi duplicitate bi'antină şi a reuşit să fa.că Rusia de 
rîsul Europei. Acest „ grec du Bas-Empire" * îşi propusese s ă  

* - „grec din timpul Imperiului romn d e  răsărit" ,  bizntin. -
Nota Red. 
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cucerească suveranitatea aspra unui iîntreg imperiu prin 
simple efecte teatrale. Rusiei nu-i mai rămme acum altceva 
decît să facă pasul de la sublim la ridicol, ruşine care nu 
poate fi ştearsă decît prin sînge. Dar aceste vremuri ale plu
tocra1iei speculaţiilor de bursă nu sînt vremurile tunirelor 
cavalereşti. lată ce se spune în arioolul apărut în „Le 
Siecle" : 

„Joi 5 mai, în ziua plecării pachebotului francez, Inalta Poartă a 
transmis d-lui de la Cour şi prinţului Menşikov copii după firmanul cu
prinzînd rezolvarea problemei locurilor sfinte. Ziua a trecut fără ca prin
ţul Menşikov să fi făcut vreo declaraţie sau vreun demers, şi de aceea 
toţi ambasadorii, considerînd că problema a fost reglementată, au profi
tat de plecarea vaporului francez pentru a comunica guverneloc lor în· 
torsătura favorabilă pe care au luat-o lucrurile. Dar prinţul Menşikov, 
după ce a primit firmanul cu privire Ja locurile sfinte, a trimis la miezul 
nopţii ministrului afacerilor externe * cu un simplu cavas, adică cu n 
j andarm, un ultimatum în care se cerea un sened (tratat} care să re
zolve problema l ocuril.r sfinte şi să conţină de asemenea garanţii pc 
viitor în ceea ce priveşte privilegiile şi imnitatea bisericii ortodoxe ; cu 
alte cuvinte, se cerea instituirea celui mai larg protectorat rus asupra 
acestei biserici, ceea ce ar echivala cu recunoaşterea existenţei a doi 
împăraţi in Turcia : sultanul pentru mahomedani şi ţarul pentru creştini. 
In acelaşi timp prinţul acorda Porţii un termen de numai patru zile înă
untrul cărora urma să i se dea răspuns la ultimatumul său, cerind ca 
primirea acestuia să fie imediat confirmată de un funcţionar al guver
nului. Printr-un aga al său, adică printr-un ofiţer inferior de jandarmerie, 
ministrul afacerilor externe i-a trimis prinţului Menşikov o dovadă de 
primire. In aceeaşi noapte prinţul a trimis un vapor la Odesa. Vineri 6 
mai, sultanul, aflînd că ultimatumul a fost prezentat într-un mod atît de 
neobişnuit, a convocat Divanul şi a comunicat oficial lordului Redcliffe 
şi d-lui de la Cour cele întimplate. Cei doi ambasadori s-au înţeles ime
diat asupra unor acţiuni comune, recomandind Porţii să respingă in ter
meni cit mai moderaţi ultimatumul. Pe lingă aceasta, după cum se spune, 
d-l de la Cour a declarat în modul cel mai categoric că Franţa se va 
opune oricărui acord care ar încălca drepturile care i-au fost garantate 
prin tratatul de la 1 740 cu privire la locurile sfinte. Intre timp, prinţul 
Menşikov s-a retras la Buiukdere" (ca Achile în cortul său) . „La 9 mai 
d-l Canni.g a cerut prinţului o întrevedere, cu copul de a-l convinge 
să adopte o atitudine mai moderată. Cererea i-a fost refuzată. La 1 0  mai 
ministrul de război ** şi ministrul de externe au fost la marele vizir ***, 
care-l invitase pe prinţul Menşikov să vină la el pentru a încerca să 
ajungă împreună la un acord acceptabil. A urmat un nou refuz, In ace
laşi timp însă prinţul Menşikov a lăsat să se înţeleagă că e dispus să 
acorde o nouă aminare de trei zile. La aceasta, sultanul şi guvernul său 
au răspus că hotărîrile au fost luate şi că timpul nu le va schimba. 
Acest răspuns negativ al Porţii a fost trimis pe la miezul nopţii de 1 0  
spre 1 1  mai l a  Buiukdere, unde s e  adunase întreaga ambasadă rusă şi 

* - Rifaat-paşa. - Nota Red. 
„ - Mehmed-Mutergin-paşa. - Nota Red. 

*** - Mehmed-Ali-paşa. - Nota Red. 
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unde de cîteva zile se făceau pregătiri ostentative in vederea unei 
apropiate plecări. Guvenul turc, care fsse informat despre toate 
acestea, era aproape gata să cedeze, dar sultanul l-a demis şi a format 
un nou guvern" .  

In încheierea comunicării mele u privire l a  situaţia din 
Turcia voi reproduce din ziarul „Le Constitutionnel" extrasul 
de mai jos, care oglindeşte .comportarea clerului ortodox în 
tot cursul acestor tratative. 

„ Clerul greco-ortodox, atit de mult interesat în acestă problemă. 
s-a declarat pentru statu-quo, adică în favoarea Porţii. El protestează 
en masse * împotriva protectoratului pe care vrea să i-l impună împă
ratul Rusiei. In general vorbind, populaţia ortodoxă doreşte sprijinul Ru
siei, dar numai cu condiţia să nu ajungă sub dominaţia ei nemijlocită. 
li repugnă în cel mai înalt grad însuşi gîndul că biserica de răsărit, care 
e5te mama bisericii ruse, ar putea vreodată să-i fie subordonată acesteia 
din urmă, ceea ce s-ar intîmpla în mod inevitabil dacă proiectele cabi
netului de la Petersburg ar fi acceptate" . 

Scris de K. Marx la 27 mai 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" n r. 3.791 
din 10 iunie 1 853 

Semnat : K a r 1 M a r x 

* - în masă. - Nota Trad. 

Se tipăreşte. după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 



122 

Karl Marx 

Problema turcă. - „Times u .  - Expansiunea Rusiei 

Londra, marti 3 1  mai 1853 

Escad1a airaluli orry a fost văzută în golful Biscaia, 
în drum spre Malta, unde urmează să întărească escadra ami
ralului Dundas. In legătură cu aceasta, „Moning Herald " 
remarcă pe bună dreptate : 

„Dacă cu cîteva săptămîni în umă i s-ar fi permis amiralului Dun
das să se unească cu escadra franceză la Salamina, situaţia ar fi fost 
astăzi cu totul alta• .  

Dacă, fie ş i  numai pentru a ş i  păstra în aparenţă p resti
giul, Rusia ar încerca să sprij ine prin acţiuni militare efec
tive demonstraţiile ridicole ale lui Mnşikov, primele ei 
acţiuni ar fi , probabil, reocuparea Pincipatelor dunărene şi 
invadarea provinciei armene Kars şi a portului Batum, teri
torii pe care a încercat prin toate mijloacele să şi le asigure 
încă pin tratatul de la Adrianoole. Deoarece portul Batum 
este singurul refugiu de nădejde pentru nave în p artea de 
răs ărit a Mării Nere, cucerirea lui ar răpi Turciei ultima 
bază navală militară din Marea Neagră .şi ar transforma-o 
pe aceasta din urmă într-o mare exclusiv rusească. Şi dacă, 
pe lingă Kars - p artea cea mai bogată şi cea mai bine culti
vată a Armeniei -, Rusia ar stăpîni şi Batumul, ea ar avea 
posibilitatea de a întrerupe comerţul dintre Anglia şi Persia, 
care se face pin Treibizonda, şi r puea să-şi creeze o bază 
de operaţii atît împotriva Angliei cit şi împotriva Asiei Mici. 
Cu toaite acestea, dacă Anglia şi Franţa vor da dovadă de 
fermitate, Nikolai va fi tot atît de departe de înfăptuiea 
planuPilor sale în această regiune cum a fost, la timpul 
său, împărăteasa E caterina în lupta ei împotriva lui Aga 
Mohamed, atunci cînd cesta a onci: sdavilor s ăi să 
alunge din Astrabad cu gîrbacele pe ambasadorul rus Voi
novici şi pe însoţitorii lui şi s ă-i silească să se îmbarce pe 
corăbiile lor. 
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Nicăieri aceste ştiri nu au prods o constenare mai mare 
ca la Printing-House-square . Prima încercare a ziarului 
„Times u de a-şi reeni după formidabila loitură primită a 
fost o diatribă desperată împotriva telegrafului electric, acest 
aparat „cu totul neobişnuit".  „Din c eea ce comunică acest 
fir telegrafic mininos - exclamă l - nu se poate trage 
nici o concluzie justă " .  Punînd astfel pe seama telegrafului 
electric propriile sale concluzii geşite, ziarul „Timesu în
cearcă, ca să folosim o expresie l a  •care re-g miniştrii în 
parlament, să se descotoroseasc ă de propriile sale premise 
, j uste u anterioare. Ziarul declară : 

„Oricare r fi, în cele din urmă, soarta Imperiului ot>man, sau mai 
bine zis a puterii musulmane care l-a cîrmuit în cursul ultimelor patru 
secole, părerile tuturor partidelor, atît în Anqlia cit şi în Europa, con
cordă într-un singur punct, şi anume că proqresul treptat al populaţiei 
creştine a imperiului pe calea civilizaţiei şi a unei guvernări indepen
dllte corespunde intereselor lumii intreqi şi că în nici un caz nu se 
poate amite ca aceste popoare să cadă vreodată sub jugul Rusiei şi să 
mărească astfel şi mai mult uriaşele ei pSsiuni. Nutrim speranţa sin
ceră că nu numai Turcia. ci şi întreaga Europă va opune împotrivire 
acstor pretenţii ale Rusiei şi că este suficient ca această tendinţă spre 
anex.iuni şi expansiune să se arate în adevărata ei lumină, pentru a trezi 
antipatia gnerală şi o opozitie de neinfrint, la care supuşii grci şi slavi 
ai Turciei sînt gata să participe activ " .  

Cum s e  face că bietul „Times" a crezut în „bunele inten
tii u ale Rusdei faţă de Turi a şi în „anpa:a u ei faţă de oice 
expansiune ? Bunele intenţii ale Rusiei faţă de Turia ! Incă 
Petru I plănuia să Se înalţe pe ruinele Turciei. Ecaterina a 
căutat să coningă Austria şi a invi tat şi Franţa să participe 
la dezmembrarea proiectată a Turciei şi totodată la înteme
ierea unui imperiu grec la Constantinopol, în frunte cu 
nepotul ei •, care în vederea acestui scop p rimise o educaţie 
corespunzătoare şi chi ar un nume corespunzător. Mai mode
rat, Nikolai nu p retinde decît să fie recunoscut protectorul 
exclusiv al Turciei. Omeirea n-a uitat că Rusia a fost 
protectoarea Poloniei, protectoarea Crimeii, protectoarea 
Kurlandei, protectoarea Gruziei, a Mingreliei, a tribu'ilor 
circasiene şi caucaziene. Iat-o acum în rolul de p rotectoare 
a Turciei ! Pentru a ilustra „antipatia u Rusiei faţă de expan
siune citez numai cîteva date din noianul de fapte referitoare 
la dobîndiile teritoriale obţinute de Rusia de pe vremea lui 
Petru cel Mare şi pînă în zilele noastre : 

• Konstantin. - Nota Red. 
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Graniţele Rusiei au îna1intat : 
Spre Berlin, Dresda şi Viena cu aproximaiv 
Spre Constantilopol „ „ 
Spre Stockholm „ „ 
Spre Teheran „ „ 

700 de mile 
500 " 
630 " 

1 .000 " " 

Dobîndirile teritoriale obţinute de Rusia în dauna Sue
diei reprezintă un teritoriu mai mare decît partea care i-a 
rămas acestui regat ; în Polonia dobîndirile ei teritoriale echi
valează cu suprafaţa întregului Imperiu austriac ; în Turcia 
europeană ele depăşesc teritoriul Prusiei (fără provincia 
renană) ; în Turcia asiatică întinderea lor echivalează cu teri
toriul Germaniei propriu-zise ; în Persia ele echivalează cu 
întinderea Angliei, iar în Tataria eJe cupTind n teritoriu egal 
cu Tia europeană, Grecia, ltaHa şi Spania lu ate laolaltă. 
Totalitatea dobîndirilor teritoriale ale Rusiei în ultimii 60 de 
ai echivalează, ca întindere şi impo•rtanţă, cu întregul impe
riu deţinut de ea în Europa înainte de aceasta. 

Scris de K. Marx Ia 31 mai 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3794 
din 14 iunie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apăTut în ziar 

Tradus din lim>a engleză 
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Karl Marx 

lnşelătoria rusă. - Eşecul lui Gladstone. - Reformele 
lui Charles Wood în lndiile orientale 1 1 1 

Londra, marti 7 iunie 1853 

Po trivit unei ştiri din Berna, Consiliul federal a anulat 
sentinţa dată de curtea marţială de la Fribourg împotriva 
p aTticipanţilor la recenta insurecţie, dispunînd ca procesul 
lor să fie trimis spre judecare în faţa instanţelor ordinare, 
dacă nu vor fi graţiaţi de Consiliul cantoanelor. Este vorba, 
deci, de primul dintre actele eroice care însoţesc „ruperea 
relaţiilor dintre Elveţia şi Austri a " ,  ale cărei consecinţe ine
vitabile le-am examinat într-un articol anterior, consacrat 
„republicii modelu din Europa •. 

Transmiţîndu-vă ştirea că guvernul prusian a ordonat 
cî torva ofiţeri de artilerie aflaţi în concediu în străinătate 
să se p rezinte de urgenţă la unităţile lor, am scris din gre
şeală că aceşti ofiţeri erau folosiţi ca instructori în armata 
rusă, cînd de fapt am vrut să spun că erau folosiţi în arti
leria turcă la aplicaţii în teren 11 12• 

Toţi generalii ruşi şi alţi ruşi care locuiesc la Paris au 
primit ordin să se înto arcă neîntîrziat în Rusia. D-l Kiselev, 
ministrul rus la Paris, a adoptat un limbaj destul de ame
ninţător şi arată ostentativ scrisori din Petersburg în c are 
problema turcă este tratată assez cavaierement **. Aceleaşi 
cercuri au lansat zvonul că Rusia cere Persiei cedarea teri
toriului din jurul oraşului Astrabad împreună cu acest oraş, 
situat la extremitatea co astei de sud-est a M ării Caspice. In 
acelaşi timp, exp ortatorii de cereale din Rusia trimit sau -
după cum se spune - au şi trimis instrucţiuni agenţilor lor 
de la Londra „să nu se grăbească în momentul de faţă cu 
vînzările de grîne, deo arece în faţa primej diei iminente de 
război este de aşteptat ca p reţurile să crească " .  In sfîrşit, 
tuturor ziarelor li se comunic ă ştiri confidenţiale în care se 

• Vezi volumul de faţă, pag. 1 17-1 1 8. - Nota Red. 
** - lntr-o manieră sfidătoare. - Nota Trad. 
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fac alulii l a faptul că trupele ruseşti se deplasează spre gra
niţă, că locuitorii o raşului laşi se şi pregătesc să le întîm
pine, că consulul ms din Galaţi a achiziţionat mari cantităţi 
de bŞteni pentru construirea citorva .poduri peste Dunăre, 
precum şi alte ştiri senzaţionale de acelaşi soi, pe care le fa
b'ică cu atîta pricepere „Gazeta in Augsburg" 1 1 13 şi ale 
publicaţii proaustriece şi p roruse. 

Toate acestea, ca şi o întreagă avalanşă de noutăţi, ştiri 
etc. similare, nu sînt lecit tot atîtea încercări ridicole ale 
agenţilo r  ruşi de a băga o spaimă salutară în lumea apu
seană şi de a o sili să continue aceeaşi politică de tergiver
sare, la adăpostul căreia Rusia sper. să-şi realizeze, ca şi 
pînă acum, planurile referitoare la orient. Cit de sistematică 
este această mistificare se poate vedea din mătoarele : 

Săptămîna trecută citeva ziare franceze, cunoscute ca 
organe plătite de Rusia, au făcut descopeiea că 

„în realitate nu este vonba de un diferend intre Rusia şi Turcia, cit 
de un diferend între Petesbrg şi Moscova, adică intre ţar şi partidul 
vchii Rusii ; pentru acest autrat este mult mai puţin periculos să de
clare război decît să se expună răzbunării acestui partid, care cere in
sistent cuceriri şi care a arătat nu o dată în trcut cum prcdează el cu 
monarhii care-i displac•. 

Prinţul Menşikov este, fireşte, „capul acestui partid " .  Zia
rul „Times" şi majoritatea celorlalte ziare engleze nu au în
tîrziat să repete această afirmaţie absurdă, unele dînduşi 
seama de adevărata ei semnificaţie, altele fiind poate ictime 
inconştiente ale acestei înşelătorii. Dar ce concluzie ·i se su
gerează publicului prin această nouă dzvăluire ? Dacă Niko
lai va da înapoi sub o avalanşă de ironii şi va renunţa la 
aitudinea sa războinică faţă de Turoia, publicul va deduce 
că ţarul a obţinut o victorie asupra belicosului s ău partid al 
vechii Rusii ; dacă însă Nikolai va poni într-adevăr războiul, 
publicul îşi va spune că el procedează astfel numai din nece
sitatea de a face concesii acestui p artid (mitic) . Oricum ar 
evolua lucrurile, „nu va fi lecit ori o victorie a Moscovei 
asupra Petersburgului, ori a Petersburgului asupra Moscoei " ,  
ş i  deci î n  nici u n  caz o victorie a Europei asupra Rusiei. 

Cit priveşte faimosul partid l vechii Rusii, am aflat în
tîmplător de la ciţiva ruşi bine informaţi, care fac parte din 
aristocraţie şi cu care am aut contacte frecvente la Paris, 
că acest parid a dispărut cu desăvîrşiTe de mult timp şi că 
numai din cind în cind e rechemată printre cei vii fantoma 
lui, atunci cind ţarul are nevoie de o sperietoare pentru a in-
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timida apusul Europei şi a-l sili să rabde pasiv pretenţiile sale 
neruşinate. De aceea a şi fost dezgropat acum Menşikov, pe 
c are l-au înveşmîntat în mod corespunzător în mitice straie 
vechi rusşti. In realitate, ţarul nu se teme decît de un singur 
partid din rîndurile nobilimii ruse, şi anume de partidul care 
urmăreşte instaurarea unui sistem aristocratic-constituţional 
după modelul englez. 

Pe lingă diferitele fantome înviate de diplomaţia rusă pen
tru a induce în eroare Anglia şi Franţa, le curînd a fost între
prinsă o altă încercare de a atinge acelaşi ţel : a fost publi
c ată o lucrare intitulată „Imperiul rus după Congresul de la 
Viena", de vicontele de Beaumont-Vassy 114• Pentru ·caracte
rizarea acestui opusculum * este suficient să cităm din el o 
singură frază : 

„Se ştie că în beciurile fortăreţei Petropavle>vskaia se păstrează o 
rzervă de monede şi de lingouri de aur şi de argint. La 1 ianuarie 1 850 
această comoară secretă era evaluată oficial la 99.763.361 de ruble de 
argint". 

S-a gîndit oare cineva, cindva, să vorbească despre co
moara secretă a Bncii Angliei ? 1 1Comoara s ecretă" a Rusiei 
nu este altceva decît zerva de metal cae acoperă circulaţia 
unei cantităţi de trei ori mai mari de semne băneşti conver
tibile, fără să mai vorbim de existenţa unei rezerve „secrete" 
de hîrtii de valoare neconvertibile, emise de vistieria statu
lui. Poate însă că această comoară merită într-adevăr să fie 
numită „secretă " ,  întrucît pînă în prezent nu a văzut-o ni
meni, afară de cei cîţiva negustori petersburghezi însărcinaţi 
de guvenul ţarist să verifice în fiecare an sacii în care se păs
trează ea. 

D ar principala mnevră a Rusiei în sensul celor aTătate 
este n articol publicat în „Jounal des Debats" sub s emnătura 
bătrînului înţelept orleanist d-l de St.-Marc-Girardin. Citez : 

„După părerea noastră, Europa este pindită de două mari primejdii : 
Rusia, care îi ameninţă independenţa, şi revoluţia, care îi ameninţă orin
duirea socială. Europa poate să evite una din acste primejdii numai ex
punîndu-se pe de-a-ntregul celeilalte... Dacă Europa cosideră că cheia 
independnţei sale şi îndeosebi a independenţei continentului european 
se află la Constantinopol şi că tocmai acolo trebuie să se dea dovadă 

* - puscul. - Nota Trad. 
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de curaj in rezo.varea problemei, aceasta îseamnă război cu R;ia. n 
acest război Franţa şi Anglia ar lupta pentru a asigura indeendenţa Eu
rpei. Ce va face Germania ? Lucrul acsta nu-l ştim. Dar ştim că în ac
tuala situaţie a Europei războiul ar însemna revoluţia socială" .  

S e  înţelege d e  l a  sine că d-l d e  St.-Marc-Girardin preferă 
pacea cu orice preţ, p ronunţîndu-se împotriva revoluţiei so
ciale. El uită însă că împăratul Rusiei încearcă cel puţin 
aceeaşi 1 1 groazău faţă de revoluţie ca şi el însuşi şi stăpînul 
său, d-l Bertin. 

Cu toate aceste somnifere pe care diplomaţia Tusă le-a 
administrat presei engleze şi poporului englez, 1 1bătrînul şi 
încăpăţinatul" Aberdeen a fost nevoit să ordone amiralului 
Dundas să se alăture flotei franceze în largul coastelor tur
ceşti. Pînă şi ziarul „Times" , care în ultimele cîteva luni n-a 
ştiut să scrie decît ruseşte, p are a se fi pătruns de sentimente 
mai englezeşti şi foloseşte acum un ton foarte provocator. 

Problema daneză (în trecut problema ducatelor Schleswig 
şi Holstein) începe să trezească un viu interes în Anglia de 
cînd presa engleză a înţeles în sfîrşit ş i  ea că la b aza acestei 
probleme se află aceeaşi tendinţă expansionistă a Rusiei care 
generează şi complicaţiile din Orient. D-l Urquhart, membru 
al parlamentului, cunoscut admirator al Turciei şi al institu
ţiilor orientale, a publicat în legătură cu succesiunea la tronul 
danez o broşură asupra căreia mă voi opri mai amănunţit 
într-un articol viitor 1 1". Principalul argument expus în această 
lucrare constă în aceea că Rusia intenţionează să rezerve 
Sundului în nord acelaşi rol pe care îl rezervă Dardanelelor 
în sud, adică intenţionează să-l folosească pentru a-şi asigura 
dominaţia în Marea Baltică, după cum ocuparea Dardanelelor 
este menită să-i consolideze dominaţia în Pontul Euxin * . .  

Cu cîtva timp în urmă mi-am exprimat părerea că rata 
dobînzii va începe să crească în AngHa şi că acest fap t v a  
avea un efect defavorabil asupra proiectelor financiare ale 
d-lui Gladstone **. Şi întx-adevăr, săptămîna trecută miiimul 
taxei de scont a fost ridicat de Banca Angliei de l a  3 % l a  31/2 % , 
iar eşecul pe c are l-am prezis planului de conversiune al d-lui 
Gladstone a devenit un fapt împlinit, ceea ce se poate vedea 
din următoarele date : 

* - denumirea antică a Mării Negre. - Nota Red. 
** Vezi volumul de fată, pag. 1 12-1 13. - Nota Red. 
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Banca Angliei 
Joi 2 Iunie 1853 

Hîrtii de 31/2% 
Hîrtii de 21/2% 
Bonuri de tezaur 

Suma totală a noilor hîrtii de valoare 
realizate pînă astăzi : 

I.st. 

138.082 

şilinqi 
o 

. . . . . . . 1 .537. 100 10 
4.200 o 

Total . . . . 1 .679.382 11 

Compania Mărilor Sudului 

1 

Joi 2 Iunie 1853 
Suma totală a obliqaţiunilor aducătoare de venit anual, 

convertite pînă astăzi : 
I.st şilinqi pence 

In hîrtii de 31/2 % 67.504 12 8 
In hîrtii de 21/2% 986.528 5 7 
In bonuri de tezaur 5.270 18 4 

Total . . . 1 .059.303 16 7 
Aşadar, din suma totală a obligaţiunilor Companiei Mărilor 

Sudului ce urmau să fie convertite a fost preschimbată numai 
a opta parte, iar din noile hîrtii de valoare în sumă de 
20.000.000, emise de d-l Gladstone, a fos t plasată numai a 
douăsprezecea parte. De aceea d-l Gladstone va fi nevoit să 
contracteze un împrumut într-un moment cînd rata dobînzii a 
crescut şi, după toate p robabilităţile, va continua să crească, 
iar împrumutul va trebui să fie de cel puţin 8 . 157.81 1 l. st. Eşec 
pe toată linia I La cele 100.000 1 .  st. care urmau să fie econow 
misite prin efectul conversiunii şi care au şi fost trecute la 
partea de venituri a bugetului va trebui deci să se renunţe. In 
ceea ce priveşte masa princip ală a datoriei publice, adică 
hîrtiile de 3 % în sumă de 500.000.000 I.  st.,  unicul rezultat ob
ţinut de d-l Gladstone p rin experimentul său Nnanciar este că 
la 10 octombrie 1853 ia expira încă n n în cursul căruia 
d-s a nu va fi reuşit să realizeze vreo conversiune. Mai rău 
decît orice este însă că peste cîteva zile vor trebui plătite 
3 . 1 16.000 1. st. în numerar deţinătorilor de cambii ale trezore
riei care refuză să le p reschimbe în condiţiile p ropuse de 
d-l Gladstone. Acestea sînt succesele financiare ale guvenu
lui „tuturor talentelo r " .  

I n  timpul dezbaterilor .supra veniturilor biseiceşti din 
Iilanda (Camera cmunelor, 31 mi) , sir John Russll a decla
rat următoarele : 

9 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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„In ultimii i a devenit evident că clerul catolic - judecind după 
comportarea sa în Anglia, judecind după acţiunile bsericii catolice sub 
lndrumarea capului ei, care este el îsuşi un suveran străin - tinde 
spre putere politică (exclamaţii : „Just, just I " ) ,  ceea ce îmi pare a fi 
indompatibil ou evotamentul datorat coroanei engleze (exclamaţii : 
„Just, just I " ) ,  cu devotamentul datorat cauzei gnerale a libertăţii, cu 
devotamentul real de care trebuie să dea dovadă orice SlPus al statului 
în îlldeplinirea îndatoririlor ce-i revin. Deoarece dorsc să fiu la fel de 
sincer ca şi onorabilul gentleman care a vorbit înaintea a, ş vrea să 
nu fiu înţels greşit de Cameră. Departe de mine gîndul de a nega că în 
incinta acestei Camere şi dincolo de zidurile ei, atît în ţara noastră cit 
şi în Irlanda, există llUmeroase persoane de religie catolică devotate 
tronului şi libertăţilor ţării noastre ; afirm doar - şi de acest lucru sînt 
profund convins - că dac ă drepturile acordate clerului catolic vor fi 
lărgite, dacă preoţii catolici vor căpăta posibilitatea de a exercita 
un control mai larg şi o influenţă politică mai mare ca în prezent, ei nu 
vor folosi această putere în concordanţă cu libertatea generală care dom
neşte în ţara noastră (exclamaţii puternice). şi că a.it în problemele pu
terii politice cit şi in alte probleme ei nu vor acţiona în favoarea acelei 
libertăţi generale a discuţiilor şi acelei vii şi energice activităţi a minţii 
omeneşti care ţin de spiritul constituţiei ţării noastre. (Aplauze prelun
gite) . Nu rd d in această privinţă catolicii ar putea fi PUŞi alături de 
prsbiterienii scoţieni (sunete cre amintesc cipoiul) . cu adepţii englezi 
ai lui Wesley 1 16 şi cu biserica anglicană (întreaga sală aprobă cu entu
ziasm) „. Sînt nevoit deci să conchid - cu cea mai mare părere de rău, 
dar şi cu cea mai mare hotărîre - că sprijinirea religiei catolice în 
Irlanda, în locul sprijinirii de către stat a bisericii protestante în această 
ţară, nu poate fi aprobată şi sancţinată de parlamentul ţării noastre•. 

Două zile după această cuvîntare, în care l ordul John a 
încercat pentru a nu ştiu cîta oară să-şi demonst'eze dragostea 
faţă de „libertatea generală u , făcînd p rea plecate temenele 
n faţa unor secte protestante bi gote, d-nii S adleir, Keogh şi  
Monsell au îniaintat guvenului de coaldie deisia lor,  p rin
tr-o scrisoare p e care d-l Monsell a adresat-o lordului Aber
den. In răspunsul s ău din 3 iunie, lordul Aberdeen a dat 
acestor gentlemeni asigurări ·că 

„considerentele invocate de lordul John Russell şi sentimentele ex
primate de el, care au stînit nemultumirea dv., nu sînt împărtăşite de 
mine şi de mulţi dintre co1eqii mei.„ Lordul John Russell mă roagă să vă 
trasmit că nu a fost n intenţia sa să 'eproşeze catolicilor că llU ar fi 
îndeajs de loiali". 

După aceasta, d-nil Sadleir, Keogh şi Monsell şi-au retras 
demisia, şi aseară s-au făcut în parlament demersuri în ede
rea unei reconcilieri generale, „spre cea mai mare satisfacţie 
a lordului John Russell " .  

Vechea lege c u  p rivire l a  India, cea din 1 783, a fost fatală 
guvernuld de coaliţie al d'lui Fox şi l lordului North. Nou.a 
lege cu priire la India, din 1853, poate să fie fatală guvenu-
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lui de coaliţie al d-lui Gladstone şi l lordului John Russell. 
Dar dac ă primul a c ăzut din cauza încercării sale de a des
iinţa onsiliul directorilor şi osiliul acţionarilor [Courts 
of Directos and of Poprietors] , ll d.leia este ameinţat de 
aceeaşi soartă dintr-un motiv diametral opus. La 3 iunie, 
sir Cha'les Wood a cerut încuviinţarea de a da citire unui 
proiect de lege cu privire la administrarea Indiei. Sir Charles 
a început prin a justifica lungimea excesivă a cuvîntrii pe 
care urma s-o pronunţe, invocînd „vastitatea p roblemei " ş i  
„cele 150.000.000 d e  suflete p e  c ar e  l e  p riveşte această pro
blemă" .  Pentru fiecare 30.000.000 de confraţi întru spuşenie, 
Sir Charles s-a simţit obligat să j.ertfească c el puţin o oră din 
viaţa sa. Şi de ce atîta grabă în reglementarea legislativă a 
acestei „vaste p robleme" , în timp ce luarea de măsuri „chiar 
şi în cele mai n eînsemnate chestiuni " se amînă mereu ? Pen
tru că Carta Companiei Indiilor o rienta•le expiră l a  30 aprilie 
1854. Dar de ce nu se adoptă o lege pntru prelungirea pro
vizorie a Cartei, mînd să se discute ulterior legiuiri mai 
stabile ? Pentru c ă, p retinde d-sa, este îndoielnic dacă vom mai 
avea vreodată „un prilej atît de favorabil p ntru o discutare 
calmă a acestei vaste şi importante p robleme " ,  adică pentru 
a o înmonînta între zidurile p arlamentului . Afară de aceasta, 
susţine dînsul, dispunem în prezent de toate informatiile refe
ritoare la această problemă, directorii Companiei Indiilor 
orienta•le sînt de părere că p roblema Iniei trebie soluţionată 
p rin lege încă în actual a sesiune, i ar gunatorul general 
al Indiei, lordul Dalhousie, a adresat guvenului o scrisoare 
urgentă, în care cere să se adopte ·imediat, cu orice preţ, o 
soluţie legislativă. Dar argumentul cel mai izbitor pe care îl 
aduce sir Charles în favoarea adoptării imediate a proiectului 
său de lege este că, deşi d-sa este pregătit, după cît se p are, să 
vorbească despre o mulţime de probleme „care nu sînt cu
prinse în p roiectul prezentat " , 

„măsurile propuse, atît cit prevede Proiectul de lge, nu depăşesc 
anumite limite foarte înguste•. 

Dup ă această introducere, sir Charles a început să facă 
apologia administraţiei Indiei în ultiii douăzeci de ani. „Cînd 
priim India trebuie să ne străduim S'O vedem cu ochii unor 
indieni " ,  şi ochii aceştia au darul neobişnuit de a vedea în roz 
tot ce e englez şi în negru tot ce e indian. 

11n India aveţi de-a face cu un popor care numai u mare greutate 
accptă schimbări şi care ste încătuşat de preju decăţi religioase şi de 

9* 
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obiceiuri învechite. Acolo există într-adevăr tot felul de pidici în calea 
unui progres rapid• .  (S-.r pune că în India există un partid al coaliţiei 
conduse de whigi). 

Sir Charles Wood declară : 

„Punctele pe care s-a pus cel mai mare accent şi care constituie 
obiectul principal al plîllgerilor in p etiţiile prezentate comisiei privesc 
administrarea justiţiei, lipsa de lucrări publice şi proprietatea funciar ă " .  

In ceea ce priveşte lucrările publice, guvernul intenţio
nează să întreprindă lucrări "de cea mai mare amploare ş i  
importanţă" . I n  ceea ce priveşte proprietatea funciară, sir 
Charles demonstrează cu mult succes că cele trei forme 
de proprietate funciară existente în India - sistemul zamin
dari, sistemul raiatwari şi cel al comunităţilor săteşti - nu sînt 
decît tot atîtea forme de exploatare fiscală folosite de Com
panie, dintre care nici una nu po ate şi nici nu merită să devină 
forma general răspîndită. Ideea creării unei alte forme, cu 
caracter diametral opus, nici nu-i trece prin minte lui 
sir Charles. 

„In ceea ce priveşte administrarea justiţiei - continuă el -, plîn
gerile se referă mai als la dificultăţile izvorLte din procedura j udiciară 
engleză, la pretinsa incompetenţă a j udecătorilor englezi şi la corupţia 
funcţionarilor şi j udecătorilor autohtoni• .  

Şi pentru a dovedi cit d e  dificilă este administrarea justi
ţiei în India, sir Charles relatează că încă în 1 833 a fost în
fiinţată acolo o comisie juridică. Dar, dup ă însăşi mărturia lui 
sir Charles Wood, ce a făcut această comisi e ? Primul şi uni
cul rezultat al lucrărilor ei a fost un cod penal, elaborat sub 
îndrumarea d-lui Macaulay. Acest cod a fost trimis diferitelor 
autorităţi locale din India, care l-au "etrimis la Calcuta, de 
unde a fost expediat în Anglia, iar de aici triis din nou în 
India. Aici, după ce d-l Macaulay a fost înlocuit în postul de 
conlilier juridic prin d�l Bethune, codu� a fost complet refăcut. 
Sub acest pretext, guvenatorul general *, care pe atunci nu 
era de p ărere că 1 1amînarea este un izvor de slăbiciune şi de 
primej dii " ,  l-a trimis din nou în Anglia, de unde i-a fost îna
poiat cu împuternicirea de a-l aproba în forma ipe care o va 
socoti cea mai bună. Intre timp însă moare d-l Bethune şi  gu
natorul general găseşte că cel mai bine e ste să transită 
codul spre definitivare unui al treilea jurist englez, şi anume 
unuia care nu cunoştea de loc obiceiurlle şi moravurile indie-

* - Dalhosie. - Nota Red. 
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nilor, rezervîndu-şi dreptul de a respinge codul dup ă ce va i 
fost ticluit de acest funcţionar cu totul lipsit de competenţă. 
Acestea sînt p erip eţiile acestui cod, caire nici nu a văzut încă 
lumina zilei. In ceea 1ce uiveşte absurdită�le procedurii judi
ciare în India, dr Charles invocă pocedura nu mai puţin ab
surdă a justiţiei engleze propriu-zise. Afirmînd că judecătorii 
englezi din India sînt cu desăvîrşire incoruptibili, el este to
tuşi gata să-i sacrifice, schimbînd procedura numirii lor. Pen
tru a doedi progresul general l Indiei, sir Charles compară 
starea actuală a oraşului Delhi cu starea sa în timpul invaziei 
lui Kuli-han. Impozitul pe saTe este justificat u argumente 
împrumutate de la cei mai cunoscuţi economişti, care au fost 
un animi în a recomanda înfiinţarea unui impozit pe un obiect 
de primă necesitate. Sir Charles a eitat însă să arate ce ar 
spune aceiaşi economişti dacă ar afla că în răstimp de do i ani, 
din 1 849-1850 pînă în 185 1-1 852, consumul de sare s-a redus 
cu 60.000 de butoaie, ceea ce a făcut ca veniturile din impozi
tul pe sare să scadă cu 415.000 1. st . ,  totalul veniturilor de p e  
urma acestui impozit fiind d e  2.000.000 [ .  st. 

Iată acum măsurile propuse de sir Charles, măsuri „care 
nu depăşesc anumite limite foarte înguste" : 

1 )  Consiliul directorilor trebuie să fie format din 18  mem
bri în loc de 24, 12 membri fiind aleşi de acţionari, iar 6 nu
miţi de coroană. 

2) Salariul directorilor se măreşte de la 300 la 500 1. st. 
anual ; preşedintele primeşte 1 .000 1.  st. 

3) In toate funcţiile din cadrul departamentllui civil şi în 
toate funcţiile militare care necesită cunoştinţe speciale, nu
mirile se fac în Inia pe baz ă de concurs public ; directorii au 
dreptul de a face numiri în funcţiile ofiţereşti inferioare din 
c avaleria armatei. 

4) Funcţia de guvenator general urmează să fie separată 
de funcţia de guvernator al Bengalului : puterii supreme i se 
acordă dreptul de a crea o nouă p rezidenţie în regiunea 
Indului. · 

5) In sfîrşit, toate măsurile enumerate rămîn în vigoare 
numai atîta timp cît parlamentul nu va fi adoptat ilte hotărîri . 

Cuvîntarea lui sir Charles Wood şi măsurile propuse de el 
au fost supuse unei critici foarte aspre şi satirice de d-l Bright ; 
se înţelege însă că, zugrăvind tabloul Indiei ruinate de j aful 
fiscal al Companiei şi guvenului, el s-a ferit să-l completeze 
cu trăsături c are să înfăţişeze India ruinată de Manchester şi 
de liberul-schimb. Cît priveşte cuvîntarea rostită aseară de 
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n veci cnoscător al problemelor Indiilor orientale, sir 
J. Hogg, director sau fost director al Companiei Indiilor o rien
tale, mi se pare într-adevăr că am mai citit-o în dările de 
seamă pe 1701 , 1730,  1743, 1769, 1772, 1781 , 1783, 1784, 1793, 
1 813  şi pe alţi ani. a răspuns la p anegiricul său directorial, 
aş vrea să citez numai cîteva date din dările de seamă anuale 
cu p rivire la India, publicate, după cite îmi amintesc,  sub pro
pria 1lui supraveghere : 

1 849-1 850 
1850-151 
1 851-1852 

1 849-1850 
1850-1851 
185 1-1852 

Suma totală a venitului net al Indiei : · 20·275·831 1· şt. } n trei ani venitul s-a · 20·249·32 " " rds cu 348.72 1. st. . 19.927.039 „ „ 

Suma totală a cheltuielilor : 

. 16.687 .382 1. st. 

. 17. 170.707 „ „ 
. .  17.901 .666 „ „ 

} In trei ani cheltuielile �u 
crescut cu 1 .214.284 1. st. 

Impozitul funciar : 

In ultimii patru ani suma încasărilor a oscilat 

în Bengal 
în nord-vest 
în Madras 
în Bonbay 

Venitul global 
Io 1851-1852 

între 3.500.000 1. st. şi 3.560.000 1. st. 
4.870.000 „ „ „ 4.900.00 „ „ 
3.640.00 „ „ „ 3.470.000 „ „ 
2.240.00 l i „ „ 2.300.000 li „ 

Cheltuielile pentru luorări 
publioe Io 1851-1852 

Bengal 10.00.000 1. st. 87.800 1. st. 
Madras 5.000.000 „ „ 20.000 „ „ 
Bomba�y������-4_.8_00�.o_o_o_,_, _„��������-58�.5_00�,�· �"-

Total . 1 9.800.000 1. st. 166.30 1. st. 

Aşadar, din s.ma totală a venitJlui de 19 .800.000 1. st. s-au 
cheltuit pentru construcţii de dmuri, canale, poduri şi alte 
lucrăi publice necesare numai 166.300 1. st. 

Scris d e  K. Marx la 7 inie 153 

Publicat ln ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.801 
din 22 iunie 1 853 
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Londra, vineri 10 iunie 1853 

Ştiri telegrafice sosite de la Viena anunţă c ă  soluţionarea 
paşnică a problemei Turciei, Sardiniei şi Elveţiei este consi
derată aproape sigură. 

Aseară au continuat în Camera comunelor dezbaterile cu 
priire la India, c are s-au desfăşurat la nivelul mediocru obiş
nuit. D-l Blackett a acuzat pe sir Charles Wood şi  pe 
sir J. Hogg că declaraţiile lor poartă pecetea unui fals opti
mism. O serie de apărători de profesie ai guvernului şi ai 
Consiliului directorilor au veştejit, pe cit le-a fost u putinţă, 
pe autorul acestei acuzaţii, iar omniprezentul domn Hume a 
rezumat dezbaterile, cerind guvenului să-şi retragă proiectul. 
Dezbaterile au fost amînate în continuare. 

Hindustanul este o !talie de dimensiuni asiatice. Mnţii 
Himalaia corespund Alpilor, cimpia Bengalului corespunde 
cim.ei Lombardid, lnţul muntos Deocan Apeniilor şi insula 
Ceilon Siciliei. Aceeaşi bogată diversitate a produselor so
lului şi aceeaşi fărîmiţare în structura politică. Şi, aşa cum 
în Italia numai sabia cuceritorului unea din timp în timp 
diferite mase naţionale, tot astfel vedem şi Hindustanul -
atunci cind nu se află sub jugul mahomedanilor, al mogolilor 
ori l britanicilor - fărîmiţat în tot atîtea state independente 
nele de altele şi învrăjbite între ele cite oraşe sau chiar sate 
numără. Dar din punct de vedere social Hindustanul nu este 
Italia, ci Irlanda O rientului. Şi această stranie îmbinare de 
!talie şi de IrJandă, acest amestec de lume a voluptăţii şi lume 
a suferinţei, este anticipată în vechile tradiţii religioase ale 
Hindustanului . Această religie este totodată o religie a exube
ranţei senzuale şi a ascetismului care mortifică c arnea, este 
religia Lingamului şi a lui Juggemaut, religia c ălugărului şi 
a baiaderei 11s. 
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Nu împărtăşesc părerea acelora care cred într-un veac de 
ar al Hindustanului , deşi în sprijinul părerii mede nu voi in
voca, ca sir Charles Wood, comparaţia cu vremurile lui 
Kuli-han *. Dar luaţi, spre exemplu, timpurile lui Aurangzeb, 
sau epoca în care mogolii au apărut la nord, iar portughezii 
la sud, sau perioada invaziei mhomedane şi a heptarhiei din 
India de sud 1.9, sau, dacă vreţi să mergeţi înapoi în cea mai 
adîncă antichitate, luaţi cronologia mitologică a brahmanilor 
înşişi, potrivit căreia începutul calamităţilor Indiei se rapor
tează la o epocă mai îndepărtată chiar lecit cea în care creş
tinismul situează facerea lumii. 

Nu încape însă nici o îndoială că suferinţele pricinuite 
de britanici Hindustanului sînt cu totul de altă natură şi in
finit mai adînci lecit tot ce a avut de îndurat Hindustanul 
mai înainte. Nu mă refer aici la despotismul european, pe 
care Compania britanică a lndiilor orientale l-a cultivat pe 
terenul despotismului asiatic, ceea ce constituie o îmbinare 
mai monstruoasă decit oricare din monştrii sfinţi care te în
spăimîntă în templJl din Salsette 120• Această îmbinare nu este 
o trăsătură caracteristică a sistemului englez de administraţie 
colonială, ci o simplă imitaţie a celui olandez, şi aceasta în 
aşa măsură, incit, p entru a caracteriza activitatea Companiei 
britanice a lndiilor orientale, este de ajuns să repetăm textual 
cele spuse de sir Stamford Raffles, guvenatorul englez al 
lavei, despre vechea Comp anie olandeză a lndiilor orientale : 

„Compania olandeză, care era minată exclusiv de setea de îmbo
găţire şi care îşi trata supuşii mult mai rău decît îşi trata pe vremuri 
un plantator din lndiile de vst gloata de sclavi ce lerau pe plantaţia 
sa - deoarece acesta plătise bani pentru oamenii pe care ii cumpărase 
şi care deveniseră pmprietatea sa, pe cînd Compania olandeză nu plă
tise nimic -, a făcut uz de întregul aparat existent al despotismului 
pentru a stoarce de la populaţie ultimul ban sub formă de dări şi pentru 
a o sili să mu11cească pînă la istovire completă, In felul acesta ea a 
agravat răul pe care-l pricinuia ţării o cîrmuire samavolnică şi semi
barbară, îmbinînd în activitatea ei toată iscusinţa practică a politicia·· 
nului şi tot egoismul monopolizator al negustorului",  

Războaiele civile, invaziile, revoluţiile, cuceririle şi anii 
de foamete - toate aceste calamităţi succesive, aricit de ne
spus de complexe, furtunoase şi distrugătoare ar apărea efec
tele lor asupra Hindustanului, nu l-au atins decit superficial, 
pe cind Anglia a distrus însăşi baza societăţii indiene, fără 
să fi făcut pînă acum vreo încercare de a o transforma pe 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 33. - Nota Red. 
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aceasta din urmă. Această p ierdere a lumii lor vechi, fără 
dobîndirea unei lumi noi, imprimă suferinţelor de astăzi ale 
lo cuitorilor Indiei un caracter deo sebit de apăsător şi face 
ca Hindustanul stăpînit de Anglia să rămînă fără legătură cu 
vechile sle tradiţii, cu întregul său trecut istoric .  

Din timpuri imemoriale au existat în Asia numai trei ra
muri de activitate administrativă : departamentul finanţelor, 
sau departamentul pentru jefuirea propriului popor, departa
mentul războiului, sau departamentul pentru jefuirea altor 
popoare, şi, în sfîrşit, departamentul lucrărilor publice. Con
diţiile de climă şi specificul solului, în ipeciail prezenţa vas
telor pustiuri, care, înclînd din Sahara, se întind de-a 
curmezişul Arabiei, Persiei, Indiei şi Tatariei, pînă la cele 
mai înalte podişuri din Asia, au făcut ca irigaţia artificială 
prin canale şi instalaţii de irigare să constituie baza agricul
turii în Orient. Atît în Eipt şi în India cît şi în Mesopotamia, 
Persia şi în alte ţări, inundaţiile sînt folosite p entru fertiliza
rea ogoarelor ; nivelul crescut al apei este folosit pentru ali
mentarea canalelor de irigaţie. Această necesitate elementară 
de a folosi în comun şi în mod raţional resursele de apă, ne
cesitate care în Occident, de exemplu în Flanda şi în Italia, 
a determinat pe întreprinzătorii particulari să se asocieze de 
bunăvoie, a reclamat în Orient, unde nivelul de civilizaţie 
era prea scăzut şi întinderea teritoriului prea vastă pentru a 
da naştere unor asociaţii voluntare, intervenţia puterii cen
tralizatoare a cîrmuirii. De aici funcţia economică care a re
venit tuturor cîrmuirilor asiatice, şi anume funcţia de orga
nizare a 'lucrărilor publice. Acest sistem de fertilizare 
artificială a solului, sistem care depindea de o cîrmuire cen
trală şi care se degrada de îndată ce irigaţia şi drenajul erau 
neglijate, explică faptul, altminteri de neînţeles, că găsim azi 
sterpe şi pustii ţinuturi întregi care altădată erau minunat 
cultivate, ca Palmira şi Petra, ruiinele Iemenului şi ţinuturi 
întinse din Egipt, Persia şi Hindustan ; aceasta explică şi fap
tul că un singur război pustiitor era în stare să depopuleze o 
ţară pentru veacuri şi s-o lipsească de toată civilizaţia ei. 

In Indiile orientale 'britanicii au p reluat de la predecesorii 
lor departamentul finanţelor şi departamentul războiului, dar 
au neglijat cu desăvîrşire departamentul lucrărilor publice. 
Aşa se explică degradarea unei agriculturi care nu se poate 
dezvolta în conformitate ·CU prinipiul englez al liberei con
curenţe - principiul laissez faire, laissez aller 111. ln statele 
asiatice e însă un lucru foarte obişnuit să vezi că agricultura 



138 Karl 0 Marx 

decade sub o cîrmuire şi reîie sub alta. Aici recoltele de
pind de o guvenare bună sau rea, după cum în Europa ele 
depind de starea bună sau rea a timpului. De aceea, oricît 
de mare ar fi răul pe care-l constituie în sine prejdiciile 
aduse agriculturii şi neglijarea ei, totuşi nu s-ar putea consi
dera că tocmai prin aceasta cuceritoul britanic a dat o lovi
tură de graţie societăţii hinduse, dacă toate acestea n-ar fi 
fost întovărăşite de împrejurări mult mai însemnate, care 
reprezintă ceva nou în analele întregii lumi asiatice. Oricît de 
importante au fost schimbările politice în trecutul Iniei, re
laţiile ei sociale au rămas neschimbate din timpurile cele mai 
îndepărtate şi pînă în primul deceniu al secolului l XIX-lea. 
Războiul manual de ţesut şi roata de tors, care au dat naştere 
unei armate uriaşe de torcători şi ţesători, alcătuiau pivoţii 
structurii societăţii indiene. Din timpuri imemoriale Europa 
primea minunatele ţesături lucrate în India şi trimitea în 
schimb metale preţio ase, fumizînd astfel materialul necesar 
giuvaergiului, acest membru indispensabil al societăţii indiene, 
a cărei preilecţie pentru podoabe este atît de mare, încît 
pînă şi oamenii din clasa de j os, ·care umbli aprnape goi, 
.Oartă în mod obişnuit cercei de aur şi o podoabă de aur în 
juul gîtului. Foarte răspîndite erau de asemenea inelele, care 
se poartă la degetele mîinilor şi picioarelor. Femeile, ca şi 
copiii, purtau adesea brăţări masive din aur sau in argint pe 
braţe şi în jurul gleznelor, iar printre lucrurile casnice găseai 
statuete de aur sau de argint rprezentînd diverse zeităţi. Cu
ceritoul britanic a fost acela care a distrus în India războiul 
manual de ţesut şi a sfărîmat roata de tors. Mai întîi Anglia a 
alungat de pe pieţele europene ţesăturile de bumbac de pro
venienţă indiană, apoi a început să trimită în Hindustan fire 
toarse cu maşina şi în cele din urmă a inundat u produse din 
bumbac însăşi patria ţesăturilor de bumbac. Din 1 818  pînă în 
1836 exportul de fire al Marii Britanii în India a crescut în 
proporţie de 1 la 5.200. In timp ce în 1824 exportul de museline 
englezeşti în India nu reprezenta decît 1 .000.000 de iarzi, în 
1 837 el a trecut de 64.000.000 de iarzi. Dar în aceeaşi perioadă 
numărul locuit['Hor OlaŞului Dacca a ·scăzut de la 150.000 l a  
20.000. Această decădere a oraşelor indiene, cîndva vestite 
prin produsele for, nu poate i considerată însă ca cea mai 
gravă consecinţă a dominaţiei engleze. Aburul britanic şi 
ştiinţa britanică au distrus pe întreg telitoriul Hindustanului 
legătura dintre agricultură şi producţia meşteşugărească. 
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Aceste două împrejurări, şi anume : pe de o parte faptul 
c ă  locitorii Indiei, asemenea tuturor popoarelor orientale, 
lăsau în grij a guvernului central marile lucrări publice care 
constituie o condiţie esenţială pentru agricultura şi comerţul 
lor, iar pe de altă p arte faptl că ppulaţia Indiei, împrăştiată 
pe toată întinderea ţării, se concentrează în centre mici dato
rită legăturii patriarhale dintre agricultură şi meşteşug, -
aceste două împrejurări au dat naştere din cele mai îndepăr
tate timpur-i nui sistem social specific ,  aşa-numitul sistem de 
comunităţi săteşti, care imprima fiecăreia in aceste mici uni
tăţi un caracter de sine stătător şi o c ondamna la o existenţă 
izolată. Trăsăturile sp ecifice ale acestui sistem s înt bine re
date în următoarea descriere, extrasă dintr-un vechi raport 
ofioial al Camerei comunelor din Anglia cu privire la pro
blemele Indiei : 

„Din punct de vedere g egrafic, satul este 9 întindere de cîteva sute 
sau nii de acri de Pămîn: cultivat sau pîrloagă ; d1n punct de vedere 
politic, el semănă cu o cofaţie sau cu o comună urbană. Pesonalul 
său administrativ se compne de obiei din : patel, sau staroste, care în 
mod obinuit supravegheză treburile satului, aplanează litigiile dintre 
locuitori, exercită ncţii poliţieneşti şi îndplinşte pe teritriul satului 
fncţia de birar, pentru care el este persoana cea mai indicată, datorită 
consideraţiei personale de care e bucură şi Cloaşterii amănunţite a 
situaţiei şi a ocpaţiilor populaţiei, Kanamul supraveghează starea cul
tivării pămîntului şi inrgistrează tot ce re vreo legătură cu aceasta. 
Urmează apoi taliari şi toti : sarcina celui dintîi constă în a culege in
fomaţii în legătură cu crimele şi delictele şi în a însoţi şi croti per
sonele care merg dintr-un sat în aMul, n timp e sfera de activitate a 
relui din urmă pare a nu dpăşi limitele satului, c111stînd, printre altele, 
in a păzi recoUele şi a ajuta la măsurarea lor. Străjerul păzeşte hotarele 
satului şi depune mărturie în privimţa loc în cazuri de litigiu. Suprave
ghetorul rezervoarelor şi al cursurilor de apă distribuie apa pentru nevoile 
agriculturii. Brahanul are tn atribuţia sa treburile cultului în cadrul 
comunităţii. Dascălul �nvaţă crpiii n sat să citească şi să scrie pe nisip. 
Apo.i brahmanul care ţine socoteala calendarului, sau astrologul etc. Toţi 
aceştia fomează în mod obinuit administraţia satului. ln unele părţi ale 
ţării număul lor ste mai mic, deoarece llele din funcţiile şi atribuţiile 
dscrise mai ss sînt îndeplinite de aceeaşi persoană ; în alte regiuni 
nmărul lor este mai mare. Sub această frmă simiplă de adminstraţie 
cmunală au răit locuitorii ţării din timpuri immoriale. Hotarele satelor 
se modificau arareori şi, deşi satele sufereau uneori mari prejudicii şi 
erau chiar pustiite de pe urma războaielor, a foametei şi molimelor, aceeaşi 
denumire, aceleaşi hotare, aceleaşi intrse şi chiar aceleaşi fmilii con
tinuau să existe secole de-a rîndul. Lcuitorii acestor sate nu se sinchiseau 
de prăbuşirea şi tmpărţirea unor mnarhii fotregi. Aîta tilp cit satul ră
mîne neatis, le ste indiferlt cărui stat îi ste cedat satul sau căui su
veran H este subordonat, căci economia lor internă rămîne neschimbată. 
Pate/ul continuă să fie starstele comunităţii şi 1şi vede de funcţia sa de 
judecător şi de birar sau de otcupciu al dărilor• 122. 
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Aceste mărunte forme stereotipe de organism social s-au 
destrămat în cea mai mare parte şi sînt p e  cale de dispariţie, 
nu atît datorită intervenţiei brutale a perceptorului şi soldatu
lui britanic cit datorită efectelor maşinii cu aburi engleze şi a 
comerţului liber englez. Aceste comunităţi organizate în chip 
de familii se bazau pe industria casnică, pe acea îmbinare 
specifică a ţesutului manual, a torsului manual cu metodele 
manuale de culivare a pămîntului, care le permitea să-şi sa
tisfacă singure nevoile. Amestecul englezilor, care a făcut ca 
torcătorii să se afle în Lancashire, iar ţesătorii în Bengal, sau 
ca atît torcători. indieni cîit şi ţesătoru 'iniei să fie în genere 
măturaţi de pe faţa pămîntului, a dus la destrămarea acestor 
mici comunităţi pe jumătate barbare, pe jumătate vilizate, 
sfărîmînd baz a lor economică, şi în fell acesta a produs cea 
mai mare şi, la drept vorbind, singura revoluţie socială prin 
care a trecut vreodată Asia. 

Dar, aricit de tristă ar fi din punctul de vedere al senti
mentelor omeneşti priveliştea distrugerii acestor nenumărate 
organizaţii so ciale paşnice, patriarhale, hanice, a destrămării 
lor în elementele lor componente, aricit de dureros ar i să le 
vezi azvîrlite într-un noian de calamităţi, iar pe fiecare dintre 
membrii lor pierzîndu-şi în acelaşi timp vechile forme de 
civilizaţie, ca şi sursele de existenţă moştenite din moşi-stră
moşi, nu trebuie totuşi să uităm că aceste idilice comunităţi 
săteşti, aricit de inofensive ar părea, au constituit dintotdea
una temelia solidă a despotismului oriental, că ele au îngrădit 
raţiunea omenească în 'Cadrul cel mai strîmt cu putinţă, itrans
formînd-o într-o unealtă do cilă a superstiţiei, încătuşînd-o în 
lanţurile regulilor tradiţionale şi răpindu-i orice măreţie, orice 
i niţiativă istorică. Nu trebuie să ui tăm egoismul acestor bar
bari, care, concentrîndu-şi toate interesele pe un mizer petic 
de pămînt, asistau impasibili la  prăbuşirea unor întregi im
perii, la săvîrşirea unor atrocităţi fără seamăn, la extermina
rea populaţiei unor oraşe mari, fără a da acestor evenimente 
mai multă atenţie decît fenomenelor naturii, şi ajungeau ei 
înşişi prada neputincioasă a primului cotropitor care binevoia 
să-i ia  în seamă. Nu trebuie să uităm că această viaţă vegeta
tivă, stagnantă, nedemnă, această formă pasivă de existenţă 
trezea, pe de altă parte şi în opoziţie cu ea, forţe de distrugere 
sălbatice, oarbe şi nestăvilite, şi făcea ,ca în Hindustan pînă şi 
crima să �ie un rit religios. Nu trebie să uitm că aceste mici 
comunităţi purtau stigmatul deosebirilor de castă şi al scla
viei, că ele îl subordonau p e  om împrejurărilor exterioare în 
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Joc de a face din el stăpînul acestor împrejuran, că ele au 
transformat într-o fatalitate imuabilă, predestinată de natură, 
o stare socială ce se autodezvoltă, creînd astfel n cult pri
mitiv al naturii, al cărui caracter degradant îşi găseşte expre
sia deosebită în faptul că omul, acest stăpîn al naturii, cade 
în genunchi înaintea maimuţei Hanuman şi a vacii Sabala. 

Este adevărat că, provo cînd o revoluţie social ă  în Hin
dustan, Anglia a fost călăuzită de cele mai josnice scopuri şi 
a dat dovadă de obtuzitate în manieria în care şi le-a realizat. 
Dar nu aceasta importă. Problema este de a şti dacă. omenirea 
îşi poate îndeplini menirea fără o revoluţionare fundamentală 
a condiţiilor sociale din Asia. Dacă nu, atnci, cu toate cri
mele pe care le-a săvîrşit, Anglia a fo st unealta inconştientă 
a istoriei atunci cînd a provocat această revoluţie. Şi, în ca
zul acesta, aricit de dureros ar fi pentru sensibilitatea noastră 
personală spectacolul prăbuşirii unei lumi vechi, din punctul 
de vedere al istoriei avem dreptul să ex�lamăm împreună cu 
Goethe : 

„Sollte diese Qual uns qualen 
Da sie unsre Lust vermehrt, 
Hat nicht Myriaden Seelen 
Timur's Herrschaft aufgezehrt ?" * 

Scris de K. Marx la 10 inie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.804 
din 25 iunie 1853 

Semnat : K a r  1 M a r x  

* - „hinul oare-n cleşti ne strînge 
Bucuria so porească 1 
N-a stors oare mări de sînge 
Tamerlan ca să domnească ?" 

Se tipăreşte după textul 
părut în ziar 

Tradus din limba engleză 

(Dil poezia „Căre Zuleica•, ciclul ,,Divanul Apusului şi Răsăritului "). 
-Nota Red. 
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Lndra, vineri 17 iunie 1853 

. 
Potrivit datelor oficiale, valoarea exportului britanic 

pe luna apriie 1853 reprezintă . . . . , . . . . . . 7 .578.910 1. st. 
pe cînd în aprilie 1852 ea repreznta . . . . . . . 5.268.91 5 1 1  " 
în primele patru luni ale acestui n ea reprezintă • . . . 27.970.633 1 1  11 
pe cînd fa aceleaşi patru luni ale anului 1852 ea repreznta 21 .844.663 1 1  1 1  

Avem deci în primul caz o creştere de 2.309 .995 1.  st., sau 
de peste 40 % , iar în cel de-al doilea o creştere de 6 . 125.970 1.  st., 
sau de aproximativ 28 % .  Dacă c reşterea va continua în ace
laşi ritm, la sfîrşitul anului 1853 valoarea totală a exportului 
Marii Britanii va trece de 100.000.000 l. st. 

Comunicînd cititorilor săi aceste cife ulitoare, il 
„Times " se •lansează în adevărate ditirambe şi încheie prin cu
iintele : „Sîntem u toţii fericiţi şi uniţi I" Abia fusese trîm
biţată această descoperire plăcută, cînd pe întregul teritoriu 
al Angliei, dar mai ales în nordul ei ndustrial, izbucniră 
aproape concomitent o serie întreagă de greve, ca un ecou 
ciudat la imnul pe care „Times" îl închinase armoniei. Aceste 
greve consituie consecinţa necesară a unei scăderi relative 
a surplusului de braţe de muncă, care a coincis cu o s cumpire 
generală a obiectelor de pimă necesitate. 5.000 de muncitori 
au declarat grevă la Liverpool, 35.000 la  Stockport etc. Lucru
rile au ajuns pînă acolo încît epidemia greielor a p ătruns şi 
în rîndurile poliţiei : la Mnchester şi-au dat demisia 250 de 
p oliţişti. Aceasta a făcut c a presa burgheză, de pildă ziarul 
„Globe" 123, să-şi iasă cu totul din fire şi să lase la o parte 
obişnuitele ei efuziuni flntropice. Ea calomniază, insultă, 
ameninţă şi cere pe faţă reprezentnţilor autorităţilor locale 
să intervină - ceea ce dealtfel s-a şi întîmplat la Uverpool 
- în toate cazurile cînd poate i invocat cel mai mic pretext 
legal . Aceşti reprezentanţi ai autorităţilor locale, atunci cînd 
nu sînt ei înşişi industiaşi sau comercianţi, cum se întîmplă 
de oicei în Lancashire şi Yorkshire, sînt în orice caz strîns 
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legaţi de ercurile de afaceri şi depind de ele. Mulţumit ă  lor, 
industriaşii au posibilitatea de a eluda dispoziţiile legii cu 
p rivire la ziua de munc ă  de 10 ore, de a ocoli legea prin c are 
se interzice ·retribuirea muncii în mărfi 124 şi de a încălca, 
fără teamă e pedeapsă, toate celelalte 1egi anume adoptate 
pentru înrînarea lăcomiei „necamlate" a fabricantului ; în 
acelaşi timp însă legea cu privire la unini 12s este întotdeauna 
interpretată de ei în mo dul cel mai prejudiciabil şi mai de
favorabil pentru munitori. Aceiaşi „galanţi" adepţi ai libe
rului-schimb, cunoscuţi ca adversari neobosiţi d oricărei in
tervenţii din prtea guvenului, aceşti apostoli ai doctrinei 
burgheze laissez faire, c are propovădliesc j ocul Uber l inte
reselor particulare în orice împrejură., sînt întotdeauna pri
mii cire •Cr intervenţia guvenilui de îndată ce interesele 
particulre ale muncitoruli intră în conflict cu propriile lor 
interese de clasă. ln asemenea momente de colizine, ei p ri
vesc u adiraţie făţişă statele continentale, unde guvenele 
despotice, deşi nu permit burgheziei s ă  vină la putere, în 
schimb însă îi împiedică pe muncitori s ă  opună vreo rezis
tenţă. Asupra felului în care partidul revoluţionar intenţia· 
nează să folosească mrele conflict actuaa dintre patroni şi 
muncitoru vă poate informa cel mai ine următoarea scrisoare 
primită de la Enest Jones, liderul cartist, în ajunul plecării 
s ale spre Lancishire, unde urmeză să deschidă campania : 

„Dragi Marx, 

„.Mîine plec l a  Blackstone-Edge, unde va avea loc un miting în aer 
liber al cartiştilr n Yorkshire şi Lancashirn, şi sînt fenidt să te pot 
infrma că în vederea acestui miting e fac în Nord pregătiri intense. 
e îPlinsc 1 ani de cind în această locaJitate, sfinţită prin tradiţiile 
mişcării caDtiste, a avut loc o adevărată înrunke pQpulră 125, Scopul 
actuaJei întrunki este u1.ătwul. ToădăriJe şi scizillile din 1848, destră
marea rganizaţiei din acea vrme dator�tă întemniţării şi expulzării 
a 00 dintre militanţii ei de frunte, rări•ea rinduriJor camiste din cauza 
emigrnţiei, slăbrea energiei politice sub influenţa înviorăii indstriei 
şi comrţului, - toate acestea au făcut ca mişcarea naţională cDtistă 
să degenereze înro srie de acţiuni izolate, iar organizaţia cartistă să 
dcadă tomnai intr-o neme cînd cunoştinţele sociale au c ăpătat o largă 
rărpîndire. Dr pe ruinele mcăni pm poliUce a cresout o mişcare mun
citorească, năslJtă n primii paşi tizi în domenilll cunoştinţelor so
ciaJe. Acestă mişc.e muncitorească a .uat la în::eput forma unor în
crcăi izolate în direcţia creării de coo.perative, ir atunci cind eşecul 
lor a deveniit vădit, foma unei lupte energice pentru ziua e muncă 
de 10 om, p enu limitarea trpului de .ucru al maşinilor, împotriva 
reţinerilor sistematice din slrw şi pntru o nouă inte"etare a legii 
cu privke la miuni. Lpta penru �nfăptuhea acesto" măsuri, în sine 
utile, absorbea înweaga energie şi atnţie a clasei mucitoaxe. Eşuarea 
îc.c ărdlor de a obţine garantarea p"in lege a înfăptunii acstor mă· 
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suri a creat în .rîndu·rile muncitorlor britanici o stare de spirit mai re
voluţionară. ln felul acsta au .părut condiţii favorabile pentru unirea 
maselor sub steagul unei adevărate reforme sociale ; căi trebuie să 
fie limpde pnru toată Jumea că oricît de bune ar fi sus-menţionatele 
măsuri din punctul de vedere aJ satisfacerii necsităţilor de moment, ele 
nu oferă granţii p entru viitor şi nu întruchpează nioi un pricpiu fun
damental al dreptului social. Condiţiilor prielnice care s-au creat astfel 
pentru organizarea Unei mişcări, precum şi posibilităţlor dezvoltării ei 
reuşite li se adaugă şi SmprejJrările momntULui de faţă, clnd, datorită 
lipsei rela,tive de braţe de muncă, in C>araţie cu învirarea ce are 
Ioc în domniul 4ndustriei şi comerţului, nemulţumirea p;porului este 
însoţită de o anumită creştere a forţei lui. PretUtindeni bbucnsc greve, 
care în majoriatea Jar sînt încununate de succes. Dar este trist să 
constaţi că energia care ar putea fi folosită pentru Smbunătăţiri radicale 
ste irosită p entru paLiative de moment. De ceea încerc, împreună cu 
numeroşi prieteni, să reorganizez mişcarea, profitînd de această ocazie 
prielnică pentru a uni, pe baza principiilor de neclintit ale revoluţiei 
sociale, rîndurile răzleţite l cartismului. Am reuşit să reorganizez în 
acest scop gupmile locale inactive sau desrămate şi să le pregătesc 
pentru o demonstraţie generală şi impunătoare - şi sper că ea va fi astfel 
- în întreaga Anglie. Noua campanie va începe prin mitingul în aer 
liber care se va ţine Ia Blackstone-Edge şi care va fi urmat de mitinguri 
de masă în toate comitatele industriale ; in acelaşi timp împuterniciţii 
noştri activează in distrktele agricole penru a uni pe muncitorii agricoli 
cu restul nnatei muncii - sarcină pe care mişcarea noastră a neglijat-o 
pînă aclIl. Primul pas pe ceastă cale va fi revendicrea ,privind adopta
rea unei carte, formulată i n  cadul acestor mitinguri populafe de masă, 
şi î ncercaTea de a sili parlamentul nosru corupt să accepte propunerea 
cu prdvire la introducerea cartei ca unicul instrument de reformă socială, 
reounoscut ca atare in mod expres şi eoplidt. Dintf-ll asemenea punct 
de vedere problema ca�tei încă nu s-a pus în pa,rlament. Dacă clasa 
muncitoare va sprijini aceStă mişcare - şi ecoul pe care I-a avut apelul 
meu mă 1reptăţeşte să cred că aşa va fi -, rezultatul va fi foarte im
portant ; căci în caz de refuz din partea parlamentului, frazeologia pseudo
Liberalilor şi a filantropilor tory va fi demascată, şi uLtima lor miză, 
miza pe oredulitatea poporului, va fi pierdută. Dacă însă parlamentul 
va accepta ;ă ia în discuţie această propunere, torentul vijelios va 
irupe u toată putrea şi nu va mi putea fi prit prill concesii vremel
nice. Ca unul care cunoşti îndeaprope viaţa puitkă engleză, ştii pro
babil că arstooratia şi plutocraţia noastră nu mai au nici puterea, nici 
energia necesară pentnu a opune o rezistnţă cit de cit serioasă unei 
mişcări populare. Cercurile guvernante lU reprezintă decit un talmeş
b almeş de alii de partid degen&ate, care s-au adunat in pripă, aşa cum 
echipajul înrăjbit al unui vas se adună în jurul popelor atunci cînd 
e vorba de salvarea vSului ce amenintă să se scu�unde. Ele sînt coplet 
neputindoaSe, şi chiar da,că V" piUra Sn ocel.ul democratic cîteva 
picăxi de pă din cală, acestea nu vor liÎşti cîtuşi de puţin valurile 
sale zbJciumate. Iată, prietene, 5ibilităţile rielnice pe care le văd 
în momentul de faţă, iată forţele cu al c ăror ajutor ele vor i, sper, 
folosite şi iată primul oiectiv imdiat spre cre vor i fo.reptate acste 
forţe. De.pre rezultat!le prmei demonstraţii îţi voi srie aprte. 

l dumitaJe prieten devoat 

Ernest Jones•. 
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Nu cred să mai fie nevoie să denstrăm pe l arg că nu 
e'istă nici un ·temei pentru a conidera :ă proiectacta petiţie 
cartistă va fi luată în discuţie de către parlament. Oricare ar 
i fost iluile ce au existat înainte în această privinţă, ele tre
buie să se destrame acum, dPă ce parlamentul a respins cu o 
majoritate de 60 de voturi propunerea d-lui Berkeley u pri
ie la votul secret, propunere susţinută de d-nii Phillimore, 
Cobden, Bright, de sir Robert Peel etc. Şi a respins-o acelaşi 
parlament care a protestat în modul cel mai vehement împo
triva presiunilor electorale şi a corupţiei din perioada alege
rilor din care ieşise l însuşi, acelaşi p arlament care a neglij at 
luni de-a rîndul toate p roblemele serioase,  preferînd să se 
o cupe ·cu decimarea propriilor sale rînduri prin anchetarea 
abuzurilor c omise în timpul alegerilor. Singurul remediu pe 
care virtuosul Johny * l-a găsit pînă acum împotriva venali
tăţii, a presiunilor electorale şi a c orupţiei este acela de a lipsi 
circumscripţiile electorale de drpturi electorle sau, ceea ce 
se întimplă mai frecvent, de a le micşora proporţiile. Şi nu 
încape îndoială că, dacă el ar reuşi să reducă circumscripţiile 
electorale la proporţiile neînsemnate ale propriei sale per
soane, oligarhia engleză ar putea să-şi asigure voturile ne
esare fără bătaie de ·Cap şi fără ·cheltuieli pentru cumpărarea 
lor. Rezoluţia propusă de d-l Berkeley a fost respinsă prin vo
turile unite ale tarilor şi whigilor, pentru că erau în j o c  inte
resele lor c omune : menţinerea inf.uenţei lor locale asupra 
arendaşilor dpendenţi, asupra micilor negustori şi asupra ce
lorlalte persoane de sub tutela proprietarilor funciali. „Cine-şi 
plăteşte arenda trebuie s ă-şi dea totodată şi votul " - acesta 
este un vechi principiu al glorioasei constituţii britanice. 

Sîmbăta trecută, ziarul „PTess " 127, un nou hebdomadar care 
apare sub egida d-lui Disraeli, a făcut publicului englez urmă
toarea destăinuire curioasă : 

„La începutul primăverii, baronul Brunnov a comunicat lordului 
Clarendon conţinutul cererii pe care împăratul Rusiei intenţiona s-o pre
zinte Porţi i ; baronul a adăugat totodată că această comunicare se face 
in scopu l  de a afla cre este atitudinea Anqliei în acestă problemă ; 
lTdul Glarendon n-a ridicat I.ici un fel de obiecţii şi n-a dezaprobat 
cîbuşi de puţin acţiunea proictată. Diplomitul moscovi t  a com1inicat 
împăratului său că Anqlia nu ste dispusă să adopte o atitudine neîngă
duitoare faţă de planurile lui în ceea ce priveşte Cornul de Aur" .  

C a  răspuns l a  acuzaţia gravă a d-1ui Disraeli, ziarul „Ti
mes u de ieri a publicat un articol oficial, inuţios redactat. 

* Aluzie ironică la John Russell. - Nota Red. 

t o  - Ma rx-Eng0ls, Op0r0, voi. 9 
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care emană de la insterul afacerilor extene şi care, după 
părerea mea, mai curînd confirmă aceste acuzaţii decît le res
pinge. „Times" afirmă că la începutul primăverii, încă înainte 
de sosirea prinţului Menşikov la Constantinopol, baronul 
Brunnov se plînsese lordului John Russell de faptul că Poarta 
a anulat privilegiile acordate prin tratat clerullli ortodox ; zia
rul arată totodată că lordul John Russell, considerînd c ă 
această chestiune priveşte numi locurile sfinte, şi-a dat asen
tientul la planurile ţarului. ln acelaşi timp ÎlSă „Times" este 
nevoit să recunoască că după sosirea prinţlui Me;;ikov la 
Constantinopol şi dup ă  e lordul John Russ·ell a fost înlocuit 
de lordul Clarendon la conducerea ministerului afacerilor e.
tene, baronul Brunnov a făcut lordului Clarendon o nouă 
comunicare „ cu scopul de a lămuri sensl instrucţiunifor pri
mite de el, precum şi a unora dilltre e�presiile folsite în 
scrisorHe de acreditare pe care prinţul Menşikov le-a înmînat 
sultanului din partea ţarului Rusiei " .  ln acelaşi timp „Times" 
recunoaşte că „lordul Clarendon şi-a dat asentimentul a cere
rile pe care i le comunicase baronul Brunnov " .  Se vede că 
această a doua comunicare conţinea ceva în plus faţă de cea 
făcută lordului John Russell. Aceasta înseană că chestiunea 
nu poate fi considerată închisă prin declaraţia pub1kaită în 
ziarul „Times" . Una din două : ori bar1ul Brunnow ste n 
coţcar diplomatic, ori lorzii Clarendon şi Aberdeen sînt nişte 
trădători. Vom trăi şi vom vedea. 

S-ar putea ca pe cititorH dv. să-i intereseze următorul do
cument în legătură cu problema orientală, iare a fost publicat 
de curîlld Îltr-un ziar londnez. ite vorba de o prodanaţie 
lansată de prinţul Armeniei, care îşi are în prezent eşdinţa 
la Londra, şi difuzată în rîndurile populaţiei armene din 
Turcia : 

„Leon, prin graţia lui dunezeu prindpe domnitor al neniei etc., 
căre armenii din Tucia : 

Iubiţi Fraţi şi cmpatrioţi credincioşi ! Voinţa nostră şi dorinţa 
nostră arzătoare ste ca să vă păraţi, pînă la uLtima pidlură e sînge, 
ţra şi suLtanul împotriva tixnului de la nI. mintiţi-vă, fraţii mei, 
că în Tu>cia nu sînt cnutri, că turcii nu vă sfîşie nările şi nu vă biciuiesc 
femeile nici pe cs şi nici în public, Sub ceptrl sultanului înflo· 
reşte omeuia, în timp ce sub domnia tiranului de la nord nu există 
nimic alceva dcît arocităţi, Aşadar, u dllezeu înainte, luptaţi vite· 
j eşte pntru libert.tea ţării voastre şi pentru actualul vsru suveran. 
Dăimaţi-vă csele pentru construirea de barkade, şi, dcă nu aveţi 
arme, părgeţi-vă mobilierul şi apăraţi-vă u el. Fe ca cerl să vă 
călăuzească e drumul spre glorie. Singura mea bucurie r l să lupt în 
rîndurile voastre împotriva supritorului tării voastre şi l credinţei 
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vosre. onll să îdple inma suLtanului ca cesta să aprobe che
marea me, căci sub ceptrul lui religia nosră işi .păsreză puritatea, 
în tp ce sb domnia tirnului de la nrd ea va fi denaturată. Nu 
uitaţi, fnţii ei, că în vinele celuia care vă scrie aceste cuvinte urge 
sîngle a douăzci de rgi, îngele roilor in dinstia Lsignan, apără
toi ai crdinţei nosre ; şi noi vă pnem : să apărăm pină la ultima 
picătură de sînge puritaea crdnţei n oastre " .  

L a  13  nie lordul Stanley a declarat în Camera comnelor 
că la a doua itire a legii cu priiire la I.dia (care va avea loc 
la 23 iunie) el va propne următoarea rezoluţie : 

„După părerea Cmerii comunelor sînt necesare infraţii suplimen
tre care să dea prlamentlui posibilitatea de a adopta măsuri legislative 
corspunzătore pentu stabilirea uei guvnări permanente în India. In 
stdiul iinal în cre se află în przent ssiunea p.rlnen.tară nu este 
ilcat să e ia msuri care n-ar face deoit să tulbure s1tuata existentă, 
fără îsă a putea fi considerate ca o reglementre definitivă a problemei". 

Dar în aprilie 1854 carta Companiei Indiifor oiientale ex
piră, şi ·într-un fel sau altul trebuie făcwt ceva în această di
recţie. Guvenul ar vrea să adopte o lege permanntă, cu 
alte cuvinte să p-elungească carta pe o nouă perio adă de 20 de 
i. Şcoala din Mancheste·r .ar vrea s ă  l.Îne adoptarea oi
căror măsuri legislative, prelungindu-se carta cu cel mult încă 
n n. Guvenul a deJarat că o lege permanentă este necesară 
spre „binele" Indiei. Adepţii şcolii din Manchestr au răspuns 
că acest lucru ste imposibil deoarece ·Hpsesc informaţiile 
nesare. „Binele" Indiei şi lipsa de inormaţii sîllt două pre
texte la fel de fa1lse. Oligarhia cîrmuitoare dorea ca încă îna
inte de întrunirea unei Camere a comlelor reformarte să-şi 
asigure pe socoteala Indiei propriul ei „b.e" pe 20 de ani 
înainte. Adepţii şcolii din Manchester nu doieau să se adopte 
vren at leislativ Îlainte de reformarea parlamutului ac
tual, în c are punctul lor de vedere nu are nki o şasă să în
vingă. Dar prin intermediul lui sir Charles Wood, guvenul 
de coaliţie, în Cltradicţie cu propriile sale declaraţii nte
rioare, dar în depHnă concordanţă cu obişnuitul s ău sistm 
de a ocoli difucultăţile, a pezentat un fel de proieot de lege. 
In acelaşi timp el n<a îndrăznit să propnă prelungirea cartei 
pntru o numită perioadă de timp, i a propus să se adopte în 
această problmă o „soluţie" asupra căreia parlamenul poate 
să revină oricînd va crede de cuviinţă. Dacă propunerile gu
venului vor fi adoptate, aceasta n-ar însrma o reînnoire a 
Companiei Indiilor orientale, ci o implă prelungire a existn
ţei i. In toate celelalte p.inţe, pmil guvenului nu 
schimbă decîrt în aparnţă modul de guvemre a Indiei ; sin-
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gura· schimbare importantă pe care o introduce acest proiect 
e.te numirea cîtorva uvenatori noi, deşi o experienţă înde
lungată a dovdit că regiunile indiene administrate de simpli 
comisari [commissioners] au o situaţie mult mai bună decît 
c'le binecuvîntate cu guvenatori şi consil'ii, al căror [ux este 
scump plătit de populaţie. Sistemul inventat de whigi de a 
uşura soarta unor ţări ruinate împovărîndu-le cu noi sinecuri 
pntru aristocraţii scăpătaţi ne aminteşte un episod din timpul 
guvenării anterioare a lui Russell, cînd whigii, impresionaţi 
subit de starea de mizerie spirituală în c are trăiesc indienii şi 
musulmanii în Orint, iau hotărît să vină în ajutorul lor tri
miţîndule încă cîţiva episcopi, în timp ce tom, atunci cînd se 
aflau la putere, considerau întotdeauna că e de ajuns unul 
singur. De îndată ce această rezoluţie a fost adoptată, sir 

'
John 

Hobhouse, preşedintele whig de atunci al Consiliului de con
trol, a descoperit imediat că are o rudă extrem de potivită 
pentru demn!tatea de episcop, ·care a şi fost numită într-una 
din noile episcopii. „ln cazurile în care încălţămintea se po
triveşte foarte bine pe picior - remarcă n scriitor englez -. 
e greu de spus dacă gheata a fost făcută pentru piior s au pi
ciorul •pentru gheată" . Aşa şi în ceea ce priveşte născocirea 
lui Charles W ood : ar fi greu de spus dacă noii guvernatori 
sînt făcuţi pentru p rovinciile indiene sau provinciile indiene 
sînt făcute pntru noii guvenatori. 

· 
Oricum ar sta lucrurile, guvenul de coaliţie a crezut că 

a satisfăcut pe toată lumea a•tunci cînd a lăsat parlamentului 
libertatea de a modifica oricînd proiectul de lege propus de 
el . Din nefericire, a intervenit lordul Stanley, deputat tory, 
propunînd o rezoluţie care, atunci cînd a fost citită î. parla
ment, a fo st aclamată zgomotos de opoziţ.ia „iadicală " ,  Cu 
toate acestea, rezoluţia lorduli Stan'ley conţine Contradicţii 
interne. Pe de o parte, Stanley respi11ge proiectul guvernului 
pentru că parlamntul are nevoie de informaţii suplimentare 
înainte de a .adopta o leg� permanentă. Pe de altă parte, îl 
respinge pentru că nu propune adoptarea unei legi perma
nente, ci doar o schimbare a siluaţiei exisrente, fără pretenţia 
de a reglementa definitiv problema. Conservatorii sînt, fireşte, 
împotriva leii, pentru că ea prevede n genere oarecare 
schimbări. Radicalii sînt împotriva ei, pntru că în realitate 
nu schimbă absolut nimic. In aceste vremuri de coaliţie lordul 
Stanley· a găsit o fomulă în care puncte de vedere contram 
sînt unite şi îndreptate împotriva poziţiei guvenului în 
această problemă. Guvenul de coaliţie simulează o virtuoasă 
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indignare faţă de această tacică, iar ziarul „Chronicle u ,  or
ganul său, exclamă : 

„Ca o manifestare de partid, rezoluţia de aminare ste în cel mai 
înalt grad un act scizionist şi compromiţător ... Ea a fost pr-pusă numai 
pentru că ni partizani ai guvernului s-au angajat să se deso!i<larizeze 
în această problem. de cei cu care în mod obişnuit lucrează mînă-n 
mină".  

lngrijorarea miuştrilor pare a fi într-adevăr serioasă. Re
venind la aceeaşi chestiune, ziarul „:hronicleu de astăzi 
scrie : 

„Votul asupra rezoluţiei propuse de lordul Stanley va decide pro
babil soarta proictului de lege cu priv[re la India ; de aceea este extrem 
de important ca cei care îşi dau seama de importanţa adoptării imdiate 
a unor măsuri legislative să depună toate eforturle pentru a consolida 
poiţia guvnului". 

Pe de altă pairte itim în numărul de ·azi al ziarului 
„Times u : 

„Soarta proiectului de lege cu pnvire la India 1propus de guvern 
este pe cale de a se lămuri... Pericolul pentru guvern rezidă în faptul că 
obiecţiile lordului Stanley coicid întru totul cu concluziile opiniei pu
b.ice. Fiecare silabă din această rezoluţie constituie o acuzaţie adusă 
guvernului•.  

Intr-un articol viitor * voi arăta care e p omţia diferitelor 
p antide din Marea Britanie în problema Indiei şi ce foloase 
ar putea să tragă s ărmanii locuitori ai Indiei dim această cio
rovăială dintre aristocraţii, plutocraţii şi magnaţii industriali 
englezi în Jegătură cu îmbunătăţirea sortei lor. 

Scrisă de K. MaTX la 17 iunie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Dahly Tribune• r. 3.809 
clin 1 iulie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după te.tul 
apăr>ut în ziar 

Tradus din lmba engleză 

* Vezi volumul de fată, p.g. 156-164. - Nota Red, 
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Turcia şi Rusia. - Atitudinea tolerantă a cabinetului 
Aberdeen faţă de Rusia. -

Bugetul. - Taxa pe suplimentele de ziar. -
Corupţia parlamentară 128 

Lonra, arţi 21 inie 1 53 

In 1 828, cînd Rusia a fost l ăsată să ponească un rzboi 
împotriva Turciei şi să-l închei e prin tratatul de la Adriano
pole, cae i-a adus întreaga coastă de răsărit a Mării Negre, 
de la Anapa în nord şi p�nă la Poti în sud (u excepţia ir
casiei) , i-a dat ' în stăpînire insulele de la gurile Dunării, a 
despăr�it de fapt Moldova şi Valahia de Tucia şi le-a trecut 
sub supremaţi a Ruiei, - în emea aceea inistu de ex
tene al Marii Biitanii era lordul Aberdeen. In 1 853 îl vedem 
e a•celaşi Abedeen în funcţia de şef al „guvernului de ame
stcătură" al aceleiaşi ţări. Acest fapt simplu este de ajun� 
entru a explica atitudinea sfidătoare a Rusiei în actualul ei 
conflict u Turcia şi Europa. 

n aTicolul meu precedent am arătat că mă îndoiesc dacă 
expliicaţiile cazuistice, întortocheate şi false date de „Times "  
în număul său de joi vor putea potoli furtuna stîită de 
dezvăluiriile ziarului „Pess" în legătură cu înţelegerile secrete 
dintre Aberdeen, Clarendon şi baronul Brunnov *. „Tims " a 
fost chiaT nevoit să recunoască mai tîrziu î1tr-un ariticol semi
oficial că lodlll ClaTendon şi-a dat într-adevăr asnimentul 
la cererile pe caTe Rusiia plănuia să le prezinte Porţii. Ziarul 
afirma însă totodată că cererile comuniicate l1a Londra şi cele 
efectiv prezentate la Constantinopol s-au dovdit a fi cu totul 
difecite prin caracterul lor, cu :ote că documentele pe care 
baronul Brunnov le-a comunicat inistrului englez au fost 
date dp: „extrase textuale" din instrucţiunile triise prin
ţului Menşikov. Dar în numărul său de sîmb ătă, „Times " şi-a 
retras afiTmaţiile, fără îndoilă în urma uno·r proteste a1e am
b asadei ruse, dînd t0itodată baronului Bunnov un certiicat 
de perfectă „bună-credinţă şi onesUtate " .  Ziarul „Moring 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 4-146. - Nota Red. 
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Herald" de ieri se întreabă „dacă nu cumva Rsia a dat in
strucţiuni false însuşi baronului Brunnov penbru a induce in 
eroare pe ministrul englez I "  Intre timp însă au fost dezvăluite 
noi fapte, pe care presa coruptă le ascndea cu grij ă publicu
lui şi care exclud ou desăvîrşire o astfel de interpretare. 
Acste dezvăluiri arată că întreaga răspundere cade pe umerii 
„guvernului de amestecătură" ; ele sînt arhisuficiente pntru 
punerea ub urmărire a lorzilor Aberden şi Clarendon sub 
acuzaţia de înaltă trădare, şi aşa ar procda orice alt parla
ment afară de cel actual, ·care nu este decît progenitura para
litică a unui corp electoral amorţit, trezit artificial la viaţă 
printr-o •corupţie şi intimidare fără precedent. 

S-a stabilit că lordul Clarendon primise o informaţie în 
sensul că problema locurilor sfinte nu este singura care-l 
preocupă pe prinţul rus *. In această informatie a fost atinsă 
şi problema principală, şi anume problema populaţiei ortodoxe 
din Turcia şi a poziţiei pe care o ocupă faţă de ea împăratul 
Rusiei în virtutea unor anumite tratate ; au fost discutate toate 
aceste puncte şi deinită în termeni p recişi linia pe care Rusia 
intenţionează s-o urmeze, aceeaşi linie care a fost e.pusă în 
proiectata convenţie de la 6 mai 129• Cu consimţămîntul lor
dului Aberdeen, lordul Clarendon nu a rostit nici n cuvînt 
de dezaprobare so de protest împotriva a�stei linii. In timp 
ce la Londra situaţia se prezenta în felul acesta, Bonaparte 
şi-a :rimis flota la Salamina, opini,a publică a exercitat pre
siuni asupra parlamentului şi miniştrii au fost interp.aţi în 
ambele Camere, Russell a promis solemn să apere integritatea 
şi independeţa Turciei, iar prinţul Menşikov şi-a lepădat 
masca la Constantinopol. Lorzii Aberdeen şi Clarendon s-au 
văzut ipuşi în faţa necesităţii de a informa şi pe ceilalţi miniş
tri asupra evenimentelor în curs, iar o aliţia era cit pe ce să 
se destrame cînd lordul Palmerston, pe care trecutul său îl 
obliga, a început să insiste asupra adoptării unei politici dia
metral opuse. Pentru a evita destrămarea cabinetului prezidat 
de el, lordul Aberdeen a cedat în cele din mă insistenţelor 
lordului Palmerston şi a consimţit la o acţiune comună a flotei 
engl�e şi franceze în Dardanele. In acelaşi imp însă, pentru 
a-şi îndeplini obligaţiile faţă de Rusia, lordul Aberdeen a in
format printr-o depeşă confidenţială Petesburgul că ocuparea 
Principatelor dunărene de căire ruşi nu va fi considerată de 
el casus belili **,  iar „Times" a primit ispoziii să pregătească 

• - Menşikov. - Nota Red: 
"* - motiv de război. - No ta Trad. 
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opinia publică pentru această nouă interpretare a tratatelor 
intenaţionale. · Şi am fi nedrepţi dacă nu am recuno�te că 
„Times" a muncit din greu pentru a face alb din negru. Ace
laşi ziar care a afirmat tot timpul că protectoratul rus aslpta 
populaţiei ortodoxe di:n Turcia nu va avea în genere nioi un 
fel de consecinţe politice a început să susţină deodată că Mol
dova şi Valla se află sub o dublă suzeranitate, că în reali
tate ele nu tomnează o parte integrantă a impriului turc şi că 
de aceea ocupaTea lor nu ar fi ,  „în sensul stkt al cuvîntului " ,  
o invadare a teri toriului imperiilui turc, deoarce prin trata
tele de la Bucureşti şi Adrianopole s-a acordat ţarului protec
toratul asupra coreiigionarilor săi lin Provinciile dunărene 130• 
Convenţia de la Balta-Liman, încheiată la 1 mai 1 849 13., sta
bileşte cît se poate de limpede : 

„1)  că ocuparea acestor provincii, dacă ar trebui să aibă loc, nu 
poate fi efectuată decît în comun de fortele armate ruseşti şi turceşti ; 

2) că numai grave tulburări în Principatele dunărene ar putea să 
constituie un temei p entru ocuparea lor" .  

ntrucît însă în Principatele dunărene nu a u  avut loc nici 
un fel de tulburări şi . întrucît, pe deasupra, Rusia nu are cî
tuşi de puţin intenţia să le ocupe împreună cu Turoia, ci, dim
potrivă, acţionînd tocmai împotriva Tur.ei, „Times " este de 
păTere că Turcia ar trebui mi întîi s ă  rabde liniştită ocuparea 
Principatelor exclusiv de c ătre Rusia şi apoi să înceapă trata
tive cu ea. D acă însă Turcia nu va da dovadă de caImul nece
sar şi va considera că ocuparea Prinipatelor constituie casus 
belii, Anglia şi Franţa, socoate „Times " ,  nu sînt cîtuişi de pu
ţin obligate să procedeze în acelaşi mod. Şi dacă totuşi Anglia 
şi Franţa vor face la fel, „Times" le recomandă să procedeze 
cu toate menaj amentle şi în nici un caz să nu acţioneze îm
potriva Rusiei ca beligeranţi, i să se limiteze să apere Turcia 
ca aliati ai ei. 

Această atitudine laşă şi perfidă a ziarului „Times" poate 
fi stimatizată cel mai bine, cred, reproducînl p asajul de mai 
jos din articolul său de fond de astăzi. Acest articol oglindeşte 
amestecul de necrezut de contradicţii, subterfugii, pretexte 
false, temeri şi lâchetes * care alcătuiesc pa-litica lo rdului 
Aberdeen . 

„Inainte de a trece la msuri extreme, Poarta poate să protsteze, 
dacă găseşte de cuviinţă, împotriva ocupării Principatelor şi să ducă mi 
departe negocieri cu sprijinul tuturor p.terilor europene. In această pro-

• - laşităţi. - Nota Trad. 
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blemă atît de importantă hotărirea trebuie să fie luată de guvernul turc, 
Î. acord deplin cu ambasadorii celor pan puteri, stabilindu-se îndeosebi 
dacă ostilităţile au ajuns atît de departe incit sînt de natură să justifice 
deschiderea Dardanelelor pentru vasele de război străine, în conformitate 
cu prevederile convnţiei din 141 132• Dacă această chestiune va fi rezol
vată în ses :pozitiv şi flotele vor primi ordin să intre în strîmtoare, va 
mai rămîne de văzut dacă veuim acolo ca puteri mediatoare sau ca 
begernţi. Căci 1ohiar dcă prespunem că Turcia şi Rusia se află dn 
tare de răzbOi şi că vasele de război străine sînt lăsate să intre, întrucît 
este vorba de casus foederis * ( ! ) ,  aceasta încă nu înseamnă că ele 
trebuie să acţioneze neapărat ca vse ale unor state beligrante şi nu ca 
vase ale unor puteri mediatoare, ceea ce ar corespunde într-o măsură 
mult mai mare menirii lor, deoarece sînt trimise nu pentru a duce război, 
ci pentru a-l preîntîmpina. O asemenea măsură nu trebuie să ne trans
forme neapărat în protagonişti principali ai luptei • .  

Toate articolele de fond din ziarul „Times " a u  rămas fără 
efect. Nici unul din celelalte ziare nu a călcat pe urmele lui, 
nioi unul nu s-a lăsat prins în plasă, şi chiar ziarele guvena
mentale - „Morning Chroniole " ,  „Morring Post" , „Globe" 
şi „Observer" - se situează pe o poziţie cu totul diferită, 
găsind un răsnet putenic dincolo de Canalul Mînecii, nde 
numai i arul [egitimist „Assemblee nationale" 133 pare să nu 
vadă n oc1parea Principatelor dunărene n cass blli. 

Divergenţele din sinul guvenului d e  coaliie au devenit 
astfel unoscute puMicului datorită controverselor zgomo
toase dintre organele uvenamentale. Palmerston a convins 
cabinetul să consi dere o cup area Moldovi şi Valahiei drept o 
deolaraţie de război, susţinut fiind de membrii whigi şi psudo-
1'aicali ai „guvenului de amestecătură" . Lordul Aberdeen, 
care consim�se la o acţiune comună a flotei franceze şi 
engleze numai în speranţa că Rusia nu va acţiona în Darda
nele, ci în Principatele dunărene, şi-a văzut răstunate toate 
socotelile. Existenţa guvenului -era din n ou pusă sub semnul 
întrebării. Şi iartă că deodată,  în clipa cînd lalmerston, la 
insistenţele retate ale lorduli Aberdeen, era gata să con
simtă împotriva voinţei sle 1la ocup area arirrară a Principa
telor de către Rusia, soseşte pe n eaşteptate de la Paris o 
depeş ă în care se anunţă că N apoleon intenţionează să consi
dere acest act ca n casus belli. Deruta a ajuns la culme. 

Dacă această prezentare a evenimentelor este justă - şi, 
avîn� în vedere trecutul lordului Aberdeen, avem toate moti
vele să considerăm că aşa este -, aici întregul secret al 
tragicomediei ruso-turce care preocup ă  Europa de cîteva luni 

* - textual : „caz de alianţă" ,  adică momentul în care trebuie să 
intre în vigoare obliqaţiile de al iat. - Nota Red. 



ie la lumina zilei. Acum devine eilicabN de ce lordul 
Aberdeen nu a vrut ca flota engleză să părăsească Malta. 
Acum ne putem explica de ce clonelul Rose a pimi•t o mus
trare pentru comportarea sa energică la Constantinopol, de 
ce prinţul Menşikov a avut o ·atitudine atît de sfidătoare şi 
de ce ţarul a dat dovadă de o fermitate atît de eroi.că. Din
du-şi seama că demonstraţiile militare ale Angliei nu sînt 
deoît o .lă farsă, ţarul ar fi foa.te mulţit dacă ocuparea 
nesingherită a Moldovei şi Valahiei i-ar permite nu numai 
să p ărăsească scena ca stăpîn al situaţiei, i şi să efectueze 
marile sale manevre anuale pe socoteila supuşiilor sultanului. 
Dacă va izbuoni lotuşi n r zboi,  dup ă p ărerea noastră aceasta 
se va întîipla numai din cauză că RSia a mers 1prea departe 
pentru a mai putea da înapoi făfă a-Şi ştirbi p restigiul, mai 
mult chiar, noi crdem că Rusia a dat dovadă de atîta curaj 
numai pentru că a contat tot tipul pe o atitudine tolermtă 
din 1partea Angliei. 

In această privinţă par a i deosebit de nimerite rîndurile 
de mi jos din ultimul articoa publicat de „Un englez " în 
legătură u guvenul de Coali,e : 

„Coaliţia se olatină la cea mai mică adiere dinspre Dardanele. Frica 
bunului Aberdeen şi ridicola incompetenţă a lui Clarendon au incurajat 
Rusia şi au provcat criza•.  

Ultimele şliri din Turcia sînt următoarele : ambasadorul 
Turciei •la Pais a primit prin Zemlin o omunicare telegrafică 
de la onstantinopol, în care este .infomat că Poarta, spriji
nindu-se 1pe memoriul trimis mari.lor puteri, a ·repins cel mai 
recent ultimatum al Rusiei 134• Ziarl „Sema:phore" 135 din 
Marstlia annţă că, dup ă ştiri pr.mite l a  Slina, ruşii au 
capturat în Marea Neagră două vase comerciale turceşti, dar 
că, pe de a1tă p arte, triburile din Caucaz au pornit împo·triva 
ruşilor o campanie generală, în cursul căeia Şamil a obţinut 
o ictorie străluită, capturînd nu mai puţin de 23 de tunuri. 

D-l Gladstone a făcut cuno scut acum în ce sens înţelege 
el să-şi modifice propJnerile referitoare la impozit. pe anun
ţuri. Pentru a-şi asigura sprijinul ziarului „Times " ,  el prpu
se anteri'r scutirea de taxă a s.imntelor de iar care 
conţin 1umai anunţuri. Acum, sub presilea opiniei pu>lice, 
el propune să fie utit de taxă numai prim.ul supliment sim
plu, iar iecare su.iment în plus să suporte o taxă de o jumă
tate de penny. E lsne de închdpuit Ce furios este „Times " ,  
care în urma acestei mdificări va ecmomisi numai 20.000 1.st. 
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anual n 'loc de 40.000 !.st. ; în acelaşi timp piaţa va fi .larg 
dschisă 11curenţilor săi. Acst ziar atît de consecvnt, care 
apără cu înverşunare impozitele e cunoştiţe, inclsiv impo
zitul pe 1Unţri, se declară acum împotriva oricărei taxe pe 
suplimente. El se poate consola însă. Dacă, dpă ce a obţinut 
apobarea celor mai importante prevdri ale bugetului, 
guvernl nu mai simte nevoia să facă pe pla1cul ziarului 
„Tims " ,  la rîndul lor manchesterienii, dup ă ce-şi vor fi asi
gurat partea lor din buget, nu vor m:i avea nevoie de guvern. 
Este tocmai ceea ce nelinişteşte şi guvenul, şi prin această 
teamă se explică faptul că d ezbate'ile în jl bugetului s-au 
prelungit 1pe toată durata ssiuni parlamentare. Pentru spiri
tul de drptate al d-•lui Gladstone este caraoteisic faptul că, 
în timp ce reduce impozitul pe anunţurile de ziar de la 1 şiling 
şi 6 pence a 1 şiling şi 3 pence, l propune ca anunţurile 
editoriale care se inserează la sfîrşi tJ majorităţii căTţilor şi 
revistelor să suporte un impozit de 6 rpence fiecare. 

A·stă-seară Camera comunelor va examina două cazui de 
corupţie. ln cursul actualei sesiuni au funcţionat 47 de comisii 
în Jegătură cu alegerile, dim c are 4 mai funcţionează şi acum, 
iar 43 şi-au încheiat cercetările, ajungînd la concluzia că 
majoritatea membdlor Camerei ale cror mandate au fost 
invalidate s-au fă·cut vinovaţi de corupţie. Pentru a arăta cit 
respect p oartă ipinia publică acestui parlament - lăstar al 
coupţiei şi p ărinte al coaliţiei - este suficient să cităm 
următoarele cuvinte din numărul de azi al zi aru1lui 1 1Morning 
Herald" : 

„Dacă lipsa unor ţeluri şi intenţii clare, însoţită· chiar de accese 
de ezitări şi oscilaţii constituie simptome de imbecilitate, atunci trebuie 
să mărturisim că actualul parlament, acest copil de şase luni, a şi ajuns 
un bătrîn, care a dat în mintea copiilor. El a şi început săşi dea sufletul 
şi să se destrame în grupuleţe, în clici mărunte, lipsite de orice energie 
şi de orice teluri".  

Scris de K .  Marx la 21 iunie 1 853 

Publi.ca t în zirul 
„New York Daily Tribne " r. 3.814 
din 8 1u1ie 1 853 
Semnat : K a r  J M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Trds din limba engleză 
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Karl Marx 

Compania Indiilor orientale, istoria 
şi rezultatele activităţii ei 

Londra, vineri 24 iie 1853 

Dzbaiterile asupra p ropunerii fordului Stanley de a amin a  
adoptarea un.r măsuri legislative cu privire la India au fost 
fixate pentru astă-seară. Pentru p rima o ară din 1783, problema 
Indiei se pune în Anglia ca o p roblemă de stat. Cum se ex
plică aceata ? 

Adevăraul început al activităţii Companiei lndiilor orien
tale nu pote fi considerat că ar fi avut loc înainte de 1 702, 
cînd mai multe societăţi care îşi diputau mmopolul comer
ţului cu lndiile orientale s-au lliit şi au format o singură 

companie. Pînă la ace a  dată, însăşi existenţa pimi Com
p anii a Indiilor orientale a fost de cîteva ori în primej die ; 
în perioada p ro tectoratului lui Cromwell, activitatea i a fost 
suspendată mai mulţi ani de-a rîndul, i ar sub domnia lui 
W.lhlm al IIJ .. lea a fost chia1r în pi·col de a fi desfiinţată 
prin intervenţia parlamenului. Abia sub domnia acestui p rin
cipe o·landez, cînd whiii au deven.t concesionami veniturilor 
Imperiului britanic,  cînd a luat fiinţă Banca mgliei, cînd în 
Anglia s-a statonicit defini1iv sistemul protecţionist, iar echi
librul de forţe s-a stabilit definitiv în Europa, abia atunci 
existenţa Companiei lndiilor orientale a fost recunoscută de 
parlament. Aceas tă eră de libertate aparentă a fost în reali
tate o eră de monopoluri, ca•re se creau nu pe baza unor 
brevete regale, ca pe vremea Elisabetei şi a lui Carol I, ci 
se autorizau şi se declarau instituţii naţionale u s ancţiunea 
parlamentlui. Această epocă din isto'ia Angliei prezintă în 
fapt o mare asemănare u epoca lui Ludovic-Flip în Franţa, 
cînd, după înfrîngerea vechii aristocraţii funcia.re, burghezia 
se dovedise a nu i în stare s ă-i ia oul decît sub steagul 
plutocraţiei sau l aşa-numitei 1 1haute finance" •. Compania 
Indiilor orientale a înlăturat pe oamenii de rînd de la comerţul 

* - marea finantă. - Nora Trad. 
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cu Inia, în acelaşi timp în c are Camera comunelor i-a înlătu
rat de la reprezentare în parlamnt. Aici, ca şi în aite cazuri, 
constatăm că prima victorie decisivă a burgheziei asupra 
aristocraţiei feudale este înoţită de cea mai făţişă reacţiune 
împotriva poporu'lui, fenomen care a determinat pe mulţi 
scriitori ai p,porului, de pildă pe Cobbet, să caUte libertatea 
poporului mai degrabă în brecut decît în viitor. 

Uniunea dintre monarhia constituţională Şi magnaţii finan
ciari monopolizatori, dintre Compania Indiilor orientale şi 
„glorioas a "  revoluţie din 1688 a fost întreţinută de aceeaşi 
forţă care în toate impurile şi în toate ţările a unit capitalul 
liberal şi dinasiile libe1ale, şi anume forţa oorupiiei, această 
p1incipală forţă motrice a monarhiei constituţionale, îngerul 
păzitor al lui Wilhelm al III-lea şi geniul rău al lui Ludovic
Filip . Incă în 1693, după cum au stabilit anchetele parlamen
tare, suma anuală a cheltuielilor făcute de Campnia Indiilor 
orientale cu titlul de „daruri " pentru reprezentanţii puterii, 
sumă care arareori trecea de 1 .200 1.st. înainte de revoluţie, 
a ajuns la 90.000 I . st. Ducele de Leeds a fost a•ouzat că a luat 
o mită de 5.000 I .st.  şi chiar virtuosul rege a fost învinovăţit 
că a primit 10.000 I .st. Pe lîngă aceste mituiri directe, Com
pania Indiilor orientale 1înlătura compmile concurente acor
dînd guvernului împrumuturi enorme cu cea mai scăzută 
dobîndă posibilă şi coupînd pe directo rii acestor companii. 

Influenţa pe care Companda Indiilor oientale, ·la fel ca 
şi B n ca Angliei, a obţinut·o prin mituirea venului, ea a 
trebuit s-o menţină, tot ca şi B anca Angliei, p rin noi acte de 
mituire. De fiecare dată cînd îi expira monopolul, ea nu putea 
obţine o reînnoire a cartei sale decît acordînd guvenului 
noi împumuturi şi oferindu-i noi daruri. 

· 
Evenimentele din timpul Războiului de şapte ani au trans

formait Compania Indiilor orientle dintro putere comercială 
într-una militară şi teritorială 136• Atunci s-au pus bazele 
actual.lui Imperiu britanic în O rint. Acţiunile Companiei 
lndiilor orientale s-au urcat la 263 I .st. , iar dividendle repre
zentau 12 l/2'/o . Dar atunci a apărut un nou duşmn al Com
paniei, de data aceasta nu sub fofia unor soietăţi concu
rente, ci în p ersoana miniştrilo r oncurenţi şi a naţiunii con
curente. Se .arăta că posesiunile teritoriale ale ompaniei 
fuseseră cucerite cu ajutorul flotei şi l armatei britanice şi 
că nici un supus britani c nu poate deţine, independent de 
coroană, suveranitatea asupra vreunui rteritoru. iniştrii şi 
poporul din acea vreme î şi cereau partea or din „minunatele 
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comori " ipe care, după cum se credea pe anci, puese mina 
Compania în urma ultimelor cuceriri. Compania şi-a salvat 
existenţa numai da-torită convenţii încheiate în 1767, prin 
care se obliga Să verse anuil vistieriiei 400.000 I.st. 

DaT, în loc să-şi rspecte angajamentele şi să plărtescă 
tribut popoi englz, Compania lndinor orintale, care 
trecea prin greutăţi financiare, a adrsat ea iînsă:i parlamen
tului o cerere de ajutor financiar. Acest demers s-a soldat 
prin schimbăi serioase în carta ompaniei. Dşi Companiei 
i -au fost create noi condiţii de activitate, afacerile ei nu s-au 
îndreptat şi, deoarece •concolteut cu aceasta naţiunea en
qleză şi-a pierout coloniile din merica de Nord, convingerea 
că Anlia trebuie să redştige în altă parte un mare imperiu 
coil căpăta un 1caracter tot mai geneal. Tmai de aceea 
vstitul Fox a onsiderat în 1783 că momentul e .pripice pen
tu prezentarea fimosului său proiect de lege cu privire la 
India, în care se propunea desfiinţarea Consiliului directo
rilor şi a· Consiliului acţionarilor şi trecerea întregii guver
nări a Indiei în mîiile a şapte comisari niii de parlament. 
Datorită inluenţei persnale a regelui imbecil * as1pra Came
rei lorzilor, prniectul de lege l d,ui Fox a fost respins şi 
folSit ntru a răstuna guvnJl de col.ie 1al ·lui Fox şi l 
lordului North şi pentru a pune în funtea guvernului pe fai
mosul it. n 1 784 Pitt a obţinut în amble camere adoptarna 
unui proiect de lege care prevedea insitui1rea unui Consiiliu 
de control, .compus in şase mmbri ·i Consiliului privat. 
Consil de control urma : 

„să verifice, să spravgheze şi să cnrole toate actele, operaţiile 
şi fcrile care întro măsură sau !lta privc dministraţia civilă şi 
ilitară a teritormr şi posesiuniilor Co�aniei lndiilor orientale, ·pre
cum şi veniturile aduse de ele". 

In leqătură cu aeasta, istoril Mitll spune : 
„Prin prmovarea acestei lgi se urmăreau două obictive. Pentru 

a evita acuzaţia că guver.ul ar intentina să înlptuiască ceea ce era 
înfăţişat drept dis în roiectul lui Fox, era ncsar să se creeze apa
renţa că cea mi mare prte a putrii răine în la irctorilor. Inte
resul guvenului cerea ca în realitate să i se ia rce putere. Dosebirea 
aparentă dint>re proi�tul d-lui Pitt şi cel al Tivalului său cnsta mi als 
în faptul că proictul său de lege lăsa, chipurile, aproape neatinsă pu
terea directorifor, în timp ce acela al li Fox le �ua orice putere. După 
legea d-lui Fox, împuternicirile miniştrilor ar fi fst recncute în md 
dschis. După lgea dJui Pitt, acse împuterniciri rau exercitate pe 
scuns şi prin fraudă. Legea d�lui Fox preveda că puerea deţnută de 
Companie trece n miiniJe unor comisari nmiţi de rparlrnent. Lgea 
d-li Pitt o tranmitea unor cmis. nmiti de rge "  7• 

* - George al IHa. - Nota Red. 



Anii 1783 şi 1784 sînt deci primii - şi pînă acum singurii 
- ani în care problema Indiei s-a pus ca o prnblemă de stat. 
P.roiectl de lege al d-lui Pitt id aptat, car;ta Cmpaniei 
Indihlor Qrienrtale a fost reînnoită, iar problema Indiei amî
nată pentu o perioadă de douăzeci de ai. In 1813 însă 
războiul antiiaicobin, iar în 1 833 reforma electorală 138 ecent 
înfăptuită împinseseră e planul al doilea toate celelalte pro
leme politice. 

Aceasta este principala cauză p entru care problema Indiei 
nu a devenit o mare problemă politică nici înainte, nici dup ă 
1784. Inainte de 1784 Compania Indiilor orientale a trebuit 
'să-şi apere existenţa şi influnţa, iar dpă 1784 ligarhia a 
pus mina pe toite drepturile Companiei pe care şi le putea 
asuma fără a-şi lua vreo răpundere ; mai tîrziu, im momen
tele în care carta urma să fie reînnoită, în 1 8 1 3  şi 1833, po
norul englez era în general preocupat de alite chestili mai 
arzătoa'îe. 

Să privim acum problema din alt pnct de vedere. Com
p ania Indiilor orienta.e a început prin a înfiinţa reprezentanţe 
de come1ţ pentru agnţii i şi dpozite p eutru mărfurile ei. 
Pentru apăraea acestor reprezentanţe şi depozite ea a con
struit cîteva forturi. Deşi încă din 1 689 ea a conceput planul 
de a-şi crea în India o p osesiune teritorială şi de a-şi face din 
veniturile teritoriHor dobîndite o sursă de cîştig, tQtuşi pînă 
în 1744 ea nu a dobîndit deoît cîte v a  districte neînsnate în 
jurul oraşelor Bombay, Madras şi Caluita. In urma războiuli 
care a izbucnit mai tîrziu în Canatic, mp ania a devenit în 
fond, dup ă o serie de ioniri, stp�na acestd pări a Indiei. 
Mlt mai importante au fost roadle aduse de 'făzboiul din 
Bengal şi de victoriile lui Olive, care s-au soldat cu ocuparea 
efctivă a Bengaluli, dharei i Oisi. La sfîrşitl secollui 
al XVIII-le a  şi în primii ani ai scolului al XIX-lea au inter
veit rzboaiele •U Trippu Sahib , care au dus la întărirea 
considerabilă a puterii cuceritori1lor şi la o mare extindere a 
sistemului subsidiilor 139• In deenil al 2-lea al scolului ail 
XIX-lea a fost, n sfîşit, cucerită p entu prima oară o fron
tieră convenabilă, şi anume zona pustie de la frIltiera Indiei. 
Aia atunci iperiul britanic a aitins în Răsăirit acele p ărţi 
ale Asiei care au constituit dintotdeauna sdiul oricărei mari 
puteri centrale în India. Dar punctul cel mai llnerabil al 
imperiului, punctul p rin care India a fost invadată ori de cite 
ori vechii cueritori erau izgoniţi de noi cuceritori, şi anume 
bariera de la frontiera ei de vest, nu se afla încă în mina bri-
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tanicilor. In perioda 1 838-1849, în impl războaielor cu 
sikhii şi afganii,  dominaţia britanică a fost definitiv instaurată 
în cadrul frontierelor etnografice, politice şi militare ale c1Ilti
nentului Indiei de răsărit pin anexarea silită a Penj abul:i 
şi Sindului ao. Aceste posesiuni erau absolut necesare pentru 
a putea respinge ice 'invazie care ar porni din Asia centrlă, 
precum şi pentru a putea opri înaintarea Rus.ei spe graniţele 
Persiei. In cursul ultimului deceniu, frontierele Indiei brita
nice au fost lărgite p rin alipirea unui teritoriu de 167.000 mile 
p ătrate, cu o populaţie de 8.572.630 de suflete. Pe plan inte
rior, toate statele aJtohtone erau Îlconjurate acum de pose
siuni britanice, erau puse sub suzeranitate b ritanică într-o 
formă sau alta şi, cu excepţia Guj aratului şi Sindului , erau 
lipsite de acces la mare. Intrucît priveşte însă legătur.le 
externe ale Indiei, din . acel moment ele au încetat să exi s te. 
Abia începînd din 1 849 fiinţează marele imperiu anqlo-indian 
unitar. 

In felul acesta guvernul britanic a purtat timp de două 
secole o serie de războaie, camuflîndu-se sub numele Compa· 
niei, pînă ce în cele din urmă a atins hotarele naturale ale 
Indiei. Inţelegem acum de ce în tot ast răstimp această 
acţiune a fost în od tadt încuraj ată de toate p irtidile din 
Anglia, inclusiv cele care hotărîseră să asurzească p e  toi cu 
zarva lor pacifistă ipocrită după ce imperiul rritanic din India 
îşi va fi rotunj it graniţele. Ele trebuiau mai întîi,  fireşte, să 
pI.ă mîna pe India, pentru a o putea transforma apoi într-un 
obiet al lantmpiei lor sîoîitoare. De aici putem înţelege de 
ce acum, în 1 853, problema Indiei se pune altfel decît la toate 
celelalte date mt-erioare la care urma să le reînnoită carta. 

Să examinăm lucrurile şi dintr�un lt punct de vedere. 
Vom înţelege mult mai bine particularităţile crizei prin cam 
trece legislaţia refeitoare la India dacă vom umări diferitele 
faze ale evoluţiei -elaţiilor comerciale dintre Marea Britanie 
şi India. 

La începutul activi tăţii Companiei Indiilor oriental e, sub 
domnia Elisabetei, pentru a se crea Companiei posibilitatea 
desfăşurării unui comerţ rentabil cu India, i s-a permis să ex
porte anual argint, aur şi monede s trăine în sumă de 30.000 
l. st. Aceasta era o încălcare a tuturor prejudecăţilor secolului 
şi Thomas Mun a fost nevoit - expunînd, în luearea sa 
„Consideraţii asupra comerţului dintre nglia şi Indiile oien
tale" m, bazele „sistemului mercantilist " şi admiţînd că meta
lele preţioase ·constituie singura avuţie reală a uni ţări -, să 
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demonstreze totodată că eGportarea lor poate fi aprobată fără 
grijă dacă balanţa de plăţi este în favoarea naţiunii exporta
toare. In acest ses el a susţinut că mărfurile imporbate din 
Lndiiile orientale se reexportă în cea mai mare parte în alte 
ţări, de la care e obţine o cltitate mult mai mare de aur şi 
argint decît cea cheltuită pentru plata respectivelor mărfuri 
în India. In acelaşi spirit a scris şi sir Josdah Child un 11Tratat 
în care se demonstrează că, dintre toate genifile de comerţ 
exterior, comerţul u lndile orientale este cel mai naţio
nal "  142• ncetul cu încetul p artizanii Companiei Indii.lor orien
tale deveniră din ce în ce mai îndrăzneţi, şi trebuie să subli
niem ca o curiozitate în această ciudată istorie a comerţului 
cu India, că monopolizatorii din India au fost primii propo
v.duitori ai liberului-schimb n Anglia. 

Intervenţia parlamentului în trnburile Companiei Indiilor 
orientale a început să fie ceută din ou la sfîrşitul secolului 
al XVIl-lea şi în decursul celei mai ari p ărţi a secolului al 
XVIII-lea, dar de data aceasta nu de lasa comercilă, ci de 
clasa industrială. Pe vemea aceea se afirma că iportul de 
ţesături de bmbac şi de mătase din India ruinează pe bieţii 
industriaşi britanid. Această părere a fost exprimată de John 
Pollexfon în 1Orarea sa „Incompatibilitatea dintre industria 
Angliei şi a Indiei " ,  Londra, 1697 143, lucrare al cărei titlu şi-a 
găsit o stranie 1confi.rmare 150 de l1i mai tîrziu, dar într-un 
sens diametral opus. Atunci a intervenit parlamentul. Prin 
actul din l1ii al t t �lea şi l 12.ea din timpul domniei lui 
Wilhelm al Iii-lea, cap. 1 0, a fost interzisă folosirea îmbrăcă
mintei confecţionate din ţesături de mătase sau din stămburi 
impiimate sau vopsite importate in India, Persia şi China, 
prevăzîndu-se totodată o amendă de 200 I.st. pentru deinerea 
sau vînzarea unor asemenea produse. Legi asemănătoare au 
fost promulgate şi mai tîriu, în timpul domniei regilor 
George I, al Ii-lea şi al Iii-lea, ca nnare a plîngerilor repe
tate ale industriailor bitanici atît de 1 1luminaţi " ,  Şi astfel, în 
cea mai mare parte a secolulri al XVIII-lea, produsele indus
triale indiene se importau de obicei în nglia numai pentru 
a i vîndute pe continent, în imp ce piaţa engleză propriu
isă le rămînea interzisă. 

Pe lingă amestecul parlamentului în tremriJle Indiilor 
orientale, provocat de demersurile nesăţioşilor industriaşi din 
Anglia ori de cite ori se punea pe tapet problema reînnoirii 
cartei, negustorii in Londra, Liverpool şi Briistol depuneau 
toate eforturile pntru a frînge monopolul comercial al Con-

1 1  - Marx-Eng�ls. Opere, voi. 9 
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paniei, astfel îndt ei înşişi să poată paTticiipa la acest comert, 
care e1a co;iderat o adevărntă mină de r. Datorită acstor 
cereri insistente, în actul din 1773 pin care carta Companiei 
a fost pr.l1gită pînă la 1 martie 1 8 1 4  a fost introdus un 
punot care permitea supuşilor britanki să exporte din ilglia 
în India, iar funcţ�onarifor Companiei Indiilor oienale să 
importe în Anglia aproape toate felurile de mărfuri. Dar 
această concesie era îngrădită de condiţii care anulau efectele 
ei atunci cînd era vorba de eiportul de mărfuri ·al negustori
lor particulari în India britantcă. In 18 13  Compania n-a mai 
putut rezista presiunii cercurilor comerciale largi şi, dacă 
monopolul asupra comerţului cu China a fost menţiu:, co
merţul cu India a fost deschis în anumite condiţii concurenţei 
particulare. La reînn0!Iea cartei în 1 833 u fost abrogate în 
cele din urmă şi aceste ultime restricţii : Companiei i-a fost 
interzisă n genere orice activitate comercială, caracterul ei 
comercial a fost suprimat, luîno-i-se totodată privilegiul de 
a interzioe spuşilor brtanici şederea pe teritoriul Indiei. 

Intre timp comerţul cu Indiile orintale a suferit serioase 
transformări, care au schimbat poziţia diferitelor clase din 
Anglia faţă de acest comerţ. In tot cursul seco1ului al 
XVIII-lea, bogăţiile care se scurgeau din India în ilg1ia erau 
dobîndite nu atît pin intemed.ul comerţului, cre era relativ 
neînsemnat, cit prin exploatarea directă a aestei ţri şi prin 
acpararea nor bogăţii uriaşe, care se timiteau apoi în An
glia. După ce în 1813 au fost înlăturate obstacolele în caJea 
comerţului u India, volumul acestuia a crescut de peste trei 
ori într-un timp foarte scurt. Dar luc1Uile U s-au oprit aici. 
ntreul caracter al acestui oomerţ s-a schimbat. lnainte de 
18 13, India a fost mai ales o ţară exportatoare, în timp ce 
acum ea a devenit o ţară importatoare ; şi aceaStă evoluţie 
a decurs într-un ritm atît de rapid, incit în 1823 cursll schim
hului , care în general fusese de 2 şilingi şi 6 pence pentru o 
rupie, a scăzut la 2 şilingi. India, care di. Vremuri imemoriale 
a fost marele atelier care aproviziona cu produse de bumbac 
întreaga lume, a fost inundată .cum cu fire şi ţesăµri de 
bumbac din Anglia. După ce propriile ei produse au fost 
interzise pe piaţa engleză sau admise doar în CIlJdiţii dliltre 
cele mai grele, India a fost inundată cu produse industriale 
engleze, care erau impuse Ia o taxă foarte mică, mai mult 
nominală, ceea ce a dus la inarea poducţiei autohtone de 
bumbac, atît de renumită altădată. ln 1780 valoarea produse
lor engleze, inoluiv produsele finite, nu reprezenta dcît 
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386. 152 I .st. ,  valoarea aurului şi argintului exportat . acelşi 
an 1 5.041 1 .st. ,  valoarea totală a .mărfrurilor ex.portate în tot 
cursul anului 1780 rnnd de 12.648.6 16 I.st.,  aStfel încît volumul 
omerţului cu Indi a nu rprezenta decît 1/32 din valoarea 
totală a comerţului exterior. In 1 850 valoarea tuturor mărfu
rilor expotate din Anglia şi Irlanda în India reprezenta 
8.024.000 I.st. ,  din 'Care numai mădile de bumb ac exportate 
se iidioau la 5.220.000 I .st. , rprezenr:înd peste 1 /8 din totalul 
exportului Marii Britanii şi peste 1/4 lin valo area întregului 
ei epmit de produse din bumbac. Dar în indultria bIlbaculi 
lucra acum 1/8 din p opulaiţia Marii Britanii, şi această ramură 
de producţie îi fiza 1/12  din întregul ei venit naţional. 
După fiecare criză comerctală, comerţul cu Indiile orientale 
devenea to t mai mult o chestiune de intees primordial pen
tu fabricanţii britanici de bumbac, iar continentul indian 
este astăzi, fără doar şi po ate, cea mai bună pfoţă a lor. Pe 
măsură ce indus tria bumb aculu1 devenea o ramură de impor
tanţă vi tală pentru întregul difiiu so cial al Marii Britanii, 
Indiile orientale deveneau o piaţă de impoftanţă vitală pen.ru 
industria bumbacului din Marea Britanie. 

Pînă la acea dată interesele plutocraţiei, care t'ansfor · 
mase India într-o feud ă  a i, a.e oligarhiei, care o cucerise c u  
amele ei, şi ale magnaţ,lor industriali, ire o inundaseră cu 
mărfu'ile lor, au mers mină în mină. Dar pe măsură ce indus
tria Ang1iei devenea ot mai dependntă de piaţa Lndiei, 
industriaşii englezi simţeau tot mai mult necesitatea de a 
crea noi forţe de producţie în India, dpă ce îi ru�naseră 
industria ei proprie. Nu poţi inunda n econtenit o ţară cu pro
dusele tale industrdale dacă nu-i dai posibilitatea să-ţi furni
zeze în schimb alte produse. Industriaşii englezi au constatat 
că negoţul lor regresează în loc să pro greseze. In perioada 
de p atru a.ni care a expirat î,n 1 846, valoarea mărfJrilor en
gleze importate de India reprezenta 261 .000.000 de rupii ; în 
perioada de patru ani c are a expirat în 1 850, valo area acestui 
import nu mai reprezenta decît 253.000.000 de rupii, în timp ce 
în prima peio adă exportul se cifra la 274.000.000 de rupii, iar 
în cea de-a doua la 254.000.000 de rupii.  Ei au văzlt că în 
India capacitatea de a cump ăra mărfurile lor a fo st redusă la 
minimum, că, în timp c e  în Indiile occidentale valo area con
sumului anual al mărfurilor lor reprezenta aproximativ 
14 şilingi pe cap de locuitor,  în Cile 9 şilingi şi 3 pence, în 
Brazilia 6 şilingi şi 5 p ence, în Cuba 6 şilingi şi 2 pence, în 
Peru 5 şilingi şi 7 pence, in merica centrală 1 O pence, în 

1 1 * 
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India valoarea acestui consum nu reprezenta lecit 9 pence. A 
urmat apoi reolta proastă de bumbac din Statele Unite, care 
în 1850 a pricinuit fabricanţilor de produse de bumbac din 
Anglia o pierdere de 1 1 .000.000 I.st. ,  şi ei au fost exasperaţi 
de faptul că trebuiau să depindă de America în loc s ă  pri
mescă o cantitate suficientă de bumbac brut din lndiile o rien
tale. ln afară de aceasta, ei au văzut că toate încercările lor 
de a investi capital în India se lovesc de impedimente şi 
şicane din partea autorităţilor din India. In fellll .cesta India 
a ajuns o arenă de luptă între capitalul industrial , de o parte, 
şi plutocraţie şi oligarhie, de cealaltă parte. Conştienţi de 
influenţa lor crescîndă în Anglia, fabricanţii cer acum spri
marea acestor forţe, ostile lor, în India, distrugerea întreului 
aparat vechi de guvernare a Indiei şi lichidarea definitivă a 
mpaniei lnilor omentale. 

Şi , în sfîrşit, al patrulea şi ultimul pnct de vedere prin 
p risma căruia trebuie privită problema Indiei. Incepînd din 
1784 situaţia finnciară a Indiei s-a înrăutăţit din ce în ce mai 
mult. Datoria publică se ridică am la SO.OOO.OOO de lire, sur
sle de venituri se restrîng necontenit şi în mod corespunză
tor cresc cheltuielile, deficitul abia dacă poate fi acoperit cu 
veniturile nesigure de pe urma impozitului pe opiu, venituri 
care acum ameniniă să dispară cu totul, datorită faptrului că 
chinezii au început să cultive macul acasă la ei. In afară de 
aceasta, se prevede sporirea cheltuielilor pentru războiul lip
sit de sens cu Birmania 1u. 

„Situaţia este de aşa natură - spune d-l Dickinson - că, dcă pir
derea imperiului din India meninţă să ruineze nglia, nu-i mai puţin 
adevărat că necesitatea de a-l păstra înseamnă pentru finanţele noasre 
un efort care ne-ar duce tot la ruină" 145• 

Am arătat, aşadar, de ce problema indiană a devenit, pen
tru prima oară după 1783, o problemă engleză şi o problemă 
de stat. 

Scris de K. Marx la 24 iunie 1853 

Publicat în zirul 
„New York Daily Tribune " m. 3.816 
din 11 iulie 1853 

Semnat : K a r I M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Lonra, 8 inie l B.3 

Dezbaterile asupra propneii lordului Stllley de a 
amîna adoptarea unor măsuri legislative cu privire la India, 
care, începînd în ziua de 23 iunie, au continuat a doua zi şi 
au ost amînate la 27 iunie, încă nu s-iu terminat. At.ci cnd 
în cele din urmă aceste de.bateri se vor încheia, îmi voi 
rezuma observaţiile făcute pe marginea problemei indiene. 

Deoarece guvenul de coaliţie depine de sprijinl parti
dului irlndez şi deoarece toate celelalte partide rprezentate 
în Camera comunelor se echilibrează în aşa mJsură unele pe 
altele incit iirlandezii pot in orice moment să încline b alnţa 
încotro le convine lor, se intenionează, în sfîrşrit, să se facă 
aredaşilor irlandezi unele concesii. „Legea cu p rivire l a  
dreptrile care decurg din aendare " (în Irlanda) . votată d e  
Camera comunelor vinerea trecută, are n articol care pre
vede că, la expirarea contractului s ău de arendă, arendaşul 
trebuie să primească o compensaţie .în b ani pentru lucrările 
de meliorare făcute de el, indiferent că sînt s au nu încoro
rate s olului ; noul arendaş are dreptul să ţină seama de ele la 
evaJuare ; cit priveşte lucrăile de amelriorare a solu.ui pro
piu-is, compensarea cheltielilor făcute cu executarea lor 
trebuie să fie stipulată în contra:ctul dintre proprietarul fun
ciaT şi arendaş. 

Dup ă ce arendaşul îşi investeşte sub o formă sau alta 
capitalul în p mînt, contribuind astfel l a  ameliorarea solului, 
fie direct prin irigaţii,  drenaje s au îngrăşămine, fie indirect 
prin zidirea uno r  clădiri de interes agricol, intervine proprie
tarul funciar şi cere o arendă mai mare. Dacă arndaşul ac
cptă, el trebuie să plătescă p rpr.ietarului funciar dobîndă 
pentru p ropriii săi bani. Dacă refuză, est e  dat afară fără mul tă 
vorbă şi înlocuit printrUn alt arendaş, care poate să plătească 
o arendă mai mare, datorită cheltuielilor făcute e prdece-
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sorii s a1 ; l a  rîniul său, · nou� arndş efctuează 
'
şi el lucrări 

de ameliorare a solului şi după aceea este înlocuit în 
acelaşi mod s au trebuie să accepte condiiii şi mai grele. Dato
ri tă acestui p rocedeu simplu, o clasă de proprietari fnciari 
absenteişti a avut posibilitatea să bage în buzunar nu numai 
munca unor generaţii întegi, cd şi capitalul lor ; fiecare gene
raţie de ţărani irlandezi cobora cu o treaptă mai jos pe scara 
socială, n raport direct cu eforturile şi sacrificiHe fcute 
pentru îmbunătăţirea situaţiei lor şi a situaţiei familiifor lor. 
Dacă arendaşul era harnic şi întreprinzăto.r, i se impunea s ă  
plătească un impozit suplimentar tocmai pentru c ă  e hanic 
şi Întreprinzător. Dacă, dimpotrivă, ajungea nep sător şi ne
glijent, i se reproşa că are „defectele ereditare ale rasei cel
tice " .  In consecinţă, el avea de ailes între a sărăci prin hăni
cie sau a sărăi p rin neglijnţă. Pentru a remedia această 
stare de luc1uri a fost proclamat în Irlanda „dreptl arenda
şului" ,  adică nu dreptul arendaşului aUpra pămîntu.lui, ci 
dreptul lui asupra ameliorărilor efectuate de el pe acest p ă
mîn t p e  oontul şi pe riscul său. Să vedem aon în ce fel 
încearcă ziarul „Times " ,  în a'rticolu. de fond din numărul s ău 
de Îmbătă, să combată acest „drept ll arendaşului " 147 
irlandez : 

„Există două sisteme pricipJe de arendre a pămintuLui către fer. 
mieri. Intr-un sistem, arendaşul poate să ia pămint în arendă pe n 
nllr stabilit de ani ; în cel de-al doilea, c11tractJ său poate i desfăcut 
n orice moment după il anumit preaviz. n piml z este evident că 
el are posibilitatea de a-şi proporţiona ş i  repartiza invstiţiile în aşa fel 
incit în toate, sau aproape în toate cazurile să-şi realizeze beneficiul 
încă înainte de expkarea termenului arndăii. In czl l doilea este 
la fel de limpede că arendaşul nu v a  rica să facă investiţii fără garanţii 
nT1ale n -ceea ce privşte reJizarea vniitului • .  

Acolo unde p roprietari1 funiari a u  de-a face c u  dasa mari
lor capitalişti, care pot, dup ă cum le convine, să-şi investească 
capitalul în comerţ, în industrie sau în agricultură, este neîn
doielnic că aceşi arendaşi caipitaJişti, atît în cl arendării 
pe termen lung cit şi în cazl aendării u durată nedetermi
nată, vor şi să-şi aisigure un beneficiu „nDal " l a  investi
ţiile lor. D aT în ceea ce priveşte Irlanda, această presupunere 
este coplet greşită. Aici există, pe de o parte, o clasă 
restrînsă de proprietari funciari monopolişti, ir pe de al tă 
parte o clasă foarte numeroasă de arendaşi cu mijloae 
extrem d e  modeste, care sint lipsiţi de posibilitatea de a-şi 
alege modul de nvestire a acestor mijlo ace, sigura ramură 
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de producţie care le este deschis ă  fiind a giciltura. De aceea 
ei sînt nevo iţi să devină arendaşi frră garanţie în ceea ce 
priveşte durata arendăi� (tenants at will) . Ca asemenea aren
daşi, ei riscă firşte să rămînă fără venituri dacă nru-şii inves
tesc micul lor capital ; iar dacă îl investesc p entru a-şi asi
gura venitul , iscă s ă  piardă şi capitalul. 

„Ni s-ar putea obiecta - continuă „Times" - că rareori se întîmplă 
ca la ex.karea unui contract de arndă să nu rămînă ipe terenul res
pectiv ceva cre să •reprezinte, într-o formă sau ailta, proprietatea aren
daşuLui şi că pentru aceasta el trebuie să pimească o compensaţie. 
Obicţia este întemeiată în parte, dar în cadrul unor condiţii sociale 
nomale problema unei asemenea revendici. ar putea fi şor se>Luţionată 
între prorietarul funoiar şi arendaş, deoa�ce în toae împrejurrile în 
contractul iniţial ar putea fi inserată o clauză în acest sens. Noi însă 
susţinem că aceste relaţii ar trebui să fie rglementate de condiţiile 
sociale, căci, după părerea noastră, nici un act parlamentar nu este în 
stare să înlcuiscă î n  mod efctiv un astfel de factor", 

Inr-adevăr, în 1 1condiii soiale normale" nu am mai 
avea nevoie de intervenţia p arlamentului în relaţiile de 
arndă din Irlanda, tot aşa dup ă um în 1 1 condi�ii so ciale nor
male" 1U m avea nevoie de intervenţia soldatului, a poliţis
tului s au a călăului. Leislaţia, justiţia şi forţa armată nu sînt 
deît roadele condiţiilor sociale ano rmaile, care împieică 
stabilirea între oameni a unor relaţii care să facă de pisos 
intervenţia, bazată pe constrîngere, a un ei a treia forţe su
preme. S-a transformat oare 1 1T1imes " .într-un revoluţionar 
socia1l ? Doreşte el oare în locul 1 1 Jctelor p arlamentare" o 
revoluţie socială, care să reo rganizeze 1 1condiţiile sociale" şi 
„ rînduielile" care rezultă de aici ? nglia a distrus condiţiile 
de viaţă ale societăţii irlandeze. La început ea a confiscat 
păînturile, Jpoi p intr-o serie de " acte p arlamentare " a su
grumat industria şi, în cele din urmă, a frînt cu ajutorul forţei 
armate activitaea şi energia popo rului irlandez . In felul 
acesta Anglia a creat aces te odioase 1 1 condiţid sociale" care 
permit unei caste restrînse de [orzişori hrăpăreţi să dicteze 
poporului irlandez în ce condiţii îi este îngăduit să folosească 
pămîntul şi să trăiască pe el.  Fiind încă p rea slab pentru a 
răsturna aceste „ condiţii sociale " ,  poporul apeleză la p arla
ment, erid cel puţin uşurarea sau reglmentarea lor. Dar 
„nu - ne 1 1Times" -, dacă nu trăiţi în condiţii sodale 
normale, p arlamentul nu poate îndrepta această situaţie " . 
Dacă însă mîine poporul irilndel, unînd sfatul ziarului „Ti
mes " ,  ar îcerca să îndrepte aceste condiţii, "Times " ar fi 
pimul să ceară intervenţia baionetelo r şi ar revărsa n tornt 
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de ameninţări sîngeroase la adresa „rsei eltice u defctele 
ei ereditare" , că.reia îi lipsesc înlinaţiile anglo-saxonilor spre 
progres p aşnic şi perfecţionare în cadrul legii. 

„Dacă un proprietar funciar - continuă zirul „Tims" - va pre
judicia cu bună ştiinţă pe un arendaş aJ său, ii va fi forte greu să gă· 
sescă un alt arendaş ; şi, deoarece ocupaţia sa costă în a da pmînt 
cu a�endă, el se va convinge că îi este din ce în ce mi greu să-l 
aredeze". 

In Irlanda lucrurile stau exact invers. Cu oit mai mare 
este prejudiciul p e  care un propri etar funiar îl pri cinuişe 
arendaşilui său, cu atît mai uşor îi va fi să oprime pe cel care 
îi ia ilocul. Arendaşul care int"ă în folosinţa p ăintului nu 
este decît o unealtă prin care se aduc prejudicii vechiului 
arendaş, care a fost alungat, pe cind acesta din urmă serveşte 
ca mijloc p ntru înrobirea celui nou. Că dup ă o anumită 
perioadă de timp, proprietaul funciar, tot p rejudiciind pe 
arendaşl S ău, î şi va prejuicia propriile sale interese şi se va 
ruina, aceasta este în Irlanda un fapt cert, şi nu o probabili
tate, ceea ce constituie însă o slabă consolare pentru aren
daşuJl ruinat. 

„Relaţiile dintae proprietarul funciar şi arendaş sînt relaţii între doi 
comrcianţi" - spune „Times " .  

Teza enunţată aid este tocmai acea petiitio principii * care 
str .bate întregul articol de fond al ziarului „Times " .  Aen
daUl irlandez nevoiaş depinde în întregime de p ămînt, iar 
pămîntul aparţine lorduli englez. Cu acelaşi drept s-ar putea 
spune că relaţia dintre tîlhaul cae sco ate pistolul şi clă
torul •care scoate punga este o relaţie între doi mercianţi. 

„Dar - spune „Times" - �n reaitate relaţiile dintre proprieta,rii 
fuciari şi arendaşii irlandezi vor l foarte curînd modificate de n factor 
mai puternic decit legislaţia. Prprieta.tea funciară din l1landa rece cu 
repeziciune în Jte iini, şi dacă emigrarea va continua în ritmul actul, 
cultivarea pămîntului va trece şi ea în ilte miini" .  

Aici, an sfîrşit, „Times" a spus adevărul. Parlamentul bri
tanic se abţine să intervină într-un moment cînd sistemul 
vechi, .perimat, este pe cale să ruineze atît pe bogatul p roprie
tar fnciaT cit şi pe arendaşul neavut. Primul cade sub lovi
tura ciocanului comisiei domeniilor ipotecate, iar cel de-al 

* Viciu de raţiionament costînd în a prsupune rept adevărată o 
premisă care abia trebuie dovdită. - Nota Trad. 
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doilea este nevoit să emigrze. Aceasta ne minteşte vechea 
poveste a sultanului din Maroc. Oricare ar fi fost litigiul in
tre două pări, el nu cunoştea un „factor mai putemk " pentru 
soluţionarea lui decît  decapitarea ambelor părţi. 

„Nimic nu poate ra n haos mai mare - îşi incheie „Times• arti
colul cu priviire la reptl arndaşului - dcit o stfel de repartizare 
comunistă a proprietăţii. Singurul care posedă vreun drept asupra pă
mintului este proprietarul funciar".  

S-ar 'ice că, asemenea li Epimenide, „Times" a dormit în 
tot cursul primei jumătăţi a acstui secol şi că nici nu a auzit 
vreodată de controversa aprigă în jurul pretenţiilor proprie
tarilor funciar. , purtată de-a lungul întregii acestei perioade 
nu în rîndurile adepţilor unei rforme sociale sau ale comu
niştilor, ci în rîndurile economiştilor burgheziei engleze. 
Ricardo, creatorul eonomiei politice moderne ân Marea Bri
tanie, nu şi-a îndreptat tăişul criticii împotriva „drptului" 
prprietarilor fnciari, deoarece era p e  deplin convins că pre
tenţiile lor se bazează pe o stare de fapt, şi nu pe o stare de 
drept, iar economia în gneral nu se ocupă u chestiuni de 
drept. Ricardo a atacat monopolul asupra pmîntului într-un 
mod mai simplu, dar mai ştiinţific şi deci mai primejdios. El 
a dovedit că proprietatea privată asupra pămîntului, spre 
deosebire de revendicările core�unzătoare ale muncitorului 
agricol şi ale fermierului-arendaş, este o relaţie u totul super
fluă, incompatibilă cu întregul sistem de producţie din ziilele 
noastre ; că renta funi"ă - expresia economică a acestei 
relaţii - ar putea i însuşită u mai mult folos de către stat ; 
că, în sfîrşit, intersele proprietarului flllciar sînt opuse inte
rselor tuturor celorlalte dase ale societţii moderne. Ar fi 
obositor să enumrm toate concluziile pe care le-a tras din 
aceste premise şcoala lui Ricardo împotriva monopolului asu
pra pămîntului. Pentru scopul nostru e suficient să  citm trei 
ecnomişti englezi competenţi din zilele noastre. 

Săptămînalul londonez „Economist" , il cărui şef-redactor, 
d-l J. Wilson, este nu numai un oracol al liber-schimbiştilor, 
ci şi un oracol al whigilor, şi nu numai un reprezentant al 
whigilor, ci şi un apendice inevitabil al ministeuli de 
finanţe în toate guvernele whigilor u în cele de coaliţie, a 
afirmat în diferite articole că, riguros vorbind, nu POate exis ta 
un drept care să autorizeze un �niid sau un grup de inivizi 
să rvendice proprietatea exclusivă asupra pntului unei 
naţiuni. 
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In ale sale „Prelegei de economie politică" , Londra, 185 1 ,  
scrise u scopul mărurisit d e  a combate socialismul, d�L 
Nefian afirmă următoarele : 

„Nimeni nu are şi nu Poate avea un drpt natul asupra pămintului 
dcît atîta timp cit îl ocupă personal. Drptul său înseamnă dreptul de 
a folsi p ălÎntul, dar niic mai mlt. Q[ke alt drept este Prousul unor 
legi făcute de oameni" (sa.u al unor acte pala.mentare, cm ar spune 
„Times")  ... „D.că �a un moment dat pămîntul va devei insuficient pentru 
a putea trăi pe el, dreptul Prlprietrtlor pnivati de a-l deţine va Lua' 

sfîrşit" 148•  

In Irlanda lucrurile stau tocmai astfel, iar d-l Newman 
cofirmă fără ehivoc tmeinida revendicărifor arendaşilor 
irlandezi, deşi prelegerile sale erau ţinute în faţa celui mai 
select auditoriu de aristocraţi britanici. 

In încheiere, îngăduiţi-mi să citez cîteva pasaje din lucr·a
rea d-lui He'bert Spencer „Staiică socială" , Londra, 185 1 ;  
care-şi propune şi ea s ă  spulbere definiiv .comunismul Şi 
care este considerată ca cea mai temeinică expnere a doctri
nelor liber-schlmbiste il Anglia contmpoană. 

„Ntmeni nu ,poate să folosească pămîntul în aşa fel îndt să împiedice 
pe ceilalţi să-l folsească dn mod siiJlar. Aşadar, echitatea nu îngăduie 
proprietatea asupra pămîntului, căci altfel ceilalţi a[ kebui să trăiască 
pe pămînt numai cu consimţămîntul proprietarilor. n baza unui aseme
nea drept, cei fără Pămi11t r putea să fie în genere izgoniţi de pe pă
mînt... Niciodată nu se va Putea pretinde că drepturile existente as.pra 
acstui fel de proprietate ar fi legitime. Daică cineva crde că ste aşa, 
n-are dcît să consulte cronicLle. Primele acte au fost scrise mai curînd 
cu spada decît cu Pana. Nu juiştii, ci soldaţii .u fost primii notari ; 
drept mondă cruentă de plată serveau loviturwe, iar pentru punerea 
pceţilor &a folooit de prfeoţă sîngele în lc de ceară. Oare pot fi 
considerate valabile nişte pretenţii  izvorîte din asemenea temeiuri ? De
sigu •Că nu. Şi dacă nu, ce bază pot avea pretenţiile tuturor deţinăto
rilor succesivi de proprietăţi dobîndite în acest mod ? Poate oare vîn
zrea sau moştenirea să creeze un drept acofo unde acesta nu a existat 
de la bun început ? Ş i  dacă un act de transmisiune nu poate conferi 
un titlu, î l  pot clferi oare mai multe acte de aicest fel 1 Si în baza cărei 
norme, lLpsite de vaJabiJLtate c.pătau în fiecare an această valabilitate ? ... 
Dreptul întregH omeniri asupra surafeţei globului pămîntesc mai este în 
vigoare, indiferent de dcumente, cutume şi  legi. Nu există mijloc prin 
care pămîntul să poată deveni prprietate privată„. Prin leiislaţia noas
ră, noi negăm zilnic proprietatea funciară. Dacă tTebuie construit un 
canal, o caJe ferată sau o şosea, noi nu ne dăm înapi să conficăm 
atîţia acri de pămînt cit ne sint necesari. Nu a)teptăm consimţămîntul 
nimănui „ .  Schmbarea necsară ar fi doar o schimbare a prprietailor 
p ămîntului... n lc să fie proprietatea unor indivizi, pămîntul ar apar
ţine uni mari corporaţii, societăţii .  n loc să ia în arendă pămîntul de 
la un proprietar partLcular, fermierul l-ar lua în arendă de la naţiune. 
In loc să plătească arenda agntului lui sir John sau luminăţiei s.le, el 
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o va plăti unui agent s a u  unui subagent al societăţii. Administratorii d e  
moşii s-ar transforma d i n  fuocţiona1i particulari în funcţionari publici, 
iar sistmul de arendă îro simplă formă de folosire a pămîntului„. 
Dusă pînă la ultima ei consecinţă, pretnţia de posesiune exclusivă 
asupra p ămîntului implică dspotismul proprietarilor funciari " 149• 

Prin urmare, chiar din punctul de vedere al reprezentanţi
lor economiei politice engleze modene, dreptul asupra pă
mîntului ţăii lor parţine numai arendaşilor şi muncitoridor 
agricoli irlandezi,  şi nicidecum proprietarilor funciai uzurpa
tori englei, iar ziarul „Tlimes " ,  luînd poiâe împolriva reven
dicăilor poporului irlandez, intră în contrazi cere directă cu 
ştiinţa burgheză engleză. 

Scris de K. Marx la 8 iunie 1853 

Publicat în ziarnl 
„New York Daily Tribne "  nr. 3.81 6  
d n  1 1  iulie 1853 

Semnat : K a r I M a r x 

e tipăreşte după textul 
aput în ziar 

Trdus din limba enqleză 
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Karl Marx 

Politica Rusiei faţă de Turcia. -
* Mişcarea muncitorească din Anglia 160 

Lonra, vineri l iulie 1853 

lncepînd din 1 8 1 5, marile puteri europene s-au temut, mai 
mult decit de o rice, de o schimbare ll statu-quo. Dar o rice 
război între două din aceste puteri implic ă răstunarea acestui 
statu-quo. Acesta este motilll pentru care au fost tolerate 
cotropirile Rusiei in Rsărit şi pentru care nu i s-a cerut nici
odată nimic altceva în schimb decît un p retext, o ricît de 
absurd, care să dea puterilor occidentale posibilitatea de a ră
mîne neutre şi s ă  ·le scutească de necesitatea de a interveni 
pentru împiedic area agresiunilor ruse. In tot acest timp, Rusia 
a fost rtdicată în slavă p entru răbdarea şi generozitatea 
„ augustului ei suveran " ,  care nu numai că a binevoit să aco
pere servilisul vădit şi ruşinos al guvenelor o ccidentale, 
dar a şi avut iărinimia să înghită Turcia bucată cu bucată, 
în loc s-o înghită dintr-o dată. Diplomaţia usă s-a bazat, 
aşadar, pe l aşitatea oamenilor de stat occidentali,  iar art a  ei 
diplomatică a ajuns treptat în aşa măsură o diplomaţie şablon, 
incit istoria actualelor negocieri poate fi urmărită aproape 
punct cu punct în analele trelltului. 

Lipsa de temei a noilor pretexte ale Rusiei a devenit evi
dentă dup ă ce, în noul său firman pe numele p atriarhului 
Constntinopolului, sultanul * a făcut în tot ce p riveşte pro
blemele religioase mai multe concesH decît a cerut însuşi 
ţarul. Sau poate că „p acificarea Greciei " uit constitui a un p re
text mai serios p entru o intervenţie ?  Atunci cînd d-l de 
Villele, în dorinţa de a risipi temerile sultanului •• şi de a-i 
dovedi bllele intenţii ale marilor puteri, a p ropus ca „înainte 
de toate aliaţii să îcheie un tratat prin cae să fie garantat 
Imperiului otoman acualul lui statu-quo " ,  ambasadorul Rusiei 

* - Adul-Medjid. - Nota Red. 
11 - Mahmud al Ii-lea. - Nota Red. 
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la Paris * s-a opus în modul cel mai categoric la această 
propunere, declarînd că 

„Rusia, dind dovadă d e  generozitate î n  relaţiile e i  c u  Poarta ş i  nu
trind cel mai profund respect faţă de dorinţele aliaţilor ei, este nevoită 
totuşi să-şi rezerve in mod exclusiv dreptul de a rezolva propriile i 
divergenţe cu Divanul ; o garntare generală în ceea ce priveşte Impe
riul otoman, fără a mai vorbi de cracterul neobişnuit şi surprinzător 
al ni asemenea act,  ar leza atit sentimentele suveranului său cit şi 
drepturile dobindite de Rusia şi prindpiile care stau la baza lor" 152, 

In momntul de faţă Rusia cere să i se dea asentimentul 
pentru ocuparea Principatelor dunărene, refuzînd totodată 
Porţii dreptul de a considera această acţiune ca un casus belli. 

In 1 827 Rusia ceruse să i se dea asentimentul pentru 1 1a  
ocupa Moldova şi Valahia în numele celor trei puteri" . 

In manifestul său din 2 aprilie 1828 u privire la declara
rea războiului, ţarul Rusiei spIIlea următoarele : 

„Aliaţii mei mă vor găsi intotdeauna gata să merg alături de e1 m 
indeplinirea prevederhlor tratatului de la Londra 153 şi totodată nerăbdător 
de a-i ajuta la realizarea unei acţiuni pe care religia noastră şi seni
mente care sint sfinte pentru întreaga omenire o fac obiectul preocupă
rifor noastre permanente ; i mă vor găsi oricind gata să folosesc actuala 
mea poziţie exclusiv in scopul de a grăbi lndeplinirea prevederilor tra
tatului din 6 iulie" , 

ln manifestul rus din 1 octombrie 1829 se proclama : 

„R1Sia a respins neîncetat orice gind de cucerire, orice tendinţă de 
expansiune" .  

ln acelaşi timp, ambasadorul Rusiei la Paris î i  scria con
telui Nesselrode : 

„Gind guvernul imperial a examinat problma oportunităţii începerii 
unui război impotriva Porţii, unii au avut Joate indoieli asupra nece
sităţii imperioase a unui asemenea pas, şi anume cei 'are nu au .reflectat 
indeajuns asupra efectelor reformelor singroase pe care şeful imperiu
lui otoman le-a introdus nu de mult, făcind uz de mijloace extrem de 
violente. 

Impăratul a cercetat cu atenţie sistemul turcesc şi a ajuns la con
cluzia că acest sistem prezintă germenii unei organizări fizice şi morale 
pe care nu a avut-o pînă acum. Dacă sultanul a fost în stare să ne opună 
o rezistenţă mai hotărită şi mai organizată acum, cind abia a avut timpul 
să pregătească bazele pentru noile sale planuri de reforme şi imbunătă
tiri, u atit mai de temut ar fi fost el pentru noi dacă ar fi avut timpul 
necesar pentru a le consolida. Astfel stînd lucrurile, trebuie să ne feli-

* - Pozzo-di-Borgo. - Nota Red. 
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cităm că i-am atacat înainte ca primejdia să fi sporit, căci orice .minare 
n-ar fi putut decît să ne înrăutăţească situaţia şi să n e  creeze dificultăţi 
şi mai mari dec î t  cele pe c:re 1le întîpinăm astăzi " .  

l n  momentul de faţă Rusia intenţionează să-şi înfăptuiscă 
întîi acţiunea agresivă, i ar up ă aceea să stea de vorbă despre 
ea. In 1 829 prinţul Liven îi scria contelui Nesselrode : 

„Ne vom mărgini la generalităţi, cci uke info;matii amănunţite 
într-o chstiIIle atit de delkată ar rputea crea o primejdie reală. Dacă 
vom iscuta cindv a cu aliaţii noştri claZele unui tritat cu Poarta, îi 
vn satisface numai în cazul id Je vom da p•ilejul să-şi închipuie că 
ne-au impus sac'ifhcii ireparabile. Pc€a trebuie smnată numai în tabăra 
noastră proprie, iar Europa nu trebuie să-i afle condiţiile decît după ce 
va fi fost încheiată. Orice proteste vor fi atunci tardive şi Eurpa va 
trebui să se împace r;emnată cu ceea ce nu va mai fi în stare să 
împiedice" .  

l n  momentul d e  faţă, sub diverse pretexte, Rusia a amînat 
luni de-a rîndul desfăşurarea oricărei a·cţiiuni energice, în do
rinţa de a menţine astfel acuala stare de lucruri, care, nefiind 
nici pace nici război, este acceptabil. p entu Rusia, dar fu
nestă pentru Turcia. Exact în acelaşi mod a procedat ea şi în 
perioada la care ne-am r eferit mai sus. Aşa cum spunea 
Pozzo-di-Borgo : 

„Politica no as�ă urmăreşte ca în cursul viitoarelo r  patru luni să nu 
se întîmple nimic nou, şi sper că acest lucru ne va reuşi, deoarece în 
general oamenii preferă expectativa ; dar lunu a cincea trebuie st fie 
bogată în evenimente" .  

După ce a proferat cele mai grave insulte la adresa u
vernului turc şi cu toate că în momentJl de faţă ameninţă 
să-i smulgă u forţa cele mai umilitoare concesii, ţarul îi 
trîmbiţează zgomotos „prieiteia pentru siult.nul Abdul
Medj id" şi solicitudinea sa „pentru menţinerea Imperiului 
otoman " .  El aruncă asupra sultanJlui „răspunderea" penru 
faptul că acesta s e  opune „1cererilor sale jllste " ,  continuă „ să 
iducă ofense prieteniei şi sentimentelor sale " ,  respinge „no
tel e "  sale şi efuză „protecţia" sa.  

ln 1 828, cînd Carol al  X-lea l-a întrebat pe Pozzo-di-B orgo 
prin ce se explJic ă  insuocesul armelor ruse în campania acelui 
an, acsta din urmă a răspuns c ă  împăratul, c are nu voia să 
ducă un război a l'outrance • fără să existe o necesitate abso
lută, sperase că sultanul va profita de mărinimia sa, dar 
ac eastă încercare a dat greş. 

• - p e  viaţă şi p e  moarte. - Nota Trad. 
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Scurt timp înainte de a intra în actualul ei coflict cu 
Poarta, Rusia a încercat să înj ghebeze o oaliţie generală a 
puterilor continentale împotriva Angliei în legătură u pro
blema emigranţilo r politici ; atunci cînd această încercare a 
�uat, ea a căutat să încheie o alianţă cu Anglia împotriva 
Fanţei. In ace1laşi mod, în perioada 1826-1828 ea a căutat 
să sperie Austria cu „planurile ambiţioaseu ale Prusiei, fă
cînd în acelaşi timp tot posibilul pentru întări.rea Prusiei şi 
sporirea pretenţiilor ei, astfl incit aceasta in urmă să poată 
contrab alansa Ausria. In nota ei circulară 154 de acum, Ru
sia îl prezintă pe Bonaparte drept singurul vinovat de tulbu
rarea păcii prin preteniile sa'le asupra locurilor sfinte. Pe 
vremea aceea însă, prin gura lui Pozzo-di-Borgo ea căuta 
să dovedească că 

„întreaga agitaţie de care e cuprinsă Euro.pa se datoreşte uneltirilor 
prinţului Mettemich" şi  încerca „să�l convingă pe ducele de Wellington 
că atenţia pe •care el o arntă guvrnului de la Viena ar putea să dăuneze 
influentei sale asupra tuturor celorlalte guvene şi să dea lucrurilor o 
astfl de tunură, incit nu Rusia ar mai fi aiceea care ar �ăuta să realizeze 
o înţelegere între Franţa şi Mlrea Britaiie, i însăşi Marea Britanie, 
care pînă acum refuzase o ailiantă cu Franţa pentru a putea realiza o 
apropiere de guvernul de la Viena•. 

Rusia s-ar expune în momentul de faţă unei mari umiliri 
dacă ar da înapoi.  Ea a fost exact în aceeaşi situaţie dup ă 
prima ei campanie din 1828, care nu fusese Îllcununată de 
succes. Care era pe atunci prindp alu1l ei obiectiv ? Să dăm 
cuvîntul propriului ei diplomat : 

„O a doua campanie este absolut ncesară pentru a dobîndi superio
ritatea de care avem nevoie pentru a duce c-u succes tratative. In mo
mntul desfăşrrărid acestor trntartive va rebui să fim în situaţia de a 
putea dicta rapid şi energic condiţiile noastre.„ Avind mari posibilităţi 
de acţiune, maiestatea sa ar consimţi să ceară mai puţin. Dobîndirea 
acestei superionităti trebuie să constituie, după părerea mea, ţinta tuturor 
eforturilor noastre. Această superioritate a ajuns acum o condi/ie a 
existenţei noastre politice, în forma în care trebuie s-o păstrăm şi s-o 
menţinem în faţa lumii întreg i " .  

Dar oare nu se teme Rusia de o acţiune comună a Angliei 
şi Franţei ! Fără îndoială că da. In memoriile secrete cu pri
vire la mijlo acele de care dispune Rusia pentru a torpila ali
a nţa dintre Franţa şi Anglia, memorii publicate în timpul 
rlomniei lui Ludovic-Filip, există următorul p asaj : 

„In cazul unui război în care nglia s-ar alia cu Franţa, Rsia nu va 
avea nici o şnsă de succs atîta timp cit această alianţă nu va fi ds
făcută sau atîta timp cit Anglia nu va consimţi să rmînă cel puţin neură 
în timpul conflictului de pe continent" .  



176 Karl MMx 

Se pune întrebarea : crede oare Rusia într-o acţiune co
mună a Angliei şi Franţei ? Cităm din nou din telegramele 
lud Pozzo-di-Borgo : 

„Din momentul în care ideea pieirii Imperiului turc a .încetat să pre
valeze, nu mai este probabil ca guvernul b ritanic să rişte un război 
general numai penru a-l scuti pe sultan de necsitatea de a face au
mite concesii, mai ales în situaţia care s-ar crea la începutul viitoarei 
campanii, oind totul va fi încă vag şi nelămurit. Considerentele de mai 
sus ne îndreptăţesc să credem că nu avm nici un moiv să ne temem 
de o ruptură făţişă din partea Marii Bntanii. Aceasta din urmă se v a  
limita să sfătuiască Poarta să ceară pace, oferindu-şi bunele oficii î n  
timpul negocierilor, dacă acstea vor avea o e .  Dacă însă sultanul v a  
refuza sau dacă noi vom rămîne fermi p e  poziţie, Anglia n u  v a  merge 
mai dparte " .  

In ceea ce priveşte părerea lui Nesselrode despre „bunul " 
Aberdeen, ministru în 1 828 ca şi în 1 853, ne putm face o idee 
dspre ea din următorul extras dintr-o depeşă a prinţului 
Liven : 

„In cursul întrevederii pe care am avut-o cu lordul Aberdeen, acsta 
m-a asigurat din nou că niciodată Anglia nu a avut intenţia să caute 
motive de certă cu Rusia. El se teme c. la St. Petersburg poziţia gu
venului englez nu este deajuns de bine înţeleasă. Personal, el se află 
într-o situaţie delicată. Opinia publică este întodeauna gata să ia atitu
dine împoriva Rusiei. Guvernul britanic nu poate s-o sfideze în pema
nenţă ; r fi de altfel primejdios s-o întărite în chestiuni de care sin! 
atît de strîns 'legate prejudecăţile naţiionale. Pe de altă parte l ns ă, Rusia 
poate conta cu încrdere ipe sentimentele de prietnie .le guvenului 
englez, care luptă î mpotriva acestor prejudecăţi " .  

Ceea ce ar trebui să ne mire in legătură cu nota d-lui 
Nesselrode din 1 1  iunie nu este „insolentul amestec de deda
raţii dezminţite de fapte şi ameninţări camuflate prin fraze 
pompoase" ,  ci primirea pe care Europa a făcut-o pentru prima 
oară unei note diplomatice ruse ; în loc de a sJîrni în lumea 
occidentală obişnuita admiraţie şi teamă respectuoasă, această 
notă a făcut-o să roşească de ruşine pentru trecut şi să întîm
pine cu rîsete dispreţuitoare acest neruşinat amestec de pre
tenţii, de viclenie şi de barbarie autentică. Şi totuşi circulara 
lui Nesselrode şi „supraultimatumul u din 16 iunie nu sînt cu 
nimic mai prejos decît caipodoperele atît de admirate ale lui 
Pozzo-di-Borgo şi ale prinţului Liven. Iar contele Nesselrode 
era pe vremea lor ceea ce este şi astăzi : şeful diplomaţiei ruse. 

Se povesteşte o anecdotă amuzantă de.pre doi naturalişti 
persani care examinau o dată n urs. Unul din ei, care nu 
mai văzuse niciodată un asemenea animal, întrebă dacă face 
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pui vii sau pune ouă. Celălalt, care era mai bine informat, 
răspun se : 1 1Acest animal este capabil de orice" . Ursul rus este 
fără îndoială capabil de orice atîta timp cît ştie că celelalte 
animale cu care are de-a face nu sînt c apabile de nimic.  

Aş vrea s ă  menţionez în treacăt însemnata victorie recent 
obţinută de Rusia în Danemarca, unde mesajul regal a fost 
aprobat cu o majoritate de 1 1 9 voturi contra 28. Textul glă
suieşte astfel : 

„n conformitate ou § 4 din cstituţia de la 5 iunie 1849, p arlamen· 
tul unit aprobă, la rîndul său, aranjamentul hotărît de maiestatea sa în 
ce priveşte succesiunea l a  tronul întregului regat al Danemarcii potrivit 
mesajului �egal din 4 octombrie 1852 referitor la succesiunea la tron, 
reînnoit la 13 iunie 1853 " .  

Grevele şi uniunile muncitoreşti se înmulţesc şi s e  extind 
într-un ritm rapid şi în proporţii fără precedent. Am in faţa 
mea rapoarte cu privire la grevele declarate de muncitori in
dustriali de cele mai variate profesillli din Stockport ; la 
Manchester sînt în grevă fieraii, torcătorii, ţesătorii etc. ; 
la Kiddeminster - ţesătorii de covoare ; lîngă Bristol -
minerii de la minele Ringwood ; fo Blackbun şi D arwen - ţe
s ătorii ; la Boston - tîmplarii de mobilă fină ; la Bolton şi în 
împrejurimi - albitorii ,  apretorii,  vopsitorii şi ţesătorii care 
lucrează �a Tăzboaie mecarice ; •la B arns�ey - ţes ătoii ; la 
SpdtalfieJds - ţesătoii din industnia m ătăsii ; l a  Notlngham 
- muncitorii din industria dantelei, iar în districtul Birmin
gham şi în multe alte localităţi - muncitori de cele mai dife
rite profesiuni. Cu fiecare poştă sosesc noi veşti referitoare la 
greve. Incetarea lucrlui a c ăpătat un caracter epidemic.  
Ficare grevă mare, ca cele d e  la Stockport, Liverpool etc. , 
generează inevitabil o serie întreagă de greve mi mi ci, întru
cît o mare parte dintre muncitori nu sînt în stare să lupte cu 
succes împotriva patronilor fără a cere sprij inul tovarăşilor 
lor muncitori din alte părţi ale regatului ,  iar aceştia din 
urmă, p entru a veni în ajutorul confrţilor lor, formulează şi 
ei cereri de majorare a s al ariilor. La aceasta se adarugă faptul 
că pentru fiecare localitate a devenit o chestiune de onoare 
şi de interes general să nu accepte condiţii mai proaste, pentru 
a împiedi ca astfel izolarea tovarăşilor lor muncitori in lupta 
lor. De aceea grevele dintr-o localitate p rovo acă greve în lo
calităţile cele mai îndepărtate. In unele cazuri , rvendicările 
cu privire la majorarea salariilor nu reprezintă altceva decît 
revendicări în ce priveşte reglementarea vechilor datorii ale 
patronilor. Aşa a fost .în timpul marii greve de la Stockport. 

12 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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In ianuarie 1848, fabricanţii de la Stockport au redus u 
1 0 %  salariile tuturor categoriilor de muncitori industriali. 
A.ceastă reducere a fost ac ceptată cu condiţia ca la prima în
viorare a conjuncturii aceste 10 % să fie res tabilite. Potivit cu 
a ceasta, la încputul lunii martie 1853 muncitorii le-au amin
tit patronilor lor de sporul promis de 10 % . Deoarece nu au 
putut ajunge la un acord cu patronii, muncitorii au declarat 
9.revă ; la a ceastă grevă au luat parte peste 30.000 de munci
tori. In majoritatea cazurilor muncitorii industriali au declarat 
răspicat că au dreptul asupra unei părţi din veniturile pe care 
ţara şi mai ales p atronii le obţin de pe urma prosperităţii. 

Trăsătura .caracteristi că a grevelor actuale este faptul că 
au început în păturile de jos ale muncitorilor n ecalificaţi 
(care nu lucrează în fabrici) , aflaţi acum sub influenţa directă 
a emigraţiei, cu alte cuvinte faptul că ele au început în dife
ritele pături de muncitori nepermanenţi şi că abia mai tîrziu 
au cuprins proletariatul din fabri cile situate în marile centre 
industriale ale Marii Britanii. Inainte însă grevele începeau 
întotdeauna în păturile de sus ale mncitorilor industriali, 
printre mecanici,  ţesători etc . ,  extinzîndu-se apoi în p ăturile 
de jos ale acstui uriaş roi industrial şi 1cup rinzînd abia la 
urmă şi pe muncitorii nepermanenţi. Acest fenomen trebuie 
atribuit exclusiv influenţei emigraţiei. 

Există o c ategorie de filantropi şi chiar de socialişti care 
c onsideră că grevele prejudiciază serios interesele „munci
torilor inşişi" şi de aceea ei îşi propun să găs ească un mij loc 
de a asi gura s alarii medii permanente. Fără s ă  mai vorbim 
de fptul că existenţa ciclurilor industriale, cu diferitele lor 

faze, exclud posibilitatea unor salarii medii de acest fel, eu sînt, 
dimpotrivă, c onvins că creşterea şi scăderea altenativă a 
s alariilor şi conflictele continue care se nasc pe această bază 
între patroni şi muncitori constituie în actuala organizare a 
producţiei un mijloc indispensabil pentru a trezi energia oa
menilor muncii, pentru a-i uni într-o singură mare uniune în 
vederea luptei împ otriva abuzurilor clasei guvenante şi 
pentru a-i împiedica să devină nişte apaUce şi obtuze unelte 
de producţie, mai mult sau mai puţin bine hrănite. Acela care 
într-o societate bazată pe antagonismul dintre clase vrea să 
împiedi ce sclavia nu numai în vorbă, i şi în faptă, trebuie 
să se decidă p entru război. Pentru a putea aprecia în mod just 
iportanţa grevelor ş i  a uniunilor muncitor�ti nu trebuie să 
ne lăsm indŞi în eroare de Îliprejurarea c ă  rezultatele lor 
economi ce par a fi neîns emnate, ci să avem în vedere înainte 



Politica Rusiei fată de Turcia 179 

de toate consecinţele lor morale şi politice. Fără fazele alter
native prelungite de stagnare, prosperitate, activitate febrilă, 
criză şi profund declin prin care trece industia modernă în 
cicluile ei periodice, fără creşterea şi reducerea salaiilor care 
rezultă din această alternare a fazelor şi fără starea perma
nentă de război dintre p atroni şi muncitori, strîns Jegată de 
aceste os cilaţii ale salariilor şi profiturilo r, clasa muncitoare 
din Marea Britanie şi din întreaga Europă ar fi o masă strivită, 
intelectualiceşte înapoiată, pasivă şi docilă, a cărei eliberare 
prin p ropriile forţe ar i la fel de imp osibilă ca şi aceea a scla
vilor din Grecia şi Roma antică. Nu trebuie să uităm că gre
vele şi uniunile iobagilor au stat la o riginea comunelor me
divale şi că ac este comune au fost la rîndul lor leagănul 
actualei burghezii guvernante. 

Intr-unul din ultimele mele aicole am arătat ce impor
tanţă treuie să capete p entru mişcarea cartistă din Anglia 
actuala luptă a muncitorilor *. Prsupunerile mele au fost 
confirmate de rezultatele obţinute în primele două săptămîni 
ale campaniei redeschise d e  liderul cartist Enest Jones. După 
um ştiţi, primul mare miting în aer liber urma s ă  se ţină pe 
colina de la Blackstone-Edge. La 19 ale lunii trecute s-au în
trunit acolo delegaţii gruipurilor cartiste din comitatele 
Lancashire şi Yorkshire şi au format un consiliu de delegaţi. 
Petiţia lui Enst J ons, în care se cere adopta'fea unei Carte, 
a fost aprobată în unanimitate, ca şi petiţiile prezentate din 
p artea adunărilor care au avut loc în <eele două comitate. S-a 
hotărît ca p rezentarea petiţiil or comitatelor Lancashire şi 
Yorkshire s ă  fie încredinţată d-lui Ansley Pellatt, deputat din 
partea circumscripţiei Southwark, ·care a acceptat să prezinte 
în parlament toate petiţiile cartiste. Cît priveşte mitingul 
general, nici cei mai mari optimişti nu şi-au putut închipui 
că va putea avea loc, p entru că era o vreme îngrozitoare, 
furnma se înteţea 1cu fiecare clip ă, şi de sus tuna u găleata. 
La început şi-au făcut apriţia numai mici grupuri răzleţe, 
care urnau dealul, dar foarte curînd au început să se ivească 
grupuri mai numeroase, şi de p e  o colină de unde se deschide 
> vedere asupra văilor din împrejuri.i se zăreau pînă la 
mai depTtări, atît dt priirea putea să irăJbată prin per
deaua deasă d e  ploaie, şirui înguste, dar neînrerupte, de 
oameni care s e  îndreptau spre colină, înaintînd de-a lungul 
drumurilr şi cără.lor cam, porind din localităile înveci
nate, duc spre Blacstone-Edge. La ora fixată pntru începe-

* Vezi volumul de faţă, p ag. 1 42-145. - Nota Red. 

1* 
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rea miingului, peste 3.000 de oameni se aflau adunaţi pe 
colina de la Blackstone-Edge, la mare depărtare de orice aş
zări Sau .clădiri, iar în impul lungilor discursuri ale ora
torilor, partiipanţii •la miting au rămas pe loc, în ciuda ploii 
torenţiale care cădea fără încetare. 

Rezoluţia prezentată de d-l Edward Hooson, în care se 
arăta că „rlele sociale de care suferă clasia muncitoare din 
Anglia constituie rezultatul unei legislaţii de clasă şi •că sin
gurul remediu împotriva nei asemenea legislaţii de clasă 
este adoptarea Cartei poporuli" , a fost susţinută de d-l 
Gammage, membru în Comitetul executiv cartiist 155, .şi de 
d-l Enest Jones. Dm mai jos cîteva extrase din discursurile 
acestor oratori. 

„Rezoluţia propusă - a spus d-l Gammage - arată că relele de care 
suferă popoul constituie rezultatul unei legislaţii de lasă. Eu crd că 
nimeni dintre cei •care au llărit desfăşurarea evnimentelor nu va 
tăgădui justeţea acestei afinnaţii, Aşa-nlllita Cameră a comunelor a 
rămas s-dă la toate plingerile poporului, iar atnei cind acesta işi ridica 
glasul pentru a-şi spune durerile, oa11enii cre se prelindeau a fi repre
zentanţii naţiunii ii dntimpinau cu ironii şi batj ou,ri ; dcă iîsă printr-o 
întîmplare vcea poporului pătrundea intre zidurile acestui înalt for, ea 
era întotdeauna înnăbuşită de srigătele majorităţii ticăloase a legislatori
lor noşri de clasă. (Aplauze puternice). Camera comunelor nu nuai 
că refuza Să satisfacă revndicările drpte aJe mselor populare, ci 
refuza chir să cerceteze situaţia �r socială. Vă amintiti, desigr, cu 
toţii că acum citva timp d-l Slaney a prezentat in Camera comunelor o 
propunere cu privire la numirea unei comisii permanente penru cer
cetarea condiţiilor de viaţă le poporului şi stabilirea unor măsuri penru 
îndreptarea Jr ; dar Camera era atît de hotărîtă să evite discutrea 
acestei problme, incit in mmentul prezentării acestei propuneri nu se 
aflau in bănci decit 26 de deputaţi şi de aceea şedinţa a fost aminată. 
(Strigăte putenice : „Ruşine, .şine I " ) . a o nouă prezentare a propu
nerii, nu numai că d-l Slaney nu a avut sucs, dar, după oit îşi amin
teşte ratorul (d-l Gmage), din 656 de onorabtli gentlemeni, numai 19 
s-au declarat de acord să ia în discutie această problemă. Crd că dacă 
vă voi vorbi dspre situaţia reală a p�orului, veţi fi de cord cu mine 
că există molive mai mult deott sufiiente penru cercetarea acestei 
probleme. Economiştii afimă că prodcţia anuală a ţării noastre este 
evaluată la 820.00.000 1. st. Considerind că în Regatul Unit există 
5.000.00 de fnil de mncitori şi că vnitl mediu al fiecăreia din 
aceste familii ste e 15 şilingi pe săptămînă, cea ce mi se p&e a fi 
de altfel o cifră prea ridicată faţă de venitul lor real (strigăte : 
„Chiar mult prea ridâcată I " ) ,  - luîd touşi rept cifră medie 
aceşti 15 şilingi, constatăm că n imensa lor producţie anuală mun
citorii nu primesc decH suma j alnică de 1 95.000.000 (strigăte : „Ru
şine ! " ) ,  iar tot restul intră în buzunarele praziţlor de prprietari fun
ciri, ale cămătarilor .şi ale lasei cpitaliste in generat Mai e nevoie 
să demonstrăm di aceşti oamni sint nişe .îhari ? Ci mai mari hoţi 
nu sint cei care se află închişi :înxe zidrile :închisorilor, nu, cei mai 
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mari şi mi abii dintre hoţi sînt cei ce jefuiesc ptporl cu ajutorul unor 
legi pe care ei înşişi ae-au făct, şi ceastă hoţie de mari poporţii con
stituie adevărata cauză a tutror micilor hoţii care se săvlrşsc in 
ţară„. • 156 

Trecînd poi la analiza componenţei Camerei comunelor, 
d-l Gammage a arătat că, arvînd în vedere din care clase fac 
parte membrii acesti for şi ce clase repreZintă ei, este de 
neconceput ca între ei şi milioanele de muncitori să poată 
exista vro înţelegere reciprocă dt de slabă. ln concluzie, a 
spus oratorul, poporul trebuie să .. şi lmurească bine care sînt 
drepturile sale sociale. 

D-l Enest Jones a spus : 

„Proalamrn stăd revendicarea noasră ca aicestă Cartă să devină 
lege. (Aplauze putrnice). Vă chem să reveniţi în rîndmHe Cstei mri 
mişcări, pntru că sînt convi.s că a sosit mIlentul pentru o asemenea 
acţiune, că sccl ei depinde cum de voi, şi dorec din toată inima 
să nu pierdeţi mmentul prielnic, lnviorarea in industrie şi în c omerţ, 
precum şi igraţia vă asigură pnu lllent o anumită frţă, şi de 
felul om o veţi folosi depinde viitorul vostru. Dacă o veţi folosi numai 
pentru satisfacrea nevoilor voastre curente, vă aşteJptă o înfrîngere 
de indată ce îprejurările actuJle se vor scmba. Dar dacă vă veţi folosi 
forţa nu numai penru Qntărrea poziţiilor voStre actuale, ci şi pentru 
sigurarea celor viitoare, veţi triumfa supra tuturor duşmanilor voştri. 
D.că înviorarea idustriei şi comerţu1ui, precum şi emigraţia constitiie 
izvorul forţei vosre, această forţă va trebui să dispară o dată cu 
sfîrşitul acestei înviorări şi cu sistarea migraţiei şi, dacă nu vă veţi 
consolida poziţiile a.cum, veţi cădea într-o robie mi grea decît ricîd 
în trcut. (Strigăte : „şa e I Aşa e I " ) .  Mai mult chiar, cauzele care 
generează forţa voastră de Stăzi vor dvni foarte coond izvorul slă
biciunii voastre. Emigraţia, care rduce numărul bratelor de muncă, 
va încpe foarte curînd să rducă În şi mai mare măsră cerrea de 
braţe de muncă„. e va produce o stanare în comerţ, şi eu vă întreb 
tn ce măsură sînteti prgătiţi s-o înfruntaţi ? Voi particpaţi la glorioasa 
mişcare a muncitlor pnru reducerea zhlei de muncă şi pentru mă
rirea salarilor şi aţi obţinut într-adevăr oîte ;eva în această direcţie. Dar 
iţi atenţi I Nu le-aţi obţinut rin p arlament. Fiţi aitenţi I Planul patro
nill' se mătorul : să Ie dm ga,ifacţie făcîdu'le ei icocesii, dar 
să nu le acordăm nici o lege I Să nu admitm ca vrel proiect de lege 
privitl' Ja salarii să reJcă prin parlamet, dar să plicăm în fabrici 
unele dintre prevderile llli asemenea lgi. (Strigăte : „cltaţi I " )  
Sclavii salaiaţi işi v r  spune atunci : «Nu .vm nevoie d e  vreo orga
nizaţie politică care să lupte pentu lgiferarea zilei de muncă de 
10 .ore sau pentru legi privind reglementarea salaritlor. Noi m obţinut 
singi satiSfc erea doleanţlor nosre, fără parlment». Da, dar vă veti 
putea Păstra cuceririle fără �rlnnent ? Cui se d.toreşte victoria voastră ? 
Inviorănii în industrie şi cmerţ. Cine vă va răpi roadele vktoriei ? 
Stagnarea �n industrie şi comerţ. Patronii vştri ştiu acest luru. De 
aceea ei vă ·reduc ziua de mncă, vă măresc salariile sau vă înapoiază 
partea pe cre au reţinut-o, în spranţa că veţi renunţa la crearea unei 
orgnizaţii politice proprii în vederea acstui scop. (Aplauze) . Ei reduc 
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ziua de muncă ştiind forte bine ca m curînd vor trebui să restrîngă 
din nou activitatea fabricilor lor, ei vă majorează salariile şiind foarte 
bine că în crind nu vor mai trebui în genere să plătească salarii la 
multe mii de muniori. Dr in acelaşi timp ei - şi în spcial fabricanţii 
din comitatele centrale - vă spun că chiar dacă legile care nu le convin 
ar trece prin parlament, aceasta n-ar face decît să-i detemine să caute 
alte mijloace pentru a vă j efui - iată care este sesul real al decla
raţiilor lor. Aşadr, în primul rînd, nu puteţi obţine votarea legilor de 
care aveţi nevoie, deoarce nu aveţi un palament al poporului, iar în 
l doilea rînd, chiar dacă asemnea legi ar fi votae, fabricanţii, după 
cum afirmă ei înşişi, vor şti să le eludeze. (Strigăte putenice : „Aşa e I ") 
Şi acum vă întreb : In ce măsură sînteţi pregătiţi pentru viitor 1 n ce 
măsură folosiţi uriaşa forţă pe care o posedaţi pentru moment 1 Căci 
v eţi fi cu totul nputincioşi şi veţi pierde tot ce aţi cîştigat dacă nu vă 
veţi pregăti de pe acum. Şi tomai de aceea ne-am întrunit astăzi aici, 
pentru a vă arăta în ce mod vă puteţi păstra şi lărgi cuceririle. Unii 
cred că o organizaţie crtistă ar putea să constituie o pidcă în calea 
mişcării muncitoreşti. Adevărul însă este că numai o sfl de organi
zaţie o poate duce la victorie„. Salariaţii nu se pot lipsi de patroni atîta 
timp cit nu-şi pot procura singuri de lucru. Dar ei nu-şi pot procura 
singuri de lucru atîta timp cit nu se află în stăpînirea mijloacelor de 
muncă : pămintll, creditul şi maşinile. Ei nu vor ajunge niciodată în 
stăpînirea lor atîta tiimp cît nu lichidează monopolul asupra pămîntului, 
asupra banilor şi Cllerţului, ceea ce însă nu pot face fără să fi cucerit 
puterea de stat. De ce revendicaţi o lege cu privire la ziua de munci 
de 10 ore 1 Dacă nu e nevoie de putere politică pentru a asigura munci
torilor libertatea, de ce vă adrsaţi în genere prlamentului 1 De ce nu 
vă mutaţi acivitatea direct în fabrici 1 Pentru că voi ştiţi şi simţiţi, 
pentru că prin însăşi acţiunea voastră cofimaţi În mod tacit că fără 
cucerirea puterii politice nu e posibilă eliberarea socială. (Aplauze pu
tenice). De aceea vă atrag atenţia asupra temeliei puterii politice, asupra 
v)tului universail, asupra Cartei. (Aplauze entuziaste) . „.Unid ar putea 
să spună : «De ce să nu aşteptăm ivirea crizei, cind milioane de oameni 
ni se vor alătura de la sine 1» Penru că noi dordm o mişcare care să 
nu fie generată de sentimentul primejdii şi l neliniştii, ci să fie baz.tă 
pe convingerea bine cumpănită şi pe forţa morală. Noi vrem să nu vă 
lăsaţi antrenaţi de o Pnire de mment, i să urmaţi glasul raţiunii. 
De aceea vă îndemnăm să reficeţi organizaţia noastră, ca să puteţi .tă
pîni stihiile, în loc să deveniţi o jcărie a lor. Stagnarea în cmerţ va fi 
din nou însoţită de o revoluţie pe continent, şi ni trebuie să înălţăm 
farul trainic al cartismului, ca să lmineze calea în hasul provocat de 
furtună. Ca atare, noi proclamm astăzi renaşterea mişcării noastre şi, 
pentru a obţine recunoaşterea ei oficială, ne-am adresat prlamentului, 
nu pentru că ne aşteptăm că acsta va aproba petiţia noastră, ci pentru 
că vrem să-l folosim ca tribună, şi anume ca cea mai potrivită tribună 
pentru a anunţa lumii învierea noastră din morţi, Da, aceiaşi oameni 
care au vestit nu de mult moartea noastră vor avea plăcerea îndoielnici 
de a anunţa lumii învierea noastră, iar petiţia noastră nu este dcit 
actul oficial care anunţă lumii a doua noastră naşere• .  (Aplauze 
puternice) 157• 

Rezoluţia d-lui Hooson şi petiţia către parlament au fost 
adoptate în unanimitate şi u mare entuziasm atît în acest 



Politica Rusiei fată de Turcia 183 

miting cit şi la mitingurile următoare care au aut loc în 
ursul săptămînii. 

La mitingul de la Blackstone-Edge, Enest Jones a anunţat 
moartea lui Benjamin Ruston, muncitorul care a prezidat 
acum 7 ani marele miting cartist iinut în aceeaşi localitate m. 
El a propus ca funeraliile lui Ruston să fie transformate 
într-o mare demonstraţie politică, în legătură cu mitingul 
cartist de la W est Riding p entru adoptarea Cartei. Astfel, 
a spus Enest Jones, funeraliile acestui veteran vor fi făcute 
cu toată cinstirea cuvenită. Şi trebuie să remarcăm că analele 
democraţiei britanice nu cunosc o demonstraţie de proporţiile 
celei prilejuite de rfacerea organizaţiei •cartiste la West 
Riding şi de funeraliile lui Benjamin Ruston, care au avut loc 
duminica trecută ; la Halifax se adunaseră peste 200.000 de 
oameni, cifră care nu a fost atinsă pînă acum nici în vremurile 
cele mai agitate. Celor care nu cunosc societatea engleză 
decît sub aparenţa ei obtuză, apoplectică, le-aş recomanda 
să asiste la asemenea adunări muncitoreşti şi să arunce o pri
vire în adîncurile unde clocotesc forţele chemate să distrugă 
această societate. 

Guvernul de coaliţie a cîştigat bătălia preliminară în pro
blema Indiei : propunerea lordului Stanley cu privire la amî
narea adoptării unor măsuri legislative a fost respinsă cu o 
majoritate de 1 84 de voturi. Treburi urgente mă obligă să 
min pe altă dată comentariile pe marginea acestui vot. 

Sis de K. Mxx la l iulie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.819 
din 14 iulie 1 853 

Semnat : K a r  1 M a r x  

e tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Trds dn limba engleză 



184 

Karl Marx 

Problema războiului din Turcia. 
Ziarul „New York Tribune " în Cmera comunelor. -

Guvernarea Indiei 159 

Londra, marti 5 iulie 1853 

La 24 iunie curierul a adus la Pete1iburg comunicarea că 
supraultimatumul rus a fost respins de Reşid-paşa şi trei zile 
mai tîrziu un curier special d'cea prinţului Gorceakov ordinul 
de a trece Prul şi de a ocupa Plncipatele dnrene. 

Guvenul austriac l-a trimis pe ·contele Gyulay într-o mi
siune extraordinară pe lingă ţarul Rusiei, fără îndoială pentru 
a-l preveni pe acesta că orice război general în Europa im
plică pericolul unei revoluţii. Răspunsul cabinetului rus în 
cazul de faţă poate fi ghicit după răpunsul pe care l-a dat 
aceleiaşi puteri, la un demers similar, în 1829. Iată conţi
nutul lui : 

„ln legătură cu aceasta, •Cabinetul austriac arată din nou toate mo
tivele de nelinişte generate de fierberea care, după Părerea sa şi potrivit 
informaţiilor de care dispune, domnşte' nu numai într-o singură ţară, 
precum şi progSul pe care l-au înregistrat an ultmu1 timp tendinţele 
revoluţionare. ceste temeni sînt exprimate desebit de clar in scrisoa
rea împăraJtului Franz" (către Nikoli) . „Deprte de noi gîndul de a 
nega primejdiile asupra cărora ne atrage a:enţia Austria. Intrucît, dato
rită unor influenţe străine, Îlpotrivirea Porţii ca,pătă caracterul unei 
încăpăţinări, ceea ce - în pofida dorinţelor şi speranţelor noastre -
intlrzie rezolvarea acestei crize, impunîndu-ne chiar dublarea eforturilor 
şi noi sacrificii, Rusia este nevoită mi mult ca ori:înd să-şi concentreze 
atenţia asupra intereselor care privesc nemijlocit onoarea ei şi bună
starea supuşilor ei. In virtutea acstui fapt, mijloacele pe c aTe ea le-ar 
putea opune ni izbucniri a spiritului revoluţionar în restul Europei 
vor fi în mod necsar imobilizate în momentul de faţă. e aceea, dinke 
toate puterile, Austria este cea mai interesată în încheierea păcii, dar 
a unei p ăci care să fie onorabilă entru împăraJt şi avantajoasă pentru 
iperiul său. Dacă tratatl pe care ar trebui să-l semnăm nu ar avea n asmenea cancter, g�eutatea şi influnţa politică a Rusiei ar primi 
o lovitură fatlă ; Rusia şi-ax pierde prestigiul ca forţă de prim rang, 
iar sprdjinul moral pe care, in eventualitatea unar împrejurări nepre
văzute, r putea fi chemată să-l acorde puterilor prietene şi aliate ar fi 
Upsit de vigoare şi de eficacitate•. (Msajul secret al contelui Nessel
rode către d-l Tatişcev din 12 februarie 1 829, Petersburg) 111• 
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ln numărul de sîmbăta trecută, ziarul „Press " a publicat 
ştirea c ă  ţarul, iritat de atitudinea Angliei şi mai ales a lor
dului Aberdeen, a dat instrucţiuni d-lui Brunnov să nu mai 
întreţină nici un fel de relaţii cu a.est b ătrîn „de treabă" , ci 
să se limiteze la raporurile sale oficiale u ministrul aface
rilor extene. 

Ziarul „Lloyd" mi din Viena, o rganul magnaţilor bancari 
din Austria, se pronunţă foarte hotărît pentru o apropiere 
între Austria, Anglia şi Franţa 1n vederea contracarării poli
ticii agresive a Rusiei. 

Vă amintiţi, p robabil, .că la 14 aprilie guvenul de coaliţie 
a suferit o înfrîngere în legătură cu propunerea privitoare la 
dsfiinţarea impozitului pe anuuţuri *. La 1 iulie el a înregis
trat alte două înfrîngeri în aceeaşi p roblemă. In ziua aceea, 
d-l Gladstone a popus c a  imp ozitul pe anunţuri să fie redus 
de la un şiling şi 6 pence la 6 p ence şi extins asupra tuturor 
anunţurilor publkate în reviste, broşuri şi orice alte publi
caţii. Amendamenul d-lui Milner Gibson, c are p revdea des
fiinţarea tuturor impozitelor existente pe anunţuri, a fost 
respins cu 1 09 voturi contra 99. Cînd dup ă aceasta partizanii 
d-lui Gladstone, crezînd că au cîştigat victoria, au p ărăsit 
Camera pentru a se duce la dineuri sau la balul de la curte, 
d-l B right a luat cuvîntl şi a mlit o cuvîntare imprio 
nantă împotiva impozitelor p e  Ci.oştinţe î n  general şi î n  
p ecial împotriva taxei de timbru şi a impozitului p e  anunţur�. 
Reproduc din această cuvîntare cîteva pasaj e care pot pre
zenta interes pentru dv. : 

„El (d1 Bight) a spus că ţine în mină un ziar de acelaşi format ca 
şi orice alt cotidian londonz fără supliment şi că, după părerea sa, 
acest ziar nu este cu nmc mai prejos de orice ziar care apare da Londra. 
Este tipărit ou caractere mai frumoase decît orice cotidian londonez. 
Hîrtia ste excelentă şi corespunde întru totul cerinţelor unui ziar. ln 
privinţa tiparului, ziarul acesta cu greu r putea fi întrecut, iar în cea 
ce priveşte conţinutul, e mai bogat decît orice ziar londonez de acelaşi 
format. Pagina întîi, a doua şi a treia sînt pline de anunţuri. Numărul 
ClPrinde un articol amplu dspre cercetările Asociaţiei de artă din Ame· 
rica, un articol de fond c are trece în ·rvstă lee ştiri din Europa, 
un articol de fond conscra.t dezbatrilor supra pscuitului, precum şi 
n arcol de fond cu care l (d-l ight) este înru totl de acord şi 
în care se arată că baochetele publice costituie o calamitate publică. 
(Exclamaţii : „Just, just 1• Rîsete) . Oratorul arată că a ,vut prilejul să 
citească articole care din punctul de vedere al stilului erau, poate, mai 
fumos scrise, dar că niciodată nu a întilnit articole mai folositoare şi 
cse pe n ton mai corepunzător. Ziarul cnţine de asemenea articole 

* Vezi volumul de faţă, pag. 61 şi 75. - Nota Red. 
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c a : «Trei zile după întoarcerea din Europa», «Sosirea vaporului ,,Asia•»,  
prcum şi o prezentare succintă a ultimelor ştiri din Europa. ln ceea ce 
priveşte Marea Britanie se publică un articol în care bugetul prezentat 
de onorabilul gentleman * este supus unei analize amănunţite. Unele 
dintre prevederile bugetului sînt aprobate în acest articol, altele sînt 
criticate ; cit priveşte tezele şcolii din Manchster, ele nu sînt aprobate 
de lc 1 62• (Rîsete) . Urmează apoi o dare de seamă asupra vizitei d-nei 
Stowe la Edinburgh, un articol lung din ziarul londonez «Times» despre 
situaţia grea a croitorilor, corespondenţe din Grecia, Spania şi din alte ţări 
de pe continent, un articol despre alegerile din Ahlone şi despre ale
gerea .în parlament a consilierului jridic l coroanei cu o majoitate 
de exact 1 89 de voturi, împrejurare de un interes îndoielnic pentru 
cititorul american I Ziarul conţine de asemenea cîteva coloane cu ştiri 
obişnuite şi tabele foarte minuţioase cu privire la situaţia comerţului şi 
a pieţei. Ziarul face o propagandă sistematică împotriva consumului de 
băuturi alcoolice şi împotriva sclavajului, şi el [Bright] îşi îngăduie să 
afirme că în prezent nu există l a  Londra un ziar mai bun decît acesta. 
Denumirea acestui ziar ste «New York Tribune» ; în fiecare dimineaţă 
el apare regulat pe masa fiecărui muncitor din New York care este 
dispus să cheltuiască 1 penny p entru cumpărarea lui. (Exclamaţii : "Au
ziţi, auziţi ! " ) . Oratorul ar dori să pună guvernului următoarea .întrebare : 
Cum se face şi pentru caire scop util, pentru care considernte fiscale, se 
îngăduie ca muncitorul fondonez să aibă de plătit 5 pence pentru un 
ziar de dimineaţă, în timp ce concrentul său direot de la New York nu 
cheltuieşte p entru cumpărarea ziarului dcît 1 p enny 1 In văzul lumii 
întregi ne întrecem cu Statele Unite ; dar dacă muncitmii noştri sînt 
nevoiţi fie să se lipsească u desăvîrşire de ziar, fie să plătească pentru 
l 5 pence, fie să se ducă la ciciumă pentru a-l citi, în timp ce mun
citorul din Statele Unite şi-l poate cumpăra cu 1 penny, este cu putinţă 
oare în asemnea împrejurri o concurenţă în condiţii de egalitate între 
muncitorii din cle două ţări 1 Este ca şi cm s-ar afirma că un comer
ciant din Anglia care n-a văzut nicidată o Hstă de preţuri r putea 
să-şi conducă afacerile la fel de uşor ca un comerciant care se bucură 
în fiecare zi de acest avantaj. (Exclamaţii : „Just, just ! ") „. Dacă minis
trul de finanţe va ridica obiecţii împ oriva celor spuse, oratorul îi va 
dclara pe loc şi fără ezitare că obiecţiile sale izvorăsc din teama 
ascunsă pe care i-o inspiră libertatea prsei ; atunci cînd onorabilul 
gentlman a vorbit dspre dificultăţi financiare, aceasta, afirmă oratorul, 
nu a fost decît un p aravan p entru camuflarea temerilor sale ascunse că 
poporul ar putea să dobîndească libertatea presei şi izvoare mai ample 
de informare politică. (Exclamaţii :  „Just ! " ) .  Numai teama că presa va 
deveni liberă a dictat menţinerea impozitului de 6 pence pe anuaţuri, 
sub pretextul că ar fi necsar pentru asigurarea veiturilor pe care le 
aduc taxele de imbru• .  

După aceasta, d-l Crawford a propus ca cifra de  6 pence 
să fie înlocuită cu O (zero) pence. D-l Cobden a declarat că 
sprijină această propunere şi ,  ca răspuns l a  afirmaţia d-lui 
Gladstone că ipozitul pe anuuţuri nu poate influenţa în mod 

* - Gladstone. - Nota Red. 
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serios răspîndirea ziarelor ieftine, i-a amintit declaraţia fă
cută de d-l Horace Greeley în faţa comisiei care a dezbătut 
această problemă în 185 1 .  

„D-l Greeley a fost unul dinre comisarii marii expoziţii şi proprie
tarul ziarului la care s-a referit chiar acum stimatul său prieten, d-l 
Bright. întrebat care ar fi efctele introducerii impozitului pe anunţuri 
în America, el a răspuns că ast impozit ar duce la ruină ziarele 
mericane". 

Atunci a luat cuvîntul lordul John Russell, declarînd pe 
un ton destul de enervat că nu ar putea fi considerate oneste 
încercările celor care vor ca, în lipsa unei mari părţi dintre 
membrii Camerei, să se revină asupra unor hotărîri luate an
terior. Lordul John uitase, desigur, că în legătură cu aceeaşi 
problemă a impozitului pe anunţuri colegii săi fuseseră înfrînţi 
la timpul lor cu o majoritate de 40 de voturi şi că acum au 
avut o majoritate de numai 10  voturi. 1n pofida poveţelor lor
dului John în materie de scrupulozitate „constituţională" , 
propunerea d-lui Gladstone pentru menţinerea unui impozit de 
6 pence pe fiecare anunţ a fost rspinsă cu 68 de voturi contra 
63, iar amendmentul d-lui Crawford a fost adoptat cu 70 de 
voturi contra 6 1 .  D-l Disraeli şi prietenii săi au votat împreună 
u reprezentanţii şcolii din Manchester. 

Vrînd parcă să sublinieze uriaşa importanţă a problemei şi 
vasta ei amploare, Camern comunelor a dat dezbaterilor des
pre India un caracter neobişnuit de amplu şi de prelungit, deşi 
trebuie spus că ele nu au fost cîtuşi de puţin profunde şi nici 
nu au prezentat vreun interes dosebit. Votarea, asigurînd mi
nisterului o majoritate de 322 de vo turi contra 142, a avut un 
rezultat diametral opus caracterului dezbaterilor. In timpul 
acestora, cabinetul nu a cules decît spini, şi sir Charles Wood 
a jucat rolul măgarului însărcinat oficial să-i mănînce. Vota
rea, dimpotrivă, nu a adus decît roze, iar ir Charles Wood a 
fost proclamat un J doilea Manu. Aceiaşi oamei care prin 
argumentele lor au combătut proiectul guvernului l-au apro
bat prin voturile lor. Nici unul dintre susţinătorii proiectului 
de lege nu a cutezat să-i justifice fondul ; dimpotrivă, sus
ţinînd proiectul, toţi au căutat să se justifice  : unii sub cuvînt 
că  el r eprezintă, totuşi, o părtidcă dintr-un ansamblu de mă
suri just concpute, alţii sub cuvînt că, în fond, l nici nu cu
prinde vreo măsură. Primii afirmă că vor retuşa legea în ca
drul comitetului ; ceilalţi declară că-i vor smulge toate penele 
pseudoreformatoare cu care a fst împodobită. 
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Guvernul a ieşit învingător p entru ică mai mult de jumă
tate din opozi1ia tory disp ă.se din bnci, iar o mare parte 
dintre cei r.şi, în frunte cu Herries şi Inglis, trecuse de 
partea lui Aberdeen. Din .cele 1 42 de voturi contra, 100 aparţin 
fracţiunii lui Disraeli, iar 42 riprezentanţilor ş colii din Man
chester, sprijiniţi de cîţiva irlandezi nemulţumiţi şi de dţiva 
independenţi. Opoziţia din sinul opoziţiei a salvat încă o dată 
guvernul. 

Răspunzîd la întrebările comisiei de anchetă, d-l Halliday, 
unul dintre funcţionarii Companiei Indiilor orientale, a 
declarat : 

„Fptul că în cdrl. prvederilor Cartei se acodă Companiei n
diilor orientale dreptri de arendă Pe timp de 0 de ani este considerat 
de băştinaşii din India ca o dare în rendă a lnsăşi populaţiei /ărW. 

De data aceasta Carta, .cel puţin, nu a fost reînnoită e o 
perioadă determinată, ci poate fi revocată oricînd printr-o ho
tărîre a parlmentului. Prin urmare, Compania, care pînă acum 
s-a bucurat de situaţia impunătoare de arendaş ereditar, va 
trebui s ă  se coboaTe la situaţia nesigură a unui arendaş fără 
garanţie în ceea ce priveşte durata arendării. Populaţia Indiei 
nu are decit de cişigat de p e  Ulla acestui fapt. Guvenul de 
coaliţie a reşit să transforme probl.a guvenării Indiei, ca 
şi toate celelalte chestiuni, într-o problemă deschisă. Cît pri
veşte Camera comunelor, ea şi-a dat încă o dată un certifi cat 
de p aupertate, m ărturisind prin acel aşi vot atît incapacitatea 
sa de a elabom o lege cît şi nedorinţa sa de a amîna elabo
rarea ei. 

De pe vrmea lui Aristotel, lumea este inundată de n
numărate studii ,  unele ingenioase, altele absurde, care în
cearcă să r ăspundă la întrebarea : cine trebuie să deţină pu
terea de stat ? Dar este p entru prima oară in analele istoriei 
cînd o adunare de înţelepţi legiuitori ai unui popor care dom
neşte aspTa altui p.por numărînd 1 56.000.000 de suflete şi 
populînd un teritoriu de 1 .368. 1 1 3 mile p ătrate s-a întrunit 
soln în şedinţă publică pentru a rezolva o problemă ne
obişnuită : cine dintre ei deţinea puterea fctirvă de a uverna 
un popor străin de 150.000.000 de suflete 1 In adunarea înţe
lepţilor britanici nu s-a găsit un Oedip care s ă  poată dzlega 
aeastă enigmă. Întreaga dzbatere s-a def�'at exclusiv în 
jurul ei, dar, cu toate că a avut loc şi o votare, nu s-a ajuns 
la nici o clarifi care în problema guvenării Indiei. 
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Faptul că India suferă de un defidt financiar cronic, că 
suportă sistmatic cheluieli de război excesive în tilp ce pen
tru lucrări publice nu se alocă nimic, că acolo ste în vigoare 
un sistem fiscal dplorabil şi că justiţia şi legislaţia se află 
într-o stare la fel de dplorabilă, faptul că aceste cinci puncte 
par a ·Constitui cele cinci paragrafe priJcipale ale Cartei Com
paniei Indiilor orientale, - toate acestea au ost stabilite în 
mod neîndoios în cursul dezbaterilor din 1853, la fel ca şi în 
dezbaterile din 1833 şi in cele din 18 13, ca şi în genere în toate 
dezbaterile precedente cu privire la India. Singurul lucru care 
a rămas nelămurit este următorul : care dintre partide poartă 
răspunderea acstei situaţii, 

Există, evident, un guvernator general al Indiei, învestit cu 
puterea supremă. Dar, la rîndul său, acest guvenator general 
se află sub tutela unui organ de guvernrnînt aflat în Anglia 
[home government] . Cine reprezintă acest organ ? Ministrul 
pentru problemele Indiei, care se ascunde sub titlul modest de 
prşdinte al Consiliului de ,control, sau cei 24 de directori ai 
Gompniei Indiilor orientale ? a inrarea in templul religiei 
indiene găsim o sfîntă trinitate ; o tinitate similară, dar nu 
şi divină, găsim la intrarea în templul guvenării Indiei. 

Dacă lăsăm la o parte, pentru moment, pe uvenatorul 
general, problma în discuţie se rezumă la  aceea a dublei gu
vernări, formă familiară mentalităţiâ engleze. Guvenul prin 
poi[ său e lege, iar Camera prin votul i U arătat că 
se cramponează de acest dualism. 

Cînd compania creată e negustoi-avlltuiei englezi, 
cuceind India pentru a stoarce bani din ea, a început să-şi 
exindă reprezentanţele comerciale penu a le da în cele din 
urmă proPorţiile unui imperiu, înd concurenţa dintre ea şi 
negustorii olandezi şi francezi partkulari a cpătat caracterul 
unei rivalităţi între naţiuni, guvenul nglz a început, bine
înteles, să se amestece în treburile Companiei Indiilor orien
tale şi astfel a apărut, în fapt dacă nu în drept, sistemul dublei 
guvernări a Indiei. Legea Pitt din 1784, care însna un com
promis cu compania şi care a pus-o sub supravegherea Con
siili de control, liansfomîndu-l totodată e acesta din 
urmă într-o anexă a guvem.ui, a colfimat, a reglemenat şi 
a statonicit de drpt şi de fapt acest sistem, spontan părut, 
al dublei uvenăi. 

Legea din 1833 a întărit Consiliul de control, a transformat 
pe acţionarii Companiei Indiilor orientale în simpli creditori 
cu creanţă ipotecară asupra veniurilor dn Idiile oientale, a 
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obligat Compania să-şi vîndă stocurile de mărfuri, a pus ca
păt existenţei ei comerciale şi, în măsura în care a menţinut-o 
ca organizaţie politică, a prfăcut-o într-un simplu agent de 
încredere al coroanei ; pe scurt, a procedat cu Copania In
diilor orientale aşa cum Compania obişnuia să procedeze u 
prinţii din Indiile orientale : după ce le lua locul, ea continua 
cîtva timp să guveneze în numele lor. De la 1 833 încoace 
Compania Indiilor orientale nu mai fiinţează lecit cu numele 
şi numai în măsura în care este tolerată. Dacă deci, pe de o 
parte, lichidarea definitivă a acestei Companii nu pare a pre
zenta nici o dificultate, pe de altă parte însă este cu totul 
indiferent dacă naţiunea engleză guvernează India în numele 
personal al reginei Victoria sau sub firma tradiţională a unei 
societăţi anonime. Totul pare a se reduce la o chestiune de 
formă, a cărei importanţă este foarte îndoielnică. In realitate 
însă problema nu este chiar atît de simplă. 

In primul rînd, trebuie să arătăm că Consiliul de control 
guvernamental, care îşi are sediul pe Cannon Row, este şi el 
o ficţiune, la fel •Ca şi Compania Indiilor orientale, care, după 
cum se crede, îşi are sediul pe Leadenhall Street. Membrii 
Consiliului de control nu sînt lecit un paravan sub care se as
cunde puterea s1premă a preşedintelui acestui Consiliu. In
uşi preşedintele nu este decît n membru de mina a doua, 
deşi independent, al cabinetului imperial. In India, mi se pare, 
se consideră că cel mai bun mijloc de a scăpa de un om care 
nu e bun de nimic este numirea lui în postul de judecător. In 
Marea Britanie, cînd un partid ine la putere şi nu ştie unde 
să-l căpătuiască pe unul dintre „oamenii si de stat" de mina 
a zecea, se consideră că cel mi bun luru este să fie numit 
preşedinte al Consiliului de control, succesorul Marelui Mo
gol - teste Carolo Wood *. 

Litera legii acordă Consiliului de control,  adică de fapt 
preşedintelui său, 

„toate drepturile şi împuternicirile de a conduce, supraveghea şi con
trola toate actele, operaţiile şi treburile Companiei Indiilor orientale, 
ca-e au vreo lgătură cu guvnarea posesiunilr indine sau cu veni
turile 1pe care le dc acstea • .  

Directorilor le este interzis 

„de a da, fără s ancţiunea Consiliului, oÎce fel de ordine şi instruc
ţiuni, de a expdia orice fel de depşe, crisori oficiale sau cmunicări 
în lgătră cu Idia sau ou guvernarea ei" .  

* - o dovadă n acestă privinţă ste .ls W. - Nota Red. 
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Directorii sîn t obligaţi 

„să pregătească istucţiuni sau ordine în orice problemă în temen 
de două s ăptămîni de la primirea ispoziţiei corespunzătoare a Consi
liului sau să transmită �a destinaţie ordinele acstuia referitoare la 
India " .  

Consiliul are dreptul de a controla toată corespondenţa 
Consiliului acţionarilor şi a Consiliului directorilor, toate de
peşele lor trrmise în India şi primi te din India, precum şi de a 
verifica scriptele lor. In sfîrşit, Consiliul directorilor numeşte 
un comitet secret, format din preşedintele său, vicepreşedin
tele său şi membrul său principal, care trebuie să depună 
jurămînt că  vor păstra secretul şi prin intermediul cărora 
preşedintele Consiliului de control poate transmite în India 
dispoziţiile sale personale în toate problemele politice şi mi
litare ; comitetul este deci un siplu organ de transmitere a 
ordinelor preşedintelui. Ordinele privitoare la războaiele îm
potriva afganilor şi Birmaniei şi la ocuparea Sindului au fost  
transmise prin acest comitet secret, Consiliul directorilor fiind 
tot atît de puţin informat asupra lor ca şi publicul în general 
şi ca şi parlamentul. Aşadar, pînă în prezent preşedintele 
ConsUiului de control pare să ii fost n adevărat Mare Mo
gol, păstrînd în orice caz puterea nelimitată de a face rău, 
de pildă puterea de a dezlănţui rzboaie dintre cele mai rui
nătoare, acoperindu-se tot timpul cu numele Consiliului di
rectorilor, care e lipsit de rspundere. Pe de altă parte însă, 
nici Consiliul directorilor nu este complet lipsit de orice pu
tere reală. Intrucît lui îi aparţine, de reulă, iniţiativa în do
meniul măsurilor administrative şi întrucît, în comparaţie cu 
Consiliul de control, el este un organ mai permanent şi mai 
stabil, cu metode tradiţionale de lucru şi cu o anumită cunoaş
tere a amănuntelor, Consiliul directorilor are în mod firesc 
puterea de a decide în toate problmele interne curente ale 
administraţiei. Consiliul directorilor numeşte, cu aprobarea 
coroanei, pe rprezentanţii puterii supreme în India - guver
natorul general şi consilierii lui -, avînd pe lingă aceasta şi 
dreptul nelimitat de a revoca pe funcţionarii superiori şi chiar 
pe însuşi guenatorul general, şa cum a procedat pe vremea 
lui sir Robert Peel u lordul Ellenborough. Dar nici acesta nu 
este privilegiul cel mai important al directorilor. Avînd n 
salariu anual de numai 300 1. st., ei sînt plătiţi în realitate 
pentru acordare de protecţii, propnînd pentru toate funcţiile 
ivile i militare un anumit numrr de candidaţi, din rîndul 
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c ărora guvernatorul general al Indiei şi guvenatorii provin
ciilor sînt obligaţi să completeze toate posturile la care popu
laţia indiană nu are acces. După ce -se stabileşte numărul de 
po sturi vacante pentru anul respectiv, ·acest număr se împarte 
în 28 de p ărţi egale, din care două revin preşedintelui şi vice
preşedintelui Consiliului directorilor, două preşedintelui Con
siliului de .control şi cîte una fiecărui director. Venitul anual 
de pe urma fiecărei p ărţi din numărul total al posturilor va
cante, folosite pentru acordări de protecţii, rprezintă arareori 
mai puţin de 1 4.000 de lire sterline. 

„Toate numirile - spune d-l Cmpbell - constituie in prezent un 
fel de feudă rezervată directorilor, intre care ste împărţită în a.5a fel 
incit fiecare dispune de partea sa după bunul său plac" 13• 

Este evident că înteaga administraţie swperioară a Indiei 
trebuie să fie p ătrunsă de spiritul care animă Consiliul direc
torilor, c ăci reprezentanţii ei sînt absolvenţi i şcolilor de la 
Addiscombe şi Haileybury şi sînt numiţi exclusiv datorită 
protecţiei directorilor. Nu mai puţin vident este c ă  acest 
Consiliu al directorilor, care împarte an Je n printre clasele 
de sus din Anglia posturi în valoare de aproape 400.000 1 . st., 
nu are a se teme de atacuri serioase şi chiar de nici un fel 
de atauri din partea opiniei publice dirijate de aceleaşi clase. 
Intr-unul din articolele viitoare dspre situaţia actuală a Indiei 
voi arăta caTe ste spiritul ce animă Consiliul directorilor. 
Pentru moment este de ajuns să spun c ă, în timpul dezbate
rilor care au loc ·În jurul problmei Indiei, d-l Macaulay a 
ipărat acest consiliu într-o manieră originală, invocînd argu
mentul c ă  el este incapabil de a s ăvîrşi tot răul p e  care ar 
putea intenţiona să-l facă ; de pildă, toate îmbunătăţirile au 
fost introduse în pofida lui şi în 1pt ă  îpotriva lui de către 
diferiţi guvernatori care au acţionat pe cont p ropriu. In felul 
acesta a fost interzis obiceiul sati 164, au fost desfiinţate revol
tătoarele taxe de tranzit �i a fost introdusă libertatea presei 
în Indiile orientale. 

Prin urmare, preşedintele Consiliului de control atrage 
India în războaie ruinătoare, acoperindu-se cu numele Con
siliului directorilor, ir Consiliul directorilor dezorganizează 
administraţia Indiei, acoperindu-·se cu numele Consiliului de 
control. 

Privind mai îndeaproape structura acestei administraţii 
hidoase, descoperim printre piloanele ei o a treia forţă, mai 
putenic ă  decît Consiliul de control şi Consiliul directorilor, 
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mai iresponsabilă, mai ferită de ochii opiniei publice şi in
accesibilă controlului ei. Preşedintele amovibil l Consiliului 
de control dpinde de funcţionarii permanenţi ai acestei insi
tuţii de pe Cannon Row, iar p entru aceşti funcţionari India nu 
se afl ă în India, ci pe Leadenhall Street. Dar cine-i stăpîn în 
Leadenhall S treet ? 

Două mii de lady vîrstnice şi de gentlemeni firavi, care 
p>sedă acţiuni indiene şi pentru care India p rezintă interes 
numai în măsura in care este vorba de încasarea regulată a 
dividendelor p rovenite din veniturile indiene, aleg 24 de di
rectori, care nu au alrt merit decî t acela de a fi posesorii unor 
acţiuni în sumă de 1 .000 1.  st. Comercianţi, bancheri şi direc
tori de la diferite societăţi se străduiesc în fel şi chip să p ă
trundă în Consiliul directorilor pentru a-şi putea aranj a mai 
bine afacerile lor p articulare. 

„Un bancher din City - spune d-l Bright - dispune de 300 de voturi 
în Compania lndiilor -rientale şi cuvîntul lui este aproape lege la ale
gerea directorilor". 

Prin urmare, Consiliul directorilor nu este dicît un organ 
subordonat al magnaţilor englezi ai banului. Consiliul astfel 
ales creează la rîndul său, afară de comitetul secret amintit 
mai sus, încă trei comitete, şi anume : 1) pentru problemele 
politice şi militare, 2) pentru chestiunile inanciare şi intene, 
3) pentru problemele veniturilor, justiţiei şi legislaţiei. ln fie
care an membrii acestor comitete îşi schimbă locurile prin 
rotaţie, astfel încît n financiar poate să fac ă parte într-un an 
din comitetul pentru p roblmele justiţiei, iar în anul următor 
din comitetul p entru p roblemele militare, şi nimeni nu are 
posibilitatea să 1conducă fără întrepere unul şi acel aşi de
p artament. lnsuşi modul de alegere a directorilor face ca 
aceste posturi să fie ocpate de oameni cu desăviîrşire ne
corespunzători, iar sistemul schimbului prin rotaţie anihilează 
definitiv şi acele rămăşiţe de pricpere practică ce-ar fi putut 
să se p ăstreze întîmplător la vreunul dintre ei. Cine guver
nează deci de fpt în numele Consiliului directorilor ? Nume
rosul personal de secretari, revizori şi funcţionari f ără răspun
dere din India House 165, dintre care, cum observă d-l Campbell 
în al său „Proiect p entru organizarea administraţiei Indiei u JG6 , 
poate unul singur a fost cîndva în India, şi acela dintr-o în
tîmplare. De aceea, dac ă se foce abstracţie de traficul de in
fluenţă la numirile de funcţionari , nu se poate spune în nici 
un caz că activitatea Consiliului directorilor r avea vreo 
orientare politică sau că s-ar baza ipe nişte princiipii, ori că 

1 3  - Marx-Engels. Opere, voi. 9 



s-ar -caracteriza 1prin vreun sistem. Adevăratul Consiliu al di
rctorilor, adevăratul organ englez de uvernare a Indiei etc. 
este birocraţia permanentă şi iriponsaibilă - „vlăstarele pu· 
pitrelor •şi ale favoritismului "  - din Leadenhall Street. Un 
imperiu uriaş este guvenat, aşadar, de o COpO1aţie formată 
nu din patricieni de vază, •Ca la Veneţia, ci din bătrîni conţo
piŞi anchiloiaţi şi in ali indiizi întîmpJători de teap a lor. 

Dpă to ate eestea, nu este de mirare că nici o cîrmuire 
din lume nu s-ie atît de mult şi nu face atît de puţin ca aceea 
a Indiei. Cit timp Compania lndiilor orientale fusese numai o 
societate comercială, ea cerea, fireşte, de la conducătorii re
prezentanţelor ei comerciale din India ripoarte oît mai amă
nunţite în fiecare problemă, aşa cum cere orice firmă comer
cial ă. Dar atunci aînd iceste reprzentanţe S'au extins, 
tormînd un adevărat imperiu, iar rapoartele comerciale s-au 
transformat în maldăre de scrisori şi documente, funcţionarii 
din Leadenhall Street au dobîndit o p rponderenţă abît de 
mare, încît directorii şi Consiliul de control au ajuns să fie 
dependenţi de ei ; funcţionarii iau reuşit să transforme cîr
muir ea Indiei într-o uriaşă maşină de scris. In declaraţiile fă
cute în faţa comisiei p entru retribuirea funcţionarilor publici, 
lordul Brotan a arătat că o dată a fost expediită o depeş ă  de 
45.000 de pagini. 

Pentru a vă da o oarecare idee dpre felul CIIl se omoară 
timpul în oan celariHe din India House, voi ciita un fragment 
din lucrarea d-lui Dickinson. 

„Cînd s oseşte o d epeşă din India, ea ste prdată înainte de toate 
cancelariei de revizie respective (Examines' Deparment) ; după aceea 
preşedintii* o discută cu şeful acestei cancelarii şi stabile1c împreună 
cu el conţinutul răspunsului ; proictul de răspus este trimis apoi 
ministrului pentru problemele Indiei 167 ; toate acestea se cheamă în lim
bajul de serviciu C.P. - comunicare preaJabilă [previous collunicaUon] . 
In acst stadiu preliminar numit C.P., preşdinţii depJnd în întregime 
de funcţionari. .ceastă dependenţă este atit de mare, incit chiar şi în 
timpul dzbaterilor din Cosiliul acţionarilor, după consideraţiile intro· 
duclve ale p reşedintelui, se poate observa n spectcol lametabil : 
preşedintele se adresează mereu secretarului care şade lingă l şi care 
îl ajută să conducă şedinţa, şoptindu-i la ureche, suflîndu-i şi intre
rupîndu-1 de pacă ar fi o marionetă ; în.tr-o situaţie Ja fel de delicată 
se află ministrul, la capătul PS al acstui sistem. Dacă în stadiul C.P. 
se iveşte vreo divergenţă În legătură cu proictnLl, divergenţa se luată 
în discuţie, şi aproape invariabil diferendul se aplanează printr-un 
schib prietenesc de păreri intre ministru şi preşedinte. In sfîrşit, mi-

* Este vorba de preşdintele şi v icepreşdintele COnsiILulud directo
rilor al Cmpaniei Indiil- orientale. - Nota Red. 
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nistul resUtude proictul de răspus fie aprobîdu-1, fie mdificindu-1 , 
după c.re Cesta din Ullă, împreună cu toată docmentaţia aferentă, 
este trimis spre examinam şi discutare aceluia dintre comitetele Cosi· 
liuLui dirctorilr sub a'1 cărud Control e află cncelaria rspctivă ; după 
ce comitetul îl acptă sau îl mdifcă, proictul ste trimis mii deprte 
în şdinţa plenară a Coslliului direotorilor, pentru a Fi supS colo nei 
prcduri ilare. Şi numai după acesta proiul de r�uns ste 
trimis ministrului pentru prima oară cu titlul de înştiintare oficială, spre 
a trce ipoi prin aceleaşi instanţe în ordine iversă" 1 68• 

Cap bell scrie : 

„Cînd în India se disută o măsură sau alta, ştirea că ea a fost su
pusă CosilLulw dirctorilor ste aprciată �n esl că soluţionarea 
problemei respective a fost minată fără termen• 169. 

Atmosfera stătută, respingătoare, creată de această biro
craţie ne îndrptăţeşte să stigmatizăm acest sistem cu cele
brele cuvinte ale lui Burke : 

„Acestă spcie de politicieni triviali fce parte din adevărata drojdie 
a societăţii omeneşi. !n îinile lor, activitatea de guvrnare dgene· 
rează şi devine o meserie murdară, mecanică. Virtutea le este străină. 
i işi ies din fire în fata oricărei fapte dictate numai de conştiinţă şi de 
cinste. Dpă ei, vederile Jargi, liberale, clarvăzătoare în tot ce priveşte 
intersele st;tului nu sint doît dei romantice, i- principiile corspun
zătoare Cstor vderi - aiureala unei imginatii b>lnave. Scotelile 
calculatorilor le nihilează facultatea de a gindi. Zeflemeaua măscăricilor 
şi bufonilor îi  face să se ruşineze de tot ce e măreţ şi ână1ţător. Sărăcia 
de ţeluri şi de mijloace apare în ochii lor ca bun simţ şi luciditate" 170• 

Instituţiile birocratice de pe Leadenhall Street şi Cannon 
Row cstă poporul indian o liica toată : vreo 160.000 . st. 
anual. Oligarhia atrage India în rMboaie pentru a da o ICU
paţie fiilor ei mai mici ; pluocraţia o vinde la mezat, iar 
birocraţia de rang mai mic paralizează sistemul ei de guver
nare şi pemanentizează abuzurile, ca o condiţie absolUJt ne
cesară ia permanentizării propriei sale existenţe. 

Legea lui siT Charles Wood nu schiimbă cu nimic sistemul 
existent. Ea lărgeşte împutenidrile cabinetului, fără a-i mări 
cîtuşi de puţin răspunderile. 

rS de K. Marx la 5 iulie 1853 

Publicat în ziMul 
„New Yrk Daily Tribune" nr. 3.824 
din 20 i.ie 13 
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Karl Max 

Interpelarea lui Layard. - Lupta în jurul 
legii cu privire la ziua de muncă de zece ore 

Londra, vineri 8 iulie 1853 

Ocuparea efectivă a Princpatelor dunărene şi apropierea 
crizei de mult prezise au determinat presa engleză să-şi mode
reze simţitor limbajul războinic ; de aceea a înitîmpinat puţine 
obiecţii opinia exprimată de „Times" în două articole de ond 
consecutive, în sensul că, „din moment ce ruşii nu-şi pot în
frîna tendinţa spre activitate civilizatoare în ţările barbare, 
Anglia ar face mai bine să-i lase în voia lor şi să evite ca pa
cea să fie tulburată în urma unei încipăţînări zadanice" .  

Străduinţa guvenului de  a evita orice explicaţii în  legă
tură cu problema turcă, care se află la ordinea zilei , s-a mani
festat, într-o formă mai mult decît ridicolă, în cadrul unei 
farse jucate simultan în ambele camere ale parlamentului. ln 
Camera comunelor, d-l Layard, celebrul restaurator al stră
vechii Ninive .171 , a declarat că va cere în astă-seară să se dea 
Camerei informaţii complete în legătură cu Turcia şi Rusia. 
In urma acestei delaraţii a avut loc următoarea scenă în 
Camera comunelor : 

D-l Layard. - S-a anunţat că interpelarea mea va fi făcută mîine. 
Ieri după-amiază am fost înştiinţat că sînt rngat s-o a.în pe luni, 1 1  cu
rent. N-am avut posibilitatea să răspund pe lc, şi de fapt n-am putut 
s-o fac pînă azi dimineaţă. Spre marea mea smprindere, aflu că, fără ca 
eu s-o ştiu, am participat ieri la lucrărHe Camerei, deoarece în înştiin
ţările referitoare la propunerile prezentate, tipărite îpreună cu rezul
tatle votării, m citit că d-l Layard şi-a amînat pe luni, 1 1  curent, 
inerpelrea pe care urma s-o facă vineri, 8 curent ! Nu qăsesc cuvinte 
pentru a califica un asemenea mod de a <proceda cu n deputat inde
pendent. 

D-l Gladstone. - Nu ştiu cine a dispus sau a aprobat publicarea 
unei asemenea înştiinţări în buletinul Camerei. De un lucru însă pot să-l 
asigur pe onoratul membru al parl1entului, şi anume că tot ce s-a 
făcut a fost făcut în deplină bona fide *· 

* - bunăcredinţă. - Nota Trad. 
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„ D-l Layard. - � vrea s ă  ştiu cine a introdus în buletin înştiinţarea 
cu privire la aminarea interpelării. Ce v-a determinat s-o amînaţi pe 
luni 1 

D-1 Gladstone. - O mdispoziţie a lordului J. Russe!. 
D-l Layard declară că acceptă să amine pe luni dezvoltarea interpe

lării sale. 
D-l Disraeli. - Eu consder că această chstiune ncesită lămuriri 

din partea guvernului, cu atît mai mult cu cit, contrar celor stabilite 
anterior, proiectul de lege cu privire la India figrează şi el pe ordinea 
de zi de .îine. 

După pauză sir C. Wood a mărturisit cu modestie că el 
este autorul ambelor erori, dar, folosind sugestia d-lui Glad
stone, a adăugat Lmediat că, procedînd astfel, a avut cele mai 
bune intenţii în ceea ce-l priveşte pe d-l Layard. 

Dedesubturile acestor chstiuni au ieşit la iveală în Ca
mera lorzilor, unde indispoztţia bietului Russell iîn nici un caz 
nu rputea să afecteze discutarea moţiunii mar.chizului de Clan
ricarde, asemnătoare cu aceea a d-lui Layard. Prezentarea 
moţiunii marchizului de Clanricarde fusese şi ea anunţată 
pentru vineri, rdu.pă ce în repetate rînduri a fost amînată la 
cererea miniştrilor. 

Lordul Brougham începe cu asigurarea că el nu a discutat această 
chestiune cu nici unul dintre membrii guvernului, dar că, după părerea 
sa, moţiunea lordului Clanricarde, anunţată pentru mîine, este cit se 
poate de inoportună în actuala situaţie. El îcheie, dcl arînd că în această 
problemă se va adrsa ministrului afacerilor externe. 

Lordul Clarendon arată că nu poate, firşte, să afirme că o dezbatere 
amănunţită a acstei problme în mmentul de faţă nu va aduce preju
dicii sau nu va crea dificultăţi. Tratativele mai sînt în curs ; dar, după 
atîtea aminări, l nu se consideră în drept să ceară din nou distinsului 
său amic să-şi retragă moţiunea. lşi rezervă însă dreptul ca în răspunsul 
său să nu spună nimic mai mult decît îi permite conştiinţa datoriei s ale 
obşteşti. Ar vrea totuşi să-l �ntrebe pe disnsul său amic dacă nu ar fi 
de acord cel puţin să mine prezentrea moţiunii pentru ziua de luni, 
deoarece este de dorit ca dezbaterea acestor chestiuni să aibă loc simul
tan în mbele camere, iar lordul J. Russell este foarte sJerind. 

Contele Ellenborough. - Nobilul marchiz cre şade în faţa mea ar 
da dovadă de mare înţelepciune dacă şi-ar ami n a  nu numai pînă luni 
interpelarea anunţată pentru mîine, dar dacă ar amina-o în general, fără 
a fixa o dată precisă. 

Lordul Derby .pune că a fost surprins de faptul că nobilul mrchiz 
a pus în discuţie acestă chestiune şi că este întru totul de acrd cu 
părerea nobilului conte (Ellenborough) . 

Contele Grey. - După declaraţia lordului Clarendon, oportunitatea 
amînării dezbaterilor trebuie să fie evidentă pentru toată ilumea. 

In urma acstei dicuţii, marchizul de Clanricarde şi-a retras mo
ţiunea. 

Contele FitzwiJJiam vrea să ştie dacă textul manifestului rus din 26 
iunie, prin care se declară războiul siînt împotriva Turciei, ste autentic 1 
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Contele Clarendon răspunde că a primit acest document de la m
basador·ul maistăţii sale la Petersburg, 

Contele Malmesbury. - !nalta demnitate a mm'ilor Cmerei lor
zilor mpune ca guvenul să le dea asigurarea că are intenţia să evite, 
pe it îi stă în putinţă, ca o dezbatere de acst fel să aibă loc lni în 
Camera cmunelor. 

Contele Aberdeen dclară că el şi colgii săi vor face uz de toată 
influenţa lor pentru a evita dezbaterea acestei problme. 

In rezumat : Mai întîi Camera comunelor este determinată 
p rintr-o înşelătorie să amine dezbaterile ; poi, sub pretextul 
că în Camera comunelor disuţia a ost amînată, Canera lor
zilor ste deteaninată să facă icelaşi lucru. Dup ă aceea „no
bilii u lorzi decid să amine ad infinitum • prezentarea moţiu
nii ; în sfirşit, demnitatea „celei mai nobile adunări n cite 
există pe p ămînt" impune ca şi Cmera comunelor să amine 
ad infinitum prezentarea moţiunii, 

Ca răpuns la o interpelare a d-lui Liddel, lordul Palmers ton 
a declarat următoarele în aceeaşi şdinţă a Camerei comu
nelor : 

„Recenta întrerupere a navigaţiei pe braţul Suii.na a fost provocată 
de împrejurarea că apele fluviului s-a.u revărsat peste maluri, ceea ce 
a făcut ca forţa curentului să cadă, iar depunerea de mîl să crescă. 
Trebuie să sp.un că de mulţi ani guvernul are motive să se plîngă de 
fptul că Rusia, possoarea teritoriului pe care se lă Delta Dunării, îşi 
neglijează obligaţiile în ceea ce priveşte întreţinerea bratului Sulina în 
stare navigaibilă bună, deşi ea însăşi a recunscut întotdeauna că, în 
virtutea clauzelor tratatului de la Adrianopole, aceasta costituie obli
gaţia ei. Pe vrmea cind gurile Dunării făceau prte din teritoriul tur
csc, în sectoarele puţin adinci se intretinea o adîncime de 16 piioare, 
pe cind acum, din cauza neglijenţei autorităţilor ruseşti, ea a ajus aco'lo 
la 1 1  picioare, şi nici aceste 1 1  picioare nu s-au păstrat decit p e  o por
ţiune mică şi  îngustă, redusă la aceste proporţii din cauza aluviunilor, 
precIll şi din cauza bancurilor de nisip şi a navlor naufragia.te şi cu
fundate care nu au fst coase la suprafaţă. De aceea, pe vreme rea şi 
fără piloţi isc&iţi, navigaţia vselor este aici foaTte difillă. Toate acstea 
se datorec rivalităţii din partea Odesei, unde există tendinţa de a împie
dica exportul de produse pe Dunăre şi de a-l canaliza în aşa fel incit să 
treacă prin Ode sa•. 

Guvenul englez peră probabil c ă, atunci cînd Principa
tele dunărene vor aparţine Rusiei ,  gurile Dunării e vor re
deschide, deoarece va disp ărea rivalitatea din partea Odsei. 

Acum cîteva luni am avut ocazia să relev suocesul agitaţiei 
dsişurate în districtele industriale în favoarea zilei de muncă 
de ze ore •172• Mişcarea a continuat în tot acest răstimp şi 
a avut în cele din urmă un ecou în rîndurile legiuitorilor. In 

* - la infinit. - Nota Trad. 



Interpelarea lui Layard 

ziua de 5 iulie, d-l Cobbett, deputat de Oldham, a ceut per
misiunea să przinte un proiect de lege pentru limitarea mun
cii în fabrici la 1 O om în primele cinci zile ale s ptămînii şi 
la 71/2 ore sîmbăta. Cererea a fost adptată. In cursul deiba
erilor preliminare, în focul discuţiei, lordul Palmerston a lă
sat să-i scaipe declaraţia vidiit ameninţătoare că, dacă nu e 
va găsi nici n alt mijloc pentru ocrotirea femeilor Şi copiilor 
care lcrează în fabrici, el va prPune limitarea tipului de 
lucru al  maşinilor. N-a apucat iprudentul om de stat să ros
tescă fraza de mai sus, cînd îpotriva lui se dzlănţui o 
furtună de proteste, nu nmai din p artea reprezenitanţilor di
recţi ai magnaţilor industriei, dar mai ales din parea priete
nilor lor şi a propriilor săi prieteni whigi, ca, de pildă, sir 
George GTey, d-l Labouchere şi alţii. Lordul J. RJssell l-a luat 
atunci pe Palmerston deoparte şi, după o jumătate de oră de 
pertractări înitre patru ochi, a încercat să facă tot posibilul 
pentru a potoli furtuna, asigurînd pe deputaţi „.că, după cît i 
se pare, cuvintele distinsului său amic au fost înţelese ocmai 
pe dos şi că, pronunţîndu-se pentru limitarna timpului de lu
cru l maşinilor, anicul său a vrut de fapt să se declare 
împotriva ei " .  Asemenea compromisuri puerile reprezintă 
pîinea de toate zilele a guvernului de coaliţie. In toate Î1Pre
jurările, reprezentanţii coali/iei au drptul să pună una şi să 
subînţeleagă altceva. In ceea ce-l priVeşte pe lordul Palmer
ston personal, să nu uitm că acum cîţiva ani acst bătrîn 
dandy al liberalismului a izgonit de pe „mşiile" sale îteva 
sute de familii de irlandezi, aproximativ în acelaşi mod în 
care ducesa de Sutherlad a izgonit pe mmbrii vechilor 
clanuri 17s, 

D-l Cobbett, care a przentat sus-menţionatul proiect de 
lege, este fiul renuitului William Cobbett şi deputat din par
tea aceluiaşi oraş pe care l-a reprezentat şi tatăl său. El a moş
tenit de la tatăl său atît lol în parlament cit şi convingerile 
politice, care de aceea, deşi au n caracter indpendent, co
respund prea puţin poziţiilor actualelor partide. William Cob
bett a ot cel mai talentat reprzentant al vechiului rdicalism 
englez, mai bine zis întemeietorul ilui. Bl a fost primul care a 
dezvăluit misterul lptei traiţionale dintre partidul conser
vator şi partidul whigilor, el a smulis de pe faţa oligarhiei pa
razitare a whigilor masca de liberalism aparent, a lPtat îm
potria landlordismului sub orice formă, a ridiculizat lclia 
ipocită a bisericii anglicane şi a atacat plutocraţia pin cele 
două insituţii care o întruchipează în mdul cel mai des:vîr-
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şit : „bătrîna lady din Threadneedle Street" (Banca Angliei} şi 
„Mr. Muckworm & o . "  (creditorii statului) m. El a propus 
anularea datoriei 1publice, confiscarea domeniilor bisericii şi 
sup rimarea banilor de hîrtie. El a urmărit pas u p as cum cen
tralizarea politică încalcă drpturile organelor de auto guver
nare lo cală, denun�înd ac este încălcări ca o violare a privi
legiilor şi libertăţilor supuşilor englezi. El n<a înţeles că 
aceasta este o consecinţă inevitabilă a centralizării indus
triale. El a formulat toate revendicările politice care au fost 
reunite mai tîrziu în Carta pop orului. Aceste revendicări 
aveau insă la el mai curînd caracterul unei carte politke a 
micii burghezii industriale deoît a proletariatului industrial. 
Plebeu din instinct şi prin simp atii, intelectul său arareori de
p ăşea cadrul refo rmelor burgheze. Abia în 1 834, scurt timp 
înaintea morţii sale, după promulgarea noii legi pentru asis
tenţa săracilor '175, William Cobbett a înc put să-şi dea seama 
că magnaţii industriei sînt la fel de ostii masei poporului ca 
şi proprietarii funciari, bal'cherii,  creditorii st•atului şi clerul 
bisericii anglicane. Prin urmam, dacă William Cobbett a o st, 
pe de o parte, un precursor al •cartistului modern, el a fost, pe 
de altă parte, şi într-o măsură mult mai mare n John Bull 
înveterat. El ·a fost în acelaşi timp cel mai conseVator şi cel 
mai radical om din Marea Britanie, întruchiparea cea mai pură 
a vechii Angli şi cel mai îndrăzneţ prevstitor al tinerei An
glii. El considera că declinul Angliei a început o dată cu Re
foma, iar starea de apatie a poporului englez datează de pe 
vremea aşa-numitei glorioase reioluţii din 1688. De Jceea, 
p entru �l revoluţia nu însemna trecerea la o stare nouă, ci 
revenirea la fiarea veche, nu însemna începutul unei ere noi, 
ci restabilirea „frumoaselor vremuri de altă dată " .  El nu-şi 
d ădea seama că epoca pretinsului declin al pporului englez 
coincidea exact cu începutul ascensiunii burghziei, u dez
voltarea cmerţului şi a industriei moderne şi că pe măsura 
dezvoltării lor situaţia materială a popo rului se înrăutăţea, 
iar auto guvenarea locală di.părea, făcînd loc centralizării 
p olitice. Marile schimbări care au însoţit descompunerea ve
chii societăţi engleze începînd din secolul . al XVIII-lea l-au 
impresionat putenk şi i-au umplut sfletul de aanărăcine. 
Dar, deşi vedea efectele, el nu înţelegea cauzele : noile forţe 
sodale care îşi îndeplineau opera. El nu vedea burghezia mo
denă. ci numai acea parte a aristocraţiei care deţine mono
p olul ereditar a�ra funcţiilor în stat şi care prin legislaţia 
ei -sancţiona toate schimbările dictate de noile nevoi şi ·pre-
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tenţii ale burgheziei. El vedea maşina, dar nu vedea forţa 
scunsă care o pune în mişcare. De a.ceea, în ochii săi răpun
derea pentru toate schimbările survenite dp ă 1688 cădea 
aspra whigilor ; ei erau cauza primă a declinului Angliei şi 
a decăderii poporului englez. De aici ura sa fanatJcă împotriva 
whigilor şi atacurile sale necontenite la adresa oligarhiei 
whige. ln acelaşi mod se eiplică faptul uimitor că William 
Cobbett, care era apărătorul instinctiv al masei poporului îm
potriva tentativelor burgheziei, era considerat de toţi şi se 
considera chiar el un luptător pen tru interesele burgheziei 
industriale, împotriva nobilimii ereditare. Ca autor el e ne
întrecut. 

D -l Cobbett din zilele noastre, continuîn1d în împrejurări 
schimbate politioa tatălui său, a coborît, vrînd-nevrînd, în 
rindurile conservatorilor liberali. 

Ziarul 1 1Tirmes" , în dorinţa de a-,şi compensa atitudinea 
nilă faţă de ţarul Ru1siei printr-o insolenţă sp orită faţă d e  
mun1citorii englezi, publică în legătură c u  moţiunea d-lui Cob
bett un arti col de fond care vrea să fie zguduitor, dar care nu 
reuşeşte să fie dedît absurd. Ziarul nu poate tăgădi că limi
tarea timpului de lucru al maşinilor este singurul mijloc p rin 
care magnaţii industriei pot fi siliţi să se ipună legilor în 
vigoare cu privire la durata zilei de muncă în fabrici. Dar el 
nu e în stare să priceapă cum un om u mintea întreagă, care 
vrea să atingă un anumit ţel, poate propune singurul mij loc 
de natură să asigure atingerea lui. Actuala lege a zilei de 
muncă de zece ore şi jumătate 176, c a  şi toate celelalte legi 
pentru reglmentarea muncii în fabrici, nu rerezintă decît o 
cncesie fictivă făcută muncitorilor de către clasele domi
nante. Nemulţumiţi cu această concesie pur iluzorie, munci
torii insistă oa această con cesie să capete un conţinut rea! 
"Times " n-a auzit ni-ciodată ceva mai ridicul sau mai extra
wgnt. Dacă parlmentul va interzice p atronilor să oblige 
pe muncitorii lor să •lucreze 12,  1 6  sau mai multe o�e pe zi, 
atunci, spune "Times " ,  1 1Angia va Îllceta să mai le o 
iră de oameni liberi " .  Exact aşa raţiona şi acel gentleman 
din C�rolina de sud care, condnat de un judecător din 
Londra pentru faptul că .i-a biciuit în public negrul pe care 
şi'l adusese de dincolo de Atlanti c, a exclamat cu indignare : 
1 1Numiţi liberă o ţară în care omul nu are voie să-şi biciu-
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iască propriul s ău negru ? "  Dacă cineva ajunge să •lucreze 
ca muncitor într-o fabrică şi încheie u patronul un contract 
prin care se vinde pentru şaisprezece sau optspezece ore e 
zi, pie.înd sfl psilbiHtatea de a donni atît cit m lţi 
muritori , mai favoizaţi dcît el, aceasta e exUcă, spune 
„Tdmes " ,  

„prin acel impuls naturaI care rglează intodeauna ofra după ce
rere şi ii determină pe fiecare .individ să-şi aleagă ocupatia cea mai plă
cută şi mai p otrivită pentru el". 

Fireşte că legislaţia nu trebuie să intervină în domeniul 
csi traVail attrayant *. Dacă limitei timpul de lucru al 
maşinilor la o anumită parte din i, să zicem de la ora 6 a.m. 
pînă la ora 6 p .m., atunci cu acelaşi drept, pune „Tims " ,  
p oţi să interziCi î n  genere folosirea maşinilor. Dacă stingi 
felinarele pe stradă dup ă rsăritul soarelui, trebuie să de stingi 
şi noaptea. „Tims " nu admite intervenţia legiuitorului în a.fa
erile partilculare şi de aceea, probabil, p reconizează menţine
rea impozitului pe hîrtie, pe anunţuri şi a taxei de timbu la 
ziare, pentru a prejudicia interesele partilculare ale concuren
ţilor săi, cerind în acelaşi imp parlamentului să-i ocrotească 
propriile Jui interese prin dsfiinţarea taxei pe suplimntele 
de ziare. El îşi eprimă oroarea faţă de orice amstc al 
parlmentului în sfera intereselor sacre ale magnaţilor in
dustriei, interese pentru a căror s aisiacere sînt puse în joc 
viaţa şi starea morală a unor generaţii întregi, dar în acelaşi 
timp nu e dă în lături de la nici n mijloc pentru a deter
mina o intervenţie în treburile birjarilor şi ale prpietarilor 
de birje, deşi aici nu este în j oc decît omoditatea itorva 
afaicerişti copolenţi din Ci'ty şi, poate, a gentlmenllor de la 
Printing-house-square '177• Pînă al. economiştii burghzi ne 
spuneau că principalul folos al maşinilor constă în foptul că 
ele înlocuiesc şi reduc munca fizică şi o fac mai puţin obosi
toare. Acum „Times" mărturisşte că în actuala orinduire de 
clasă maşinile nu scurtează ziua de muncă, i o prelungec, 
că mai înîi răpesc muncii individuale calitatea ei, iar oi 
îl obligă pe muncitor să compenseze prin ctitate pierderea 
caliităţii. In felul acesta durata zilei de muncă crşte ne·on
tenit, muncii de zi i se adaugă munca de noapte, şi acst pro-

* - muncă atrăgătoare. - Nota Trad. 
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cs nu se întrerupe dcit în timpul crizelor indus triale, cind 
n genere nu i se mai dă muncitorului psibi1itatea de a munci 
şi i se închide în nas poarta fabricii, astfel incit poate fie să 
se bucure în voie de odihnă,  fie să se pinzure, dacă aşa îi 
place. 

cris de Marx la 8 iulie 1853 

Publicat în zirul 
„New York Daly Tribune• nr. 3.826 
din 22 iulie 1853 

Semnat : K a r  J M a r  x 

Se tipărşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba en9leză 
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Karl Marx 

Complicaţiile ruso-turce. -
Şiretlicurile şi subterfugiile guvernului britanic. 

Ultima notă a lui Nesselrode . - Problema 
Indii1 or orientale 

Londra, marţi 12 iulie 13 

Farsa parlamentară jucată j oi a  trecută a fost continuată şi 
încheiată în şedillţa de vineri 8 iulie a Camerei comunelor. 
Lo rdul Palmerston a cerut d-lui Layard nu numai să amîne p e  
luni p rezentarea moţiunii sale, ci să n u  mai pomeneas c ă  ni:i
odată de ea. „Ziua de luni va avea so arta zilei de vineri " .  
D-l Bright a profitat d e  ocazie ş i  l-a felicitat p e  lordul Aber
deen pentru politica sa p rudentă, asigurîndu-1 totodată de în
crderea sa deplină. 

„Dacă la cirma tării ar fi stat însăşi Asociaţia păcii 178 - spune 
„Moning Advertiser" -, ea nu ar fi putut face mai mult decit a făcut 
bunul Aberdeen pentru a încuraj a Rusia, pentru a descuraja Franţa, pen
tru a primejdui situaţia Turciei şi a discredita Anglia, Cuvîntarea d�lui 
Bright a fost un fel de manifest manchesterian în sprijinul fricoşilor din 
guvern " ,  

Efor�rile dpse d e  guvern p entru a împiedic a  interpela
rea pe care intenţiona s-o facă d-l Laya1d se datorau temerii 
justificate că, în cazul unei asemenea interpelări, disensiu
nile interne ale guvernului nu vor mai putea fi ascunse pu
blicului . Turcia trebuie să se destrame pentru a împiedica 
destrămarea guvernului de coaliţie. Uneltirile Rusiei sînt pri
vite cu bunăvoinţă nu numai de lo rdul Aberdeen, ci şi de ur
mătorii miniştri : ducele de Argyll, lo rdul Clarendon, lordul 
Granville, d-l Sidney Herbert, d-l Cardwell şi „ radi calul " sir 
William Molesworth. Se spune că lordul Aberdeen a ameninţat 
la un moment dat cu demisia. „Energicul " partid al lui Pal
merston (civis rl.anus sum 179) abia aştepta un asemenea 
pretext p entru a b ate în retragere. S-a hotărît s ă  se trimită 
curţilor de la Petersburg şi Constantinopol note identice în 
care să se recomande ca „privilegiile cerute de ţar p entru creş
tinii ortodocşi să fie acordate şi celorlalţi creştini din posesiu
nile turceşti, în cadrul unui tratat de ga'anţie la oare să par-
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ticipe marile puteri u. D ar o p ropunere identică a mai fost 
făcută prinţului Menşikov în ajunul plecării sale din Constan
tinpoJ şi,  după cum se ştie, n-a dat nici n rezultat. De aceea 
este într-adevăr ridi col să aştep ţi vreun rezultat de la o repe
tare a acestei propuneri, cu atît mai mult cu cit acum este 
neîndoielni.c că tocmai Rusia insistă asupra încheierii unui 
tratat cu marile puteri, adi că cu Austria şi Prnsia, şi că icest 
p roiect al ei nu mai întîmpină nici o rezistenţă. Contele Buol, 
primul ministru al Austriei, este CIlnatul baronului Meien
dorf, ministrul Rusiei, şi acţionează în perfectă [nţelegere cu 
Rusia. In aceeaşi zi în care cele două partide ale coaliţiei, cel 
somnolent si · cel 1 1energk " ,  luaseră hotă1îrea de mai sus, zia
rul 1 1Patrieu publi case următoarele : 

„Noul internunţiu l Austriei Ia Constantinopol, d-l von Bruck, şi-a 
început activitatea cerind Porţii o dspăgubire de 5.000.000 de piaştri şi 
predarea porturilor Klck şi  Sutorina. Această cerere a fst considerată 
ca n prijin da.t Rusiei.• 

Acesta nu este însă singurul sprijin acordat de Austria in
tereselor Rusiei la Constantinop ol. Să ne mintim că, în 1848, 
ori de cite ori suveranii aveau nevoie de n pretext pentru 
a trage asupra poporului lor, i creau o „neînţelegere " .  
Aceea_şi stratagemă este folosită acum împotriva Turciei. Con
sulul austriac de la Smina a pus la cale răpirea unui maghiar * 
într-o cafenea englezească şi aducerea lui pe bordul unui vas 
astriac ; ca răpuns la această p rovocare, emigranţii au ucis 
un irţer austriac şi au rănit p e  altul, dp ă care d-l von Bruck 
a cerut Porţii satisfacie în termen de 24 de ore 180• Publicînd 
aeste ştiri, ziarul 1 1Moning Post" arată totodată în numărul 
său de sîmbătă ·c ă circulă zvonu. că ausiecii ar fi intrat în 
Bosnia. Fiind întrebaţi în şedinţa de ieri a ambelor camere 
dacă zvonurile acestea corespund realităţii , reprezentanţii gu
vernului au răspuns, fireşte, că „ guvernul încă nu a primit 
informaţii "  ; Russell este singurul care a ris cat să emită p re
supunerea că zvonurile se datoresc probabil faptului că aus
triecii concentrează trupe la Peterwardein. Astfel se împlineşte 
preiicerea d-lui Tatişcev, oare a declarat în 1828 că, atunci 
cînd va sosi momentul unei rezolvări definitive, Austria va 
lupta din răputeri pentru p artea ei din p radă. 

Intr-o telegramă din Constantinopol datată 26 iunie a . c .  
se spun. : 

* - Koszta (arestat la ordinul consulului Wekbecker) . - Nota Red. 
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„n Ia zvonurilor că întreaga flotă rsă a părsit Sevstopolul şi 
se îndraptă spre Blor, sultanul a întrebat ,pe ambasadorii Angliei şi 
Franţei dacă flota unită ste gata să treacă prin Dardanele în cazul cînd 
ruşii vor face o demonstraţie în fata Bosforului ? Ambii ambasadori au 
răspuns afirmativ. Un v as turcsc avid la brd ofiţeri francezi şi n
glezi a fost trimis chiar acn din Bosfor în Mrea Neagră într-o i
siune de recunoaştere• .  

D p ă  ocuparea Principatelor, rnşii a u  interziS î n  primul 
rînd publicarea firmanuli prin care sultanul confirma privi
legiile tuturor creştinilor, indiferent de biserica c ăreia �i apar
ţin, şi au suprimat n ziar german care p ae la Bucureşti pe 
motiUl că a îndrăznit să publice un artico1 în legătură cu 
problema orientală. In acelaşi timp ei au cerut guvernului turc 
plata primei rate a sumei anuale stabilite cu prilejul o cupării 
anterioare a Mo1dovei şi  Valahiei de către trupele ruse în 
1848-1849. Incepînd din 1828, protectoratul ms a costat Prin
cipatel e 150.000.000 de piaştri, fără a socoti imensele p agube 
prilcinuite de j afuri şi devastări. Anglia a .cQperit cheltuielile 
Rusiei în războiul acesteia cu Franţa, Franţa a plătit cheltu
ielile Rusiei în r ăzboiul ei u Pesia, Persia - cheltuielile ei 
în războiul cu Turcia,  Turcia şi Anglia - cheltuielile ei în 
războiul cu Polonia ; acum Ungaria şi Principatele dnărene 
trebuie să-i plătească cheltuielile în războiul u Turda. 

Cel mai imp ortant evenfnent al zilei este noua notă cir
culară a contelui Nesselrode, datată Petersburg, 20 iunie 1853. 
In această notă se declară că trupele ruseşti nu vor fi retrase 
de pe teritoriul Principatelor atîta tip aît s ultanul nu va ac
cepta toate cererile ţarului, iar flota franceză şi englez ă  nu 
vor p ărăsi ap ele tur c eşti. Textul notei este o adevărată sfidare 
la adresa Angliei şi Franţei, In ea se pn e : 

„Poziţia ocupată de cele două puteri naviale este o cupaţie maritimi, 
şi aceasta ne îdreptăţeşte să restabilim ecMlibrul în situaţia rciprcă 
a părţilor, oc11pind anmite poziţii milin•. 

Trebuie remaroa1t că golfl. Beiik se află la 150 de mHe de 
Constantinopol. Ţarul 1şi arogă dreptul de a lcupa teritorii 
turceşti, Contestînd totodată Angliei şi Franţei dreptul de a 
staţiona în pele neutre fără iprob area lui expresă. Elogiin
du-şi propria sa mărinimie şi [ngăduinţă, el acordă Porţii li 
bertatea deplină de a alege forma sub care urmează să renunţe 
la suveranitatea ei, ea putînd „s-o facă printr-o convenţie, 
printr-n sened s au printr-un alt aood bilateral s au chiar prin 
semnarea unei simple note u .  El este convins că „Eurpa ne
prtinitoare u va înţelege că tratatul de la Kainargi, conferind 
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Rusiei dreptul de a proteja doar o singură biserică ortodoxă 
la Stambul �81,  a prodamatO o i1pso * Roma Orientului. El 
regretă că Occidentul nu-şi dă seama de caracterl inofensiv 
al protectoratului religios al Rusiei în ţări străine. Pentru aşi 
dovedi solidtudinea în ceea ce priveşte pistrarea i ntegrităţii 
Turciei, el invocă fpte istoriice : „ adevărata moderaţie de care 
a dat dvadă în 1829, după vktoria sa de la Adrianopole".  
Advărul însă este că .ceea ce l-a îpiedicat să fie lipsit de 
moderaţie a fost starea j alnică a armatei sale şi ameninţarea 
airalului englez că, u sau fără permisiunea guvernului său, 
va bombarda ficare locailitate de pe ooasta Mării N egre ; tot 
ce ţrul a reuşit să obţină pe vremea aceea s-a datorat „îngă
duinţei " guvernelor oociden tale şi distrugerii perfide a flotei 
turceşti la N avarino. 

„ln 1 833 el a fost singurul om din Europa care a salv.t Turcia de 
la o dezmembrare inevitabilă " .  

In 1 833 ţarul încheiase cu Turcia, prin faimosul tratat de Ia 
Unkiar-Skelessi, o alian/ă defensivă care intezicea flotelor 
străine să se apropie de Constantinpol '182 • Turcia a fost sal
vată deci de la dzmembrare numai pentru a reveni în înte
gime Rusiei. 

„ln 1 839 el a avut, .împreună cu celeLalte puteri, niţiativa unor pro
puneri a c ăror realizare l-a scăpat pe sultan de pericolul înlcuirii tro
nului său printr-un nou imperiu arab " .  

Cu alte cuvinte, în 1 839 el a ideterminait c elela1te puteri 
să-şi asume iniţiativa distrugerii flotei egiptene şi să reducă 
la neputinţă e singurul om ** sub a cărui conducere Turcia 
ar i putut să devdnă extrem de primejdiosă pentru Rusia şi 
care ar u purut să înlocJiască un , ,turban de paradă" prinr-un 
cap adevărat. 

„Prindpiul funda.mental al politicii augustului notru suveran a fost 
întotdeauna acela de a menţine timp cit mai îdelungat statu-quo în 
Oient• . 

Aet lucru e adevărat. Ţarul a avut întobdeauna o grij ă 
dosebită ca destrămarea statului turc să se producă exclusiv 
sub oblluhea Rusiei. 

Trebuie să recunoştem că niciodată Răsăritul nu s-a în
cumetat să arunce în faţa puterilor occidentale un document 

* - 1prin acesta, iplicit. - Nota Trad, 
** - Muhammed-Ali. - Nota Red. 
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mai batjocoritor. Nu degeaba autoul domentului este 
Nesselrode, a1 cărui nume înseamnă în acelaşi timp urzică şi 
vargă *. Este într-adevăr un document care arată dt de mult 
a decăzut Europa sub varga contrarevolJţiei. Revoouţionarii 
nu pot deoît să-l felicite pe ţar pentru această capodoperă. 
Dacă Europa bate în retragere, acesta nu va fi o simplă re
tragere, o înfiîngere obiişnuită, ci o adevărată trecere prin 
furcae Caudinae 1sa . 

In timp ce regina Angliei dă în momentul de faţă recepţii 
în cinstea unor principese ruse, în timp ce luminata aristo
cra1ie şi burghezie engleză se prosternează în faţa autocratu
lui barbar, proletariatul englez este singurul care protestează 
împotriva neputinţei şi degradării claselor conducătoare. La 
7 iulie reprezentanţii şcolii din Manchester au ţinut în Odd. 
Fellows Haill, la Halifax, n mare miting pentru pace. Crossley, 
deputat de Halifax, şi toţi ceilalţi „reprezentanţi de seamă" 
i şcoli au venit în mod special di. „oraş" * *  pentru a parti
cipa la acest miting. Sala era tixită şi multe mii de persoane 
au rămas pe din afară. Enest Jones (a cărui agitaţie în dis
trictele industriale se desfăşoară cu mare suoces, ceea ce se 
poate deduce din marele număr de peti1ii cuprinzînd reven
dicarea unei Carte care au fost prezentate parlamentului, pre
:11m şi din atacurile presei burgheze provinciale) se afla pe 
atunci la Durham. Cartiştii din Halifax, localiiate în care can
didatura lui Jones a fost de două ori propusă în alegerile pen
tru Camera comunelor şi în care el a fost ales de fiecare dată 
prin ridicare de mîini '184, l-au chemat pe acesta telegrafic, şi el 
a sosit la timp pentru a participa la miting. Gentlemenii re
prezentanţi ai ş.colii clin Manchester erau deja siguri că rezo
luţia lor va fi adoptată şi că la întoarcere vor putea aduce 
hunului lor Aberdeen sprijinul districtelor industriale, cind 
deodată s-a ridicat Ernest Jones şi a propus un amendament 
în care poporul era îndemnat la război şi în care se declara că, 
atîta timp cît libertatea nu va fi instaurată, pacea este o crimă. 
A urmat o discuţie extrem de violentă, dar amendamentul lui 
Jones a fost adoptat cu o imensă majoritate. 

Articolele proiectului de lege cu privire la India sînt vo
tate unul după altuJ, iar dezbaterile aprope că nu vădesc 
limic remarcabil, afară doar de sărăcia de idei a aşa-numiţilor 
„reformatori ai Indiei" . Iată-l, de pildă, pe lordul Jocelyn, 

* Joc de cuvinte : „Nessel" în germană „urzică", „rod" în engleză 
„vargă" . - Nota Trad. 

** - Londra. - Nota Red. 
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membru al parlamentului, care şi-a înjghebat un fel de caipital 
politic din demascarea periodică a racilelor existente în India 
şi a pro astei ei administrări de către Comp ania Indiilor orien
tale. Ce credeţi c ă  preconiza amendamentJl propus de el ? 
Pelungirea cartei Companiei Indihlor orientale pe termen de 
1 0  ani. Din fericire, această propunere nu l-a compromis decît 
pe el. Iată n alt „ refo rmato r" de profesie, d-l Jos. Hume. 
care în lunga sa activitate parlameutară a reuşit să transforme 
pînă şi opoziţia într-un mod special de a sprijini guvernul. El 
a cerut ca numărul directorilor Compniei Indiilor orientale 
să nu fie redus de la 24 la 18 .  SingurJl amendament rezona
bil, care de altfel a şi fo st adoptat, a fost acela al d-lui Brigh t  : 
el a propus ca directorii nmiţi de guven să fie exceptaţi de 
la condiţia de a poseda un anumit număr de acţiuni ale Com
paniei Indiilor orientale, condiţie obligatorie pentru directorii 
aleşi de Colls.iUl acţionarilor. Răsfoiţ. broşurile publicate de 
Asociaţia pentru reforme în Indiile orienta1e11s5 şi veţi avea 
imp resia că aţi citit un lung act de acuzare împotriva lui 
Bonaparte, întocmit în comun de legitimişti, orleanişti, rpu
blicani roşii şi albaştri şi chiar de bonapartişti dezamăgiţi_ 
Pînă acum, singurul merit al acestor broşuri a fost acela că au 
atras Îll genere atenţia publicului asupra problemelor indiene. 
dar mai mult lecit atîta nici nu li se poate cere, dat fiind ac
tualul caracter eclectic al vederilor opoziţioniste pe care le 
exprimă. De pi1dă, e de o p arte, ele critică acţiunile aristo
craţiei engleze în India, dar pe de altă parte protestează îm
po triva distrugerii aristocraţiei indiene, adic ă  a p rincipilor 
indieni. 

După ce cotrPitorii englezi au pus piciorul pe p ămîntui 
Indiei şi au luat hotărîrea feDă de a nu o scăpa din lîini, nu 
le-a mai rămas altă alternativă leci t aceea de a frînge pu
teirea prinipilor �n.geni prin orţă sau prin intrigi. Fiind 
faţă ide ei în aceeişi situaţie ca şi romanii din antichitate faţă 
de aliaţii lor, ei au mers pe urmele oamenilor politi ci romani. 
„icesta a fost - spune n autor englez - un sistem de a-i 
îngrăşa p e  aliaţi aşa cum îngrăşăm boii înainte de a-i mînca". 
Ademenindu-şi aliaţii dpă metoda Romei antice, Compani! 
Indiilor orientale -a răfuit cu ei după sistemul modern utilizat 
în Change-Alley 1B6• Pentru a-şi îndeplini oblirgţiile asumate 
faţă de Compania Indiilor orientale, principii indigeni erau 
nevoiţi să împrumute de la englezi sume enorme cu o dobîndă 
cămătărească. Cînd dificultăţile lor atingeau punctul culmi
nant, crditorul devenea de neînduplecat, „şurubul se strîn-

J4 - Marx-Engels, Opere, voi. 9 
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gea " ,  iar principilor nu le mai rămînea deoît fie să cedeze 
Companiei „pe cale amiabilă" teritoriile lor, fie să înceapă 
războiul. ln primui. caz ei deveneau pensionarii uzurpatorilor 
lor, în cel de-il doilea erau detronţi 1ca trădători. ln momen
tul de faţă, statele autohtone o c1pă n teritoriu de 699.961 de 
mile pătrate cu o populaţie de 52.941 .263 de locuitori, dar nu 
mai sînt aliaţii guvernului britanic, ci doar vasalii săi, legaţi 
de el p rin diverse clauze de subordonare, prin diferite sisteme 
de subsidiere şi de protectorat. Trăsătura comună a acestor 
clauze şi sisteme este renunţarea statelor aJtohtone la drep
tl de autoapărare, la relaţii diplomatice de sine stătătoare 
şi la rezolvarea conflictelor dintre ele fără intervenţia guver
natorului general. Toate trebuie să plătească un tribut, fie în 
numerar, fie întreţinînd detaşamente înarmate pSe sub co
manda unor ofiţeri britanici.  Problema înghiţirii sau anexării 
definitive a acestor stae autohtone constituie acum obiectul 
unei înverşun.ate controverse între adpţii reformelor, care 
consideră că o astfel de anexare ar fi o crimă, şi oamenii de 
afaceri, care o justifi c ă  pin considerente de necesitate. 

Dup ă părerea mea, problema este pusă într-un mod cu 
totui. grşit. Cît p riveşte sta tele autohtone, ele au încetat să 
exi ste în fapt din momentul în care au ajuns să fie legate de 
Comp anie prin contracte de a cordare de subsidii sau să treacă 
sub protectoratul ei. Dacă împarţi venitul unei ţări între două 
guverne, prejudi cizi inevitabil resursele unuia din ele şi 
administraţia amîndurora. ln actualul sistem, statele autoh
tone sînt strivite sub dubla povară a propriei lor administraţii 
şi a tributurilor şi impozitelor militare extraordinare impuse 
de Comp anie. Condiţiile în care li se permite s ă-şi .p ăstreze 
n simulacru de indpendenţă sînt în acelaşi timp condiţiile 
decadenţei lor p ermanente şi a imp osibilităţii lor totale de a 
se redresa. Slibiiun ea organică este legea fundamentală a 
existenţei lor, ca şi în genere a oricărui organism ·care există 
doar atîta timp cît este tolerat. Aşadar, problema c are se 
pune nu este aceea a menţinerii sta telor autohtone, ci a men
ţinerii principilor indigeni şi a curţilor lor. Şi nu este oare 
ciudat c ă  aceiaşi oameni care condamnă „fastul barbar al 
coroanei şi l aistocraţiei engleze " 'arsă şiroaie de lacrimi 
atunci cînd e vorba de ruinarea n ababilor, a raj ahilo r  şi a 
geaghirdarilor indieni 187, dintre care cei mai mulţi nid nu se 
pot lăuda măcar că ar fi  aristocraţi de viţă veche, fiind în 
gneral nişte uzurpatoi de dată foarte recntă, c are şi-au 
obţinut rangul numai datorită intrigilor engleze I ln lumea 
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întreagă nu există depotism mai ridicul, mai absurd şi mai 
pueril lecit despotismul acestor Şahzmani şi Şahriari din „O 
ie şi na de nopţi " .  Ducele de Wellington, sir. J. Maloolm, 
sir Henry Russeill, lordul Ellenborough, generalul Briggs şi 
alte persone u autoritate s-au pronnţat în favoarea men· 
ţinerii statu-quo. Dar pe ce se baza părerea lor ? Pe conside· 
rentul că trupele indiene comandate de englezi trebuie antre
nate în mici războaie împotriva propriilor lor compatrioţi, 
pentru a le împiedLca să întoarcă armele îpotriva st pînilor 
lor europeni ; p e  considerentul că existenţa unor stte inde
pendente oferă din cînd în cînd posibilitatea de a folosi tru
pele engleze ; pe considerentul că principii ereditari sint 
uneltele cele mai docile ale despotismului englez, constituind 
totodată un obstacol în calea ascensiunii acelor aventurieri 
militari temerari care au existat şi vor exLsta întotdeauna în 
nmăr mare în India şi că teritoriile indpendente oferă un 
refugiu tuturor elementelor nemulţumite şi întreprinzătoare 
din rîndurile populaţiei indiene. Lăsînd la o parte toate aceste 
considerente, a căror esenţă, u toată prolixitatea lor, se 
rezumă la aceea că principii autohtoni constituie sprij inul 
actualJlui sistem odios al dominaţiei engleze şi cel mai mare 
obstacol în calea progresului Indiei, trec a.cum la sir Thomas 
Munro şi la lordul Elphin ston e, în orie caz oameni înzestraţi 
cu o inteHgenţă excepţională şi animaţi de simpatii reale pen
tru poporul indian. Ei sînt de părere că fără o aristocraţie 
autohtonă nici o clasă a societăţii nu va i destul de activă 
şi că răstunairea acestei ai.stociaii nu va înălţa poporul, ci,  
dimpotrivă, va înj osi întregul popor.  Această părere poate fi 
considerată justă dacă se ţine seama de faptul că în regiunile 
aflate sub dominaţia directă a englezilor indigenii sînt în mod 
sistemati c excluşi de la orice funcţii înalte, atît militare cit 
şi civile. Acolo unde oamenii sînt lipsiţi de posibilitatea de a 
ajunge la situaţii înalte prin propriile lor strădanii, trebuie să 
existe o categorie de oamei sus-puii p.n naştere, pentru ca 
poporul învins să păstreze măcar o doză de măreţie proprie. 
Dar această înlăturare a indigenilor de la orice funoţii înalte 
pe teritoriile engleze a fost p osibilă numai datorită menţinerii 
principilor ereditari în aşa-numitele teritorii indpendente. Şi 
una din aceste două concesii trebuia făcută armatei indiene, 
pe a cărei forţă se prijină întreaga stăpînire britaniică in 

14* 
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India. Eu cred că putem da crezare afirmaţiei d-lui Campbell 
că aristo craţia indiană autohtonă este cea mai puţin în stare 
să o cupe funcţii înalte ; că pentru satisfacerea oricăror nece
sităţi noi trebuie creată o clasă nouă şi  că, „dată und ageri
mea şi setea de cunoştinţe a claselor de j o s, în India acest 
lucru poate fi realizat mai uşor deCÎt în orice altă ţarău lRB. 

Prindpii autohtoni sînt pe cale de a dispărea de pe scenă 
în urma stingerii dinastiilor lor ; dar de la începutul acestui 
secol guvenu11 britanic a adoptat regula de a le îngădui să-şi 
desemneze moştenitori prin adopţiune sau de a plasa în locu
rile lor va1cante nişte marionete din rîndul creaturilor engleze. 
Faimo sul guvenator general lordul Dalhousie a fost primul 
c are a protestat deschis împotrirva acestui sistem. Dacă mersul 
firesc al lucrurilor n-ar fi fost frînat prin mijloace artfi ciale, 
înlăturarea p rincipilor indigeni nu ar i necesitat nici răz
bo aie, ni!ci cheltuieli. 

Cît priveşte principii care primesc pensii, cele 2.468.969 I.st. 
pe care guvernul britanic le-a alocat în acest SCP din veni
turile indiene constituie o povară deosebit de grea pe umerii 
unui popor care nu se hrăneşte decît cu orez şi care duce 
lip sa celor mai elementare obiecte necesare traiului. Dac ă 
aceşti principi sînt buni la c eva, apoi numai p entru a exhiba 
puterea monarhică pe ultima treaptă a degradării şi a ridi co
lului. Să-l luăm, de pildă, pe Marele Mogol *, urmaşul lui 
Timur-Tamerlan 189• El beneficiază de o alo caţie de 120.000 1.st. 
pe an. Autoritatea sa nu trece de zidurile palatului său, înăun
trul c ăruia, lăsaţi în voia lor, vlăstarii idiotizaţi ai familiei 
domnitoare se Îlulţesc ca iepurii. Pînă şi poliţia din Delhi 
a fo st scoasă de englezi de sub controlul !lui. Priviţi-l cum 
ş ade pe tronul său, un bătrînel gălbejit şi sfrijit,  înveşmîntat 
într-o mantie teatrală brodată cu aur, care aminteşte costu
mul dansatoarelor hinduse. La anumite o c azii oficiale, această 
p ăpuşă poleită î1şi face p ariţia în public, pentru a bucura 
inimile credincioşilor săi SUPUŞi. In zilele de recpţie, p entru 
a putea fi priiţi, străinii trebuie să plăteasc ă  o taxă de cîteva 
guinee, aşa cm se plăteşte pentru intrarea la o rice ipectaco� 
public dat de un saltimbanc, iar el, la 1îndul său, le oferă în 
dar turbane, diamante etc. Privite mi .îndeaprope, diaman-

* - Bahadur-şah al II-iea. - Nota Red. 
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tele regale se dovedesc a fi siple bucăţi de stiolă vopsită, 
mitînd foarte gro solan pietrele p reţioase şi  lucrate atît de 
prost, incit se fărîmă în mină c a  o turtă duke. 

Cămătarii englezi în c ărdişie cu aristo crţia engleză se 
pricep - ebuie s-o 1ecunoaştem - n arta de a degrada mo
narhia, pe care ei au redus-o Ja o nJlitate constituţională în 
propria lor ţară şi la o etichetă goală în alte ţări. Şi iată c ă 
acum radiicalii se indignează la vederea aces tui spectacol ! 
Scris de K. Marx la 12 iulie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.828 

din 25 iulie 1 853 

Semnat : K a r  I M a r  x 
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Războiul din Birmnia. - Problema rusă. 
O corespondenţă diplomatică ciudată 100 

Londra, ineri 15 ilie 1 53 

Din ştirile aduse de ultimul curier poştal sosit din India 
pe uscat rezultă că jmputerniciţii birmani nu au acceptat tra
tatul propus de generalul Godwin. Generalul �e-a mai acordat 
24 de ore de gîndire, dar birmaii au plecat peste 10 ore. 
Dup ă  cît e pare, dine inevitabilă o a treia eiţie a războiu
lui interminabil u Birmiia 191 • 

Din toate expediţiile militare britanice în Orient, nici una 
n-a fost întreprinsă pe motive mai puţin întemeiate ca aceea 
din Birmania. Spre deosebire de frontiera de nord-vest, din 
parte•a Birmanili nu există nii n pericol de invazie a Indiei, 
întrucît Benga1ul este s eparat de Birmania printr-n şir de 
munţi peste 1care nu pot trece trupele. Pentru a duce n 
război �ipotriva Birmaniei, CÎI\muitorii Indiei trebuie să folo
sească calea maitimă. Ipoteza unei posibilităţi de agresiune 
dinspre mare din partea Birmaniei este la fel de ridicolă ca şi 
ideea absudă dipă care vasele ei de 1coastă ar putea opune 
rezistenţă navelor de război ale Companiei Indiilor orientale. 
Pretinsa tendinţă a yankilor .să anexeze Pegu, folosită ca 
pretext, nu este confirmată de nici un fapt concret. Prin 
urmare, nici n argument nu rămîne în picioare, in afară de 
necesitatea de a da o ocupaţie unei aristocraţii pe cale de a 
se ruina, necesita·tea de a crea, dup ă cum a spus n scriitor 
englez, „un aşezămînt de muncă permanent pentru aristocra
ţie, sau ceva asemănător cu Hampton Court 192 n Oient" .  
Primul război împortriva Birmaniei ( 1 824-1 826) , Îlceput sub 
guvenarea donchişotistă a lordului Amherst, deşi a durat 
numai c eva mai mult de doi ani, a mărit cu 1 3 .000.000 I.st. 
datoriile Indiei. Intreţinerea aşezărlor din Orient ale colo
niştilor - de la Singapore, pe insula Penang şi Malacca - , 
fără a socoti solda trupelor, sporeşte cheltuielile astfel incit 
acestea întrec nual veniturile u 1 00.000 1.st. Teritoriul care 
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a fost luat Birmaniei in 1 826 a costat mult mi mlt, iar teri
toriJ. P.egu a costat şi mai mult. Cum se explică însă că An
glia, care în Europa ezită să înceip ă  un război absolut nce
sar. cm e războiul împotriva Rusiei, duce an de an războaie 
din cele mai nesăbuite în Asia ? Poziţia 1laşă a Angliei în Eu
rop a este determinată de dato ria ei publică, pe cînd în Asia 
cheltuielile necesitate de războaie sînt aruncate în spinarea 
populaţiei din India. Ne putem însă aştepta că pierderea mi
nentă a venituilor care se obiineau de pe urma opiului din 
Bengal şi cheltuielile cauzate de un nou război împotriva Bir
maniei vor provo ca o atît de puterniică criză financiară în 
India, incit aceasta va avea drept urmare o transformare mai 
radicală a Imperiului indian decît toate discursurile şi broşu
rile reformatorilor parlamentari din Anglia. 

Ieri, în Camera comunelor, d-l rnsraei a nterpelat uver
nul dacă dipă primirea recentei note a guvernului rus n-ar 
fi momentui potrivit ca d-l Layard să propună moţiunea sa. 
Lordul John Russell a răspuns că, după părerea lui, ar fi mult 
mai bine ca în momentul de faţă d. Layard să nu-şi depună 
moţiunea, deo arece după publioarea icesti note e mai impor
tant decît oricînd să se ducă tratative. „Părerea onoratului 
membru al parlamentului că în .momentul de faţă tratativele 
au ajuns la un impas este complet greşită" .  Profesînd credo-u! 
lui Aberdeen, lordul John a încercat să salveze prstigiul par
tidului civis romanus sum 193 prin umătoarea deolaraţ�e : 

„Fireşte că nu puteam p·resupune că o persoană cu experienţa şi in
teligenţa contelui Nsselrode îşi va pune semnătura pe un document în 
care se declară în md d eschis că guvernul rus condiţionează evacuara 
Principatelor dunărene de retragerea flotei aliate• .  

In cursul dezbaterilor c u  privire la ,problema Indiei care 
au urmat, d-l Bright a propus ca din ·clauza a noua, care pre
vede „ca 6 din directorii Companiei care nu sînt numiţi de 
rege să fie persoane care au stat timp de zece ani în India în 
serviciul Coroanei sau al Companiei " ,  cuvintele „în serviciul 
Coroani sau al ompaniei" să ie şterse. Amendamntul a 
fost adoptat. Este semnificativ faptul că în tot cursul dezbate
rilor cu privire la problema Indiei, nici un amendament, cu 
excepţia celui al d-lui Bright, n-a fost susţinut de guvern şi 
respectiv n-a fost adoptat de Cameră. Guvernul p ăcii face 
în momentul de faţă tot ce-i stă în putinţă pentru a asigura 
l'entente cordile * cu partidul păcii - şcoala din Manches-

* - înţelegere :ordială. - Nota Trad, 
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ter -, care se opune oricărui război, în afara r�boiului pur
tat cu baloturile de bumbac şi cu buletinele de preţuri. 

D-l Droun de Lhuys, ministml afacerilor extene din 
Franţa, în trecut funcţionar superior la ministerul afacerilor 
externe în tipul guvernului Guizot, despre care şeful său 
spunea că nu prea posedă calităţile necesare pentru a ocupa 
acest post, se desfată acum în voie, făcînd schimb de note şi 
ciiculare cu contele Nesselrode. „Moniteur" de ieri publică 
răspunsl. 1lui Drouyn de Lhuys la ultima (a 2-a) notă a mi
nistrului rus 194, care se termină cu următoarele cuvnte : 

„Atitudinea moderată a Franţei o scuteşte de orice răspundere şi îi 
dă drytul să spere că toa,te sacrificiile pe care le-a făcut pentru a asi
gura liniştea în Orient nu au fost zadarnice şi că guvernul rs va găsi 
în cele din urmă o modalitate de a reconcilia <pretenţiile sale cu prero
gativele sultanului pe care i le conferă suveranitatea lui, şi că se va 
găsi o fomulă pentru lichidarea, fără a se recrge la forţă, a unei pro
bleme în a cărei soluţionare sînt interesaţi atât de mulţi" ,  

Am menţionat într-unul din articolele anterioare propu
nerea pe care a făcut-o la timpul său d .. l de Villele Rusiei 
cu .privire la asigurarea integrităţii Imperiului otoman prin
tr-n tratat garantat de toate marile pJteri *, prpunere care 
. determinat următorul răspns din paitea contelui Pozzo
-di-Borgo : 

„O garantare generală in ceea ce priveşte Imperiul otoman, fără a 
mai vorbi de caracterul neobişnuit şi surprinzător al unui asemenea act, 
ar leza drepturile dobîndite de Rusia, precum şi principiile care stau l a  

baza lor " .  

Şi totŞi, în 1841  Rusia a acceptat să participe la un ase„ 
menea tratat neobişnuit 195, şi Nesselrode îlllsuşi se referă la 
acest tratat în nota sa din 20 iunie (2 iulie) . De ce, în pofida 
politicii sale tradiţionale, Rusia a acceptat acest lucru ? 
Pentru că acest tratat nu „.constituia" cîtuşi de puţin „o garan
ţie în ceea ce priveş.te Imperiul otoman " ,  i, dimpotrivă, 
sacrifica singurul său element vital din vremea aceea -
Eiiptul, în care domnea Mahomed-Ali -, şi pentru c ă, cel 
puţin potrivit intenţiei sale iniţiale, era echivalent cu o coali
ţie împotriva Franţei. 

Numărl de astăzi al ziarului parizian „La Presse" , care a 
ajuns chiar acum în miinile mele, p!blică o corespondnţă, 
care n-a apărut pînă acum, între defunctul general Sebastiani, 
ambasador francez la Londra, şi d-na Adelaida, sora lui Ludo-

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 72-173. - Nota Red. 
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vie-Filp. Această corespondenţă arunc ă  o lumină vie asupra 
relaţiilor diplomatice din perioada aceea. Ea dovedeşte fără 
putinţă de tăgadă că tratatul din 1 84 1  nu a fost conceput 
iţial de Rusia, aşa m afirmă Nesselrode in nota sa, ci, 
dimpotrivă, de Franţa şi Anglia împotriva Rusiei, şi  că numai 
ulterior a fost transformat de Rusia într-o armă împotriva 
Franţei. Am trndus numai cîteva pasaj e  din această ipor
tantă corspondeuţă, în misura în care tipul mi-a permis să 
fac acest lucru. 

I 

Londra, 12 iunie 1835 

„Am avut astăzi o întrevdere de două ore cu lordul Palmerston. 
Am fost pe deplin satisfăcut de această convorbire. N-am greşit cînd v-am 
asigurat că este un prieten l regelui Leopold şi în primul rînd un mare 
partizan l alianţei cu Franţa. Lordul Palmerston a discutat mult timp cu 
mine despre problemele orientale. EI crede că paşa din EgiJt e hotărît 
să-şi urmeze planul lui de acţiune. EI ar dori ca Anglia şi Franţa, ba
zîndu-se pe ·prezenta flotei lor, să facă noi eforturi pentru a-l intmida 
pe Mahomd-Ali şi ca în celaşi timp ambasadorii noştri de Ia Constan
tinopol să-l informeze pe sultan ă au p rimit dispoziţiile de la curţile lor 
să-l încredinţeze că va primi ajutor împotriva oricăror atacuri din par
tea paşei din Egipt, cu condiţia să nu înceapă el ostilităţile. Cred că 
.ceasta este o politică prudentă şi că este recomandabil ca Anglia şi 
Franţa să o urmeze. Trebuie să susţinem Poarta şi să nu admitem ca pro
vinciile Egipt, Siria şi  Celesiria să fie separate de ea. Rusia abia aşteaptă 
momentul oportun ca să vină în ajutorul sultanului, şi acest ajutor ar în
semna sfîrşitul Imperiului otoman•. 

II 

Londra, 21 aprilie 1836 

„In Anglia toate p artidele consideră în mod unanm că ste absolut 
necesar ca Rusia să fie supravegheată îndeaproape, şi am impresia că 
partidul tory dă dovdă de mai multă hotă1îre în ceastă privinţă decît 
whigii, sau cel PUţin p are să fie mai hotărît, deoarece nu este silit să 
fie mai moderat• . 

III 

Londra, 6 iulie 1838 

„Poporul englez crede că înreaga Europă va ajunge la o înţlegere 
în problema orientală. Răspunsul de Ia Paris este aşteptat cu nerăbdare. 
Cred că nu m-am abătut de La linia de conduită care mi-a fost trsată de 
rge în curslll celor dteva convorbiri pe care le-a avut cu mine. De în-
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dată ce se va ajunge în principiu la n acod, mdul de cţiune şi po
ziţia pe care trebuie s-o ocupe fiecare putere vor fi reglementate în func
ţie de împrejurări. Participarea Rsiei se va exprima, firşte, prin ope
raţii pe mare ; celaşi Toi va reveni Franţei şi Angliei, şi, pentru a pre
intîmpina orice pericol care s-ar putea ivi de pe mma unor operaţii ale 
flotei în Marea Nagră, trebuie procedat astfel incit RSia să înţeleagă 
că trebuie să-şi retragă cadra din Marea Baltică pentru a luita în ca
drul flotei aliate" .  

IV 

Londra, 3 octombrie 139 

„Anglia nu a acceptat propunerile Rusiei 196, iar lordul Palmerston m-a 
infomat în numele guvernului său că refuzul ei ste determinat de do
rinţa de a rămîne credincioasă alianţei cu Franţa. Minată de aceleaşi 
sentimente, ea a acceptat ca Mahomed-Ali să primească, sub formă de 
posesiune erditră, Egptul şi o p arte din Siria, a cărei graniţă va fi 
precis stabilită, urmînd să treacă de la St. Jean d'Acre pînă la lacul Ti
beriada. Am obţinut, deşi nu fără greutăţi, consimţăîntul guveruului 
englez în ceea ce priveşte aceste propuneri. Nu crd că acst acord va 
fi rspins de Franta sau de Mahomed-AIL Probl.a orientală se sim
plifică, ea va fi lichidată cu ajutorul marilor puteri şi pe baza garantării 
intgrităţii lperiului otoman. Toate principiile sint rspctate. Normele 
dreptului internaţional european se extind şi asupra !naltei Porţi. Protec
toratul exclusiv al Rusiei este anulat. M-m Întrebat de ce partidul re
publican din Franta are o atitudine atît de binevoitoare faţă de Maho
med-Ali şi de ce a ssţinut cu atîta căldră intersele lui. N-am fost în 
stare să descopăr :Lt motiv decît principiul revoluţionar - de a sprijini 
şi a incuraja tot ce ar putea să ducă la răsturnarea g uvernelor existente. 
Crd că fn nici un .caz nu trebuie să cădem într-o asemenea cursă" . 

V 

Londra, 30 noiembrie 1839 

„Am aflat dintr-o sursă dmnă de încrdere că în cursul ultimei şe
dinţe a consiliului de miniştri, lordul Palmeston, făcîd o expunere asu
pra situaţiei din Orient şi asupra div&genţelor care există între politica 
Franţei şi a Angliei, a vorbit pe un ton atît de moderat şi a dat dovadă 
o atHa solicitudine fată de alian�a dintre cele două tări, incit merită 
toată recunoştinţa noastră. El a prpus chiar colegilor săi un sistem si
milar cu acela indicat de mine. In concluzie, el a cedat în cea ce pri
veşte problemele de formă şi s-a pronunţat împotriva unei p.litici de 
acţiuni hotărî te, poHtică care ar duce la complicaţii �nevitabile" . 

I 

Londra, 12 decembrie 1839 

„Lm văzut pe lordul Palmerston, deoarce eram nerăbdător să flu 
dacă nu are să-mi comunice ceva în lqătră cu informaţiiJe pe care mi 
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le dăduse nu de mu1t. l mi-a citit crisoarea d-lui Nesselrode dresată 
însărcinatului cu afaceri al Ruiei, care corspudea întru totul cu ceea 
ce îmi comunicase mie. Sosirea dlui Brunnov ne va dezvălui intenţiile 
secrete ale guvernuli de la Petersburg. Lordul Palmerston s-a comportat 
anirabil atît în ceea ce priveşte forma cit şi in cea ce priveşte fondul 
chestiunii. El este foarte bucuros de reluarea relaţiilor prieteneşti între 
guvernul Franţei şi al Angliei şi de menţinerea alianţei, Credeţi-mă 
că nu exagerez oîtuşi de puţin. I-am comunicat ân md confiden
ţial că noua situaţie era exact aceea pe care Franţa a dorit-o dintot
deauna. l a fost nevoit să rcunoască acest lucu, Printul Esterhazy a 
scris îs.natului său cu acri că a t extrem de mulţumit de ma
reşal * şi că încearcă în acest mment să reducă guvernul francez la 
bune relaţii cu Austrda, dar că a costatat că regele nu este de loc ma
leabil. De aceasta sînt pe deplin încredinţat. Rgele nu se lasă antrenat 
de asmenea divagaţii ireale. Aceasta v-o criu numai d-voastră personal. 
Sînt întu totul de părerea !nălţimii-voastre că Rusia se va încurca în 
propriile ei mreje•. 

II 

Londra, 18 decembrie 1839 

„m primit azi dimineaţă din partea marşalului o telegramă mai 
stranie decît de obicei, Acestă telgramă e răpunsul la scrisoarea prin 
care îi comunicm infomaţiile pe care i le-am dat lordului Palmerston 
în legătură cu mpresia pe "e a făcuto la P ars ştirea cu privire la noua 
misiune a d-lui Brunnov şi scopul ei. I-am citit lordului Palmerston tex
tual paragraful rpectiv n telegrama adresată mie de mareşal, Dar in 
expunerea pe c are i-am făcut-o în lgătură cu aceasta am fol.Lt termeni 
care e.primau aceleaşi idei, fără a fi identici cu aceia folosiţi de mare
şal. Inordinţindu-mă cu destulă amabilitate că între cuvintele mele şi 
propriile sale expresii n-a fost nici o diferenţă, mareşalul mi-a recoman
dat să fiu mult mai prudent şi să mă strădui: să redau în crsul tra
tattvelor nostre conţinutul textual d telegramelor sale. Ar fi o greşeală 
din partea mea să văd în aceasta mai mult decît o querelle allemande **, 
decît o subtilitate demnă de un grec du Bas.Empire ***„. Mareşalul ste 
un novice în cariera diplomatică, şi mă tem că concepe arta diplomatică ca 
un jc abil. In realitate însă, după cum se poate convinge şi el, diplo
maţia nu ste dcît sinceritate şi o atitudine francă". 

ll 
Londra, 3 ianuarie 1840 

„Ieri lordul Parnerston a luat masa la mine împreună cu întreg 
corpul diplomatic„. El mi-a spus că guvernul are intenţia să ceară par
lamentului arocaţii suplimentare pent-u forţele amate navale, dar în ace-

* - Soult, primul-ministru al Franţei ( 1839-1840). - Nota Red. 
** - textual : gîlceava germană ; în sens figurat : o ceartă pentru 

fleacuri. - Nota Trad. 
*** - grec din epoca Imperiului roman de Răsărit, bizantin. - Nota 

Red, 
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laşi tiP a adăugat că va prpune colgilor săi să nu invoce cu acest 
prilej întărirea flotei franceze, pentru a nu-şi leza aliatul nici prin cea 
mai uşoară aluzie. Efortur.ile pe care le fc lordul Hollad şi lordul John 
Russebl pentru a menţine alianţa sînt demne de toată admiraţia•, 

IX 

Londra, 20 ianuarie 1840 

„Lordul Palmerstn mi-a comunicat proiec.l unei convenţii care va 
fi prezentat marilor puteri şi Porţii„. Nu ste vorba de o convenţie între 
cele cinci mari puteri, ci de o convenţie �ncheiată intre aceste puteri de 
o parte şi Poarta de altă parte„. D-l Brunnov obiectează împotriva acestei 
forme• (vezi pasajul respectiv din nota lui Nesselrode din 2 iulie, cu pri
vire la iniţiativa Rusiei I)„.  „Această convenţie costă dintr-un preambul 
şi ipt articole. In preambul se spune foarte precis şi aiproaipe textual că 
integriotatea Im.pariului otoman fi.ind absolut necsară pentru menţinerea 
păcii în Eur>a, cele cinci puteri sînt dispuse să-i acorde sprijinul cerut 
şi să-l integreze în sfera colaborării internaţionale europene. Articolele 
reglementează problema ajutorului„. 

P.S. Aflu chiar acum că Brunnov şi Neumann sin i  extrem de nemul
ţumiţi de convenţia propusă de lordul Palmerston•, 

X 

Londra, 21 ianuarie 1840 

„mpă oit mi se pare, proictul de convenţie elaborat de lodul Pal
meston va fi rspins de împutniciţii ruşi şi  austrieci. 0 .. 1 Neumann se 
diStinge prin violenţa lui şi, îndrăznsc să spn, prin stupiditatea preten
ţiilor sale. El dezvăluie tainele politicii curţii sale, Prinţul Metternich, 
care căuta să menţină în ina sa chilibrul forţelor, îşi mălturiseşte des
chis ura pe care o nutreşte fată de Rusia. El se lgăna ân peranţa că pro
punerile lui Brunnov vor i primite fără r ezervă, şi  amindo.i au fost de
cepţionaţi constatînd că lordul Palmerston este un ministru care doreşte 
în mod sicer o aliantă cu Franţa şi care se străduieşte să acţioneze în 
bună înţelegere cu ea" . 

XI 

Londra, 24 ianuarie 1840 

„Astăzi am avut o lungă întrevedere cu lordl Melbourne, care este 
un paitizan hotărît l alinţei cu 'fegele nostru. l mi-a cerut în repe
tate Înduri să-i arăt .un mijloc prin care propunerea franceză ar putea 
fi îmbinată cu cea engleză. 

El are aceeaşi părere ca şi noi despre iintenţiile Rusiei, iar într-o 
consfătuire mi-a spus în privinţa guvernului de la Viena că nu trebuie 
avui încredere în acest guvern, căci pînă la urmă se dovedeşte întot
deauna a li partizanul devotat al Rusiei•.  
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XII 

Londra, 27 ianuarie 1840 

„Intorsătura pe care a luat-o problema orientală i se pare alar
mantă„. Nu inoape nici o îndoială că Rusia împ inge lucrurile spre război 
şi că Austria o susţine din răputeri...  Ele au r euşit să intimideze Anglia 
cu «planurile Franţei în Mediterană» .  Algerul şi Mahomed-Ali sînt mij
loacele pe care le folosesc în acest scop„. Am făcut tot ce mi-a stat în 
putinţă pentru ca prpunerile lui Brunnov să fie respinse, şi aproa,pe că 
reuşisem, dar ele au aflat acest lucru şi acum Austria prezintă propunerile 
lui Brunnov ca fiid propriiile ei propuneri. Aceasta e o minciună vădită. 
Cu toate acestea a fost convocat couiliul de minştri pentru a discuta 
propunerile Austriei. Voturile s-au împărţit. D e o parte - lordul Mel
bourne, lodul Holland şi d-l Labouchere ; de partea cealaltă - lordul 
Palmerston, lordul J. Russell şi lordul Minto. Ceilalţi membri ai guver
nului oscilează între aceste două puncte de vedere".  

XIII 

Londra, 28 ianuarie 1840 

„Pînă acm consilirul de miniştri a examinat numai un singur punct 
din proiectul lordului P almerston. El a he>tărît că convenţia rebtLie să 
fie încheiată între şase" (puteri) . „şi nu între cinci, aşa cum a propus d-l 
Brunnov, care nu a dat dovadă de lipsă de zel în aipărarea intereselor 
sale p articulare• (avînd grij ă de Imperiul oitoman) . „Poarta nu va admite 
o convenţie sta,bilită fără participarea ei. Semnînd însă un tratat cu cele 
cinci mari puteri, ea s-r pune implicit sub pro tec/ia dreptului interna
ţional european•. 

XIV 

Londra, 28 ianuarie 180 

„Oare politica şi intersele regelui sînt sacrificate capriciilor d-lui 
Thiers şi ziarului său 1 Sistemul creat cu aJîta chin, cu atîtea eforturi şi 
menţinut în ciuda atîtor greutăţi în dcurs de peste zece ani este con
damnat la �ieire•. 

Scris de K. Marx la 15 iulie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.833 
din 30 iulie 1 853 

Senat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în .iar 

Tradus din limba engleză 
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ondra, marţi 19 iulie 153 

Ţarul nu numi că a început rzboiul, dar a şi ·terminat 
prima campanie. Operaţiile militare nu se mai desfşoară 
dincolo de Prut, ci de-a lungul Dunăii. i ce foc între imp 
puteiile oocidentfo .? Ele îl sfăuiesc, adică îl silesc pe sl
tan să considere războiul drept pace. Ele răspund la acţiunile 
autocratului nu cu tunuri, i prin note dLplomatice. Impăratl 
este atacat nu de două flote, i de nu mai puin de patru pro
iecte de tratative. Unul emană de la guvenul englez, celălalt 
de la guvenul francez, l treilea este prezentat de Austria, iar 
al patrulea este improvizat de „cnatul" de la Potsdam *. Se 
s�eră că ţarul va binevoi să aleagă di. acest embarras de 
richesss ** proiectul care îi onvine oel mai bine. In răspun
sul său (al doilea) la no•ta (a doua) a contelui Nesselrode 197, 
d-l Drouyn de Lhuys se străduieşte din răsputeri să dove
dească că „nu Anglia şi Franţa au făcut prima demonstraţie" . 
Aşa cum se aruncă oase La cHni, Rusia bombardează pe diplo
maţii occidentali u nenumărate note, pentru a le procura lor 
o distracţie nevinovată şi pentru a-şi asiguTa sieşi posibilita
tea de a dştiga timp. Anglia şi F1an�a au căzut, fireşte, în 
cursă. Nemulţumindu-se u faptul •că înseşi aceste note consti
tuie o înjosire destul de mare a acestor ţări, ele mai sînt înso
ţite de comentarii făcute pe un ton foarte paşnic în „Journal 
de l'Empire" 198, într-un articol •oare, deşi e snat de d-1 
de La Gueronniere, a fost seros după indicaţii date de împărat 
şi revăzut de el. Acest 1ari1col admite capriiul Rusdi „de a 
negocia pe malul drept, şi uu pe malul •stîng al Prutului" .  El 
transfomă a doua notă a conteilui Nesselrode aproape într-o 

* - Frederic-Wilhelm al IV-iea. - Nota Red. 
** - abundenţă, dificultăţi create de prea ri posibilităţi de alegere. - Nota Trad. 
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,,înce1care de recondlire" .  iată modul în ·ore sînt prezen
tate lrucruTle :  

„Contele Nesselrode vorbeşte acum numai de garanţii morale şi 
anunţă că numai provizoriu ele trebuie să fie î nlocuite cu garanţii ma
teriale, făcînd astfel un apel direct la tratative. Aşa stind lucrnrile, este 
imposibil să consideri că acţ�unile diplomatice au fost folosite pînă la 
capăt". 

Ziarul „Assemblee na tionale " ,  acest „monitor rSesc" la 
Paris, felicHă ironk „Journal de l'Epie" pentru descoperi
rea sa întîrziată şi îşi eip rimă doar regretul că s-a făcut atîta 
zgomot pentru nimic. 

Presa engleză a pierdut orice stăpînire de sine. 

„Ţarul nu e în stare să preţuiaCă curtenia de care puterile occiden
tale au dat dovadă faţă de el.„ El ste incapabil să se poarte politicos 
atunci oind negociază cu alte Puteri" . 

işa scrie „Morning Advertiser " .  „Morning Po st " ,  la rîn
dul său, este indignat de nepăsarea ţarului faţă de dificultă
ţile interne ale adversailor si. 

„Faptul de a fi  prezentat, dintr-un simplu capriciu insolent, o reven
dicare care nu este dictată de o necsitate imperioasă şi de a fi procedat 
astlel fără a ţine cîtuşi de puţin seama de starea actuală a Europei, gata 
in orice clipă să ia foc, constituie o imprudenţă aproape de necrezut".  

Autorul aricolului cu privire la problemele pieţei de bani 
publicat în revista „Economist" constată 

„că oamenii s-au convins acum din propria lor experienţă ce incon
veniente prezintă faptul că interesele cele mai intle ale lumii" (adică 
ale bursei) „depind de capriciile unui singur om• . 

Şi totuşi în 1 848 şi 1 849 bustul împ ăratului Rusiei putea 
fi văzut alături de veau d' or •. 

Intre timp situaţia sultanului •• devine pe zi ce trece tot 
mai grea şi mai coplicată. Dificultăţile sale financiare cresc 
tot mai mult, deoarece asupra lui ap asă to ată povara războiu
lui fără ca l să se bucure de nici unul din avantaj le lui . 
Entuziasmul poporului, nefiind îndreptat împotriva ţarului, se 
întoarce împotriva sultanului însuşi. Fanatismul musulmani
lor îl ameninţă cu revoluţii de palat, în timp ce fanatismul 
ortodoşilor îl ame1inţă cu răscoale populare. Ziarele de 
astăzi conţin ştiri în legătură cu un complot împotriva sulta-

* - viţelul de aur. - Nota Trad. 
** - Abdl-Medjid. - Nota Red. 
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nului, organizat de studenţii musulmani din vechiul partid 
turcesc, care vrea să-l aducă pe Abdul-Aziz 199 pe tron. 

Ieri, în Camera lorzilor, lordul Clarendon a fost invitat de 
lordul Beaumont şi 'lordul Milmesbury să declare oare s'Înt 
intenţiile s ale, întrucît regele Franţei n-a elitat să şi le preci
zeze pe ale sale. Lordul Clarendon, însă, după ce a comnicat 
pe scurt că Anglia a fost de acord icu nota d<lui Drouyn de 
Lhuys, s-a eschivat de la eiplicaţii suplimentare sJb pretextul 
că va da în curînd informaţii amănunţite parlmentului. La 
întrebarea dacă este adevărat că ruşii au pus mina şi pe admi
nistraţia civilă şi pe oficiile poştale in Prinipatele dnă
rene, unde au introdus regimul de ocupaţie m�litară, lordul 
Clarendon a prefe1at, bineînţeles, „să tacă" I „Judecind după 
proclamaţia prinţului Gorceakov 200, nu-i vine să creadă acest 
lucru" . La acesta, lordul Beaumont a răspns că, după păre
rea lui, Clarendon este n mare optimist. 

La o întrebare a lui sir J. Walmsley în Camera comunelor 
în Jegătură cu tulburările care au avut loc în Jltima vreme la 
Sirna *, lordu1l John Russell a rs că ia auzit într-ade
văr de răpi'ea unui emigrant maghiar **  să la •cale de con
sulul AustPii **, dar că nu a auJit dirc în •legătură cu o 
cerere a Austriei de extrădare a tuturor emigranţilor maghiari 
şi italieni. Lordul John răspnde întotdeana la interpelări 
într-un mod glmeţ şi aşa cum îi convine. lntotdeauna reiese 
că el nu primeşte comunicări oficiale şi că nu citeşte în ziare 
ceea ce e de presupus că a putut sau a fost obligat să citească. 

„Kălnische Zei tung" 201 pubJircă o scriioare din Viena, din 
1 1  iulie, care cuprinde următoarea dare de seamă depre inci
dentul din Sirna : 

„Şekib-efendi a fost trimis la Smirna pntru a procda la o anchetă 
în legătură cu autorii tulburărilor, în timpul cărora a pierit Hackelberg. 
Şekib a primit de asemenea ordinul să extrădeze Austriei pe emigranţii 
de origine austriacă sau toscană. D�l Brown, însărcinatul cu afaceri al 
Statelor Unite, a avut o convorbire in legătură cu acestă chstiune cu 
Reşid-paşa, l cărei rezultat nu este încă cunoscrut. m aflat chiar acum 
că sasinul baronului Hackelberg a primit din partea consulului american 
de la Smirna un paşaport care garantează persoanei sale inviolabilitatea 
faţă de autoităţile uceşti. Acest fapt dovedeşte că Statele Unite inten
ţionează să intervină în afacerile europene. ste de asemenea sigur că 
trei vase de război americane se află alături de flota turcescă în Bosfor 
şi că fregata americană «Cumberland» a adus guvernului ·ue 80.000.000 
de p ia�tri".  

* Vezi volumul de faţă, pag. 205. - Nota Red. 
** - Koszta. - Nota Red. 

*** - Weckbecker. - Nota Red, 
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Indiferent dacă aceste ştiri sau altele imilare sînt adevă
rate, ele dovedesc un lucru precis, şi anume : că intervenţia 
americană este aşteptată pretutindeni şi că este chiar privită 
în mod favo rabil de o parte a opinii publice engleze. Com
portarea căpitanului american * şi a consulului american este 
ridicată în slăvi la mitingurile populare, iar „Englezul" ** a 
chemat în numărul de ieri al ziar.i „Advertiser " vasele sub 
p avilion american să vin ă În Mediterană şi să tică d e  ruşine 
„bătrînul steag înămolit al Marii Britanii " ,  împingîndu-1 
la acţiune. 

Să rezumăm în cîteva cVinte esenţa problemei orientale. 
Ţarul, contrariat şi nemulţumit că imensul său imperiu trebuie 
să se mJlţumească cu un singur port pentru exportul său şi 
că acest port este iJuat într-o mare cre jumătate de ll este 
impracicabilă pentru 11avigaţie, iar în ieea.laltă jumătate de 
an poate fi ataicată de englezi, încearcă prin toate mijloacele 
să relizeze planurile strămoşilor si : să obţină aoces la 
Mediterană. El 1spară unul după altul cele mai îndpărtate 
păriţi din trupul Imperiului otoman pînă e nima lui -
ConstantinopoJul - va înceta să bat.. El rpetă în mod perio
dic mvaziile sale ori de cîte ori rede 1că planurile sale cu 
privire la Tucia sînt primej duite de parenta consolidare a 
guvernului turc sau de tendinţele şi mai periculoase d e  elibe
rare, prin forţe proprii, manifestate în rîndurile slailor. 
Speculînd laşitatea şi temerile puterilor occidentale, e� tero
rizeză Europa exagerîndu-şi peste măsură cerinţele, pentru 
ca apoi să apară mărinimos şi să se mulţumească cu ceea ce 
de fapt a vrut iniţial. 

Pe de altă parte, puterile ocidntale, inconsecvente, laşe, 
suspectîndu-s e  unele pe altele, încep pn a-l încmaj a pe sul
tan să opună rezistenţă ţarului, d e  tealla cuceririlor Rusiei, 
şi sfîrşesc prin a-J sili pe sultan să cedeze, de teama unui 
război gene1l, care ar putea da naştere ned revoluţii gene
rale. Prea neputincioase şi prea fricose pentru a încerca să 
transforme Imperiul otoman prin întemeierea unui imperiu 
grec sau a unei republici federatirve a statelor slave, singurul 
lor ţel este menţinerea statu-quo, adică a stării de descom
punere care nu permite sultanului să se elibereze de ţar şi 
slavilor să se elibereze de sultan. 

Partidul revoJuţionar nu poate decît să se felicite pentru 
aceas tă stare de lucruri. Injosirea guvernelor occidentale 

* - Ingraham. - Nota Red. 
** - A. Richards. - Nota Red. 

1 5 - Ma rx-Engels. Opere. voi. 9 
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reacţionare şi incapacitate. lor evidntă de a apăra intresele 
civilizaţiei europene împotriva tentativelor Rsiei nu poate 
să nu provoace o indignare salutară .în 'îndurile popoarelor 
care, începînd din 1 849, au fost condamnate să se supună 
dominaţiei contrarevoluţiei. Criza industria.ă care se apropie 
va fi şi ea .gravată şi accelerată de aceste complicaţii mi
orientale în aceeaşi măsură ca şi de complicaţiile pur orien
tale din China. Concomitent cu creşterea preţuriJlor la cereale 
şi cu stagnarea afacerilor în general, cursul schimbului devine 
nefvorabil Ang1liei şi aurul începe să se scurgă spl'e coni
nent. Intre 9 iunie şi 1 4  iulie rezerva de aur a Băncii Franţei 
a scăzut cu 2 .220.000 I .st„ ceea ce depşşte întreaga smă 
pe care o rprezintă creşterea din ltimele rei luni. 

Trecerea proiectului de lege icu privire la India prin comi
tetul parlamentului prezintă puţin interes. Este sificativ 
că guvenlll de coaliţie, cae votează împreună cu tarii împo
triva propriilor s. aliaţi in şcoala n Manchestr, caută 
acum să respingă toate amendamentele. 

Cîteva exemple vor ilustra situaţia actuală din India. 
Aparatul de administrare a Indiei, icare se află în Anglia, în
ghite 3o din venitul net l Indiei, iar dobînda anuală pentru 
datoria intenă şi dividendele acionarilor Compniei se ridică 
la 1 40/o, deci în total 170/o. Fără a ocoti acste sume care e 
rmit anual din India în Anglia, cheltuielile militare rpre
zintă aproape două treimi din totalul cheltuielilor pentru 
India, sau 660/o din venitul ei, în timp ce chelituieli.e pentru 
lucrările publice nu reprezintă decît 23/40/o din venitul total, 
sau 1 % din veniturile locale în Bengal, 73/.0/o în Agra, 1/a0/o în 
Penjab, 1/2°io în Madras şi 1°/o în Bombay. Acestea sînt cifrele 
ficiale date de însăşi Compania. 

Pe de altă parte, aproape trei cincimi din întregul veit 
net se obne de pe urma pămîntului, aproximativ o şpime 
de pe urma opiului şi pste a noua parte de p e  urma sării . 
!ceste surse de venit la un loc reprezintă 850/o din totalul 
încasrilor. 

Cît priveşte capitolele venituri şi cheltuieli secundare, e 
suficient să punem că impozitul Moturpha, menţinut în pre
zidnţia Ma.rais, cu care sînt impuse prăvăliile, războaiele 
de ţesut, oile, vitele comute mari, diferitele profesiuni etc. se 
ridică la circa 50 .000 I.st.,  adică la aiproxirmativ atît cit costă 
banchetele anuale de la East-India-House. 

Cea mai mare parte n venituri se obţine de pe urma 
pmîntului. Deoarece diferitele forme ale posinii pămîn-
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lui din InLia au fost descrise în ulima vreme n mod amă
nunţit şi într-o formă populară, mă voi limita în această 
problemă la cîtev a observaţii generale asupra sistemelor 
zmindari (zeindree) şi raiatvai (ryotwar) . 

Introducerea sistemelor zamindari şi raiatvari a însemnat 
două revoluţii agrare, înfăptuite prin decrete britanice şi opSe 
una alteia pin caracterul lor ; una a fost ar1listocratică, cealaltă 
dmocraică ; una a fost o cariicatură a landlordismului englez, 
cealaltă a sistemului francez de proprietate ţărănească. Dar 
ambele au fost nefaste şi au întrunit cele mai contradictorii 
trăsăituri,  fiind făcute nu în interesul poporului care cultivă 
pămîntul, nici în interesul deţinătorului care îl stpînşte, ci 
în interesul guvenului, care percpe impozite asupra lui. 

Pin introducerea sistemului zamindari, p oporul in pre
zidenţia Bengal a fost dposedat dintr�o dată de drepturile 
sale ereditre asupra pămîntului în favoarea perceptorilor 
indigeni numii zamindari. Prin introducerea sistemului raiat
vi în prezidenţiile Madras şi Bombay, aristocraiia indignă 
- mirasdarii, geaghidarii etc. -, care pretindea să stăpî
nească pmîntul, a fost redusă, laolaltă cu p oporul de jos, la 
nivelul de deţinători de terenuri mici, pe care le culivau ei 
înşişi pentru colectorii Copaniei Iniilor orientale 202• Za
mindarul epa însă o parodie 1a propietallui funciar, deoarece 
el primea numai o zecime din venit, fiind obligat să pl ătească 
celelalte nouă zecii guvenului. Iar în ceea ce priveşte raia
l indian, •Oare nu avea ici n drpt permanent asupra 
pămîntului şi plătea dări, care se schimbau în fiecare n în 
funcţie de recoltă, acesta era o parodie a ţăranului francez. 
Clasa originară a zamindarilor, deşi a j efuit fără milă şi fără 
control masa deposedată a foştilor proprietari funciari eredi
tri, a p ărăsit foarte curînd scena sub prsiunea Companiei. 
Locul acesteia l-au luat negusto:ii speculnţi, cărora le ap arţin 
acum toate pămînturile Bengaluli, cu excepţia posesiunilor 
care au trecut Jn admin�straţia directă a guvenului. Aceşi 
speculanţi au introdus o variantă a sistemului zaoindari 
numit patnee. Nemulţumindu-se cu rolul e intermediari faţă 
de guvenul britanic, ei au creat la Tîndul lor o clasă de inter
mediar. „ereditari " ,  numiţi patnidari [patnetas], care au creat 
şi i nişte subpatnidari etc. Astfel a luat naştere o ierarhie 
perfectă de intermeiari, care apasă cu toată greutatea ei asu
pra nenoiro ciţilor de cultivatoi. Cît piveşte pe raiaţii din 
Madras şi Bombay, sistemul introdus acolo a degenerat curînd 
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într-n sistem de muncă agricolă forţată, iar pămînl a pier
dut întreaga sa valoare. 

„Păintul - spune d-l Cmpbell - ar putea fi vîndut de colectori 
în contul impozitelor restante, cum e cazul in Bengal, aceasta nu ste 
îsă posibil p entru simplul motiv că nimeni nu-l cumpără" 203• 

Astfel în B engal există o îmbinare .între landlordismul 
englez, sistem!l de intemediari din Irlnda, sistemul in 
Austiia, care transformă pe proprietarul fonaiar 1n perceptor, 
şi sistmul asi atic, care face din stat adevăratul proprietar l 
pămîntului. In Madras şi Bombay exiJstă un prnprietar de tJpul 
ţăranului francez, care este în icelaşi timp iobag şi arendaş
ijmiş [metayer] .al statului. Toate inconvnientele acestor 
sisteme muHiiple apasă pe umerii ţăranului indian, fără ca el 
să se bucure de vrenul din avantajele lor. La fel ca şi ţăranul 
francez, raiaitul este vicima cămătarului paricular, dar, sp re 
deoseb1re de ţăranul francez, el nu are nici un drept perma
nent, ereditar, asupra p mîntul. său. La fel ·oa şi iobagul, el 
este constrîns să lucrze pămîntul, dar, spre deosebire de 
iobag, el nu este asig!rat în caz de nevoi extrme. La fel ca 
arendaş!l-dijmaş, el trebuie s ă-şi împartă produsul u statul, 
dar stal nu e oblrigat s ă-i avanseze fondurile şi invn
tarul necesar, aşa cum e obligat să facă în cazul metayer-ului. 
ln Bengal, unde e �n vigoare sistemul zamindari, ca şi în 
Madras şi Bombay, unde e în vigoare sistemul raiatvari, 
ţă.ran1i-raaţi, care formează 1 1/12 in întreaga populaţie a 
Indiei, au ajuns într-o stare de s ărăcie Clpită ; şi dacă n 
fapt i n-au decăzut atît de jos c a  arendşii [cotierii] irlan
dezi, aceasta se datoreşte climei din India, deoarece oamenii 
din sud au mai puţine nevoi şi mai multă imaginaţie decît cei 
din no rd. 

Pe lîngă impozitul asupra pămîntului trebuie să avem în 
vedere şi impozitul aspra sării. După cum e ştie, ompania 
deţine monopolul asupra sării şi o ide la n preţ de trei ori 
mai mare decît preţul pieţei, şi aceista ntr-o ţară în care 
marea, lacurile, munţii şi chiar pămînl furnizează acest pro
dus. l at ă  cum descTie contele Albemarle pracicarea acestui 
monopol : 

„O parte considerabilă din sarea destinată consumului intern este 
cumpărată de la Companie de mari negustori angrosişti cu mai puţin de 
4 rupii maund-lll * ;  aceştia o amestecă cu o anumită cantitate de nisip, 

* - unitate de măsură în India pentru materii uscate, care nu este 
aceeaşi în toate regiunile ; în medie este de iproximativ 12 kg, - Nota 
Red. 
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cre de obicei este dus dintr-o localitate aflată la cîteva mile sud-vest 
de Dacca, şi trimit acst amestec unui al doilea, sau dacă socotim gu
venul primul, unui al treila mon>polist la preţul de 5 sau 6 rupii. Acsta 
n urmă mi adaugă puţin pămînt sau cenuşe, şi astfel, trecind prin 
mai multe îini din oraşele mari la sate, sarea aj unge la 8-10 rupii, 
iar proporţia de mstc cr>te de la 25 la 40% .  n consecinţă, populaţia 
plăteşte între 21 I.st. 17 şilingi şi 2 pence şi 27 l.st. 6 şilingi şi 2 pence 
pentru sarea pe care o consumă, sau, cu alte cuvinte, de 30-36 de ori 
mi mult decît iplătesc oamnii îstăriţi din Marea Britanie" 24• 

Ca exemplu de morală burgheză a englezilor vom cita 
faptul că d-l Campbell susţine monopolul asupra opiului pe 
motiv că îi împiedic ă  p e  chinezi să .consume prea mult dn 
acest drog, şi susţine monopllul asupra rachiului (brevetul 
de vînzare a băuturilor spirtose în India) pe motiv că, dato
rită acestui monopol, a sporit într-o mJsură foarte mare con
sumul de raichiu în India. 

Sistemul zamindari şi  raiiatvari şi impozitl pe sare îm
preună u clima din India formează un mediu p rielnic pentru 
r ăpîndirea holerei, această oalmitate care a pornit dn India 
şi -a năpustit asupra lumii occidentale, llde face ravagii. Un 
exmplu izbitor şi cumplit de solidaritate între calamităţil8 
si relele de care suferă omenirea I 
Scris de K. Marx la 19 iulie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.838 
din 5 august 1853 

Semnat : K a r l M a r x 
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Karl Marx 

Rezultatele viitoare ale stăpîirii britnice 
în India 

Londra, vineri 2 iulie 1853 

Imi propun să închei în acest .1ol observaţiile mele 
cu privire la India. 

Cm s-a ajuns la instaurarea stăpînini i engleze în India 1 
Puterea supremă a Maelui Mogol a fost înfrîntă de viceregii 
săi. Puterea viiceregilor a fost înfrÎlltă de marathi 205• Puterea 
marathilor a fost îfrîn1ă de afgani şi, în timp ce lpta tuturor 
împotriva tuturor era în toi, britanicul llăvăli în ţară şi au 
posibilitatea să-i subjuge pe toţi. O ţară în care e.istă disen
siuni nu numai intre mahomedani şi hinduşi, dr şi între trib 
şi ib, intre castă şi castă, o societate a cărei structură se 
bazează pe un fel de echilibru determinat de o repulsie reci
procă generală şi de exclsivismul orgate al tutmor memri
lor ei, - o astfel de ţară şi o astfel de societate nu erau oare 
predestinate să devină o pradă pentru cucenitor 1 Chiar dacă 
n-am cunoaşte iic din trecutl �storic al Indiei, nu ne-ar fi 
oare suficient numai faptul important şi incontestabil că pînă 
în ziua de stzi Inia este ţinută in robia engleză cu aju
torul unei armate indiene întreţinute pe socoteala Indiei ? De 
aceea India nu s-a putut sustrage soartei de a i cucerită, şi 
1întreaga ei istorie trecută, în măsura în care rprezintă ceva, 
nu este dît istoria cuceririlor succesive cărora le-a căzut 
pradă. Societatea indiană n-am în general nii o istorie, cel 
puţin nici una care să fie cunoscută. Ceea ce noi numim isto
ria ei nu este altceva lecit istoria năvălitorilor succeivi care 
îşi întmeiau impen.ile pe fundamentul paSiv al acestei socie
tăţi inerte, care nu opunea nici o împotriire. Problema oare 
se pune deci nu este aceea daică englezii aveau vreun drept 
să cucereacă India, ci dacă am prefera ca India să fi fost 
cucerită de ri, pers.i sau •ruşi, şi nu de bmtanici. 

ngia are de îndeplinit •În India o dublă misiune : u.a 
distructivă şi alta constructivă - nimiirea vechii soietăţi 
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aiatice şi crearea bazelor materia1e ale unei societăţi o cci
dentale în Asia. 

Arabii, turcii, tătarii, mogolii, care au cotropit unl dup ă 
alţii Indta, s-au asimilat foarte crînd cu populaiţia băştinaşă, 
căci, în virtutea unei lei istorice imuabile, uceritorii bar
bari ajng să rfie, la rîndul lor, cuceriţi de civilizaţia mad 
înaltă a popoelor subjugate de ei . Cuceritorii britanii au 
fost primii a căror ivilizaţie s e  afla pe o treaptă mai înaltă, 
şi de aiceea au fost inaccesibili ifluenţei civiili�aţiei .nddne. 
Ei au distrus-o llimicind comnităţile indigene, stîrpnd indus
tria autohtonă şi nivelînd tot ce era măreţ şi Spior în so
ietatea indină. Paginile istoriei stpînJrii lor în India abia 
dacă oglindesc ceva în afară de această distrugere ; acivi
tatea lor constructivă este abia vizibilă printre mormanele 
de ruine. Totuşi ea a încput. 

Prima condiţie pentru reînvierea Indiei a fost înfăptirea 
unităii ei poli.tice, astăzi mai cimentată şi mai C!prinzătoare 
decît fusese vreodată p e vrmea Marilor Mogoli. Această 
unitate, impusă de sabia britanică, va cpăta acm trăiniie 
şi durabilitate datorită telegrafului electric. Armata mdigenă, 
organizată şi muştruluită de sergentul britanic, constituia o 
condiţie sine qua non p entru eli,berarea Idii pin forţele ei 
propriii şi p_entru ca pe viitor India să înceteze de a mai i 
prada oricărui cotropitm străin. Presa iberă, im.trodusă pentru 
p rima o ară într-o societate asiatică şi condusă iîn special de 
oameni născuţi n csătorii mixte între indieni şi europeni, 
este un nou şi puternic factor de reconstrucţte a acestei socie
tăţi. Pînă şi sistmele zemindari şi Taiatvai, aicit de odioase 
ar i ele, repreintă totuşi două fome distincte de pro
prietate privată asup ra pămî11tului, adică tocmai ceea ce 
dreşte cu atîta ardoare isocietatea asiatică. Dintre locuitorii 
băştinaşi instruiţi de nevoie, şi iîn număr redus, sub suprave
ghere engleză la Calcuta e ridică o nouă categorie de oa
meni , care posedă cunoşnţele necsare pntru guvenarea 
ţării şi care şi-au însuşit ştiinţa europeană. Puterea aburului 
a fut posibire comunicaţii regulate şi rapide între India 
şi Europa, a Legat principalele ei porturi cu cele ale mărilor 
sudului şi răsărituli şi a scos-o din izolarea care fusese c aza 
principală a stagnării sale. Nu mi e departe ziua în care, 
datorită îmbim.rii cilor ferate şi a liniilor de navigaţie deser
ite de vapoare, distanţa dintre Anglia şi India, misJrată în 
timp, va i srtată la 8 zile, •asfel incit această ţară, cîndva o 
ţară de basm, va fi 1într-adevăr legată de lumea apeană. 
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Pînă acum dasele dominnte dn Marea Britanie nu au 
avut deaît n mod ocazional, vrnmeic şi excepţional interesul 
c a  Indiia să progrseze. Arilstoceţia dorea s-o cucerescă, 
plutocraţia voia s-o j efuiască, iair magnrţii ndustriali urmă
reau s-o subordoneze prin i eftinătatea mărfurlor lor. Dar 
acum ituaţia s-a schimbat. Manaţii industriali au descoperit 
că intersele lor itale reclamă transformarea Indiei într-o 
ţară p roducătoare şi că, în vederea acestui scop, este necesar 
înainte de toate s-o înzes:reze u sisteme de irigaţie şi căi 
de ·Clluicaţie dnteme. Ei intenţionează aum să împînzească 
India cu o reţea de ci ferate. Eite o intnţie pe care ei o vor 
pune în ipicare, şi aceasta va avea urmări incalculabile. 

Se ştie că forţele de Producţie ale Indiei Înt paralizae 
din cauza lipsei extreme e mijloice necesare pentru tras
portul şi schimbul diferitelor ei prodse. Nicăieri nu �ntîlnim 
ca în India o izeie socială aît de maTe în mijlo cul l11ei 
naturi �mb.şugate, şi aceasta n cauza lipsei po sibilităţilor 
de schimb. In 1 848, n faţa uni Cfiisii a Camerei comunelor 
din Anglia, s-a arătat că, 

11în mp ce la Handeş grînele costau 6 pină la 8 şilingi cvarterul, la 
Poona ele se vindeau u 64 pină la 70 de şilingi ; acolo oamenii mureau 
de foame în plină stradă fără a putea căpăta alimente din Handeş, deoa
rece rumurile clisoase erau impracticabile" . 

Introducerea căilo r ferate poate fi uşoT folosită pentru 
scopurile agricultrii,  şi anume pntru amenaj ăi de lacuri de 
acumulare acolo unde e necesară excavarea pnîntului pen
tru terasamnte de cale f&ată, precum şi pentru provizio
narea cu apă a localităţilo r  situate de-a lungul l.niflor de cale 
ferată. n f.ul acesta ar putea fi extinsă pe scară largă iri
gaţia artiicială,  această condiţie indispnsabilă penru agri
cultură în răiăr.t,  şi ar putea i evitată rpetarea frecventă a 
foametei cu caracter local, datorată lipsei de ·apă. Importanţa 
generală a cilor ferate va dvni evidentă din acest punct de 
vedre dacă ne amintim că chiar n distictele din a.ropierea 
lanţulu. Munţilor G aţi, un tern irigat aduce de trei o ri mi 
multe impoite, oferă de lucru la un număr de oameni de zece 
sau de douăsprezece ori mai mre şi produce de douăsprezece 
sau de cinisprezece ori mai mult profit decît un teren neiri
gat cu o suprafaţă egală. 

Căile ferate vor da po sibilitatea de a reduce aparatl .li
tar şi cheltuielile necesare pntru întreţineea l.. Colonelul 
Warren, comandantul fortului St. William, a declrat în faţa 
unei comisii speciale a Cameri cmnelor : 
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„Posibilitatea de a primi ştiri din colţuri îndepărtate ale ţării în 
tot atîtea ore cite z�le şi chiar săpt.ini sint necesare acum şi de a tri· 
mite instrucţiuni, trupe şi provizii în timpul cel mai scurt co;tituie îm
prejurări a căror importanţă nu ·poite fi aprecia.tă îndeajus. Gnizoa
nele ar putea i istailate la distanţe mi mi şi în localităţi mi sănă
toase decit acelea de ocum, crutind asfl nmeroase vieţi omeneşti care 
pir din cauza bolilor. Nu - mai fi necsar să se facă rezerve de pro
vizii în cant�tăţi alt de mari în diferite depozite şi de acea r putea fi 
evitate pagubele de pe una alterării proviziilor sau a stricăciunilor cau
zate de cliimă. Efectivul trupelor ar putea fi redus în aceeaşi proporţie în 
care ar creşte eficienţa lor" .  

Se ştie că orgnizarea comunală şi baza economică a co
muni tăţilo' săteşti au fost sfărîmate, dair răsă:Jra lor cea mai 
negativă, şi anume fărîmiţarea societăţii în aomi omogeni, 
nelegaţi intre i, le-a suprvieţuit. Izolarea comităţilor 
săteşti a genrat lipsa de dmuri în India, iar isa de u
muri a perpetuat izolarea comunităţilor. ln aceste condiţii, 
omuitatea a rămas la un standd de laţă scăwt, moşteit 
din moşi-strmoşi, aproape fără a întreţine vreo legătură cu 
alte comunJ.tăţi, fără a manifesta vreo tndinţă p re progres 
social şi fără a face eforrile necesare în acest s cop . Acum, 
cînd bitaicii au distrus aiceastă inerţie autarică a comni
tăţilor săteşi, căile ferate vor crea nii necesităţi de s cmb 
şi de l egăuri. 

„Una din conscinţele intrducrii sistmului feroviar va fi ca m 
ficare sat pe lingă care trece, acesta va aduce o sfl de cunoaştere a 
pefcţionărilor şi dipozttivelor practice intrduse în alte ţări şi va 
uşura în aşa măsură împrumutarea lor, init meşteşugarii Indiei, care-şi 
moştenesc ocupaţia din generaţie în generaţie şi care sint plătiţi de co
mnitatea sătească, vor căpăta, în pdmul id, psibilitatea de a da în
treaga măsură a CPacităţii lor, iar în l doilea nnd, posibilitatea de a-şi 
remedia lipsurile" (Chapman : „Bumbacul şi comerţul Indiei" 206) , 

Ştiu că în tendinţa lor de a crea în lldia o reţea de căi 
ferate, manaţii indusriali nglezi s înt călăuziţi edus.v de 
doriuţa de a iefini tran sportarea bumbaului şi a altor ma
t erii prime de care au nevoie fabriciJle lor. Dar n moment 
ce introduci maşina ca mijloc de locomoţie întro ţară cre 
psedă fier şi 1cărbune, n-o mai poţi împieica pe aceasta in 
umă să producă ea însăşi astfel de maşni. Nu poţi menţine 
o reţea de căi ferate într-0 ţar. imensă fără a orgniza pe 
teritoriul ei procesele de producţie necesare pentru satisfa
ceea nevoilo r  imediate şi curnte ale tlansportului feroviar, 
ceea ce însă va arage dup ă sine folosiea maşinilor şi Îl 
ramurile industiale care n-au legăură directă cu căile ferate. 
De aceea căile fete vor devi în India adevăratul pre-
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cursor al industriei modene. Acest lucru este cu atît mai 
ceit, cu cit, după cum recunosc cir autorităile britanice, 
locuitori Indiei posedă o aptitune pecială de a se adapta 
nor genui de mncă cu totul noi şi de a-iş'i însuşi cunoştin
ţele necsare p entu a dirij a maşinhle. Acest fapt se dovedit 
cu prisosinţă de pitudinile şi de iscusinţa mecanicilor in
dieni 1care dservesc de ani de zile m aşinile cu aburi de la 
monetăria din Calcuta, precum şi de mrica băştinaşilor care 
îngrijesc diferirte maşini cu aburi în districtele carboiifere ale 
Hardwarului, şi de alte exemple. ÎUŞi d-l CampU, oricît 
ar fi el de contaminat de prejudecăţile Companiei Iniiilor 
orientale, este nevoit să constate că 

„msele largi ale plorului indian posedă o mare energie industrilă, 
sint pe deplin c.pabile să acumuleze c.pita! şi se disting printr-o minte 
matematică limpede, prin aptitudini deosebite pentru calcul_ şi rentru 
ştiinţele exacte • .  „Intelectul lor - spune l - este remarcabil" 20 • 

Indusia modenă, care va apare datorită introdJcerii sis
temului feroviar, va duce la descompunerea diviziunii eredi
tare a muncii, pe care se întmedază castele iniene, acest 
obstacol prinipal în calea progresuli Inii şi a creşterii 
puterii ei. 

Tot ce burghezia engleză va i, probabil, nevoită să înfăp
tuiască în India nu va aduce maseloir ppulare nici libertate, 
nii vreo îmbnătăţire substnţială a situaţiei lor sociale, 
căci şi na şi alta depind nu numai e dezvoHarea forţelo" de 
producţie, ci şi de luarea lor în stpînire de căre popor. Ceea 
ce este însă cert e •Că burghezia engleză va cea premisele 
materiale pentru înfpirea amînduror acestor sarcini. A 
făcut vreodată burghezia mai mult ? A realizat ea vreodată 
n progres fără a ii iniivizi şi popoare să treacă p rin s nge 
şi noroi, prin mizerie şi înjosire ? 

Popu1aţia Indiei nu va putea culege m adele coacerii ele
mentelor noii societăţi care au fost semănate 1î. ţara lor de 
burghezia engleză atîta timp cît în Marea B1itanie însăşi ola
sele guvenante de azi nu vor i fost alungate e către pro
l etariatul industrial, sau atîta hmp cît indienii Îllşişi nu vor 
fi deveut destJl de putenici p ntru a scutn o dată p ntru 
totdeauna jugul englez. In orice caz însă putem avea toată 
ce!itudinea că intr-un viitor mad mult s au mai puţi. îndepăr
tat vom fi martorii ni renaştei a acestei ţări mari şi inte
resante, ai cărei nobili locdtori, chiar cînd aparţin claselor 
celor mai de j os, sînt, după expreSia pţului S altîkov, ,.plus 
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fins et plus alroits que Ies italiens " *, a acestei ţări ai cărei i 
compenează p rintr-o anumltă nobleţe almă pînă şi spune
rea lor şi, cu toată încetineala lor Îllăscută, îi uimesc pe 
o1iţeri.i engle. cu iajul lor neînfricat, a acsei ţări care 
este leagănul limilor noastre, al religiilor noastre, şi care în 
dj at ne oferă ipul vechilor gemani, iar în brahman 2o9 tipul 
vechilor greci. 

Nu mă pot desp ărţi de tema Indiei făTă a face cîteva obser
vaţii finale. 

Profunda ipo crizie a civilizaţiei burgheze şi barbaria ei 
inerentă se dezvăluie limpede înaintea o chiilo r  noştri de î ndată 
ce privim aceistă Civilizaţie nu acasă la ea, nde îmbracă 
forme respectabile, i în colonii, unde apare în toată gol'i
ciunea i. Burghzia se preinde a fi p ărătoarea p roprietăţii ; 
dar săvîrşi•t-a oare vreodată n p artid revoluţionar revoluţii 
agrare ca cele Înfăptuite n Bengal, Madras şi Bombay ? N-a 
reurs o are burghezia în India la metode de ş antaj odios , ca 
să folosim o eipresie a lorduluii Clive, acest tîlhar de mare 
anvergură, acolo unde simpla corupţie nu a ot sufiaientă 
pentru a-i satisface rapacitatea ? !n timp ce în Emopa trăn
c ănea despre sf.nţenia inviolabilă a datoriei publice, n-a con
iiscat ea oare în India diidendele raj ilor care-şi investiseră 
averea p articulară •chiar în hîrtii de valoare ale companiei ? 
Oare în timp ce lupta împotriva revoluţiei franceze sub pre
textul ap ărărli „sf.intei noastre reli. " ,  n-a interzis ea p ropo
vădlirea creştinismului în India şi o are n-a transformat ea 
într-o afacere omorurile şi prosituţia pricticate în templul 
lui Juggenaut 210, pentru a putea sto arce b ani de la cei care 
veneau în p ele.naj la templele din Orissa şi Bngal ? Iată 
cine sînt ap ărător.ii „poprietăţii, ordinii, famiii ei şi religiei " ! 

Efectele pustiitoare pe care industria engfoză le-a avut asu
pra Indiei, ţară de mărimea Europ ei, cu o suprfaţă de 
1 50.000.000 de acri, sînt vădite şi zguduitoare. D ar nu trebuie 
să uitm că ele nu sî11t lecit o consecinţă organică a întregu
lui sistem de producţie existent în zilele noastre. La baza 
acestei producţii se află domnia atotputnică a capitalului. 
Centralizarea capitalulli este absolut lecesară pntru exis
tenţa capitalului ca forţă de si.e stătătoare. Influenţa d.stu
gătoare a acestei centralizări asupra pieţelor din toate ţările 
nu face lecit să dea la iveală, în proporţii gigantice, legile 
organice inernte economii politice, legi care acţionează as
tăzi în orice oraş cillizat. Perioada burghză a istoliei este 

• - „mai fini şi mai indeninatici dcit italienii" .  205 - Nota Red. 
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menită să creeze baza materială a unei lmi noi : să dezvolte, 
pe de o parte, relaţiile mo11iale bazate pe interdpndenţa 
întregii omenim, prnm şi mij loacele necesare p entru întreţi
nerea acestor .relaţii, iar pe de altă parte ·să dezvoHe forţele 
de producţie ale omului şi să asigre transformarea produc ţiei 
matriale într-o dominaţie a oml.i asuprn forţelor natuii, 
înfptuită cu ajutorul ştiinţei. IndJstria burgheză şi comerţul 
burghz creează aceste coniţii materiale ale ni lumi l.oi în 
acelaşi mod în care revoluţiile geologke au creat scoarţa 
pămîntul.i. Abia dpă 1ce o mare revoluţie socială va ilua în 
stăpînire realizările epocii burgheze - piaţa mondială şi for
ţele de producţie moderne - şi le va supne controlului co
mn al celor mai înintate popoare, abia atnci progresul 
uman va î.ceta să le asmnea acelui hidos dl păgîn care 
nu voia să bea nectar decît din ţestele olor ucişi.  

Scris de K. M.rx la 22 iulie 1 853 

Publicat în 
„New York Dily Tribune" nr.  3.840 
din 8 august 1 3  
Semnat : K a r I M a r x 

Se tipăre�te după textl 
apărut în ziar 

Trads din imba engleză 
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Londrn, vineri 29 iulie 1 853 

n ş ednţa e aseară a Camerei comnelor, d-l GJadstone a 
prezentat o rezoluţie c are prevede adoptarea unor măsuri 
pentru crearea unui fo.d consolidat de stat în vederea ac.tă
rii obligaţiunilor 'mpaniei Mărilor Sudului, c are, in cadrul 
aplicării planuli său financiar, au rămas nepreschimbate. Prin 
prezentarea acestei rezoluţii, d-J Gladstone a recunoscut eşe
cuil deplin l planului său de coversine. Pe Lîngă această 
înfrîngere de proporţii mai mi ci, guvenul a suferit o înfrîn
gere foarte gravă în legătură u proiectul său e lege cu pri
ire la India. Sir John Pakington a propus ·c a [n acest proiect 
să fie inserată o dispoziţie care să prevadă suprimarea mo
nopolului pe sare, dsfiinţarea oricăror r estrilcţi priind pro
ducţia şi vînzarea sări. in India, acest articol de consum ur
mînd a fi supus doar la plata unui acciz şi a unei lte taxe. 
Propunerea a fost adoptată u 1 1 7 voturi contra 1 07, în iiuda 
eforturilor desperate pe c ae sir Charls Wod, lodul John 
Russell, sir J. Hogg, sir H. Maddock şi d�l Lowe (de la „Times " )  
le-au depus pentru a obţine respingerea i. Oligarhia, dup ă 
ce a reuşit s ă  obţină ridic area salariului preşeintelui 
Cons'iului de control la 5.000 L st.,  propne acum ca şi sala
riile irectorilor fără prihană ai Compniei Indiilor orientale 
să fie ridicate de la 300 1. st., Ja 1 .000 1. st.,  iar salartile pre
şeintel1i şi viceipreşedintelui Consiliului directorilor la 
1 .500 1. st. Ea, oligaria, işi închipuie probabil că Inia posedă 
puterea miraculoasă pe care locuitorii acestei ţări o atribuie 
frunzelor un. 1copac legendar care ar creşte pe cele mi înalte 
piscuri ale mnţilor Himalaia, şi anume puterea de a trans
forma în aur tot ce vine în atngere cu ele. Uni ca deosebire 
este că, n tip ce credulul indian speră să obţină aur din 
sucul unor fze, luminaţii englezi speră să-1 stoarcă din 
sîngele populaţiei indiene. 
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In 1 1 0  mde şi una de nopţi" ni e povesteşte despre un 
împărat chtnez care, sculîndu-se într-o dimineaţă şi apro
piindu-se de fereastră pentru a arunca o p rivire asupra p ala
tului lui Aladin, rămase mut de uimire nevzînd nimic altceva 
decit un loc gol. Porunci să fie ohemat mele vi.r, pe care, 
atunci cînd acesta s-a înfăţişat înintea li, îl întreb ă dacă 
vede p alatul. Marele vizir nu putu să vadă imic şi fu tot atît 
de mirat ca şi împăratul, care, mîniinduse tare, poruni stra
j ei să-l prindă pe AlaLin. Publlicul 1londonez, trezindu-se 
miercuri dimineaţă, s-a pomnit într-o situaţ1e foarte asemă
nătoare cu aceea a împăratului chinez in poveste. Londra 
arăta ca şi d a r  fi încetat de a fi un oraş. Aicolo unde ne 
obLşnuisem să vedem ceva era, şi continuă să ie, un loc pus
tiu. Şi dacă o chiul era surprins de aspectul pstiu l pieţe.or, 
urechea era surprinsă de tăcerea de mormînt care domnea 
peste tot. Dar ce s e  întîmplase la Londra ? O revoluţie a bir
;rilor I Birj arii şi birj ele lor disp ăruseră ca prin farmec de 
pe străzi, din staţiile de trăsuri, din pieţile de lingă staţiile de 
cale ferată. Proprietarii de birj e şi birj arid se rzvrătiseră 
împotriva noii legi cu privire la bdrj ari, împotriva acestui 
mare şi aprope 1 1unic " act al 1 1 guvernullli tuturor talentlor " .  
Ei declaraseră grevă. 

S-a observat de repetate ori că din cînd in cind publicul 
britanic este apucat de accese de zel moral şi că o dată la 
şase sau şapte ani virtutea sa devine agr&ivă şi e simte obli
gată să ponească la luptă împotriva vtiului. Obiectul unui 
asemnea acces de zel moral şi p atriotic 1 consti tuie în pre
zent bietul birjar. Pretenţiilor sale exagerate faţă de femei 
lip d te de apărare şi faţă de corpolenţii afacerişti din City 
trebuia să li se pună c apăt o dată pentru totdeauna, iar tariful 
trebuia redus de la 1 şiling la 6 p nce pe milă. Morala c elor 
6 pence a devenit epidemică. GuvemJl, reprezentat prin d-l 
Fitzroy, a elaborat o lege draconi că împotriva birj arilor, care 
stabileşte obligaţiile lor faţă de public şi •oare prevele totw 
odată că taiful pentru plata c ăJătorilor efectuate de irjar, 
„ echipajul său " ,  caii săi şi moralitatea sa vor fi reglementate 
prin legi votae de parlament. Se p are că se urmăreşte trans
formarea forţată a bi rj arului în prototipul respectabilităţii 
britanice. Generaţia actuală nu putea să nu creeze cel puţin 
o categorie de 1cetăţeni virtuoşi şi dezinteresaţi, şi în acest 
scop au fost aleşi birjarii. „Guvernul tuturor talentlor" era 
atît de nerăbdător să traducă în fapt capodop era sa legislativă, 
incit, abia votată Îl parlamnt, legea a şi fost pusă n aplicare, 
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înainte ca cel puţin o parte din condiţiile ncesare în acest 
scop să i fost gata înfăptuite. Nini nu s-a îngrijit să tri
mită cadiilor londonezi copii exaicte dup ă noile regulamnte şi 
tabele de istanţe şi preţuri ; în loc de acestea, judecătorii de 
la secţiile de poliţie au primit instrucţiuni sume Să soJuţio
neze toate conflictele dintre birj ari şi pubJic. Drpt urmare, 
timp de două săptmîni am asistat la vaiiatul şi înălţătorul 
spectacol al unei lupte neîntrerupte desfăşurate .în faţa jude
cătorilor între o adevărată armată de Hampdni 212 ai celor 
6 pnce şi birj arii cei „fioroşi " ,  prJmîi luptîd pntru virtute, 
iar cli din urmă pentru bani. Zi de zi birj arii erau muştruluiţi, 
condamnaţi şi b ăgaţi la închiso are. In 1cele din urmă i s-au 
convins că în condiţiile create pri. noul tarif ei nu sînt în 
stare să plătească proprietarilor de birje vechea chirie. Pro
prietrii de lirj e şi birj arii s-au retras atunci împreună pe 
mons sacer 218 al 1'or, National Hall din Holbon, nde au adop
tat hotărîrea teribil ă ca tip de trei zile birjele să lipsească 
de pe străzile Londrei. Ei au şi obţinut două luuri : lîn primul 
rînd, guvenul, reprezentat prin persoana d-li Fitzroy, a mo
diicat n aşa măsură propria sa lege, încît se poate pune că 
a anulat-o ; în i. doilea rînd, problema orientală, lovitura de 
stat din Danemarca, recolta proastă şi epidia de holeră care 
se apropie, - toate acestea au dispărut în faţa marii bătălii 
dintre frtutea publică, adeptă hotărită a tarifulJi de 6 pence 
pe milă, şi interesul privat care preinde 12 pence. 

„Greva " este la ordinea zi'l ei. Săptăm1na acesta au decla
rat gevă 5.000 de mineri. din districtele carbonifere llin nord ; 
400 sau 500 de muncitori zilerii c are prelucreză pluta ; vreo 
2.000 de muncitori care lucrează la iferiţi proprietari de 
antrepozite de pe cheiutle Tamisd ; au declarat grevă şi po
liţiştii din Hull, încercării similare au făcut şi poliţiştii din City 
şi din întreaga capitală ; în sfîrşit, în apropierea �mediată a 
parlamentului au declarat grevă idari c are lucrează la bi
serica Sf. Ştefan. 

„Lumea devine un adevărat rai pntru munitori, oamenii 
în cep să aibă preţ ! "  - exclamă „Tmes " .  In anii 1 849, 1 850, 
1 851 şi 1852, dnd comerţul era în p�ină dezvoltare, cînd avîn
tul lldustriei lua proporţii nemaiauite, iar profiturile creşteau 
neconteit, salariile rămăseseră în gnerl pe loc, iar în majo
ritatea cazurilor au fost chiar mnţinute fa nivelul mai scăzut 
la care fuseseră stabilite în urma crizei in 1 847. După ce mi
graţia a redus numărul populaţiei, iar urcarea preţurilor la 
obiectele de primă necesirtate a contribuit serios la creştea 
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poftei de nîncare a poporului, au izb11nit g1eve, datorită că
rora salaiile au crscut. Şi iată 1că n oli. ziarului „Times" 
lumea a ajS l rai penru munitori. Pentu a reduce con
diţiiLe de paradis la condiţii pmîltşti, lorzii ndstriali din 
Lancashiire au înfiinţat o asoiaţie de ajutor şi prij. eciproc 
în lupta împotiva revendicăilor maselor poporului. Dar 
burghezia nu se limHează să opună niumii mitorilor pro
pria ei unihe, ci ameninţă să recurgă la intervenţia legii, -
a legi. pe cre fot ea a dictat-o. In ce măsură va fi făcut acest 
luicru se poate deduce din următoarele ieşiri fur.bunde ale 
ziarului „Moning Post" ,  organul amabilului şi liberalului lord 
Palmerstol. 

„Dacă printre manifstările imoralităţii există ceva care merită în 
mod deosebit să fie pedepsit cu o mînă de fier, acesta este sistemul gre
v elor„. Este necsară o pedepsire aipră şi promptă a conducătorilor şi că
peteniilor acestor asociaţii. Libertatea vînzării muncii n-ar fi cîtuşi de 
puţin încălcată daică aceşti indivizi ar fi biciuiţi cu vergile„. r fi absurd 
să se afirme că aceasta ar însemna o încălcare a libertăţii vînzării mun
cii. Atîta timp cit cei care aprovizionează pia.ta muncii se abţin de la 
acţiuni primejdioase pentru intersele ţării, ei pot fi lăsaţi să se înţeleagă 
cu .patronii lor supra condiţiilor angajării lor la muncă " .  

In cadrul umor Unite bine stabilite, deterinate de împre
jurări, oamenHor muncii li se va da posibilitatea să-şi iinchi
puie că sînt agnţi libert . producţiei şi că contractele cu 
patronii lor .înt închiate printr-un aoord mutual. De îldată 
însă ce vor trece de aoeste limite, ei vor ii 1co1t1înşi în mod 
făţiş să lucreze în condiţiile prescrise de parllIlent, acest 
comitet nit permanent al claselor guvenante Împotriva po
porului . Ginirea profundă şi filozfică a zialui li Palmer
ston ni se dezvă:luie în mod curios în descoperirea a, făcută 
n numărul de ieri, că „dintre toate dasele acestei ţări, cel 
mai greu o duc oamenii săraci din cercurile înalte " ,  a1isto
craţii scipătiţi, •care sîlt neviţi să se deplaseze l. birje, şi 
nu în „carete" proprii. 

Ni se spile că, asemnea lumii întregi, Irlnda este şi  ea 
pe caile de a develi n rai pentru muncitori, datorită foame
tei şi exodului populaţiei. Dar dacă 1n Irlanda salaiile sînt 
într-aidevăr atît de ridicate, cum se eiplkă faptul dii oamenii 
mncii irlandezi o în masă în nglia şi Se stabilesc defini
tiv de aoeastă ,parte a „�azului" 214, pe cînd înainte ei obişrm1au 
să se întoarcă acasă după terminarea mullcilor agricole ? Dacă 
coniţiile sociale în care se află popoJl irlandez s-au îmbu
nătăţit atît de mult, cum se explucă pe de altă parte faptul că 
bolile mintale fac fo Irlanda ravagii atît de mari începînd din 
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1847 şi mi ales în perioada de dJpă 1 85 1  ? Priviţi mătoarele 
date extrase din „Al şaselea rport al ospkiilor districtuale 
p enale şi p ar. culare din lrlanda" : 

Numărul total Dintre care : 
al celor primiţi !n ospicii bărbat! fe mei 

1851 . . . . . . . . . . . .  2 .584 1.301 1.283 
1852 . . . . . . . . . . . .  2.662 1 .276 1.386 
1853, martie . . . . . .  2 .870 1.447 1.423 

Şi aceasta se î11tîmplă în ţara în 1care celebrul Swift, [nte
meietorul primlui ospiciu din Irlanda 215,  se îndoLa că se vor 
găsi în total 90 de nebuni I 

Agitaţia c artistă redeschisă de Enest Jones face pro grese 
rapide ; la 30 ale acestei luni va avea loc în aer liber n mare 
miting al cartiştilor londonezi la Knington-Common, adi că 
acolo unde a avut loc marea întrunire din 10 lie 1848 21s. 

D-l Cobb:t şi-a retras p roiectul de lege cu p rivire la ziua 
de mun c ă  în faibriai, lăsînd să se înţeleagă ci ,iJntenţionează 
să-l prezinte din nou la începutul sesiunii viitoare. 

Cit priveşte p erspecitivele oanţelor engleze şi p erpecti
vele Angliei în general, în articolul său de fond n 27 !iulie 
„Manchester Guardian" conflrmă întru totul previziunile mele 
anterioare, pronunţîndu-se n felul următor : 

„Se poate spune că arareori în trecut atmosfera noastră comercială 
a fost aitît de îmbibată de elemente de nesiquranţă, de natură să tre
zească neliniştea. Folosim cu bună ştiinţă acest tenen moderat. In orice 
perioadă dinainte de abrogarea leJilor cerealelor şi de adoptarea gene
rală a politicii liber-schimbiste am fi folosit un termen mai tare spuntnd : 
alarmă serioasă. Aceste elemente sînt, în primul rînd, perspectivele de 
recoltă deficitară, în al doilea rînd, refluxul permaneut de aur din piv
niţele Băncii Angliei şi, în al treilea rînd, marea probabilitate a izbuc
nirii unui război" . 

Ultima dintre constituţiile anului 1 848 a fost distrusă acum 
prin lovitura de stat a regelui Danemarcii. O con stituţie în 
spirit rus a fost acordată acestei ţări, care în nna sprimării 
aşa-numitei Lex Regia a fost condanată să devllă o provin
cie rusă 217• Intr-unul din arti colele mele iito are voi expune 
starea de lucruri in această ţ ară. * 

„Politica noastră urmăreşte ca în cursul viitoarelor patru luni să nu 
se întimple nimic nou şi Per că acest lucru ne va reuşi, deoarece, în 
general, oamenii preferă expectativa, daI" luna a cincea trebuie să fie 
boJată în evenimente.• 

* Vezi volumul de faţă, pag. 252-254. - Nota Red. 

16 - Marx-Engels, Opere, voi. 9 
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Iată ce scia .contele Pozzo•di-Borgo contelui Nesselrode la 
28 noiembrie 1 828, iar contele Nesselrode acţioI1ează acmn po
trivit aceleiaşi regui. Completind ocuparea militară a Princi
p atelor dnărene cu acapararea administraţiei 1or ciile, tri
miţîld mereu noi trupe în Basarabia şi în Crimeea, Rusia a 
şoptit totodată la ureche Austriei că mediaţia i ar putea fi 
acceptată, iar lui Bonaparte i-a dat să înţeleagă c ă  propune
rile sale ar putea fi primite în mod favorabil de ţar. Miniştri
lor de la Pais şi  Londra le-a fost zugrăvită perspectiva plă
cută ca Nikolai să binevoiască, în sfîrşit, să aiccepte scuzele 
lor. Toate curţile din Europa, asemenea unor sultane, aştep
tau cu sfletul 1la gură c ăreia dintre ele îi va arunca batista 
mărilimosul stipîn al tuturor drpt .. credincioşilor. După ce i-a 
ţinut astfel, în această stare de încordată aştptare, timp de 
cîteva săptămînli sau chiar dteva luni, Nikol. declară pe ne
aşteptate aicum că nici Anglia, nici Franţa, nici Austria şi nici 
Prusia n-au dreptul să se amestece n conflictul său cu Turcia 
şi că negoierile cu această ţară pot i duse numi de l. Pro
babil că tocmai pntru înlsnirea acestor negociei şi-a re
chemat ţarul ambasada de la Constantinopol. Dar în timp ce, 
pe de o parte, l declară că puteile nu au ipbul să se ames
tece în treburile Rusiei, pe de altă parte lm că reprezen
tanţii Franţei , Angliei, Austriei şi Prusii îşi omoară tipul 
la Vina în cadrul unei confernţe care îşi pripune să elabo
reze proiecte pntru slluţionarea problemei oientale fără ca 
ambasadorul Turciei sau Rusiei să prtiipe la acest simulacru 
de negocieri . La 8 iulie sultnul a numit n guven format 
n partizni ai războiului, pentru a scăpa de s•tarea de amis
iţiu armat, dar lordul Redcliffe l-a detefiinat să-l demită în 
aceeaşi seară. Sultanul şi-a pieidut cmpătul în aşa măsură, 
încît intenţionează să trimită la Petersburg un curier austriac 
cu misiunea de a-l întreba pe ţar dacă n-ar ii ispus să reia 
nego cierile directe. De întoarcerea acestu� ·curier şi e răs
pnsJl pe care l va aduce depinde plecarea li Reşid-paşa la  
Petersburg, de unde el  urmează să iită la Constantinopol 
proiectele unor noi note diplomatice ; aceste noi note se vor 
întoarce înapli la Petersburg, şi nimic nu va fi hotărît înainte 
ca ultimul răspuns să fi sosit in nou de la Petersburg la Con
stantinopol. lntre timp va i so sit luna a cincea, şi nici o flotă 
nu va mai putea intra n Marea Neagră. Ţarul va iena liniştit 
în P1nipatele dunărne, unde îşi plăteşte chlltuielile cu ace
leaşi obligaţiuni care mai circulă acolo de p e  vremea ocupa
ţiilor sale anterioare, înpînd in 1 820. 
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Şiţi, desiur, că ministrul sîrb Garaşann a fost demis la 
cererea Rusiei. Inouraj ată de această primă victorie, Rusia 
asistă acm ca toţi ofiţeii cu tndnţe antiruse să fie demişi 
n posturile lor. Această măsură unnează să fie iplicată şi 
prlncp elui ditor Alexandru, pentu a-l ânlooui prin prin
cipele Mihail Obrnovici, unealta spusă a Rusili şi a intere
selor rse. In dorinţa de a vita această nenorocire şi în parte 
aoţionînd astfel la i.sistenţele Austiiei, principele Alexandu 
a luat atitudne împotriva sultanului, declarînd că va p ăstra o 
neutralitate strictă. Zirul parizian „La Presse" descrie în felul 
următor intrigile Rusiei în Serbi a : 

„Toată lumea ştie că consulatul us de la Orşova - un sa.t nenorocit 
în care nu locuieşte nici un supus rus, dar care este situat în mijlocul 
unei compacte populaţii sîrbeşti - duce o existenţă precară, dar că în 
prezent a devenit un focar de propagandă mscovită. Pe cale judiciară 
a fost stabilit amestecul Rusiei în afacerea de la Brăila din 1 840 ca şi 
în afacerea Ioan Lutzo din 1 850, precum şi În recenta arestare a celor 
14 ofiţeri ruşi, care a provocat demisia quvernului Garaşanin. Se ştie de 
asemenea că în timpul şederii sale la Costantinopol, prinţul Menşikov 
a pus la cale, iprin intermediul aqenţilor săi, intriqi similare la Brussa şi 
la Smina, ca şi la Salonic, lu Albania si în GTecia• . 

Nu eiistă trăsătură mai frapantă n poliica Rusiei decît 
această tradiţională statonicie nu nu.i n ţele i, ai şi 
în mij loa·cele folosite pentu realizarea lor. In actuala pro
blemă oientală nu există ni·di o •complticaţie, nioi n fel de 
tratative, nci o no tă ofi cială care să llU poarte pecetea repe
tării nor pagini de istorie cnoscute. 

In actualele ei p retenţii faţă de sllltan, Rusia llU poate n
voca decît tratatul de la Kuciuc-Kainari, eşi acest tratat, 
d.parte e a fi acoidat ţarului protectoratul asupra oreligio
n arilor săi, i-a dat doar drep tul de a zii o bisrică la Stambul 
şi de a solicita demenţa sultanului pentru spuşii s ăi creştini, 
aşa cum foarte jSt a obiectat ieşid-p şa ţarului în nota sa 
din 1 4  ·crt. Dar încă n 1774, n momntul snării acestui 
tratat, Ru:sia avea intenţia să-l intepreteze mi devreme sau 
mai tîrziu în snsul n care a fost intepretat în 1 853. Barolul 
Thugut, care la lata a1ceea ra mtennţiul Austriei la Porta 
otomană, scia în 1774 curţii s ile : 

„De aici înainte, ori de cite ori va considera momentul prielnic şi 
fără a face în prealabil pregătiri �peciale, Rusia va i întotdeauna în stare, 
folosind porturile ei din Marea Neagră, să trimită împotriva Constantinopo
lului trupe de debarcare. ln cazul acesta am asista, desigur, la înfăptuirea 
unui complot dinainte prgătit în înţelegere cu capii bisricii ortodoxe, iar 
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la prima ştire despre apropierea ruşilor, sultanului nu i-ar mai rămîne decît 
să-şi părăsească palatul şi să se refugieze în interiorul Asiei, lăsînd tronul 
Turciei europene un:ii stăpînitor mai p t iceput. După ce capitala va fi fost 
cucentă, teroarea şi sprijinul zelos al creştinilor ortodocşi vor asigura, fără 
îndoială, cu uşurinţă trec�rea sub scep�rul Rusiei a întregului arhipelag, 
a litoralului Asiei Mici şi a întregii Grecii pînă la ţărmul Adriaticii. Po
sesinea acestor ţări, pe care natura le-a înzestrat atît de darnic şi cu 
care nici o altă parte a lumii nu se poate compara în privinţa fertilităţii 
şi bogăţiei solului, va asigura Rusiei o putere uriaşă, in faţa căreia vor 
păli toate minunile relatate de istorie despre măreţia monarhiilor din 
vechime." 

lncă în 1 774, la fel ca şi acrum, Rusia a încercat isă trezească 
ambiţiile Austriei, momind-o cu perpectiva nexării Boiei, 
Serbii şi Albanii. ln legătură cu aceasta, acelaşi baron 
Thugut scrie următoarele : 

„O astfel de extindere a frontierelor Austriei nu ar stîrni invidia 
Rusiei. Aceasta se explică prin faptul că anexarea Bosniei, Serbiei etc. 
de către Austria, anexare care în alte împrejurări ar însena foarte 
mult pentru Rusia, i-ar fi dt se poate de indiferentă d)ă ce în mîinile 
ei va fi căzut restul imperLului otoman. Intr-adevăr, aceste provincii sînt 
locuite llprollpe exclusiv de musulmani şi de creştini ortodocşi : cei din
tîi nu ar fi toleraţi aici ca locuLtori permanenţi, iar cei din urmă, ţinînd 
seama de Lmediata vecinătate a lmperiJlui rus de răsărit, nu r înîrzia 
să emigreze acolo ; de altfel, chiar dacă ar rămîne, infidelitatea .or faţă 
de Austria ar fi cauza unor tulburări permanente. Prin urmare, o extin
dere de teritoriu fără o întărire internă, departe de a pori puterea îm
păratului Austriei, nu ar duce decît la slăbirea ei.• 

Atunci cînd vor să ilustreze poli!ica tradiţională a Rusiei 
în general şi planurile ei ·CU p rivire la Con staninop ol în pe
cial, oamenii politici se referă de oicei la testamentul li 
Petru I 218• Dar eli ar putea să meargă şi mai mult înapoi. Cu 
mai bine de opt secole în urmă, Sveatoslav, p e  atunci în.că 
marele cneaz p ăgîn al Rusiei, a declarat în faţa unei adunări 
a boierilor săi că „nu numai Bulgaria, ci şi mperiul grec din 
Europa împreună cu Boemia şi Ungaria trebulie să treacă sub 
stăpîni rea Rusiei " .  Sveatoslav a cucerit Silistra şi a ameninţat 
Constantinopolul în nul 968, aşa m Nikolai a ifăcut-o în 
1 828. Scurt timp după întemeierea lmpeiuli rus, dinastia 
Riurik şi-a mutat capitala de la Novgorod la Kiev, pentru a 
fi mai aproape de Bizanţ. In secolul l Xi-lea Kievul imita 
în toate privinţele Cnstaninopolul, fiind numit al doilea 
Constantinopol ; în a·ceastă denumire şi-au găsit ex,presia as
piraţiile seculare ale Rusiei. Religia şi civili�aţia Rusii sînt de 
orine bizan!ină, iar tendinţa ei le a 1subjuga IpeiJl biza.n-

" ' 
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tin, care pe vremea a·ceea se afla în aceeaşi stare de decădere 
ca şi Imper.ul otman astăzi , era mult mai firească decî t ten
dinţa împăraţilior germani ide a cuceri Roma şi I talia. De aceea 
permanenţa ţelurilor politicii ruse este determinată de trecu
tul ei istoric, de isituaţia ei geogrică şi de ne oesi tatea de a 
avea pouri deschise în Arhipilag 'Ca şi în Marea Baltiică, dacă 
vrea s ă-şi păstreze supremaţia în Europa. Dar metodele tra
diţionale cu ajutoJl căro ra Rusria vrea să-şi atingă oiectivele 
nu meri tă nici pe departe admiraţia pe care le-o arată o amenii 
poliici europni. Dacă succesul acestei poliici traiţionale 
dovedeşte slăbiciunea puterilor occidentale, carac terul ei ste
reoip dovedşte barbaria dinăuntml Rusiei. Cine n-ar rîde de 
ideea că poliica franceză ar trebui să ie 1c ăliuzească după 
testamentul luli Richelieu s au dup ă 1capi tularele lui Carol cel 
Mare ? 219 Răsoiţi cele mai celebre do cumnte ale diplomaţiei 
ruse şi veţi descoperi că, oricît de sJbti!ă, ingeni oasă, is cusită 
şi abilă s-a dovedit ea în descoperirea părţilor slabe a1e mo
narhrlor, miniştrilor şi cuiţi1or europene, ea intră în impas, cu 
toată înţelepciunea ei, ori de dte ori este vorb a de ra înţelege 
mişcările isto ri·ce ale popoarelor occidentarle înseşi. Prinţul Li
ven a diat dovadă de o foarte bună •cunoaştere •a caracteru1lui bu
nului Aberdeen atunci cînd a rcontat pe a!itudinea lui conce
sivă fa1ă de ţa', dar a apreciat într-un mod cu totul greşit 
poporul englez atunc. cînd rn preajma mişcării pentru reformă, 
în 183 1 ,  a preÎs că regimul toy va 'ămîne în continuare la 
putere. Contele Pozzoi-Borgo a avut o părere foarte justă 
despre Carol al X-lea, dar a greşit profund în aprecierea stării 
de pirit a poporlui francez atunci cî.d, în ajunul alungării 
lui Caol al X�lea tdin Franţa, îl îndemna pe 1 1augustul său 
suieran" să trateze cu acest rege împărţirea Europi. Politica 
Rusiei, cu trJdiţionalele i intrigi, icrleşuguri şi sJbterfugii, 
poate să impună desigur curţil or europene, care nu sînt nici 
ele deoît nişte rmăşiţe ale trecutului, 'dar se dovedeş te cu 
totul n epu!inioasă în faţa popo arelor rvoluţionare. 

La Beirut ameii canii au smuls .încă n emigrant maghiar 
din ghearele vuJturului aS triac. Es te plăcut să constaţi că 
amestecul american în treburile europene începe tocmai cu 
problema orintală. Pe lîngă importanţa comeiciilă şi mili
tară pe cane o are Constan!inopolul în virtutea poziţiei s ale, 
există şi o serie de alte considerente de natură is torică c are 
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fac ca problema stăpîirii acestui oraş să consitie obiectul 
nor aprige şi pe.n-ente litigii între Orint şi Ocidnt, iar 
America este cel mai tînăr şi cel mai viguos rprezentant al 
Occidentuli. 

Con1stantinopo.1ul este cetatea etenă, este Roma Orientului. 
Sub domnia îpăraţilor greci n vechlime, oiiilizaţia occi
dentală s-a îpletit aici în aşa măsură cu barbaria orien tală, 
iar sub turi barbaia orientală s-a impletit in aşa măsură u 
civilizaţia o ooidentală, încît acest centru al ni imperiu teo
cratic a devenit o stavilă serioasă în calea progresului euro
pean. Cînd âmp ăraţii greci au fost izgoniţi de sult.i. in 
lconiu 220, spiri1ul vechiului Imperiu biz.tin a Spraieţit 
acestei schimbăi de nastii, şi dacă sultanul va i cîndva în
loouit pPin ţar, le Bas-Empire * va renşte ; el va exercita 
atunci o influnţă şi mi demoralizantă deaît p e  vremea împă
raţilor din vechime şi va deeni o forţă mai agresivă decît 
sub domnia sultanului. Ţarul ar da ilizaţiei bizantine spri
jinul pe care avnturierii ruşi l- au dat s ecole de-a -îndul îm
păraţilor Imp eriu1ui roman de răsărit, consitind tllp ele de 
gaPdă ale orţelor lor armate. Lupta lli.tre Europa occidntală 
şi Rusia pentru stpînirea Constantinopoluli va deide dacă 
bizantinimul va i îufrînt de ciiiliza·ţia o cidentală sau dacă 
antagonismul dintre ele va rnaşte Îlntr-o ormă mai cumplită 
şi ma!i Îolentă decît oricînd în trecut. Constantinopolul este 
podul de aur ·care Leagă Occidntul de Orient, iar ii.lizaţia 
1coidentală, asemenea so arelui, llU p oate face ocolul p mîn
tului fără a trece peste acest pod, ceea ce nu este po sibil fără 
o luptă cu Rusia. n mîinile sultanuli CoStantinopolul nu 
este decît n gaj ce i-a fost reis în poseine vremenică şi 
pe ·care va trebui să-l resitie la cererea rvoluţiei, iar actua
lii strpî.nitoi 11ominali ai Europei occidntale, care la rîndul 
lor văd pe malurile Nevei ultiml basiion al „ orinii" lor, nu 
pot face altceva lecit să ţnă chesiunea n suspensie pînă n 
ziua în care Ria se va ri n faţa adevăratului e i  adversar 
- revoluţia. Revoluţia care va rstuma Roma Occidentului 
va biri şi influnţele demonice ale Romd Or'�entului. 

ititorii icare ounosc aiicolile mele dspre revoluţia şi 
contrarevoluţia în Gemania, scrise acum vreo doi ani pentru 

* - mperiul roman de răsărit, Bizantul. - Nota Red. 
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zdarul „Tribune " 221, şi care doresc să aibă .main ea exactă a 
acestei revoluţii r trebui s ă  vadă tabloul pe care d-l Hasen
clever l-a expus acum la Crystal Palace din New York şi care 
înfăţişează n gmp de mllioi prezentînd o petiţie autori
tăţilor muniip ale dn Disseldorf n 1 848. Ceea ce autorul ar
ticolelor a putut nmai s ă  supun ă  unei naize a fost redat de 
einentul pictor u tot dramatismul şi dinamismul situaţiei. 

Scris de K. Marx Ia 29 iulie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.844 
din 12  auqst 1 853 

Senat : K a r  I M a r x 

Se tipăreşte după textul 
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Tradus din limba engleză 
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ln Camera comunelor. - Presa despre problemele 
orientale. - Manifestul ţarului. - Danemarca 

Londra, marţi 2 august 1853 

Pe străzile Londrei au reapărut birj ele. Sîmbătă birj arii au 
renunţat la sistemul lor de rezis tenţă pasivă. Intre timp p arla
mntul connuă să anuleze marea lege a sesiunii actuale, în
lăturînd ;pas cu pas orice casS belli între birj ari şi Camera 
comunelor *. 

Vineri a arvut loc 1în Camera ·commelor ultima ciire a 
proiectului de lege cu p rivire l a  India, după ce prpu
nerile guvnului cu privire la maj orarea salariilor mem
brilor, ale preşedintelui şi vicepreşedintel. C1siliului 
directorilor au fost respinse, hotărîndu-se, dimpotrivă, ca 
salailile directorilor să fie reduse la 900 1. st., iar cele 
ale preşedmtel1i şi vi1cepreşedintelui la 1 .000 1. st. Şe
dinţa pecială a Consiliului acţionarilor Compaiei Indiilor 
orientale, c are a avut loc vineri, oferea n spectacol dintre 
cele maii triste. Exclamaţiile şi dis cursurile deprimate trădau 
limpede temerile acestor respectabili acţionari, c ae simt c ă  
bu1ele vremuri cînd iperiul indian era prop rietatea lor au 
disp ărut pntru totdeauna. Un ·onorabil gentleman a făcut cu
noscută ntenţia sa de a prezenta în Camera comunelor o re
zoluţie în care să se ceară respingerea actualu1ui proiect de 
lege şi să se declare, în numele acţionarilor şi directorJlor, 
că i refuză să accepte rolul c are le-a fost fixat prin această 
m ăsură a guvenului. O grevă a respectabililor acţionari şi i
rectori ai Companiei Indiilor orientale ! Ce spectacol uimitor ! 
Desfinţînd monopolul s ării, deţinut de aiceistă Comp anie, Ca
mera comllelor iin Anglia a făout primul pas pe lin.a măsu
rilor meni te să aducă sub administrarea i finanţele Indiei. 

In şeinţa de ieri a •comitetului p arlamntar a fost adoptat 
p roiectul de lege cu privire la 1crearea unui corp de manari 

* Vezi volumul de faţă, pag. 238-239. - Nota Red. 



In Camera comunelor. - Presa despre problemele orientale 249 

voluntari pentru serviciul de coastă. Scopul acestei măsuri 
este de a forma n cop cu un efectiv de 10.000 de oamni, 
care să fie instruiţi t1mp de patru sptămîni în fiecare . pen
tru a-i pregăti în vederea apărării coastelor britanice. Ca şi 
cei care-ş1 fac seiiiul în cadrul iiţiei, ei urmează să pm
measc ă  o retribuţie specială de 6 I .st. Durata serviciului lor 
va fi de cinci ani în vremuri de p ace şi de şase i în pe
rioade de p eric'l de război. In impul oînd se vor afla sub 
aIle, vor pli 1aceeaşi soldă ca şi marillarii de cat. I, iar în 
cuUl ultimului an - un adaus de doi pence pe i. In vremuri 
de paice, ei nu pot fi tmmişi la o distnţă mai mare de 50 de 
leghe de ·coastă, iar în perio ade de pe1icol de război la 100 
de leghe. 

n şedinţa de aseară a avut loc de asemnea a treia citire 
a proiectului de lege cu pritire la relaţiile dintre propietarii 
funciari şi arndaşii irlandezi. A fost adăugat n amendament 
iiportant în favoarea arendaşilor, în sensul că se interzice 
proprietarilor funciari să riice şi să iîndă recolta arendaşilor 
atîta tDp dt n-a fost culeasă de pe oîmp. 

D-l Gobde. a publicat o broşură de.pre oiinea războiului 
n Birmania 222• 

Teama de o recoltă deficitară în Frnţa este atît d e  mare 
incit guvenul ll'Î Ludovic Bonaparte s-a înţeles cu inicatul 
brutarilor parizini asupra unei uşoare redceri a preţului 
pîiniJi în prima jIlătate a lunii august, cu toate că la Halle 
aux bles • preţul rfăinii creşte ne.cetat. Brutarii urmează să 
fie despăguiţi ulterior printr-o majorare de preţuri. 

„Acesta - scrie „Economist" - este un complot al quvernului fran
cez în scopul de a înşela poporul şi de a-l face să creadă că recolta e 
mai puţin proastă decît în realitate•.  

Zi de zi apaT în coloanele ziarelor numeroase ştiri contra
ictorii cu priiire la situaţia dn Orient, fabricate la Viena şi 
BerHn, în parte de agenţii Rusiei cu scopu1 de a induce în 
eroare publkul frncez şi britanic în ceea ce priveşte acţiunile 
Rusiei, în parte l1pă comenzi speciale de la Paris, făcute în 
vederea unor peculaţii de bu'să. O declaraţie apărută în 
numărul de azi al ziaruluâ „Moing Post" ar merita însă toată 
atenţia, dacă acest organ al lui Palmerston n-ar . abuzat atît 
de frecvent de asemenea ameninţă., pe care le proferă azi 
pentru a le retraicta a doua zi.  

• - piaţa de cereale (la Paris). - No ta Trad. 
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„Dcă pînă la 10 august întreaga problmă nu va fi Tezolvată pe 
cale painică, escadrele unite vor primi ordin să plece spre Bosfor sau 
poate şi în Marea Neagră. Acţiuni energice vor lua locul tratativelor duse 
cu răbdare, i ar teama de p ericol nu va mai împidica folosirea acelor 
măsuri eficiente care ar putea să devină ncesare pentru g arantarea se
curităţii. Dacă ţarul cceptă propunerea c are i s-a făcut acum, prima con
diţie va fi evacuarea imediată a Principatelor dunărene",  

n continuare „Moming Postn afirmă că la 24 iulie repre
zentanţii Angliei, FrIlţei, Austriei şi Prusiei * u căzut de 
acord asupra temnilo r uni ultimatum, care a fost trimis 
imeiat la Petersbrg 223• Această afimaţie contrazice însă e
centele declaraţii ale lo rdului Clarendon şi ale lordului John 
Russell, în ·care se vorbeşte numai de o notă icomllă triisă 
de Franţa şi de Anglia ; în plus, ea este u toul trecută sub 
tăcere de presa franceză. ll o ri ce caz însă, ea indică cel puţi. 
că l sînul guienului paridul lui Palmerston a prezentat 
bunuli Abe1deen un ulimatum, la care acesta trebie să răs
pundă Ia 1 0  uust. 

Ca şi cum Gonferinţele de la Viena şi Co1stantinopol n-ar 
i de aj ns, aflăm din „NaJional-Zeimg" 224 că în cumnd se va 
întuni la B erlin o altă conferilţă. Pntru a fumiza acestei 
c onferinţe „matrialul" de discuţie necesar, împăratul Rusiei 
a binevoit să decl are că, deşi e gata să rnnţe l a  OCJJP area 
Principatelor dnărene ca garanţie matrială care aligură in
teresele ooreligionarilor săi, el este nevoit !crn .să păstreze 
Principatele ca garanţie că va i desp ăiubit pntru actualele 
sale cheltieli de ocupaţie. 1n timp ce pdnţul Go rceakov a 
annţat în pro clamaţiile sale că Rusia se oMigă să se abţină 
de la orice amestec în prerogaivele autoritţilor consituite 
ale Prlcipatelor, ţarJ eite un ucaz pn 1care interzice dom
nitorilor Moldoei şi Valahiei să plăteaisc ă itlibut guvenuli 
uC sau să întreţină legături •cu el. La pmfrea acestu� ucaz, 
domnitoul Valahiei l-a informat pe CIlsulul rus de la Bucu
reşi că a şi trimis sltanului bai cuvniţi ca tribut. La 
aicea.sta c onsulul a răspuns : c'est de l'argent peou ** ; aceastJa 
înseamnă că do.torul va trebi să plătească in nou aceeaşi 
sumă Rusiei. 

In numărul său de ieri, ziarul „La Patrie" pJbliic ă ştirea c ă  
trei intre ci mai ilfluenţi boieri n Moldova au p răsit la
şul, plecînd spre Petersburg icu perisiunea pecială a dom
nitorului, pentu a p rotesta n fa1a ţaruli împotriva compor
tării soldaţilor uşi, c are, încăkînd promisinea solnă dată 

* · - Westmorland, Bourqueney, Buol-Schauenstein şi Arnim.- !ota Red. 
** - sînt bani pierduţi. - Nota Trad. 
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Porţii,  tratează provinciile dunărene ca pe o 1ară uceită şi 
coit 11enumărate abuzuri. Intr-adevăr, ruşii nu pot fi acuzaţi 
că ar umi uiscaiva ţelTi prop agandsice în Pinoipate pn
tu a-şi cfşiga popularitate în rîndurile populaţiei de Jcolo. 

Rusia 1continuă să se înarmeze cu aceeaşi ositaţie ca ş i  
pînă acum. Zi arul „Hamburger Nachrichten" 225 publică umă
toul manifest l împăratului , dat la Petersburg în ziua de 
23 iulie : 

„Prin graţia lui dmnezeu, noi Nikolai I, ca umare la mnifestul 
nostru din 1 (13) august 134, prin care am statoicit recrutări anuale 
parţiale în diferitele zone ale jmperiului, dispunem : 

1. Pentru completarea trupelor de uscat şi a flotei se va efectua 
a zecea recrutBre parţială în guberniile din zona Tăsăriteană a imperiu
lui, luîndu-se cite 7 rcruţi de fiecare 1.000 de suflete, aşa cum s-a făcut 
la recrutarea din 1 852 în guberniile din zona apuseană. 

2. eµar-at de aceasta se vor lua în guberniile din zona răsăriteană 
a Imperiului Jite 3 recruţi la 1 .000 de suflete pentru a acoperi minusul de 
6 oameni la 1 .00 care s-a oreat la recrutările anterioare în aceste gu
bernii în comparaţie cu cele din zona 11puseană. 

3. ln gubeniile Pskov, Vitebsk şi Moghhlev, care prin manifestele 
noastre din 31 octombrie 1845 şi 26 sptmbrie 1 846 au fost cutite, din 
cauza recaltei proaste, de obligaţia de a da recruţi, se vor llua în 1 853 
cite 3 recruţi la 1 .000 de suflete. Dinre evreii care locuiesc în gu
beniile Vitebsk şi  Moghilv se VT lua, aşa cum s-au luat dintre evreii 
din celelalte gubrnii, cite 10 recruţi la 1 .000 de suflete. 

4. Rcrutarea va începe la 1 noiembrie şi va i încheiată la 1 de
cembrie. 

Dat la Petersburg 
Nikolai I " .  

Mifestul este completat prin două ucazui care stabilesc 
modalităţile efectuării acestei noi şi extraordinare ecutări. 
Potrivit ucazul. al doilea, în afară de gubeniile menţionate 
mai sus se vor face recrutăni şi pr.ntie o dnodvorţii226 şi oră
şenii din guberniile Kiev, Podolia, Volîlia, Milsk, Gro dno, 
Vilna şi KoVlo. 

CorespondntJl ziarului „Hamburger" relatează : 

11Inarmarea înăuntrul imperiului continuă fără întrerupere. Batalioa
nele de ezervă ale corpului 4 infanterie se concenrează lingă Tuia. Din
tr-un ordin de zi dat ipe una din acste unităţi aflăm că qaTda şi grena
dierii continuă să se afle in taberele de la Krasnoe Selo şi de lingă Pu
dost, nu departe de Gatcina. Manevrele acestor două corpuri, l căror 
efectiv se Tidică la 100.000 de oameni, continuă". 

In numărul său din 16 iulie, ziaul „Post Zeitung" din 
Stockholm anunţă că împăratul Rusiei a dat ordin ca flota 
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din B altică, compusă din 20 de vase de liie şi 15 fregate, să 
fie înarmată şi •aproviionată cu muniţii. „Kolnische Zeitung11 
din 29 iulie scrie : 

„Reîntoarcerea flotei danezosuedeze înainte de termenul stabilit 
pentru încheierea manevrelor ei se explică prin .aptul că comandantul 
flotei a primit ordin să re.ducă imediat navele în Mrea Baltică" .  

Atît ziarele franceze cît şi „Morning Chronicle" publică 
astăzi o ştire. telegrafică trimisă din Viena la 3 iulie, în care 
se afirmă că America a oferit Poriii bani şi sprij in activ. 

Impresia pe care o produce asupra opiniei publice de pe 
continent poziţia ameninţătoare a Rusiei, precum şi perspec
tivele alarmante ale unei rcolte proaste, se oglindesc în mod 
semnificativ în următoarele cuvinte ale revistei „Economist" : 

„Ţarul a trezit din nou la viaţă tendinţele şi speranţele revoluţionare 
în Europa ; citim despre comploturi în Austria, despre cploturi în Ita
lia, dspre comploturi în Franţa. Aici, teama că r putea izbucni noi 
tulburări revoluţionare începe să fie mai mare dedt teama că guvernele 
ar putea declara război " .  

Un danez bine infomat, sosit de curînd la Londra de 
teama holerei care bîntuie la Copenhaga ·CU o furie atît de 
mare încît 4.000 de persoane au şi fost contaminate şi nu mai 
puţin de 1 5.000 au făcut cereri de paşaport pentru a p ărăsi 
c apitala Danemaroii, mi-a comunicat că rescriptul regal cu 
privire la suc cesiunea la tron a fost adoptat în primul rînd 
datorită abţinerii de la vot a majorităţii eydemenilor 227, care 
au sperat că p rin atitudinea lor pasivă vor evita o criză. Cr_za 
de care s-au temut s-a abătut totuşi aspra lor sub forma 
constituţiei care le-a fost acordată şi care este îndreptată în 
speda11 împotriva „pietenilor ţărănimi. 11 -ia, partid cu al c ărui 
sprijin coroana daneză a obţinut în tTecu1 mari succese în pro
blema succesiunii la tron. Intrucît intenţionez să revin asu
pra acestei teme într-un arti•col  special *, mă voi mărgini să 
rmarc aici doar faptul că guvernul danez a prezentat Die
tei unite (Landsting-ul şi  Folketing-ul •reuite în şedinţă co
mună) schimbul de note ·cu marile puteri în legătură cu pro
punerHe sale. 

Dintre aceste documente, preziintă n interes deosebit, în 
special în momentul de faţă, nota Angliei şi nota Rusiei. „Ta
citunul 11 Clarendon nu numai că aprobă res'iptul regal, dar 
dă să înţeleagă destul de limpede guvernului danez că nu ar 

* Vezi volumul de faţă, pag. 257-253 - Nota Red. 
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mai putea continua să guveneze cu vechea constituţie de
mocratică, cu votul universal şi fără o instituţie in genul Ca
merei lorzilor. De aceea tacitunul Clarendon şi-a asumat 
iniţiativa de a încuraja şi provoca în Danemaca, în interesul 
Rusiei, un coup d'etat *, Nota usă, adresată de contele 
Nesselrode baronuli Unge-Stemberg, după ce trece în re
vtstă clauzele tratatului de la Londra din 8 mai 1852 229 , se 
încheie cu următoarele cuvinte : 

„Tratatul din 8 mai nu prevede în mod formal ca Lex Regia să fie 
anulată ; o astfel de clauză nu ar fi posibilă �ntr-un tratat încheiat între 
state independente. Ea ar fi contrară uzanţelor diplomatice şi, mai mult 
chiar, ar fi contrară respectului cuvenit suveranităţii şi demnităţii co
roanei daneze. Dar, dindu-şi asentimentul la o restituire de teritorii că
tre coroana da neză în schimbul renunţării la prevederile cuprinse în 
Lex Regia, in cazul cînd o asemenea renunţare ar deveni necesară, şi 
promiţînd sprij inul lor, puterile au fost, fireşte, obliqate să lase maiestă
ţii-sale regelui Danemarcii alegerea mijloacelor celor mai potrivite pen
tru realizarea acestui scip pe cale legislativă. Făcînd z de prerogativele 
sale regale, maiestatea-sa şi-a manifestat intenţia de a statornici în aşa 
fel ordinea de succesiune la tron, rpentru toate teritoriile de sub sce.ptrul 
său, incit, [n lipsă de descendenţi în linie bărbătească ai lui Frderic al 
III-iea, toate pretenţiile care decurg din articolele 27 şi 40 din Lex Re
gia vor fi considerate nule şi neavenite. rpe tron urmid să fie chemat 
prinţul Christian de Glicksburg, Coroana Danemarcii îi va vni lui şi 
descendenţilor săi în linie bărbătească din căsătoria sa cu principesa Luiza 
de Hessa. Acestea sînt prevderile recriptuui regal din 4 octombrie 1852. 
Ele exprimă vederi care, cel puţin pentru guvernul imperial, au servit 
ca bază a negocierilor actuale. După părerea guvernului imperial, ele 
constituie un tot intreg şi nu pot fi scindate, căci, după cm ni se pare, 
abrogarea articolelor 27 şi 40 din Lex Regia este o cosecinţă firească 
şi o condiţie indispensabilă nu numai a rînduielii în virtutea căreia 
princLpele Christin de Glicksburq şi descendenţii săi sînt chmaţi pe 
tronul Danemarcii, ci şi a Principiilor stabilite în preambulul tratatului, 
şi anume că mijlocul cel mai sigur de a păstra integritatea monarhiei 
daneze este respectarea regulei că pe toarte teritoriile aflate astăzi sub 
suveranitatea Danemarcii succesiunea tronului să revină numai descen· 
denţilor în linie bărbătească„. n articolul II al ratatului puterile dclară 
că reunosc pentru totdeauna principiul inteqrităţii monarhiei daneze„. 
Ele şi-au afimat în mod categoric intenţia de a preîntîmpina prin efor
turi unite repetarea complicaţiilor care s-au produs într-un chip atît de 
nefericit alul trecut„. Stinqerea descendentei în linie bărbătească a prin· 
cipelui Christian de Glicksburg ar restabili în mod indiscutabil eventua
lele drepturi la care maiestatea-sa împăratul a renunţat la timpul său în 
favoarea acestui princLpe, Dar iniţiativa rezevată în mod epres regelui 
Danemarcii, precum şi cooperarea celor trei mari puteri fo cazul menţionat 
mai sus, dacă va fi realizată, oferă de azi înainte patrioţilor danezi o ga
ranţie împotriva oricăror intenţii şi planuri ambiţioase, care in momentul 
de faţă nu există declt cel mult în propria lor imaginaţie". 

* - o lovitură de stat. - Nota Trad. 
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Prin aceasta Rusia lasă să se înţeleagă că abrogarea tem
porară a dispoziţiilor din Lex Regia, abrogare prevăzută prin 
protocollll din 8 mai, trebuie să fie interpretată ca o abrogare 
pe veie, iar renunţarea pe veci a împăratului Rusiei la drep
tuile sale nu este decît o renunţale tnporară, şi că parioţii 
danezi se pot bizui de ici înainte pe apărarea integrităţii 
ţării lor de către puterile europene. Nu văd ei oare u pro· 
priii lor ochi cum este apărată integritatea Turciei după sem
narea tratatului din 1 841  ? 

Scrs de K. Marx la 2 aw1ust 1 853 

Publicat î n  ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.47 
din 16 aUlUSt 1853 

Semnat : K a r 1 M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tralus din limb a  engleză 



255 

Karl Marx 

Impozitul pe anunţuri. - Manevrele Rusiei.  
Danemarca. - Statele Unite în Europa 230 

Londra, vineri 5 august 1853 

Legea cu privire la anularea impozitulu1 pe anunţuri a 
fost sancţionată ieri seară de către regină şi intră în vigoare 
astăzi. Mai multe mare de dimineaţă au şi publicat tarifele 
reduse pentu anunţuri de tot felul. 

Docherii din Londra au declarat grevă. Compania se  stră
duieşte să găsească noi lucrători. Există temerea că va iz
buni un conflict între muncitorii nou angaj aţi şi cei vechi. 

Impăratul Rusiei a descoperit noi moive pentru a men
ţine sub ocupaţie Principatele dunărene. El nu mai are ne
voie de ele ca să-i servească drept garanţie materială pentru 
aspiraţiile saie spirituale, sau ca să-i compenseze cheltuielile 
de ocupaţie, ci el trebuie să le menţină sub ocupaţie din 
cauza „tulbură.lor interne"  în conformitate cu prevederile 
tratatului de la Balta-Liman 231• Şi întrucît ruşii au ·creat în
tr-adevăr un haos desăvîrşit în Principate, existenţa unor 
astfel de tulburări nu poate i tăgăduită. In şedinţa Camerei 
lorzilor din 2 august, lordul Clarendon a ·confirmat cele scrise 
de mine în ultimul meu articol în legătură u faptul că li s-a 
interzis domnitorilor să trimită la Constaninopol tributul pe 
care îl datorau Porţii şi să  mai întreţină de aii înainte re
laţii u turcii *. Foarte solemn şi ·CU o mină gravă, lordul Cla
rendon a declarat că 

„va da istructiuni lui sir Hamilton Seymour, prin curierul care pă
răseşte azi noapte ondra, să ceară guvernului. rus explica/iile care se 
cuvin de drept ngliei" .  

In timp ce Glarendon trimite cuieri la Petersburg pentru 
a ·Cere explicaţii Rusiei, ziarul „Patrie" de ai publică urmă
toarele ştiri din Iaşi u data de 20 crt. : uşii fortifică Bucu-

* Vezi volumul de faţă, p.g. 250. - Nota Red. 
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reştiul şi l aşul ; domnitorii Moldovei şi Valahiei au fost puşi 
sub supravegherea unui organ de control rusesc compus din 
trei memb ri ; populaţia trebuie s ă  plătească o contibuţie în 
natură şi mai mulţi boieri refractari au fost încorporaţi în 
regimente ruseşti. Aceasta este „explicaţia" proclama�iei pu
blicate de prinţul Gorceakov, în care afirmă c ă  

„augustul său suveran n u  are intentia să schimbe istituţiile din ţară 
şi că prezenţa tr1Pelor sale nu va avea ca urmaTe noi contribuţii şi noi 
sarcini pentru popor•.  

In şedinţa Camerei comunelor lin aceeaşi zi, lordul John 
Russel!, răspunlînd unei întrebări a lordului Dudley Stuart, . 
declarat că la Viena cele patru puteri au c ăzut de acord asu
pra unei propuleri comune ·care să fie prezentată ţarului, 
propunere „acceptabilă" atît pentru Rusia cît şi pentru Tur
cia şi care a şi fost triisă la Petersburg. Răspunzînd d-lui 
Disraeli, el a spus : 

„Propunerea a fost de fapt opera Austriei, deşi iniţial a p ornit de la 
guvernul francez" . 

Aceas tă propunere de origine franceză, dar naturalizată 
în Austria, pare destul de suspectă, şi „Neue Preussische 
Zeitung" 232, într-o scrisoare din Viena, dă în legătură cu ea 
următoarea expli caţie : 

„Guvernele rus si austriac au hotărit de comun acord să nu permită 
�edominarea influenţei eng'leze în Orient" .  

„In legătură u explicaţiile guvenuli de coaliţie, «Un en
glez» * observă că icesta este măreţ în uilinţa sa, puternic 
în neputinţa s a  şi cît se poate de elocvent în tăcerea s a " .  

Moldova ş i  Valahia odată rusificate, Gali�ia, Ungaria şi 
Transilvania ar fi transformate în nişte „ enclaves • ** ruseşti. 

Intr-unul din articolele anterioare m s cris despre „te
zaurul! ascuns " l Băncii din Petersburg, care constituie re
zeva de metal ce asigură circulaia unei cantităţi de semne 
b ăneşti de trei ori mi mare ***. Acum ministrul de război 
din Rusia **** a intervenit pentru ca o parte din această re
zervă să fie transferată la departamentul militar. Deoarece 
ministrul de finanţe * * * * *  s-a opus acestei măsuri, împăratul 

* - A. Richards. - Nota Red. 
** - posesiuni disiminate pe teritorii străine. - Nota Red. 

*** Vezi volumul de faţă, pag. 127. - Nota Red. 
**** - Dol[orukov. - Nota Red. 

***** - Brok. - Nota Red. 
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s-a adresat Inaltulu!i Sinod, păstrătorul 'proprietăţii bi1se.ceşti, 
cerîndu1i un împrumut de 60.000.000 de mble. ln timp ce ţa
rul suferă din cauza lipsei de bani, trupele sale suferă din 
cauză că sănătatea 1le e ameninţată. Dintr-o sursă demnă de 
încredere se comunică că trupele de ocupaţie din Principate 
au sufe'it foarte mult din cauza căldurilor în timpul marşu
rilor, că numărul bolnavilor este extrem de mare şi că multe 
case particulare din Iaşi şi din Bucureşti au fost transformate 
în spitale. 

„Times " de ieri a atacat planurile ambiţioase ale Rusiei 
în 1ceea ce priveşte Turcia, dar în acelaşi timp a încercat să  
camufleze intrigile ei în Danemarca. Ziarul „Times " lucrează 
pentru augustul său stăpîn cMar atunci cînd se ceartă în mod 
ostentativ ·cu el. 

„Nu credem - spune „Tims• - în temeinicia afirmaţiei că guver
nul rus a reuşit să impună curţii de la Co.penhaga punctul său de vedere ; 
de asemenea este cu totul greşită părerea că guvernul danez a hotărit, 
sub in�luenta Rusiei, să anuleze sau să modifice constitutia din 1849. E 
drept că guvernul danez a publicat un proiect sau un anteproiect de 
lege, care contine unele modificări ale cons lilutiei în vigoare, dar 
acest proiect de lege va fi supus Camerelor pentru a fi discutat şi 
votat atunci cînd acestea se vor întruni ; în nici un caz el nu va fi pro
mulgat pe bază de prerogative regale".  

Dezmembrarea Adunării legislative în patru diete feudale 
provinciale separate, abrogarea dreptului de a rezolva pro
blema impunerilor, suprimarea dreptului de ot universal, 
desfiinţarea libertăţii presei, înlocuirea liberei concurenţe 
prin ·învierea breslelor închistate, p1ivarea tuturor funcţiona
rilor, adică a întregii clase culte din Danemarca, de dreptul 
de a fi aleşi, cu e�pţia 1cazu'ilor cînd au permisiunea rege
lui, - toate ioestea le nuiţi „unile modiffcări ale consti
tuţiei" ! Cu acelaşi temei sar putea spune că sclavia este o 
neînsemnată modificare a libertăţii. E drept că regele D ane
marcii l-a îndrăznit să promulge această nouă „lege funda
mentală"  ca lege. El n-a făcut decît să trimită, dJpă sistemul 
sultanifor din Orient, un ştreang de mătase Camerelor, cu 
oTdinul de a se ·strangula ele însele. O asemenea propunere 
implică ameninţarea că cei care nu o vor accepta de bună
voie, vor fi constrînşi să i se supună. Aşa stau lucrurile î n  
ceea c e  priveşte ·cele „cîteva modificăii ale constituţiei" .  Şi 
acum să revenim ·la „influenţa Rusiei " .  

1 7  - Ma rx-Engels. Opere, voi. 9 
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Cum a izbucnit conflictul dintre regele Danemarcii şi Ca
nerele daneze ? Regele a propus abrogarea aşa-numitei Lex 
Regia, adică a legii în 'igoare cu privire la succesiunea la 
tronul Danemaicii. Cine l-a împins pe rege să facă acest pas ? 
Rusia, după cum v-aţi putut da seama din nota contelui 
Nesselrode din 1 1  mai 1853 şi reprodusă în ultimul meu ar
ticol. Cine va avea de cîştigat dacă Lex Regia va fi abro
gată ? 233 Nimeni altcineia decît Rusia. Lex Regia permite c a  
succesiunea la tron să fie deferită reprezentanţilor familiei 
dmnitoare şi în Nnie fmeiască. Prin abrogarea ei, rudele în 
linie bărbătească ale famHie1 domnitoare pot să înlăture toate 
pretenţiile la succesiunea la tron din partea rudelor în linie 
femeiacă ·care pină am ·au stat 1în calea for. Ştiţi, desigur, 
c ă  regatu1l Danemarcii 1cupiinde, pe l ingă D allmarca propriu
ii•s ă - adică insulele şi Iutlanda -, şi ducatele Schleswig şi 
Holstein. Succesiunea 1la trolUl Danemarcii prpriu-zise, oa şi 
la tronul ducatului ScMeswig, ste reglementată de Lex Re
gia, în timp ce în duc atul Holstin, care este 0 feudă ger
mană, succesiunea se tnansmit e  în 11inie bărbătească, în oon
formitate cu Lex Salica 234• In ·cazul abrogării acestei Lex 
Regiia, ordinea de succesiune la tronul Danemarcii şi al Schles
wiglui ar deveni identi:ă u cea în vigoare în ocatul ger
man Holstein, şi împăratul Riei, care, oa reprezentant al 
dinastiei Holsteil-Gottorp 235, poate să�şi revendice dreptu
rile asupra Holsteinului, ar putea, în calitatea sa de cea mai 
aipropi•ată rudă în linie bărb ăteas că, să se prezinte ca preten
dent direct l·a tronul Danemardi. In 1 848-1850, Danemaca, 
u sprijiinul notelor şi flotii Rusiei, a dus un război împotriva 
Gefianiei p entru a menţine Lex Regia, care interziicea unirea 
S chleswigului •cu Holsteinu1l ş� desprinderea ducatului de Da
nemarca. După ce a învins revoluiia germană sub pretextul 
că apără Lex Regia, ţarul, prin •ab rogarea aceleiaii legi, pune 
mina pe Danemaroa democratică. Astfel sioand�navii şi germa
nii au învă�at din experiellţă ·că nu trebuie să-şi întemeieze 
revendicările lor naţi•onale pe legile feudale a·le sJocesiunii 
la tron. Intr-o măsură şi mai mare eGperienţa 1le-a dovedit că, 
certîndu�se în loc să fie atliiaţd , germanii şi sioandinavii , care 
aipariin aceleia� rase mari, netezes•c doar caQea duşmanilor 
lor tradiţionali - s1l1avii. 

Cel mai mare eveniment al zilei îl constituie apariţia po
litiaii americane pe orizontul european. Salutat cu bucurie de 
unii şi întimpinat cu duşmănie de alţii, faptul este recunoscut 
le toţi. 
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„Austria trebuie să sustină dezmembrarea Imperiului turc ca o com
pensaţie pentru pierderea provinciilor ei în Italia ; ceastă perspctivă 
nu a deventt cu nimic mai puţin probabilă după conflictul pe care a avut 
nechibzuinţa să-l provoace cu unchiul Sam. Prezenta unei escadre ame
ricane în Adriatica ar însemna o complicatie serioasă în cazud unei in
surecţii în Italia, şi am putea avea această surpriză, căci spiritul anglo
saxon este încă viu în Occident" .  

Aceasta scrie „Morning Herald" , vechiul organ al aristo
craţiei engleze. 

„Afacerea Koszta - scrie ziarul parizian „Presse" - este departe de 
a fi încheiată. Sîntem informaţi că quvernul de la Viena a cerut guver
nului de la Washington satisfacţie, pe care, fără îndoială, nu o va primi. 
Deocamdată Koszta rămîne sub protecţia consulului francez" .  

„Trebuie s ă  n e  ferim din calea yankeului care este p e  j umătate pi
rat, pe jumătate troglodit, d.r în nici un caz un gentleman" -

bombăneşte ziarul „Presse" din Viena. 

Ziarele germane mormăie cev·a în legătură cu un tratat 
secret care ar fi fost încheiat între Statele Unite şi Turcia, 
potrivit căruia Tmcia ar primi bani şi sprijin maritim, iar 
Statele Unite portul Enos în Rumelia, port care ar ·constitui 
pentru republioa americană o bază comercială şi militară si
gură şi convenabilă în Mediterană. 

„La timpul său - scrie ziarul „Emancipation" din Bruxelles - con
flictul de la Smina între guvernul american şi cel austriac, care a izbuc
nit din cauza arestării emiqrantului Koszta, va fi considerat ca unul din 
prind.palele evenimente din 1853. In col)araţie cu acest fapt, ocuparea 
Principatelor dunărene şi manevrele diplmatiei occidentale, ca şi ale 
flotei aliate de la Constantinxpol, .pot fi considerate ca evenimente de 
importantă secundară. Incidentul de la Smina marchează începutul unei 
noi ere istorice, în timp ce evenimentele de la Constantinopol nu sînt 
decît o soluţionare a unei vechi probleme pe cule de a deveni in
existentă" .  

Un ziar ital1ian „II  Parlamenta " 236 publică un articol de 
fond sub titlul „Politica americană în Europa" ,  din care tra
duc textual următoarele pasaje : 

„ste bine ştiut - scrie „Parlamento" - că Statele Unite au încer
cat demult să obţină baze navale în Mediterana şi în Italia, mai ales în 
perioadele cînd se iveau complicaţii în Orient. Astfel, de Pildă, în 1 840, 
cind s-a ridicat maTea problemă a Egiptului şi cînd St. Jean d'Acre a 
fost atacat, quvernul Statelor Unite a cerut în zadar regelui celor două 
Sicilii * să-i cedeze temporar marele iport Siracuza. Jn momentul de fută 
tendinţa politicii a1T1ericane de a interveni în treburile europene trebuie 
în mod inevitabil să devină tot ma.i puternică şi mai tenace. Nu încape 

* - Ferdinand al II-iea. - Nota Red. 
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nici o îndoială că actualul guven democratic al Uniunii îşi exprimă 
foarte zgomotos sipatiile faţă de victimele revoluţiei italiene şi ma
ghiare, că nu-i pasă oîtuşi de puţin de o llpere a relaţiilor diplomatice 
cu Austria şi că la Smirna el a adus în sprijinul politicii s ale amenin
ţarea că va face z de tunuri. Ar fi ndrept să-ţi eiprimi indignarea 
faţă de aspiraţiile marii naţiuni de dincolo de ocen sau de a fo consi
dera nepotrivite sau ridicole. Americanii nu au, desigur, intenţia să cu
cerească Orientul şi să înceapă un război pe uscat cu Rusia. Dar dacă 
Anglia şi Franţa fac uz de cele mai bune forţe navale ale lor, de ce n-ar 
proceda şi ameTicanii la feJ, mai ales dacă vor obţine o bază navală -
un loc de retragere şi de „aiprovizionare" Ln Mditerană î Pentru ei sînt 
în joc interese importante, elementul republi.can fiind dianetral opus 
celui cazac. Comerţul şi navigaţia au lărgit într-o asemenea măsură rela
ţiile şi •legăturile legitime dintre toate popoarele lfiii, înoît nici unul nu 
se poate considera străin în nici o mare din vechiul sau noul continent, 
sau străin de vreo problemă importantă asmenea aceleia a dstinelor 
Iperiului otoman. Comerţul american şi rezidenţii care se ocupă cu 
acest comerţ pe litoralul mărilor noastre au nevoie de protecţia steagu
lui american ; şi pentru ca această protectie să devină pe1manentă şi 
puternică în toate anotimpur�le, ei au nevoie de un port pentru marina 
lor militară, care ocupă de pe acll locul al tTeilea printre flotele puteri
lor maritime ale lumii. Dacă Anglia şi Franţa intTvin direct în tot ce 
priveşte istmul de Panama, dacă prima dintre aceste ţări merge atît de 
departe incit inventează un rege al mosquiţilor pentru a opune acţiuni
lor Statelor Unite drepturi teritoriale, dacă aceste puteri au ajuns în cele 
din unmă să se înţeleagă asupra princ�piului ca trecerea din Atlantic în 
Pacific să fie deschisă tuturor popoarelor şi să se afle în mina unui stat 
neutru, nu este oare evident că în cazul acesta şi Statele Unite au 
dreptul să fie la fel de vig�lente în ceea ce priveşte libertatea şi neutra
litatea istmului de Suez, urmărind cu toată atenţia destrămarea Imperiu
lui otoman, care poate să ducă la trecerea completă sau parţială a Egiptu
lui şi Libiei sub dominaţia unei puteri de rangul întîi 1 Istmul de Suez şi istmul 
de Panama sînt cele două porţi spre Orient care pînă acum au fost închise 
şi care în viitor îşi vor face concurenţă. Cel mai bun mi.iloc pentru a-şi 
asigura ascendenţa în problema transatlantică este pairtidparea la solu
tionarea problemei medLteranine. Sintem siguri că vasele de război 
americane care navighează în vecinătatea Dardanelelor nu vor renunţa 
la pretenţia de a intra în această strîmtoare atunci cînd vor crede de 
cuviinţă, deoarece nu sînt supuse restricţiilor stabilite de marile puteri 
prin convenţia din 1 841 , şi aceasta pentru motivul de necontestat că 
guvernul american nu a particLpat la această convenţie. Europa este 
uLmită de această îndrăzneală, deoarece de la tratatul de pace din 1183 
ea este obişnuită să privească Statele Unite la fel ca şi cantoanele elve
Uene după pacea vestfalică, acUcă ca o ţară a cărei existenţă este re
cunoscută din punct de vedere .iuridic, dar care în nici un caz nu poate 
fi admisă în cercul aristocrn tic al vechilr puteri şi căreia nu i se poate 
permite să-şi spună cuvîntul în problemele de politică generală. Dar 
rasa anglosaxonă de dincolo de ocean care a atins cel mai înalt grad 
de bogăţie, de civilizaţie şi de putere nu mai poate accepta situaţia 
umilă care i-a fost rezervată în trecut. Presiunea execitată de Uniunea 
americană asupra areopagului celor dnci mari puteri, care pînă acum au 
hotărît destinele globului pămîntesc, reprezintă o nouă forţă menită să 
contribuie la prăbuşirea sistemului exclusiv stabilit prin tratatele de la 
ViPna. Pînă ce republica Statelor Unite va Teuşi să cucerească drepturi 
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pozitive şi un lc oficial la congrsele care hotărăsc aupra problemelor 
politice generale, ea traduce în viaţă cu o mare largheţe de vederi şi cu 
o deosebită dmnitate aormele cele mai umane ale dreptului natural şi 
ale jus gentium *· Steagul ei ocroteşte victimele războaielor civile indi· 
ferent de apa,rtenenţa lor de partid, iar în timpul marii con�lagraţii din 
1848-1849 ospitalitatea flotei americane n-a avut niciodată un caracter 
umilitor sau dezonorant".  

Scris de K. Marx la 5 august 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.850 
din 19 august 1853 

Semnat : K a r  1 M a r x  

Se tipăreşte după textul 
a,păru t în ziar 

Tradus din limba englez. 

* - ale dreptului internaţional. - Nota Trad. 
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Problema războiului. - Populaţia Angliei şi date 
cu privire la comerţ. - Activitatea parlamentară m  

Londra, vineri 1 2  august 1853 

După cum aflăm din numărul de azi a·l ziarului „Moni
teur " ,  Bonaparte reduce preţul tutunului pentru marina'fi ca 
o compensaţfe pentru situaţia militoare în care se află flota 
fraceză de ră1boi în golful BeS.k. El şi .. a dşigat trnnul cu 
aj utorul cîrnaţilor 238• De ce n-ar •încerca s ă-l păstreze cu aju
torul tutunullui ? In mice caz ·compliicaţiile 'În Orient au dus 
la demoneis•ation * •a prestigiului 1lu•i Ludovic Bonaparte în 
ocii ţărailor francezi şi ai armatei. Ei au înţeles c ă pierde
rea libertăţii în ţară nu poate fi compensată p'Iin gloria peste 
hotare. „Imperiul tuturor trJumfurilor" a decăzut sub n�ve[ul 
„guvernului tuturor talentelor" . 

Din ziarele sosite chiar ·acum din Constantinopol aflăm că 
manifestul adresat de sultan supuşilor s ăi a •apărut l a  1 au
gust, 1 ar consulul rus de la Adrianopole a pnmit ordin din 
Petersburg să părăsească Turcia, că c eilalţi consuli ruşi aş
teaptă ordine similare şi că ziarele din Constantinopol au 
fost interse în Pnnciipatele dunărene. Z1ia1rul „Impartial " , 
care apare la Smina, a publicat la 1 august următoarea ştire 
în legătură cu Persia : 

„După ce, la cererea sa, şahul Persiei a fost informat asupra schim
bului de note dintre Poartă şi guvernul rus în legătură cu aotualul con
flict, el a declarat în mod oficial că dreptatea este întru totul de partea 
Porţii şi că, în caz de război, o va sprijini din toate puterile. Această 
ştire a prods o impresie puternică su>ra ambasadorului Rsiei la Tehe
ran, care, după cum se afirmă, intenţionează să ceară să fie rchemat " .  

Conţinutul propunerilor făcute Rusiei şi acceptate de ţar, 
conform telegramei misterioase trimise din P etersburg, for
mează obiectul discuţiilor întregii prese europene. „Moring 
Post" , ziarul lui Palmerston, afirmă următoarele : 

* - scăderea. - Nota Trad. 
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„La 25 iulie d-l Meiendorf a trimis împăratului său nu chiar propu
nerile oficiale" (acceptate la Conferinţa de la Viena) . „ci o dare de 
seamă Supra modului cm a deours conferinţa din 24 crt. Credem că nu 
vom greşi dacă vom afirma •În mod categoric că problema a fost rezol
v ată astfel încît indep endenţa şi integritatea mperiu1ui otoman să fie 
păstrate intacte. Chestiunea va fi rnglementată în mdul următor : 
Reşid�paşa va remite contelui Nsselrode o notă în care vor fi incluse şi 
firmanele Prin care se acordă SJPuşilor sultanului de religie ortodoxă 
privilegii mai mari decît a cerut chiar Rusia. El va adresa ţarului o 
mulţime de labilităţi ş i-l va încrnţa de sentimntele cele mai bune 
ale sultanului fotă de supuşii săi, cărora le-a acordat cutare şi cutare 
drepturi. Această notă va fi remisă de amb11Sadorul turc, şi chestiunea 
va fi lichidată. La 10 septembrie ultimul soldat rus va fi treout Prutul r ·  

Pe de ·altă pa1te, scrisori pa'fticulare din Viena care vor
besc de apariţia unor vase de război ruseşti mai sus de con
fluenţa Prutului cu DunăJrea confirmă părerea exprimată î n  
ultimul meu articol, dup ă care propunerile tlmise l a  Peters
burg nu "evăd cîtuşi de puţin retragerea trupelor ruseşti din 
Principatele dunărene, că aceste propuneri emană de la gu
vernul austriac, 1la a cărui intervenţie a apelat ambasadorul 
britanic la Viena, acest „adept înfocat al armoniei " ,  după ce 
propune1ile franceze şi engleze au fost  respinse de ţar ; aceste 
propuneri ale Austiei oferă Rusiei posibilitatea dorită de a 
prelungi negocierile a infinit. Potrivit celor apărute în  „Ober
Postamts-Zeitung" 239, ziarI semioficial din Frankfurt, Rusia 
a permis Austriei numai să informeze Turcia în ceea ce pri
veşte propriHe i interese. 

Datele oficiale u privire la populaţie, publicate recent, 
dovedesc scăderea lentă, dar necontenită a populaţiei. din 
Marea Britanie. In al dolea trimestru al anului 1 853, 

numărul deceselr era de 
în timp ce numărul naşterilor era de 
Creşterea naturală a populaţiei 

în districtele în care s-a făcut ancheta 

1n Regatul Unit în ansamblu, 
excdentul naşterilor faţă de dcese 

Numărul emigranţilor în aceeaşi perioadă 
Excedentul numărului emigranţilor faţă de 

creşterea naturală a populaţiei 

107.861 

158.7 18  

50.857 

79.800 

1 15.959 

36. 159 

Ultimul raport arată că excedentul numărului emigranţi
lor faţă de creşterea naturală a populaţiei este de numai 
30.000. 



2G4 Karl Mrx 

Scăderea populatiei provocată de emigraţie coincide cu o 
creştere fără precedent a

· 
forţelor de producţie şi a capitalu

lui. Dacă ne amintim de preotul Malthus, care a contest·at 
faptul că emigraţia poate avea vreo in1luenţă de acest fl şi 
care şi-a închipuit că a dovedit, pe baza unor calcule igu
roase, că toate vapoarele lumii la un loc nu ar ajunge pentru 
a iransporta un număr atH de mare de emigranţi încît să în
rîurească cit de cit asupra ·creşterii excesive a populaţiei, ni 
se dezvăluie întregul mister al economiei piice modeme. 
El constă pur şi simplu în transformarea relaţiilor sociale tre
cătoare, care sînt proprii unei anumdte epoci istorice şi co
respund unui nivel dat al producţiei materiale, în legi eterne, 
gene'ale, de neclintit, sau, cum le numesc econmiştii, în 
legi naturale. Transformarea raicală a relaţiilor socia1e, de
terminată de revoluţiile şi evoluţiile procesuli de producţie 
materială, este considerată de econolişti ca o simplă utopie .  
Ei n u  văd mai departe d e  limitele econorice ale epocii res
pective, neînţelegînd că înseşi aceste ·limite au un caracter 
limitat în imp şi vor dispărea în cursul dezvoltării istordei 
tot atît de ineitabil cum au fost create de aceas tă dez
voltare. 

Datele cu privire la comerţ şi navigaţie pe primul semes
tru arl anului 1 853, pînă la 5 iuilie, publircate de ministerul 
comerţului, arată în general o creştere foarte mare în com
paiiaţie cu exportul, impartlll şi navigaţia din perioada res
pec tiv . a anului 1 852. Importul de boi, tauri, aci, viţei , od 
şi miei a crescut în mod consideeiil. 

Totalul importului de cereale în se
mestrul I al anului 1 852, 
pînă la 5 iulie . . . . 2.604.201 cuarteri 

iar în perioada respectivă a anului 
1853 . . . . . . . . . 3.984.374 " 

Totalul importului de făină de calitate 
superioară şi inferioară în primul 
semstru al anului 1 852 . . 

iar in perioada rspectivă a anului 
Totalul importului de cafea în 1 852 

" " " " " 1853 
Totalul importului de vin în 1852 

" " " " 1 853 
Totalul importului de ouă în 1 852 

" ,, " " " 1 853 
Totalul importului de cartofi în 1 852 

" " " " ,, 1 853 
Totalul importului de in rn 1852 

" " " " 1053 

1 .93 1 .363 " 
1 853 2.577.340 " 

. 1 9.397. 185 pfuzi 
. 2 1 .908.954 ,, 
. 2.850.862 gal. 
. 4.581 .300 " 
, 64.4 18.591 buc. 
. 67.631.380 ,. 

1 89.410 chintale 
713.94 1 
410.876 
627.173 

" 
" 
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Totalul importului de mătase brută în 1 852 " „ „ " „ " 1853 
Totalul importuJui de bumbac în 1 852 . 

" " " " 1853 . 
Totalul importului de lină (de oi 

2.354.690 pfunzi 
2.909.733 " 
4.935.3 17 chintale 
5.134.680 " 

şi miei) în 1852 . 26.916.002 pfunzi 
Totalul importului de lină (de oi 

şi miei) în 1853 . . . . . . 40.1 89.398 pfunzi 
Totaliul importului de piei (tăbăcite) în 1852 1 .075.207 

" " " " 1 853 3.604.769 

2!i5 

S-a redus importul de cacao, guano, zahăr nerafinat, 
ceai etc. Cît priveşte exportul, datele arată că : 

Valoarea a·rticolelor de bumbac exportate 
s-a ridicat în primul semestru al 
anului 1852 la . . . . 1 1 .386.491 I. st. 

în perioada respectivă a anului 1853 13. 155.679 11 

In ceea ce priveşte firele de bumbac - şi acelaşi lucru 
este valail şi pentru firele de in şi de mătase - constatăm 
că, deşi din punct de vedere cantitativ exportul a scăzut, el a 
cresout co11Siderabil sub raportul valorii declarate. Valoarea 
exportului ·a reprezentat la : 

E.portul de pînză de in în prima jumătate 

a anului 1852 . . . . . . 
In p erioada respectivă a anului 1853 . 
Exportul de articole de mătase în 1852 

•1 ,j fi I r  11 li 1853 
E.portul de articole de lină în 1852 

" " , , „ „ „ 1853 
Eipurtul de articole de ceramică în 1852 

Ex��rtul d� artic1�le d; sticl.1 
în 152 

1853 

" " " " , ,  " 1853 
Exportul de articole de galunterie şi arti-

cole de modă în 1852 •. 
Aceleaşi articole în 1853 . . 
Exportul de articole de fierărie şi de 

cutite în 1852 . 
Exportul de articole de fierărie şi de 

cutite în 1853 . . . 
Ex;portul de maşini în 1852 

" " " 1853 
Eiportul d e  bae de fier, şuruburi, 

vergele de fier în 1 852 
Aceleaşi articole în 1853 . 
Exportul de fier forj at în 1852 

" " „ " „ 1853 
Exportul de si rmă în 1852 

" " 1853 

2.006.951 1. st. 
2.251 .260 " 

467.838 " 
OOJ.41 9 ,, 

3.894.506 " 
4.941 .357 " 

590.663 " 
627.218 " 
1 87.470 " 
236.797 " 

884.324 
1 .806.007 " 

1 .246.639 " 

1 .663.302 " 
476.078 " 
760.288 " 

1 .455.952 " 
2.730.479 " 

696.089 " 
1 .1 87.059 " 

42.979 
106.610 " 
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Tn ceea ce priveşte importul de a:r'icole industriale, cel 
mai mult a crescut importuJ de ghete, izme şi mănuşi, şi cel 
mai mult s-a redus importul de articole de sticlărie, ceasor
nice, stofe de lînă şi mătăsuri indiene. In ceea ce priveşte 
exportul, cel mai mult a cres cut exportul de articole de pînzi 
l e  in, de mătase, de lînă şi de metal. Cît p riveşte importul 
de produse aliment,are, fără . socoti cerelele şi itele, creş
terea importui la aproape toate 1articolele dovedeşte că 
consumul claselor de sus şi al claseJor mijlocH creşte în An
glia într-o proporţie mult mai mare decît acela a1l ·clasei mun
citoare. De pildă, în timp ce consumul de vin s-a dublat, con
sumul de cacao , zahăr nernfinat şi ceai a scăzut în mod vădit. 

Din 260 de rapoarte cu privire la recolta de grîu în întreg 
Regatul Unit, numai 25 apreiază recolta ca fiind bună ş i  
abundentă, 30 'ca o recoltă medie ş i  peste 200 de rapoarte 
afirmă că e nesatisfăcătoare sau proastă. Se prevede că re
colta de ovăz, orz şi fasole va i sasfăcătoare, deoarece 
umezeala a fost favornbilă aces tor 'cultui ; dar cartofii nu 
s-au făcut de loc în toată ţara. D-nii J .  C. Sturge & Co constată 
î n  ultimul lor buletin cu privire la recolta de grîu : 

„Recolta de griu în ansamblu va fi, probabil, cea mai slabă de la 1 816  
încoace. Şi  dacă recolta d i n  1 854 n u  va f i  foarte ti.urie, v o m  f i  ne
voiţi să importăm cereale şi făină de toate sorturile într-o cantitate mai 
mare chiar dcît în 1 847 - probabil nu mai puţin de 15.000.000 de cuar
leri. De altfel, actualele noastre preţuri sînt suficient de r.idicate pen
tru a permite un import de asemenea proporţii, afară de cazul că Franţa 
nu ne va face concfenţă pe pieţele ţărilor Producătoare". 

iare-se 'Că nu există temeimi deosebite pentru a conta pe 
o recoltă foarte timpurie în 1 854, întrucît experienţa arată 
că recoltele proaste se scced, în general, la fel ca şi cele 
bune, iar seia de recolte bune care a î nceput în 1 848 a fost 
neobişnuit de lungă. Este neîndoielnic c ă  Anglia va obţine 
o 'cantit·ate suficientă de cereale din alte ţări, dar nu este de 
presupus că exportul ei de mărfuri industriale va ţine pasul 
cu importuil de cerele, aş a cum 'speră liber .. schimbişti.. In 
afară de ceasta, eJedentul p0babd1l 1al importului asupra 
exportului va fi însoţi t de o scădere a consumuli inten de 
produse industriale. Chiar acum rezerva de aur a Băncii An
gliei iso:de s ăp,tămînal, ajuniînd la suma de 1 7.739. 107 1. st. 

Camera lorzilor, în şedinţa de vineri, a respins proiectul 
de lege cu p rivire la asociaţiile muncitoreşti, care fusese 
adoptat de Camera comunelor. Acest proiect de Jege a fost 
doar o nouă interpretare a vechii legi cu privire 1la asociaţii 
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din 1 821 240• El urmărea ca prin eliminarea terminologiei 
greoaie şi echivoce a vechii legi să<i pună pe muncitori în
tr-o m ăsură mai m are în situaţie de egalitate cu patrnii în 
ceea ce priveşte recunoaşterea •legalităţii asociaţilor lor. Lor
zii sentimentali, ·c arre se complac în a trata pe muncitori ca 
pe slugi'le lor prea plecate, se înfurie de fiecare dată cînd 
această plebe pretinde drepturi în Joc de compătimire. Aşa
zisele ziare radicale s-au grăbit, fireşte, să p rofite de ocazie 
pentru a-i 1nfiera pe lorzi ca pe „duşmani inveteraţi " i pro
letariiatului. Departe de mine intenţia să contest acest lucru. 
Dar să privim ceva mi î-ndeaproape pe aceşti radicali, aceşti 
„prieteni fireşti "  i muncitoriilor. Intr-unul din articolele mele 
anterioare v-am comunicat că patroui atelierelor de torcă
torie şi fabricanţii din Manchester au pus b azele unei aso
ciaţii pentru a contracara revendicările muncitorilor lor •. 
Această organizaţie se numeşte „Asociaţia pentru sprijinirea 
i ndustriei în scopul Lichidării frămîntărilor în rîndurile mun
citorilor din distnctul industrial Manchester " .  Crearea aces
tei asociaţii urmăreşte următoarele obiective : 

„1 .  Stabilirea unor tarife de s alarizare pentru diferite operdţii în tor
cătorii şi ţsătorii corspunzătoare cu cele existente în celelalte districte 
ale industriei de bumbC. 

2. Sprijinirea rciprocă a membrilr asociaţiei în vederea introducerii 
acestor tarife . czl cînd muncitorii care ·lucrează în vreuna din între
prinderile lor ar opune rezistentă. 

3. Asi9urarea în interesul muncitrilor înşişi a stabilirii unifo1me a 
tarifelor corepunzătoare în toate oraşele şi în împrejurimile lor". 

Pentru atingerea acestor obiective s-a hotărît să se creeze 
o organizaţie iastă, prin înfiinţarea unor asociaţii locale ale 
patronilor atelierelor de to rcăto rie şi ale fabricanţilor, î o 
frunte •cu un comitet central. 

„Membrii acestor asociaţii se vor opune tuturor revendicărilor for
mulate de grupurile unite ale muncitorilor industriali, întrucît orice con
cesie făcută acestora ar dăuna intereselor p atronilor, llUllCitorilor şi ale 
industriei în general•.  

Ei nu vor să admită ca organizaţiei înfiinţate de ei în 
propriul lor interes să i se opună o organizaţie similară 
creată de muncitorii lor. Ei vor să întărească monopolul ca
pitalului prin monopolizarea dreptului de asociere. Ei vor 
dicta ·condiţiile lor ca un grup unit, pe cînd muncito1ii îşi vor 
revendi ca drepturile numai în mod indiidual. Ei vor ataca 

• Vezi volumul de faţă, pag. 239-240. - Nota Red. 
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în rînduri strîns unite, dar vor ca adversarii lor să li se 
opună numai ca indivizi izolaţi.  In limbajul radicalilor şi 
freetraderilor model de la Manchester, aceasta s e  numeşte 
„concurenţă loială" .  

In şedinţa din 9 august Camera lorzilor a trebuit s ă  hotă
rască asupra soartei a trei proiecte de lege cu privire la Ir
landa care fuseseră adoptate în Camera comunelor în urma 
unor dezbateri care au durat zece luni, şi anume : proiectul 
le lege cu privire la proprietarii funciari şi arendaşi, care 
anulează legile privitoare la ipoteci, legi care în momentul 
de faţă constituie o piedică de neînvins pentru vînzarea le
gală a moşiilor mici care nu se încadrează în prevederile 
actului cu privire la moşiile ipotecate ; proiectul de lege cu 
privire la contractele de arendă, care modifică şi sintetizează 
peste ş aizeci de acte parlamentare ce interzic încheierea 
unor contracte de arendă pe termen de 2 1  de ani şi care re
glemen tează totodată problema compensării arendaşului pen
tru ameliorările efectuate în toate cazurile în care există un 
contract corespunzător şi interzice sis temul de subarendare ; 
în sfîrşit, proiectul de lege cu privire la compensa/ie prevede 
compensarea arendaşului pentru îmbunătăţirile efectuate şi 
în c azurile cînd nu există un contract corespunzător cu pro
prietarul funiar şi CIlţine şi o clauză cu privire la caracte
rul retroactiv al acestei legi. Camera lori.lor n-a putut, fi
reşte, să se opună amestecului parlamentului în relaţiile din
tre proprietarii funciari şi arendaşi, deoarece din vremea lui 
Eduard al IV�lea şi pînă în ziilele noastre ea n-a încetat s ă  
încarce colecţia de s tatute c u  acte legJs.lative şi deoarece în
s ăşi existenţa ei este bazată pe legi care se referă la proprie
tatea funciară, ca, de pildă, legea cu privire la succesiune. 
De data aceasta, nobilii lorzi ,  în calitate de judecători ai pro
priei for cauze, şi�au permis ·s ă-şi exprime indignarea cu o 
impetuozitate de-a dreptul surprinzătoare în acest azil de 
invalizi. 

„Un asUel de 1proiect de lege - a exclamat contele de Clanricarde 
- cum este proiectul de lge cu privire la compensarea arendaşului, o 
asemenea încălcare şi desconsiderare a tuturor contractelor, după cit 
ştiu, n-a fost niciodată supus pînă acum spre aprobare p arlamentului ; 
de asemenea, n-am auzit niciodată ca un guvern să fi îndrăzn i t  să pro
pună o asemenea măsură ca aceea cuprisă în clauza cu privire la ca
rcterul retroactiv I acestei legi". 

Lorzii au mers atît de departe, încît au ameninţat coroana 
cu refuzul de a mai depune jurămîn tul de credinţă feudal 241 
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şi cu perspectiva unei rebeliuni a proprietarilor funciari din 
Irlanda. 

„E vorba - a spus acelaşi nobil domn - de .prorupe întreaga pro
blemă a loialităţii proprietarilor funciari din Irlanda faţă de guvernul 
acestei ţări şi a încrederii în el. Dacă ei vor vedea că proprietatea funciară 
din Irlanda este astfel tratată, aş vrea să ştiu ce ar putea garanta devo
tamentul lor iată de coroană şi supunerea lor lată de puterea ei su
premă ?• 

Calm, milord, calm ! Cine ·ar putea garanta supunerea lor 
faţă de puterea supremă a coroanei ? Un judecător şi doi po
liţişti. O rebeliune a proprietarilor funciari în Marea Brita
nie ! S-a auzit vreodată de un ·anacronism mai monstruos ? 
Dar bieţii lorzi trăiesc demult numai din 1anacronisme. Fireşte, 
pentru a se împotrivi Camerei comunelor şi opiniei publice, 
ei trebuie să se încurajeze. Bătrînul lord St.-Leonards a spus : 

„Jnăltimile-voastre să nu adPte asemenea măsuri imperfecte numai 
pentru a evita o aşa-zisă ciocnire m cealaltă Cameră, sau de dragul 
popularităţii, sau din cauza unei prsiuni din afară" ,  

Contele de Roden a exclamat : 

„Eu nu fac parte din nici un prtid, dar sînt în cel mai înalt grad 
interesat în bunăstarea Irlandei• ,  

Cu alte cuvinte, !nălţimea-sa presupune că Irlanda este 
în cel mai înalt grad interesată în bunăstarea contelui de 
Roden. „Aceasta nu e o chestiune de partide, ci o chestiune 
care-i priveşte pe lorzi u - a fost exclamaţia unanimă a Ca
merei lorzilor ; şi aşa a şi fost în realitate. lnt•re cele două 
partide, între lorzii whigi şi forzi'i tory, între ·lorzii din coali
ţie şi lorzii din opoziţie a eiistat de la început o înţelegere 
secretă, şi anume aceea de a respinge proiectele de lege, iar 
discuţia aprinsă nu a fost decît o farsă jucată anume pentru 
reporterii de ziare. 

Acest lucru reiese foare limpede da·că ne aminim că 
autorul proiectelor de lege care au format obiectul unor dez· 
bateri atît de vii nu a fost guvemuil de coailiţie, i d-l Napier, 
procuror general în Irlanda în guvern.I Derby, şi că în timpul 
ultimelor alegeri din Irlanda tarii au invocat aceste proiecte 
de lege propuse de i. Singuml amendament important adus 
de Camera comunelor proiectului guvernului tory a fost in
terzicerea de a se lua arendaşului pentru restanţe de impo
zite recolta neculeasă. , ,Proiectele de lege nu sint aceleaşi " 
- a exClamat contele de Malmesbury, întrebîndu-1 apoi pe 
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ducele d. Newcastle dacă dă crezare spuselor sale. „Fireşte 
că nu" - a răspls ducele. „Dar ale cui afirmaţii le .. aţi crede ? "  
„Ale d-lui Napier " - a răspuns ducele. , 1ln cazul acesta -
a pus contele - iată o scrisoare a d-lui Naier lin care afirmă 
c ă proiectele de Jege nu sînt 1acileaşii " .  La aiceastia ducele a 
răipuns : „ Iată o altă sc'isoa·re a d-lui Napier în care afirmă 
că p roiectele de lege sînt aiceleaşi " .  

D acă torii a r  fi rămas l a  putere, lorzi.i c are fac parte din 
co aliţie s-ar fi opus 1pro.eotelor de lege cu privire la Irlanda. 
Intrucît însă la putere este un guvern de coaliţie, le-a revenit 
torifor .sa'cina de a se opune propriilor for propuneri. Gu
vernul de co aliţie, ·care moştenise aceste proiecte de lege de 
la torii şi introdusese în guvernul său reprezentanţi ai parti
dului irlandez, nu putea, fireşte, să voteze împotriva proiec
telor în Camera cmunelor ; el era însă sigur că vor fi res
pinse în Camera lorzilor. Ducele de Newcastle a opus o slabă 
rezistenţă, dar lordul Aberdeen s-a declarat de .acord ca pro
i ectele să •treacă printr-o a doua iire, ceea ce însemn a de 
fapt amînarea acestei chestiuni · pentru viitoarea sesiune. Aşa 
s-a şi întîmplat. Lo rdul Derby, şeful fostului guvern, şi lordul 
Lansdowne, preşedintele nominal a•l aotualu�ui guvern şi tot
odată unul dintre cei mai mari proprietari funciari din Ir
landa, au avut prudenţa să nu fie prezenţi din c auza unei 
indispoziţii. 

In aceeaşi zi, Camera comunelor a adoptat în a trei a ci· 
tire proiectul ele lege cu privire la impozitul asupra birjelor, 
restabi1lind reglementarea ofi cială a tarifelor care era in 
vigoare în secolul al  XIV-lea, adoptînd totodată şi clauza 
p1opusă de d-l F. Scully potrivit icărei1a propr[etarii de birje 
care declară grevă sînt supuşi rigorilor legii. Nu ne vom 
ooupa acum de problema amestecului statului în afacerile 
particulare. Subliniem numai că acest lucru s-a întîmplat în
tr-o Cameră liber-schimbistă. E drept că ea susţine că, în 
cea 1ce priveşte transportul cu birjele, 'l 'OlStit.e n mo
nopol, şi deci nu poate i vo'ba de liberă concurenţă. Ce lo
gică ciudată ! Mai înrtîi o profesiune particulară este impusă 
la un impozit sub fo'mă de licenţă şi supusă anumitor reguli 
poliţieneşi şi apoi se afirmă că tocmai în virtutea acestor 
poveri această profesiune îşi pierde c aracterul de profesiunI 
liberă şi se transformă într-un monopol de stat. 

Proiectul de lege cu privire la deportări a fost de aseme
nea adoptat de comitet. Cu excepţia unui număr mic dintre 
r. condamnaţi l a  ocnă, care vor i deportaţi şi de aici îna-



inte în Aus•tralia de vest, pedeapsa cu deportarea a fost des
fiinţată prin această lege. După ce vor fi executat o anumită 
parte din pedeapsă, infractorii vor i eliberaţi condiţionat 
înainte de termen, cu dreptul de domiciliere în Marea Bri
tainie, şi vor fi folosiţi pentru executarea de lucrări publice, 
fiind plătiţi conform unor tarJfe stabHite de guvern. Hotărî
rea de eliberare poate i o ricînd revo cată. Scopul filan:ropic 
al ultimei clauze este crearea unui surplus artificial de forţă 
de muncă pe piaţă prin concurenţa dintre munca forţată şi 
munca liberă ; aceiaşi filantropi interzic pauperilor din ca
sele de muncă să participe la vreo munc ă  prnductivi de 
teamă că ar putea să c oncureze capitalu1 privat. 

Ailată sub influen�a d-lui Disraeli,  gazeta „Press " ,  care 
apare săptămînal la Londra şi c are în mod cert este cea mai 
bine informată în ceea ce priveşte tainele guverna mental e, 
a publicat sîmbăta trecută, dci înaintea sosirii telegramei 
din Petersburg, următoaTea deolaraţie curioasă : 

„Sîntem informaţi că, în cercurile neoficiale care se bucură de în
crederea miniştrilor, aceştia declară în mod confidenţial nu numai că acum 
nu există vreun p ericol de război, ci că dacă acesta a exstat vreodată, 
el a fst dmult illătmat. Se pare că prnpunerea pezentată iîn mod ofi
cial la Petersburg a fst în prealabil aprobată de îpărat ; în tip ce 
în declaraţiile sale ipublice guvernul britanic folosşte un ton care exer
cită asipra vieţii economice a ţării o influnţă nefastă, în dclaraţiile 
neoficiale el prezintă panica ca un rezultat al mistificării, ironizează ideea 
că vreo putere a intenţillat vreodată în mod srios să d ezlănţuie un răz
boi şi asigură că neînţeleqerea care a avut loc a «fost definitiv rezol
v ată în ultimele trei săptămîni». Cum se explică aceasta, care este 
misterul acstei comportări ? Propunerile care se află eum la Petersburg 
şi care au fost aprobate de împărat încă înainte de a-i fi transmise se 
reduc la aceea că Turcia trebuie să oedeze în mod total în faţa acelor re· 
vendicări ale Rusiei a căror respingere a p rovocat actualul război între 
cele două ţări. Urmînd sfaturile Angliei şi Franţei şi fiind direct instigată 
de ele, Poarta a reipins aceste revendicări. Tot în urma sfaturilor şi insti
gaţiilor directe ale Angliei şi Franţei, ea trebuie, rpotrivit estei propu
n eri, să accpte acum aceste revendicări. Este o oairecare schimbare de 
foimă, în fond î.să nimic nu s-a schimbat. lmpăratul Rusiei, care de fapt 
îşi stabileşte protectoratul asupra majorităţii ppulaţiei din Turcia euro
peană, urmează să declare că prin acesta el nu intenţionează să impie
teze aisupra drpturilor suverane ale sullanului. Ce mărinimie ! "  

Regalitatea este considerată în Marea B ritanie ca o pu
tere pur nominală : aşa se explică că toate partidele se îm
pacă cu ea. Dacă veţi întreba pe un radical de ce partidul 
său se abţine de a ataca prerogativele coroanei, el vă va 
răspunde că ea nu este decît un simplu onamnt al statului, 
care nu ne interesează. El vă va spune că regina Victoria s-a 



272 Karl Marx 

încumetat o singură dată să·şi impună v·oinţa, şi anume pe 
vremea conflictului în legătură ·ou doamnele de onoare, care 
a făcut o mare vîlvă şi a avut un deznodămînt dramatic pen
tru ea : regina a vrut u orice preţ să-şi păstreze anturajul 
de doamne de onoare din rîndurile whigHor, dar a fost silită 
să cedeze în faţa lui sir Robert Peel şi să se despartă de ele. 
Diferite împrejurări în legătură cu prob1ema orienta1lă - po
litica inexplicabilă a guvernului, acuzaţiile formulate în presa 
străfaă şi vizitele succelive ale principilor şi principeselor 
ruse întriun moment >Oind AngH1a părea să se afle în ajunul 
unui răzbi icu autocra:ul us - iau confirmat zvonurile, 
destul de răspîndite, 1că în tot •cursul 1crizei din Răsăit 
curtea regală din Anglia a c onspirat cu Rusia, menţiinîndu-1 
pe bunul Aberdeen în postul de prim-miistru, paralizînd 
alianţa cu Franţa, atit de ostentativ afişată, şi contracarînd 
măsurile oficial luate împotriva acţiuni1or Rusiei. Se fac alu
zii că flota engleză a sus�inut contrarevoluţia portugheză ex
clusiv în interesul dinastii Coburg 242• Se afirmă cu in
sistenţă că îndepărtarea lordului Palmerston din ministerul 
de externe se datoreşte unor intrigi ale ·curţii regale. Se face 
aluziie şi la prietenia notorie dintre regina Victoria şi ducesa 
de Orleans. Se aminteşte că prinţul consort este un Coburg *, 
că unchiul reginei este de 1asemenea un Coburg ••, care în 
c alitate de rege al Belgiei şi î n  calitate de ginere l lui Ludo
vic-Filip este interesat într-o foarte mare măsură în căderea 
lui Bonapa rte şi care face parte în mod ofioial din Sfîn ta 
Alianţă prin căsătoia fiului său u o arhiducesă austriacă. 
ln sfîrşit, se fac comparaii între primirea de care s-au bucu
rat oaspeţii ruşi în AngHa şi arestă.le şi şicanele la care 
sînt supuşi în ultima vreme călătorii nglezi în Ruia. 

Acum dteva săptămîni gazeta pariziană „Le Siecle" a luat 
atitudine împotriva cur�ii engleze. Un ziar german a consa
crat un aricol conpiratorilor coburg-orleanişti, care de dra
gul intereselor dinastice au impus guvernului englez, prin 
intermediul regelui Leopold şi prinţu1uri Albert, o politică pri
mejdio asă pentru na�unile occidentale şi de încurajare a in· 
teniilor secrete ale Rusiei. Zi arul „Nation" 243 din Bruxelles 
publică o expunere amănunţită asupra şedinţei consiliului de 
miniştri care s-a ţinut la Londra şi în cadrul c ăreia regina a 
declarat oficial că Bonaparte cu pretenţiile sa'le în ceea ce 
priveşte locurile sfinte constituie unica cauză a complica-

• - printul Albert. - Nota Red. 
o - Leopold I. - Nota Red. 
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ţiiilor actuale, că împăratul Rusiei doreşte în mai mica mă
sură s ă  umilească Turcia decît rivalul s ău din Franţa şi că 
ea nu-şi va da niciodată consimţămîntul ei rngal penru un 
război împotriva Rusiei de dragul intereselor unui Bonaparte. 

Ziarul „Moning Advertiser" se referă cu multă delicateţe 
la aceste zvonuri, care au avut un mare ecou în rîndurile 
opiniei publice şi au fost comentate cu prudenţă de pres a 
s ăptămînală. 

„Nu dorim să mergem prea departe cu presupunerile - scrie „Lea
der" 244 -, vom constata numai faptel e " .  Principesa Olga a sosit la Lon
dra cu soţul ei şi cu sora ei, ducesa. de Leuchtenberg, cea mai mare di
plomată dintre fiicele împăratului. Ea a fost întimpinată de baronul Bru
nov şi i s-a făcut o primire cordială la curte, unde a fost înconjurată de 
reprezentanţii societăţii înalte din Anqlia, printre care şi lomul Aberdeen. • 

Pînă şi „Examiner" 245, cel maii de seamă dintre s ăptămî
nalele .londoneze de primul rang, anunţă sosirea acestor oas
peţi s ub titlul laconic : „Alţi ruşi" .  Intr-unul din articolele 
s ale de fond se s crie : 

„Nu există nici un motiv pentru ca Asociaţia Pentu pace să nu 
apară pe scenă sub forma cea mai autorizată, şi anume sub patronajul 
alteţei sale regale principele Albert•. 

Un ziar ca „Examiner" nu-şi poate permite o aluzie mai 
directă. El îşi încheie aricolul din care am citat pas,ajul de 
mai sus făcînd o comparaţie între monarhla engleză şi repu
blica de peste Atlantic. 

„Dacă americanii vor tinde să ocwpe locul pe care-l deţineam noi 
altădată în Europa, ac-asta nu ne .priveşte. Să-i lăsăm să culeagă ono
rurile şi, în ultima instanţă, avantajele de pe urma faptului că întăresc 
dreptul internaţional şi să-şi cîştiqe respect ca prot�tori ai celor slabi 
împotriva celor putenici. Anglia este mulţumită dacă titlurile ei de rentă 
consolidată îşi păstrează valoarea nominală şi dacă coastele ei sînt asigu
rate împotriva unui atac imediat din partea vreunei armate străine" .  

In legătură cu votul în problema alocării sumi de 5.820 l. st.  
p e  anul în curs, care i a  sfirşit la 3 1  martie 1 854, pentru 
a acoperi cheltuielile necesare pentru lucrări de construcţie, 
reparaţii, molilier etc. la amabasada britnică de la Paris, 
d-l Wise a întrebat ce s-a întîmplat cu cele 1 . 1 00 1. st.  pe n 
alocate în ulimii treizeoi de ani Îl vederea menţinerii în bună 
stare a reşedinţei ambasadorului britanic la Paris. Sir William 
Molesworth a fost nevoit să recunoas că că banii publi ci au 
fost i rosiţi şi c ă, potrivit celor comunicate de arhitectul Al
bano , trimis de guven la Paris, reşedinţa ambasadorului bri-

18 - Marx·Engels, Opere, voi. 9 
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tanic este extrem de deteriorată. Veranda din jurul casei s-a 
surpat; zidurile sînt pe cale de a se nărui ; csa n-a mai fost 
zugrăVită de ani de zile ; scările nu mai sînt sigure ; canalu
rile de scurgere exală un iros extrem le neplăcut ; odiQe 
sînt pline de insecte, care umblă pe toate mesele; mobila şi 
perdelele sînt pline de larve, iar covoarele sînt pătate de 
murdăria cîinilor şi a pisicilor. 

Proiectul de lege cu privire la măsurile de luptă împo
triva efectelor dăunătoare ale fumului, prezentat de lordul 
Palmerston, a trecut prin a doua iire. Dacă acest proiect va 
fi adoptat, capitala Angliei va căpăta o altă înfăţişare, nu va 
mai ·rămîne nici o casă mudară la Londra, în afară de Ca
mera lorzilor şi Camera comunelor. 

Scris de K. Marx la 12 august 1853 

Publicat in ziarul 
„New York Daily Tribune• r. 3.854 
din 24 augst 1853 

Semnat : K a r 1 M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

fradus din limba engleză 
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Londra, marţi 16 august 1853 

In legătură u problema orintală, Dild Urquhart a pu
blicat patru articole 240 o scopul de a spulbera patru erori : 
prima, cu priiire la idenitatea dintre biserica răsăriteană şi 
cea rusă ; a doua, în ceea ce priveşte existenţa unui conflict 
diplomatic �ntre Anglia şi Rusia ; a treia, cu privire la pro
baibi'litatea izbucnirti. uni război între Anglia şi Rusia ; şi, 
în sfîşit, aceea referitoare la o pretinsă alianţă între Anglia 
şi Franţa. Deoarece intenţionez să revin altă dată mai pe larg 
asupra acestor artico[e 247, pentru moment mă '1imitez să vă 
redaru mai jos conţinutul scisoti adresate de Bem lui Reşid
paşa, scrisoare publicată pentru prima oară de d-l Urquhart. 

„Excelenţă ! Neprimind ordinul de a mă prezenta la Constantinopol, 
cosider de datoria mea să comunic Excelnţei-voastre anumite obser
vaţii care nu suferă întîrzLere. Inainte de toate ţin să vă spun că trupele 
turceşti pe care le-am vărut - cavaleria, ifanteria şi rtileria de cimp 
- se prezintă amirabil. Ţinuta, instrucţia, diciplina militară sînt cum 
nu se poate mai bune. Trupele călări -înt superioare oricărei cavalerii 
europene. De o iportanţă inapreciabilă ste dorinţa tutur- ofiţerilor 
şi tuturor soldaţilor de a se bate cu ruşii. Cu asemenea trupe m-aş în
cumeta să atac forţe militare useşti cu un efectiv de două ori mai mare, 
şi cu siguranţă că ş ieşi victorios. Şi întrucît Imperiul otoman poate 
trimite împoriva Rusiei mai multe trupe decît îi poate opune această 
putere, este lipde că sultanul va putea avea satisfacţia să vadă unite 
din nou sub scptul său toate provinciile răpite în mod perfid strămo· 
şilor săi de c ătre ţarii de la Moscova„. Bem". 

Ministrul de extene * al Austriei a timis tuturor curţilor 
europene o notă cu priTe la comportarea fregatei ameri
cane „St. Louis" în afacerea Koszta ; în ·această notă el ataca 
poliiJica amemcană în gene11al. Austria consideră 'Că are rep
tul să răpească străini de pe terito1iul unei puteri neutre, ne
gînd reptul Statelor Unite de a lua măsuri u oaracter mili
tar pentru apărarea acs1ora. 

• - Buol-Schauestein. - Nota Red. 

18* 
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Vineri, în Camera lorzilor, în interpelarea sa, contele 
Malmesbury nu s-a interesat de tainele Conferinţei de la 
Viena sau de propunerile făcute ţarului de către aceasta şi 
nici n-a întrebat în ce stadiu se află actualmente negocierile. 
Curiozitatea sa a fost mai cuTînd o curiozitate de istoric, de 
anticar. El nu dorea altceva decît „simpla traducere" a celor 
două adrese trimise de împărat în mai şi iunie agenţilor săi 
diplomatici şi publicate în „S-Petersburgskie vedomosti" 248 ; 
de asemenea s-a interesat de răspunsul „pe care guvernul 
maiestăţii sale a trebuit să-l dea afirmaţiilor cuprinse în aceste 
documente". Contele Malmesbury nu este un cetăţean al Ro
mei antice. Nimic nu putea să-l lezeze în mai mare măsură 
în sentimentele sale decît obiciul roman de a-i audia în mod 
deschis, în faţa patres :onscripti *, pe ambasadorii străini. 
Totodată el constată că 

„cele două circulare ale Rusiei au fost publicate deschis de împă
ratul Rusiei în ilimba sa maternă, în faţa întregii Europe, şi că au apă· 
rut şi în limbile engleză şi franceză în presă". 

La ce ar folosi deci traducerea lor din limba ziariştilor în 
limba funcţionarilor de la ministerul afacerilor externe? 

„Guvernul rancez a răspuns imediat şi cu multă abilitate la aceste 
circulare„. Englezii au răspuns, după cm sîntem informaţi, scurt timp 
după guvernul francez•. 

Contele Malmesbury era nerăbdător să ştie cum va suna 
proza banală a d-lui Drouyn de Lhuys cînd va fi tradusă în 
proza no bilă a conteli de Clarendon. 

El s-a simţit obligat să reamintească „distinsului său amic 
are şade în faţa lui „că după treizeci de ani de pace, de prac
tică comercială şi de îndeletniciri industriale, John Bull a de· 
venit ,,cam nervos" cînd e vorba de război şi că, începînd 
din luna martie a anului trecut, această nervozitate „a sporit 
din cauză că de mult timp guvenul învăluie în permanenţă 
acţiunile şi tratativele sile într-o taină de nepătruns". Aşa
dar, în interesul păcii interpelează lordul Malmesbury, şi tot 
în interesul pădi păstrează guvenul tăcerea. 

Nimeni n-a fost mai neplăcut impresionat de primul semn 
de agresiune din partea Rusiii împotriva Turciei europene 
decît însuşi nobilul conte. Niciodată n-ar i bănuit că Rusia 
nutreşte asemenea intenţii cu privire la Turcia. Nu-i venea 

* - părinţii aleşi [titlu de onoare dat senatorilor din vechea Romă). 
- Nota Red. 
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să-şi creadă ochilor. Pentru el exista în primul rînd „onoarea 
impă11atului Rusiei". Dar putea oare mărirea imperiului să 
prejudicieze vreodată onoarei împăratului? Apoi exista „po
litica conservatoare dusă de ţar cu atîta perseverenţă în 
timpul revoluţiior din 1 848 " .  Intr-adevăr, autocratul nu a 
avut nimic comun cu aceste revaluţi. imorale. Mai ales în 
1852, cînd nobilul conte era ministru de externe, 

„nici un suveran n-a dat atîtea aSigurări şi n-a arătat un interes mai 
sincer pentru menţinerea ratatelor prin care ste angajată Europa şi 
pentru menţinerea înţele<0rilor t>ritoriale care au existat atîţia ani de-a 
rîndul spre fericirea Europei". 

Intr-adevăr, cînd baronul Brunnov l-a convins pe contele 
Malmesbury să semneze tratatul din 8 mai 1 852 cu privire la 
succesiunea la tronul Danemarcii, el a Teuşit să<l momească, 
dîndu4 asigurări repetate că augustul său stăpîn are o slăbi
iune pentru tratatele în vigoare; şi cînd l-a convins pe 
conte, care tocmai sailutase cu entuziasm uzurparea lui Bona
parte, să încheie o alianţă secretă u Rusia, Prusia şi Austria 
împotriv·a aceluiaşi Bonaparte, el a dat cea mai bună dovadă 
de sincera sa strădanie de menţinere a înţelegerilor terito
riale existete. 

Pentru a explica sciimbarea subită şi neaşteptată care a 
survenit în atitudinea împăratului Rusiei, contele Malmes
bury recurge la o analiză psihologică, examinînd „starea de 
spirit care a influenţat modul de a gîndi al împăratului Ru
siei". El merge pînă acolo incit afinnă că „senimentele îm
păratului au fost lezate de atitudinea guvernului francez în 
lgătură cu locurile sfinte din Palestina". E drept că pentru a 
linişti aceste sentimente lezate, Bonaparte a trimis la Con
stantinopol pe d-l de la Cour, „un om cu un caracter deosebit 
de blînd şi de conciliant". „Da1r - coninuă contele - se 
pare că cele întîmplate nu s-au ştes din mintea împăratului" 
şi că i-a rămas un oarecare senimnt de amărăciune faţă de 
Franţa. Trebuie să recunoaştem că d-l de 1a Cour a rezolvat 
chestiunea în mod definitiv şi satisfăcător înainte de sosirea 
prinţului Menşikov la Constantinopol. „Totuşi starea de spirit 
a împăratului Rusiei a rămas neschimbată". Această stare de 
spirit şi reprezentă-le greşite care au rezultat din ea au fost 
atit de puternice, „incit împăratul tot mai suspectează gu
venul turc că vrea să impună Rusiei condiţii pe care nu are 
dreptul să i le impună". Contele Malmesbury recunoaşte că 
nu numai „o fiinţă omenească oarecare", dar nici chiar un 
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lord englez „nu poate să citească gîndurile unui om" ; totuşi 
11e[ crede că îşi poate explica aceste ciudate stări de spirit 
care influenţează modul de a gîndi al împărartul ui Rusiei". A 
sosit momentul, a spus el, pe care poporul rus a fost deprins 
de generaţii să-l aştepte „ca epocă predestinată pentru cuce
rirea Constantinopolului şi pentru restaurarea Imperiului bi
zantin". El presupune că şi „actualul împărat" împărtăşeşte 
„aceste sentimente". La început înţeleptul conte voia să ex
plice lucrurile prin aceea că împăratul suspectează cu încă
păţinare guvenul tu'c de intenţia de a-i încălca drepturile 
sale, iar am afirmă că împăratu� suspectează Turcia numai 
pentru că socoate că a sosit momentul propice pentru a o 
înghiţi. Ajuns la acest punct, nobilul conte a fost nevoit să 
schimbe cursul deducţlor sale logice. In loc să explice noile 
stăi de spirit care influenţează modul de a gîndi al împărn
tului Rusiei şi care au dus la schimbarea vecifor condiţii, el 
invocă acum condiţiile care au înfrînat cîtva timp planurile 
amb.ţioase şi vechile sentimente tradiţio11ale ale ţarului şi 
l-au împiedicat „să cedeze ispitei". Aceste condiţii se redu
ceau fo un singur fapt important, şi anume: într-o anumită 
peioadă CII1tele Malmesbury „era n ven", iar în cea
laltă perioadă „nu ea în guven". 

Cînd „era în guven", el a fost pimul care nu numii că 
l-a recunoscut pe Boustrapa 249, dar chiar a jusificat sperju
rurile, asasinatele şi uzurpările acestuia. Dar apoi 

„ziarele din vremea aceea atacau necontenit ceea ce ele numeau po
litica sevilă şi plecată faţă de împăratul Frnţei", 

A venit la putere guvenul de co:l.ţie, şi o dată cu el sir 
J. Graham şi sir Charles Wood, 

„care înfirau în cadul mitingurilor publice politica şi caracterul 
împăratului francz şi totodată pporul francez pentru că a ales pe acest 
prinţ ca suveran l tării lor•, 

Apoi ·a urmat chestiunea Muntenegrului 250, iar guvernul 
de coaliţie 

„a permis Austriei să stăruie pe lingă sultan ca acesta să renunţe 
de a mi lua măsuri violene îpotriva rebelilor din Muntnegru şi n-a 
sigurat matei turceşti măcar posibilitatea unei retrageri ferite de pri
mejdii şi liniştite, din care cauză Turcia a pierdut 1.500-2.000 de oameni.• 

După aceea a urmat rechema-ea colnelului Rose de la 
Constantinopol şi refuzul guvernului britaic de a trimite 
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flota engleză simultan cu cea a Franţei în golful Besik sau 
la ina. Toate aceste îprejurări la un loc au dat naştere 
unei anumite stări de spirit a împărntului Rus.ei, oare a ajuns 
la concluzia că poporul şi guvenul .gliei sînt osii împă
ratului Franţei şi că nu este posibilă o alianţă adevărntă între 
cele două ţări. 

După ce a prezentat, cu o subtilitate demnă de un roman
cier care analizează sentimentele nestatonice ale eroinei 
sale, succesiunea de împrejurăli ·Care au influenţat mintea 
atît de impresionabilă a împărallui Rusiei şi l-au făcut să 
se abată de pe calea virtuţii, contele Malmesbury se laudă 
că, pin strînsa sa alianţă cu opresorul poporului francez, a 
dărîmat zidul de prejudecăţi şi antipatii cam a despărţit se
cile de-a rîndul poporul francez de cel englez. Contele felicită 
actualul guen că a moşteit de la l alianţa strîsă cu ţarul 
apusean, culegînd ceea ce au semănat tarii. El uită să adauge 
că tocmai sub auspiciile acestei alinţe strînse, sultanul a 
fost sa:crificat Rusiei, guvernul de coaJiţie fiind susţinut de 
împăratul Franţei ; în acelaşi imp, Soulouque-ul francez se 
străduieşte din răsputeri ca, săltîndu-se pe umerii musulma
nilor, să poată ajunge la un ·congres de tipul celui de la Viena 
şi să deină asfel un personaj respectabil. După ce felicită 
guvernul pentru strînsa sa a.Hanţă cu Bonaparte, contele în
cepe de îndată să ponegrească polrnca promovată ca rod al 
acesti mesal1iance *. 

Nu vom urmări toate peroraţ1He contelui în care expune 
pe larg importnţa menţinerii integrităţii Turciei, neagă de
căderea ei, refuză să recunoască protectoratuJ religios al Ru
siei, şi ii nu vom reproduce imputările fă1cute guvenului 
pentru faptul că nu a considerat invadarea Principatelor un 
oasus belli şi că nu a trimis flota sa ca răspuns la recerea 
Putulud de către ruşi. El nu a adus nimk nou, în afară de 
umnătoarea scrisoare adresată li Reşid-paşa de prinţul Men
şikov în ajunul plecării sile din Constantinopol şi „a cărei 
insolenţă întrece orice măsură". 

„Bujukdere, 9 (21) mai 

ln moentul plecării mele din Constantinopol, subsenatul mba
sador al Rusiei am ailat că !nalta Poartă a declarat că intenţionează să 
.corde clerului bisericii de răsărit garanţii cu privire la exercitarea drep
turilor sale spirituale, ceea ce de fapt face să apară ca îndoielnică pă
strarea celorlalte privilegii de care se bucură acestă biserică. Oricare 
r fi cauzele care au dus la adoptarea acestei hotărîri, subsemnatul mă 

* Joe de cuvinte : „dose alliance" - „strînsă alianţă•, „mesalliance" 
- „căsătorie cu o persoană de n rang inferior". - Nota Red. 
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văd nevoit să informez pe excelenţa-sa, ministrul de externe, că o decla
raţie sau orice alt act care, deşi ar menţine integritatea pur spirituală a 
drepturilor bisercii ortodoxe de răsărit, ar avea ca scop să anuleze ce
lelalte drepturi, privilegii şi imunităţi acordate religiei şi clerului ei din 
vremuri străvechi şi de care se bucură şi �n momentul de faţă, va fi con
siderat de guvernul imperial ca un act ostil faţă de Rusia şi religia ei. 

Vă rog să primiţi etc. 
Meşikov•. 

Contelui Malmesbury „îi vine greu să creadă că împăratul 
Rusiei a încuvdiinţat atituinea prinţului Menişikov sau modul 
în care a acţiJ1at acesta". Notele lui Nesselrode care au 
urmat plecării lui Menşikov şi armata rusă care a urmat 
notelor lui Nesselrole au dovedit „temeinicia" acestei 
îndoieli. 

„Tacitunul" Clarendon, „oricît li-ar l fost de neplăcut 
acest lucru", a fost nevoit „să dea mereu acelaşi răspuns", 
cu alte cuvinte să nu dea nid l1 răspu11s. El considera „că 
este datoria sa faţă de societate să nu spună ii un cuvint" 
pe care Încă n u  l-a spus pînă acum şi să declare „că nu poate 
face ici un fel de comunicare şi nu poate prezenta .i o 
telegramă specială". Aşadar, nobilul ilord nu a adăugat nimic 
la cele ce ştiam. Principalul său scop a fost să stabilească că 
în tot timpul cit guvenul austriac şi cel rus au dus politica 
lor agresivă, el a fQst „în contact permanent cu ele". Astfel 
el a fost n contact permanent cu guvernul Au5triei atunci 
cînd acesta l-a trimis pe prinţul Leinngen la Constanino
pol 251 şi trupele austriece la frontieră, „deoarece Austria se 
temea să nu izbucnească o răscoală a propriilor i supuşi în 
regiunile de giţă", cel puţln aşa suna, după cum afirmă 
inontul Clarendon, „moirvul invocat". După ce sultanul a 
cedat în faţa Austrii retrăgîndu..şi trupele, energicul Claren
don „a intrat din nou în 1contact cu Austria pentru a asigura 
respectarea întocmai a tratatului". 

„Presupun - continuă credulul lord - că tratatul a fost respectat, 
pe ntru că aşa ne-a sigurat guvenul austriac". 

Admirabil, milord ! Cit priveşte entente cordiale cu Franţa, 
ea există încă din 1815 ! Iar cit ,priiveşte hotărîrea guvenelor 
francez şi englez „de a trimite flota lor", de asemenea n-a 
fost „nici urmă de neînţelegere". Bonaparte a dat ordin flotei 
sale să plece la Salamina, 

„prespunînd că pericolul este imnent", şi, „dşi el (Clarendon) i-a 
spus că primejdia nu este atit de iminentă şi că pentru moment nu este 
necesr ca flota franceză să părăsească porlurile franceze", Bonparte 
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„a dat totuşi flotei franceze ordin să plece ; dar această Îllprejurare nu 
a dus nici la cea mai mică divergentă, deoarece era mai bine şi mai co
mod ca o flotă să <fie Ia Salamina şi cealaltă la Malta, decît ca una să fie 
la Malta şi cealaltă Ia Toulon". 

Lordul Clarndon declară mai departe că în timpul cit 
prinţul Menşikov exercita presiunile sale insolente asupra 
Porţii, 

„flota - fapt îmbucurător - n-a 1primit ordin să pornescă în larg, 
stfel incit nimeni nu va putea spune că noi am dictat acţiunile guver· 
nu lui turc". 

După toate cele întîmplate apare într-adevăr ca foarte pro
babil că sultanul ar fi trebuit să se retragă dacă flota ar fi 
primit ordin să iasă în larg. „Scrisoarea de bun rămas" a lui 
Mnşikov, Clarendon o consideră corectă, „dar el crede că în 
cadrul tratativelor diplomatice cu alte guverne n asemenea 
limbaj este din fericire rar folosit, şi speră că aşa va fi încă 
multă vreme de ii înainte". In ceea ce priveşte, în sfîrşit, 
invadarea Principatelor dunărene, guvenele englez şi francez 

„sfătuiesc pe sultan să renunte decmdată la dreptul său incontes
tabil de a considera ocup.rea Principatelor un casus belli". 

Despre negocierile în 1curs, el poate spune numai : 

„zi dimineaţă s-a primit o comunicare oficială din partea lui sir 
Hamilton Seymour, şi anume cmunicarea că propunerile asupra cărora 
au căzut de acord ambsadorii la Viena vor fi acceptate la Petersburg. 
dacă vor fi intrucitva modificate•. 

Dar el ar ·accepta mi. icurînd să moară decît să spună un 
cuvînt despre termenii acordului. 

Nobilului lord i-au răspuns lordul Beaumont, contele Hard
wicke, marchizul de Clanricarde şi contele Ellenborough. Nu 
s-a auzit nici un glas care să felicite guvemul mi.estiţii-sale 
pentru ilinia adoptată în cursul acestor negocieri. in toate 
părţile se exprimau temeri că rpolitliica guvenului a fost gre
şită, că el a acţionat ca un mijlocitor în favoarea Rusiei în 
loc să fie n apărător al Turcei şi că ar i fost într-o situaţie 
mai bună lecit ·cea în care se află astăJi dacă Anglia şi Franţa 
ar fi dat mai de mult dovadă de o atitJdine fermă. Bătrînul 
încăpăţinat Aberdeen le-a răspuns că „este uşor să ghiceşti 
ce se ipoate întîmpla după ·ce evimntele s-au produs şi să 
discuţi despre ce ar fi putut să se întîmple dacă s�ar i a•cţio
nat altfel". Dar cea mai surprinzătoare şi mai [mportantă de
claraţie a fost urmă:oarea : 
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„Stimaţii lorzi nu trebuie să uite că nu sînt lgaţi prin nici un fel de 
tratat. Eu neg că nglia ar fi obligată prin stpulaţiile vreunui tratat oa
recare să sprijine Imperiul turc în cazul unor acţiuni cu caracter militar". 

Cnd Anglia şi Franţa şi-au exprimat pentru prima oară 
intnţia de a intevei în problma turcă, care e afla pe 
atnci la ordinea ilei, împăratul Rusiei a rspins categoric 
ob.gaţiile care decurgeau dn tratatul din 1841 în ceea ce 
priveşte propriile sale relaţii cu Poarta şi dreptul puteilor 
ocidentale e a interveni, drept stLpulat de aest tratat. Tot
odată, în virtuea aceluiaşi tratrt din 1841, el a mistat să se 
interzică vaselor de război ale 1ce1orlalte puteri să intre în 
Dardanele. Iar acum lordul Abeideen aprobă într-o şedinţă 
publică solemnă a parlamentului această interpretare inso
lentă a tratatului pe care autocratul s consimte să-l recu
noacă numai cînd e vorba să izgonească Marea Britnie din 
Pontu� Euxin. 

Scris de K. Marx la 16 auqust 13 
Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.02 
din 2 septembrie 1853 
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Karl Marx 

Problema turcă în Camera comunelor · 

Londra, vineri 19 august 153 

Lordl Jon Russell, care şi-a tot amînat explicaţiile cu 
privire la problema turcă pînă cînd, n sfîrşit, spre norocul 
lui, a sosit ultima săptămînă a sesiii Parlamntare, a anun
ţat deodată, lnea trecută, că marţi va face mult amînaa sa 
decla1aţie. Lucruiile se explică prin aeea că nobill lord 
aflase că d-l Disraeli a prăsit Londra lui imineaţa. La fel a 
procedat şi sir Charles Wood; dnd a aflat că ir J. Pa.ngton 
şi 'adeptii lui psesc de la Cameră a prontat pe neşteptate 
proiectul său de lege cu privire la ndia u amendamntele 
făcute în Camera lorzilor şi, profitînd de faptul 1că numai un 
număr mic de deputaţi erau prezenţi, a reuşit să obţnă u 
ilanimitate de voturi reînflinţarea monopolului pe sare. Ase
menea subterfugii măne şi mschine sînt resorturile tacticii 
parlntre a whiilor. 

Discutarea problemei orilltale în Camera comunelor a 
oferit n speotacol deosebit de interesant. Lordul Russell a 
deschis reprezntaţia pe t1ul cel mai adcvat roluli pe care 
trebia săhl joace. Ast inJcul nm, socoit ltimul re
pr.tant al ribului whigilor, aHădată atît de puteic, a 
vorbit pLici1os, cu o voce scăzută, a�pră, într-o mieră 
mnotonă şi P'lată, nu ca n miistru, iei ca n rporter de a 
rubrica poliţiistă cae atenuează impreda produsă de ororile 
descrise de el prin stilul trivial, coml i profesional n cre 
relatează faptele. Discursul lui n-a fost o „pldoarie", i o spo
vedanie. Ceea ce a salvat acest discurs a fost caTacteul lui 
rtid ; �ărea că acst omuleţ caută să adă anuite im
presii peniile de care era stăpînit. Insşi inevitabila frază 
despre „indpendenţa şi inviolabiitatea llpeliului otoman" 
suna oa o rminiscenţă de demult, srtrecirată n nebăgare de 
seamă într�un discurs unebru ţinut acestui imperiu. Ce im
preie a produs acest discrs, care urmărea să prezinte con-
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p1icaţiile din răsrit oa fitnd rezolvae, se poae vedea din 
fptul că, de îndată ce conţinutul lui a fost trasmiJs pin tele
graf la Pais, lira a scăzut imediat. 

Lordul Jon a avut dreptate cind a aimat că guvenul n-a 
avut nevoie să fie apărat, deorece nmi nu l-a atacat; 
dimpotivă, Camera comunelor s-a arătat dispusă să lase 
trataivele în seama puter:i executive. Intr-idevăr, nki n 
membru al parlamentului n-a prez,entat vreo moţine care să 
determine niştrd să ia parte la ·diiscuţii, şi în afara Camerei 
comunelor nu s1a ţinut nici o adunare oare să determine e 
vreun membru al parlamentului să preinte o asemenea ma· 
ţiune. Dacă guvenul a dus o poJiică le mistere şi mistifi
care, el a dus-o cu con:ilmţanîntul tait al parlamentului şi 
al publicului. Cît priveşte faptul că doclllentele nu au fost 
publicate în timp ce negocierHe rau în curs, 101dul John a 
spus că aceasta este o lege eternă stai!ită pr1n trid.iţia par
lamentară. Ar fi obositor să-l urmărim pe .lordul John în 1înşi
rarea unor evenimente cunoscute de toată lmea, care în 
expunerea lui nu capătă mi multă iiaţi, .înbrucît el nu face 
o relatare propriu-zisă a acestor evenimente, ci se mulţumeşte 
numai să le înş1re. Există totuşi cîteva puncte importante pe 
care lordul John a fost primul ·care le-a confirmat în mod 
oficial. 

nainte ca prinţul Menşikov să i ajls la Constantinopol, 
ambasadorul rus l-a informat pe lordul John că ţaUl intenţio
nează să trimită la Constantinopol o misiune specială care să 
facă propuneri privind exclusiv sfînta cruce şi pritilegile 
bisericii greco-ortodoxe legate de aceaSta. Ambasadorul bri
tanic la Petersburg şi guvenul britanic din metropolă nu au 
suspectat Rusia că ar .avea alte intenţii. Alia la începutul 
lnii martie, mtnristrul Turiei l-a nunţat pe lordul Straford 
(deşi d-l Layard afirmă că colonelul Rose şi multe alte per
sone din Colstantinopol erau mai de mult l.iţiate în acest 
secret) că prinţul Menşikov a propus Turiei n tratat se
cet 252, incompaibil cu indpendenţa i, declarînd totodată 
că Rusia va considera ca un act lirect de 1ostil11taite împotriva 
ei dacă Frnţa sau Anglia vor fi puse Îl curent cu această 
propunere. Totodată se •şti.a - şi nu Umai din zvnuri, i din 
s!rse sigure - că Ruia ·concenrează un mare număr de 
trupe la griţa cu Turia şi la Odesa. 

Cit priveşte nota trii·să ţaului de la CJfer1nţa de la 
Viena şi acceptată de acesta, ea a fost iniţial elaborată de 
d-l Drouyn le Lhuys, care a luat drept bază răsplsul lui 



Problema turcă în Camera comunelor 285 

Reşidpaşa la ultima notă rusă 253• După cîtva timp ea a fost 
adoptată de Austria, care a modificat-o şi a prezentat-o la 
24 iulie ca o propunere prop'ie, ir la 31 iu1de nota a pimit 
forma ei definitivă. lncă îniinte de aceasta, ministrul Austriei 
o trinsmsese ambasadorului rus de la Viena, care la 24 iulie, 
deci înainte de redactarea i deiniivă, o trimisese la Peters
burg, şi abia la 2 augJst, după ce ţarul s-a dec1arat de acord 
cu ea, a fost tmisă la Constantinopol. Aşadar, în fond, ea 
este o notă rusă adresată sultanului prin intermediul ceJor pa
tru puteri, şi nu o notă a celor patru puteri adresată Rusiei şi 
Turciei. Lordul Jon Russell ne asigură că această notă 
„nu coincide întocmai, din punctul de vedere al formei, cu 
nota prinţului Menşikovu,  recunosoînd prin a·ceasta că din 
punct de vedere al coninutului coresplde întocmali. Pentru 
ca n această prii1nţă să nu mai eiste nici o îndoială, el 
adaugă: 

„lmpăratul consideră că· telurile pe care le urmăreşte vor i atinse• .  

Proiectul nu onţine nii măcar o aluzie l a  evacuarea Prin
cipatelor. 

„Chiar dacă Rusia şi Turcia ar accepta pină la urmă nota - spune 
lordul John -, mai rămine totuşi marea problemă a evacuării Principa
telor•. 

El adaugă totodată că guvenul britanic „clSidră că 
această evacuare este cit e poate de importntă", dar cere 
peis-i.ea să nu spună nimic despre modul il care acest 
obiectiv va ii atins. El dă touşi să se înţeleagă destul de lim
pede că s-ar putea ca flota ngliei şi a Franţei să fie nevoite 
să părăsească golfuJ Besik înainrte de a se fi retras cazacii 
dil Principate. 

,,Nu trebuie să aderăm la nici o convenţie care ar �tpula că o înain
tare a flotelor 1n apropierea Dardanelelor echivalează cu o invazie efec
tivă a teritoriului turcesc. Dar e de la sine înţels că atunci cînd lucru
rile se vor aranja şi pacea va fi asigurată, golful Besik va înceta să mai 
fie o bază avantajoasă pentru nglia şi Franţa.• 

Aşadar, întrucît nici n!. om u mintea întreagă nu i-ar fi  
trecut vreodată prin cap că flota franceză şi engleză vor ră
mîne pe vecie în golf/l Besik sau că Franţa şi Anglia vor 
încheia o convenţie formală care să le interiică să înainteze 
în apele neutre din apropierea Dardanelelor, singurul înţe
les pe care-l pot avea aceste fraze ecivoce şi confuze, dacă 
în genere au vreun înţeles, este că flotele se vor retrage de 
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îndată •e su1tanul va accepta 11ota şi cazaii vor i. promis că 
vor evacua P.riliipatele. 

„Cil guvenul rs a ocupat Principatele - spune lordul John -, 
Austria a declarat că, potrivit ipritului trataului din 1841, era absolut 
necesară convocarea unei conferinţe în cadrul căreia reprezentanţii pu
terilor să se străduiască să găsească pe cale amiabilă o soluţie în această 
situaţie grea creată, care în caz contrar ar putea costitui o primejdie 
pentru pacea Europei•. 

n opoziţie cu cele de mai sus, lordil Aberdeen a declarat 
acum oîteva zile în Camera liorzilor - şi, dpă cum sîntem 
infomai din alte surse, intr-o notă oficială triiisă guvene
lor de la Petersburg şi Const.nopol în curS1Ul lunii 
iunie - că 

„tratatul din 1841 nu obligă cîtuşi de puţin puterile semnatare să 
acorde un sprijin efectiv Porţii• (în schimb le obligă să renunţe citva 
timp de a intra în Dardanele !) „şi că guvernul maistăţiiSaile britanice 
îşi păstrează libertatea absolută de a acţiona sau de a se abţine de la 
orice acţiune în conformitate cu propriile sae interese". 

Lordul Abe11dn se deice de orice obligaii faţă de Turcia 
numai pnu a nu avea drep1ril să ia atitudne împotriva 
Rusiei. 

n înioheiere, lordul John Russell vorbeşte despre „minu
nata perspectivău ca trataivele să se apropie u succes de 
sfîrşit. Acesta este un fel prea pNist ide a 'ldea lJiiile 
lltr-un momnt cînd nota Rusi!i, înroam1tă la Viiena şi ipe care 
Ticia l1lează so prezine ţirului, încă nu a fost accptată 
de sultan, şi cînd coniţia sine qua non a puterilor ocdden
tale, şi anfie evaJarea Pr.ndpatelor, 1în1că nu a fost impusă 
ţarului. 

D-l Layard, .rimul vorbitor care a răspuns lordului John, 
a rosit, fără î11doială, cea ma� bUJnă şi •cea mi nergică ouvîn
te din dte s-au ţinut - îndrăzneaţă, 0isă, plină de iez 
şi bogată în fapte ; ea a dovi.t că ilustrul om de şiinţă este 
tot atît de doIllentai cu p1ivire �a Nikola'i ca şi ou privire 
la Sardanapal, şi cunoaşte tot atît de bine ntrigile actuale din 
Orient ca şi mLsterioasele legnde n reul acestuia. 

D-l Layard şi-a eprimat regretul că lordul Aberden „a 
declarat În iferite ocazii şi în diferite oui că politica sa 
este în esenţă o polică de pace". Dacă nglia refuză să-şi 
apere onoarea şi 1nteresele pe calea războiului, ea mcurajează 
preten.ile llei puteri atît de nesJţioase um eite Rusia, pre
tenţii cae mai devreme sau mai tîrziu vr duce nevitabil la 
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război. Actuala comportare a Ruliei nu treie CIIlsiiderală 
ca n lfenomn întîmplător şi vremelic, i ca o paiJe nte
grntă dnr-Il vast plan poliiic. 

Cît pruveşte „concesiile" făcute Frnţei şi „ntrigile" d-lui 
de Lavalette, RJsia nu le-a putut invoca li'i măar ca pretext, 
î11trucît 

„încă cu cîteva zile sau chiar oîteva săptămîni înainte de publicarea 
firmanului care cuprinde concesiile care au provcat nemulţumirea Ru
siei, Poarta a prezentat d-lui Titov un proiect al acestui firman, al cărui 
text n-a întîmpinat atunci nki un fel de obiecţii".  

Nu era gieu de giicit care ro planiuile Rusiei în ceea 
ce piveşte Swbia, Moldova şi Valahda Şi populaţia creştină 
in Turcia. Indată după sosirea sa oficială la Constantinopol, 
pinţul Menşikov a cerut demiterea d-li Garaşanin din postul 
de .iistru al Serbiei. Cererea a fost saisfăcută în pofida 
protestului lnodulu. sî.rb. D-l Garaşiin era l dn oamenii 
poliii promVai de inuecţia din 1842, de ace.ăi mişcare 
naţională care lupta împotiva influenţei Use şi oare a us la 
izgollirea prinţului Mihil, pe at11di d.Joul Serbiei ; 
acest prinţ şi fmilia lui erau siple unelte În mîile Rusiei. 
In 1843 guvenul Rusiei a revenioat dreptul de a nterveni n 
facerile ·intne ale Serbieii. Fără a ivea ii un fel de îm
puteicii n iirtutea vrenui tratat, Ruia a primit împuter
nidii din partea lordului Aberdeen, pe aii listru de 
extene, care a declarat că „Rusia are dreptul să interpreteze 
cum crede de cuviinţă propriile ei tratate" .  

„Prin succesul obţinut î n  această chestiune - spune d-l Layard -, 
Rsia a dovedit că este stăpina Serbiei şi că poate zădănici lupta ori
cărei naţiuni pentru independenţă".  

Cît priveşte Princiipatele d11ărne, Rusi.a a proitat mai 
întîi de miioarea naţională n 1848 . aceste protncii pn
tu a detemina Poarta să expulzze din 1cipate orice om 
u idi ldberale şi independente. Apoi a mpus sultnului tra
tatul de la Balta-Liman, prin care se stato.ceşte drptul 
Rusiei de a ntvi în toate facerile intee ale incipa
telor, „şi acbuala ocupaţie a dovelit ică Moldova şi Valahia 
au denH în fapt provncii ruseşii". 

Mi Tmn grecii din Turdia 9i slaii n Bulgaua de reli
gie crşnă. 

,Jn rondurile grcilor se trezise spiritul critic şi de independenţă, 
împrejl'are care, ca şi relaţiile lor cnerciale cu statele libere ale Eu
ropei, a alarmat în cel mai inalt grad guvernul rus. Alarma a mai fost 
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provocată şi de o altă cauză, şi anume răspindirea religiei protestante 
printre creştinii din răsărit, mai ales d atorită influentei misionarilor ame
ricani care propovăduiau această credinţă, căci în Turcia aproape că nu 
există oraş mai mult sau mai puţin important în c are să nu fi luat naş
tere nucleul unei comunităţi protestante" . (Încă un motiv pentru o inter
venţie americană). „Cleul ortodox, sprijinit de misiunea rusă, a făcut 
tot ce i-a stat în p utinţă p entru a stînjeni această mişcare, şi cind toate 
persecuţiile s-au dovedit ineficace, prinţul Menşikov şi-a făcut apariţia 
la Constantinopol. P entru Rusia era extrem de important să stîrpească 
spiritul de indpendenţă religioasă şi politică care începuse să se ma
nifeste în ultimii ani printre supuşii creştini ai Porţii". 

In ceea ce priveşte întemeierea aşa-zisului Imperiu grec 
cu centrul la Constantinopol, d-l Layard a constatat că numă
rul grecHor - el nu s-a referit, desigur, la ortodocşi, ci la 
geci ca naţionalitate, în opoziţie cu slavii - se ridică la cel 
mult 1.750.000 ; că slavii şi bulgarii au luptat ani de-a rîndul 
pentru a rupe orice legătură cu ei, irefuzînd să accepte recru
tarea derlui şi a episcopilor lor din rîn!ile naţiuii gre
ceşti ; că sîrbii şi-au insituit l1 patriarhat prnpiu în locul 
celiui de la Constantinopol şi că a permite grecitlor să se întă
rească la Constanrtinopo1 înseană a da întreaga Turcie pe 
mina Rusiei. 

Răspunzînd membrilor Camerei comunelor care susineau 
că n-are nii o importanţă dacă ConstantinopolJl se află în 
mîiniJe Ruiei su nu, d-l Layard a firmat căi, o dată cucerit 
Constaltinopolul, toate marile prini care fac parte din 
Tu.ia, ca, de pildă, Asia Mică, i1ria şi Mesopotaia, vor 
ajunge într-o stare de haos şi llarhie. Puterea în mîinile 
căreia ar cădea aceste proinii ar ajunge şi stăpîna Indiei. 
Puterea care stăpîneşte Constantinopolul ar fi întotdeauna 
considerată în Orient ca stăpînă a lumii. 

Rusia, de altfel, s-a convins că mi un stat europell nu 
i-ar permite în momentul de faţă să nă stăpîlire pe Con
staninopol. Deocamdată 

„ea se străduieşte să facă imposibilă existenţa oricărei naţionalităţi 
independente .în această tară, să slăbească încet, dar sigur, puterea tur
cilor şi să arate tuturor nu numai că este inutil să se împotrivească pla· 
nurilor ei, dar că, împotrivindu-se, n-ar face decît să-şi atragă răzbuna
rea Rusiei;  într-un cuvînt, să facă orice altă guvenare, în afară de a ei 
proprie, imposibilă în Turcia. De dala aceasta planurile ei au reuşit p e  
deplin.• 

D-l Layard a arătat că după ce prinţul Menş'ikov a erut 
încheierea ni tratat secret şi după ce lusia a făcut mari 
pregătiri riilitare la frontiere şi la Odesa, guvemul s-a mulţu
mit icu explicaţiile şi asigurările ce i-au fost date la Peters-
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burg, lăsînd să-i scpe prilejul de a delara că Ang1ia şi 
Franţa vor 1c11ider.a trecerea Prituliui ica un caisus bell ; e 
asmenea guvnul nu a declarat că e,l nu va admite ca Rusia 
să încheie vn tratat sau vreo înţelegee u Turcia fără 
participarea AngHei. 

„Dacă am fi făcut acest luru, Rusia n-ar fi indrăznit niciodată să 
treacă Prutul". 

D-l Layard a arătat apoi că P.ncipatele dnăre indpen
dente uute U Basarabia şi spdjiJite de U1gaia ar putea 
devli în cele n urmă singunul mijloc pelltru .a apăra Con
stantinopolul împotriva ruşilor işi pentu a !Împărţi marea rasă 
slavă •În două Părţi. El este de ipărere 1că Rusia va evacua 
Prillcipatele. 

„Rusia va ajunge la concluzia că nu merită să se angajeze într-un 
război cu marile puteri europene de dragul acestor provincii, care în 
fipt ii aparţin de pe acum. Rusia a cîştigat fără să tragă un singur foc 
de armă ceea ce ar fi obţinut numai printr-o campanie sînqeroasă şi costi
sitoare ; ea şi-a consolidat Puterea în răsărit ; ea a umilit Turcia ; a si
lit-o să suporte toate cheltuielile de război şi i-a secătu1t toate rsursele ; 
dar în afară de aceasta - ceea ce e mult mai grav -, ea a umilit An
glia şi Franţa în chii propriilor 'lor supuşi şi în ochii ,popoarelor din 
răsărit". 

Nota elaorată de Cferinţa de la Viena va avea, după 
părerea d-lui Layaird, umătorul fZultat : 

„Dacă Poarta refuză s-o accepte, Rusia va întoarce, ca să ne con
strîngă, tăi.şui notei împotriva noastră şi va face din noi aliaţii ei im· 
potriva Turciei, pentru a o Sili pe aceasta să accepte o propunere ne
dreptă. Dacă Poarta o acceptă, Înseamnă că Anglia a sacţionat direct 
dreptul Rusiei de a interveni in probleme care privesc douăsprezece mi
lioane de creştini S))uşi ai Porţii.„ Din orice punct de vdere am privi 
aeastă problemă, un lucru este lipede : aici noi m avut rolul unei 
puteri de llÎna a doua, iar locul î.tîi I-m cedat Rusiei.„ Noi am pier
dut ocazia, care poate că nu se va mai ivi vreodată, de a rezolva marea 
problemă orientală intr-un mod adecvat... Astfel Rusia a avut posibili
t.tea de a da Turciei o lovitură de pe urma căreia aceasta nuşi va mai 
reveni niciodată„. Conscinţele politicii duse de ţara noStră nu se vor 
opri aici.„ Suedia, Danemarca şi toate statele slabe din Europa care se 
bizuiau pină acum pe un ajutor din partea ţăirii noastre îşi vor da seama 
că de acum înainte este m util să Jupte ·Împotriva abuzuril>r Rusiei•. 

După d-l Layard, sir John Pakingtl a făut cîteva obser
vaţii importnte, mtmcît oglindeau IlCtl de vedere l 
opozitiei tory. El şi-a e.timat regretul că lordul Joh. Rlsell 
nu poate ,prezenta n faţa Camerei şi a ţărid dae m. saJsfă
cătore. El a ·asigurat guvenul ·Că hotărî.rea sa e ra conidera 

19 - Marx.Engels. Opere, voi. 9 
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evacuarea Principatelor ca o condiţie sne qua IlOill „e va 
bucura nu IlUmai de sprijinul oiii Camerei, ci şi de cel al 
opiniei apoape naime a poporului englez". Atîta timp cit 
nu vor fi pubicate dacumentele, el se va abţine să facă apre
cieri asupra unei pllitici în virtutea căreia Turci•a a fost 
sfătuită să nu considere ocuparea Principatelor un casus 
belli, guvernele interesate nu au acţionat de la început cu 
mai multă energie şi hotărîre şi, tărăgănind tratativele timp 
de şase luni, s .. a creat o stare de nesiguranţă, iar interesele şi 
comerţul Turciei şi Marii Britanii au fost lezate. 

Lordul Dudley Stuart a rostit lllUl dn obişnuitele sale 
discursuri declamatorii, binevoitordemocratice, care produc 
mult mai multă satisfacţie oratorululi lecit auditoriului. Dacă 
comprii un balon umflat sau nişte fraze bombastice, nu-ţi 
rămîne nimic în mină, niai măcar aerul care le făcea să pară 
că ar conţine ceva. Dudley Stuart a repetat fraza, aidseori 
repetată, despre reformele introduse în Turcia şi despre 
guvenarea sultanului, mult ma. liberală în ceea ce piveşte 
religia şi comerţul decît guvernarea ţarului Rusiei. El a obser
vat pe drept curvînt că nu are rost să vorbeşti de pace atîta 
timp cit nefdiţii locuitori ai Prinaipatelor dunărene îndură 
de fapt ororile războiului. El a cerut ca Europa să apere pe 
locuitorii .acestor provincii împotliva îngmiitoarei aspriri la 
care sînt sup;;i în preznt. Invocind fapte in istoria parla
mentară, el a demonstrat că membrii Cameri au dreptul să 
facă inte1pelări ciar în timp ce trataivele sînt în ours. In
tr-un cuvînt, nu a omis aproape lik din tot ceea ce ştie 
prea bine orice cititor fidel şi permmot al zi.arului „Daily 
News". Discursul său a cuprins totuşi următoarele două 
„poante": 

„Deşi explicaţiile nobilului lord" (J, Russell) „nu au fost prea bogate 
în conţinut, deoarece el n-a comunicat Camerei lecit lucruri pe care ea 
le ştia dinainte, ia păcate, din ceea ce el a trecut sub tăcere, se poite 
traqe concluzia că nobilul lord a făcu t un lucru de care trebuie să se 
ru.�ineze•. 

In ceea ceil priveşte pe contele Abevdeen : 

„Deşi el ne-a declarat că pacea a fost asigurată pe treizeci de ani 
de acum înainte, ceea ce va fi de mare folos pentru prsperitatea şi li
bertatea Europei, eu• (Dudley Stuart) „contest că libertatea Europei a 
avut ceva de ciştiqat de pe urma păcii. Vă întreb, în ce situaţie se afli 
Polonia ? Italia ? Ungaria ? dar Germania?". 

Dus de torentul proprii sale elocinţe - această încli
naţie funestă a oratorilor de mîna a doua -, lordul democrnt 
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nu a putut încheia fără a trece de la despoţii de pe continent 
la monarhul din propria sa ţară, „care tronează în inimile 
supuşilor săi". 

D-l M. Milnes, unul dintre partizani1i guvenului pe a cărui 
frunte stă scris : 

„Deci de dînsul să nu vorbim decît ca de o unealtă• *, 
nu a îndrăznit să rostească un discurs net guvenamental. 
Cuvîntarea lui era alcătuită din „pe de o ,parte" şi „pe de altă 
parte". Pe de o parte, el a fost de părere că min1ştrii „au 
acţionat foarte înţelept şi prudent" necomIIlicînd Camerei 
documentele, pe de altă parte le-a dat să înţeleagă că ar fi 
acţionat mai -energic işi m. ferm dacă ar fi procedat altfel. Pe 
de o parte, el crede că guvenul a procedat just acceptînd 
cererile Rusiei, dar pe de altă parte îl încearcă îndoiala dacă 
nu cumva guvernul a încurajat într-o oarecare măsură Turcia 
să ducă o anumită politică pe care nu era pregătit s-o sprijine 
etc. etc. In cele din urmă el a declarat că, „cu cît se gîndeşte 
mai mult la aceste probleme, cu atît le găseşte mai diffoile", 
şi cu cît le înţelege mai puţin, cu atît înţelege mai bine poli
tica de temporizare a guvernului. 

După toate eschivările, tertipuile şi toată C1fuz'ia din 
mintea d-lui Monchton Milnes, sîntem reconfortaţi de sinceri
tatea brutală a d-lui Muntz, dputat de Birmingham şi unul 
dintre matadorii Camerei din 1831 care a luptat pentru 
reformă. 

„Cînd ambasadorul olandez i-a ficut cîndva lui Carol al II-iea o pro
punere foarte discutabil., regele a exclamat : «Sfinte dumnezeule ! Lui Oli
ver Cromwell nu i-ai fi făcut niciodată o asemenea propunere». - «De
sigur că nu - a răspuns ambasadorul -, dar dv. nu sînteţi Oliver 
Cromwell», Dacă ţara noastră ar fi avut în clipa de faţă un om ca Oliver 
Cromwell, am fi avut alţi miniştri şi un cu totul alt guvern, iar Rusia 
n-ar fi încălcat niciodată Provinciile dunărene. lmpăratul Rusiei ştia că 
nimic nu va putea împinge ţara noastră la război ; o dovedeşte exemplul 
Poloniei şi al Ungariei. Anglia culege acum roadele comportării ei faţă 
de aceste ţări. Eu consider că situaţia Angliei, în măsura în care e vorba 
de politica i externă, este extrem de vulnerabilă şi nesatisfăcătoare. 
Cred de asemenea că poporul englez simte că prestigiul său a suferit foarte 
mult şi că guvernul a pierdut orice simţ al onoarei, intrucît nu-l mai inte
resează decît lirele, şilingii şi pencele. Guvernul nu se gîndeşte acum de
cît la cheltuielile pe care le-ar provoca un război şi dacă ar fi avantajos 
pentru diferiţii oameni de afaceri din ţară•. 

Bliringhamul fiind un centru al produoţiei de aiament 
şi al comerţului cu 1arme de foc, reprezentanţii acestui oraş 

• Shakespeare : „Iuliu Cezar", actul al JV-l>a, scena 1. - Nota RPl. 
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iş1 bat j oc, fireşte, de frăţia iubitoare de pare din Îlldustria 
de bumbac n Ma1chester. 

D-l Blackett, deputat de Newcastle-on-Tne, a spus că l 
nu icrede că ruşii vor evacua Prindp atele. El a ·ars atnţia 
guiemului „să nu se lase influenţat nici de simpatii şi nici de 
antipatii dinastice" .  

Ataicaţi din toate p ărţile de rprezntan�ii tuturor nuan
ţelor poliiice, iniştrii şedeau posomoriţi, idep.rmţi, abătuţi, 
complet demorl1izai ; cînd, deodată, se ircă la trină Ri
chard Oobdn, care, cu toată d.osebita 1giozltate şi con
vingerea sinceră a maniacului, ·U toate contradicţiile .deDlo
giuli şi u toată lşitatea calculată a tar·abagiului, îi felcită 
pentru faptul că U adoptat p olii.ca lui de pa.ce şi au aplicat-o 
în cazul de faţă. El a propovăduit cea e işm� au infă•p
t!it făţiş, ceea ce parlamentul a ·aipobat Pe tăoute şi eea ce 
clasele idomi1ante au permis guvrnul11 Să facăi şi par1men
tului să acc�te. Teama de răzi .i-a iI1spi.rat pntu prima 
o ară ceva de guul unor idei i:roiJce. l ·a dezvăluH tadnele 
politicii burgheze, şi de aceea a şi fost 1piit ai . trădător. 
El a siiit Anglia burgheză să se vadă ca n oglă şi, doarece 
imaginea lU era dtuşi le pu�n măJgulitoare, a fost hâduit 
fără milă. El a fost inconsevent, dar tocmai această inonsec
venţă a sa a fost ·consecventă. Era el oare inotat dacă tr
diţionalele fraze vehemnte moş.te !dintr-un trecut aristo
oraic nu maii armnizau ou faptele nvolJi1ce ·le Prezntului 
doina1t de pecula\iile de bursă 1 

El a început prin a declara că, n ceea ce privşte fondul 
problemei, nu există diverqenţe de preri. 

„Totuşi problema turcă a creat, se pare, o mare nelinişte•. 

Căi fapt se datora aceasta ? In Ulii douăzeci de m a 
căipătat tot maii lllt tern 1ionvingerea că tircii iînt nişte 
intrŞi în Eupa, nişte vnetici, că p atria lor nu se Euopa, 
ci ASia ; c ă  mahomedanismul nu p oate eista în statele ivilă
zate ; 1că noi nu p utem apăra indep endnţa lJi ţi care nu 
e în stare să şi-o aipere ea însd şi ică am se ştie că în Tur
ia europeană există trei reştind de fiecare tur.. 

„Noi nu putem promova o politică care a0r asigura Turciei europene 
o situaţie de putere independentă faţă de Rusia dcU dacă marea ma
joritate a populaţiei ar împărtăşi dorinţa noastră de a impiedica o altă 
putere Să pună stăpînire pe acea5tă ţară„. Fără îndoială că noi am fi 
putut trimite flota noastră în golful Besik şi �npidica pe rnşi să acţio
neze, întrucît Rusia nu doreşte să intre în conflict cu o putere maritimă ; 
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dar prin aceMta nu am face decît să contribuim la sporirea înarmărilor, 
fără a rezolva problema orientală„. Se pune întrebarea : ce se va intîmpla 
cu Turcia şi cu populaţia ei creştină 1 Mahomdanismul nu poate fi men
tinut şi ne-ar părea rău să vedem ţara noastră in Postura de luptător 
pentru mahomedanism în Europa" . 

Lodul Dd1ey Stuart a ps că Traia trebiie ajutată în 
inteesul comerţului. El (Codn) n-ar duce iciodată război 
pentru tarife. l e prea multă 1icrdere în prnipiiae lber
tăţii . comeriuli pnu a crede că e nevoie săi ie �nroduse 
cu ajut1rl războiului. Mulţi exagerează proporiile exportu
lui în Turda. Numai o parte foarte mică in acest export este 
consumată în ţările de sub dominaţia turcilor. 

„Tot comertul nostru pe Marea Neagră îl datorăm înaintării Rusiei 
pe coasta rurcă. Grînele şi inul nu Ie iprimim acum din Turcia, ci din 
Rusia. Şi oare nu ar co.ntinua Rusia să ne trimită bucuroasă şi grăsime, 
cînepă şi grll, indiferent de agresiunile ei împotriva Turciei 1 m făcut 
comerţ cu Rusia şi pe Marea Baltică„. Ce perspective ne-ar deschide 
comerţul cu Turcia, o ţară fără drumuri 1 Ruşii sînt mult mai buni co
mecianţi. Uitaţi-vă la Petersburg, cu cheiurile, debarcadernle şi depo
zitele sale de mărfuri„. Ce fel de alianţă naţională am putea Încheia noi 
cu o ţa.ră ca Tucia L. S-a mai vorbit şi despre echiliJbrul de forţe, Acesta 
este aspectul politic al Jroblemei. S-a vorbit foarte mult depre puterea 
Rsiei şi deipre pericolul care s-ar crea pentru Anglia in cazul cînd 
Rusia r ocupa teritoriile din apropierea Bosforului. Ce aibsurditate să 
afirmi că Ru.ia ar putea să invadeze Anglia ! Rusia nu este în stare 
să-şi deplaseze trupele dicolo de propria ei granită fără a cere un îm
prumut din Eurpa apuseană„. O ţară care, în comparaţie cu Anglia, este 
atît de săracă şi care, la drept voPbind, nu este decit un conglomerat de 
sate, lipsită de capital şi de resurse, niciodată nu ne-ar putea aduce 
prejudicii nouă sau unor ţări cum sînt America, Franţa„. Anglia este de 
zece ori mai iputernică decît a fost vreodată şi cu atît mai mult în stare 
să facă aţă unei agresiuni din partea unei ţări ca Rusia•. 

Apoi Cobden a ,arătat că în acbualele împrejurăi 'zboiul 
preintă pntru ngld·a n pericol mult mi mare deoît 1i tre
cut. Populaţia 1industrdală a 1crescut foi1te lt. Englezii de
pind acum în mi mare măsură de exportul măiilor for şi 
de iportul de materii prime. i lU maii den monopolul 
industil. Abrogarea legilor u ipivire la naigaie 254 a 
expus Anglia concurenţei mondiale 1U mai în domeniul 
navigaţii, i şi n toae celelalte domii. 

„U rog pe d-l Blackett să se gîndească că nici un port nu ar avea 
mai mult de suferit dcît cel pe care îl rprezintă el în acastă Cameră. 
Guvernul a prcdat în md chibzuit cd nu a ţinut seama de larma 
stîmită de nişte oameni fără judecată„. Eu nu blamez guvernul pentru 
acţiunile sale în vederea mentinerii intgrităţii Imp&iului turc, deoa-
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rce aceasta este o politică tradiţională preluată de la înainl<1şii lui„. 
Actualul guvern şi-a cîştigat încrederea pentru că a dat dovadă de ten· 
dinţa padfiste în limita în care pporul i-a permis acest lucru". 

Richard Cobden a fost n adevărat erou clramalic şi, 
ca ·atare, a împărtăşit soa1ta tuturor eroilor adevăraţi, care 
nu poaJte fi decît tragică. După el a urmat un 1pseudoerou, 
omul care patronează înşel ăt1rii de tot felul, maestrul min
oiunii elegante şi . promisirunilor amabile, crainicul tuturor 
vorbelor mari c are se rostesc de obicei înainte de a o lua la 
snătoasa, într-un ouvînt a urmat lordul Pa1merston. Acest 
băltrîn polelist viclean şi încercat şi-a dat seama de la pllima 
vedere că criminalul ar putea s·căpa de condamnare dacă 
s-ar dezice de avocatul său. El a înţeles că gl'vemul, asediat 
din toate părţi1le, ar putea schimba rad1i1cal s ituaţia dacă l-ar 
ataca cu toată vehemenţa pe singurwl om ·care .a avut curajul 
să-i ia a·părarea şi dacă ar repudia singurele argumente care 
ar fi putut constitui o justificare a politicii sale. Nimic mai uşor 
decît să găseşti o serie de contrdicţiii în discursul d-lui Cob· 
d en. D-l Cobdn, a arătat d-l Palmerston, a fost .a început 
întru totul de acol cu or ato1i dinailltea :lud, dar .pînă la urmă 
a ajuns în divergenţă cu ei în toate punctele. El s-a pronunţat 
pentru apărarea integrităţii Tmaiei, iar apo. a făcut totul pen
tru a demonstra că ea nu merită să fie apărată. El, apostolil 
păcii, a căUtat să justifice adele de agre\ile ale Rusiei. 
Rusia, a afi.rmat l, este slabă, dar un răzb. împotriva ei ar 
ruina în mod inevitabil Ainglia. Rusia nu-i lecit un conglome
rat de sate, dar Petersburgul fiind un oraş mai frumos decît 
Clstantillopolul, Rusia are dreptul să le stăpînească pe amîn
două. Deşi d-l Cobden este un alept .l Hbertăţii comerţului, 
el preferă s.stemul p rotecţinist 1in Rusia sdstemului liber
s1chimbist din Turcia. Oare Angldei îi poate i indiferent dacă 
Turcia însşi conUmă mărfurile ipe care le importă, s au ea 
este un s imilu •can!! prin •care aceste mărfu"i se scurg spre 
celela.Ue părţi ·ale Asiei şi deci dacă Turcd a rămîne un canal 
de tranit liber 1sau nl ? D-l Cobden, care este in ma.re apără
tor al pllindiiilor non-intervenţioris1Le, ar dori acum să hotă
rasă plin cte parlamentare soarta mahomedanilor, ra grecilor, 
a slavhlor şi a altor popoare care trăiesc în Ipeniul turc. Aci 
lordul Palmerston a început să preamăreaScă progresul făcut 
de Turcia şi forţele de ·care dispune ea în •prezent. „E drept 
că Turcia nu are nici Polonia, nici Circasia " .  Şi deoarece Tur
oia este atît de puteică, lordul Palmerston vrea s-o silea scă 
să accepte ca ruşii să invadeze cîteva din provinciîle ei. Un 
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imperiu puternic poate s. suporte orJoe. Lorlul Palmerston 
i-a dovedit lui Richard Cobden 1că politioa promovată de lor
dul Pa1lmerston ş.i de colegii săi este lipsHă de orice temei 
raţional. Intrerupt drupă fiecare frază de aplauze entuziaste, 
b ătrînul cabotin şi-a reluat locul, după ce în încheiere a pro
nunţat umătoarea triază insolentă şi ·ontradiictorie : 

„Sint mulţumit că Turcia poartă în sine elemente de viaţă şi pros
peritate, şi cred că politica adoptată de guvernul maiestăţii-sale este o 
politică sănătoasă, care merită aprobarea ţării şi pe care fiecare guvern 
englez este dator s-o urmeze şi de acum înainte " .  (Aplauze). 

Palmerston a fost mare în „ vitejia fricii" ,  ca să folosim 
cuvinte1e lui Shakepeare *. El a dat dovadă, aşa um spune 
Sidney, „le un curaj timid, îndrăznnd să facă numai ceea re 
ştie sigJr că nu ştie cum să facă " .  

Scris de K .  Marx l a  19 au(Just 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3 .8G2 
din 2 septembrie 1853 

Sen1rnt : K a r  I M a r x  

Se tip.reşte dup. textul 
Jpărut în ziar 

Tradus din limba enHlez. 

* Iuliu Cezar " ,  actul al V-lea, scena 1. - Nota Red. 
" 
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Lodra, marti 23 august 1 853 

Pe baza or şbiri telegralioe din 1 3  crt. ipimie de Ia 
Constntnopol, ziarele germne şi belgiene afirmă ci Poarta 
a accptat prolrile Confelinţei de la Vina. Dr ziarele 
frainceze, ·care au primit telegrnme trilse 1la •aceeşi d ată din 
Constaninopol, anunţă nmli 1că Divul 5,a 1arătat dispus 
să aioc�te 1aceste propI1ei. Este gru de .resupus că răspun
sul defiitiv ar putea să ajungă la Vina înainte de 20 august. 
RămIle descisă o p roblemă foarte importntă, şi nne dacă 
Poarta va trimite ambasadori ·La PetersbI'g înainte su după 
retragerea trupelo r ruseşi din Pncipatele d.ărene. 

Potrti.t u1imelor ·Şii, în ireginea Mării Negre a început 
să llfle vînul de nord-est, perbînd navigaţia. Mai mule 
vase 1ancorate la Penderekli şi în alte puncte de pe ţărm au 
fost silite să r�dice ancora pentru a nu . aruncate p e  ·coastă. 

Ştiii, desigur, că, dup ă evenimntele din MoldoVa şi Vala
hia, sultnul * a dat ordin doitrilor ** acestor ţi să pără
sească Principatele şi să ină la Constntinopol, dar domni
torii au refuzat să se supună od.ului smeruli lor. Sul
tnul ia desi.t acm pe doiorul Valahid pe motiv că a 
făout o primire binevoitoare upelor s eşi şi 1e-a acordat 
sprijin . La 9 august aul u priire �a destidre a fost 
citit în faiţa Adn ăii boierilor, care ·U hotirît să oeară domni
torului să nu plece de la oîrma ţării în aoeste momente critice. 
Prinţul .aşa a şi fJJt. Manu, miistnul de extene, şi Iv.ndis, 
miistrul de ntene, au fost de asemenea chemaţi Ja Constan
tinpol, dar şi i au refuzat să se ducă, pretextînd că Plecarea 
lor ar utea p rovo ca tulburăi ale O1i Publi1oe. n Jrma 
acestui fapt, •Coillsulul francez şi consulul britanic ·au rup t ime
di•at relaţiile .u guvenul rebel. 

* - Abdul-Mdj id. - Nota Red. 
* * - Ghica (Moldova) şi Ştirbei (Valahia). - Nota Red. 
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Situaţia in Serbia s-a complicat. In llIlărl 1Ju de vineri, 
. ,CollJsitutionel "  in Paris, a publicat o .xe primită n 
Constninpl potrivit căreia A.stria, prLitînd de .mpas. în 
ca.re se află sultanul, i-a prezentat o serie de rvndicări. 

Un cnUl gneral a'l Austrii, cam •a făcut e curînd o 
călătorie de inspecţie p.n Bosma şi Serbia, ia declarat lud 
Alexandru, priinţul Serbiei, că Austria este gata să timită 
tupe pentru a ocupa Serbia, n scol de a înăbuşi orice 
mişcare perculoasă care s-ar ivi in rid.ii.le populaii. Pn
ţl a respms propunerea consululi geneoal şi •a trimis imdiat 
un ·curier speciaJ la Constantillopol pntru a 0omIica această 
prop11ere a Aust1iei . R.şLd-paş a s-a dresat barnu1li de 
Bruck, cerîndu.Q exploicaţii. Acesta a răplls că consull gene
ral a avut n prealabil! o convorbire J prinţuJ în legătură cu 
faptl ·că Austia se teme ca supuşii ei de la graniţa cu Ser
bia să nu fie araşi în anu'ite tulburăJri care ar putea izbucni 
în aceste provincii. Reşid-p aşa a răsp11s că orice ocupare a 
Serbiei de către trupele austriece va fi considerată de Poartă 
ca un act de o stilitate şi că Ilai Poarta răspunde e asigu
rarea 11dini'i in aceste provinii ; pe lingă aceasta, paş a  a 
promis .că va trimite de îndată un curier special în Serbi a în
s ărcinat să studieze situaţia .de ao1o şi 1să raporteze cele 
constatate. 

A 0doua i a apărut în mai multe ziare lodoneze ştirea cu 
p riire la intrarea truplor austriece în Serbia, şire care s-a 
dovedit însă neîntemei•ată. Iem aceleaşi iare . 1annţat 
izbunirea unei contrarevoluţii ·În Serbia, dar ii această 
ştire nu era mai în.temeiată, ea datoodu-se nei greşite tra
duceri a cuvîntului germn Auflauf •, in realitae id vorba 
numai de o mică rebeliune locală. Astăti liarele germalle au 
ublicat şiri trimise i11 Constnoopol aa 9 aJgst potriiiit 
cărora au avut loc mi mlte şenţe ale ivanuli î11 iegă
tură u problema Serbiei. Comporta.ea plţuli Alexalldru a 
fost e deplin încuviinţată, lundu-se hotărîrea că, dacă ru
pele ausriece vor încerca s ă ooupe Serbiai, la nevo.e ele vor 
fi alungate u forţa. O diviie a 1şi fost trimlsă la raniţa Bos
nliiei .  Scrisori .particulare sosite la Cmstnnopo. la 8 august 
au 1s şirea -că, .în urma oniidului său ieu consulul As
tii, prnţul Alexmdru a 1oerut av11 o1silor Franţei şi 
Angliei şi a p ărăit tempoiar Belgradul. După ie se spune, 
a plcat la Niissa, unde va aiş�ta dispozi�iile Porţii. 

• - aglomerre de oameni. - Nota Trad. 
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lntr-un articol publicat astăzi în ziarul „Moming Adverti
sc r " ,  în leg.tură cu complicaţiile din Serbia, d-l Urquhart 
scrie : 

„In momentul de fată Rusia nu se gîndeşte la un război cu Turcia, 
deoarece, colaborînd cu Austria, ea şi-ar pierde aliaţii ei ortodocşi ; în 
schimb, ea atrage Austria în conflictul care se coace şi .care va aduce 
Serbia într-o situaţie asemănătoare cu aceea a PrincLpatelor dunărene. 
Aceasta va constitui preludiul unui război religios între catolici şi or
todocşi„. Printr-o schimbare bruscă de decor, Rusia ar putea face ocu
parea Pricipatelor acceptabilă pentru Tucia, prezentînd-o ca pe o mă
sură de părare împotriva ocupării Serbiei de către Austria, şi în felul 
acesta ea ar putea atrage şi Austria şi Turcia în planurile ei de dezmem
brare atît a uneia cit şi a celeilalte, acordîndu-le sprijinul ei în acest\ 
direc tic. • 

Dom'itorul Moldovei are intenţia să contracteze un împru· 
mut la bancherii ruşi pentru a face faţă cheltuielilor extraordi· 
nare legate de ocup area Prinoipatelor. 

Lipsa de alimente în fortăreţele bulgare este atît de mare, 
încît este nevolie să se facă economii foarte severe, din care 
cauză gaizonele au foarte mult de suferit. 

„Journal de Constantinopil e "  2;6 relatează din Alep : 

„De curînd a fost descoperită o bandă de turci de rea-credinţă care 
pregăteau un ata:, de felul celui din 1850, împotriva populaţiei creştine 
a oraşului. Dar, mulţumită vigilenţei deosebite de care a dat dovadă paşa
guvernator şi Ali Asmi-paşa, comandantul-şef al trupelor din Alep, pla
nurile lor au fost zădărnicite şi orlinea publică a fost menţinută. Cu 
această ocazie, Demetri, patriarhul biseicii grco-catolice, şi Vsili, pa
triarhul bisericii armene, au adresat, în numele comunita�ilor lor, lu i  
Reşid-paşa o scrisoare comună de mulţumire pentru protecţia acord at! 
creştinilor de guvernul sultanului" .  

In tr-un artiicol d e  fond î n  legătură cu problma orientală, 
ziarul german „Gazeta din Petersburg" 257 scrie următoarele : 

„Dacă la începutul lunii iulie prietenii păcii puteau avea numai spe
ranţe, în ultimele zile ei au căpătat crtitudinea. Austria a luat acum în 
mod definitiv în mîinile ei mediaţia între Rusia şi  Turcia. La Viena se 
va găsi o rezolvare a problemei orientale, care în ultimul timp a produs 
o perturbare pe tot teritoriul dintre Marea Neagră şi Oceanul A tlantic, 
împiedicind diplomaţii eurpeni să se bucure de obişnuitul lor concediu " .  

Observaţi m cîtă insistnţă se sublilliază aiici că nu ce.le 
patru puteri, ci numai Austria este mediator şi cum starea de 
nelinişte a popoarelor este pusă aici - în stil autentic rusesc 
- pe aceeaşi treaptă cu faptul c ă diplomaţii au trebuit s ă-şi 
întrerupă concediile. 
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„National-Zei tung" din Berlin publi că o scriso are din Gru� 
zia cu data de 1 5  iulie, în care se afirmă că Rusi a intenţio
nează s ă  p ornească la sfîrşitul lunii o nouă campanie împo
triva c aucazienilor şi că flota din Marea de Azov este pre
gătită să sprijine operaţiile .rmatei de uscat. 

Sesiunea parlamntară a •aiului 1 853 s-a încheiat sîmbătă 
- parlamentul a luat vaoanţă pînă a 27 o ctombrie. Comi sia 
a dat citire unui discurs foarte incolor şi ripsit de conţinut, care 
trebuia s ă  reprezinte mesajul regillei. Răspunzînd d-lui Mil
nes, lordul Palmerston a asigurat parlamentul că îşi po ute 
închia sesiunea fără să-şi facă griJi în legătură cu evaicuarea 
PJ"incipatel or dunărene, dar nu a dat nici o ailtă garnţie în 
afară de 1 1 încrederea în onoarea şi însuşirile peronale ale 
împăratuli Rusie'i " ,  care-l va determina pe acesta să-şi re
tragă de bunăvoie trupele din Principate. Astfel guvenul de 
coaliţie şi-a luat revanş a pentru discursul rostit de lordul 
Palmerston împotriva d-lui Cobden *, silindu-l pe Palmerston 
să declare în mod solemn că el are 1 1 încredere în onoarea şi 
î nsuşiri1le perso nale " ale ţarului. Acelaşi Palmerston a primit 
în aceeaşi zi o delegaţie din partea fracţiuii aristocrate a 
emigranţilo r  polo nezi de la Paris şi a filialei ei din Londra 2;8, 
care a ·înmînat excelenţei-sale o adresă şi medalioane de aur, 
argint şi bronz cu portretul prinţului Adam Czartoryski, pro
babil ca semn de recunoştinţă pentru faptul că lordul a per
mis c onfiscarea Cracoviei în 1846 259 şi pntru alte manifestări 
ale simpatii lui pentru Polonia. Omn ipreze.tl lord Dudley 
Stuart, pa·tronul filialei din Londra a asociaţiei de la Paris, 
a îndeplinit, fireşte, rolul de maestru de ceremoni'i . Lordul 
Palmerston i-a asigurat pe nătîngli care l-au v.zi lat 1 1de in
teresul său pro fund pentru istoria Poloniei, istorie atît de du
reroasă" . Totodată nobilul lord n-a uitat să le amintească că 
nu-i p rimeşte ca membru al gurvenului, i numii ca persoană 
p art:iculară care se interesează de iceistă problemă. 

In prima jumătate a actualei sesiuni, care s-a p relungit 
atît de mult, am asistat la agonia guvernului Derby, la for
marea şi lictoria definitivă a guvernului de 1co aliţie, apoi a 
urmat vacanţa de paşti a parlamentului. In ceea ce priveşte con
ţinutul real, caracteristica cea mai importantă a sesiunii a fost 
descompunerea tuturor vechilor partide p ilibi1ce, corupţia mem
brilor parlamentului şi starea de amorţeală a tuturor celor care 
se bucură de privilegiul electo ral. Toate acestea au dezvăluit 

* Vezi volumul de fată, pag. 294-295. - Nota Red. 
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camcteruJ curios .I activităţii guvernului, în cre au intra.t 
toate niuI1ţele difeitelor cnte politice, toate talentele lnii 
oficiale şi care a proclamat terversarea ca metodă de rezol
va.re a tuturor problemelor, . oolit toate iicultăţile prin 
jmătăţi de măsură, a ·amăgH cu promisuni, dedarînd oă „a 
le înfăpti ar fi l fel de excutare a .or poruni siu a nui 
t!esiament care dovedeşte măiinirea llui ce ar face acest 
lJcru" , a retractat, a modificat şi a abrogat propiile sale acte 
legislative imediat după ce le-a emis, a trăit din moştniea 
predecesorilor lui, pe care i-a ataoat iu llve1şunre, a lăsat 
iniţiativa p ntru prop riile sale măsui ,pe seama parlamntul·ui, 
pe care ar i trebuit s ă-l conducă, şi a înregistrat în od in
evitabil ş eri cu puţinele acte a căror paternitate nu-i putea 
fi ieontstată. Astfel, refoma •p1amentară, reforma învăţămin
tului .puibliie d reforma 1Iegisl1.tivă (ca să nu m:i vorbim de 
diferite mărunţişuri) au fost amînaite. Poiecil de lege cu pri
vire la deportarea în colonii�e de deţinuţi, iproicll. de lege 
cu p'ivire la navigaţie etic. au fost moştite de la guvernul 
Derby. Proiectul de ·lege cu privre Ja fondul de rzervă bise
ricesc din Canada a fost îngrozitor mutilia.t de inŞi guvennul 
la oîteva zile dp ă ce a fost p rezntat. Cî.t piveşte bugetul, 
legea u priv.re 1a impozitul pe suoci a fost propusă de 
miiistrul de li.a.nţe dup ă ce el însJşi votase împoiva acstui 
impozit, iar legea u privim la ipoitul p e  annţni, cnce
larul a ruşit s> treacă prin p arlamnt iUmâ dup ă  e Cme:a 
votase de două ·ori împotriva pro.erii luli. Nl mllment 
cu privire la sistem. brevetelor, după ce . :treut pntr-o 
serie de trnsformări, a ost pînă la urmă aibndonat. Jcest 
regulamnt, pe cre d-l Gladst01e l-a prPus cu prenţii de 
plan grandiO s, demn de buget .în întregul li, pare n forma 
î n ·o:re a fost adoptat de pa1lament, ca o 1cîipăcea1ă jalnică, ca 
n simpLu conglomerat de puncte neînsemnate, pe cît de în
tîmplătoare, p e  atît de inooerente şi oontridictorii. Singurul 
punct important al proiectului e lege ·CU pivi•1e la India -
n;prelungire. Cartei Companiei Indtilor orintale - a fost 
propus numai dup ă ce uveml a anunţat că .aceast. va i 
prelngită iu 20 de ani. Singurele idouă legi l 1căror iutor 
este 1n mod 11eîndoielnic şi exclusiv „guvemul tuturor talen
telor " -_legea cu privire la birj ai şi legea cnvers.unii dato
ri. publice - nici nu au trecut bine pragul parlamentului şi 
au şi fost huiduite de public, care le�. pecetlui.t astfl căderea. 
Poliitica extenă a „celui mai pJten'ic uvem pe cre l-a văzut 
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vreodată Ang1iau este, dup ă cum recunosc prprm li parti
zail., nec plus ultra * nputinţei, inconsevenţei şi slă•biciJnii. 
Alinţa inchei-ată la Chesham PJace mtre birocraţ. lui Peel, 
oligarhii whig;i şi pseudoradicald 260 1s-a ·întărit 1şi mai mult sub 
influenţa situaţiei extene ameninţătoare şi a simptomelor 
şi mi ·amenlnţătoare ale nemulţumirii oporu1ui în ţară, ne
mulţumire expnimată printr-o mi·şoa1e grevJstă fără precedent 
în ceea ce privşte intensitatea şi proporţiiJle ei, ca şi p[in 
reînvierea agit•aţiei cartiste. In apreierea po1i.tiicii extene a 
claselor dominnte şi a guvernului nu trebuie să pierdem din 
vedere faptul că n rălboi cu Rusia ar putea aduoe dup ă sine 
o eplozie revoluţionară generală pe coninent, care î n  mo
mentul de faţă air putea uşor să trezească un ecou inevitabil 
în rînduille maselor populare di11 Marea Bitanie. 

In ceea ce priveşte Camera lorzilor, aotivtta.tea ei poate fi 
relată în dev·a cuvine. Ea şi-a miifestat bigotismul res
pingînd proiectul de lege pentru ·emancip area evleilor, ostili
tatea faţă de d·asele munitoare .îlllătuPînd poiectu� de lege 
cu privire la uniunile muncitoreşti, ura sa interesată faţă de 
poporul irlandez înmormîntînd iproiectele de lege cu privire la 
propietatea funciară din .landa şi 'Îllclinaţia sa stupidă pen
tru abuzui 'În India reîn11ţînd monopoll asupra sării. In tot 
a•cest rismp ea a acţionat în înţelegere secretă cu guvenll, 
în Sensul zădămicir.ii de către •luminaţii lozi a olicărei mă
suri progresiste care air fi trecut prin Camera comunelor. 

Pntre tdocumntele przentate în pa.lamnt ne de 
prorogarea iw se găsşte o 1corepondnţă volumino asă mtre 
guveUl b.ttnk şi guvenul xus 10 privire l a  suspendarea 
nigaiei pe braţul Sulina. Corepondenţa începe l•a 9 febua
rie 1849 şi 1se ÎllCheie 1în iuHe 1853 fără nid un fl de rezultate 
practice. Lucifile au ajns pînă acolo incit chiar gvenul 
austri·ac a fst nvoit să anunţe ieă guile Dnări i devenit 
inaccesibile n ai gaiei şi .că de .a.id înante 101esponţa lui 
u Constantinopolul va i trimlă pr. T·riest. Toate ceste 
dificultăţi Sînt un rezultat al îngăduinţi nglzilor faţă de 
toate abuzur.ile moscoviţilor. n 1836 uvernul nglez a con
imţit tacit la ZMoparea urHor Dunări de către Rusia, deşi 
înainte de acea.sta ndicase uni fifie omerciale să se opună 
amestecului :ncţi•narilor guvenuli s. 

* - culmea. - Nota Trad. 
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Aşa-numitul tratat de pace cu Birmania, anunţat în pro
clamaţia din 30 i'Ullie 1 853 a guvenatorului generl l Indiei, 
u prilejul căruia regina a feliitat parlamntul, nu este în 
realitate decît n armistiţiu. Regele Avei •, nevoit din p rkina 
foametei să se supw1ă, şi-a ex}rimat do1inţa de a pune .capăt 
ostilităţilor, a eliberat prizonierii bri tanii, a cerut să se ridice 
blocada fluviului şi a inteirJis trupelor sale să atace teritoriile 
Mekadei şi Tungao, unde guvenul britani c  îşi instalase gar
n izoanele, întocmai aşa cum guvernul turc a interzis trupelor 
sale să atace armatele ruseşti din Principatele dunărene. D ar 
regele A vei refuză să recunoască preteniile Angliei a supra 
teritoriului Pegu sau asupra o'i1cărei alte p ărţi a Imperiului 
birman. Singurul lucru pe care l-a ciştigat Anglia în războiul 
împotriv a  Birmaniei este o gran'iţă expusă primejdiHor şi 
controversată, în locul unei g_raniţe sJigure şi recunoscute. Ea 
a trecut dincolo de graniţele etnografice, geografice şi poli
tice ale poses.iU'Ililor ei din India, işi aclll .ici chiar Impeiul 
ceresc nu mii constituie o b arieră naturală în calea orţei ei 
de cucerire. Anglia şi-a pierdut cntrul de gravitate în Asia, 
ea a fost împinsă spre •Cuceriri nelimitate. Ea nu mai este -stă
pînă pe propiile ei mişcări ,şi nu se va m ai pii decî t acolo 
unde se termină p ămîntul �;;i începe marea. Aşadar, dup ă cit 
se vede, Angliei îi este dat să deschidă Ocidentului perspec
tiva unor relaţii cu ţările Orientululi celi mai îndepărtat, dar 
nu-i este dat s ă  se bucure de ele şi nici să le stăpînească. 

Marea grevă a minerilor din South Wales nu numai că 
contiluă, dar a provocat şi alte greve printre mun citorii care 
lucrează la zăcămintele de fier. Se aş teaptă o grevă generală 
a marinarilor englezi în momentul cind va intra în vigoare 
legea cu privire la marina comercială, care, dup ă cum spn 
ei, permite angaj area străinilor în echipajele v aselor numai 
în scopul de a reduce salariul marinarilor englezi. Importanţa 
actualelor greve, aslpra căreia am atras în repetate rînduri 
atenţia cititorilor dv . ,  începe acum să fie înţeleasă chiar şi de 
presa burgheză din Londra. Astfel ziarul „Weekly Times " 21a 
de sîmbătă scrie : 

„Relaţiile dintre patroni şi muncitori au devenit extrem de încordate. 
Jn tot cuprinsul tării munca se ridică cu curaj împotriva capitalului, şi 

* - Mendon. - Nota Red. 
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putem afirma cu toată siguranţa că lupta care s-a slîrnit e abia la înce
put. Clasa muncitoare este ferm hotărîtă să-şi încerce puterile. ln mo
mentul de faţă agitaţia se mărgineşte la o serie de mici ciocniri răzleţe, 
dar, judecind după unele indicii, nu e departe ziua cînd aceste lupte răz
leţe se vor transforma într-o campanie sistematică, generală şi unită 
împotriva capitalului" . 

Scris de K. Marx la 23 august 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.lG4 
din 5 septembrie 1853 
SPmnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din l imha >nqlezi 



80t 

Karl Marx 

Mihail Bakunin 

CĂTRE RDACTORUL ZIARULUI „MORNING ADVERTISER" 

S:imate domn I 
D-nii Herţen şi Golovin au vrut să implice „Noua gazetă 

renană" , care a apărut între 1 848 şi 1849 sub redacţia mea, în 
polemica lor cu „F. M. • * în legătură •cu Bakunin 262• i spun 
publicului englez că deflimarea •lui Bakunin a pornit din co
loanele icestui ziar, care ar fi aut chi)r îndrăzneala s ă  in
voce mărturia lui George Sand. Pe mine insinuă.le d-lor 
Herţen şi Golovin mă laSă rece. Dar, ·cum cred că cele ce ur
mează ar putea contribui la Jămurirea disputei liscate în jurul 
numelui 1lui Mihail Bakunin, îmi permit să arăt cum s-au des
făşurat în realitate ·lucrurille. 

La 5 iulie 1 848 „Noua gazetă renană" a primit din Paiis 
două scrisori : una di11tre ele era o •Corespondenţă oiginală 
d in partea agenţiei Havas, cealaltă o •corespondenţă particu
l ară din partea unui migrant polonez ·care n-avea ni. un fel 
de leqătui u această agenţie. In ambele scris0ri se afirma 
că George Sand se ală în posesia unor documente eompro
miţătoare pentru Bakunin, ·care în ultima vreme ar i stabilit 
legături cu guvernul s. 

La 6 iulie „Noua gazetă renană" a pubcat o scrisoare a 
corespondentului i din Pa ris **. 

La rîndul s ău, Bakunin a declarat �n „Neue Oder-Zei
tung" 203 (ziar oare apare la Breslau) că, 1încă înainte de apa
riţia acstei corespondenţe din Paris în „Noua gazetă renan ă " ,  
la Breslau s-au răspîndH e asouns zvonuri similare, c ă  ele 
provin de la ambasadele ruse şi 1că cel mai bun mijloc de a 
le iinfi'rma este să apeleze 'la Geo'ge Sand. Scriso area s a  c ă
tre George Sand a fost pub'licată o dată cu declaraţia sa. Atît 

* - Francs Marx. - Nota Red. 
** - Ewerbeck. - Nota Red. 
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declaraţia cH şi scrisoarea au fost imediat repmduse de 
„Noua gazetă renană" (vezi numărul in 1 6  iulie 1848) . La 
3 august 1848 „Noua gazetă renană" a primit din partea lui 
Bakunin, prin intermediul d·lui Kokielski, o scrisoare adre
sată de George Sand redactorului „Norii gazete renane" şi 
care a fost publicată în aceeaşi zi cu următoarele cuvinte in
traducNv. : 

„In nr. 36 al acestui ziar m comunicat că la Paris circulă zvonul că 
George Sand ar fi in posesia unor documente care-l prezentau pe emi
grantul rus Bakunin ca agent al împăratului Nikolai . m "elatat acest 
zvon aşa cum ne-a p arvenit de la doi corespondenţi care nu se cunoş
teau intre ei. Procînd asUel, noi nu ne-am făcut dît datoria care 
revine prsei de a da dovadă de cea mai ascuţiită vigilenţă faţă de mili
tanţii pe tărîm social. Totodată i-am dat d-lui Bakunin prilejul să risi
pească spiciunile pe care le nutreau fată de el anumite cercuri din 
Paris. Noi m reprodus chiar din «Neue der-Zeitung»,  fără a aştpta 
ca el să ne ceară acest lucru, dclaraţia d-lui Bakunin, precum şi scri
soarea adresată de el d-nei George Sad. Acum publicăm traducerea tex
tuală a scrisorii adresate de Georqe Sand rdacţiei «Noii gazete renane», 
menită să lichideze c omplet acest incident" (vezi „Nua gazetă renană" 
din 3 augst 1848) . 

In ultimele zdle ale 1lunii august 1 848, trecînd prin Berlin, 
m'am văzut cu Bakunin şi am reînnoit strînsa pietenie care 
ne-a legat înainte de revoluţfo din februarie. 

Jn numărul său din 1 3  octombrie 1848, „Noua gazetă re
nană" a atacat guvernul prusian pentru că l-a expulzat pe 
Bakunin şi l-a ,ameninţat că va i extrădat Rusiei dacă va mai 
îndrăzni vreodată să calce pe pămîntul Prusiei. 

In numărul său din 15 februaie 1 849, „Noua gazetă re
nană" a publicat n articol de fond în legătură cu broşura lui 
Bakuuin „Apel către slavi " ,  articol care începea cu cuvin
tele : „Bakunin este prietenul nostru. Dar asta nu e împie
dică să supunem broşura sa unei criHci severe " 264• 

In articolele mele pe tema „Revoluţia şi contrarevoluţia 
în German.a",  publloate în „New York Daily Tibllile " ,  am 
fost, după cîte ştiu, primul publicist german care am recu
noscut meritul lui Bakunin de a fi pTticipat la mişcarea 
noastră, mai ales la insurecţia de la Dresda 265, şi totodată am 
învinuit presa germană şi poporul german că au dat dovadă 
de o lişitate fără seamăn extridîndu-1 pe Bakunin duşmnilor 
lui şi ai lor. 

20 - Marx·Engels. Opere, voi. 9 
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In ceea ce-l priveşte pe „F.  M. " ,  întrucît el p orneşte d e  
la ideea fixă c ă  revoluţiile pe continent favorizează plnurile 
secrete ale Rusiei, trebuie, da·că vrea să fie dt de cît consec
vent, s ă-l acuze nu numai pe Bakunin, dar şi pe oricare revo 
luţionar de pe continent că este un agent l Rusiei. In ochii 
săi, revoluţia însăşi este un agent al Rusiei. Şi atunci de ce 
nu şi Bakunin ? 

Londra, 30 august 1853 

Publicat �n ziaul 
„The Morninq Advertiser• 
din 2 septembrie 1853 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Urcarea preţului grîului. - Holera. - Greve. -
Mişcare în rîndurile marinarilor 266 

307 

ondra, marţi 30 auqust 1 853 

„Breslauer Zeitung" 267 anunţă că exportul de grîu din Va� 
1 1hia a fost definitiv interzis. 

In momentul de faţă a devenit actuală o p roblemă într-un 
anumit sens mai importantă decît cea oientală, şi anume pro· 
blema alimentară. Preţul grîului a c rescut la Konigsberg, 
Stettin, Danzig, Rostock, Colonia, Hamburg, Rotterdam, An· 
vers şi,  bineînţeles, p e toate pieţele importatoare. Pe princi· 
palele pieţe p rovinciale din Anglia, p reţul grîului a crescut 
de la 4 la 6 şilingi ·cvarterul. Creş terea continuă a p reţului 
la grîu şi seca ră în Belgia şi Franţa şi scumpirea, în conse· 
cinţă, a pîinii p rovoacă mare nelindşte. Guvenul francez 
cumpără grîne în Anglia, la Odesa şi in regiunea Balticii. Da· 
tele definitive cu p riiire a recolta din Anghla nu vor apărea 
înainte de săptămîna viitoare. Boala ·cartofilor a căpătat în 
Anglia n 1caracter mai general decît în Iilanda. Exportul de 
grîne a fost interzis de toate guvenele italiene, inclusiv cel 
l Lombardiei. 

In cursul săptămînii trecute s-au declarat la Londra cîteva 
cazuri certe de holeră asiatică. De asemenea am auzit că şi 
Reilinul a fost atins de holeră. 

Lupta dintre muncă şi capital, dintre s alariu şi p rofit con
tinuă. La Londra au izbucnit noi greve printre încărcătorii de 
cărbuni , bărbieri, croitori, cizmari de damă, printre muncitorii 
umbre1lari, pintre muncitorii care confecţionează cămăşi şi 
lenjuri in general, precum şi printre lucrătorii de la maga
zinele de confecţii şi de la marile firme exportatoare. Ieri 
s-a anunţat că au declarat grevă un număr mare de z.
dari, precum şi muncitorii de pe ilepurile care încarcă şi 
descarcă mărfurile de pe vapoarele de pe Tamisa. G revele 
mineriilo r  şi metalurgiştilor din South Wales continuă. La 

20• 
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această listă mai trebuie să adăugăm noua grevă a minerilor 
din Resolven etc. etc. 

Ar i obositor să înşir în toate articolele mele difeitele greve 
despre care aflu in fiecare săptămînâ. De aceea voi menţiona 
numai de la caz la caz ace.e greve care prezintă un interes 
deosebit ; printre acestea merită să fie aminit, deşi nu e vorba 
de o grevă propriu-zisă, conflictul în curs dintre poliţişti şi 
şeful lor, siir Richard Mayne. In circulara sa, adresată diferi
telor unităţi .ale forţelor poliţieneşti din metropolă, sir Ri
chard Mayne a interzis poliţiştilor să .nă mitinguri sau să 
formeze asodaţii şi totodată a delarat că e gata să pri
mească el însuşi octce plîngere individuală. Poliţiştii i-au răs
puns că ii consdderă dreptul de întrunire un drept inaliena
bil l englei.lor. Sir Richard Mayne le-a reamintit că lefurile 
lor au fost fixate într-un moment oînd alimentele erau mult 
mai scumpe decît acum. Ei au răspuns că la baza „revendică
rilor lor nu stă numai preţul alimentelor, ci convingerea că 
oamenii nu mai sînt atît de iefini •cum erau înainte" .  

Cel mai remarcabil eveniment din toată această istorie a 
grevilor este declaraţia „Asociaiei amkale unite a marina· 
ctlOT" ,  pe care au intitulat-o declaraţia drepturilor marinari
lor anglo-saxOli. Această declaraţie se referă la legea cu 
privire la marina comercială, oare anulează articolul din le
gea navigaţiei potmvit cruia proprietarii de vse nglezi 
erau obigaţi să angajeze în echipajul vaselor lor supuşi bri
t·ii în proporţie de cel puţin trei pătrimi ; această lege per
mite marinaril or străini să na'igheze de-a lungul coastei 
chiar şi acolo unde vasele srăine nu au acces. AutoriÎ decla
raţiei susţin că aceasta nu e o lege a marinarilor, ci o lege 
a proprietarilor de vase. La introducerea ei n-au fost consul
taţi decît aceştia din urmă . Articolul cu privire la recrutarea 
echipaj elor vaselor a acţionat ca o frînă asupra proprietari
lor, obligîndu-i să se poarte maJi bine cu echipajul şi să 
aibă mi multă grijă de intreţinerea lui. Noua lege îi lasă pe 
marinari icu totul •la discreţia oricărui ofiţer hain. Această 
lege poneşte de la principiul „că toţi cei 17.000 de patroni 
sînt oameni cumsecade, generoşi, plilli de bunăvoinţă şi ama
bilitate, şi că toţi maiinarii sînt nechibzuiţi, răi din ire şi nu 
te poţi înţelege cu ei " .  Marinarii dclară că în timp ce pro
prietarul îşi poate t"imite vasul oriunde i s-ar năzări, ei nu 
au dreptul să muncească deCÎt înăuntrul graniţelor propriei 
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lor ţări, întcit guvenul a abrogat legea na'igaţiei fără a 
stipula în p realabil şi dreptul l or de a se angaja pe vasele 
altor naţiuni. 

„Deoarece p arlamentul i-a 5acrificat pe marinari prrprietarilor de 
vase, noi, ca clasă, trebuie să ne unim şi să luăm măsuri de autoapă
rare" . 

Aceste măsuri constau mai ales în hotărîrea m arinarilor 
de a susţine acele prevederi a1le articolului cu privire la re
crutarea echipajelor de pe vase, care se referă la ei. Totodată 
ei declară că 

„marinarii din Statele Unite ale Americii trebuie să fie consderaţi 
englezi ; se proiectează să li se adreseze chemarea de a spr1j ini uniunea 
noastră. Ţinînd însă seama că dIPă 1 octombrie, cîd va intra î n  vigoare 
legea de mai ss, a naviga în calitate de enqlz nu va mai prezenta nici 
un avantaj, d, dimpotrivă, serviciul pe vsele britanice în timp de pace 
şi în calitate de străin garantează dreptul de a nu fi reorut.t şi de a nu 
servi în timp de război în cadrul flotei de război a maiestăţii-sale, şi 
ţiÎnd sema că libertătile mericane acodă o mai mare protecţie în 
timp de pace, marnarii îşi vor prcun certificate de cetăteni ai Statelor 
Unite de îndată ce vor sosi într-unul din porturile acestei republici• zss. 

Scris de K. Marx la 30 auqust 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune "  nr. 3.873 
din 15 sptembrie 1853 

Semnat : K a r 1 M a r x 
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Krl Max 

Către redactorul ziarului „People's Paper " 209 

Simate domn ! 

Ziarul 1 1Moming Advertiseru din 3 ort. a publicat artdcoJul 
„ Cum trebuie să se s ce istoria (de la un 1orepondnt din 
străinătate) u ,  pe  c are vi-l 1nexăm, şi •a refuzat totdată să pu
blice răllsul meu către „corespI1dntul in strinătate " .  
Vă v d  rămîne îndatorat da că veţi publica în „People' s Paperu 
ambele articole - atît articolul in Rusia oît �i răspnsul meu. 

Al dv. sincer, 
dr. Karl Marx 

Londra. 7 septembrie 

„CUM TREBUIE SĂ SE SCRIE ISTORIA 

(De la un corespondent din străinăitate) 

Bakunn este un agent rus - Bakunin nu este un agent rs. Baku
nin a murit în fortăreaţa Schlisselburq în urma regimului extrem de 
aspru la care a fost sups - Bakunin nu a murit, el mai trăieşte. El a 
fost făcut soldat şi trimis în Caucaz - nu, el nu a fost făcut soldat, ci 
este încă deţinut în fortăreaţa Petru şi Pavel. Acestea sînt ştirile con
tradictorii publicate rînd pe rînd în presă cu privire la Mihail B akunin. 

In zilele noastre, cind în jurul orkărui lucru se face o largă publi
citate, noi aj ungem la adevăr numai afirmînd ceea ce este fals. Dar s-a 
dovedit oare pînă la urmă că B akunin nu se află în solda departamen
tului militar rus ? 

Există oameni care nu ştiu că umanitatea ii face pe oameni să de
piadă unii de alţii, că, eliberînd Germania de sub influenta pe care o 
exercită Rusia asupra ei, exercităm o influentă inversă asipra acesteia 
din umă, aruncind-o din nou în bratele despotismului, pînă ce va de
veni vulnerabilă pentru revoluţie. n zadar am încerca să convingem 
asemenea oameni că Bakunin este unul dintre cei mai puri şi mai g
neroşi reprezentanţi ai cosmopolitismului progrsist. 
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«Caloniaţi, calomniaţi - glăsuieşte un proverb francez , ceva 
rămîne întotdeauna», Calomniile impotriva lui Bakunin, sprij inite în 1848 
de unul dintre prietenii lui, sînt din nou puse în circulaţie în 1853 de un 
ncunoscut. 

(Trădarea vine întodeauna de la ai tăi - spune un lt proverb -, 
şi mai bine să ai de-a face cu un duşmn deştept decît cu un prieten 
prost» . Nu ziarele conservatoare au răspîndit calomniile împotriva lui 
Bakunin, de acest lucru s-a îngrijit un ziar prieten. 

Omenii care pot uita, fie şi numai pentru un moment - şa cum a 
uitat d-l Marx -, că Bakunin nu este făcut din aluatul din care se fac 
spionii poliţiei au, desigur, n simt revoluţionar foarte slab dezvoltat. 
De ce nu a procedat el barem aşa cum procedează de obicei ziarele engleze 
şi nu a publicat scrisoarea emigrntului polonez care aducea învinuiri 
lui Bakunin ? El nu ar fi avut prilejul să regrete că numele lui este le· 
gat de o acuzatie falsă I "  

DESPRE CORESPONDENTUL DIN STRĂINĂTATE 
CARE A SCRIS IN NUMĂRUL DE S!MBĂT Ă AL ZIARULUI 

„MORNING ADVERTISER" 

„Mai bine să i de-a face cu un duşman deştep t  decît cu 
un prieten prost" .  Foarte just. 

Nu este o are il „prieten prost„ acela care se iră cînd 
descoperă că o controversă presupne p ăeri puse şi că ade
vărul istoric nu poate i dedus decH din afirmaţii contra
dictorii 1 

Nu este o are n „prieten pro st" acela c are găseşte n ec esar 
să atace în 1 853 explicaţii de c are Baknin îns.şi s-a declarat 
sa!isfăcut în 1 848, acela care „ aruncă din 11ou Ria în braţele 
desp o.simului " ,  de care ea nu s-a eliberat niciodată, şi c are dă 
drept proverb francez o banală Ji cală latină ? 

Nu este o are n „prieten prost„ acela care afirmă că n 
ziar c are publică o relatare a unui corespondent din străină
tate fără ii n comentar din partea redactorului său „ spri
jină" această relatare ? 

Nu este o are n „prieten prost„ acela care prezintă „zia
rele conservatoare" drept pi1de de „simţ revoluţionar " ,  atunci 
cînd ·acest simţ, în momentele de suprmă încordare, a inven
tat lois des suspects * şi a bănuit chiar p e  oamni ca Danton, 
Caille Desmou1ins şi iacharsis Cloots că ar fi făcuţi din 
„aluat" de trădători ? acela c are îndrăneşte să atace o terţă 

* -- legea suspecţilor. - Nota Trad. 
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persoaină în numele lui Bakuin, dar nu îndirăzn eşte s-l apere 
pe .acesta în nmele s ău propriu ? 

n ncheiere, fie-mi îngăduit să-i deolr amatorului de pro
verbe rsflate că pin preznta închei polemka cu el şi u 
toţi ceilalţi pietni de o seamă cu el i lui Bak:in. 

Londra, 4 septembrie 1853 

Publicat în ziarul 
The „People's Paper• nr. 7 1  
din 1 0  septembrie 1853 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut ll ziar 
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Karl M arx 

* Nota de la Viena. - S.U.A. şi Europa. -
Scrisoarea de la Şumla. - Legea bancară a lui Peel 

Londra, vineri 9 siptembrie 1853 

îI1d v-am comunicat în articolul meu in 30 august 270 
că nota de la :na a fost în fond repinsă de Poartă, deoa
rece modifj,cările p'ip!se de aceasta Il urmă şi oniţia nei 
evacuări p real abile mediate 27 1 nu pot fi co11serate ddt ca 
un ifuz de a satisface pretţiile Rusiei, m fost în dezaoord 
cu înreaga pTesă, care airma că modificările propuse erau 
neînsnate, 1că nici nu merită •să se vorbeaSc ă  de�pre ele şi 
că întreaga chesti.ne poate i considerată ca irezolvată. Oîteva 
zile mai tîrziu, „Morng Ghronicle" i-a iit p e  c rduli 
specJlanţi de bursă u ştirea 1că •schimbările propuse de 
Poartă sînt foarte seioase şi că nu va fi chtar atît de uşor 
s ă se ajungă la n acoro. n moentul de faţă eJisti o singură 
părere, işi anume că întreaga problemă o rientală a evenit la 
punctul i ide plecare, şi această impresie lU a slăbit cîtuşi de 
puţin în urma publicăii în ziarele de !ieri a te.tulJi integral 
al notei ofilciale pe care Reşid,paşa a adresat-o la 1 9  august 
1853 rprez.tnţH Austriei, Franţei, Marii Britamii şi 
Prusiei. 

Nu încape nici o îndoială c ă  împăratul Rusiii va res
pinge „mo ificările" propuse de Turcia. Ziarul „Assemblee 
Nationale" ,  aces.t „Moniteur" p arizian al impratului Rusiei, 
ne informeză de pe acum că, 

,potrivit unor ştiri primite azi la Paris, prina imprsie produsă asu
pra guvernului de la Peteraburq nu este cîtuşi de puţin favorabilă 
schimbări1or prPuse de Poartă. Oricare ar fi hotănîrea acstui guvern, 
trebuie să fim dinainte pregătiţi s-o primim cu sînge rece şi să ne stăpî
nm temerile. Trebuie să avin în vedere că, chir d.că guvenul rus va 
rfuza să accepte schimbările în nota de la Viena, propse de Poartă, 
mai rmîne totuşi psibilitatea nor noi tratative la Costantinopol".  

Aluzia, cupisă în rîndurile de mi sus, că Rusia va în
cerca o nouă amînare a soluţionării )ofhlctului este iconilr
mată e ziarul berlinez „Litographk Corespondnce " .  
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„Guvernul astriac a prezentat impăratului Nikolai un memoriu con
ţinind noi propuneri de modificări, iar în prezent înreprinde demersuri 
pentu a pune capăt crizei pe o cale cu totul diferită de cea umată în 
îcercările de pînă acum• .  

Ziarul vienez „Wanderer" 272 public ă  o scrisoare din Odesa, 
cu data de 26 august, în care se afirmă că „soluţionarea pro
blemei orientale nu este chiar atît de aproape cum îşi încri
puiau unii " .  „Satellite" n Kronstadt afirmă în mod categoric 
că tnupele ruse se pregătesc să ieneze în Principatele dună
rene. 

Este îndoielnic dacă o notă primită din Washington ar fi 
produs în Europa o s enzaţie mai mare decît observaiile dv. 
redacţionale n legătură u căpitanul ngraham 273,  Ele au fost 
reproduse, cu sau fără comntarii, de aproape toate perioi
cele sărptămînale din Londra, de numeroase ziare franceze, 
de „Naion" n Bruxelles, de „Plamnto " in Torino, de 
„Bisler Zeitung" şi de toate ziarele liberale din Gemania. 
Deoarece o serie de ziare germane au reprodus totodată şi 
articolul dv. cu p'ivire la o ali,anţă helveto-am:ană, puteţi 
cnsidera că următorul pasaj intr-n ariool apărut în „Lito
graphic Orrespo11dence" in Berin vă este în parte adre
sat şi dv. 

,,In ultimul timp presa a avut diferite prilejuri de a se ,pronunţa asu
pra teoriei americane a intervenţiei. De curînd, controversele au fost 
reluate în legătură cu afacerea Koszta de la Smirna. Acst incident încă 
nu a fost aplanat, iar ziarele străine, ca şi cele din ţară, examinează posi
bilitatea unei intervenţii a Statelor Unite de partea Elveţiei, în cazul 
cînd aceasta din urmă ar fi amenintată de n atac. Astăzi am primit şti
rea că unele puteri intenţionează să publice o declaraţie colectivă de 
protest împotriva doctrinei de drept internaţional susţinută de Statele 
Unite şi că se p oate conta că aceste guvene vor ajunge la n acord de
plin. Dacă teoria americană a intervenţiei nu va fi respinsă u toată ho
tărîrea, stîrpirea spiritului revoluţionar în Europa se va lovi de un obsta
col de nebiruit. La această ştire putm adăuga faptul important că prin
tre puterile care sînt gata să semneze acst protest figurează şi Franţa• .  

n numărul s ău de maţi, zil „ConsituHonnel" a avut 
grij ă să nu lase nii o îndoială u pivire la acest din urmă 
punct : 

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Reprezentanţii republicii 
americane îl apără p e  Koszta împotriva Austriei nu �n calitatea lui de 
cetăţean l Statelor Unite, ci  în calitate de revoluţionar. Dar nici o pu
tere europeană nu va admite ca principiu de drept internaţional teza că 
guvenul Statelor Unite are dreptul să apere prin forţa armelor revoluţia 
în Europa. n nici un caz nu ste admisibil ca un quvern să fie împie
dicat în exerciţiul jurisdicţiei sale, sub pretextul ridicul că infractorul 
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a renunţat la supuşenia lui, iar in realitate p entru motivul că luptă îm
potriva orînduirii politice a ţării sale, Flota americană nu va reuşi întot
deauna să obţină asemenea victorii uşoare, şi atitudini samavolnice ca 
aceea a căpitnului vasului St. Louis ar putea avea altă dată consecinţe 
foarte grave". 

Ziaul „lmparial" n Sina, piit astzi, pubică urmă
toarele scrisori interesante in Şmla : 

„Şumla, 8 august 1853 

Comandantul suprem, Omer-paşa, şia împărţit cu atîta dibăcie trupele, 
incit la prima necesitate el poate concentra in decurs de 24 de ore, în 
orice punct al Dunării, rupe de infnterie şi cavalerie cu un efectiv de 
65.000 de oameni, precum şi 1 80 de Pise de artilerie. Potrivit unei scri
sori primite din Valahia, tifosul face acolo mari ravagii în rîndurile 
armatei ruse, care de la inceputul campaniei a pierdut nu mai puţin de 
13.000 de oameni. S-au luat măsuri ca morţii să fie îngropaţi noaptea, 
Mortalitatea printre cai ste foarte mare. ln armata noastră nu bîntuie 
nici o boală. Detaşamente ruseşti cu un efectiv de 30 Pînă la 60 de sol
daţi, imbrăcaţi în unifonne moldoveneşti, îşi fac din oind în cînd apari
ţia .pe malul celălalt al Dnării. Generalul nosru cunoaşte toate mişcă
File lor. Ieri au sosit 1 .000 de albanezi catolici. Ei formează avangarda 
unui C0l de 13.000 de oameni, care este aşteptat să sosescă de la o i 
la alta. Ei sînt cu toţii trăqători de elită. Ieri au sosit de asemenea 
3.000 de cavalerişti, toţi oşteni vechi, admirabil înarmaţi şi echipaţi. Nu
mărul trupelor noastre creşte cu fiecare zi. hmet•paşa a plcat ieri la 
Vama, unde va aştepta ssirea trupelor egptne, pentru a le îndrepta 
spre poziţiile pe care urmează să le ocupe. 

Şumla, vineri 12 august 1853 

La 9 august două rgimente de infanterie şi o baterie de artilerie 
uşoară din trupele de gardă ale armatei turce au plecat în direcţia Razgra. 
La 10 august am primit ştirea că 5.600 de ruşi şi-au instalat tabăra pe 
malul Dunării, lingă portul Turtucaia, ceea ce face ca avanposturile 
celor două amate să se afle la o distantă ce nu depăşeşte bătaia puştii. 
Viteazul colonel lskander-bei a plecat în această direcţie împreună cu 
un grup de ofiţeri. Omer-paşa a stabilit legături telegrafice, pentru a 
sigura cartierului general posibilitatea de a fi informat la orice oră din 
zi sau din noapte dspre ceea ce se intî!plă în orice sector al fluviului. 

Deşi n ultimele zile a plouat fără încetare, lucrările de fortificaţie 
au continuat într-un rim intens. De două ori pe zi, la răsăritul şi la 
apusul soarelui, se trage o salvă de artilerie în semn de salut. De pe 
malul celălalt al fluviului nu se aude nimic asemănător. 

Trupele egiptene, după ce vor face carantină la Constantinopol, se 
vor imbarca în direcţia Vama, de unde vor fi kimise la Babadag. Acolo 
le aşteaptă generalul de brigadă lzet�paşa. n districtul Dobrogea-Ovassi 
s-au concentrat 20.000 de tătari, care vor lua parte la război împotriva 
Rusiei. In majoritatea lor, ei sînt foşti migranţi, care au părăsit Crimeea 
în timpul cuceririi ei de către Rusia. Armata otomană, care din zi în zi 
creşte numericeşte datorită sosirii de noi trupe, regulate şi neregulate, s-a 
săturat de inactivitate şi este nerăbdătoare să începă operaţiile mili-
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tare. Nu este exclus ca zilele acestea să aibă iloc o trecere a Dunării fără 
ordin de ss, mai als acum il apariţia ruşilor pe malul opus aţîţă şi 
mai •mult spiriitele. Acum d teva zile, un grup de medici musulmani şi 
creştini a plecat să organizeze spitale militare de tip european la 
Plevna, Razgrad, Vidin şi  Silistra. La 11 august au ssit de la Vama doi 
ofiţeri superiori englezi. Ei au avut o convorbire lungă cu Omer-paşa. 
hsoţiţi de n grup de ofiţeri turci. ei au in>ectat fortifkaţi.le şi au găsit 
că sînt bme .pregătite pentru părare, înzstrate cu suficiente pulberării, 
brutării, rezeve de apă proaspătă etc. Toate fortificaţiile sînt foarte solid 
construite. In rîndurile trJpelor noast"e domneşte cea mai severă 
disdplmă. 

Srl. luni 15 august 1853 

La 13 aqst a sosit de la Costantinopol generalul englez O'Donnell. 
El a avut o întrevedere de două ore cu Omer-paşa, iar a doua zi, îsoţit 
de n aghiotant l comandantului suprem, a plecat să inspecteze fortifi
caţiile. Ieri au sosit de 1la Vna trei baterii şi mari cantităţi de muniţii. 
Mîine vor pleca la Rasova întăriri şi anume : o baterie, două batalioane 
de infanterie şi 1.000 de cavalerişti, Trupele de qeniu lucrează aici la 
refacerea fortifi.caţiilor distruse de ruşi în 1828. Turcia p oate fi absolut 
sigură de armata ei • .  

Joia trecută, oontele de 1itzwilliam a adresat adnării pro
ducătorilor de ouţite in Shifield o scrisoare ·. care protes
tează îpot:va declaraţiei monstuoase făcute ide iteazul 
Palmerston la închiderea sedii parJamentare, în snsul că 
trebulie „ să ne bizuim pe ono•area şi pe însuşirile Personale 
ale împăratului Rusi i " .  

L a  14 ale acestei lni, dJ Disraeli s e  v a  mtili ou alegători 
ăi Ja Aylesbury. n numărul său de ieri, „Daily Newsu a 
publicat n articol .lung şi plicticos n care înceaTcă să com
bată declaraţiile probaile pe c are, după cum presupune zia
ul, dl Disraeli le va face m faţa •alegătoriJor si. Crnd că 
„Dalily News" air face mult mai bine să lase asemenea perfor
mllţe pe seama vlerabiluliui său strămoş - reista londo
neză „Pnch" 274• 

Acum cîteva zile Banca ngJieii a ridicat dn nou scontul, 
ntru a patra oară u ncepere dn inuarie a.c. a 4 sep
temb.e el a fost ixat la 4°/o. Gazeta londoneză „Sun u 27; 
exclmă în legătură u a1ceasta : 

„S-a făcut încă o încercare de a reduce miiloacele de circula/ie ale 
tării, încă un efort pentru a stăvili creşterea prsperităţii naţionale".  

Pe de altă prte, iarul se consolează •CU gîn1ul că în ma 
legii bancare di11 1 844, adop_tată din iniţiativa lui Peel, Banca 
Anglii a pierdut o mare parte n puterea ei nefastă. 
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„Sn "  se ÎŞală atît n temerile cit şi in seranţele sale. 
Banca Angliei este tot atît de pJţin capi)iJă să măească sau 
să Testrîngă ·circulaţia bănească a ţăril , ca şi oicare altă 
bancă. Cit priveşte •adevrata putere nefastă pe care 'O posedă 
această bancă, departe de a fi fost slăbită, ea a fost, dimpo
trivă, sporită prin efectul legiii Peel n 1844. 

Deoarece legea bancară din 1844 este în general greşit 
înţeleasă şi deoarece în condiţiile crizei care e aprnJie efec
tele eJ vor avea o import.tă foarte mare nu numai pentru 
Anglia, ci şi pentru întreaga lme comercială, voi expune pe 
scurt trăsătuile esenţiale ale aces!d legi. 

Legea PeeJ in 1844 poneşte de la presupunerea că unica 
circulaţie b ănească nunală este d1cul1aţia banilor de metal ; 
că preţurile sînt reglate de cantitatea de bani aflată în circu
laţie ; că în cazul cînd în circulaţie se află exclusiv bani de 
meta'l, 1oantitatea de bani aflată în circu[aţie creşte în cazJl 
unui Urs de schimb favorabil! şi a unui alux de aur şi des
creşte în •cazul unui curs de schimb deiavorabil şi a unui Te
flux de aur ; că o irculaţie de bncnote rebuie să copieze 
fidel iculaţia banilor de mebil ; că de •aceea trebuie să existe 
o anmită 1concordanţă între variaţiile 1can1Jităţii de aur in 
sJbsolurile Băllcii Angliei ·şi v ari•aţiile cantităţii de bancnote 
eise de ea şi care circulă în rînduriQe popJlaţiei ; că emi
simea de bancnote rebuie să cres•că în ozul unui cus de 
schimb favorabil şi să descrească 1în azul unui cus de schimb 
defov0rabil ; în sfîrşit, 1că Banca Antliei poate ontrnla can
titatea b ancnotelor ei aflate în 'Cirulaţie. 

Prinre aoeste prmise nu există liii llla care să nu fie 
complet falsă şi care să nu le oontraztisă de fpe. Chiar în 
oazJl cînd în circulaţie se allă eclusiv bi de metal canti
tatea de b ani ailată în droul·aţie niar putea deermina preţu
ile, după cum n-ar putea deten.na nici număll tranzacţiilor 
comeriale şi industrile ; dimpotrivă, preţuriQe x detemina 
cantitatea de bani flată în Ci1culaţie. Un 1cus de schimb de
favorabil şi un •reflux de aur nu ar duce la descreşterea ircu
l aţiei băneşti nki n cll cînd în circu'laţie se află exdusiv 
b ani de meta'l, deoarece nu ar ifluen�a cantitatea de bani 
alată în !Circulaţie, -ci numai cantitatea de bani allată în re
zervă, fiind depusă [a bănci sau tezami;ată de paricula.i. Pe 
de altă parte, un curs de scimb favorabil şi afluxul de aur 
care-l Î!soţeşte nu ar spori banii laţi în cirouQaţie, d banii 
depuşi la bănci sau tezaurizaţi de pari1cu�ari. De aceea legea 
lui Peel, pI1ind de la o ooncepţie greşită despre circulaţia 
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b anilor exclusiv de metal, ajunge în mod firesc la o copiere 
greşită a aces tei concepţii în domeniul dTculaţiei banilor de 
hîrtie. Insăşi ideea ·c ă o bancă de emisiune poate controla can
titatea de b an cnote PUSe de ea în aircUllaţie este complet ab
surdă. O banc ă care emi te bancnote convertibile în aur, sau 
în general b ancnote avans ate pe bază de garanţii co
merciaile, nu are posibi1itatea să extindă proportiile fi
reşi a1le drculaţiei sau să le reducă măcar cu o singură 
bnnotă. O bancă poate, ce. drept, să emită orice cantitate 
de bnano te în misura în care clienţii ei le accep t ă  ; dar dacă 
acestea nu sînt necesare în circulaţie, ele vor revei l a  bancă 
sub formă de depune., sau pentru plata unor datorii, s au 
pentru a i schimbate în bni metallici. 1Pe de altă parte, dacă 
banca r intenţiona să reducă în mod forţat emisilea de 
bannote, depnerile făcute l a  ea ar fi retrase în măsura ne
cesară pntru a umple golul �vit în coculaţie. Aşadar, banca 
nu are nici o putere asupra cnităţii de bani flate în circu
l aţie, oricare ar ii posibilităţile i de a abuza de capitalul 
altor pers oane. Aş a, de pildă, deşi în Scoţia activitatea băn
cilor nu cnoscuse de fapt nici lll fel de .restr.cţii înainte de 
1845, iar :numărul băncilor crescuse Clllsiderabil începînd din 
1825, circulaţia b ănească s căzuse totuşi, astfel încî t p e  cap de 
locuitor revnea numai 1 1. st. (în baJi de hîrtie) , Il timp ce 
în Angli a revneau pe 1cap de locuitor 2 I.st . ,  şi aceasta în 
ciuda faptului că în Anglia întreaga circulaţie a unitţilor mo
netare sub 5 1. st .  era în bani metalici, în timp ce în S coţia 
era în bi de hîrtie. 

Este greşită ideea că cuantumul banilor laţi în irculaţie 
trebie să corespndă p roporţiilor rezervi de aur. Dacă re
zerva de aur din piliţele nei bănci oreşte, această bancă 
va înceroa desir prin toate mijloacele s ă  poirească circu
laţia bancnotelor ei, dar, după cum şim din experinţă, efor
turi.e ei vor i zadanic'. Int1e 1841 şi 1 843 rezerva de 
aur a B ncii Angliei a cresout de la 3.965.000 I .st. la 
1 1 .054.000 l.st. ,  d ar suma totală ia bannotelor ei aflate în cir
culaţie a scăzut de la 35.660.000 I.st.  fo 34.094.000 I .st. La 
25 martie 1 845, Banca Frnţei avea în ir·culaţie bannote in 
sumă de 256.000.000 fr. ,  la o rezewă de am de 234.000.000 fr. ,  
p e  cind la 25 marie 1846 e a  avea n irulaţie b ancnote n 
sumă de 249.404.000 r., la o rezervă ide aur de numai 
9.535.000 fr. 

Nu mai puţin eronată este ·şi presupunerea că irculaţia 
bănească intenă trebuie să descrească în cazul nui eflux 
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de aur. n momentul de faţă, de pildă, n ip ce refluxul de 
aur continuă, l a  monetăria statul.i au ost aduse 3.000.000 de 
dolari pentru a fi adăugaţi la Circulaţia bnească a ţării. 

Dar cea mai mare eroare este ,aceea .care se bazează pe 
presupunerea că cererea de împrumutui b ăneşti, adică de 
împmuturi de icipital, trebuie să însne totodată o cerere 
de tijloace suplimntare de iroulaţie bănească, ca şi cum 
majoritatea covîrşitoare a tranzacţiilor comerciale nu s-ar 
efectua prn cambii, ceruri, acrediive, operaţii de cliring şi 
alte forme de Gedit, cae 11u au ii o legătură cu aşa-zisa 
circulaţie. Cel mai bn crite1iu pntru aprecierea creditului 
de c are se bucură o b aJcă este mărimea taxei de scont pe 
piaţă, i ar mijlocul cel mai efiint pentru stabilirea cuantu
mului operaţiilo- efectuate de o ban c ă  este circulaţia poliţe
lor care urmează să fle scontate. Să folosim acst dublu crite
riu de ap reiere. Intre martie şi sptembrie 1845, cînd, o dată 
cu febra speculaţiilor, cpitalul fictiv atinsese punctul ul
minant şi ţara fusese lite'almete inundată cu tot felul de 
operaţii de mari proporţii, taxa scontului era de aproximativ 
21/20/o, iar irculaţia bnnotelor apro ape staţionară, în timp 
ce mai tîrziu, în 1847, cînd taxa scontuli a aj ns la 41/20/o, 
cînd •pre�ul acţiilor a scăzut la minimum, iar lipsa de credit 
a luat pretumdeni o amploaire neobişnuită, circulaţia bancno
telor a atins ivelul ei maxim. 

La 17  puie 1847 rculaţia bncnotelor Bănci Angliei a 
fost de 21 . 152.853 l. st., la 1 5  mai 1 847 de 1 9.998.227 Lst. şi l a  
21 ·august 1 847 de 18 .943.079 I .st. , dar, n timp ce s-a produs 
această educere a circulaţiei, taxa scontuli Pe piaţă a 
scăzut de la 70/o şi 8P/o la 5°/o. .re 21 august şi 23 foctom
ie 1847 irculaţia bailor a crscut de la 18.943.079 I . st. l a  
21 .265 . 188 l.st. I11 acelaşi i p  taxa sco.tului pe piaţă a 
crescut de la 50/o l a  8o. La 30 octombrie irculaţia bancnotelor 
era de 21 .764.085 I.st., iar dobînda care se plătea pe Lombard 
Street se ridicase la 1 00/o. Să luăm n alt exemplu : 

B A N C A  A N G L I E I  
Poliţe prezentate la scont 

La 18 septmbrie 1846 . . . . 12.323.816 I. st. 
La 5 aprilie 141 . . . 18.621.1 16 „ „ 

Bancnote ln c!rcula!le 
20.922.232 I. st. 
20.815.234 " " 

Pn ume, în iprrne 1847 împumuurile bancare erau 
u 6.000.000 I.st. mâ mari decît in septmbrie 1 846, dar au 
fost ealizate cu o •cantitate mi mică de bnnote în circulaţie. 
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După oe m expS prinipiile generale .aJe legii Peel, trec 
acum la detalilile ei p-actice. Această lege pomeşte de la pre
misa că o cntitate de bnote in smă de 14.000.000 I .st. 
consituie mimul necesar l 'Circulaţiei banilor. Toate banc
notele eise de Bnca Angliei peste icestă lă trebuie 
să ibă drept 1acoperire o rezervă corepunzăto are de aur. 
Sir Robe•rt Peel şi-a închipuit că a descoperit în domeniul 
emisinii bncnotelor un principiu automat care determină 
cu o precizie mecanică cantatea banilor laţi în iculaţie şi 
care o măreşte sau o restrînge exiact în măsura în care rezerva 
de air creşte sau scade. Pntru a ipJi.ca n practic ă acest 
principiu, banca a fost împăţită l două departmne : de
partamentul de emisiune şi departml bancar. Primul este 
pur ş i  simplu o fabică de bncnote, iar cel de-al doilea re
prezintă b anca prpiu-zisă, ·care pimeşte depuneile statului 
şi ale pUibliilui, plăteşte di'idende, scontează poiţe, a.cardă 
îprumutri şi fectuează ·Il gneral operaţii u clientia, ca 
ori-ce altă nsirtuţie bancară. Departamentul de es[le trans
mite bannotele sale departamntului bncar pînăi la C.CU
renţa sumei de 14.000.000 'I .st. plus valorea rzervi de aur 
din pini�ele băncii. Dprtamentul bncar pune n irculaţie 
bancnotele î. rinduile publicului. RezeVa de ' nece
sară pntru acoperirea bncnotelor mise peste suma de 
14.000.000 1.st . rămîne la departamntul de isiUlie, rnstl 
fiind predt departamntului bncar. n cazul cînd zerva 
de aur scade im aş a măsură ·incit lU mai •acoperă bancnotele 
alate în circulaţie ce depăşesc Sla de 14.000.000 I.st. ,  banc
notele care se întorc la dpartamentul b ancar în •cadul achi
tării împrumuturilor sau sub fomă de depuneri nu se mi emit 
din nou şi nici nu se înlouiesc, i se nu.ează. De pildă, dcă 
s-ar afJa Îl circulaţie bancnote im sumă de 20.000.000 J.st., ir 
rezeva metalică nu ar fi lecit de 1.000.000 I .st., ş i  dacă în 
aceste coniţii s-ar produce lll reflux de 1 .000.000 1.st. ,  toată 
rezerva de raur ar trebui s ă  treică la departmnul de ei
siune, iar în departaenbul bncar nu ar mai rămîne âci o 
mondă de auT. 

Aici se vede limpede că tot acest meclism are, pe de o 
p arte, n caracter iluzoriu, iar pe de altă parte, un caracter 
extrem de nefast. 

S ă  luăm, de pildă, rapoartele Bnii Angliei d. buletinul 
de vinerea trecută. a ubrica „Dpartamnbul de i
siUle" se rată că bancnot!le flate . circulaţie [nsumează 
30.531 .650 I .st. , adică 14.000.000 ·I.st. pJus 16.962.9 18  I.st. ,  ul-



Nota de la Viena. - S.U.A. şi Europa 321 

tima cifră corespunzînd rez ervei de aur din ulima siptăm�nă. 
Dar dacă veţi cerceta rubrica „D epartamentului bancar " ,  veţi 
descoperi în acivul său bllcnote în sumă de 7.755.345 I .st. 
Aceasta este partea in to talul de 30.53 1 .650 I .st.  pe care pu
blioul n-a accptat-o.  Aşadar, a.cţinea principiului automat 
se rezumă la transferrea sumei de 30.531 .650 I .st. în 
bannote de la dep artamentul de emisile la departrnentul 
b ancar. D ar acolo ele rămîn nemişcate. De îndată ce departa
mntul banca:r ine în contact cu publicul, cantitatea banilor 
în circuJţie este reglemntată nu de Legea Peel, ci de nevoile 
vieţii ecom.omice. De aceea a1cţiunea principiului automat nu 
dep ăşeşte cadrul subsolurilor b ăncii. 

Pe de altă p arte, există momente în care Bnca Angliei, 
datorită poziţii sale excepţionle, exercită o influe1ţă reală 
nu numi apra comerţului nglez, i şi asupra celui mon
ial. Aceasta se .tîmplă în perio adele în care doneşte o 
lipsă generală de credit. In asemenea perioade, urdnd -
în confolitate cu dispoziţiile legii Peel - inimul taxei de 
scont în funcţie de refluxul de aur şi refuzînd să aco rde îm
prumuturi, banca poate deprecia efectele de stat, p o ate pro
vo c a  sc ăderea preţurilor tuuror mărfurilor şi poate agrava 
într-o măsură fo arte mare consecinţele dezastuo ase ale unei 
crize comerciale. Lntervnind pentu a opri refluxul de aur 
şi a scimba cursul s cimbuli, ea po ate transfoma orice 
stagnare comercială într-un periool pentu circulaţia bnilor. 
ln felul acesta a pro cedat Banca ngliei în 1 847 şi a fost obli
gată să pro cedeze astfel în virtue a legii Peel. 

Dar asta încă nu e totul. In orice insituţie bancară, difi
cultatea cea mi mare nu o constituie cantitatea de bancnote 
aflată în circulaţie, ci cantitatea de bannote şi de monedă 
metalică deţinută u titlul de dpuneri. Bncile olandeze, de 
pildă, aveau înainte de 1 845 - după um a declarat d-l An
derson în faţa unei comisii a Camerei comunelor - depneri 
în sumă de 30.000.000 I .st .  şi nu.mai 3.000.000 I . st. în circul aţi e. 

,.In toate crizele comerciale - spune d-l A. B aring -, de p ildă în 
timpul crizei din 1825, cererile cele mai amenintătoa:re veneau de la 
depunători, şi nu de la detinătoril de bancnote" . 

In prezent, cînd legea Peel reglementeaz ă cantitatea 
de aur ·Care trebuie ţinută în rezervă pentu peschimbarea 
bncnotelor în aur, directori u dreptul să dispună de depu
nei cum cred i de cuviinţă. Ba .mai mult : ÎJseşi ispoziţiile 
acestei legi, aşa ·cum am arătat, pot sili deptamntul bancar 

21 - Marx-Engels, Opere, voi. 9 
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să suspende restituirea depunerilor şi plata dividendelor, în 
timp ce o anumită cantitate de aur va zace în sJbsolurile 
departamntului de emisiune. Aş a s- a şi întîuplat efectiv în 
1 847. Departamentul de emisiune dispunea de o rzervă de 
61 .000.000 I.st. în aur într-un momnt cînd departamentul 
bancar a fos t  s alvat de l a  faliment numai d atorită intervenţiei 
guvernului, care la 25 o ctombrie 1847 suspndase pe propria 
sa răspundere aplicarea legii Peel. 

Astfel, rezultatul legii Peel a fost acela că în timpul 
crizei din 1847 Banca ngliei a s chimbat de treisprezec e ori 
taxa de s c

.
ont, pe cînd în cursul crizei din 1825 a s chimbat-o 

numai de două oi ; aceleiaşi legi i se datoreşte apoi şi faptul 
că în toiul cizei B anca ngliei a provocat o serie de panici 
financiare în ap rilie şi în octombrie 1847, precum şi faptul că 
departamntul bancar ar i fost nvoit s ă-şi înceteze activi
tatea dacă aplicarea acestei legi nu ar fi fost sSpendată. De 
aceea putem afirma cu toată certituinea că legea Peel 
va agrava vicisitudinile şi acuitatea crizei care se apropie.  

Scris de K. Marx la 9 septembrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune •  nr. 3 .881 
din 24 septembrie 1853 

Se tipăreşte după textul 
ap ărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Londra, mart! 13 septembrie 1853 

In ultimul său număr, ziarul 1 1Sunday Times u 21e a publicat 
o depeşă a lordului Clarendon 1către sfr H. Seymour, prin care 
se dă răspuns la nota din 2 iulie a contelui Nesselrode. Depeşa 
este datată 16 iulie şi nu reprezintă decît o s implă 1 1doubliere " * 
a răsp un sului d-lui Drouyn de Lhuys. Autorul unei corespon
denţe publicate sîmbăta trecută în „Leader u se exprimă în 
următoarea manieră .curaj oasă despre 1 1 antagonismul " dintre 
lordul Aberdeen şi lordul Palmerston : 

„Lordul Aberdeen n-a fost niciodată în stare să priceapă prefăcătoria 
lordului Palmerston ; el nu-şi dă seama că, datorită acestei prefăcătorii, 
lordul Palmerston a reuşit întotdeauna să promoveze neslinjenit politica 
prorusă, mai bine chiar decit  însuşi lordul Aberdeen„. Lordul Palmerston 
îşi ascunde cinismul sub masca înclina/iei spre compromis„. Lordul Aber
deen, spre deosebire de lordul Palmerston, îşi exprimă convingerile 
deschis„. Lordul Palmerston îşi dă seama de avantajele pe care le ofera 
discuţiile despre intervenţie fără o intervenţie efectivă, pe cînd lordul 
Aberdeen nu-şi dă seama de acest lucru .•• Cunoscînd îndeaproape clasele 
guvernante, lordul Aberdeen ştie cum se obţin locuri şi cum se cumpără 
voturi, şi de aceea nu vede în constituţia engleză cea mai perfectă dintre 
instituţiile umane ; socotind că populaţia Europei continentale nu este 
mai prietenoasă şi mai cinstită decît populaţia Marii Britanii, el nu 
insistă pe lingă guvernele de pe continent ca ele să desfiinţeze despo
tismul părintesc în favoarea autoguvernării claselor diriguitoare„. Lordul 
Aberdeen ştie că puterea Marii Britanii se bazează pe subjugarea altor 
naţionalităţi şi priveşte cu dispreţ o politică externă care se preface 
a nutri simpatii pentru nationalitătile care luptă. Lordul Aberdeen nu 
vede de ce Anglia, care a cucerit şi a jefuit India şi care o asupreşte 
chiar spre binele locuitorilor ei, ar trebui să-l urască pe ţarul Nikolai, 
care este un despot bun pentru Rusia şi care asupreşte Polonia spre 
binele evident al locuitorilor ei. Lordul Aberdeen nu întelege de ce 
Anglia, care a înnăbuşit o serie de răscoale Sn Irlanda, ar trebui să 
urască fanatic Austria pentru că ţine sub jugul ei Ungaria, şi ştiind că 
Anglia impune Irlandei cu forta o biserică străină, el înţelege dorinţa 
fierbinte a papii de a·l înscăuna pe cardinalul Wiseman la Westminster. 
EI ştie că noi am purtat război cu cafrii şi nu consideră că Nikolai 

* - 11duplicat • ,  "copie" . - Nota Trad. 
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ar fi un tic ălos pentru că îşi decimează armata iin războaiele cu cauca
zienii ; el ştie că noi trimitem periodic rebeli ca Mitchell şi O'Brien în 
ţara lui Va.n Dinen şi nu se îngrozeşte din cauză că Ludovic Napoleon 
a înfiinţat o ocnă la Cayenne. Cînd trebuie să scrie guvenului napolitan 
dspre problemele Siciliei, el nu cade în liberali. extatic, deoarece ţine 
minte că Marea Britanie are un prconsul la Corfu„. Ce bine sînt orîn
du.te toate în acest guvern de coaliţie, care îl are şi pe lordul Aberdeen 
pentru acţiuni proruse, şi pe lordul Palmerston pentru cuvîn tări în spiri
tul politicii b ermondseene " .  

C a  dovadă că n u  am subapreiat eroismul Elveiei *, p o t  
cita o scriso are adresată d e  Consiliul e i  federal autorităţilor 
cantonului Tessin, în care se arată că 

„ afacerea capucinilor 277 este o chestiune pur cantonală ş i  că, în con
secinţă, cantonul Tessin trebuie să hotărscă el însuşi dacă preferă să 
reziste şi să se expună în continuare măsurilor aspre ale Austr.iei sau să 
ceară guvernului reluarea tratativelor" .  

Aceasta înseamnă deci c ă  Consiliul fsderal elveţin în
cearcă să reducă diferendul său u Austria a propor.ile unei 
imple chestini cantonale. Acelaşi Cmsniu a dispus recent 
expulzarea italienilor Clemeni, Casso l a  şi Grillenzoni, cu toate 
c ă  j uraţii de la Chur i-au achitat de aozaţia c ă  ar fi ajutat pe 
răsculaţii de l a  Milano 2 7 8  transpo r tînd arme p este graniţa 
cantonului Tessin. 

Se pare că spijinul pe c are englezii îl acordă templului 
li Jrgemaut încă .U ·a fost sistat complet. La 5 mai 1852 
Consiliul directorilor a trimis uvernatoului Indiei următoa
rea depeş ă : 

„Ne menţinem părerea că ar fi de dorit ca uvernul englez să fie 
scutit de orice legături cu acst templu şi vă împuternicim să luaţi mă
surile corespunzătoare p entru atingerea acestui ţel Prin sistarea oricărui 
ajutor bănsc leriodic ân folsul templului, plătind în schimb compen
saţii d efinitive tuturor persoanelor care ar putea avea dreptul la ase
menea d espăgubiri în virtutea unor obligaţii sau înţelegeri din trecut, 
intenpretate într-un sens larg" . 

D ar pînă la 1 1  aprilie 1853 autorităţile din India nu făcu
seră nimic în această direcţie, •chestiunea rămînînd în sus
p ensie. 

O sptămînă întreagă a durat ancheta o rdonată de guvern 
p entru ce1cetarea acteloT de oruzime comise 'Împ otriva deţinu
ţilo r  de la închiso area din Bi1lingham şi care i-au dus pe unii 
dintre ei la sinucidere, i ar pe alţii l·a încercări de slinucidere. 
Zguduiţi de atro citţile descope'ite, c are .U sînt cu nimic mai 

* Vezi volumul de fată. pag. 1 17-1 18. - Nota Red. 
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prej o s  de ceea e se p etrece într-n carcere duro * austriac 
sau nap'litan, sîntem, pe de altă p arte, surprinşi de încxderea 
o arbă iu c are m agistraţii c are u vizitat închisoarea au prt
mit depoziţiile p ărţii interesate şi de extrema lor indiferenţă 
faţă de victimele cruzimilor. n solicitudinea lor pentru temni
cerul barbar, i au mers atît de departe, ncît îi nunţau u 

regularitate data vizitei lor. Vinovatul principal, locotenentul 
Austin, este unul dintre a ceia pe c are, în lucrarea sa „lndti
sori model " 279, Carlyle i-a numit adevărate c ăp eteii de vaga
bonzi şi de ·criminali. 

U.a dintre p ro blemele la o rdinea zilei este aceea a moralei 
societăţilor feroviare. Pe biletele de ·călătorie pe care le pu
ne în vînzare, consildul de administraţie al căii ferate York
shire-Lancashire anunţă în mod expres că el 

„nu poartă nici o răspundere juridică p entru accidentele de orice fel 
care s-ar putea produce din propria sa lipsă de prevedere sau din 
neglijenţa angajaţilor săi " .  

ln acelaşi timp, membrii consiliului d e  administraţie a l  căii 
ferate Billilingham-Shrewsbury au 1compărut sîmbătă în faţa 
tribunalului vicecancelarului sub acuzaţia de a fi îşelat pe 
propriii lor acţionari. Intre cădle ferate Great-Western şi Noh
Westen are loc o luptă p entru înghiirea căii ferate mnţio
nate mai sus. lntrucît majoritatea acţionarilor se pronI1ţă în 
favoarea fuziunii cu calea ferată North-Wester., n timp c e  
membrii consiliului de administraţie sînt pentru înglobarea 
în Great-Western, aceştia n urmă s-aru gîndit să folosească 
un număr de acţiuni ale societăţii, care le fuseseră date în 
custodie, p entru a-şi procura voturi fictive. n acest scop ,  
acţiunile a u  fost trecute p e  numele unor deţinători nominali 
- în cîteva cazuri fără ştirea persoanelor de ale c ăror nume 
s-a făcut uz, printre acestea igurînd chiar şi n copil de nouă 
ani -, şi aceşti deţimători, fără a !cita contravalo area acţiu
nilor, le-aru p redat din nou membrilor consiliului de aminis
traţie, eliberîndu-le totodată, ca acţionari nonali, mandate 
de votare care să le asigure o majoitate în favoarea fuzio
nării cu c al ea ferată Great-Westen. Preaînţeleptul j udecător 
a constatat că „ar fi greu de imaginat o înşelăorie mai revol
tăto are şi mai grosolană, iar felul m a fost pus în aplicare 
planul este şi mai grosolan " .  Făcînd ·această reflecţie, l a pus 
n libertate pe autori'i înşelătoii, cum se întîmplă de obicei 

* - temnit ă.  - Nota Trad. 
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cînd infractorii fac parte din rîndurile burgheziei, în timp ce 
un proletar sărac ar fi fost trimis cu siguranţă la ocnă dacă ar 
fi săvîrşit un furt de peste cinoi lire sterl'ine. 

Este interesant de observat cum indignarea publi!cului 
englez se manifestă cînd împotriva moralei magnaţHor indus
triali, cînd împotriva celei a proprietarilor de mine, cînd 
împotriva moralei micilor negustori de narcotice falsificate, 
cînd împotriva celei a proprietarilor de căi ferate, care au luat 
locul tîlharilor la drumul mre, azi ieşiţi din modă, într-un 
cuvînt împotriva moralei diferitelor grupuri de capitalişti. 
Dacă privim însă toată clasa în llsamblu, 1capitalul are p e
semne o morală proprie, un fel de 1lege supremă dictată de 
raison d'etat • , în timp ce morala obişnuită este considerată 
a fi bună numai pentru săraci. 

Reformatorii parlamentari din rîndurile adepţilor ş colii din 
Manchester par să se afle într-o situaţie extrem de delicată. 
Dezvăluirile făcute în cursul ultimei sesiuni p arlamentare s-au 
referit aproape exclusiv la abuiurile ilectorale săvî1şite în cir
cumscripţiile electorale orăşneşti, şi chiar în oraşe mari ca 
Hull, Liverpool, Cambridge şi Cllterbury. Misitul electoral 
liberal Coppock a mărturisit într-un acces de sinceritate : 
„Cum a fost St.  Alban, aşa sînt toate celelalte circumscrip tii 
electorale orăşeneşti " .  Acum oiigarhia se gîndeşte s ă  folo
sească aceste dezvăluiri p entru a efectua o reformă în avan
tajul comitatelor şi în dauna circumscripţiilor electorale oră
şeneşti. Reformatorii manchesterieni, care ar dori o extindere 
a dreptului de vot nu p entru toată lumea, ci numai în limitele 
oiroumscripţiilor electorale orălşeneşti, trebuie, desigur, să 
amuţească în faţa unei asemenea propuneri. Te cuprinde mila 
cînd vezi um organul lor, „Dahly News u ,  depune eforturi 
pentru a ieşi din această încurcătură. 

La 14 ianua.rie 1 846 taxa de scont a B ăncii Angiei a fost 
majorată la 31/2°/o, la 21 ianuarie 1 846 la 4°/o şi abia în aprilie 
1 847 a ajuns la 50/o . Se ştie însă că, în ultime[e trei săptămîni 
din ap1ilie 1 847, 1au fo st sistate aproape toate operaţiile de 
credit. In 1 853 maj orarea taxi de scont a B ănciii Angliei a 
avut un ritm mult mai raipid. De la 20/o, cit era la 24 aprilie 
1 852, ea s-a ridicat la 21/20/o la 8 ianuarie 1853, la 30/o la 22 
ale aceleiaşi luni, la 31/20/o la 4 'iunie, la 40/o la 1 septembrie, 
şi în prezent au şi început să circule în oraş zvonuri că în 
curînd va i majorată la 50/o. In noiembrie 1846 preţul mediu 

• - ratiunea de stat. - Nota Trnl. 
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al grîului a fos t  de 56 de şilingi şi 9 pence cuarterul ; în ulti
mele săptămîi din august 1 853, el a ajuns 1la 65-66 de şilingi. 
Cam în aceeaşi perio adă a anului trecut, 1în subsolurile Băncii 
Angliei 

se aflau . 
acum se află 
diferenta fiind de 

. 21.852.000 1. st. 
. 16.500.068 „ " 
. 5.351 .932 I. s l. 

Acum două săptămîni, rezerva de aur a sc ăzut u 208.875 I .st.,  
iar siptămîna trecută cu 462.852 I.st. Efectul asurpra preţmilor 
la bursa de efecte a fo st imediat, oursurile tuturor hîrtiilor de 
valo are scad. In cronica financiară a ziarului „Times "  de 
miercurea trecută Citim : 

„In ciuda depresiunii, pe piata hîrtiilor de valoare cambiile emise de 
tezaur continuă să fie scontate cu 2 % , cu o primă de 1 % , dar s-a creat 
impresia că, pentru a le menţine preţul, ministrul de finanţe a dispus 
achiziţionarea lor pe socoteala guvernului şi, d.tă fiind lipsa oricăror 
fonduri imediat disponibile pentru acest scop , vînzarea concomitentă de 
hîrtii de valoare de 3 % în dauna caselor de economii" .  

Aceasta ar fi  într- adevăr o lovitură de maestru a d-lui 
Gl adstone I Să vîndă rente consolidate la un preţ scăzut, să 
cumpere la n p reţ :"idioat cami emise de tezaur şi să piardă 
j umătate din venitul de pe urma hîrtiilo r  de 3°/o, preschim
bîndu-le pe c ambii emise de tezaur care nu aduc decît ceva 
mai mult de P/20/o. 

Cum se explică faptul că situaţia defavorabilă a cursului 
de s chimb şi reducerea rezervei de all cincid cu o creş tere 
fără p recednt a exportului englez, care pînă la sfîrşitul anu
lui va depăşi cu 16.000.000 I. st. ·chiar şi exportul din 1 852 ? 

„Intrucît la e.portarea mărfurilor noastre acordăm credite lumii în
tregi, iar pentru mărfurile importate plătim cu bani peşin, lărgirea con
siderabilă a comertului nostru trebuie în mod inevitabil să creeze la un 
moment dat o balanţă de plăţi foarte defavorabilă .pentru noi ; dar toate 
aceste sume se vor întoarce la noi atunci cînd va expira termenul cre· 
ditelor pe care le-am acordat în cadrul exportului nostru şi cînd pentru 
achitarea mărfurilor exportate ni se vor face respectivele remiteri de bani" .  

Aşa scrie „Economist " .  Potrivit acestei teori, dacă expor
tul din 1 854 îl va depăşi pe acela din 1 853, cursl s chimbului 
va trebui să rămînă defavorabil Angliei, şi o c riză comercială 
va i singul mij loc de reglare. „Econolist" consideră că 
nu p o ate i vorba de crahuri ca aicela din 1 847, deoarece, spre 
deosebire de ceea ce a fo st atunci, în prezent nu se investeşte 
în căi ferate etc. o p arte considerabilă din capital. El uită că 
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s e  investesc capitaluri în fabrici, maşini, vapoare etc. Pe de 
altă parte, „ Observer " se plînge că se fac „investiţii nechib
zuite în căi ferate s trăine şi în alte întrep.1deri de Ilatură 
foarte îndoielnic ă  şi suspectă" . „Economist" crede că, în mă
sura în care este vorba de Eumpa, p reţurile ridi c ate la cereale 
ar putea să exercite asupra extinderii operaiiilor comerciale o 
binefăcătoare acţiune de frînare, dar că pieţ�le din America 
şi din Australia etc. sînt sigure. In acelaşi tmp „Times" dă 
asigurări că Îllcordarea de pe piaţa financiară de la New York 
va uce la o frînare binefăcătoare a trnzacţiilor cu America. 
„Leader" exclamă : 

1 1Nu trebuie să contăm pe acelaşi volum de comenzi din Statele Unite 
ca cel de pînă acum " .  

Rămîne AustraLia. Aici intervine „Observer" : 

"Exportul a fost extins dincolo de orice limite rzonabile. ln legă
tură cu cele 74.000 de tone de mărfuri sosite în prezent la Londra spre 
a fi eipediate în coloniile din sud, ştirile defavorabile primite de noi de 
la AdelaLda, Melbourne e;c. se confirmă. Nu se poate nega că perspec
tivele actuale nu sînt promiţătoare" . 

Cît priveşte piaţa chineză, toate relatările sînt nnime în 
a c onstata că acolo există o putenică tndinţă de a vinde, dar 
o tot atî t de putemică tendinţă de a se abţine de la orice 
cumpărări, întrucît metalele pre�ioase ·sînt tezaurizate ; şi nu 
p oate fi vorba de vreo schimbare a ac estei stări de lucruri 
atîta timp cît işoarea revoluţionară din aest uri aş imperiu 
nu-şi va fi atins ţelul. 

Dar p iaţa ntenă ? 

„La Manchester şi în împrejurimile sale, un mare număr de ţesători 
care luorează la războaie mecanke au umat exemplul celor din 
Stociport şi au declarat grevă pentru a obţine un spor de salariu de 10 % „ .  
Căpeteniile din fabrici vor descoperi probabil, încă înainte de sfîrşitul 
ienii, că problema care se va mne nu va fi aceea a acceptării nui spor 
de 10 % , ci aceea dacă fabricantu vor consimţi la reluarea lucrului cu 
menţinerea nivelului actual al salariilor". 

n asemnea termeni fără echivoc, „Morong hronicle " 
face aluzie la restrîngerea iminentă a pieţei interne. 

Am scris în repetate rînduri despre uriaşa extindere a 
vechilor fabrici şi despre ritmul fără precedent n care se 
construiesc noi fabrici. V-am relatat despre nele întreprin
deri nou construite care formează acum, aşa-zicind, întregi 
oraşe industriale. Am arătat că nicio dată în trecut nu s-au 
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investit nmijlo cit în producţia industrială atîtea c apitaluri 
disponibile, acumulate în perio ada de prosperitate 280• Con
fruntaţi icum iceste fpte, pe de o p arte, cu simplomele de 
suprasaturare a pieţelor interne şi extene, pe de ltă parte, 
fără a uita în aicelaşi timp că n curs de schimb d efavorabil 
ste mijlo cul cel mai sigur de a provooa n prea mare surplus 
de mărfuri exp ortate pe pieţele străine. 

D ar ceea ce va face să izbucnească marea criză comer
cial ă şi industrială ale cărei elemente s e  aimulează de mult 
timp este, înainte de toate, recolta pro astă. La orice alt pro
dus, smpirea duce la o sc ădeTe a cererii ; Ja cereale însă 
uocarea p reţurilor nu face decît să provoace o creştere şi mai 
mare a cererii şi o scădere a p reţurilor tuturor celorJalte măr
furi. Popo arele cele mai citilizate, ca şi c ei mai înapo iaţi săl
batici, trebuie să-şi asigure hrana înainte de a se putea gîndi 
să-şi procure orice alte lucuri ; creşterea auţiei şi pro gresul 
civilizaţie'i au loc de obicei în aceeaşi prop orţie în c are se 
reduc munc a  şi cheltuielile de producţie necesare p entru o bţi
nerea hra.ei.  O recoltă pro astă generală conshltuie în sine o 
cauză de restrîngere generală a pieţel or interne şi externe. 
Or, anul acesta, în sudul Europei, în Italia, în Franţa, în Bel
gia, în Prusia renană recolta este cel puţin tot atît de nesatis
făcătoare ca şi cea din 1846-1847 ; nici în nord-vest şi nord
est ea nu este cîtusi de puţin promiţăto are. Cît priveşte 
Anglia, iată ce scrie „Mark-Lane Express" 281, acest „Moni
teur" l bursei de cmeale din Londra, în numărul său d e  
săptămîna treoută : 

„Nu încape nici o îndoială ca m Re�atul Unit recolta de griu va fi 
cea mai mică de mulţi ani încoace. Aproape în toate reriunile regatului, 
recolta va fi mult sub nivelul mijlociu ; afară de acesta nu trebuie 
uitat că, din cauza timpului nefavorabil din perioada însămînţărilor, anul 
acesta suprafaţa însămînţată este c el puţin cu un sfert mai redusă decît 
de obicei" .  

Această situaţi e  nu poate fi uşurată p rin iluzia că liberul
schimb ar înlătura dintr-o dată p erturbarea comerţului, supra
producţia industli lă şi efectele recoltei p roaste. Dimpotrivă. 

„Fermierii - scrie acelaşi „Mark-Lane Express" - încă nu se pot 
obişnui cu ideea lipsei de pîine în condiţiile liberului-schimb. De aceea 
numai puţini s-au arătat dispuşi să facă rezerve mari. Dacă nevoile ne 
vor sili să importăm cantităţi însemnate de cereale, e probabil că va 
trebui să le plătim scump".  
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ln numărul s.u de ieri, „Mark-Lane Expres s u  adaugă : 

„In străinătate, strînlerea recoltei de cereale este atît de departe de 
a fi fost terminată, incit starea timpului în săptămînile următoare va 
exercita o mare influenţă asupra comerţului. Calitatea cerealelor ne
strînse a şi avut de suferit din cauza ultimelor ploi, şi, dacă timpul se 
va menţine ploios, aceasta poate să producă prejudicii imense„. Rezul
tatul definitiv al recoltei ameninţă să fie şi mai puţin satisfăcător decît 
s-a putut crede acum o săptămînă sau două„. Ştirile primite de noi în 
ultimele citeva zile despre starea cartofilor sînt mai puţin favorabile 
decît  cele primite anterior.„ Cu toate cantităţile enorme aduse din stră
inătate în cursul săptămînii trecute (88.833 de cuarteri) . influenţa lor 
asupra preţurilor a fost neînsemnată, scăderea faţă de punctul cel mai 
înalt nefiind decît de 1-2 şilingi la cuarter. „.In \ările baltice, bilanţul 
probabil al recoltei este în ansamblu nesatisfăcător„. Potrivit ultimelor 
date, griul se vindea cu 60 de şilinli franco bordul vasului la Danzig, cu 
56 de şilingi şi 9 pence la Konigsberl, cu 54 de şilingi la Stettin, cu 58 de 
şilingi la Rostock" .  

Ca ş i  î n  1 847, consecinţele scumpetei au î1nceput s ă  s e  
manifeste ş i  î n  domeniul politic. L a  Neapole, autorităţile ora
şului nu dispun de mijloacele necesare p entru executarea 
lucrărilor publice, iar trezo reri·a nu are cu ce să plătească 
salariile funcţionarilor statul0ui. ln statul p apal, la Tolntino, 
Ten'i, Ravenna şi Trastevere, au avut loc răsooale p riinuite 
de lipsa de pîine, pe care arestările recente, invaia austrie
cilor şi ameninţarea ·U bastonada nu le-au putut potoli cîtuşi 
de puţin. In Lombardia, contele Strassoldo nu va putea pre
întîmpina consecinţele politice ale sicump etei şi ale stagnării 
indust'iale prin introducerea unui impoiit suplimentar de 61/2 
creiţari la fiorin, pe care urmează să-l achite pînă la 20 sep
tembrie şi 10 octombrie anul acesta toţi contribuabilii care 
plătesc impozite directe, inclusiv impozitul ·pe venit şi impo
zitul pe salarii. Cit de dezastruo asă este situaia generală din 
Aus tri a ne-o arat ă  înceineala ·u care se realizează noul îm
prumut, lansat pe piaţă cu obi9nuita as'iura·re că statul are 
nevoie de bani numai pentru a acoperi •cheltuielile 1legate de 
reducerea efecivelor armatei. Ingrij oiarea febrilă a guvenu
lui francez se poate vedea din rapo artele false cu priire la 
recoltă, din faptul că la Paris a fost fixat un preţ maximal la 
pîine şi că se fac ma'i cumpărări de ·cereale pe toate pieţele. 
Provincia este nemulţumită pentru că Bonaparte hrăneşte Pa
risul pe seama ei ; burghezia este nmulţumită pentru că el se 
amestecă în iaţa econoică în numele proleta.lor : proletarii 
tînt nemulţumiţi pentru că el dă soldaţilor pîine albă în loc 
de pîine neagră ·într-un moment cînd ţănnii şi muncitorii sînt 
ameninţaţi s ă  rămînă cu totul fără p îine ; în sfîrşit, soldaţii 
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sînt nemulţumiţi de poziţia umilitoare, antinaţională a Franţei 
în p roblema orientală. In Belgia au izbucnit o sei"ie de tulbu
răii în legătură cu lipsa de produse alimentare, ca răspuns la 
festivi tăţi[e pompoase şi deplasate organizate de casa de Co
burg în cinstea arhiducesei austriece. In Prusia, frica guver
nului este atiît de mare, încît de ochii lumii au fost arestaţi 
mai m.ţi come1cianţi de cereale, iar ceilalţi au fost chemaţi 
la şeful poliţiei •care le�a „cerut" să vîndă cerealele la preţuri 
„echitabile " .  

Inchei exprimîndu-mi încă o dată p ărerea c ă  nici decla
maţiile demagogilor, nici flecăreala iiplomaţilor nu vor duce 
la clză ; dezastrele economice şi zgudu1irile soiale care se 
apropie - iată prevestitorii siguri ai revoluţiei europene. Din 
1849 p ro speritatea comercială şi industrială a fost culcuşul pe 
care s-a odihn'it netulburată contrarevoluţia. 

Scris de K. Marx 
la 13 septembrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.886 
din 30 septembrie 1853 

Semnat : K a r  1 M a r x  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba en�leză 
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Karl Marx 

„ Puterile occidentale şi Turcia. - Criza economica 
iminentă. - Construirea de căi ferate în India 282 

Londra, marţi 20 septmbrie 153 

n arlicolul meu din 19 iulie scriam : 
„Puterile o ccidentale încep prin a-l încuraj a  pe sultan să 

opună rezistenţă ţarului, de teama cuceriril or Rusiei, şi sfîr
şesc prin a-1 sili pe sultan să cedeze, de teama ni război 
general,  c are ar putea da naştere unei revoluţii generale" •. 

In momentul de faţă există intenţia de a folosi în interesul 
Rusiei şi împotriva Turciei forţa escadrelor unite. Chiar dacă 
es c adra anglo-franceză va 1intra în D ardanele, ea nu o va face 
cu intenţi a de a bombarda Sevastop olul, ci pentru a reduce la 
tăcere pe musulmanii c are •ar putea s ă-l împiedic e  pe sultan 
să accepte fără condiţii nota de la Viena. 

„La 13 septembrie - spune d-l Urquhart - cei patru miniştri de 
externe •• s-au întrunit la Downing Street şi au hotărît să trimită instruc
ţiuni la Constantinopol în sensul ca să se facă presiuni asupra Porţii 
pentru a o determina să renun(e Id modific.rile accepldle de confe
rinţa europeană. Mai mult chiar, în eventualitatea că sultanul n-ar fi în 
stare să reziste indignării poporului său, ei au dat ordin escadrei lor 
să se îndrepte spre Bo.for pentru a acorda sprijin sultanului împotriva 
s1puşilor săi. Şi pentru a pune vîrf la toate, i-au trimis lui Omer-paşa o 
dispoziţie prin care îi interzic să se deplaseze dintr-o provincie într-alta 
în posesiunile suveranului său. Ei se aşteptau deci că în urma cererilor 
lor va izbucni o răscoală şi s-au fagrijit de mij loacele necsare pentru 
a o înnăbuşi. Aceste mijloace sînt escadra aliată" 283• 

Publicul englez a aflat această ştire din numărul de dumi
nică al ziarului „J oumal des Debats " ,  c are relata totodată că 
d-l Reeve, care părăsise Londra la 13 sep tembrie cu instruc
ţiuni pntru lordul Stratford de Redcliffe, a sosit la Paris în 
dimineaţa zilei de 1 4  sep tembrie şi a plecat în seara aceleiaşi 
zile, dup ă ce a informat guvernul francez asupra conţinutuli 
instrucţiunilor sale. Potrivit aicestor instrucţiuni, ambasadorul 

• Vezi volumul de faţă, pag. 225. - Nota Red. 
* * - ninistrul de externe al Angliei în acea perioadă, Clarendon, şi 

foştii miniştri de externe Aberdeen, Palmerston şi Russel!. - Nota Red. 
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nglez urmează să ceară Porţii aoceptarea integrlă a propu
nerilor de la Viena şi renunţarea la nodificăiile cerute de 
Po artă la 19 august, avertizînd-o totodată că c ele p atru 
puteri îi vor retrage sprij inul în cazul unui război care ar 
izbucni în urma refuzului e'i de a face concesii işi oferindu-i 
ajutorul iflo tii franceze şi a celi engleze pntru înnăbu?irea 
oric ărei răscoale care ar izbJcni la Constantinopol dacă 
Poarta va accepta nota de la Viena, precum şi împotriva lui 
Omer-paşa dac ă acesta s-ar .înmeta să acţioneze în p ofida 
o rdinelor Porţii. Inainte de s o sirea numărului de duminică al 
ziarului „Jonal des Debats " am fost 1informaţi că, primind 
răspunsul negativ al împăratului, conferinţa de la Viena a 
tran smis sultnului propunerea să revie aSlpra hotărîrii luate, 
să semneze nota pe c are refuzase s-o semneze şi să se mulţu
mească u asigurarea că nota va fi interpretată de conferinţă 
în aşa fel încît s ă  fie acceptabilă p entru srultnul însuşi. „Ti
mes " se fereşte să vorbeas c ă  despre revelaţiile compromiţă
toare făcute de „Journl des D eb ats u .  La fel pro cedează şi 
„Morning Chronicle " ,  „Moming Post" şi întreaga presă lon
doneză guvenamentală. In acelaşi timp „Morning Post" înfie
rează fnatismul plebei de la Cons tantinop ol. „Moing Chro
nicle " eGcită imaginaţia citi tarilor săi ap atici cu descrierea 
romantic ă  a sălbaic elor şi nedisciplinatelor hoarde asiatice 
care inund ă Turcia europeană, îngroşînd rîndurile armatei 
c omandate de Omer-paşa ; vi teazul „Globe" pubică zi de zi 
extrase alese cu grij ă din p resa şcolii n Manchester, presă 
care speculează asupra p ăcii, şi în felul acesta la momentul 
cuvenit cla sele respectabile din Anglia vor fi p e deplin pre
gătite p entru „a s t îrpi păgînismul" şi a striga împreună cu 
prinţul Gorceakov : „Trăias c ă  ţarul ! Triască dumnezeul 
pravoslavnicilor ! "  

n numărul său d e  azi, ziarul „Times " face desc operirea c ă  
„problema turcă a devenit o problemă pur verbală". Concluzia 
care urmează din aceste p remise este aceea că, dacă sultanul 
e gata s ă  rişte p acea lumii pentru nişte vorbe go al e, este nece
sar ca o am enii cu judecată mi snăto asă, ·um sînt Palmer
ston şi Aberdeen, să�l sileas c ă  s ă-şi bage minţile în cp. Ţarul 
- ne spune „Times" - a p rezntat sultanului cereri nedrepte, 
pe care sultnul le-a respins ; atunci _ţarul a ocup at Prinip a
tele dunărene ; Anglia şi Franţa şi-au trimis escadrele în gol-



334 Karl Marx 

ful Besik, iar reprezentanţii acestor două puteri s-au întîlnit 
la Viena cu reprezentanţii Austriei şi Prusiei. 

Dar în ce scop s-au întîlnit ei la Viena ? n in teresul Tur
ciei - spune „Times u .  

11Ei  nu numai că n·au avut vreo dorin tă de a constringe guvernul 
otoman, dar nici n·au avut vreun motiv pen tru a proceda astfel". 

Prin urmare, dacă cele patru puteri au acum dorinţa de 
a constrînge guvernul otoman, aceasta se datoreşte pur şi sim
plu faptului că „ele au acum u un motiv „pentru a p roceda ast
fel 11 • Şi atunci ar i o are greşit să presupunem că uni cul şi 
principalul scop al Conferinţei de la Viena şi al intervenţiei lui 
Palmerston şi Aberdeen a fost acela de a crea un motiv care 
să le dea p osibilitatea să opună Rusiei un simul acru de rezis
tenţă, pentru a avea un pretext de a sili Turcia să se supună 
cererilor Rusiei ? 

„Celelalte mari putei - continuă „Times u - au considerat 
că cererile Rusiei s înt nedrepte şi incompatibile cu drepturile 
suverane ale sultanului 11 , şi de aceea, va să zică, au elaborat 
o notă pe care sultanul urma s-o trimită ţarului şi în care s e  
sancţ'ionau toate cererile acestuia,  şi  chiar ceva în plus. 

„Termenii în care fusese întocmit acest document - scrie 11Times• -
puteau da loc la interpretări greşite ; două puncte însi fuseseră formulate 
cu o precizie impecabilă : întii, că cele patru puteri intenţionează să 
menţină drepturile teritoriale şi administrative ale Porţii, şi al doilea, că 
în cazul unui conflict ele s-ar considera obligate prin aceste inten/li 
ale lor•. 

De ce să nu subscrie sul tanul o notă care-i ştirbeşte dreptu
rile suverane şi care dă autocratului rus protectoratul .supra 
a douăsprezece milfoane de supuşi ai săi ,  din moment ce se 
poate bizui pe bunele „intenţii" ale celor patru putei şi  pe 
faptul că în caz de confl'i ct acestea se consideră obligate prin 
aceste misterioase „intenţii bune u  ? Aşa cum sultanul a mai 
avut posibilitatea să se contlngă, ,ele patru putei nu se con
sideră obligate nici prin normele dreptului internaţional, nici 
p rin clauzele eiplicite ale unor tratate în virtutea cărora ele 
sînt datoare s ă�l apere în cazul unui conflict u Rusia ; de ce, 
aşadar, s ă  nu se bizuie p e  curajul lor în cazul unu1i conflict 
izbucnit în urma unei note care acordă Rusiei drepturi evi
dente, iar Turciei „ intenţH misterioaseu ? 
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„Să luăm - spune „Times• - cazul extrem, şi anume să presupunem 
că, după acceptarea necondiţionată a notei iniţiale de la Viena, ţarul se 
va prevala de posibilităţile pe care, după cum se crede, i le acordă 
această notă" .  

C e  s-ar întîmpla atunc'i ? 

„Sultanul ar protesta, iar conflictul ar izbucni pe terenul aplicării 
acordului din 1853". 

Ca şi cînd nu ar fi izbucnit nici un fel de conflicte pe te
renul apicăi acordurilor din 1840 şi 1 841 , pe terenul aplică
rii Convenţiei de la Balta-Liman 284, precum şi pe terenul 
acelei violări a dreptului intenaţional pe care msuşi lordul 
Clarendon a califi cat-o drept un 1 1act de piraterie" I 

„Ambiguitatea - spune „Times• - n-ar face decît să-l inducă în 
eroare pe împăratul Rusiei".  

Exact aşa cum „l-a indus în eroare" tratatul din 1841 , pe 
c are l-a invo c at pentru a împiedica escadrele unite s ă  intre 
în D ardanele, în timp ce el însuşi a ocupat Principatele du
nărene. 

Sultanul este însă foarte dîrz. El a refu zat să accepte o 
notă ai cărei autori nu au ştiut să-şi manifeste bunele intenţii 
faţă de Turcia decît dind-o pe mîinile Rusiei. Sultanl a 
propus să se facă unele modificări în această notă, şi, dup ă  cum 
afirmă „Times " ,  „p'in acceptarea modific ărilor propuse de 
Turcia, cele patru iputeri au arătat că le c onsideră ca fiind 
c onforme cu propriile lor propunei" .  Deoarece însă împăratul 
Rusiei este de părere c ontrarie şi deoarece „Times " consideră 
ca fiind în afară de orice îndoială că „atitudinea ţarului în 
acest c onflict nu poate avea nici un fel de justificare" ,  
„Times " ajunge l a  concluzia că, dacă Rusia lU v a  dori să ac
cepte c ondiţiile rezonabile propuse de Tur cia, aceasta din 
urmă va trebui să accepte c ondiţiile nerezonabile ·propuse de 
Rusia şi că 

„ u n  stat care, datorită propriei sale neputinţe, este nevoit să ceară 
protecţie Europei ori de cite ori este ameninţat de o agresiune din afară 
sau de o răscoală în interior trebuie să-şi ispăşească starea de slăbiciune, 
acceptînd cel pu/in ca ajutorul absolut indispensabil pentru existenta lui 
să-i fie acordat în condiţiile cele mai putin împovărătoare pentru apără
torii săi". 

Cele patru putei trebuie, fireşte, să se situeze de partea 
Rusiei , împotriva Turciei, pentru că aceasta din urmă are in 
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mod evident nevoie de ajutorul lor ca să poată ezista Ruiiei, 
iar Turcia trebuie „să�şi ispăşească starea de slăbiciune" , din 
moment ce a cerut ajutor celor patru mai puteri, la  care 
este obligată să apeleze în virtutea tratatelor existente. 

„Una din două : ori legile Angliei trebuie aplicate cu toată asprimea 
pentru pdepsirea celor patru trădători" {Aberdeen, Clarendon, Pal
merston şi Russell) , „ori ţarul Rusiei este stăpînul lumii " .  

Tirnde de felul acesteia, apăntă în „Morning Advertiser" 
sub semnătura d-lui Urquhart, nu au nici un sens. Cine să-i 
judece pe cei p atru trădători ? Parlamentul . D ar din cine e 
format parlamentul ? Din reprezentanţi a'i speculaiţilor de 
bursă, ai magnaţilor industriali şi ai aristocraţilor. Ce fel de 
poliUcă extenă promovează aceşti r.prezentanţi ? Poliica 
formulată n •Cuvintele : paix partout et  toujours *. Şi cine 
pune în practiică programul lor de politică externă ? Aceleaşi 
patru persoane 1pe care ei ar trebui să Le condamne ca trădă
tori, dup ă părerea prea naivului „Moning Advertiser " .  Un 
lucru cel puţin trebuie să fie limpede, şi anme •că cei care 
dau Europa pe mina Rusiei sînt speculanţii de bursă şi bur
ghezia •ce speculează asupra păcii, pe care îi reprezintă în 
guven oligarhia, şi că pentru a putea da o ripostă tentativelor 
ţarullli trebie mai întîi să doborîm ruşino asa domnie a aces
tor infami, josnici şi servili adoratori i viţelului de aur. 

Indată după ce nota de la Viena  a fost primită la Constan
tinopol, Poarta a chemat sub arme 80.000 de oamei din 
redif 285• Potrivit unei ştiri telegrafice sosite de la Constan
tinopol şi datate 5 septembrie, după o consfătuire c are a avut 
loc la locuinţa marelui viziir **, guvernul tu1c a hotărît să-şi 
menţină rultima sa notă chiar cu riscul un.i război. Entuzias
mul populaţiei musulmane a atins punctul culminant. La tre
cerea în revistă a trupelor egiptene, sultanul a fost întîmp1nat 
cu acl amaţii furtunoase, iar apoi mulţimea l-a ridicat de pe 
calul său şi l-a purtat în triumf pe străzile Stambulului. El a 
trimis d.n nou domnitorilor MoLdCVei şi Valahiei porunca de 
a menţine liiştea în Prindpate. Reşid-paşa a dat consulului 
rus un avertisment în legătură cu activitatea unor supuşi ruşi 
domiciliaţi la Constantinopol c are se făcuseră vinovaţi de 
uneltiri împotriva guvernului turc. Un ziar dn Constantinopol 
publică ştirea că, pentru a contribui la aooperirea cheltuielilor 

* - pace cu orice preţ. - Nota Trad. 
** - Mustafu-paşa. - Nota Red. 
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prilejuite de pregătirile militare ale imperiului, comnitatea 
evreilor in Constantinopol a oferit sJltanului n milion de 
piaştri. Se comunică de asemenea că evreii din Smina au 
luat o hotărîre similară. O corespondenţă apărută în ziarul 
vienez „Prese "  ne informează că la Galaţi au fo st arestaţi 
cîţiva boieri sub învinuirea de a fi întreţinut o corespondenţă 
secretă cu Omer„paşa, pe care îl informau în modul cel mai 
amănrunţit asipr a  stării trupelor ruse iin Principatele dună
rene. S-a gă.sit o s crisoare a lui Omer-p aş a  în care acesta 
recomanda sus-menţionaţilor boieri să înroleze �n armată 'ît 
mai mulţi strini . 

Prinţul Menşikov a sosit la Viena în zi·ua de 1 3  septembrie, 
însoţit de n secretar. El a adus o nouă declaraţie pe care 
împăratul Nikolai a adresat-o puterilor europne şi în care 
explică motivele 1pentru care a respins modificările propuse 
de Turia. Impăratul însuşi va sosi la Olmitz în ziua de 
21 curent, însoţit de contele Nesselrode ş i  de baronul Meien
dorf. Regele Prusiei, p e  care ţarul îl chemase prin ntermediul 
b aronulJi Liven să partidpe la conferinţa de •la Olmitz, a re
fuzat să vină, declarînd că în a ctualele împrejurări n aseme
nea pas ar stîni o vîlvă prea mare. Un corp de armată rus 
cu n efectiv de 30.000 de oameni se află cantonat în p rezent 
la Craiova, în apropiere de graniţa Bulgariei. Pfoă acum au 
existat în Imperiul rus numai opt direcţii de intendenţă. Am 
a fost înfiin�ată la Bucureşti încă o irecţie de intendenţă, a 
noua la număr, ceea ce constituie un indiciu siguT că ruşii nici 
nu se gîndesc să evacueze Pinciipatele dunărene. 

La 15 septembrie, Banca Angliei a "Iidicat la 41/2°/o taia 
de scont. Articolul privitor la problema finnciară, apărut în 
ziarul „Times " din a ceeaşi zi, arată că „această măsură a 
p ro dus o saisfacţie generală".  n acelaşi aicol însă se 
spune că 

„în j urul orei 2 p.m. operaţiile la bursa de efecte încetseră aproape 
cu desăvîrşire, şi cînd, scurt ti.p după aceea, s-a anunţat că taxa de 
scont a fost ridicată la 41/2 % , cursurile hîrtiilor de valoare au Scăzut la 
95% în vînzările pe bani şi la 951/s % şi 951/4 % î n  vinzările î n  care plata 
se făcea cu titluri scadente la 13 octombrie. Părerea generală ste că, 
dacă taxa de scont ar fi fst ridicată la 5% în loc de 41/2% , efctul asu
pra pieţei ar fi fost mai puţin defavorabil, deoarce p ublicul ar fi con
siderat că nu va mai urma nici o altă măsură de acst fel. Vînzările de 
acţiui ale societăţilor de căi ferate ati suferit o scădere simţitoare după 
închiderea şedinţei consiliului de administraţie al băncii, iar cursurile 
tuturor celorlalte acţiuni au fost extrem de instabile în tot rstul zilei " .  

2 2  - Marx·Engels, Opere, voi. 9 
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Autorul acestui articol felicită pe i.rectorii băncii pentru 
că în politica lor au mat lnia trasată prin legea Peel. 

„C.rspnzător cu scăderea circulaţiei banilor în urma refluxului 
aurului, directorii au cerut preţuri mai mari pentru realizarea a ceea ce 
a rămas, asigurînd astfel legii lui sir R. Peel cu privire la Carta Băncii 
Angliei acea liberă aplicare care ste singura de natură a dovdi justeţea 
acstei legi şi care în 1847 a fost împiedicată de acţiunea nscotită a 
directorilor" .  

Intr-unul din aricolele mele precedente am arătat c ă  în 
1 847 acţiunea neso co tită a directorilor a constat tocmai n 
respectarea striCtă a leii Peel, a ciri „liberă aplicare " a 
trebit să fie întreruptă de guvern pentru a salva departamen
tl bancar de necesitatea de a înceta plăţile *. n ziarul 
„Globe" iim : 

„Este foarte puţin probabil că fctorii care au determinat actuala 
noastră prosperitate vor continua să acţioneze cu aceeaşi intensitate, O 
serie de urmări negative s-au şi produs la Manchester, unde unele firme 
mari au fost nevoite să reducă volumul producţiei „.La toate secţiile bursei 
de efecte se menţine aceeaşi stare de depresiune ccentuată. Posesorii de 
acţiuni ale societăţilor de căi ferate sînt Clrinşi de panLcă„. Scurgerea 
de aur spre continent continuă, iar pste o zi sau două aproape o j umă
tate de milion va fi trimisă pe mare la Petersburg„. Unul din motivele 
pentru care Banca Angliei îşi economiseşte rezeva de bani metalici este 
probabil dorinţa de a acorda ministrului de finanţe un ajutor în sumă de 
ş�te sau opt milioane, de care va avea nevoie pentru a satisface pre
tenţiile deţinătorilor de obligaţiuni ale Campaniei Mărilor Sudului, pre
cum şi pretenţiile altor nemulţumiţi•. 

„Moning Post" din 13 septembrie ,comunică n Man
chster : 

„Piaţa de ţesături şi fire stagnează, iar preţurile tuturor produselor 
industriale se menţin cu greu la nivelul de pînă acum. Upsa de cerere 
pe proape toate pieţele străine şi iminenta jenă financiară în interiorul 
ţării sînt prind-palii factori care au creat o stare de lucruri cu totul 
anormală, dacă o comparăm cu ştirile referitoare Ia p rosperitate, care se 
rtpîndsc pretutindeni•.  

In nmărul său din 15 s eptmbrie, acelaşi iar îşi .încheie 
în filul umăto r  arti•colul de nd 1u priire l a  acumuJarea ele
mntelor c:izei ce se apropie : 

„Atragem atenţia cercurilor comerciale că ne aflăm într-o fază în 
care se impune o grijă şi  o precauţie pemanentă la înfiinţarea de intre
prinderi şi la conducerea lor. ln afară de aceasta, situaţia finanţelor 
noastre ste, scotim noi, plină de primejdii mai grave şi mai greu de 
evitat decît situaţia comertului nstru".  

* Vezi volumul de faţă, p ag, 321-322. - Nota Red. 
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Din aceste pasaje,  pe care le-am reprodus n ziarele 
„Globe" şi „Moming Post" şi care se copleteaz ă  Teipc, 
reiese ·că în timp ce pe de o p arte cererea scade, pe de altă 
p arte ea dep işeşte oferta. Industiaşii vor încerca s ă-şi aco
pere retragerea, ascuţind conflictul dintre i şi I11Jcitoi. Re
porterul penru problemele industriei şi comeţului al ziarlui 
„Monr1g Chronide "  scrie din Mnchester [n numărul de ieri 
a l  acestui ziar : 

„Industriaşii încep să privească u cea mai mare indiferentă în
cheierea nui acord, deoarece sînt convinşi că o mare parte din fabrici, 
dacă nu chiar toate, vor tremi să-şi închidă porţile înainte ca problema 
salariilor să poată fi reglementată. ln diferite părţi ale districtelor in· 
dustriale au avut lc în ultimele zile consfătuiri ale paitronilor în legă
tură cu această chestiune. Este evident că pretenţiile exagerate ale 
muncitorilor, precum şi încercările IT nesăbuite de a-şi mpune voinţa 
cu de-a sila, îi Obligă pe fabricanţi să se gîndescă la crearea unei so· 
ciaţii generale de autoapărare".  

Intr-un ariaol u privire l a  problema inaniară, apărut 
în „Times " ,  ciim : 

„Patronii organizează asociaţii de autopărare în toate districtele. 
Nmai în ultimele cinci zile, la Ashon, Stalybridge, Hyde şi Gloss�, 
circa 100 de firme şi-au pus semnătura pe actul de costituire al unei 
smenea asociaţii. La Preston fabrcanţii şi-au luat un angajament grav : 
să opună rezistenţă muncitorilor, închizîndu-şi fabricile pe timp de 
trei luni" 

O telegramă din Marilia anunţă că preţul grîului a crescut 
din nou cu 2 franci şi 25 de cenime l a  hecolitu. Sporirea 
dobînd Ja bonurile de tezaur, anunţată de „Moniteur " ,  a 
produs o impresie extrem de defavorabilă la bursă, această 
m ăsură fiind considerată în glleral ca m indiiu că guvernul 
duce lipsă de bani. Se vorbşte de n împrumut pe care gu
venul va fi obligat să-l contracteze. Ministrul de inanţe • 
a trimis n. număr mare de propietari fuciai o cirulară 
în c are li se cere să-şi 1plătească impozitele pe şase luni îna
inte, în semn de recnoştinţă pentu marile Illesniri pe care 
li le-a acordat actualul guven şi pntru fapul că el a idicat 
valoaTea proprietăţii lor funciare. „A•cesta - remaCă ziarul 
„ Observer" - este începutul sfîrşitului " .  

Doarece într-unul . articolele mele precedente am 
vo rbit despre impOTtanţa vita1l ă e •care o au pntru Indi a ** 
căile ferate, cred c ă  ste cazul să vă •comunic uliim�le şiri 

* - Bineau. - Nota Red. 
** V.i volumul de faţă, pag. 232-34. - Nota Red. 

22* 
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apărute în prsă în legătură cu demoltarea reţelei de ci 
ferate de acolo şi cu perspectivele extinderii ei. Prima ale 
ferată din India este linia Bombay-hana, actualmente în 
funcţine. O nouă liie, în lngime de 1 80 de mile, va fi con
struită acurm de la Galcuta la Rajmajal pe Gange ; ea va 
continua apoi de-a lngul malului drept al  fluviului pînă la 
Patna, Benares şi Allahabad. De la Allahabad va trece ·prin 
Doab la Agra şi de aii la  Delhi, străbătînd astfel o distanţă 
de 1 .1 00 de mile. Pe Son işi p e  Tunona ior fi instalate bacuri 
acţionate de forţa aburului, p entru a permite astfel ca lJinia 
Calcuta să fie prelunită de la Delhi la Lahore. La Madras 
va începe zilele acestea construirea unei linii ferate, care, 
după ce va înainta 70 de mile direct spre vest, se va bifurca 
după cum urmează : o ramificaţie va merge de-a lungul mun
ţiilor Gaţi şi se va termina la CaH.cut, i ar cealaltă va trece 
prin Bel[ary şi Poona şi se va termina 1la Bombay. Veriga care 
va î.cheia această schemă a viitoarei reţele de căi ferate va 
i. 1calea ferată Bombay - Baroda - India centrală, în vederea 
construiii căreia se şi efectuează în preznt Jucrăi geodezice 
preliminare cu sancţiunea Consiliului directorilor. Pornind de 
la Bombay, această linie va trece prin Baroda şi va merge 
pîn ă  �a Agra, nde se va întîlni .cu linia prinipală de cale 
ferată Calcuta - Delhi, işi astfel oraşul Bombay, capitala In
diei de vest şi totodată cel mai bn port de legătură între 
întregul Hindustan şi Europa, va i legat pe de o parte cu 
Cakuta, iar pe de ialtă parte cu Penj abul şi u proviniile de 
nord-vest. Iniţiatrii acstui plan intenţionează de asemenea 
să construiască ramificaţii care să lege de această reţea 
marile regini producătoare de bumbac in inteiorul ţării. 
In acelaşi timp se iau măsui pentru a exinde reţeaua le
grafică în întreaga peninsulă indiană. 

Scris de K. Marx la 20 septembrie 183 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.889 
din 4 octombrie 1853 

Semnat : K a r I M a r  x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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* Puterile occidentale şi Turcia. 
Simptomele crizei economice 

Londra, vineri 23 septembrie 153 

In numărul său din 20 septembrie, Jiaul „Globe" neagă 
autentiitatea afirmaţiilor apărute în „Jonal des Debats " 
cu privire la siunea d-lui Reeve, iar „Times" de miercuri 
rep ro duce articolul din „Globe" sub titlul „ Gobemoucherie" *, 
acuzînd presa franceză că răspîndeşte gogoşi. D ar oare artico
lul de fond n „Times " ,  pe care l-m analizat n ultimul meu 
articol **, nu confirmă pe deplin cele publicate în „Jounal 
des Debats" ? A apăut o are vreo dezinţire în ziarul p ari
zian „Moniteur" ? Şi în aceeaşi zi în care „Globe" a acuzat 
de minciuni ial „Debats" n-a repetat oare „Asemblee 
naionale" .că 

„lordul Redcliffe va comunica sultanului că dacă nu-şi retrage modi
ficările propuse, flota en9leză va intra în Dardanele, iar flota franceză 
nu va intirzia s-o umze• l 

Oare „Times" , reproducînd in „Globe" dezminţirea ver
siunii franceze, n-a declarat categonic în acelaşi număr că 

„Anglia şi Franţa pot interveni in confliotul ruso-turc numai în con
diţiile propuse de cele patru puteri aliate şi aceptate de Rusia, indife
rent dacă ele sînt pe placul trufaşei Turcii sau nu" l 

O are n-am ciit în „Morning Post" , �ncă înainte ca „Journal 
des Debats " să i sosit la Londra, că, 

„primind răspunsul împăratului Rusiei la propunerea cu pnv1re la 
modificările notei de la Viena, conferinţa reprezentanţilor marilor puteri 
s-a întrunit imdiat si la 4 crt. a trimis un curir la Constantinopol 
pentru a trasmite Divanului din partea c onferinţei anumite comunicări 
care se poate spera că vor determina Poarta să accepte nota de la Viena" l 

* - „Pentru nătăfleti" .  - Nota Trad. 
"* Vezi volumul de faţă, pag. 332-335. - Nota Red. 
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In sfîrşit, n unul din ziarele de imineaţă citim astăzi că 

„d-l Reeve a plecat la Constantinopol cu o misiune din p artea lor
dului Clarendon către lordul Stratford de Rdcliffe 1 între Reeve şi mi
nisterul de externe există o legătură foarte strînsă, întrucît el este 
veriga de unire între Downing Street şi Printing-hous-Square•. 

E drept că de l a  ultimele dezvăluiri făcute de presa fran
ceză, problema orientală a luat o întorsătură cu toul nouă 
şi că ruşinoasele hotărîri ale guvemul. englez pot fi răs
turnate de evenimnte în duda tuturor calculelor şi speranţe
lor sale. 

Austnia a refuzat să ia parte la o acţiune comună 1ll pseu
doaliaţii ei, iar Coferinţa de la Vina s-a destrămat, cel 
puţin pentu moment. Rusia a lepădat masca, pe care no mi 
consideră necesară, şi guvenul englez a fost izgonit de p e  
ulima s a  poziţie fortifiată. 

„Lordul Aberden - remarcă pe bună dreptate „Livepool Courier" 
- a recomandat ca sultanul să recurgă la o înşelătorie pe cit de josnică, 
pe atît de evidentă ; ca p artidpanţii la Cnferinţa de la Viena să facă 
o rezervă mintală în ceea ce priveşte nota ; ca sultanul să interpreteze 
această notă pe dos, nota ca atare fiind redactată în termeni clari ş i  
prcişi şi, î n  sfîrşit, a recomandat puterilor ca, î n  cazul oid împăratul 
Rusiei refuză categoric să ccepte modificările propuse de sultan, ele 
să fie gata să acţioneze în aşa fel, ca şi cum modificările ar fi fost 
acceptate•. 

D-l Drouyn de Lhuys a propus Conferinţei de la Viena să 
trimită Porţii o notă explicativă concepută în acest pirit ipo
crit, dar contele Buol a respins această propunere declarînd 
că „ ea are l1 caracter exagerat de prietno s  faţă de Poartă, 
că vremea acţiunilor comune a trecut şi că fiecare putere 
este lliberă să procedeze •cum 1crede de cuviinţă " .  Aşadar 
guvenul englez nu mai are posiblitatea să se acundă în 
dosul hotărîrilor comune ale Areop agului european, aiceastă 
so cietate pe aicţi1i care la n singur cuvînt al guvernlllui aus
triac di1ipare, dup ă cum a fost adusă l a  viaţă c a  pin farmec tot 
de acesta. La ÎJceput, dnante ca Rusia 1să fi treut Putul, 
Austria în genere n-a avut nevoie de vreo conferinţă. După 
ce Rusda a înaintat spre Dunăre, Austria cu atît mai mult n-a 
avut nevoie de coferinţă, n orice caz nu de o conferinţă 
în condiţiile anteloare. P e  de altă parte, cone1e Nesselrode 
a publicat două circulare care nu mai p ermit justificarea notei 
iniţiale de la Viena prin „bune ntnţii" ascunse şi nii inter
pretarea ei în alt sens decît el textual. 



Pagină din agenda lui Jenny Marx cu însemnări în 
lelătură cu trimiterea articolelor lui Marx ş i  Enges la 

„New York Daily Tribune" 

(Parte din însemnări sînt făcute de K. Marx) 
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Modificările propuse de Poartă au .redus întreaga problemă 
la „o problemă pur veTbală" - exclamă întreaga presă gu
vemamenta1lă. 

Nicidecum, spune Nesselrode. Ţaul interpretează textul 
iniţial l notei la fel ca şi sultanul. Nota !iniţială nu a fost şi 
nu a pretins niciodată că este altceVa deaît o a doua ediţie 
a notei lui Menşikov, şi noi susţinem cu tărie acest text, 
întregul text, nimic altceva decît textul. Ziarul guvernamen
tal „Globe" este, firnşte, surprins să descopere că atît ţarul 
oît şi sultanul consideră că sensul notei iniţiale este „recu
noaşterea definitivă a rvendicărilor prezentate de Rusia şi 
respinse de Turcia şi pe care cele ,patru puteri nu aveau inen
ţia (?) să le susţină" , şi că „Rusia insistă •ca pretenţiile formu
late de ea de la început să  fie necondiţionat satisfăcute" . Şi de 
ce n-ar insista ? Dacă a avut îndrăzneala si le prezinte cu 
patru luni în urmă, de ce ar renunţa la ele acum, după ce a 
cîştigat prima campanie ? 

Acelaşi „Globe" ,  care în urmă cu cîteva ile pretindea că 
modificările propuse de Turcia nu sînt deoît chi/ibuşerii sco
lasice  şi subtilităţi inutile, este nevoit acum s ă  recunoască 
că  „interpretarea ruşilor dovedeşte •Că erau necesare" . 

Prima telegramă a lui Nesselrode încă nu a fost publkată, 
dar, dpă cum ne aiguTă „Moning Post" , în ea se airmă că 
„nota de la Viena nu este nici mai mult nici mai puţin decît 
echivalentul notei li Menşikov" ,  .r „Globe" adaugă că, în 
conformitate cu această telegramă, 

„îpăratul consideră că nota de la Viena îi asigură recunoaşterea 
revendicărilor sale fată de Turcia şi influenţa aspra guvernului turc, 
pe cre Poarta, susţinută de cele p atru puteri, i le-a refuzat şi pentru 
contracararea cărora ea s-a adresat mediaţiei lor ; de asemenea împăratul 
n-a avut niciodată intenţia să renunţe la dreptul său de a trata direct 
cu Turcia, fără amestecul mdiatorilor, p e  care i-a rcunoscut numai de 
fomă". 

Niciodată, nii măcar de formă, 1împăratul us nu a re
OTlosut cele patru pueri ca meiatori. El a permis ca trei 
dintre ele să fie la remoroa Austriei, i·ar Austriei însăşi i-a 
permis să se prezinte în faţa Rusiei în calitate de solicitatoare 
umdlă. 

In cea de-a doua telegramă trimisă din Petesurg la 
7 septembrie, publicată de 'iarul „Zeit" di. Be1lin la 18 sep
tembrie şi adresată baronului Meiendorf la Viena, Nessel
rode susţine pe bună dreptate că nota iniţială i-a fost prezen
tată de ambasadorul Austrii ca n „ultimatum" ,  la care 
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Rusia s-a obligat să•şi dea consi.ţămînl numai u condiţia 
e:presă ca Po arta să acepte nota fără nici un fel de modificări. 
„Ar putea oare intepreta cineva acestă atiudine altfel decît 
ca o dovadă de loialtate in partea împăraului ? " E drept că 
el a cmis un mic „ act pirateresc " faţă de Principatele dună
rene, că le-a invadat, le-a ocupat, le-a silit să plătească biruri, 
le conduce, le-a j efuit, şi le-a însuşit, se poate chiar Spl.e că 
le-a înghiţit, în ciuda proclamaţii lui Gorciakov. Dar ce im
portanţă au toate acestea ? Pe de altă p arte, „nu şi-a dat el 
telegrafic consimţămîntul de îooată ce a prim'it priml proiect 
al notei fără a aştepta să i se comunice dacă a fost acceptată la 
Londra şi la Paris ?" Intr-adevăr, putea el face ma:i mrult lecit 
să comunice telegrafic că o notă dictată de n ministru rus la 
Viena nu va fi resp'insă de un ministru rus la Petersburg ? 
Putea el face mai mult pentru Londra şi Paris deoît s ă  acpte 
nota fără să aştepte aprobarea lor ? Şi totşi a făcut m. mult. 
Proiectul notei, a cări aprobare a 1onnţit s-o comunice 
telegrafic, a fost „modificat" la Paris şi la Londra. Ei şi ? „Şi-a 
retras el oare consimţămîntul sau a făcut l greutăţi, fie cit 
de mici ?" E drept că, dup ă cum firmă chiar el, nota „în 
forma ii defnitivă" este nici mai mult oci mai puţin decît 
„echivalentul notei �i Menşikov" ,  dar nota echivalentă este 
totuşi „diferită" de nota originală. Şi o are „nu a pus el condiţia 
ca nota lui Menşikorv să fie acceptată fără nici un fel de moi
iicări " ? N-ar fi putut el „chiar şi nmai pntru acest mo tiv 
să refuze so ia în .consideraţie" ? Dar el n-a făicut acest lucru. 
„Putea el oare da dovadă de un Pirit m. conciliant ? "  
Ultimatumul Con.ferinţe. d e  l a  Viena nu-l privea nicidem ; 
asta era treaba coferinţei. „Era treaba ei să ia în coii.Side
raţie întîrzierile care voT rezulta" din refuzu1l suHanJlui de a 
primi ultimatumul. El p ersonal nu are nimic împotrivă să 
mai rămînă cîteva ll.i în Principatele dl.ărne, nde tru
pele sale sînt ecipate şi hrănite pe gratis. 

Odesa nu suferea de pe urma fapului •că gurile Dunării 
erau blocate, şi dacă o cuparea Principatelor dunărene contri
buie la UJ'carea preţului grâU'lui la Mark-lane 286 din Londra, 
aceasta nu va faoe lecit să înlesnească întoarcerea lmperia· 
lilor profani în fînta Rusie. Aşadar, Austria şi celelalte 
puteri trebuie 

„să declare Porţii dirct şi botărît că după ce au încercat în zadar 
să-i deschidă singura cale care ar fi putut restabili mediat relaţiile ei 
cu noi, ele se spaUi pe mîini". 
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Puterile au făcut destul pentru sultan deschizînd ţaului 
calea spre Dunăre şi baînd calea scidrllor aliate spre Marea 
Neagră. Apoi „ aJgustul stăpînu l lui Ness.elrolde lnfierează 
„tendinţele războinice de care, după Il se vede, sînt maţi 
sultanul şi maj oritatea milliştrilor lui u .  In iceea ce,l priveşte, 
el ar i prfeat, fireşte, ca sultnul să nu-şi piardă iîngele 
rece şi să opllă canonierelor prpuneii de pice, iar cazacilor 
- vorbe fmoase. „El a epuizat toate concesiile posibile, 
în timp ce Poarta n-a tăcut n.ci o concsie. Maiestatea-sa nu 
poate merge ma� departe pe această cle u .  Desigur, ţarul nu 
poate merge mai departe fără să treacă Dunărna. Nesselrode 
siI1tetizează iîntreaga sa argumntaţie într-o dilemă iscusită, 
din care nu există ieşire : ori modificările propuse de Poartă 
nu au nrici o dmportanţă, ori au o oarecare importanţă. Dacă 
nu au nici o importanţă, de ce stăruie Poarta asupra lor ? Iar 
dacă au o oarcare importanţă, „este d ar că refuzăm să le 
accept." . 

„Evacuarea Prinipatelor dunărene - a arătat lordul 
Clarendon - este o coniţie preliminară sine qua non pentru 
orice înţelegere" .  Tocmai diimpotrivă - răspunde Nesselrode. 
„Inţelegerea u ,  adică sosirea ambasadorului Turciei, care să 
aducă nota Austriei ,fără id . fel de modificări „este o con
diţie preliminară sine qua non pentru evacuarea Principatelor 
dunăreneu . 

Intr-n cuvînt, mărinimosul ţar e gata să pună capăt pala
vragelilor onferinţei de la Viena, întrucît nu mi are nevoie 
de ea pntru a tennina prima sa campanie ; dar cu atît mai 
multă străşnicie va ţi.e în mîinJle sale Principatele dnărene, 
întrucît are nevoie de ele 1pentru a încpe cea de-a doua 
campnie. 

Dacă, aşa cm sîntem astăzi informaţi pe cale telegrafică, 
este adevărat că conferinţa şi-a reînceput lucrările, puterile 
îi vor cînta lui Nikolai cîntecul u care mulţimea de la Paris 
l-a întîmpinat pe Alexandru. 

Vive Alexndre, 
Vive le roi des rois, 
Sans rien pretendre 
ll nous donne des Jois * 

De altfel ţarul însuşi nu mai e stăpn, ca pînă acum, pe 
complicaţiile dn Orient. Sultanl s-a văzut nevoit să tre-

* - Trăieă Alexandru, 
Rege intre regi, 
Fără a ne cere nimic. 
EI nouă ne dă legi. - Nota Trad. 
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zească vechiul fanati sm şi să 1împmgă la o nouă invazie în 
Europa brutalele triburi războ'inice ale Asiei, care nu p ot fi 
domolite nici cu note iplomatice 1şi nki ·u m:nciuni conven
ţionale ; şi chiar .i în nota insolntă a Moscovei se simte ca 
n fel de teamă în faţa „sp'iriului rzboinicu de care este 
uprins IstambulJl. i manifestul său adresat musulmanilor, 
sultanul a declarat că nu va mai face nici . fel de concesii 
Rusiei işi, dup ă cît se spune, o delegaţie de ulemale 287 a cerut 
sultanului să ·abdke sau să declare război fără întîrziere. 
Divergnţele din sinul Divanului s-au înăsprit la maximum 
şi influenţa padfistă exeritată asupra Diivanului de Reşid
paşa şi Mustafapaşa ÎI1Cepe să cedeze locul nfluiţei seras
chierului * Mehmed-Ali. 

Aşa-nuita presă radicală loLneză dă dovadă de o 
nemaipomenită prostie. După ce icum dteva zile ne-a de
clarat că „legile Anglii trebuie aplicate cu toată asprimea 
pentru pedepsirea celor patru trădătoriu (Aberdeen, Claren
don, Palmerston şi Rusell) , „Mning Adveriseru de ieri îşi 
încheie unul din articolele sale de fond u următoarele 
uvinte : 

„De aceea lordul herdeen trebuie să cedeze locul succesorului său. 
Este oare nevoie să-l numim pe acst succs>r 1 Există un singur om 
asupra căruia ţara Îşi î ndreaptă privirile în .cest moment crucial, în
trucît este singura persoană vrdnică să preia în mîinile sale frînele 
conducerii. Acest om este lordul Pa/mers ton•. 

Dacă redactorii zi arului „Moning Advertiser" nu sînt în 
stare să urmărească evenimntele şi iptele, ei ·ar trebi cel 
puţin să urmărească articolele d-lui Urquhart, publicate zi 
de zi în p ropriul lor ziar. 

Marţi sera, la c ererea adresată de locuitorii o raişului 
Shefie1d primaului acestu'i oraş, a fost couvocat un miting 
în scopul „de a discuta acuila situaţie nereglementată şi 
nesatSfăcătoare a problemei odntale, ca şi oportnitaea de 
a prezenta o peiţie guvenului n legătură u această ches
tiuneu.  Ul miting similar urmează să se ţnă la Stfford. S e  
fac multe alte încerci de a s e  1organ'iza demostraţii publice 
împotriva Rusii şi guvemuilui „tuturor ta1lentelor " .  D ar, în 
eneral, atenţia publiculi este deocamdată absorbită de rata 
scontului, de preţul groului, de greve, de pronosicurile comer
ciale nefarvorabile şi, încă mai mult, de holera care face ra
vagii la Newcastle şi care este combătută u cirulare de 

• - ministrul de război. - Nota Red. 
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lmurire trimise de ConJiliul pentru ocrot�rea sănătăţii din 
Londra. ColSiliul intim a emis în numele reginei o ordonanţă 
cu priire la mtrarea în vigoare în următoarele şase li, pe 
tot cuprinsul regatului, a prevedeilor legii cu privire la epi
demii ; la Londra, ca şi în alte oraşe mari, se fac pregăiri 
grabnice pntru luarea măsuilor necesare în vederea preîn
tîmpinării acestui flagel. Dacă aş împărtăşi părerile d-lui 
Urquhart, aş spune că holera a fost tnimisă în Anglia de ţar, 
cu „misiunea secretă" de a distruge ulimele rmişi1e a ceea 
ce se numeşte spiritul anglo-saxon. 

In ultimele patru săptămîni s-a pmdus o schimbare uimi
toare în disticele 'industriale. In iuie şi la începutul luii 
august se vedea la orizont numai o prosperitate generală, 
adumbrită doar de in nor îndepărtat - problema orintală, 
şi, probabil, î11 mai mare măsură de teama ca nu cumva lipsa 
de mină de lucru să împiedice pe lorzii bumbacululi de la noi 
să exploateze pînă la capăt izvorul nesecat de afacei renta
bile .care li e profilau în faţa ocMlor. Cofl1ctul din Orient 
părea rezolvat şi, chlar dacă recolta n-ar fi fost întru totul 
satisfăcătoare, exista libertatea comerţuli ca să menţină pre
ţurile sc�te cu ajutorul rezervelor inepuizabile in America, 
Marea Neagră şi reginea baltică. Din zi în zi cererea de 
mărfuri industriale creştea. Califoia şi Austraia fecundau 
'ndustria britanică cu şuvoiul aurului lor. „Times" ,  uitînd de 
Malthus şi de propri�le sale peroraţii n trecut cu privire la  
suprapopulaţie, dezbătea cu toată seriozitatea problema dacă 
insuficienţa mîinii de luu şi creşterea salariilor provocată 
de aceasta nu va duce la creşerea, într-o anumită pmporţie, 
a cheltuielilor de producţie din industria engle;ă şi nu va 
pune astfel capăt prosperităţii industriei şi comerţului, n 
afară de cazul că ·ar veni de pe continent muncitori-colonişi. 
Clasa mnitoare trăia, după cum spuneau patronii, prea bine, 
atît de bine, incit revendicările ei depăşeau orice limită şi 
„neruşinarea" ei devenea pe zi ce trece ma� insuportahllă. 
Dar chiar acest lucru era o dovadă că ţara trece printr-o 
perioadă de imnsă, de nemipomeită prosperitate ; şi care 
putea i .cauza acestei prosperităţi dacă nu Hbertatea comer
ţului ? Dar mai important decît toate era certitudinea că pro
digioasa acivitate comercială şi indStrială are o bază 
sănătoasă, .că nu e un joc de bursă sau o speculaţie dşănţată. 
Aşa afirmau într-n singur glas industriaşii englezi şi acţio
nau în •Conseinţă : au construit sute de fabrici, au omandat 
maşini cu ·abui de mii de cai putere, au comandat i de 
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războie de ţesut mecanice, sute de mii de fusuri. Nicicînd 
constucţia de unelte şi maşini n-a fost o afacere mai rntabilă 
decît în 1853. Intreprinderi care suferiseră pagube imense din 
caza marii greve din 1 851  2ss s-au refăcut, ba chiar şi-au îmbu
nătăţit situaţia ; şi ş putea cita nenumărate filIle construc
toare de maşini, fie renumite şi de pin rang c are nu şi-ar fi 
reenit liiodată de pe urma loi1urii 1primite di. p artea mun
citorilor constructori de maşini în timpul marii greve dacă 
n-ar fi cunosut această perioaidă de î.orire fără 1precedent 
a afacerilor. 

Trebuie îJsă să constatm că pe acest cer snin al pros
peritţii au ap ărut nori sumbi. Fără îndoială că la acest lucru 
a contri!it mtr-o anumită măsură întorsătura pe care a 
luat-o conflicul oriental, dar el nu influmţeaz ă  decît prea 
puţin ·cmerţul inten, 1comerţul cu Ameriica şi icu oloniile. 
Urcarea taxei de scont nu este cauza, ci mai curînd n 
simptom c ă  „ceva în ţara Dnemarâ-i putrd" *. Recolta in
suficiotă şi creşterea preţului la produsele alimentare sînt, 
fără îndoială, cauzele care au redus şi vor redce şi mai mult 
cererea de mărfuri industriale pe pieţele upuse acţiunii aces
tor cauze, şi în primul rînd pe piaţa .ntenă, baza ndustriei 
britanice. Dar creşterea preţurilor la produsele alimentare 
în majoritatea districtelor di. Anglia şi Scoţia este aproape 
complet sau chiar complet compensată de creşterea salariilor, 
astfel că nu cred că se poae spne că s-a şi produs o scădere 
simţitoare a puteri de umpărare a consumatorilor. Urcare� 
salariilor a dus la creşterea cheltuielilor de producţie în ra
murile industriei în care predomină muca manuală ; dar, 
datorită creşterii cererii, pînă în august preţ.le la aproape 
toate mărfurile industriale au depăşit cu mult cheltu'ielile de 
producţie. Toate cauzele numerate au creat o stare de siag
lare a afacerilor ; dar numai aceste ·cauze nu sînt suficiente 
pntru a justifica neliniştea generală care a cup;rins fera 
oamenilor de afaceri din istrictele industriale. 

Este un fapi că vraja iluziilor ·U privire la  libertatea co
merţului este pe cale să se destrame, şi îndrăzneţii avenui
eri industriali încep să-şi dea vag seama că într-0 ţară a 
libertăţii comerţ.ului perturbări economice, crize comerciale 
şi repetaea fenomelor de supraproducţie nu sînt chiar atît 
de imple, m au isat ei. Şi supraproducţie a existat, 
există şi trebuie să existe, deoarece „stocurile de mărfuri" -

* Shakespere : „Hlet•, actul I, s�na a 4-a. - Nota Red. 
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această gogoriţă a ziarului „Manchester Guardian" conti
nuă să existe şi chiar să crească. Cererea de mărfuri scade 
în mod vădit, în timp ce oferta creşte pe zi ce trece. Dn între
prinderile industriale nou construite, cele mai importante din 
punct de vedere ail mărimii şi  l numălui de muncitori abia 
acum încep să intre treptat în funcţiune. ipsa de mînă de 
lucru, grevele dn construcţii, imp o sibilitatea de a funiza 
cantitatea enormă de maişini comandate au provocat nume
roase întîrzieri neprevăzute şi u amîna1 pntu un timp 
apariţia simptomelor de pletoră industrială care alminteri 
s-ar i făcut simţite mai de mult. Astfel, fabrica d-lui T. Salt 
de lingă Bradford, cea mai mare întreprindere industrială 
din lume, urmează să înceapă să funcţioneze abia săptămîna 
aceasta, şi va mai trece destul timp pînă ce înteaga c ap a
citate de producţie a acestei fabrici se va face sdmţită pe 
piaţă. Astfel, multe din noile întrepinderi mari din Lancashire 
nu-şi vor putea începe activitatea înainte de veirea iernii, 
şi abia la primăvară, sau poate chiar mai tîrziu, piaţa va re
simţi din plin efectele acestei noi şi uriaşe sporiri a forţelor 
productive. Potriit ultimelor ştiri sos'ite din Melboune şi 
Sidney, p e  pieţele de import se ob servă o stagnare simţitoare, 
expedierea multor mărfuri find amînată pe termen nelimitat. 
Cît priveşte speculaţia deşănţată [over-speculation], vom mai 
auzi adesea vorbindu-se despr e  ea cînd se vor încheia bilan
ţurile. n ulima vreme speculaţia a cuprins n număr atît de 
mare d e  măr.uri dintre cele m ai diferite, încît am sare mai 
puţin în o chi decît înainte, d eşi se p ractică pe scară mare. 

Soris de K. Marx 
la 23 sptembrie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.892 
din 7 octombrie 1853 

Senat : K a r I M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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* Panică la bursa din Londra. - Greve 289 

Londra, marţi 27 septembrie 1853 

Şirea că escarle nite au trecut Dardanelele, îmbinată 
cu zvonuri despre o remaniere a cab'inetului şi despre dificul
tăţile pe care le înJîmpină 'Comerţul, au stîit sîmbtă o adevă
rată p anică la bursa de efecte din Londra. 

„Nu ne-ar fi de loc uşor să arătăm care ste situatia hîrtiilor de 
valoare engleze sau să descriem tabloul pe care-l prezintă bursa de 
efecte. Arareori s-a putut observa o asemenea agitaţie şi este bine că nu 
se produce des„. 'oate nu este exagerat să se spună că specula/ia 
d la baisse a luat în prezent proporţii aproape tot atît de mari ca în 
timpul revoluţiei fraceze„. Săptămîna aceasta hîrtiile de valoare s-au 
negociat la cursul de 91 '/2% , cel mai scăzut curs înregistrat din 149„. 
Acţiunile societăţilor de căi ferate scad necontenit" .  

Aşa s crie ziarul guvenamental „Observer" .  Acinile tutu
ror marilor societăţi de căi ferate se vînd cu 68-80 de şilingi 
ma'i ieftin decît săptămîna trecută. Cît priveşte nundarea su
bită a pieţei cu oferte de acţiui, privdt în sine, acest fnomen 
nu ar avea cine şie ce semnificaţie, deoarece chiar şi nmai 
speoulanţii care îşi bazează operaţii[e pe evoluţia cursurilor 
curente pot să alarmeze la n moment dat bursa şi să sperie p e  
deţinătorii bona fide * d e  acţiuni. Dar întruÎt fluctuaţia puter
nică a cursului hîrrtiilor de valo are, chiar dacă are caracter p11r 
speculat�v, coincide u simptomele gnerale ale ni cize 
comeriaile, ea va avea consecinţe dintre 'Cele mai grave. In 
tot cazul, această panică pe piaţa b nească condamnă la şc 
orice împrumuturi de stat proiectate pentu viHor, îndeosebi 
cele aStriece. In plus, c ap'italiştii îşi aduc amine c ă  în 1 8 1 1 
Austria a plăit la obli gaţiunile ei un di'idnd de numai 1 şiling 
şi 71/, pence la liră ; că, în ciuda sporirii venitilor Austriei 
de la 12.000.000 la 1 8.000.000 I.st. , obţnută pr�ntr-o riaşă mă
rim a poveii fiscale în Ungaia şi Lombardia după 1 849, defi-

* - cinstiţi, de bună-credinţă. - Nota Trad. 
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citul ei anual reprezintă, în medie, peste n sfert din întregul 
ei venit ; c ă  din 1 846 datoria publdc ă  a Austriei a crescut cu 
50.000.000 1 .  st. şi că ea a ost salvată de la un nou faliment 
numi datorită îngăduinţei interesate a fiilor lui Izrael, care 
to t mai nădăjduiesc să se descotorosească de maldărele de 
hîrtii aIStriece adunate în casele lor de bani. 

„Comerţul a depăşit în oarcare măsură limitele psibilităţilor sale 
scrie „The Observer• -, iar obligaţiile noastre comerciale sint, în 

parte, mai mari decit mijloacele noastre• .  

Ziarul „Moming Post" exclamă : 

„Este inutil să ocolim problema, căci, deşi criza care se apropie se 
va distinge prin unele particularităţi favorabile care nu au existat în 
1847, nici unui observator atent care urmăreşte evoluţia evenimentelor 
actuale nu poate să-i scape că mersul afcerilor a luat în prezent o în
torsătură foarte neplăcută, pentru a nu spune mai mult". 

Rezerva de 1aur a Băncii Angliei s-a m'icşo rat n ou u 
338.954 I .st. , iar rezerva ei de bancnote, adică fondul disponibil 
p entru operaţiile de scont, nu este decît de 7.000.000, sumă 
de c are are nevoie în întregime ministrul de fin anţe p entru a 
plăti p e  r efractarii deţinători de obligţiuni le Comp aniei 
Mărilor Sudului. Cît priveşte starea pieţei cereailelor, aflăm d i n  
ultiimul număr l ziarului „Mark-Lane Express " urm ătoarele : 

„De ani de zile, în cazul recoltelor mijlocii, noi consumăm în fiecare 
an citeva milioane de cuarteri de griu importat. Ce cantitate de griu ne 
va trebui, aşadar, în condiţiile actuale 1 Recolta de griu din anul acesta 
va reprezenta, în cazul cel mai bun, maximum trei sferturi dintr-o recoltă 
mijlocie ; în plus, nici una din celelalte culturi nu a dat un surplus de 
recoltă. Cartofii au avut mult de suferit de pe uma manei si, neputind 
fi păstraţi timp îndelungat, se ronsumă atit de rapid, incit în scurt timp 
se va simţi lipsa acestui aliment. Consmul nostru a devenit atit de 
imens, inoit, deşi în perioada de opt luni care s-a încheiat la 5 septembrie 
s-au importat 3.304.025 de cuarteri de griu şi 3.337.206 chintale de făină 
de griu, stocurile de griu sint departe de a fi mari... Nu ste în intenţia 
nostră să exagerăm dificultăţile pe care le poate întîmpina ţara, dar 
a nega existenta acestor diiicultăti ar fi o prostie„. Rapoartele arată că 
recolta de griu este cu totul nesatisfăcătoare ; în multe cazuri, acolo unde 
s-au făcut treiere de probă, s-a constatat că cantitatea de grîne abia 
depăşeşte jumătate din recolta scontată" . 

In imp ce c erul senin al propăşirii comerciale şi industriale 
se acoperă astfel de norii unor persp ctive sumbre, grevele 
continuă să 'epreinte şi vor mai reprezeuta n timp destul de 
îndelungat o trăsătură importantă a dezvoltării no astre indus
triale ; c aracterul grevelo r a în,ceput însă să se sMmbe potri-

23 - Marx-Engcls. Opere, voi. 9 
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vit schimbărilor care au loc în prezent în situaţia generală 
a ţării . 

La Bury, muncitorii filatori au cerut un nou spor de 2 pence 
la mi a de sculuri. Deoarece p atronii au refuzat să acorde 
sporul, filatorii au încetat lucrul ; exemplul lor va i urmat de 
ţesăto'i de îndată ce aceştia vor fi prelJcrat firele pe care le 
au aum. La Preston, unde ţesăto riii, prijiniţi de muncitorii din 
districtele înveinate, continuă să ceară un spor de 1 00/o, şase 
proprietari de întreprinderi şi-au închis fabricile şi, dup ă to ate 
probabilităţile, ceilalţi vor urma exemplul lor. Două mii de 
muncitori au şi .rămas astfel fără lucru. La Blaickbum continuă 
să fie în grevă mecanicii de la turnătoria de fontă a d-lui Dic
kinson. La o fabric ă din Wigan au intrat în grevă bobinatorii, 
care cer un spor de 1 p enny 1la 20 de .arzi, iar la o altă fabrică 
filatorii au refuzat să înceap ă lucrul dac ă nu i se măreşte sa
laTiul. Ambele fabrici au fost închise. In aceeaşi localitate are 
loc o grevă a minerilor la care p arti cip ă vreo 5.000 de munci
tori. Miercuri seara, contele Crawford şi alţi mari proprietari 
de mine din 1împrejurimi şi-au concediat toţi mncitorii. Dup ă  
aceasta a fost convo cat la Scailes'O rchard un mare miting al 
minerilor. La Manchester continuă să fie imobilizate 5.000 de 
războ aie de ţesut, fără a socoti grevele mărunte c are continuă : 
greva bo1angiilor de barhet, a boiangiilor de fire, a pîslarilor 
c are conficţionează păl ării de fetru etc. La Bolton filator�i de 
bumbac ţin mitinguri, cerind mărirea salariilor. La Trenham, 
Br'idgewter şi în alte localităţi sînt în grevă cizmarii, la Glas
gow birj ari, la Kilmanock zidarii, la Oldham ameninţă să 
intre în grevă poliţia etc. La Birmingham m1citorii din fabri
ile de cllie cer un spor de 1 00/o ; dulgherii din Wolverhampton 
cer un spo r  de 6 pence pe 'i, cei din Londra n spor asemănă
tor etc. In acelaşi timp, în principalele ·CitTe industriale din 
Lancashire, Cheshire, De1bys'ire şi din alte comitate, munci
torii organizea;ă mitinuri publice şi i au măsuri pentTu ajuto
rarea fraţilor lor ailaţi în suferinţă. Patronii, pe de altă p arte, 
sînt ferm hotărîţi să închidă pe timp n elimitat întreprinderile, 
p entru a-i înfometa pe muncito ri şi a-i sili astfel să e supună. 

„Vedem - scrie . ,Sunday Times " - că în general sporul de salariu 
cerut de muncitori nu depăşeşte 6 pence pe zi ; şi, dacă se ţine seama de 
preţurile actuale ale produselor alimentare, cu greu sar putea spune că 
acestă revendicare ste exagerată. Noi ştLm că exiStă o părere potrivit 
căreia unul dintre ţelurile actualilor grevişti este de a obţine un fel de 
participare comunistă la profiturile reale sau presupuse ale întreprinză
torului ; dar comparaţia dintre sporul de salariu cerut şi scumpirea obiec
telor de primă necesitate infirmă întru totul această acuzaţie" . 
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Cînd munoitoi'i cer mai mult decît costă 1 1obieotele de 
primă necesitate" ,  cînd revendică o „participare" la profiturile 
create pn propria lor muncă, ei sît învinmţi de tndinţe 
comuniste. Ce au de-a face preţurile produselor alimentare cu 
„legea veşnică şi supremă a cererii şi ofertei" ?  In 1 839, 1 840, 
1 841 şi 1 842, adi1că într-o perioadă în care preţurile produselor 
alimentare au crescut necontenit, sal ariile au scăzUt pînă au 
ajuns la nirvelul unor salarii de foame. „Sal ariul - �lneau pe 
vremea acea fabicanţii - nu depinde e preţurile produselor 
alimnta�e, oi de legea veşnică a cererii şi ofertei" .  „S1day 
Times"  airmă : 

„Cererile muncitorilor pot fi satisfăcute dacă sînt prezentate într-o 
form. respectuoasa ". 

Dar ce are de-a face respectul cu „legea veşnică a cererii şi 
ofertei" ? S-a mai auzi t vreodată ca la Mincing Lane 290 preţul 
cafelei să i cresout datorită faptului că o cerere în acest sens 
a fost „pezentată .într-o formă respectuoasă" ? In comerţul cu 
cane şi sînge de om se practică iceleişi metode ca şi în co
mer:! cu orice altă marfă ; acordaţi-i c� puţin aceleaşi con
diţii ca oricărui t comerţ. 

Mişcarea pentru mărirea salariilor a început acum şse luni. 
Să încercăm să-i aplicăm criteriul recunosout chiar de proprie
tarii de întreprinderi, adică „legea veşnică a cereri'i şi ofertei " . 
Sau trebuie, poate, să considerăm că legile veşnice ale econo
miei politice au a fi interpretate în acelaşi fel ca veşnicele tra
tate de pace încheiate de· Rusa cu Tureia ? 

Aum şase lni, muncitorii - chiar dacă pe atnci incă nu 
şi-au dat seama că, datorită cereri. spoPite de braţe de muncă 
şi uriaşei, neîntreruptei emigraţii spre exploatările aurifere şi 
în America, poziţiile lor s-au întădt - au rebuit să se con
vingă că profibu1ile indusitriaşilor au crescut, judednd fie şi 
numai dpă zarva pe care întreaga presă burgheză o făcea în 
jurul prospenităiţii, ridicînd în slavă efectele binefăcătoare ale 
liberului-schimb. Mncitorii au cerut, fireşte, partea lor din 
această prosperitate •atît de zgomotos trambiţaită, dar patronii 
le-au opus un refuz încăpăţînat. Atunci muncitorii s-au asociat, 
au ameninţat să declare grevă şi, pe un ton mai mult sau mai 
puţin paşnic, au insistat să 1Ii se satisfacă revendicările. Ori
unde are loc o grevă, întreprinzătorii şi acoliţili lor de pe am
von, de pe tribunele întrunirilor şi din presă încep să defăimeze 
cu furie pe •cei care oc 11asemnea încercări de a dicta condiţii" ,  
calificîndu-i drept „obraznici ş i  proşti" .  Dar ce  altceva au dove-
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dit grevele dacă nu faptul că muncitor.i preferă s ă  verifice ra
portul dintre •cerere şi ofertă prin propiile lor metode lcit să 
se încreadă în asigurările interes ate ale patnlor lor? In anu
mite împrejurări, sinuul mijloc prin c are muncitorul se poate 
încredfaţa daică primeşte într-adevăr valoarea de pe piaţă a mun
cii sale 291 este reva s au ameninţarea de a recurge 1a grevă. 
In 1 852 iiferenţa dintre p reţul materiilor prime şi preţul mrii 
finite - de Pildă diferenţa dintre preţul bumbacului brut şi 
preţul fire1or, dintre preţul firelor şi preţul ţesăturilor de bum
bac - a fost, în medie, mai mare şi deci profituri�e prop'ieta
ril or de filaturi şi, în genere, ale înteprinzăitorilor industr.ali 
au fost şi ele fără îndoială mi mari decît in 1 853. Şi pînă în 
ltimul timp nici preţul firelor, nici preţu1 mrfUTilor inite 
nu a crescut în aceeaşi măsură ca preţul bumbaculU.. Atunc'i 
de ce întreprinzătorii nu u mă1rirt salariile miit în 1 852 ? 
Raportul dintre cerere .şi ofertă, afirmă ei, nu îndreptăţea 
o asmenea mărire a s alariilor în 1 852. Aşa să fie o are ? Aum 
n an erau înr-adevăr mai mUJlţi munairtoii neocupaţi decît 
în prezent, dar această difernţă este cu totul npropo rional ă 
cu mărirea bruscă şi rpetată a salaoriilm pe care ÎJtrprinză
toi au o st nevoiţi s-o acorde între timp în virtea legii 
cereii şi ofertei , l cărei tîLc le-a foit eiplicat cu ajuorul 
grvelor. D esigur, în prezent fncţionează mai multe fabrici 
deit anul trecut şi mulţi muncitori caliiicaţi au igrat între 
imp ; dar, pe de altă parte, „ stupurile no astre industriale" nu 
au mai văzut niciodată n asemenea aflux de muncitori de fa
brică veniţi n rîndurile icelor opaţi în tocut în agri cultură 
sau în alte rnuri ca cel care a aut loc în ultimele 12 luni. 

Adevărul este că, aşa cum se întîmplă întotdeauna, „bra
ţele de muncă" şi-au dat seama prea tîrziu c ă  valo area mUllcii 
lor crescuse u 300/o încă cu mlte luni în urmă!, şi abia atnci 
- nu mai devreme ca în vara aceitui •n - au încput să 
facă greve, cerind mai întîi n por de 1 00/o, poi n alt spor 
de 1 00/o şi aş·a mai dparte, bineînţeles n imitele a ceea ce 
puteau să obţină. Succesul constant l acestor reve, contri
buind la răspîndirea lor în întreaga ţară, a fost cea mai bnă 
dovadă că ele erau legitime, iar repetarea frecventă a greve
loor în aceeaşi ramură industTială, dealarată de căore aceleaşi 
„braţe de muncă" care cereau mereu p oIUÎ noi, a dovedit 
pe deplin că potrivit legii cererii şi oferti muncitorii avuse
s eră demu1t dreptul Ja un s alariu mai mare şi că nu-l primi
seră numa1i pentru c ă  întreprJnzătorii profitau de faptul că 
mncitorii ll cuno şteau siituaţia de pe piaţa mllcii. Atunci 
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cînd muncitorii şi-au dat seama, în cele din umă, care este 
situaţia, întreprinzătorii, care propovădiseră tot ttimpul „legea 
veşni.că a cererii şi ofertei" ,  au revenit la dootrima „despo
tismulu. luminat" şi au cerut să li se reculoască dreptul de 
a proceda cu prprietatea lor dup ă cm vor găsi de ouiinţă ; 
într-n ultimatum furibund, i au declara: că muncitorii nu-şi 
cunoc interesele. 

Schlmbarea perspeotivelor economice generale trebuie să 
ducă şi la o schimbre a poziţiei relaive a mllcitoriloT şi 
întreprinzătorilor. Ivirea bruscă a acestei schmbăii a coincis 
cu numeroase greve în cJrs şi cu n lllăr şi maâ mare de 
greve în pregătire. In duda depresiunii, grevele se vor în
mulţi fără îndoială şi se vor desfăşura sub aceeaşi fozincă a 
măririi salariilo·r, căci, drept �ăspns la firmaţia întrprinză
torului că nu poate mări slariile, mu111aitorii vor invoca 
smpi1rea alimentelor, şi ambele argmente sînt la fel de 
putenice. Dacă însă, aşa cum presupn, dpresiunea se va 
prelngi, mdtorii vor avea cel mai m'lt de suferit de pe 
urma i şi e data aceasta vor trebui să lpte, fără şanse de 
succs, împotiva reducerii salariilor. Dar atnci acivitatea 
lor va trece rpid în domeniul politicii, şi noua organizaţie 
cucerită în cursul grevelor - trade-unionurile - va dobîndi 
o însemnătate uriaşă pentru ei. 

Scris de K. Marx 
la 27 sptembrie 1 B53 
Publicat iin ziarul 
„New York DaLly Tribune• nr. 3.900 
din 1 7  tombrie 1853 
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Ruşii în Turcia 

Doarece războiul este inevitabil şi fiecare vas care so
seşte din Europa poate să aducă ştiri cu privire la dep1a:săiile 
armatelor şi la rezultatele bătăliilor, astăzi este mii necsar 
ca icînd să cunoaştem cu exactitate poziţiile şi forţele 
adversarilor, precum şi diferitele împrejurări care vor deter
ina mersuJ. campaiei. Această necesitate ne obligă să facem 
o anali�ă succintă a posibilităţilor de ofensivă ş i  defenivă de 
ca1re dispune fiecare un cele două părţi, precum şi a princi
palelor Qnsiderente strategice care vor inilr'enţa, probabil, 
hotărîrile comandamentelor celor două Părţi bel1geran:e. 

Trupele rusşti care ocupă Pri1.cipatele dIlărene Clr.in
deau la început două corpur.i de iJfanterie u cavaleria şi 
artileria de rezervă corespunzătoare. Un corp de ifanterie 
msă cuprinde trei di'izii, adică şase brigii de infanterie, 
cîteva regimente de cavalerie uşoară şi o bdgadă de artilerie, 
în total vreo 55.000 de oameni şi  ap roximativ 1 00 de 1tunuri. 
La fiecare două corpuri de infanterie există 1 1un corp de cava
lerie de rezervă" şi o anuită canfitate de artilerie de re
zervă, inclusiv artiJeria grea de asediu. Aşadar, iniţial, armata 
de ocupaţie a avut n efectiv nomina!l de aproximativ 1 25.000 
de oameni. In p rezent un al trei1lea corp de lmfanterie a în
ceput s ă  •treacă Prutul ; de aceea, făind toate sczămintele 
de rigo are, putem evalua la 1 40.000-150.000 de ostaşi efec
tivul forţelor ruseşti concentrate la Dunăre. Cîţi dintre ei vor 
i în stare să ocupe un loc în front atunci cî1.d va fi nevoie, 
aceasta depinde de starea sanitară a regiunii, de promptitu
dinea mai mare sau mai mică a serviciilor de intendenţă ale 
ruşilor şi de ailte împrejurări de iceeaşi natură, care nu pot 
fi preciate decît la faţa locuhri. 

După toate informaţiile de care ispunem, armata tur
cească aflată în faţa ruşilor pe malul celălalt al Dunării 
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numără cel mult 1 10.000-1 20.000 de oameni. Dpă aprecieri 
unanime, înainte de sosirea contingentului egiptean, efecivul 
ei nu depăşea 90.000 de oameni. P.rin urmare, după cite ne 
putem ia Seama, din punct de vedere numeric .Cii sînt 
întro vădiită inferioriitate faţă de ruşi. Gît piveşte valoarea 
reală şi capacitatea de duptă a fiecăreia di1ltre cele două 
armate, trebuie să recunoaştem că .şi în această priiţă su
perio rititea este de partea ru.şilor. Este drept că ari.lerJ a  tur
cească, creată de ofiţeri francezi şi prusieni bine pregătiţi, 
se bucură · de o faimă bună , în !imp ce arim1lerişti ruşi sînt 
reputaţi ca ţintaşi slabi ; în schimb, u toate îmb1itţirile 
din ultima vrme, infanteria turcească nu poate i comprată 
cu ireladier.U ruşi, iair cavaleria urcească nu po sedă încă 
disciplina şi tenacitatea in luptă carn permit să e între
prindă o a doua şi o a treia şarjă dpă ce prima a fost 
rspinsă. 

Gneralii, de o parte şi de alta, sînt o ameni rllitiv noi. 
Am mi avut ocazia să semnalăm ciitorilor noştri meri tele 
militam ale prinţufoi Gorceakov, cmandantul rus, precum şi 
motivele pentru care împ ăratul l-a numit în acet post 2l2• 
Este un om cinstit şi un adept înfocat al „meniri'i deosebite" 
a Rusiei ; rămîne totuşi de văzut dacă va fi în stare să con
ducă o c amp anie de amploarea celei care începe acum. Omer
paşa, comandantul suprem l rmatei turceşti, este o figură 
mai noscută, şi ceea ce ştim despre el este în genere în 
favoarea lui. Epdii.a s a  în Kurdistan a fost încmată de 
suoces, in ciuda icondiţiilor grele ; cea din Muntenegru, 
almirabi1l concepută, s-ar fi încheiat u o victorie şi aproape 
fără vărsare de sînge dacă nu ar i intervenit iplomaii m. 
Prin urmare, princip alul atu al turcilor va fi, poate, acela al 
onducerii militare ; apro ape în toate celelalte privinţe sup e
rioritatea este de p artea ruşilor. 

Deşi războiul a fost declarat de turci şi deşi ei sînt pro
babil ma� nerăbdători să dea prima lovitură, este totuşi evi
dent că, fiind partea mai slabă, le va i mai avantajos să s e  
limiteze la acţiuni defnsive, lă1sînd ruşilor acţiunile ofensi ve. 
Fireşte, spunînd acestea, facem abstracţie de şansele de suc
ces care s-ar putea iv-i datorită greşelilor grave pe care le-ar 
săvîrşi în acţiunile sale un comandant sau altul. Dacă tlfcii 
ar i destul de puteici pentru a trece la ofensivă, tactica 
lor ar li s implă. Ei ar rebui să-i inducă în ero are pe şi prin 
manevre fllse în p artea de sus a Dunării, să-şi coJcentreze 
neîntirziat forţele între Si1istra şi Hîrşova, să treacă Dnărea 
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în p artea de jos şi să atace inamicul aco nde poziţia sa 
este cea mai slabă, şi anume pe fî.;;ia îngustă de p ămînt care 
constituie graniţa dntre Valahia şi Moldova, i ar apo'i, dup ă 
:e vor fi tăiat în două upele ruseşti din Princip ate, să res
pingă p rintr-o lovitură masivă corpul de armată aflat în Mol
dova şi să zdmbes că celălalt corp, oare s-ar găsi izilat şi 
rupt de restul armatei în Valah1a. Deoareae ·însă turcii nu au 
în ofensivă nii o şansă de sucoes, ei ar putea 11trprinde o 
asemnea operaţie nmi în cazl. unei gfe vădite din p artea 
comandantllui rus. · 

Dacă ruşii se vor decide să folosească po11bilitatea unor 
acţiuni ofensive, ei vor trebui să învillgă două obstacole natu
rale înainte de a putea pătrunde în lna .mperiul. turc : 
întîi Dnărna, apoi B a1cani.. Trecerea unui luviu mre, hiar 
sub o chii inamiclui, este o acţiune militară atît de des exe
cutată în timpul războaielor revoluţionre şi n apoleoniene, 
incit în zilele noastre orice loco tenent îţi poat e  spune cum 
trebuie efectuată. Cîteva false deplasări pentru a induce în 
eroare inamicul, un parc de ipontoane bine înzestrat, dteva 
bateii pntru acoperirea podurhlor, măsuri bine chibzuite 
pentru aiurarea retragerii şi o avangardă vitează, - iată 
cam c are ar fi condi ţiile necesare în icest scop. Dar treerea 
unui lanţ de munţi înalţi, mai ales a l anţJlui Mnţilor Bal
c ani, în care exisrtă atît de puţine itrecătoi şi dmuri practi
cabile, este o operaţie mlt mai dficilă. Şi oînd acest lanţ de 
munţi se întinde paralel cu n fluviu şi la o distanţă de cel 
mult 4060 de mile, ca iceea care dp arte Blcnii de Du
năre, lucruile se c omplică şi mai mJlt, deoarec e  printr-o 
urmărire ener gică trupele înfrînte în munţi ar putea i împie
di c ate să ajlgă la poduri1le lor şi amc:e in flu1iu îninte 
de a putea prii vreun ajutor ; o annată infrîută în modul 
acesta într-o mare bătălie ar i iremediabil pierdută. Tomai 
aeastă apropiere dintre Dunăre şi Balcai şi fptul că fluviul 
şi lanţll munţilor forme ază două .� parlele consituie forta 
militară n aturală a Turciei. Lanţul Mu.ţilor B a1c, de la 
frontiera sîrbo-macedoneană şi pînă la Marea Neagră, adică 
B alcanii propriu-zişi, „Veliki Balkan" *, are dni trec ăto ri, din
tre :are dUă sînt aşezate pe tricturi mari, su, mai bine zis, 
pe dumuri care în Turcia oartă aiceit nffie. ioeitea sînt : 
trecătoarea Ihtiman, pe drnul c are duce de la Belgrad la 
Constantinopol, reoîud prin Soma, Fiipopol şi Adrianopole, 
şi trecătoarea Dobral, pe drumul Silistra-Şlllla. Cel elalte trei, 

• - „Balcanii Mari" .  - Nota Trad. 
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dintre care două se află între cele de mai SJS, iar cea de-a 
rei a  în aipropieiea Mării Negre, pot a considerate ca imprac
icabile pentru o armată de ma1i proporţii, însoţită de con
voaie ilitare. Ele ar putea peite trecerea o' detaşa
mente miH1:are mai mici , poate chiar a artileriei uşoare de 
oîmp, dar nu pot fi folosite ca linii de com1icaţie sau de ope
raţii P entru grosul aPmatei de invazie. 

In 1 828 şi 1 829 trupele ruseşti au operat pe linia Silistra
trec.toarea Doral-Alrianopol-Ainagic .  Aceasta iid ca
lea cea mai scurtă şi cea mai directă dintre frontiera Ruiiei şi  
capitala Turciei, ea se impune în mod firesc oricărei armae 
rusşti c are, venind din nord şi find prijinită de o flotă c are 
domină nes1tingherit în Marea Neagră, îşi propIle să tenine 
repde c ampamia printr-un marş vicorios supia onstanti
nopo1li. Pentru a merge pe aceaită 1cale, armata usă, dup ă 
ce a 1trcut Dunărea, trebuie să cucerească o poziţie putică, 
flancată de două fortăreţe - Şumla şi Vama -, să blocheze 
sau să cucerească ambele fortăreţe şi aipoi să treacă B alcanii. 
In 1 828 tI'ii şi-au riscat p e  aceStă poziţie principalele forţe. 
1 au fost înfrînţi la Kuleicia ;  Vama şi Şla au fost cucePite, 
apăraea Balcanilor a fost slabă, for ruşii au ajuns la Adria
nopole, ce-i drept, foarte slăbiţi, dar fră să mai i întîmpinat 
o rezistenţă, deoarece amaita tuicească se descompusese 
cu desărvîrşire .i nu mai avea nici măcr o bigadă în stare să 
apere Constantinopolul. In acst 1caz turcii au comis o grşeală 
gravă. Orice ofiţer trebuie să înţeleagă că n lanţ de munţi 
nu poate fi apărat pe 0 poziţie defensivă situată în faţa acestuia 
şi nici fărîmiţînd arm ata de apărare pentru a iloca toate trecă
torile ; dimpotrivă, trebuie ocupată o poziţie centrală în spa
tele acesi [anţ, ţinînd sub supraveghere toate trecătoril e, 
şi, dup ă ce dnten\lile inamicJlui se vor i •oontrat limpede, 
trebuie date cu forţe concentrate lovituri putece împotriva 
coloamelor din fruntea armatei la ieşirea lor din văile înguste 
care străbat l anţul mntos. Exitenţa unei poiiţi putenice 
de-a urmez�ll ii de operaţii. a Şilor între Vama şi 
Şula i-a determinat pe turci să dea lupta deoisivă tomai în 
acest loc, în timp •ce ar i trebuit s-o dea În cîmpi a  Aclriano
polJlui, concentrî1du-şi şi ma'i mu1t forţele şi avind de-a face 
cu I. inamic necesarmnte slăbit din caza bo[i'1oT şi a rămi
ne.i în mmă a unora dintre unităţile lui. 

Vedem deci că la apărarea liniei Silist-drianopole tre
cerea peste Dunăre trebuie apărată fără a se angaj a ro 
bătJ.ie decisivă. A doua linie de rezistenţă ar trebui stabilită 
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în spatele Şumlei şi Vamei, nu între ele, fără a se da bitălia 
decisivă decît în cazul cînd şansele de viotorie sînt deosebit 
de mari. Apoi trebuie să urmeze retragerea dincolo de Bal
cani, 1lăsîndu-se pentru paza trecătoriilor detaşamente care să 
poată opune rezistenţă inamicului atîita timp dt acest lucru 
va i posibil, făiră a se angaj a într-o îndeştaire hotărîtoare. 
lntre timp ruşii îşi vor irosi forţele la asediJl fortăreţelor şi, 
dacă vor folosi aceeaşi tactică pe care u fo1Sito şi în trecu.t, 
ei le vor lua din nou u asalt, ceea e Înseamnă că vor vea 
mari pierdiri Ja aceste asdii, căci armatei use îi este oarac
teristic următorul fapt semnificativ : pînă 1n preznt ea n-a 
fost niciodată în s tare să execute, fră ajutor din afară, un 
asediu sistematic. Lipsa de ingineri şi artilerişti ex.perimentaţi, 
imposibilitatea de a crea într-o ţară bairbară mari dpozite 
militare şi mij loacele de asediu necesare, sau de a transporta, 
învingînd distanţe uriaşe, materialul existent, - toate icitea 
i-au silit dintodeauna pe !şi să ia cu asalt orice fortăreaţă 
după o canonadă scurtă şi putern1ică, dar arareori îndeaj uns 
de eficace. ln felul acsta a cucerit Suvorov Ismailul şi Ocea
kovul 294 ; în aclaşi mod ruşii au luat cu asalt în 1 828 şi 1 829 
fortăreţele turceşti din Bunpa şi Asia şi tot sHel au Jcerit 
ei Varşovia în 1 83 1 .  ln oricare din aceste cazuri, armata rusă 
va ajunge s1ăbită la trecătoi1e Ba'lc ani.or, �n timp ce turcii 
vor fi avut suficient timp pntru a-şi conc entra pile. Da:ă 
invadaitorul nu va fi respins p rintr-o lovitură dată de întreaga 
armată turcească în momentul cînd va încerca să treacă Bal
canii, b ătălia decisivă va putea avea loc sub zidurile Adria
nopolului, şi, dică şi în aest caz trcii vor fi înfrînţi, se va 
putea constata cel putin că au făcut tot ce le-a stat în putinţă. 

Dar în acbuJlele •împrejurări o vidorie a uşilo r la ldia
nopole n-ar putea i în nici n caz decisivă. Flota bntankă 
şi franceză se aiflă la CollStantinopol, şi în prezenţa unei ase
menea forţe nici un general rus nu va putea să pornească 
împotriva capitalei. Opriţi în faţa Adrianopolului, lipsiţi de 
sprijillul floti lor, care s-ar aifla ea însăişi s!b ameninţare, 
ruşii ar începe cnd să aibă pierderi mari, pentru că mii 
de oameni ar muri din cauza bolilor, şi ar i nevoii să se 
retragă dincolo de Balcani. Aşadar, chiar 'ictorfoşi, i air 
suferi un eşec în c eea ce p riveşte realizarea ·principalului lor 
scop în acest război. Există însă o altă linie de operaţii, mi 
avantaj oasă poate, pe care ei ar putea s�o aleagă. Este mul 
care, poind de la Viddn şi NiOpole, trece pr.n Sofia şi 
merge pînă la Adrianopole. Dacă e lasă la o parte conside-
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rentele politice, nc unui general rus u judecată sănătoasă 
nu îi va trece prin minte să meargă pe această cale. Dar atita 
timp cit Rusia se poate bizui pe Austria, atita iimp cit apariţia 
armatei rusşti în apropierea frontierei sîrbe, îmbinată cu 
intrigile Rusiei în Serbia, poate provoca o m�care insurecţio
nală în această ţară, precum şi în untenegru şi în rîndurHe 
populaţiei greco-slave predominante în Bosnia, Macedonia şi 
Bulgaria, aJita timp cit din cauza prezenţei floti europene la 
Constantinopol nici vorbă nu poate să fie de operaţia finală 
a unei campanii pur militare, adică de cucerirea acestui oraş, 
- atîta timp acest plan de campanie va . singurul pe care 
ruşii îl vor putea adopta cu multe şanse de succes, fără a 
obliga Anglia şi Franţa să întreprindă acţiunile militare hotă
rite pe care le-ar putea provoca un marş prea direct asupra 
Const an tinopo lul ui. 

Şi, într-adevăr, actualul dispozitirv al trupelor ruseşti pare 
a vădi existenţa ni plan asemănător. Aripa lor dreaptă s-a 
înins pînă la Craiova, aproape de frontiera de vest a Vala
hiei, iar întregul lor dispozitiv de luptă s-a leplasat în susul 
Dunării. _  Deoarece această manevră exclude cu desărvîrşire 
ipoteza că linia de operaţii va trece prin Silistra şi Şumla, 
scopul ei nu poate fi decît stabilirea unei legături între ruşi 
şi Serbia, acest centru al naţionalităţii slave şi al religiei orto
doxe în Turcia. Menţinerea unei poziţJii defensive pe cursul 
inferior al Dunăirii combinată cu o înaintare spre Sofia prin 
regiuni situate în susul Dunării ar ii o acţiune pe deplin asi
gurată, cu condiţia să fie sprijinită de Austria şi însoţită tot
odată de o mişcare a slavilor din Turcia pentru cuoeiirea 
independenţei naţionale ; şi mijlocul cel mai sigur pentru a 
provoca o asemenea mişcare ar i înaintarea aIlatei ruse 
spre centrul reginlor slave din Turcia. In felul acesta ţarul 
va obţine mai uşor şi printr-o acţiune ma1i puţin sfidătare 
ceea ce a pretins în tot timpul conflictului, şi anume organi
zare. tuturor slavilor din Turnia în cadrul unor principate 
separate, cum sînt astăzi Moldova, Valahia şi Serbia. Dacă 
Bulgaria, Mntnegrul şi Macedonia s-ar afla sub suveranita
tea nominală a sultanului şi sub protectoratll real al ţarului, 
posesiunile europene ale Turciei s-ar reduce la împrejurimile 
Constaninopoluli, iar Turcia şi-ar pierde pepiniera de sol
daţi - Albania. Acesta ar fi pentru Rusia un rezultat mult 



3G4 ____________ F
_
riedrich Enqels 

mai bun decît dacă ar obţine o victorie deoisivă la Adria
npole, după care armata ei ar fi nevoită să bat. pasul pe loc. 
După toate aparenţele, ea vrea să înceme să ajungă la n 
asemenea rezJltat. E greu de s,pus dacă Rusia se înşală bizuin
du-se pe slavii dtn Turcia, deşi n-ar i rprinzător dacă aceş
tia s-r declara 0u toţii împotriva i. 
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Primul articol * 

Rugiero este din nou fascinat de farmecJl amăgitor al 
Alini, sub ciipul căreia se aScunde, aşa cum şie şi el, o 
bătrînă vrăjitoare -

„Fără ochi, fără dinţi, fără gust, fără nimic, nimic" • • .  
Cavalerul rătăcitor nu se poate opri să nu se îndrăgos

tească in nou de ea, deşi pe toţi foştii ei adoratori ştie cl 
i-a ransforfiat în măgari şi 1n alte animale. Puibliicul englez 
este un nou Rugiero, iar Palmerston - o nouă Alcina. Deşi 
Palmerston are aproape 70 de ai şi in 1807 achvează 
aproape fără 1întrerupere pe arena politică, el reuşeşte totuşi 
să aibă întotdeauna farmecul noutăţii şi să trezească mereu 
aceleaşi spernţe, care se pun de obicei în tineri nee!perimen
taţi şi promiţăto.ri. Şi cu toate că e cu un picior 1în groipă, toată 
lumea conideră că adevărata li 1carieră de-abia va urma. 
Dacă ar muri mîine, întreaga Anilie ar fi foarte mirntă cînd 
rr afla că a st ministru timp de o jumătate de secol. 

Daică Palmerston ca bărbat de stat nu este potri'it pentru 
orice problemă, n schimb ca actor este potrivit pentru orice 

* In „New York Daily Tribune" din 19 octombrie 1853, articolul 
acesta începea cu următoarele cuvinte care lipseau din textul apărut în 
„People's Paper" : „Complicaţiile din Orient au provocat în Anglia mari 
schimbări deă nu în situaţia partidelor, cel puţin în situaţia persoanelor 
care se află în fruntea partidelor. Lordul Palmerston a devenit din nou 
favoritul publicului. Numele li este pe buzele tuturor ; el este, zice-se, 
singurul om capabil să salveze Anglia ; el este declarat în mod oficial 
prmierul indispsabil al guvernului remaniat, pe care îl reclamă cu 
insistenţă şi whigii, şi torii, şi falşii patrioţi, şi presa, precum şi întreaga 
opinie publică. . 

Mania palmerstoniană este un fenomen atit de neobişnuit, încît 
uneori te bate gîndul că totul nu este decit o ficţiune pusă în circulaţie 
nu pentu uz intern, ci ca marfă de eiport destinată străinătăţii. Totuşi 
acest gînd este greşit" .  - Nota Red. 

** Shakespeare : „Cum vă place•, actul al Ii-lea, scena a 7-a. - Nota 
Red. 
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rol. Este la fel de reuşit şi în stilul oo.c, ca şi în stilul eroic, 
îl prinde atît tonul patetic oit şi cel familiar, aît tragedia 
cit şi farsa, de altfel farsa este poate ooa care se potriveşte 
cel mai bine facturii lui sufleteşti. Nu e un "ator de prim 
rang, dar e un polemist desăvîrşit. mzestrat cu o memorie 
uimitoare, avînd o mare experienţă, un tact neîntrecut, pre
sence d'eprit *, care nu-l trădează niiodată, şi supleţea omu
lui de lume, ounoscînd în cele mai mi•ci amnunte toate maşi
naţiile pa'laimentcUre, toate intrigile partide1or şi ale omnilor 
pol'itici, el acţtonează cu o mare pricpe1e şi cu o dezinvol
tură agreabilă în imprejurări complicate, adaptîndru-se Pre
judecăţilor şi speculînd caracterul impresionabil al publicului 
su. Totodată insolenţa lui ci.că îi serveşte drpt pavăză 
împotriva oricăror surprize, egoismul şi abil'itatea lui il feresc 
de orice confesiuni făcute într-un moment de �inceritate ; 
extrema Jui frivolitate, totala lui indiferenţă, dispreţul l'i aris
tocraic J opresc de la .eşiri violente. Prin glumele sale 
extrem de reŞite, el ştie să-şi cîştige ·sipatia unan1mă. Fără 
să-şi piardă vreodată stăpînirea de sine, el face întotdeauna ca 
adversarul său, spum�gînd de furie, să apară într-o postură 
ridicolă. Chiar dacă nu e stăpîn pe o temă oarecare, el reu
şeşte totuşi să jongleze cu ea şi, dacă e lipsit de o concepţie 
generală, în schimb e întotdeauna gata să înşire cu eleganţă 
9enerali tăţi. 

Avînd un spirit neastîmpărat şi noboit, l nu se îpacă 
cu tnactivitatea şi e veşnic în goană daică nu după activitate, 
cel pun după agitaţie. O ţiră oa Anglia îi oferă, fireşte, posi
bilitatea de a acţiona în orice 1colţ al globu1rui .  Lucrul pre 
care tinde el nu este chiar succesll, ci numai o aparnţă a 
acestuia. 

Dacă nu poate ie nimic, atunci născoicşte ceva. Oind uu 
îndrăne.te să e amestece, joacă rilul de mediatm. Dacă nu 
e în stare 1să-.ş. msoare orţele cu un adversar putenic, se 
face adversrul celui slab. 

Intruoît u este omul planurilor vaste, l comiinaţilor de 
perspecvă, întrucît nu măreşte teluri măreţe, l îşi creează 
situaţii grele Ilai pentru ca să iasă poi din ele prolu
cînd efect. El are nevoie de complicaţii, deoarece ele âi dau 
posibilitatea să-şi desfăşoare aotiviitatea, şi atunci oind acestea 
nu există, le creează el singur. B desfată conflictele imagi
nare, luptele imainare împotriva umor adversari imaginai, 
schimbul de note diplomatice, ordinele de plecare date vase-

• - prezenţă de spirit. - Nota Trad. 
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lor, în sfîrşit toat ă agitaţia care se termină p entru el cu furtu
noase dezbateri parllmentaire, de pe urma 1crora va culege 
u sigurnţă un succes de moment, permaneniul şi singurul 
scop l străduinţelor sale. In conflictele intenaţionale se 
comportă ca n actor, duoînd luorurile prînă la n aumit 
pnct, retrăgîndu-se dnd situaţia deine periCuJoasă, dar 
realizînd în to ate împrejurăiQe acea tensiune dramatică pe 
care o urmăreşte. In .închipu1re a li, iÎnsălşi dezvoltarea isto
rică nu este altceva decît o distracţie, nălscocită .ume pentru 
plăcerea pesonală a nobilului liconte Palmerston of Pal
meiston *. 

lilifluenţei srăine, căreia ii Jce concesii În fapte, i se 
împotriveşte în vorbe. El a moştenit de la Caning docrina 
u privire la misiunea Angliei de a răsiprîndi 1consituţionlis
mul pe continent, şi de aceea găseşte întotdeauna motive sufi
ciente pentru a susita prejuidocăiţile naţionale şi pentru a se 
opune reQluţiilor din celelalte ţări, ţinînd în acelaşi timp 
trează suspiciunea puterilor străine. Dup ă  ce a reuşit intr-n 
mod atît de comod să devină la bete noire **  a tuturor curţilor 
de pe continent, şi-a creat fără mltă greutate la el în ţară 
faima unu'i ministru u adevărat englez. Deşi la încput a fost 
n tory, s-a priceput să 1ntroduică in condJcerea afaceilor ex
tene toată prfăcătoria şi caracterl contradkto'iu, care 
constituie esnţa whigismu1ui. l şie să îmbine frazeologia 
democratică u concepţiile oligarhice, să camufleze politica 
burgheziei, care speculează pacea, cu tiradele trufaşe ale 
vechii Anglii aistooratie ; l ştie să dea impresia că atacă 
atui cînd n realitate trece cu vederea, că a.p ără atuci oînd 
în realitate trădează ; ştie să facă pe plaic i dlşman p a
rent şi să ducă la desperaTe p e  un p reti1S ali1at ; întrln con
flict el ştie să treacă n momenul oportun de partea celui 
pLtenlc, împotriva celui slab şi e iscSit în a profera cuvinte 
îndrăzneţe atulci cînd dă bir cu fugiţii. 

Unii îl acuză că este in solda Rusiei, alţii l sspectează de 
carbonarism. tn 1 848 el a foit nevot să se ap ere, 1întrucît, în 
urma acuzaţiei de a fi acţionat ca ministru al ţaului Nikolai, 
era ameninţat să fie .deferit jusiţiei ; în schmb, in 1 850, spre 
marea lui s atisfacţie, el s-a văzut obiectul persecuţiilor m-

*In „New York D aily Tribune• din 19 octombrie 1853, după aceste 
cuvinte urmează fraza : „El este prototipul acelei catgorii de omeni 
pe care Thoms Carlyle a dnumito catgoria falşilor conducători ai 
lumii" .  - Nota Red. 

** - sperietoare, un obiect caxe inspiră teamă şi ură (literal : „fiara 
neagră") .  - Nota Red. 

24 - Marx·Engels. Opere, voi. 9 
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basadorilor străini ; aceştia au S la cale un complot ÎlPO
triva lui, caTe a avut succes în Cameia lorzilor, dar a suferit 
un eşec în Camera comunelor 296• D ică a trădat popoare stră
ine, a fă1cut-o într-un mod cit se poate de po.icos, deoarece 
politeţea este o m001edă măruntă icu •care dracul plăteşte sîn
g_ele năîngilor pe care-i înşală. Dică aslpritorH au putut în
totdeauna conta pe ajutorul lui rel, asupriţii n-u fost ii
odată lips'iţi de generozitatea lui oratorică. Pe.oida cînd el e 
afla la putere a ooincis întotdeauna cu rprimarea P1lonezilor, 
italienilor, ungurilor şi germanilor, dar despoţii care ·se răfu
iau u aceştia îl supectau întotdeauna pe Palmerstn că pe 
ascuns întreţine relaţii cu vicmele pe ·oare ei le persecutau 
cu îngăduinţa lu1i. Pînă în prnzent, dacă 1îl aveai ca adversar, 
puteai în orice împTejurări să contezi pe n evnual suicces, 
dar, dacă-l aveai ca prieten, oricînd te puteai aştepta la o 
înfrîngere sigură. Iar dacă această măiestrie diplomatică n-a 
dus la rezultate cit de cit strălucite în tratativele lui cu sta
tele străine, cu atît mai strălucit a ieşit ea la iveală în price
perea lui de a impune poporului englez o anumită interpretare 
a acestor rezultate, determinîndu-1 să considere frazele drept 
fapte, fantezia drept realitate şi să nu vadă că sub paravanul 
unor pretexte măreţe se ascund motive josnice. 

n 1 807, cînd -a fomat guvenul duc.uli de Porblnd, 
Henry John Tmple, viconte Pamerston, caire şi-a mştenit 
titlU'l de la n pai·r irlandez, a fst numit lao al amiralităţii. 
In 1 809 el a devenit secretar de stat pentu chestiÎle mili
tare şi a rămas în acest post pînă Îl llai 1 828. n 1830 el a 
trecut cu multă abilitate la whigi, care l-au făcut ministul lor 
pemnanent de extene. Abstracţie �cînid de rJstpu. oind 
la putere erau tarii, adică din noimbrie 1834 plÎnă în apilie 
1 835 şi din 1 841 pînă în 1 846, el portă răsp.derea pentru 
întreaga politică externă a Angiiei de la revlia din 1 830 
pînă în decmbrie 1851 .  

Nu pare oare desul de ciudat la prima vede săl găseşti 
pe acest Don Quij ote al „instituţiilor libere" ,  pe acest Pindar 
al „slăvitului sistm constituţiollal" n icallitate de permanent 
şi eminent membru al guvernelor tarii al d-lui Perceval, al con
telui Liverpool, al dlui Canning, al 101du.ui Goderich şi l 
dJceluu de Wellington ? Şi anume în îndelungata perioadă 
eîind s-a purtat războiul ntiiacobin, drud datoria publiică a 
ajuns la proporţii monstoase, oind au fSt pomulgate legile 
cerealelor 297, cînd mercenari străini se aflau pe pămîntul 
Angliei 298, oind din ind în cînd poporului - ca să flosim 
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expresia lorui Simouth, oolegul d-lui Palmerston - „i se 
lua sînge" ,  cînd presei i s-a pus căluş în gură, cînd întruni
rile au fost interzise, iar mSele populare aru fost dezamate, 
oînd a fost Sprimată libertatea ilnividului şi procedura ju
diciară normală şi cînd întreaga ţară s-a aflat de fapt în stare 
de asediu, într-un cuvînt în cea mai ruşinoasă şi reacţionară 
epocă din istoria Angliei I 

Foarte caracteri,stk este debutlll .i Palmerstl în viaţa 
p arlamentară. La 3 februarie 1 808 el a luat cuvîntul. In apă
rarea cui ? In părarea secretulJi tratativelo.r dllomatice şi 
a cel'i mai rŞinos act de violenţă săvfrşit weodată de o n a
ţiune împotriva altei a, şi nume bDbardarea o rşului Co
penhaga şi cptJrarea flotei dneze tocmii în momentul cînd 
Anglia declaa în mod desahis şi oficial că se află Ql stare de 
p ace indestructibilă cu D anemarca 299• In p rima problemă el 
a declarat : 

„ln acest cz speial miniştrii maistăţii-sale sînt obligaţi" (cine i-a 
obligat ?) „să p ăstreze secretul " .  

Dar el a mers şi  mai departe : 

„Şi ln general sînt împotrivă a activitatea dLplo.atică să devină 
publică, deoarece dezvăluirea secretului Sn acest domeniu se soldeză de 
obicei u pierderea surselor de informare " .  

Vido cq ar i sSţiilUt această cauză cu aceleaşi cuvinte. 
In ceea ce priveşte atacul piriteresc împotriva D anmarcii, 
Pa1merston, deş'i a recnoscut că D anemarca n-a manifestat 
nici lll fel de o stil'itate faţă de Mea Bttnie, a aiimat totuşi 
că nglezii aveau dreptl să bombardeze 1capitala Danemarcii 
şi să-i captureze flota, acest lucru fiind necesar pentru p reîn
tîmpinarea nei evntuale trnsfomări - mb presiunea 
Franţei - a neutralităţii dnze într0 ostilitate făţişă. Aşa 
arăta nol drept internaţional prol.anat de lordul Palmers ton. 

Următoarea Operă oiratorică a acestui ministru nglez par 
eeell-ce * a ost o pledo aie în favoarea preznţei în An
glia a trupelor străine, aduse de pe colltinent u scopul vădit 
de a menţine regimul oligarhic, peltru instaurarea c ăruia 
Wflhelm a vit n 1 688 din Olanda cu trpele sale o�ndeze. 
La „temerile" pe deplin întemeiate, în ceea ce pivşte „liber
tăţile ţării " ,  inspirate de p rezenţa legiunii regale germane, 
Pmeston a dat . răpuns foarte provocat.r : de ce n-am 

* - pn excelentă, în advăratl ses l cuvintului. - Nota Trad. 
24* 
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avea la noi în ţară 16.000 de străini, dJcă, după cum se ştie, 
„întreţinm n număr mult mai mare de trupe strine în alte 
ţări ?" (Camera comJnelor, 1 0  martie 1 81 2) .  

Atunci cînd s-au exprimat tmeri similare în ceea ce pri
v eşte inviolabilitatea Tegimului constituional, temeri inspi
rate de menţinerea, după 1 8 1 5, a unei mani aimate penna
nente, Palmerston a considerat c ă  Însăşi „organizarea armatei 
noastre" , i cărei ofiţeri sînt în majo.ritatea czuri�or „oameni 
u stare şi relaţii" ,  „constituie o garanţie suficientă a organi
zării constituţionale".  (Cmera comnelor, 8 martie 1 8 1 6) .  

AtJni d îpotriva menţinerii unei mani armate per
manente s-au .ridicat obiecţii de ordin fiinnieiar, P almerston a 
feut imteresa�ta descoperie că „mrlte din dficultăţile 
1oastre de ordin finnciar au fost determinate de neînsemnatul 
contingent de pace pe care armata noistră l-a aut în trecut" .  
(Camera comilelor, 25 aprilie 1 8 1 6) .  

At!nci oînd i s-a arătat contrastul dillt.re „povara fiscală 
a ţăni" şi „mizeria poporului " ,  p e de o parte, şi excesivele 
chltuieli militare, pe de altă parte, el a rnintit parlamentului 
că acea.stă povară fiscală şi mizerie reprezintă „preţll pe care 
noi" (adică oligarhia engleză) „am consimţit să-l plătim pen
tru libertatea şi independenţa noastră" .  (Cmera comunelor, 
16  mai 1 820) . 

După părerea lJi, pericolul dspoismuli militar există 
numai ca urmare a strădaniilor 

„persoanelor induse în eroare, ce-şi pun partizani ai reformelor şi 
cer pentru ţară reforme :are, potrivit celor mai elementare norme ale 
activităţii de stat, ar duce inevitabil, în cz că ar fi înfăptuite, la des
potism militar". (amera comunel-r, 14 iunie 1820). 

Dacă în existenţa unei mari annate pmnanente el vedea 
un panaceu uiversal pentru menţinerea ordinii în ţară, în pe
depsele corpol'ale el vedea un panaceu universal pentru men
ţinerea ordinii în armată. La 5 martie 1 824, cu prilejul dis
cutării legii cu priire la răzvrătiri 3oo, el s-a pnnunţat pentru 
pedepsele corporale, pe care le-a declarat „absolut ncesare" 
la 1 1  marie 1 825, le-a recomandat di. no. la 1 0  martie 1 828 
şi le-a părat l timpul dezbaterilm din aprilie 1 833, şi u1terior, 
cu iiecare prilej , s-a dovedit un partizan înfocat al aestei 
msuri. 

N-a fost abuz în armată pe care el să nU-'l i jStificat prin 
rgmente temeinice, dcă e ovedea 1că îm iceste abuzuri 
sînt intersaţi paraziţii aristoraţi. Ca exemplu se pot cita 
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dzbaterile cu priire la Vîllzarea patentelor pnu gradl 
de ofiţer . (Cmera comunelor, 12 martie 1828) . 

Lordului Palmerstn rîi place s ă  pozze Îll luptător neobosit 
pentru libertatea conştiinţei. Totuşi a votat împotriva mo
ţiunii lordului Russell referitoare la abrogarea legii cu pri
vire la jurrnî: şi la corporaţii 301 • Şi de ce ? Pentru că, „în 
calitate de prieten zelos şi Înocat ll !Lbertăţii oonştiinţ'i" , 
nu putea amite ·ca disenterii 302 „să ie 1cutiţi de persecuţii 
imaginare, 1. 1imp ce catolidi suferă de pe urma unor abuzuri 
reile" . (Camera comunelor, 26 februarie 1828) . 

Pentru a dovedi năzuinţa sa neostoită pre libeitatea con
ştiinţei, el spune că „îl întristează creşterea numărului disen
terilor şi că doreşte ca biserica de stat să iie pe deplin 
prempănitoare în Anglia " .  El dorşte de asemenea ca „bise
ica de stat să fie întreţin'lltă de oamni de altă credinţă" . 
Glumeţ, nobilul lord se p1înge că disenterii bogaţi întreţin bi
serici speciale pentru săraci, în timp ce 

„în biseri:a anglicană numai săracii suferă de pe ur.a insuficienţei 
locurilor„. Ar fi absurd să susţii că săracii trebuie să aloce fonduri pen
tru biserici din veniturile lor reduse•. (Camera comunelor, 9 aprilie 1824). 

Ar fi, desigur, şi mai absurd să susţii 1că bogaţii care apar
ţin biserilcii de stat trebuie Să a11ooe fonduri pentru biseri'i 
dtn veniturile lor grase. 

Să vedm acum în 1ce mod a l!ptat lordul Palmerston 
peil!tru •emanciparea 1catolkilor 303, unul dintre motivele pe 
care-şi fundamentează el „pretenţiile" la recunoştinţa poporu
lui irlandez. Nu voi insista asupra faptului că, declarîndu-se 
adept al emncipării catdlicilor il calitate de membru al gu
venului Canning, el a intrat totu?i in gurvenul lui Wellington, 
care avea o atitudine net ostilă faţă de aceistă emancipare. 
Poate oeă 11ordul Palmeiston •co1sideră că l'ibertatea :onştiinţei 
este unul din drepturile omului în 1caTe legislaţia nu rebuie să 
se aanestee ? Să-l lăsăm pe lordul Palmeiston să răspundă : 

„Deşi doresc ca revenaicările catolicilor să fie luate în consideraţie, 
nu voi admite îsă nicidată că aceste rvendicări se bazeză pe un 
drept„. Dacă aş fi considerat că catolkii îşi apără un drep, ş fi re
fuzat să intru în comitet" .  (Cmera comunelor, 1 martie 1 813). 

Dar de ce era el împotrivă ca credincioşii catolici să-şi 
apere drptu1 ? 

„Pentru că puterea legislativă a unei tări este îndrituită să priveze 
orice clasă socială de un drept politLc sau altul atunci cînd constderă 
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că acst lucru este ncsar pentru securitata şi binele întregii socie
tăţi... Este unul din princpiile fundamentale pe care se bazează o gu
vernare civilizată" .  (Camera cnunelor, 1 martie 1 813). 

.veţi în fa1a dv. cea mai cin�că mărturisire din ite s-au 
făcut vreodată, mărturisirea că masa poporului în general nu 
are nici Il fel de drepturi, că ea se poate bucura de anI1ite 
libertăţi numai în mJsura Îll care puteea leislativă sau, cu 
alte 1cuinte, clisa dominantă va crede de cviinţă să le 
acode poporu1ui. ln consecinţă, lordul Panerston declară 
fără o ca� că „ emanciiparea catolicilor este o chstiune d e  
unăvoinţă ş i  d e  favoare " .  (Camera comnelor, 1 0  februa
rie 1 829) . 

Prin urmare, numai din considerente de oportunitate a bi
nevoit el să pună c ap ăt •îngrădirii drepturilor catolicilor. Dar 
ce se acndea sub această oportunitate ? 

P almerston este unul dintre cei mai mari l atifIldiari i 
Irlandei, şi de aceea el vrea să menţină iluzia că împotiva 
tuturor relelor din Irlanda nu există n alt rmediu decît 
emanciparea c atolicilor, ca şi Cl această mlcip are ar iz
băvi Irlanda de nenorocirile ce-i sînt pricinuite de proprie
tari funciari care nu trăiesc în ţară şi ar înlocui legile cu 
privire la sărici. (Camera comun/lor, 1 8  mrie 1 829) . 

Marele filantrop, care ulterior „a crăţat" domeniile sale 
din Irlanda de irllldezii băştinaşi, nu putea s ă  admită ca mi
zeria irlandezifor să întunece, fie şi pentru o clipă, cu noii 
ei rău iprevestitori cerul senin l latifundiarilor şi magnaţilor 
financiari •. 

„Este adevărat - spune el - că ţărănimea din Irlanda nu se bucură 
de toate binefacerile de care se bucură intreaga ţărnime engleză" (şi 
cînd te gîndeşti de ce binefaceri se bucură o familie cu n venit de 
7 şilingi pe săptămînă I). „Totuşi - continuă el -, şi ţăranul irlandez 
se bucură de unele binefaceri„. El ste bine asiqurat cu combustibil şi 
numai rareori" (doar 4 zile din 6 !) „nu are de încare" .  

C e  binefacere I Dar asta încă nu-i tot ce are ţăranul irlandez. 
„El are o fire mult mai veselă dedt tovarăşul său de suferinţă 
englez " .  (Camera comunelor, 7 mai 1 829) . 

D esp re exploatarea din p artea proprietarilor funciari ir
landezi, Palmerston vorbeşte pe celaşi ton glumeţ ca şi 
despre bineficeile de care se bwcură ţărănimea irlndeză. 

• !n „New York Daily Tribune" din 19 octombrie 1 852, în locul 
cuvintelor „ceul senin l latifundiarilor şi m agnaţilor financiari• ,  a apă
rut : „cerul senin de desupra parlamentului latiiundiarilor şi mgnaţilor 
financiari" .  - Nota Red. 
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„Se spne că proprietarii funciari irlandezi caută să obţină cea mai 
mare arendă care este cu putinţă. Dar, stimate domn, crd că aceasta 
nu e ceva special ; în Anglia proprietarii funciari prcedează cu sigu
ranţă la fel".  (Camera comunelor, 7 martie 189). 

Mai este de mirare după toae acstea că un om atît de 
profund atişat misteielor „ slă.tei collsituţii engleze" şi 
„btnefacerilor instHuţiilor libere nglze" caută s ă  le răspîn
d ească pe întregul continent ? 
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Articolul l doilea 

CîJd miişcarea în favoarea refonnei 304 a devenit de nebi
ruit, lordul PalmeSton i-a p ărisit pe oii şi a treout în tabăra 
whigilor. Deşi el considera că p"imej dia despotismului mi
litar nu rezultă din prezenţa legiunilor regale germne pe 
pămîntul englez şi nici din menţinerea ni mari anate per
manente, ci se datoreşte exclusiv acelora „care-şi spun parti
zni reformei u ,  totJşi încă din 1 828 el a susţinut extinderea 
drnptuli electoral asupra ilor o raşe industiale mari cum 
sînt Birmingham, Leeds şi Manchester. Şi de ce 1 

„Nu penru că în prindpiu sint un prieten al reformei, ci pentru că 
sînt adversarul ei hotăât". 

El s-a coniis că anlite concesii f/cute l a  timp capita
lului industrial care se dezvolta tumuluos ar putea fi mijlo
cul cel mai sigur penru a preînîmpina o „ refoiă gene'al ă" . 
(Camera comIlelor, 27 iIlie 1 828) . Odată aliat ou whigii, l 
a încetat brusc de a mai pretinde că scopul leii cu priire la 
rforma electorală a fost să sf ă1îme cdrul îngust al consti
tuţiei veneţiene ; dimpotrivă, rforma trebuia să-i dea forţă 
şi trăiniicie, sparînd burghezia de opoziţia poporului. 

„Starea de spirit a burghziei se va schimba şi nemulţumirea pe care 
i-o provoacă constitutia se va trnsforma într-un ataşament faţă de 
aceasta, ceea ce va duce la întărirea şi consolidarea în mare măsură a 
constituţiei•.  

El i-a consolat pe pairi, asiiîndu-i c ă  intrarea în igoare 
a legii u privire la reforma lectorală nu amennţă în reali
tate „ influenţa Camerei lorziloru şi drep tul ei „de a se ames
tec a în alegeri " .  El a spus aistocraţilor că constituţia nu-şi 
va pierde c aracterul ei feudal, deoarece „proprietatea fun
ciară este fundamenul solid pe care se sprijină întregul edi-
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ficiu social şi instituţiile ţărW . El [e�a alungat tmerile 
zvîrind la Îlltîmplare a�uzii ironice : „am fost cuzaţi că nu 
am dori în mod sincer şi cu toată seriozitatea să dăm popou
lui o adevărată reprezentanţă " ,  sau : „se spune că noi nu 
vrem decît s ă  dăm aristocraţiei şi proprietarilor funci ari po
sibilitatea de a�i exercita ifluenţa SJb o altă formă" .  El a 
mers atlît de departe, îndt a xecuns ut că, pe liîngă concesiile 
inevitabile care trebuie făcute burgheziei, „principiul de bază 
şi totodată principiul conduc ător al 1legii cu privire 1la refoma 
electorală" este „desfiinţarea privilegiilor electorale " ,  adică 
desiiin�area privilegiilor electorale ale vechilor „fiefuri pu
trede" le tarii-ar in favoarea noilor !fiefui ale whigilor. (Ca
era oomunelor, 24 martie 1 83 1  şi 1 4  martie 1 832) . 

Şi aicrn e momentul să renim la pemomanţele nobilulli 
lord în domeniul politi di extene : 

In 1 823, .cînd, în confo.itate ,cu hotărînile Congresului de 
la Verona� o armată franceză a intrat în Spania p ntu a 
dsfiinţa ·constituţia ţării şi ,a lăsa poporul la discreţia răz
bunării neru1ătoare a Bourbonului • .iot şi a suiti sale de 
c ălugări anatid, loul Palm.aton a repins ideea „mri cru
ciade donchişoteşti an numele unor principii abstracte" , ca 
şi ,a oricărei intervenţii „'În fvoarea pporuli " ,  datorită re
zistenţi ernice a căruia nglia nu a căzurt sub istăipînrea lui 
Npoleon. Culltele adresate cu această ocazie adversarllor 
săi whigi sînt o reflectare vie şi fidelă a propriei sale politici 
externe din momentul cînd a dvenit lisu de extene per
manent al oponenţilor s ăi de pe atlli. El a spus : 

„Unii ar fi vrut ca in timpul tratativelor să recurgm la ameninţări, 
fără a fi pregăMţi pentru război în cazul dnd tratativele ar fi eşuat. 
Dacă am i vorbit de război gîndindu-ne în realitate la neutralitate, dacă 
m fi neninţat cu armata şi apoi ne-am fi scus in dosul unui docu
ment oficial, dacă am fi zăngănit ameninţător armele în momentul în 
care se discuta problma şi m fi sfîrşit prin aceea că în ceasul bătăliei 
ne-am fi apucat să scriem teancuri de proteste, am fi prcedat ca nişte 
laşi lăudăroşi, ne-am fi ars di.preţul ântregii Europe şi m fi ajuns un 
obiect de batjocură în ochii ei". (mera comunelor, 30 aprilie 1823) . 

Ajungem, Îll sffrşit, la dezbaterile în legăură cu problema 
greco-tu1că, dezbateri care i-au oerit p entu prima oară lor
dului Pa1merston posibilitatea de a<şi etala inegalabi1ul său 
talent de apărător neclintit şi neoboit al ierselor Rusiei 
aJît în guven dt şi in Camera cmunelor. El a repetat una 
după alta toate frazele stereotipe lansaite de Rusia u priiie 

* - Ferdinad al Vll-lea. - Nota Red. 
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la ato cităţile săvaşite de turci, la civilizaţia greacă, ia liber
tatea de oC1Ştiinţă, la creşiim eJc. n p1inul rînd, Îl vedem 
respingînd, în calitatea sa de .n1tru, orice încercare de a 
condamna „ compotarea d nă de laudă a amiralului Co
drington " ,  icare a provocat distugerea flotei tuicşti la Na
vaiillo,  deşi admite ică „această bătălie s-a dat împotriva unei 
ţări cu 1care llU ne aflăm în stare de război " şi că a fost „ll 
evenllent reretabil" . (Camera comunelor, 3 1  inuaie 1 828) . 

După ce s-a retras din postul său a ponit o serie intreagă 
de ataiouri împotriva lordului Aberdeen, reproşîlldu-i că nu s-a 
arătat icient de zelos în executarea ordinelor R.ei. 

„m dat noi oare dovadă de energie şi promptitudine în rePectarea 
angajmentelor noastre faţă de Grecia 1 Se apropie iulie 1829 şi tratatul 
din iulie 1827 încă n-a fost aplicat... E rpt că turcii au fost izgoniţi din 
Mora„. dar de ce au fost prite peraţiile militare ale francezilor in 
istmul de Corint 1 Politca liipsită de p erPectivă a Angliei a intevenit 
şi a împiedicat înaintarea lor„. Şi de ce nu procdează aliaţii în ceea 
ce priveşte teritoriul de la nord de istm aşa cm au Procedat în cea 
ce priveşte teritoriul de la sud de acst sm, de ce nu ocupă imdiat 
întregul teritoriu oare trebuie atriibuit Grciei 1 Părerea mea este că 
aliaţii au ds destule negocieri cu Turcia în legătură cu Grecia". (Ca-

mera cmunelor, 1 iunie 1 29) . 

Toată lumea ştie că pe atunci prmţul Mettemkh se împo
trivea abuzurilor Rusiei şi că, datorită acestui fapt, agenţii 
diplomatici ai Rusiei au fost însărinaţi - vă am�ntim tele
gramele lui Pozzo-di-Borgo şi ale prinţului iven - să pre
zi1te Austria ca marele �nam�c l eliberării Greciei şi l civi
li}aţiei europene, eliberare l cărei succes era, aşa pretindeau, 
ţelul e'llusiv al diplomaţiei ruse. Nobilul 1lord merge, fireşte. 
mai departe pe acst drum bătătorit. 

„Datorită îngstmii ei de vederi şi prejdecăţilor nenorocite care 
domnă în politica ei, Austria a decăzut aproape la rangul unei puteri 
de mina a doua". 

D atorită însă politicii de temporizare dusă de Aberdeen, 
Anglia ste prezentată drept 

„cheia de boltă a edificiului ale cărei părţi componente sînt Miguel, 
Spania, Austria şi Mahmud„. In amînarea aplicării tratatului din iulie, 
poporul vede nu atit teama de împotrivire a turcilor, cit o versiune de 
neînvins fată de libertatea Greciei". (Cmera comunelor, 1 iunie 1 8291 
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Iar ş1 iar îl atacă pe Aberdeen pentru caracterul antirus 
al diplomaţiei sale • : 

„ln ce mă priveşte, eu nu mă mulţumesc cu cele citeva telgrame 
ale guvernului englez, deşi, fără îndoială, ele fac o impresie bună prin 
forma lor cizelată şi apără, în general, ideea utilităţii reconcilierii cu 
Rusia ; dar ele conţin totodată exprimarea într-o follă, poate exagerată, 
a sentimentelor pe care Anglia le nutreşte faţă de Turcia şi, dacă vor fi 
citite de partea interesată, aceasta ar putea avea impresia că ele spun 
mai mult decît era în intenţia autorilor„. � vrea ca Anqlia să ia hotă
rîrea fermă - şi aceasta ste aprope singura Jinie pe care poate s-o 
adopte - ca sub nki un motiv şi în nici un caz să lU se situeze în 
acest război de partea Turciei şi să declare acest fapt făţiş şi sincer Tur
ciei„. Bdstă trei lucruri care nu iartă : timpul, focul şi sultanul " . (Ca
mera comunelor, 16 februarie 1830). 

Ajns la aicest punct, trebuie să amintec cîteva fapte is
torice pentru a spulbera orice �nidoială •în ceea ce priveşte 
sentimntele filo-elne ale nobiluli lod. 

Rsia a lupat Goicea, o f;;ie îngustă de păint de-a 
l...lgul �acului Sevan, c are era o posesiune indicutabilă a 
Persiei, .şi a cerut ca, în schimbul evacuării acestui teritoriu, 
Persia să renunţe la pretenţiile i asupra unei alte p ărţi din 
teritoriul ei, asupra Kapanului. Doarece Persia n-a vrut să 
cedeze, Rusia a ponit război ilpoitriva ei, . învins-o şi a 
siit-o, în februarie 1828, să smnze trataul de la Turkman
'iai. In conforitate cu acest tratat, Pia trebuia să plă
tească Rusiei două milioane de lire sterline drept d espăgubiri 
şi să cedeze proinciile Erivan i Nahicevan, inlusiv fortă
reţele Erivan şi Abbisabad, scopul exilusiv al acesrtui tratat 
fiind, aşa rn a arătat Nikolai, să stabileaCă graniţa oomună 
de-a lungul Arxului, c are, după Il spunea el, era singurul 
mijloc de a evita viitoare 1conflicte între cele dlouă state, dar 
totodată ţarul a reuzat să retrocedeze Talîşul şi Moganul, 
situate pe mlul persan l Araxu�ui . In sfîrşirt, PeTsia s-a an
gajat să-şi retragă flota din Marea Caspică. Acestea aru fost 
originea şi rezultatele război.lui ruso-persan. 

* n „New York Daily Tribune" din 19 octombrie 1853, în locul 
cuvintelor : „Iar şi  iar l atacă pe Aberdeen pentru caracterul antirus 
al diplomaţiei sale " ,  a apărut : „Timp de o jumătate de vec refrenul 
că integritatea imperiului turc e necsară pentru menţinerea echilibrului 
de forţe costituia singura barieră în calea înaintării ruşilor spre Con
stantinopol, «Protestez» - a declarat Palmerston la 5 februarie 1830 -
«Împotriva politidi care ridică integritatea posesiunilor Turciei în Europa 
la angul de princpiu de necesitate vitală pentru intersele Europei 
creştine şi civilizate». Şi porneşte iar şi iar să-l critice pe Aberden". 
- Nota Red. 
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Cît priveşte religia şi libertatea Greciei, Rusiei îi p sa pe 
atunci tot a<tît de puţin de ele pe cit de puţil âi p asă astăzi 
dumnezeului pravoslavnicilor de cheile „sfîntuli mormînt" 
sau de faimoasa „lpolă" 305• Di.totdeauna Rusia a dus o 
politică de aţîţare a grecilor la riscoa�ă, lăsîndu-i ap oi la 
discreţia rzbunărhl Sultanuli. Atît de profundă era simpatia 
RSiei pentrru renaişterea Eladei, înoît la Congresul de l a Ve
rona i-a trartat pe greci ca pe nişte rebeli şi i-a recnoscut 
sultnului dreptul de a r espinge orke amestec străin [n re
laţiile dintre el şi supuşii si crştini. Ba mai mult, ţarul a 
oferit „Porţii ajutoul său în acţiunea de rprimare a reeli
lor " ,  propunere care a fost, fireşte, respilsă. După ce această 
încelcare a eşuat, el s-a adresat marilor puteri, propunîndu-le 
exaot ·contral : „Să trimită o armată in Turda care să dic
tee p acea isub zidurile Seraiuli" .  Pentu a lega mîinile ţaru
lui printr�un fel de Jcţiune comună, ·la 6 i.lie 1 827 celelalte 
mari puteri au încheiat ·cu el n tratat la Londra 306 prin care 
se angajau reciproc ca la nevoie să aplaneze diferend!le din
tre sultn şi greci prin forţa rmelor.  Oîteva luni inainte de 
semnarea aoestui tratat, Rusia a Încheiat un tratat cu Turcia 
- conrvenţia de la AkkeIlan 307 - prin oare se angaja să re
nunţe la orice amestec în problma greacă. Inainte de înche
ierea acestui tratat, Ria îl ·îmboldise pe moştnitorul la 
tronul Persiei să atace imp eriul otDan şi îproşcase Poarta 
cu •cele mi grJve injurii pntu a provoca o uptură. După 
toate acestea, mbasadorul Angliei a prezentat Porţii dn nu
mele Rusiei şi al ·celorlalte puteri condiţiile tratatului de la 
Londra din 6 iulie 1 827 . Coplicaţii1e provo cate de iceste 
minciuni şi înşelăciuni u servit În 1cele din umă Rusii 
drept pretext pntru a începe rzbo'iul din 1 828-1829. Acest 
război s-a terminat pin tratatul de la Adrianopole, al c ărui 
conţinut este rellat în următoul fragment din celebra bro
şură a li McNeill despre „Inaintarea Rusii în Orient" : 

„Prin tratatul de la Adrianpole, ţarul a căpătat Anapa şi Poti şi un 
teritoriu vast de-a lungul coastei Mării Negre, o parte din paşalîcul 
Ahalţih împreună cu fortăreţele Ahalkalaki şi Ahalţih, Precum şi ostroa
vele de la gurile Dunării ; el a pus condiţia ca fortăreaţa turcească 
Giurgiu să fie distrusă şi turcii să evacueze malul drpt al Dunării pe o 
diStantă de mai multe mile de la fluviu ... Multe mii de familii de armeni 
s-au evacuat, parte în md forţat, parte sub influenţa preoţilor, de pe 
teritoriul turcesc din Asia şi s-au stabilit pe teritoriul ţarului .. , Ţarul a 
obţinut pentru supuşii săi aflaţi în Turcia un regim care să-i Jbsolve de 
orice răspundere faţă de autoritătile locale şi a pus Porţii o imensă 
contribuţie sub pretextul compensării cheltuielilor de război şi a daunelor 
comerciale, în sfîrşit, a reţinut Moldova, Valahia şi Silistra ca o garanţie 
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pentru achitarea acestor sume„. După ce prin acest tratat a silit Turcia 
să recunoască protocolul din 22 martie, care asigura sultanului dreptul 
de suzeranitate asupra Greciei şi un tribut anual din această ţară, Rusia 
a uzat de toată influenţa ei pentru a obţine independenţa Greciei. Grecia 
a devenit un stat independent, iar contele Capo d'Istria, fost ministru al 
Rusiei, a fost numit preşdinte " 308• 

Acestea sînt faptele. Să dm Cfi s-au reflectat ele în 
tabloul zugrăvit de mîna lordlll.i Palmerston : 

„Nu poate fi pus la îndoială că războiul ruso-turc a izbucnit din cauza 
atentatelor Turciei îpotriva comerţului şi drepturilor Rusiei, ca şi a 
violării tratatelor de către Turcia". (Camera cmunelor, 16 februarie 1 830). 

Gînd Palmerston a devenit înc narea whiginului la Mi
nisterul afaicerilor extene, el şi-a desăvî'şit acest pnct de 
vedere : 

„Rpectabilul şi bravul membru al parlamentului" (col. Evans) „a 
prezentat comportarea ruşilor, incepîd din 1815 pînă in zilele noastre, 
ca o permanentă agresiune împotriva altor state. El s-a referit mai ales 
la războaiele Rusiei îpotriva Persiei şi Turciei. n nici unul din acste 
cazuri Rusia nu a fost agresorul, şi, dacă în urma războiului cu Persia 
puterea Rusiei a porit, nu se poate spune că ea a urmărit acest lCru„. 
Nici în războiul cu Turcia Rusia nu a fost aqrsorul. Nu vreau să obo
ssc Camera inşirînd toate provocările pe care şi le-a p ermis Turcia 
faţă de Rusia ; cred însă că nu se poate nega că Turcia a e>ulzat supuşi 
ruşi de pe teritoriul ei, că a sechestrat vse ruseşti, că a violat toate 
clauzele convenţiei de la Akkerman şi că la toate cererile care i-au 
fost adresate a răpuns prin refuzul de a acorda vreo copensaţie pen
tru pagubele pricinuite. Aşadar, dacă în general există motive îndrep
tăţite pentru a declara război, Rusia a avut asemenea motive în războiul 
împotriva Turciei. Cu toate acestea, ea nu şi-a însuşit nici un teritoriu 
nou - cel puţin nu în Eurpa. Ştiu că unele puncte au fost ocupate o 
perioadă îndelungată• (Moldova şi Valahia nu sînt decît nişte puncte, 
iar gurile Dunării nişte fleacuri) „şi că s-au .făcut unele achiziţii supli
mentare pe ţărmul asiatic al Mării Negre ; există însă un acord intre 
Rusia şi celelalte puteri eurpene potrivit căruia victoria în acest război 
nu trebuie să ducă la extinderea teritoriului Rusiei în Europa" (Camera 
comunelor, 7 august 1832). 

Citito rii dv. vor în1elege aum de ce sir Robert Peel i-a 
spus nobilului lord într-o şdinţă P1b'lică a Camerei comu
nelor „că penu el nu e Mmpde pe ne rpr'intă Pal
merston" 309• 
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Articolul al treilea * 

Nobllul viconte este unscut . general ca pro tectorul 
cavaleresc al polonemlor. Cît N îndurerează 1oarta Poloniei, 
�l nu a pierdut niici o ocazie să exprime in faţa delegaţiei pe 
c are i-o aduce în fiecare an „bunul, teribi1l de plicUcosul" 
Dudley Suart ** ,  

„ acst bărbat vrednic, care rosteşte cuvîntări, obţine adoptarea rezo
luţiilor, pune la vot mesaje, însoţeşte delegaţii, nutrşte oricând o can
titate necesară de incredere în persoana necesară şi poate oridnd ste 
nevoiI să strige de trei ori «ura» în cinstea reginei". 

Cînd ol PaJmerston şi-a luait în prire posll său de 
ministru, în noiembrie 1 830, trecuse aprope o lună de cînd 
poloneii puseseră mîna pe anne. Iar 1a 8 august 1 83 1  d-l H.t 
prezentase dej a Camerei comunelor o petiţie a Uninii din 
Wstminster în favoarea polonezilor în 1care cereau 1 1 înlătu-

* In „New York Daily Tribune" din 4 noiembrie 1 853 şi în broşura 
„Palmerston şi Rusia•,  editată la Londra în 1 853, articolul începea cu 
u rmătoarele cuvinte : „Recent, la Londra, la un miting de protest împo
triva acţiunilor guvernului englz Îl actualul conflict dintre Rusia şi 
Turcia, un domn care a cutzat să ia cuvîntul special pentru a-l critica 
pe lordul Pa1merston a fost zgnots huiduit şi silit ă tacă de căt{e 
auditoriul indignat. Participanţii la miting considerau, după cum se vede, 
că, dacă Rusia are vreun prieten în guvern, nu nobilul viconte ste 
acela ; fără îndoială că ei ar fi ovaţionat furtunos dacă cineva ar fi 
fost în măsură să anunte că nobilul lord a dvenit pr.m-ministru. 
Acestă uimitoare încredere într-un om atit de făţanic, atît de ipocrit 
arată încă o d ată cit de uşor poat e  fi misticat publicul cu ajutorul unor 
aparente talente strălucite şi dovedeşte încă o d ată necesitatea de a-i 
smulge mSca acestui duşman perfid al oricărui progrs l libertăţii 
umane. De aceea avem intenţia ca, Prij inindu-ne pe istoria ultimilor 
25 de ani a dezbaterilor parlamentare, să continuăm dezvăluirea adevă
ratului rol pe care l-a jucat în rama uropeană contemporană acest 
actor abil" .  

** Joc de cuvinte : „dar, dully deadly" ,,Dudley•. - Nota Red. 
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rarea lo rdului Pa1me'ston din guvnJl maiestăţii-sale " .  
D-l Hume a aiiillat în aceea.şi zi c ă  din t/cerea nobilului lo rd 
l trage icoucluzia că guven. „nu intnţionează să facă ni
mic pentru ipolonezi şi vrea să lase so arta lor la cheremul 
Rusiei " .  La aceasta lordul Palmerston a mplicat că „toate 
obligaţiile pe ·care ni le impun tratatele existente se vo r 
bu cura întotdeaun a de atenţia guvenului • .  Şi în ce constau, 
dup ă părerea lui, obligaţiile imse Angliei de tratatele exis
tente ? La această întrebare ne răspunde el însuşi : 

„Pretenţiile Rusiei de a stăpîni Polonia portă data tratatului de la 
Viena" . (Camera comunelor, 9 iulie 1833) . 

Acest tratat pune însă stăpîni'ea Poloniei 1n fncţie de 
menţinerea constituţiei p oloneze de către ţar. Dar 

„simplul fapt al participării, Angliei la tratatul de la Viena încă nu 
înseamnă că noi garantăm că Rusia nu va viola acest tratat• . (Camera 
comnelor, 25 martie 184). 

• 

Aşadar, dacă garantezi il tratat nu însenă icidecum 
că garantezi respectarea lu'i . Too.ai aşa au răsps milanezii 
împăratului F1ederic B arbarossa : „JurJîntul nostru îl aveţi, 
dar ţineţi minte că n-m jiat să-l r espectm" s10.  

D e  altfel într-o priiinţă tratrtul de 1la Viena era bun. El 
acorda guvenului englez, ·ca neia dintre părţile contractante, 

„drptul de a avea o părere şi de aşi eprma părerea despre orice 
acţiune care duce la încălcarea acstui tratat„. Puterile participante l a  
tratatul d e  la Viena aveau dreptul să ceară inviolabilitatea constituţiei 
poloneze şi n-am ascuns guvenului rus această părere a mea. Incă 
înainte de ocuparea Varşo'iei şi înainte de a se cunoaşte rezultatul ac
ţiunilor militare m comuuicat din prevedere această părere guvenului 
s. m mai comunicat-o o dată după căderea Varşoviei. Totuşi guvernul 
rus a adoptat un alt ,pnct de vedere în acstă privinţă" .  (Camera comu
nelor, 9 iulie 1 833). 

Pril Ullare, el a prevăzut calm prbuşirea Poloniei şi a 
aşteptat acest pilej favorabil pentu a-şi eprima şi explica 
părerea u pivire la unele artiicol e  ale tratalui de la Viena, 
fiind convins că mărinimosul ţar ise strădieşte să înfrîngă 
poporul polonez prin forţa armată 1ai pentru a respecta 
poi o 1constituţie p e  1oare o călcase 1în pidoare atn ci cind 
poporul încă mi dispunea de numeroise mijloace de împo
tivire. Totodată nobi1ul Jord acuză p e  polonezi •că, „detro
mudu-1 pe 'Împrat, au făcut l p as dplasat şi, dpă părerea 
lui, nejus tificat " . (Camera O.unelor, 9 iulie 1 833) . 
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„Aş mai putea spune că polonezii au fst partea agresoare, deoarece 
ei au încput 11pta•. (Camera comunelor, 7 august 1832). 

Cînd temerile că Polonia va i definitiv distsă au devenH 
îngrij.orătoare, el a declarat .că 

„a exterina Polonia atît din punct de vedere moral cît şi politic 
este ceva atit de irealizabil, incit consider nemotivată orice temere cu 
privire la posibilitatea unei asemenea iincercări•. (Camera comunelor, 
28 iunie 1 832\. 

Cînd i s-a amintit ulterior de presrpunerile sale ciudate, 
el a inceput să dea asigurări că a fost greşit Înţeles, că n-a 
folosit aceste cuvinte Într-un SJS politic, ci în snsul lor 
comun, şi anllle că îpăratul RuSiei nu este fa stare 

„să extenine nici nominal, nici real milioanele de polonezi care 
trăiesc în regatul polnez dezmembrat• . .  (Camra comunelor, 20 aprilie 
1 836). 

Cînd, în timpul campaniei în favoairea polonzilor, Camera 
a cerut ca Anglia să încerce să intervină, Palmerston a in
vocat răspunderea pe care o are ca ministru. Şi cînd temerile 
s-au adeverit, el a declarat u răceală că 

„nici un fel de vot al Cmerei nu poate dete1mina cîtuşi de puFn 
Rusia să-şi schimbe hotărirea•. (Camera comunelor, 9 iulie 1833). 

Cînd, dpă căderea Varşovii, au ieşit la iveală atrocităţile 
comise de ruşi, Palmeston a recomandat Cmerei să fie cit 
mai blindă faţă de împăratu! R;iei, dlarînd că 

„nimeni nu regretă mai mult decît el, Palmerston, expresille care 
au fost folosite în timpul dezbaterilor• (amera comunelor, 28 iunie 
1 832) ; că „actualul impărat al Rusiei este un om cu sentimente înalte 
şi generoase• ; că „dacă au fost cazuri în care guvernul rus s-a com
portat faţă de polonezi cu o sveritate excesivă, le putem socoti ca o 
dovadă că puterea împăratului Rusiei a fost pracic ignorată şi putem 
afirma cu toată convingerea că în aceste cazuri Î1Păratul s-a lăsat mai 
degrabă influenţat de alţii decît că a acţionat sub imperiul unor porniri 
de moment• .  (Cmer a comunelor, 9 iulie 1833). 

Cînd, Pe de o parte, soarta Poloniei fusese dej a  pecetluită 
şi, pe de altă parte, destrmarea imperiului ulc devenise 
iminentă ca urmare a rebeliunii lui Mahomed-Ali, Parnorston 
a asigurat Canera că „în general venimntele se desfăşoară 
cit se poate de satificător" .  (Cmera comunelor, 26 ianuarie 
1832) . 
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Fiind propusă o rzoluţie pntu acordarea de swbsidii re
fugiaţHor p olonezii, .-a fost 

„extrm de penibil să se împotriveacă acodării de ajutoare bă
neşti acestor persoane, deşi un sentiment firsc şi spontan dictează ori
cărui m generos să consimtă la acesta ; r fi îsă incompatibil cu 
datoria sa să propnă acordarea de ajutoare băneşti acestor oameni 
nefericiţi" .  (amera comunelor, 25 martie 134) . 

După cm vom vedea cunînd, acest om cu inima atît de 
simţioare a plăiit o bună p arte din cheltu'ielile pentru sub
jugarea Poloniei din buzunarul poporului englez. 

Nobilul ford a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să ascundă 
parlamentului to ate docnele oficiale În legătură cu ca
tasnfa poloneză. D ar declaraţiile pe care le-a f:u1 în Ca
mera comunelor, şi pe care niciodată nu a încecat să le re
tracteze, nu permit n'ici o îndoială în ceea ce priveşte rolul 
jucat de el în această perioadă funestă. 

După izbcnirea revoluţiei poloneze, con sulul austiac nu 
a părăsit Varşovia, iar uvenul austiac a mers atît de de
parte încît a triis la Pais un agnt polonez, d-l Walewski, 
cu misăunea de a negocia u uvenJl englez şi fracez 
restaiuea nui regat polonez. Cutea de la TuHeries a de
clarat rcă „este gata să se alăture Angliei în c azul cînd ea 
pobă acest plan u .  Lordul Palmerston a respins propunerea. 
In 1831 d-l Talleyrand, ambasado:ml Franţei pe lingă curtea 
de la St. James, a propus un plan de acţiune comună a Fran
ţei şi Angliei, dar a întimpinat n rez net şi a primit ·o n otă 
din patea nobilului lord în care se punea că 

„o mdiaţie prietenească în problema poloneză ar fi rspinsă de 
Rusia. Puterile au respins recent o ofertă similară a Franţei. n cazul unui 
refuz din prtea Rusiei, intevenţia celor două curţi, franceză şi engleză, 
ar putea ava numai un caracter violent, iar relaţiile cordiale şi intru 
totul satisfăcătoare dintre cabinetul de la St. James şi cabinetul din 
Petersburg nu i-ar îngădui maiestăţii-sale reglui Angliei o intevenţie 
de asemenea natură. Incă nu a sosit momentul pentru a întreprinde cu 
şanse de succes asemenea acţiuni împotriva voinţei unui suveran, ale 
cărui drepturi sini incontestabile*. 

Dar asta încă nu e totul. La 23 februarie 1 848 d-l Anstey 
a făcut următoarea declaraţie în Camera comunelor : 

„Sudia şi-a mobilizat flota pentru a face o diversiune în favoarea 
Poloniei si pentru a-şi recîştiga provinciile balice, care i-au fost smulse 
pe ndrept în timpul ultimului război. Ambasadorul nostru pe lingă curtea 
din Stockholm a primit de la nobilul lord instrucţiuni într-un sens opus 
acstor planuri şi Suedia şi-a încetat pregătirile de război. ln acelaşi 

2) - Marx-Engels, Opere, voi. 9 
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scop, curtea Persiei a trimis sub comada prinţului moştenitor o armată, 
care timp de trei zile a înaintat spre graniţa rusească. Secretarul de le· 
gaţie pe lingă curtea din Teheran, sir John MacNeill, a plecat după prinţ 
şi, cu toate :ă se găsea la o distantă de tri zile de drum de cartierul 
general al acestuia, l-a ajuns ; în conformitate cu instrucţiunile nobilului 
lord, a ameninţat, în numele Angliei, Persia cu război dacă prinţul mai 
face un singur pas spre graniţa Rusiei. Aceleşi llijloace le-a folosit 
nobilul lord şi pentru a împiedica Turcia să reînceapă războiul" .  

Obiectînd împotriva cererii colonelului Evans de a s e  pre
zenta dollentele referito are la încălcaea de către Prusia 
a pretinsei ei neutralităţi în războ'iul rnsopolon, nobilul lord 
a declarat că 

„miniştrii Marii Britanii nu pot privi această luptă fără a încerca cel 
mai profund regret şi ar fi cit se poate de bucuroşi s-o vdă terminată" 
(Camera comunelor, 16 august 1 83 1 ) .  

Bineînţeles, el dorea s-o vadă terminată ci t mai curînd, şi 
Prusia împărtăşea acest sentiment. 

Ulterior, cu o altă ocazie, d-l H. Halley Knight a rezumat 
întreaga comporrtare a nobi�ului lord faţă de insurecţia p olo
neză în următoarele cuvinte : 

„De îndată ce este vorba de Rusia, în cmpor tarea nobilului lord 
intervine o ciudată inconsecvenţă„. In problema Poloniei, nobilul lord 
ne-a dezamăgit tot timpul. Ne amintim că, atunci cînd i s-a cerut nobi
lului lord să facă uz de influenţa sa personală în favoarea Poloniei, el 
a recunoscut justeţea cauzei ei şi a doleanţelor nostre, dar ne-a spus : 
vă rog numai să fiţi mai reţinuţi în momentul de faţă, întrucît ch11r 
acum urmează să plece un ambasador cunoscut pentru vederile sale liberale 
şi puteţi fi convinşi că vom face totul aşa cum se cuvine ; nu veţi face 
decit să-i îngreuiaţi tratativele dacă întărîtaţi puterea cu care el umează 
să trateze ; de aceea urmaţi-mi sfatul şi păstraţi-vă calmul acum ; fiţi 
siguri că în felul acesta se vor realiza multe. Noi am dat crezare acestor 
asigurări ; ambasadorul liberal a plecat, dar dacă a dus sau nu tratative 
n-am aflat. Singurul lucru cu care ne-am ales au fost frazele frumoase 
ale nobilului lord şi nimic mai mult" .  (Camera comunelor, 13 iulie 1 840). 

După ce aşa-nmitul regat al Poloniei a dispărut de pe 
harta Europei, a mai rămas o urmă iluzorie de indepen
den ţă n aţională a Poloniei sub forma orişului liber Crncovia. 
In ti mpul anarhiei gen erale care a urmat dup ă căderea 1mpe
r \ului francez, ţarul A[exandru nu a uoerit, i pur şi simplu 
a confi scat ducatul Varşoviei, şi năzuia, bineînţeles, să-l păs
treze împreună cu Cracovia, pe care Bonaparte o inclusse 
în ducat. Austria, care stăpînise cindva acest oraş ,  voia să-l 
rcapete. Ţarul, văzînd că nu-l poate obţine şi întruaît nu voia 
să-l cedeze Austriei, a propus să fie transformat într-un oraş 
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liber. In consecinţă, a rticolul VI al tratatului de la Viena 
prevedea : 

„Oraşul Cracovia împreună cu teritoriul care ţine de el este de
clarat pe veci oraş liber, independent şi strict neutru, sub protecţia 
Austriei, Rusiei şi Prusiei • .  

In conformitate ·CU articolul I X  l tratatului de la Viena, 

„curtea Rusiei, Austriei şi Prusiei se obligă să respecte ele însele şi 
să ceară şi altora să respecte întotdeauna neutralitatea oraşului liber 
Cracovia şi a teritoriului care ţine de el. Nici o Iortă armată nu poate 
fi niciodată şi sub nici un pretext in trodusă pe acest teritoriu".  

Imediat dfPă t erminarea insurecţiei poloneze din 1 830-
1 83 1 ,  trupele ruseşti au intrat p rin surprindere în Cracovia şi 
au ţinut-o swb ocup aţie imp de două luni. Această măsură 
a fost însă considerată ca o necesitate temporară impusă de 
război şi în tumultul acelor vremi a fost repede dată uitării . 

In 1 836, sub pretextul necesităţii de a sili autoi.tăţile cra
coviene să predea p ersoanele implicate în revoluţia poloneză 
care a avut loc cu cinci ani în urmă, Cracovia a fo st din nou 
ocupată de trupele Austriei, Rusiei şi Prusii. Costituţia Cra
coviei a fost abro gată, consulii ·celor trei ţări, aflaţi acolo, au 
ps nuna pe puterea supremă, poliţia a fost încredinţată unor 
spioni austriei, senatul a fost înlăturat, tribnalele - des
fiinţate, universitatea din Cracovia - condamnată la inacti
vitate, întrucît studenţii din p rovinciile înconjurătoare au 
fost opriţi s-o mai frecventeze, iar conerţul oraşului liber u 
ţările vecin. a fost interzis *. 

La 1 8  martie 1 836, cînd a fo s t  interpelat în legătură cu ocu
paţia Cracoviei, nobilul viconte a declarat •că această ocup aţie 
are numai un caracter temporar. Intepretarea dată de l ac
ţiunilor celor trei aliaţi n o rdici a fost atît de condescndentă 
i apologetică, încît el  însuşi a simţit nevoia de a se opri 
brusc, întrerpînd cursivitatea cuvîntării sale pentru a face 
următo area declaraţie solemnă : 

* ln „New York Daily Tribune• din 4 noiembrie 1853 şi în broşura 
„Palmerston şi Rusia" , editată la Londra în 1853, în locul frazei care 
începe cu cuvintele „Costituţia Cracoviei a fost abrogată . . •  • a apărut : 
„Nobilul lord a refuzat să formuleze vreun protest în această privinţă pe 
motiv că, aşa cm a afimat în 1836 şi 1840, «este greu să dăm protstelor 
noastre o fortă eficientă». Dar atunci ind Austria a confiscat definitiv 
Cracovia el a socotit că un simplu protest este «singurul mijloc eficient»" . 

- Nota Red. 

25* 
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„Nu mă aflu aici pentru a apăra o măsură pe care eu, dimpotrivă, 
trebu.ie s-o reprob şi s-o condamn. Am amintit aceste fapte, deoarece, 
chiar dacă ele nu scuză ocparea iprin forţă a Cracoviei, ar putea totuşi  
costitui o j ustificare etc. •.  

El a recunoscut că p rin tratatul de la Viena cele trei puteri 
erau obligate să nu întreprindă nici o acţiune fără consimţă
mînul prealabil l ngliei. Dar 

,1putem spune cu dplin temei că ele au adus idră voia lor un oma
giu echităţii şi corectitudinii ţări noastre, prsupunînd că nu vn aproba 
niciodată o asemenea comportare" . 

D-l Patrick Stewart a cousiderat însă că p entru salvgarda
rea Cracoviei există un mijloc mai bun decît „ abţinerea de 
la oice p rotest" , şi la 20 aprilie 1 836 a prPu.s guvenului să 
triită în oraşul liber Cracovia un reprezentant în calitate de 
consul, întrucît acolo se află dej a trei 1consili ai celor trei 
putei noice. Sosi.rea concomitentă la Cracovia a unui Con
sul francez şi a unui consul englez ar constitui un eveniment 
important *. Văzînd că maj oitatea Crnerei p riveşte favorabil 
această prpunere, el l-a determinat p e  d-l Stewart s-o re
tragă, aducind asigurări solemne Crnerei 1că uvenul are 
„intenţia să timită la Cracovia un agent consular " .  La 22 
martie 1 837, dnd lordul Dudley Stuart i-a Jlintit de p romi
sillea făcută, nobilul lord a răspuns că „ a  renunţat [a in
tnţia sa de a timite n agent consular la Cracovia şi că nici 
în prezent nu are această �ntenţie " .  Atunoi lordul Dudley 
Stuart a declarat că va face o propunere de a se rrZenta 
doclente ·care să elucideze acetă declaraţie 'Ciudată ; da r 
nobilul lord a împiedicat adptarea propunerii, Jipsil pur şi 
simplu de .Ia Cameră şi silind-o să-şi amine şedinţa in lipsa 
quom-ulu� **. 

* In „New York Daily Tribune " din 4 noiembrie 1853 şi în broşura 
„Palmerston şi Rusia" ,  editată la Lodra în 1853, după cuvintele „eveni
ment important" a apărut : „şi l-ar lipsi în orice cz pe nobilul lord de 
posibilitatea de a declara ulterior că nici nu a bănuit intrigile urzite d e  
Austria, Rusia ş i  Prusia la Cracovia" . - Nota Red. 

** In „New York Daily Tribune" din 4 noiembrie 1853 şi în broşura 
„Pamerston şi Rusia" ,  editată la Le>ndra în 1853, după cuvintele : „din 
lipsa quorum-ului" a apărut : „el n-a mai explicat niciodată pentru ce 
şi din ce considerente nu şi-a îndeplinit promisiunea, şi a reuşit să îm
piedice orice încercare de a i se smulge vreun document referitor la 
această chestiune". - Nota Red. 
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In 1 840 opaţia „temporară" tot mai continua. Dn această 
c auză populaţia Cracoviei a adresat venelor Franţei şi 
Anglii un memorandll în c are, printre altele, se spunea : 

„Nenorocirile care s-au abătut supra oraşului liber Cracovia şi a 
lcuitorilor săi sînt atît de mari, incit singura speranţă care a rămas 
s ubemnaţilor şi concetăţenilor lor este protcţia puternică şi luminată 
a guvenelor Franţei şi Angliei. Situaţia în care se află le dă dreptul să 
ceară intervenţia oricăreia dintre puterile care au smnat tratatul de la 
Viena" .  

Fiind intepelat, l a  1 3  iulie 1 840, î n  [egătură u această 
p etiţie a Craiooiei, nobilu] viconte a dclarat : 

„Pentru Austria şi pentru guvenul englez problema evacuării Cra
coviei nu ste decît o problemă de timp " .  

In ·ceea c e  priveşte încălcarea tratatului d e  la V.ena, după 
Jsele lui, 

„nu exista nici o posibilitate de a impune punctul de vdere al 
Angliei, chiar dacă ea ar fi fst gata să pună mina pe arme, deoarece 
este evident că Cracovia nu ste un loc ude Anglia să poată întreprinde 
o acţiune".  

Trebuie să menţilrn că, două zile dpă această dcla
raţie, nobilul lord a •îJcheiat cu Rusia, Austria şi Prui.a un 
tratat care îichJdea Marea Neagră p ntru lata militară n
gleză 311, p robabil pentru ca nici aici nglia să nu poată în
trpriide weo a·cţiune. Aceista s-a întîmplat tomnai în mo
menl dnd nobilul lord a reînnoit Sfînta Alianţă dintre nglia 
şi aceste puteri, împotriva Franţei. ReferiI1du�se la pie1derile 
sllfeite de 1comerţul englez în Ulla oc!pări'i CrncoViei, nobi
lul ·lord a susţinut că „valoairea totală a eoporului în Germa
ni. nu s-a redus" , argU1ent care, după um a rmarcat, pe 
bună dreptate, sir Robert Peel , nu avea ii o legătură cu 
Cracovia. In 1ceea oe p ri'eşte intenţiile sale în aceJslă chs
tiune, cit şi în legăură u trimiterea nui agent conslar la 
Cracoia, Palmerston a declarat că 

,,modul în care onoraţii membri ai opoziţiei au folsit nefericita sa 
dclaraţie c u  privire la intenţia de a numi n consul britanic la Cra
covia" (declaraţie făcută de nobilul lord în 1836 pentru a evita dezapro
barea unei Camere ostile lui) „costituie o tristă experienţă, care îi dă 
dreptul să refuze catgoric să dea vreun răspuns la întrebări ce l-ar 
epune din nou unor asmenea atacuri nejustificate•.  
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La 1 7  august 1 846 el a dclarat că 

„respectarea şi executarea tratatului de la Viena de către marile 
puteri ale Europei nu depind nicidecum de prezenţa la Craccwia a unui 
agent consular britanic•. 

La 28 i anuarie 1 847, cînd i s-a cerut din nou să prezinte 
documene referitoare la cauzele renunţării de a numi un 
consul britanic aa Cracoia, el a declarat că 

„între această problemă şi discuţiile referitoare la anexarea Craco
viei nu există o legătură necesară, şi nu vede ce folos ar aduce reluarea 
unor dezbateri violente pe marginea unui subiect care nu prezintă decit 
un interes de moment•. 

El a rămas, aşadar, credincios punctului d e  vedere expus 
de el la 7 martie 1 837 în [egătură cu prezentarea în faţa 
p arl1entului a uno r  documente de stat : 

„Dacă documentele se referă la probleme aflate înca m studiu, pre
zentarea lor este primejdioasă ; dacă ele se referă la probleme care ţin 
de domeniul trecutului , e evident că ele nu vor aduce nici un folos•. 

Guvenul britanic era foarte b'ine informat de importaJ1ţa 
pe care o are Cracovia nu numai din punct de vedere poli tic, 
dar şi 1comercial. Consulul englez la Varşovia, donelul Du
plat, i-a comun icat : 

„De cind Cracovia a fost ridicată la rangul de stat independent, ea 
a servit în permanenţă ca depozit pentru o cantitate considerabilă de 
mărfuri engleze care veneau aici prin Marea Neagră, Moldova şi Galiţia 
şi chiar prin Triest, iar apoi luau calea ţărilor din jur. ln decursul anilor, 
Cracovia a fost legată prin linii de cale ferată cu magistralele feroviare 
din Boemia, Prusia şi Austria„. Ea este de asemenea punctul central al 
importantei căi ferate dintre Marea Adriatică şi Marea Baltică. Intre 
Cracovia şi Varşovia se va stabili o lqătură feroviară directă.„ Intrucit 
se poate prevedea aproape cu certitudine că fiecare punct important din 
Levant şi chiar din India şi China va fi legat de Marea Adriatică, nu 
se poate nega că şi pentru nglia ar fi extrem de important sub raport 
comercial să aibă în centrul marii reţele de căi ferate care uneşte con
tinentul apusean de cel răsăritean un punct cm este Cracovia" .  

Chiar şi lordul Palmerston a fost nevoit să recunoască în 
faţa Camerei că insurecţia care a avut loc 1la Cracoia în 
1 846 3 1 2  a fost provocată cu bună ştiinţă de cele trei puteri. 

„Crd că iniţial trupele austriece au pătruns pe teritoriul Cracoviei 
la cererea guvenului Cracoviei. Ulterior însă aceste trupe austriece s-au 
retras. Pină în prezent cauzele retragerii lor încă nu au fost lămurite. 
Impreună cu ele s-au retras şi guvernul şi autorităţile din Cracovia şi, 
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consecinţa imediată, sau in orice caz apropiată, a acestei retrageri a fost 
constituirea guvernului provizoriu din Cracovia• .  (Camera comunelor, 
17 august 1846). 

La 22 februarie 1 846 armata austriacă, iar pi cea rusă şi 
1cea prusiană au ocupat Cracovia. La 26 ale aceleiaşi luni, 
>refectul Tamovului a lansat o proclmaţie în care chema 
pe ţărani să-i idă pe moşieri, promiţîndu-.e „o buna re
compensă în bani " .  Această prodrnaţie a fost urma tă de 
atrocităţile din Galiţia işi de masacrarea a aproximativ 2.000 
de moşieri. La 1 2  martie a fost lansată prnclamaţia austriacă 
adresată „credincioşilor supuşi galiţieni, care s-au ridicat în 
apărarea ordinii şi a �egii şi au nimicit pe duşmanii odinii " .  
In organul oficial „Gazette" \313 din 2 8  aprilie, prinţul Fried
rich von Schwarzenberg a declarat 1că „evenimentele petre
cute au fost sancţionate de guvenul austri ic" ,  care, fără în
doială, a a·cţionat potrivit unui plan crnun u Rusia şi cu 
lacheul ţarlllui - Prusia. După to ate mîrşăviile care au avut 
loc, lordul Palmerston a găsit cu cale să focă în Cera co
munelor următoarea declaraţie : 

„m o părere prea bună despre sentimentul de echitate şi de respect 
pentu adevăr de care sînt animate guvenele Austriei, Rusiei şi Prusiei 
pentru a presupune că ele ar înclina sau ar intenţiona să procedeze faţă 
de Cracovia altfel decît are dreptul aceasta să se aştepte pe baza obli
gaţiilor stipulate în tratate" . (Camera comunelor, 17 august 1846). 

Nobilul Uord a avut atunci o si1gură preopare : să scape 
de parlament, întrucît sesiunea tot se apropia de sfîrşit. El a 
încredinţat Camera comunelor că, „în ceea ce-l priVşte, gu
venul englez va face toul pentru a asigura reipectarea în
tocmai a prevederiaor tratatului de la Viena" . Dar atunci cînd 
d-l Hume şi-a exprimat îndoiala că lordul Palmerston ar avea 
„intenţia de a cere retragerea p elor austriece şi ruSeşti 
din Cracovia" , nobil lord a ceut Cmerei să nu dea cre
zare spuselor d-lui Hum e, deoarece el dispune de informaţii 
mult mai bune şi este convins că ocuparea Cracoviei este 
„ temporară" .  De parlamentul din 1 846 el s-a desootorosit prin 
aceleaşi mij loace pe care le-a folosit ulterior faţă de p arla
mentul din 1 853, dar a apăut deodată proclamaţia austriacă 
din 1 1  noiembrie 1 846 prin care Cracovia era inclusă printre 
posesiun:le austriece. Cînd la 19 ianuarie 1 847 p al.mentul 
s-a întunit din nou, a aflat din mesajul tronului că Cracovia 
a încetat să eiste, dar că în locul ei există un protest 
al bravului Palmerston. Pentru a priva însă acest protest 
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chiar şi de o umbră de însenătate, nobilul lord a iibutit 
în aceeaişi perioadă s ă  atragă Angl.ia într-un confli'Ct u 
Franţa din pricina căsătoriilor din Spania 314, conflict care 
era cit pe ce să că la o cio're între 1oele dllă ţări. Acestă 
politkă a fost criticată fără 1cruţare de d-� ih O'Brien. 
Guvenul francez a făcut lui Palmeston propIlerea de a 
participa la n prote5t comun împotriva cotrpirii Crncoviei. 
Potrivit instrucţiunilor primite de la nobilul iconte, lordul 
Normnby a răspuns că d.i'ctu1l 1cmis de AStria prin ane
xarea Cracoviei nu era mai mare decît cel comis de Franţa 
prin nerea la cale a c ăsătoriei dintre dcele de Monpen
s ier şi infanta Spaniei, în primul caz fiind vo11ba de violarna 
tratatlllui de la Viena, iar n al doilea cz - de violarea 
tratatului de la Utrecht ts. Or, tratatul de la Utricht, deşi 
reînnoit în 1 782, a fost ditiv anulat de războiul antiiaco
bin, şi de aceea, încpînd din 1 792, el încetase de a ma1i fi în 
vigoare. NiIleni nu ştia acest lJcu mai bine în pal.ament 
decît nobilul lord, care, u prilejul dezbaterilor n legătură 
cu blocada Mexiull. şi a Bunos ireuli 316, a com'iicat 
parlamentului c ă 

„prevederile tratatului de la Urecht au fst demult desfiinţate de 
vicisitudinile războiului, cu excepţia unei singure clauze ;U privire la 
graniţele Braziliei şi ale Guianei franceze, intrcit această clauză a fost 
inclusă în mod ePres în tratatul de la Viena•.  

N-am epuizat încă enumerarea eforturilor depuse de no
bilul lord pntru contracararea abuzurilor săvîşite de Rusia 
în Polonia. 

Intre Anglia, Olanda şi Rusia exista o 1cnvenţie strIlie : 
aşa-nmitul împrum ut ruso-olandez. ln timpul războiull. anti
iacobin, ţarul Alexandru a 1contrnctat un împmut la d-nii 
Hope & Co. din Amsterdam. Dipă căderea lui Bonaparte, 
regele Olandei *, „dorind să recompenseze cum se cuvine 
puterile aliate ipntn eliberarea ţării saleu şi pentru că l-au 
lăsat să anexeze Belgia, asupra căreia nu avea nici cel mai 
mic drept, a ppus Jsiei - 1celelalte puteri rnmţînd la pre
tenţiile lor în favo area Rusiei, 1care era in mare l�să de bani 
- să încheie icu ea o convenie prin care se obliga să achite 
în rate succesive d-lor Hope & Co. datoia de 25.000.000 de 
guldni a Rusii. Cu scopul de a 1compensa Olanda pentru că 
a j efuit-o, răpindu-i coloniile - Capul Bunei Speranţe, Deme
rara, Essequibo şi Berbice -, Anglia s-a alăturat convenţiei, 
obligîndu-se să plătească o anrită parte din Jbi.di'ile fixate 

* - Wilhelm I. - Nota Red. 
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Rsiei. Această convenţie a fost nclusă n ratatul de la 
Viena, dar s-a stipulat în mod expres că „iplata va �nceta dacă 
uninea dintre Olanda şi Belgia se desface �nante ca datoria 
să i fost licidată• .  Cînd Belgia, în UIla revolJţiei, s-a sepa
rat de Olanda 317, aceasta, bneînţeles, a refuzat să mai plă
tească Rusiei partea ei *. Nu există însă nici un temei pe baza 
căruia, după m a constatat d-l Herries, „Rusia să poată for
mula ie şi cea mai kă pretenţie ca Amgl'i a să continue să 
plătească datoria" . (Camera comlelor, 26 ianuarie 1 832) . 

Lo'duil Palmerston a cosiderat însă foarte firesc că 

„Rusia într-un caz primeşte răsplată pentru că sprijină uniunea dintre 
Belgia şi Olanda, iar în celălalt caz pentru că sprijină spararea celor 
două ţări " .  (Camera comunelor, 16 iulie 1 832). 

Pe un ton tragic, el a chmat să se repecte u onestitate 
tratatele, şi în Primul rind trataul de la Viena. El s- a străduit 
s ă  semnze o nouă •COiVnţie 1u Rus'ia, in 1 6  no�mbrie 1 83 1 ,  
în al cJrei prembul s e  spunea de- a rdrptul c ă  iceastă con
venţie a fost Îillcheiată „pe baza hotărîrilor generale ale Con
gresului de la Viena, 'Care rănnîn întru totul în vigoare" . 

înd convenţia ·u privire 1a împrumutul usoolandez a 
fost inclUS ă n tratal de la Viena, dl!cele de Wellinton a 
exclaimat : „Aceasta este capodopera diiplomatică a lordului 
C astlereagh, deoarece am obligaţle pecuniare vor sili 
Rusia să respecte tratatul de la Viena " .  Gînd, dpă aceasta, 
Rusi a a 0 P at Cracovia, refm!înd să mai repecte tratatul de 
la Viena, d-l Hume a propus să se înceteze plăţile către Rusi a 
d'in visieria britanică. Dar nobilul vilcnte a considerat c ă, 
deşi RUJsia a avut dreptul să încalke tratatul de Ja Viena în 
ceea ce priveşte Polilia, Anglia trebuie totuşi să se socoată 
legată prin tratat fa1ă de Rusia. 

Dar acest fpt nu este cel mai uluitor în comportarea nobi
lului lord. După ce a izbucnit revoluţia în Belgia, şi încă îna
inte ca parlamentul să i ratifircat noul împmut acordat 
Rusiei, Palmerston luise dej a  aPra lui cheltu1elile RSiei în 
războiul Îpotriva Poloniei, sUJb falsul pretext de a plăti o 
veche datorie, contractată de Anglia în 1 8 15. Şi el a procedat 
astfel u toate că, potrivit declaraţiei autorizate a celui mai 

* In „New York Daily Tribune" din 4 noiembrie 1 853 şi în brşura 
„Palmerston şi Rsia• ,  editată la L>ndra în 1853, d>ă cuvintele : „să 
mai plătească Rusiei partea ei" urma : „pe motiv că convenţia cu privire 
la împrumut prevedea păstrarea provinciilor belgiene in stăpînirea indi
vizibilă a Olandei, iar acum aceasta nu se mai bucură de suveranitate 
asPra lor" .  - Nota Red. 
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mare jurist englez, sir E. Sugden, în preznt lord St. eonad's, 
„în această problemă nu exista nici un punct litigios şi guver
nJl nu avea nici cel mai mic drpt de a plăti fie ş i  numai un 
şiling" .  (Camera comunelor, 26 ianuarie 1832) . Ne putem de 
asemenea referi la o altă persoană cu autoritate, sir Robert 
Peel, care a declarat că „nobilul lord nu avea împuternicirile 
legale pentru a da aceşti bani" .  (Camera comunelor, 12 iu
lie 1832) . 

Aşadar, acum înţelegem de ce nobilul ford rpetă cu orice 
prilej că „pentru un om care gîndeşte cm se cuvine nimic 
nu e mai penibi[ dcît dezbaterile În legătră cu Polonia" *. 

* ln „New York Daily Tribune" din 4 noiembrie 1 853 şi in broşura 
„Palmerston şi Rusia", editată la Londra în 1 853, textul acestui articol se 
încheia cu următoarea frază : „Puteţi acum aprecia la j usta ei valoare 
seriozitatea ripostei pe care el este, pasămite, gata să o dea tentativelor 
de cotronire făcute de tările ale căror interese le-a apărat cu at.îta con
secvenţă". - Nota Red. 



Articolul l patrulea * 

Pentru nobilul viconte serviciile adse de el cauzei liber
tăţii constituţionale pe întregul continent constituie o perma
nentă şi inepuizabilă temă de autoglorificare. într-adevăr, 
omenirea îi datoreşte inventarea a trei regate „constituţio
nale" : Portugalia, Spania şi Grecia - trei fantome politice 
care pot ifi 1cIiparate numai cu homunculul doctorului Wag
ner din „FaustM .  Portugalia, aflată sub jugJl unui munte de 
cănuri, Donna Maria da Gloria, în spatele ,căreia se ascunde 
un Coburg * ,  

„trebuie considerată drept una dintre puterile independente ale Euro
pei" .  (Camera comunelor, 10 martie 1837). 

* In „New York Daily Tribune• din 21 noiembrie 1853 articolul în
cepea cu următoarele cuvinte : „Mulţi se aşteaptă ca, in cursul războiului 
care a izbucnit acum intre Turcia şi Rusia, guvenul englez să abandoneze 
în sfîrşit sistemul său de jumătăţi de măsură şi de tratative infructuoase 
şi să într)rindă acţiuni energice şi eficiente pentru a sili pe cotropitorii 
moscoviţi să renunţe la prada lor şi la pretenţiile de dominaţie mondială 
- visul lor. Asemenea aşteptări pot fi în oarecare măsură justificate din 
punctul de vedere al unor posibilităţi abstracte şi al unei politici ab
stracte. Dar cit de puţine temeiuri reale în favoarea acestor aşteptări va 
găsi oricine chibzuieşte serios la faptele expuse mai j os, referitoare la 
comportarea din trecut a aceluiaşi ministru englez, care este socotit cel 
mai hotărît adversar al ofensivei despotismului rusesc asupra Europei. 
Intr-adevăr, cîţi oameni din Anglia, nemulţumiţi de politica dusă de gu
venul englez în conflictul ruso-turc, nu sînt profund convinşi că lucru
rile ar fi luat o cu totul altă întorsătură dacă la cîrmă s-ar fi aflat lordul 
Palmerston. i rugăm pe aceşti oameni să ne dea posibilitatea ca, cercetînd 
biografia nobilului viconte, să examinăm mai amănunţit perioada 1832-
1847, care este foarte bogată in evenimente, şi vom folosi această posi
bilitate pentru a-i edifica•. - Nota Red. · 

*• - Ferdinand-August. - Nota Red. 
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Chiar n mnentul cînd nobilul viconte rstea aeste 
vorbe, şase vase de liie englezşti aruJcau ancora la isa
bona, p entru a apăra e fiica „independentă" a lui Don Pdro 
de poporl portughez şi pentru a-i ajuta să abroge constituţia 
pe •care jurse s-o pere. Spaia, dată pe mina ni alte 
Marii *, care, deşi este o păcătoasă notorie, nu va ajunge 
niciodată o Magdalenă, 

„ni se prezintă printre statele europene ca o putere minunată, înflo
ritoare şi chiar de temut" .  (Cuvin tare rostită de lordul Palmerston în 
Camera comunelor la 10 martie 1 837). 

De temut, se-nţelege, pentru deţinătorii de hîrtii de valoare 
spaiole. Nobilul ord gJseşte arumente sufiJciente chiar şi 
pentru a 1eiplitca .de ce a pS ţara lui Peride şi Sofocle sub 
stăpm1irea nominală a ni băieţndru bavarez crein. 

„Regele Othon ste originar dintr-o tară unde există o cnstituţie 
liberă" .  (Camera comunelor, 8 august 1 832) , 

O cmstiuţie l�beră în Bavaria, această Bistilie gemană ! 
E ceva care întrece chiar şi licentia poetica ** din bombasti
cele fraze retorice de genul celor cu privire la „speranţele 
leitne" legate de Spania şi Qa „puterea indpendentă" a Por
tugaliei. Cît priveşte Belgia, tot ceea ce a făcut lordul 
Palmerston pentru ea a fost că a împovărat-o cu o parte a 
datoriei olandeze, că i-a luat provincia Luxemburg şi i-a d at 
dinastia Coburg. In privinţa antntei cordiale u Franţa, tre
buie să punem c ă  ea s-a redus la zero in momentul în 
care lordul Palmerston, pretinzînd că o desăvîrşeşte, a înte
meiat în 1 834 cvadrupla înţeleger>318• Am văzut cît de fruc
tuos a ştiut nobilul lord să folosească această înţelegere în 
problema p oloneză, şi vom vedea din cele ce urmează ce a 
ajuns ea în mîinile lui. 

Un fapt căruia contemporanii nu i-au dat prea mare aten
ţie, dar ·care maochează preis hotarul dintre două epoci sto
rice, a fost ocuparea militară a Constninpoll.ui de către 
ruşi în 1 833. 

In sfîrşit s-a realizat visul de veaoui l Rusiei. Barbarul 
de pe malurile dngheţate ile Nevei ţinea într-o strîJsă îmbră
ţişare somptuosul Biznţ şi ţărmurile scă1date în 1soare ale 
Bosforului. MoştenitoruQ impostor al împăraţilor bizantini stă
pînea acum - fie şi numai tmporar - Roma Orientului. 

* - Maria Cristina. - Nota Red. 
** - licenţele petice, - Nota Trad. 
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„Ocuparea Constantinopolului de către trupele ruseşti a fost hotă
ritoare pentru soarta Turciei ca putere independentă. lsuşi faptul că 
Rusia a ocupat Constantinpolul, chiar dacă a făcut-o pntru a-l păra (?) , 
a constituit pentru independenta Turciei o lovitură aât de decisivă, de 
parcă steagul rsesc ar şi flutura deasupra Seraiului" .  (Cuvîntare rostită 
de Sir Robert Peel în Camera comunelor la 17 martie 1834). 

In urma nfericitului război din 1 828-1829, Poarta şi-a 
pderdut prestigiul în ochii propriilor ei supuşi. i, aşa cum se 
înt1mplă de obdicei în imperiile orintale atun'i nd puterea 
supemă slăbeşte, au izbucnit răscoale v:ctorioise ale pşal
lor. Incă n octfibrie 1831  a început conflictul dintre sultan • 
şi Mahomed-Ali, pşă al Egiptuli, cam sprijinise Poarta în 
tipl insurecţiei din Greoia. In primărvara anului 1 832, il 
lui Mahomed-Ali, lbrahim•paşa, a Pătruns cu anata sa în 
Siia, a •Jcerit această provincie dPă bătă1ia de la Homs, a 
trecut munţii Taurus, a zdrobit în bătălia de la Konya ultima 
armată turcească ,şi a ponit-o de-a dTeptll spre Stambul. La 
2 februarie 1 833 sultanul s-a văzut nevoit s. ceară ajutor la 
Petersburg. La 17 februarie a so1sit la Constantinopol amiralul 
francez RouJsin, care după două zile a ficut Porţii o prnpu
nere, angajîndu-se ca în nmie condiţii, inclus.v renunţarea 
la ajutorul usc, să obţină retragerea paşei. Dar m pe 
Roussin nu l-a sprijiit nimeni, fireşte că nu s-a puut măsura 
cu Rusia. „M-ai chemat şi m venit" ** .  La 20 februarie o 
escadră rusească a porit din Sevastopol, a debaocat nume
roase trupe ruseşti pc ţărmurile Bosforului şi a început să ase
dize capitala Rusia era aiît de doniică să apere Turcia, înoît 
a trimis un ofiţr rus şi la p aşa din Erzem şi la cel din Tre
bizonda p entru ai anunţa că ambele localităţi vor fi imediat 
luate sub protecţia unei armate sşi, dacă trupele lui lbra
hin vor înainta spre Erzerum. La sfîrşitul lunii mai 1 833 a 
sosit din Petersburg contele Orlov, care i-a comunicat sultanu
lui ·că a adus u sine un petic de hîriie Pe �are sultanul tre
buia să-l semneze fără a se mai consulta cu miniştrii săi şi fără 
ştirea reprzntanţilor diplomatici acrditaţi pe lingă Poartă. 
Aşa a apărut fadmosul tratat de la Unkiar Skelessi, încheiat 
pe o p erioadă de opt ani. Conform stipulaţiilor acestui tratat, 
Poarta încheia cu Rusia o alianţă ofensivă şi defensivă, re
nunţa la dreptul de a încheia orice noi tratate cu alte puteri 
fără consimţămîntul Rusiei şi confirma precedentele tratate 

* - Mahmud al 11-lea. - Nota Red. · 
** Cuvinte rostite de statuia comandorului în opera „Don Juan" de 

Mozart. - Nota Red. 
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ruso-turce, în special pe cel de la Adrianopole. Intr-un articol 
secret anexat la tratat, Poarta se obliga 

„să închidă, în folosul curţii imperiale a Rusiei, strlmtoarea Darda
nelelor, adică să nu permită sub nici un motiv intrarea vreunei nave 
militare străine în acestă s trîmtoare" .  

Cui îi datora ţarul faptul că a putut ocupa Constantinopolul 
cu tpele sale şi că, în virtutea trata1ilui de la Unkiar Ske
lessi, a mutat tronul Imperiului otoman de la ConstantinoipoJ 
la Petersburg ? Nimănui altcuiva deoît onorabilului viconte 
Henry Jon Palmerston, baron Teple, pah l Irlandei, mem
bru al înaltului consiliu intim l maiestţii-Sale, ·cavaler al 
Marii cruci l înaltului ordin il Băii, membru al parlamentului 
şi prim-secretar de stat l maiestăţii-sale pentru afacerile 
extene. 

Tratatul de la Unkiar Skelessi a fost încheiat la 8 iulie 
1833. La 1 1  iJlie 1833 d-l H. L. Bulwer a propus să se prezinte 
Camerei documentele în 'legătură cu chestiunea turco-siriană. 
Nobilul lord s-a pronunţat împotriva acestei propuneri, 

„deoarece chestiunea la care se referă documentele cerute nu s-a 
încheiat încă, iar întregul ei caracter depinde de modul în care se va 
încheia. Rezultatele nefiind încă cnoscute, prpunerea ste prematură•.  
(Camera comunelor, 11  iulie 1 833). 

Invinuit de d-l Bulwer că nu a intervenit pentru a lua 
apărarea sultanului împotriva lui Mahomed-Ali şi în felul 
acesta nu a npiedicat înaintarea armatei iseşti, nobilul lord 
a inaugurat acel ciudat sistem de justiificări şi mărturisiri pe 
care l-a dezvoltat ulterior. Aş dori acum să adun laolaltă 
membra disj ecta * ale a'cestui sistm. 

„Nu pot nega că în a doua jumătate a anului trcut sultanul s-a 
adrsat Angliei cerindu-i ajutor". (Camera comunelor, 11 iulie 1 833). 
„Poarta a cerut formal ajutor în cursul lunii august" .  (Cmera comune
lor, 24 august 1833). 

Ba nu, nu în august. 

„Cererea de a fi ajutată cu forţe navale a fost formulată de Poartă 
ln luna octombrie 1 832" ,  (Camera comunelor, 28 august 1833). 

Ba nu, nu în octombrie. 

„Poarta a cerut ajutor in noiembrie 1 832". (Camera comunelor, 
17 martie 1 834). 

* - membrele ris1pite, părţile izolate. - Nota Trad. 
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Nobilul lord schimbă data l a  care Poarta i s-a adresat 
rugîndu-1 să-i dea ajutor cu aceeaşi uşurinţă •CU care schimba 
Falstaff nmărul puşlamalelor îmbrăcate ba n anteriu de 
cînepă, ba în vestoane de stofă verde de dl, care l-au 
atacat pe la spate *, E drept, 'l nu poate nega că ajutorul 
armat oferit de Rusia a fost respins de Poartă şi că aceasta 
i-a cerut lui aijutor. El a refuzat să satisfacă cererea Porţii. 
Atunci Poarta s-a adresat din nou nobilului lod. Ea a trimis 
la Londra înJîi pe d-l Mavrogheni, iar apo•i pe Namîk-paşa, 
care . implorat să se trimită în ajutorul Turciei o escadră na
vală, Condiţiile oferite erau umătoarele : sultanul se obliga 
să suporte toate cheltuielile de întreţinere a acestei escadre 
şi se angaj a ca, drept recompensă pentru ajutorul primit, să 
acorde p e  iitor noi privilegii şi avantaje comerciale pU
şilor bri1aniCi din Turda. Rusia era atît de sigură că nobilul 
lord va refuza, încît s-a a1lăturat împutenicitului turc, implo
rîndu-1 şi ea pe nobilul lord să acorde ajutorul cerut. El însuşi 
ne spune aceasta : 

„Simţul echităţii mă sileşte să constat că Rsia nu a manifestat mc1 
cea mai mică invidie în legătură cu acordarea unui ajutor Turciei de 
către guvernul englez ; ambasadorul rus mi s-a adresat oficial în mo
mentul cînd cererea mai era în studiu, comunicîndu-mi că el cunoaşte 
cererea Turciei şi că, dacă miniştrii r considera posibilă îndepli
nirea ei, Rusia, interesată în sprijinirea şi menţinerea Imperiului turc, ar 
primi cu satisfacţie rezolvarea favorabilă a acestei cereri•,  (Camera co
munelor, 28 august 1833) .  

Nobilul lord a rămas totuşi neînduplecat a toate rugămin
ţile Porţii, deşi aceasta era sprijinită în mod dezinteresat de 
Rusia însăşi. După aceea, desigur, Poarta 1şi-a dat seama cum 
stau l!crurile. Ea a înţeles că era silită să-şi ia p e  •lup drept 
păstor. Dar tot mai şovăia, şi abia peste trei 11un'i s-a hotărit 
să aocepte ajutorul rusesc. 

„Marea Britanie - a spus nobilul lord - nu şi-a exprimat niciodată 
nemulţmirea că Rusia a acordat acest ajutor ; dimpotrivă, ea a fost 
bucuroasă ca Turcia să primească un ajutor efectiv, indiferent de unde 
ar fi venit". (Camera comunelor, 17 martie 1834). 

Dar oricare ar i fost data la care Poarta s-a adresat lordu
lui Palmerston cerîndu-i ajutor, el trebuie să recunoască 
următoarele : 

* Vezi Shakespeare. „Henric al IV-iea. Partea I",  actul al II-iea, 
scena a 4-a. - Nota Red. 
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„Nu încape îndoială că dacă Anglia ar i considerat posibil să inter
vină, înaintarea armatei invadatoare r fi fost oprită şi trupele ruseşti 
n-ar fi fost chemate în ţară". (Camera comunelor, 1 1  iulie 1833) . 

Dar de ce n-a „consideratu  el „posibilu să intervină şi să 
împied�ce intrarea ruşillor ?  

In primul rînd el invocă lipsa de timp. Dar, conform pro
priei sale declarnţii, conflictul dintre Poartă şi Mahmd-Ali 
începuse încă în octombrie 183 1 ,  or, bătălia decisivă de la 
Konya a avut loc abia la 21 decembrie 1832. Oare n-a avut 
timp în toată această perioadă ? lbrahim-paşa a cîştigat o mare 
bătălie în iulie 1832 819, şi din iulie pînă în dec.brie lodul 
Palmerston iar n-a gsit timp. Dar în toată această perioadă 
el a aşteptat din partea Porţii o cerere formală, -care, conform 
ultimei sa�e versiuni, a fost prezentată abia la 3 oimbrie. 

„Era el oare - întreabă sir Robert Peel - atit de neinfomat în ceea 
ce priveşte evenimentele care aveau lc rîn Levant incit a trebuit să 
aştepte o cerere formală ?" (Camera comunelor, 17 martie 1834) . 

Dar chiar .şi din noiembrie, dnd a fost prezentată ceerea 
formală, şi pînă la sfîrşitul ·lunii februarie - Rusia a inter
venit abia la 20 februarie 1833 - s-au scurs patru 'luni întregi . 
De ce nu a întreprins nimic în acest răstimp ? 

El are însă o rezervă şi jstificări mai bune. 
Paşa din Egipt nu este decît n supus răzvrătit, ir sultanul 

este un monarh suveran. 

,Jntrucît a fost un război purtat de un supus împotriva monarhului 
său, iar acest monarh ste aliatul regelui Angliei, stabilirea vreunei legă
turi, de orice fel, cu paşa ar fi fost incompatibilă cu normele bunei-cuvi
inţe ".  (Cmera comunelor, 28 august 1833) .  

Prin urmare, ceea Ce l-a împiedicat pe nobilul lord să 
oprească armatele lui lbrahim a fost eticheta. Şi tot eticheta 
i-a interzis să dea consulului său din Alexandria instrucţiuni 
de a face uz ide influenţa pe care o are asupra Jui Mahomed
Ali. Ca un gra11de d'Espagna, nobilul lord ma1 de grabă ar 
lăsa regina Să ardă decît s ă  încalce eticheta aJingînidu-i fusta I 
Dar, din înJîmplare, a ieşit la ieală că nobilul vico_te, fără 
să aibă cons.mţmîntul sultanului, a acreditat focă în 1832 
consult şi triişi diplomatid pe lingă „supusJl " s.tanului, 
şi că îrrcheiase cu el tratate care anulau reulHe şi convenţiile 
existente cu privire la comerţ şi dmpoite, înlocuindu-le u 
altele noi.  Şi toate astea le-a făcut fără a cere 1co1simţămîntul 
prealabil al suJtanuJui sau încuvi'inţarea lui ulterioară. (Ca
mera comunelor, 23 februarie 1848) . 
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In această privinţă contele Gey, care pe aund era şeful 
nobilului viconte, ne informză că 

„în acel moment Anglia întreţinea cu Mahomed-Ali vaste legături 
comerciale, pe care nu ar fi fst în interesul ei să le rupă".  (Camera lor
zilor, 4 februarie 1834). 

m aşa, legături comerciale cu „ spusul răzvrătit" ? I 
Şi apoi flota nobilului viconte era pe atunci ocupată pe 

Duero şi pe Taga , ea trebuia să blocheze rîul Schelda, şi, în 
calitate de moaşă, să uşureze dureri/le naşterii regatlor con
stituţionale Portugalia, Spania şi Belgia. De aceea nobilul lord 
n-a ,puut atunci să trimită nici micar un vas. (Camera cmu
nelor, 1 1  iulie 1 833 şi 17 martie 1834) . 

Or, sultanul a insi stat tot impul să fie ajutat tomai. cu 
forţe navale. Admiţid argumentele nobilului lord, să prsu
punem că el într-adevăr nu dispunea de nici un vas. Dar oa
meni cu mare autoritate ne asigură că noblului lord nu i s-a 
cerut nii n vas, i s-a cerut numai un singur cuvînt *. Dintre 
aceşti oameni U .autoritate face parte şi miralul Codring
ton, care a distrus flota turcă la Nvarino. 

„Mahomed-Ali - declară el - şi-a dat seama demult ce greutate 
au vderile noastre, încă de cînd s-a pus problema evacuării Moreii. El 
primse atunci de la Poartă ordinul de a se împotrivi oricăror cereri de 
a evacua Moreea, răspunzînd cu capul pentru aceasta. Şi el a şi opus o 
împotrivire corespuzătoare, dar pînă la urmă, procdînd cu prudenţă, 
a evacuat Moreea". (Camera comunelor, 20 aprilie 1836). 

Mai departe, conform declaraţiei ducelui de Wellington, 

„dacă în timpul sesiunilor din 132 sau 1833 i s-ar fi spus răpicat lui 
Mahomed-Ali că nu trebuie să ducă lupte în Siria şi în Asia Mică, prin 
aceasta s-ar i pus capăt războiului şi n-am mai fi riscat ca împăratul 
Rusiei să cpete posibilitatea de a trimite o flotă şi o amată la Con
stantinopol" .  (Camera lorzilor, 4 februarie 134) . 

Dar există un om u şi mi mare autoitate. Acsta este 
însuşi nobilul lord. El a afirmat : 

„Deşi guvernul maiestăţii-sale nu a atisfăcut rugămintea sultanului 
de a i se trimite în ajutor forţe navale, Anglia i-a acordat totuşi sprijinul 
ei moral. Declaraţiile pe care guvernul englz le-a adresat paşei Egiptu-

„ In „New York Daily Tribune" din 21 noimbrie 1853, după : „i s-a 
cerut numai un singur cuvînt" ,  a părut : „pentru a înfrîna orgoliul lui 
Mahomd-Ali şi a opri înaintarea amatei lui Ibrahm-paşa. Acest lucru 
îl aflm de la amiralul Mahon, care, în momentul cînd a făcut această 
afimaţie, ocupa tocmai postul de ministru de externe în guvernul lui 
sir Robert Peel" .  - Nota Red. 
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lui şi lui lbrahm-paşa, care comanda trupele lui în sia Mică, au con
stituit o contribuţie esenţială la realizarea convenţiei• (de la Kitahya) 
„d intre sultan şi paşă, ceea ce a dus la încetarea războiului • .  (Camer• 
comunelor, 17 martie 1 834) . 

In sfîrşit, lordJl Derby, pe atunci încă d-l Stanley şi coleg 
cn Palmerstn 1in uvern, a declarnt că l poate 

„afirma sus şi tare că înaintarea lui Mahomed-Ali a fost oprită numai 
datorită declaraţiei neechivoce a Franţei şi Angliei că nu vor îngădui 
ca trupele acestuia să OCpe Constantinopolul" .  (Camera comunelor, 
17 martie 1834). 

Aşadar, după cum spune fordul Derby şi însuşi lordul Pal
merston, nu escadra rusă şi armata rusă aflate 1la Constanti
nopol, i declarajia neechivocă a consulului britani1c in Ale
xandria a oprit înaintarea victorioasă a lui Ibrahim)aşa spre 
Constantinopol şi a dus la realizarea convenţiei de la Ki
tahya, prin care Mahomed-Ali a obţinut, pe lingă Egipt, şi 
paşalicul Siriei, Adanei şi alte teritorii. Dar nobilul lord a 
socotit că poate permite consulului său din Alexand.a să facă 
această declaraţie neechivo că abia dup ă iee armata turcă a 
fost zdrobită, după e Constaninopolul a fost împînzit de 
c azaci şi după ce tratatul de la Unkiar-Skelessi, semnat de 
sultan, se afla în buzunarul ţarului. 

Dacă lipsa de timp şi de nave de război l-a împiedicat pe 
nobilul lord să acorde ajutor sultanului, iar respectarea exa
gerată a etichetei nu i-a permis să-l prescă pe paşă, a folosit 
el ·cel puţin pe amb as adorul său la Constantinopol pentru a 
contracara influenţa excesivă a Rusiei şi a o limita la un 
cadru mai restrîns ? Dimpotrivă. Pentru a nu stinjeni liber
tatea de acţiune a Rusiei, nobilul lord a avut grijă ca în p e
rioada cea mai acută a crizei să nu aib ă  un amb asador la 
Constantinopol. 

„In nici o ţară prezenţa şi autoritatea unui ambasador nu ar fi fost 
atlt de utilă şi în nici o perioadă această prezenţă şi această autoritate 
n-ar fi putut fi folosite cu atîta succes ca în Turcia în decursul celor şase 
luni care s-au încheiat cu ziua de 8 iulie•. (Cuvîntare rostită de lordul 
Mahon în Camera comunelor la 20 aprilie 1 836) . 

Lo rdul Palmerston ne informează că amb asadorul britanic, 
sir Stratford Canning, a p ărăsit Constantinopolul în septem
brie 1 832, că lordul Ponsonby, care pe atunci era ambasador la 
Neapole, a fost numit in loul acestuia în noiembrie, c ă  „în 
timpul pregătiilor necesare în vederea călătoriei s-au ivit 
greutăţi" ·şi, dşi îl aştepta un vais de rzboi, „timpl nefavo-
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rabil l-a împiedicat să ajungă la Constaninopol înaine de 
sfîrşitul lunii mai 1833 " .  (Camera comunelor, 1 7  martie 1 834) . 

Deoarece ruşiii încă nu sosiseră, lordului Ponsonby i s-a 
ordonat ca, de la Neapole la Constantinopol, călătoria să 
dureze şase luni *. 

Şi de ce ar fi împ1edicat nobilul lord ipe mşi să ocupe 
Constantinopolul ? 

„In ceea ce mă priveşte, aveam mari îndoieli că ln general în poli
tica guvernului rus ar exista ci t de ci t intenţia e a împărţi Imperiul oto
mat". (Cmera comunelor, 1 1  iulie 1833). 

Sigur că nu I Rusia nu dorea fanp ărţirea imperiului, ea p re
fera să-l păstreze întreg pentru sine. In afară le oonvingerea 
pe care lordul Palmerston şi-o forma din această îndoială, o 
altă convingere îi era dată de „îndoiala că poiica rusă ar 
Ullări chiar în prezent realizarea acestui 1el " ,  iar o a treia 
„convingere" o găsea în a treia „îndoială" ,  şi nIle :  

„Este îndoielnic că naţiunea rusă• (i-aziţi : naţiunea rusă I) „este 
prgătită pentru transferarea forţelor sale, a centrelor de reşedinţă şi a 
autorităţilor în PTOVinciile de sud, lucru care ar deveni necesar în urma 
ocupării Constantinopolului de către Rusia•. (Camera cmunelor, 1 1  iulie 
1 833). 

In afară de aceste argumente negative, nobilul lord mai 
dhqmne şi de unul pozitiv : 

„Dacă membrii guvernului maistăţii-sale au privit cu calm ocuparea 
temporară a capitalei Turciei de către forţele armatei ruseşti, aceasta s-a 
datorat deplinei lor încrederi în onvarea şi corectitudinea Rusiei„. Ofe
rind sultanului ajutorul său, guvernul rs i-a garantat cu onoarea sa, şi 
în această garanţie am o încredere nelimit�tă" **. (Camera comunelor, 
1 1  iulie 1833). 

* Jn „New York Daily Tribune" din 21 noiembrie 1853, în locul pro
poziţiei care începe cu cuvintele : „Deoarece ruşii încă nu sosiseră" , a 
apărut : „Sir Stratford Canning a fost rechemat în septembrie, iar lordul 
Ponsonby a primit numirea în noiembrie. Dar întrucît lbrahim-paşa încă 
nu trecuse munţii Taurus, întrucît el încă nu dăduse bătălia de la Konya, 
iar ruşii încă nu cotropiseră Ţarigradul, lordului Ponsonby i s-a ordonat 
ca, de la Neapole la Constantinopol, călătoria să dureze şase luni" .  -
Nota Red. 

*" In „New York Daily Tribune" din 21 noiembrie 1853, după citat au 
ipărut Ulătoarele cuvinte : „Bzat Pe aceeaşi încrdere în Rusia, el a 
presuPUS că ea nu va desfiinţa constituţia şi existelţa naţională a Polo
niei. Dar ţarul le-a anulat atît pe una cit şi pe cealaltă, promulgînd sta
tutul organic din 1832. Şi totuşi încrederea nelimitată a nobilului lord nu 
s-a clintit nici u o iotă". - Nota Red. 

26* 
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Inc1ederea nobilului lord era atît de inaccsibiJă, indes
tructibilă, integrală, imperisabilă, iniibilă, ndscriptibilă, 
incomnsurabilă şi iremediabilă, atît de nemărginită, neînfri
cată i neegalabilă, îndt pînă şi la 17  llartie 1834, cînd tra
tatul de la Unkiar Skelessi devenise un fait accompli •, el 
tot mai afirma că „miniştrii nu au fost înşelaţi în încrederea 
for u .  Intr·adevăr, nu e vina lui dacă natura i - a  dzvoltat bossa 
încrederii pînă la proporţii anormale. 

• - fapt îndeplinit. - Nota Tra. 
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Articolul al cincilea 

Cuprinsul tratatului de la Unkiar-Skelessi a fost publicat 
în „Moning Herld "  din 21 august 1833. La 24 august sir 
Robert Inglis l-a întrebat în Camera comunelor pe lordul Pal · 
merstn 

„dacă într-adevăr Rusia şi Turcia au încheiat un tratat ofensiv
defesiv ? Sper că nobilul lom va fi gata, încă înainte de prorogarea lu
crărilor parlmentului, să prezinte Camerei nu numai textul tratatelor 
încheiate, ci şi toate informaţiile privitoare la încheierea acestor tratate 
între Turcia şi Rusia" .  

Lordul Palmeston a răspuns că 

„atunci i d  guvernul britanic va f i  sigur că tratatul menţionat există 
realmente şi va fi .în .p5sia textului acstui tratat, atunci va trebui să 
stabilecă ce linie politică să umeze ... Guvenul nu trebuie s ă  fie blamat 
dacă uneori ziarele i-o iau înainte• .  (Camera comunelor, 24 august 1833). 

Şapte ·lun'i mai tîziu el a asigurat 1parlament. că lui 

„îi era imposibil să cunoască în mod oficial, încă din august, tratatul 
de la Unkiar-Skelessi, care a fost ratificat �a Constntinopol abia în 
septebrie" .  (Camera comunelor, 1 7  martie 1834) . 

E drep t, el cunoştea tratatul, dr nu în mod ofiiat 

„Guvernul britanic a fost surprins cînd a aflat că trupele rseşti au 
părăsit Boforul avînd în mină .cst tratat•.  (Cuvin tare rostită de lordul 
P almerston în Cmera comunelor l a  l martie 1848) . 

Da, ioHl lo.d era în posesi a tratatului încă înainte ce 
acesta să i fost semnat. 

„De îndată ce Poarta l-a primit" (proiectul tratatului de la Unkir
Skelessi) , „ea a predat textul tratatului ambsadei britnice de la Con-
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stantinopol cu rugămintea ca Anglia să-i acorde protecţie atît împotriva 
lui lbrhim-paşa cit şi a Jui Nikolai. Cererea a fost respinsă, dar lucrurile 
nu s-au oprit aici. Cu o perfidie diabolică, faptul a fost adus la cunoştinţa 
ambsadorului rus. A doua zi aceeaşi copie a tratatului pe care Poarta 
o transmisese ambasadei britaice i-a fost înapoiată de ambasadorul rus. 
care cu acest prilej i-a dat sfatul ironic ca altă dată Poarta să-şi aleagă 
mai bine confidenţii•. (Camera comunelor, 8 febuarie 1848) 820• 

Nobilul viconte obţinJse însă tot ceea ce dorise. El fusese 
inteîpelat în legătură u tratatul de la Unkiar-Skelessi la 24 
augJSt 1 833, oînd încă nu era sigur de eistnţa acstui tra
tat. La 29 augst au fost prorogate lucrările parlamentului, 
cae, în mesajm tronului, a primit asigurarea l�niştitoare că 

„ostilităţile care au tulburat pacea Turciei au luat sfîrşit şi deputaţii 
pot fi convinşi că regele va urmări cu deosebită atenţie orice evenimente 
care ar putea dăuna actualei situaţii a imperiului turc sau independenţei 
lui viitoare•. 

Aici, aşadar, este cheia faimoaselor tratate din iulie ale 
Rusiei. Ele au fost încheiate în iulie, iar în august unele date 
în legătură u ele au ajuns la cunoştinţa piblkului prin inter
mediul presei. Lordul Palmerston este interpelat în această 
privinţă în Camera comunelor. El, bineînţeles, nu ştie nimic. 
Sesinea parlmentară ia sfîrşit, iar cînd parlamentul se întru
neşte din nou, tratatul deven�se o chestiune de domeniul tre
cutuli, sau, ca şi in 1 841 , intrase dej a în vigoare, n pofida 
opiniei publice. 

Sesiunea parlamentară a luat sfîrşit la 29 august 1 833, i ar 
la 5 februarie 1 834 parlamentul s-a întrunit din nou. In pe
rioada dintre sfîrşitul unei sesini şi îceputul celeilalte au 
avut loc două evenimente stTins legate între ele. In primul 
rînd, o scadră nită a Franţei şi Angl'iei a pătruns în D arda
nele şi, după ce a făcut să fluture acolo în mod demonstrativ 
pavilionul tricolor şi pavilionul naţional al Angliei, s-a în
dreptat către Smina, de unde s-a înapoiat la Malta. In al 
doi1a rînd, RJsia şi Turda aru facheiat la 29 ianuai e 1 834 
ll nou tratat, tratatul de la Petersburg 321• Imediat după sm
narea acestui tratat, escadra unită a şi făcut cale-ntoarsă. 

Această manevră comună a fost întrprinsă cu scopul de 
a prosti poporul englez şi Europa, făcîndu-le să creadă că de
monstraţia ostilă din apele şi din apropierea coastelor turceşti 
a fost îndreptată împotriva Porţii în legătură cu 1ncheierea 
tratatului de la Unkiar-Skelessi şi că a determinat Rusia 
să sneze noul tratat de la Petersburg. Promitînd evacurea 
Principatelor dunărene şi r edudnd ontibuţia pe care trebuia 
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s-o .lăteică Turcia la o treime din lla stabilită anterior, 
acst tratat părea să elibereze Poarta de unele obligaţii im
puse ei prin trataul de la Adrianopole. In toate celelalte 
puncte, el nu constiuia decît o ratificare a tratatului de �a 
Adrianopole, nu avea nimic de-a face u tratatul de la Ukiar
Skeles. şi nu pomenea ii un cuvînt despre trcerea pin 
Dardanele. Dimpotr.vă, înlesnirile pe care le aducea Turciei 
erau o compesaţie pentru că, prin tratatul de la Unkiar-Ske· 
lss�. Dardanelele rmîneau închise Europei. 

„In aceeaşi zi în care a avut loc demostraţia• (flotei britanice), „no
bilul lord l-a asigurat pe ambasadorul rus pe lingă curtea Angliei că 
această mişcare comună a escdrelor n-a fost întreprisă în nici un caz 
cu vreo intenţie duşmănoasă faţă de Rusia şi nu trebuie privită ca o de
monstraţie ostilă Rusiei, ea neavînd de fapt nici o semnificaţie, Afirm 
aceasta în baza mărturiei autorizate a colegului nDbilului lord, lordul 
Ponsonby, ambasador la Constantinopol • .  (Cuvîntare rostită de d-l Astey 
în Camera comunelor la 3 februarie 1848). 

După ratifkarea tratatului de la Petersburg, noilul lord 
şi-a exprimat satisfacţia n ceea ce piveşte caracterul mode
rat al condiţiilor impuse de Rusia. 

După ce parlamentul s-a întrnit din nou, ziarul „Globe "  
- organul ministerului d e  extene - a publica t  o notă în 
care se afirma că tratatul de la Petesburg este 

„o dovadă fie a modraţiei şi a atitudinii raţionale a Rusiei, fie a 
influentei exercitate în cercurile înalte din Petersburg de alianţa dintre 
nglia şi Frnţa şi de faptul că cele două puteri folosesc un �ibaj 
comun şi ferm" .  („Globe" din 24 februarie 134). 

ln felul acesta treuia abătută atenia opiniei publice de 
la tratatul de la Unkiar-Skelessi şi atenuată animozitatea faţă 
de Rusia, căreia i-a dat naştere în Eropa acest tratat •. 

Dar oricît de abil a fost acest tertip, tot nu a eu.t. La 1 7  
martie 1 834. d-l Sheil a p1 ezentat propunerea ca 

* In broşura „Palmerston şi  tratatul de la Unkiar-Skelessi• ,  pubi
cată în 1854, acest paragraf a apărut în următoarea fomă : „ln felul 
acesta, pe de o parte, tratatul de la Adrianopole, împotriva căruia au 
protestat lordul Aberdeen şi ducele de Wellington, a fost ulterior recu
noscut în numele Angliei de către lordul Palmerston ; acesta şi-a exprimat 
în md oficial satisfacţia în legătură cu c onvenţia de la Petersburg, care 
nu reprezenta altceva decît ratificarea acestui tratat, Pe de altă parte, 
trebuia abătută atenţia opiniei publice le la tatatul de la Unkiar-Ske
lssi şi atenuată animozitatea faţă de Rusia, căreia i-a dat nştere în 
Eurpa acest tratat" .  - Nota Red. 
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,să se prezinte Camerei ce>pii după tratatele dintre Turcia şi Rusia 
şi după întreaga corespondenţă purtată între guvernele englez, rus şi 
turc cu privire la acste tratate•. 

Nobilul lord s-a 1împotrivit din răsputeri acesti propneri 
şi a reuşit s-o fac ă  să oadă, încredinţînd Camera că „pacea 
POate i asigurată nfiâ in cazul dnd Camera are încredere 
deplină în guvern " şi respinge prpunerea prezentată. Dar 
motiele pe care le-a invocat pentru a nu prezenta dollen
tel e au fost atît de absmde şi de s tîngace, încît sir Robert 
Peel l-a nmit in limbajul său parlamentar „un orator care 
recurge la armnte cu totul lipite de logică",  şi chiar unul 
dintre i lui, colonelul Evs, nu s-a putut retine s ă  nu ex
clame că, 

„dintre toate cuvintările n>bilului lord pe care i-a fost dat să le audă, 
acesta i se pare cea mai nsatisfăcătoare". 

Lordul Palmersto1 a căutat să •coningă Camera <eă, potri
vit asigurărilor date de Rusia, tratatul de la Unkiar-Skelessi 
treb.e considerat „un tratat bazat pe reciprocitate " .  Reci
procitatea ar consta în a•ceea c ă, daică în cz de rzbO. Darda
nelele vor l închise pentru Anglia, ele vor i închise şi pen
tru Rusia. Această afirmaţie este pe de�a-ntreul faLsă ; dar 
chiar dacă m presupune că ea este adevărată, această reci
proi ta te r i, desiur, la fel cu redp roitatea anglo-frlan
deză, adică toate avantajele 1le-ar avea una dintre p ărţi, întrucît 
trecerea prin Dardanele nu constituie pentru Rusia calea de 
a intra in Marea Neagră, ici, dimpotrivă, de a ieşi n ei. 

Neiind in stare să respingă afimaia d-lm Sheil că „tra
tatul de ·la Unkiar-Skelessi ar avea umi echivalente cu 
cedarea Dardanelelor de ieătre Poartă Rusiei " ,  lordul Pamer
ston a recunoscut că tratarul a închis Dardanelele pentru va
sele de război britanice şi că, „potrivit clauzelor trataului, 
s-ar putea de fapt ca în pradic ă  chiar şi vaselor comerciale 
sa le ie intezisă intrarea în Marea Neagră" în eventualita
tea lllUi răzbi între Anglia şi Rusia. Dar dacă uvemul nu�i 
V d  p'ierde „cumpătul " ,  dacă „nu va man.lesta suspiciuni inu
tile " ,  cu alte cuvinte dacă va consimţi taci t la toate cotropi
rile viitoare ale Rusiei, el 

„inclină să creadă că s-ar putea să nici nu se ivească prilejul ca 
acest tratat să inxe în vigoare şi astfel să rămină de fapt literă moartă" .  
(Camera comunelor, 11 martie 1834). 
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In afară de aceasta, spune el, „asiurărIe şi epli-caţiile" 
priite de guvernul bitanic de la p ărţHe contrictante l-au 
determinat în mare măsură să rnunţe la obiecţiile sale împo
triva b atatuli. Pin urmare, după p ărerea •lui Palmerston, tre
buie să ţii seama nu de d·azuele tratatului de la Unkiar-Ske
lessi, ci de asigurările date de Rsi a în legătură cu aceste 
clauze, nu de faptele Rusiei, 'i de vorbele i. Dar cînd în 
aceeaşi i i s-a atras atenţ1ia supra protestului fonulat de 
însărcinatul cu afaceri al Franţei, d-l Lagrene, împotriva tra
tatului de la Unkiar-Skelessi şi asupra limbajului jignitor şi 
insolent folosit de contele Nsselrode în răspull1l pe care 
l- a dat în „Jounal de St. Petersbourg " 322 , şi anume că 
„împăratul rus va pro ceda ca şi cînd declaraia cuprinsă în 
nota d-lui Lagrene n-ar i existat" , nobilul lord, trecînd cu 
bTetele pste propriile lui ouvinte, a în�ut s ă  dzvolte 
doctina opusă, declarînd că 

„guvenul englez este obligat ca în toate .împrejurările să ţină ln 
primul ld sama de faptele puterilor străine, şi nu de vorbele folosite 
de ele în diferite ocazii cu privire la o chstiune sau alta "t 

şadar, l ba cere să se ia în oosideraiţie vorbele Ruiei 
fră a se ţine seama de faptele ei, ba cere să se ia în consi
deraie faptele Rusiei fără a e ine seama de vorbele ei. 

In 1 837 el tot mai aducea Cmerei igurăi că 

„tratatul de la Unkiar-Skelessi este un tratat între două puteri inde
pendente•. (Camera comunelor, 14 dcembrie 137) . 

Iar 10 d mai tîiu, cînd tratatul încetase dmult să mai 
fie in vigoare 1şi cînd nobilul lord tocmai e pregătea să joace 
rolul nui adevărat ministru englez şi să 1se manifeste ca 
„ ivis romanus suo" 323, el a declarat Camerei de.a dreptul că 

„într-o numită măsură tratatul de la Unkiar-Skelessi a fost, fără 
îndoială, ipus Turciei de către contele Orlov, împuternicitul rus, în 
îprejurări" (create chiar de nobilul lord) „care făceau dificilă pentru 
Turcia reipingerea acstui tratat... Practic, tratatul i-a dat guvemului 
us posibilitatea să intervină în treburile Turciei şi să-i dicteze condiţii, 
ceea ce era incopatibil cu independenta acestui stat " .  (Camera comune
lor, 1 martie 18). 

Tot tpul d t  au durat d�baterile cu pvire la tratatul 
de la U.iar-Skelessi, nobilul lord, ca un bufon într-o come
die, avea pregătit un răspuns uiversal care putea satiface 
orice 1ceinţă şi se potrivea la orice lintribare . Jcest ripns 
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era : alianţa nglo-franceză. Cînd din toate p ărţile . se aun
cau ironii că era de conivenţă cu Rusda, el eplica pe n ton 
foarte seios : 

„Dacă aceste ironii au ca tintă relatiile stabilite în prezent între 
Anglia şi Franţa, ţin să spun că rolul pe care l-am avut la realizarea 
acestei bune inţelegeri îmi dă un sentimnt de indrie şi de satisfacţie" .  
(Camera comunelor, 1 1  iulie 1833). 

Cînd i s-a cerut să prezinte dcumntele rferitore la tra
tatul de la Unkiar-Skelessi, el a răspuns : 

„In prezent, prietenia dintre Anglia şi Franţa s-a cimenta, lgindu-le 
şi mai stins". (Cmera cmunelor, 11 martie 1834). 

Luînd uvîntul, sir Robert Peel a spus : 

„Vreau numai să remarc că, ori de cite ori nobilul lord se află într-o 
situaţie dificilă din pricina vreunei problme a politicii noastre în Eu
ropa, el recurge imediat la acelaşi expedient, pregătit dinainte, şi anume 
felicită Camera pentru strînsa alianţă dintre Anglia şi Franţa•. 

Totodată nobilul lord dădea adversarilor săi, torii, din 
din ce în ce mai multe motive de .a supecta că „Anglla a fost 
silită să 'îngăduie ca împotriva Turciei să se săvîrşeică o 
agresille, pe care Fran/a o încuraj a directu . 

Alianţa cu Franţa, expusă pe 1atuni in mod Stentativ, 
trebuia să ascundă tainica dependnţă faţă de Rusia, întomai 
aşa cum ruptura cu Franţa, care a a.t loc în 1 840 şi a fut 
atîta zarvă, trebuia să ascundă alianţa oficială cu Rusia. 

Nobilului lord, care a obosit lumea cu voluminoasele tomuri 
in folio cuprinzfod documente depre tratatiele referitoare 
la problmele regatului constituţional al Belgii şi u amplele 
explicaţii verbale şi pe b ază de documente referitoare la Por
tugalia ca „putere dndep endentău , a fost imposibll să i se 
smulgă pînă acum vreun do cument u priv.re la pmul război 
siiano.turc sau la tratatul de la Unkiar-Skelessi. Cînd, la 
1 1  iulie 1 833, i s-a cerut pntru prima oară să prezinte docu
mentele existnte în această problmă, a reieşit că „propu
nerea este prmatură, negocieile înc ă  nu s-au terminat şi 
rzultatele focă nu sînt noscuteu.  La 24 august 1 833 el a 
declarat că „tratatul n-a fost încă semnat în mod ofiial şi că 
nu dipune încă de textul tratatului " .  La 17  mame 1 834 a sus
ţinut că „tot mai au loc tratative„. ,  diiscuţiile, dacă pot fi nu
mite .astfel, încă nu s-au terminatu. Chiar şi în 1848, Înd d-l 
Anstey i-a spus c ă  cere documentele [ntrucît este conins c ă  
v a  găsi î n  ele dovada unei înţelegeri secrete între nobill lord 
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şi ţar, cavalerescul ministru a peferat să ucidă timpul cu o 
cu.vîntare de cinci oe decît să ucidă suspiciunile cu dou
mente care ar fi vorbit de  la sine. Şi, fără să i.nă seama de 
toate acestea, el l-a mai asigurat cu insolenţă cinică la 14  de
cembrie 1 837 * p e  d-l T. Attwood că „documentele în legătură 
cu tratatul de la Unkiar-Skelessi au fost p rezentate Camerei 
u trei ani în umă" , adică în 1834, cînd declarase că "pacea 
poate fi asigurată numai în cazul cînd" documentele nu vor 
fi prezentate Camerei. In aceeaşi zi el a afirmat d-lui At
wood că 

„acest tratat este acm de domeniul trecutului ; el a fost încheiat 
numai pe un termen limitat şi acest termen a epirat. Onorabilul membru 
al parlamentului a ps deci ratatul în discuţie în md cu totul inutil şi 
absolut dplasat•. 

Cnform primei sale clauze, tratatul de la Unkiar-Skelessi 
trebuia să expire la 8 iulie 1841 . La 1 4  decembrie 1837 lordul 
P almerston a declarat d-lui Attwood că acest termen expi
rase deja. 

„Ce viclenie, ce şmecherie ai să sconeşti, pe unde ai să-ţi scoţi că
maşa ca să ieşi din ruşinea sta atît de vădită 1 Haide, Jack, să te 
auzim ; ce-ai să mi născoceşti 1• •• 

• n „New York Daily Tribune" din 21 noiembrie 1 853, începutul acestei 
fraze a apărut în umătoarea formă : „Sistemul său de minciuni, subter
fugii, îngrămădire de contradicţii, trucuri, afirmaţii sconite a ajuns la 
punctul culminant Ia 14 decembrie 137, cind s-a pronunţat împotriva 
rezoluţiei d-lui T. Attwood cu privire la prezentarea documentelor, pe 
motiv că„. •. - Nota Red. 

*• Shakespeare : „Henric al IV-iea. Partea r, actul al II-iea, scena a 
4-a (cuvintele sînt adresate lui FalstafO . 

ln „New York Daily Tribune• din 21 noiembrie 1 853, în locul cita
tului din Shakespeare articolul se încheia cu următoarele cuvinte : 
„Acesta ste mîrşavul sistem de înşelăciuni la care recurge, ca la un 
ultim refugiu, ministrul englez care a deschis porţile Constantinopolului 
pentru armata rusă şi a închis Dardanelele pentru flota engleză şi care 
i-a ajutat ţarului să fie pentru cîteva luni stăpînul Constantinopolului şi 
să-şi statornicească, pentru un număr mare de ani, controlul asupra 
Turciei. Şi cit de absurd ar fi să prsupunem că arum ar fi capabil să 
facă o întoarcere de 180 de grade şi să se ridice împotriva prietenului 
său pe care l-a slujit un timp atît de îdelungat şi cu atîta devotament" .  
- Nota ed. 
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Articolul al şaselea 

In vocabularul limbii ruse nu există cuvintul 1 1onoare0 •  
Insăşi această noţiune este considerată o dlie francză. „Cito 
takoe honneur ? Eto - franţuzkaia chimere" * - spune o 
zicală rusească. Descoperirea onoarei ruse Jumea o dato
rează exclusiv lorduli Paiinerston, care timp de un pătrar 
de veac, ori de dte ori se ivea un .moment critic, lua în modul 
cel mai hotărît pe ·chezăşia sa „onoarea" ţarului. Aşa a proce
dat în 1 853 la închiderea sesiunii parlamentare, după m tot 
astfel procedase la închiderea sesiunii din 1 833. 

Dar s-a întîmplat ca, tocmai în momntul cînd nobilul lord 
îşi e�prima „Î11crederea n elimitată în onoarea şi corectiJtudi· 
nea ţaru1lui " ,  să intre în posesia unor documente ţinute in 
secret faţă de restul omenirii şi care nu mai lsau nici o înd
ială, daică ar fi existat vreuna, u privire 1la n atura onoarei şi 
corectituiinii Rusiei. Nobilul lord nu mai avea nvoie să-l 
zgîie pe moscovit pentru a da de tătar. El 1,a prins pe tătar ** 
în nuda lui hidoşenie. El a avut la dispoziţia sa destăinuirile 
principalilor miniştri şi diplomaţi ruşi, care, aruncîndu-şi 
masca, şi-au dezv.uit cele mai intime gînduri, şi-au dat în 
vileag,_ fără ici o rezevă, plaurHe lor de cucerire şi de sub
jugare, şi-au bătut joc cu dispreţ de creduHtatea prostească 
a curţilor şi miniştrilor din Europa, şi-au 'ÎS de-alde Vinele, 
Mettenich, iberden, Cannin9 şi Wellington. Cu cinimul 
brutal al barbaului, dublat de ironia crudă a curteanului, s-au 
înţeles .între ei cum să semene la Paris neîncredere faţă de 

* „Ce ste onoarea ? ste o himeră franceză • .  Cuvintele „cito takoe• 
şi „eto frantuzkaia" sint scrise în original în limba rusă cu litere latine 
- Nota Red. 

** Jc de cuvinte : „to catch a Tartar• (a prinde un tătar) înseamnă 
în limba engleză în ses figurat : „şi-a găsit naşul". - Nota Red. 
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Anglia, la Londra faţă de Austria, la Viena faţă de Londra, 
m să-i asmută pe toţi, unul împot.va celuilalt, Şi să-i trans
forme în simple unelte ale Rusiei. 

In timpul insureciei din Varşovia, arhivele namesnicilor, 
car e  erau păstrate n palatul marelui-dJce Konstntin şi care 
conţineau corespondenţa secretă a miniştrilor şi ambasado· 
rilor ruşi de la începutul s ecolului şi pînă î n  1830, au căzut în 
mîirile palonezilor victoioşi. Emigrnţi polonezi au adus 
acste dornente întîi în Franţa, iar ulterior contele Za
moj ski, nepotul prinţului Czartoryski, le-a predat lordului 
Palmerston , care, La n bun creşin, le-a dat uitării. Cu aceste 
documente 'În buzunar, nobilul konte era şi mi zelos în a 
proclama în faţa senatului britanic şi lumii �ntrei „încrderea 
sa nelimitată în ono area şi corectitudinea împăratului Rusiei " .  

Nu este vina nobilului lord că aceste docwmente incen
diare au fost, în cele din urmă, publicate la sfîrşitul anului 1 835 
în faimosul „Portfoli o " .  Oricm o fi fost regele Wilhelm l 
IV-lea în alte privinţe, în orice caz el era duşmanul cel mai 
hotărît al RJsiei. Secretarul său p aricular, sir Herbert Taylor, 
era un onoscut apropiat l lui David Urquhart şi l-a przentat 
e acest domn regelui. Din acest moment maiestatea-sa regele 
a început să conspire cu cei doi prieteni împotriva politicii 
ministrului „u advărat englz". 

„Wilhelm l IV-iea i-a odonat nobilului lord să predea d11mentele 
susl.enţionate. DPă ce au fost prdate, la castelul Windsor s-a început 
de îndată studierea lor şi s-a considerat că este nimerit ca ele să fie 
tipărite şi date publicităţii. Cu toată energica potrivire a nobilului lord, 
1 egele l-a silit să dea acestei publicaţii încuviinţarea ministerulUi de 
externe, astfel incit editorul căruia i s-a încredinţat pregătirea documen
telor pentru tipar nu a publicat nici un cuvint care să nu fi fost confirmat 
prin semnătura sau iniţialele lordului. m văzut eu îsumi iniţialele 
nobilului lord pe unul dintre documente, deşi nobilul lord neagă aceste 
fapte. Lordul Palme'ston a fost nevoit să prdea documentele în ches
tiune d-lui Urquhart pentru a fi publicate. Acesta a şi fost adevăratul 
editor al «Portfolio»-ului" .  (Cuvîntare rostită de d-l nstey 1n Camera 
comunelor la 23 februarie 188). 

După moartea regelui, lordul Palmerston a refuzat să plă
tească proprietaruli tipografiei pentru ipărirea „Portfo
lio " -ului, tăgduind în mod blic şi solemn orice amestec al 
inisterului de externe la această PJblicaţie şi silidu-l, nu 
se şie cn, p e  d-l BackhoSe, adjuncul său, să-şi pună 
smnătura pe această dezminţire. In numărul din 26 ianuarie 
1839 al ziarului „Times " au apărut următoarele : 
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„Nu putem şti ce simte lordul Palmerston, dar ştim foarte bine ce 
ar simii orice alt om c are trece drept un gentleman şi ocupă n post 
de ministru dPă ce în numărul de ieri al ziarului «Tims» a fost dată 
publicităţii corespondenţa dintre d-l Urquhart, pe care lordul Palmerston 
l-a demis din funcţia sa, şi d-l Backhouse, pe care nobilul viconte l-a 
menţinut în funcţie. După cum se poate vedea, această corespondenţă 
este cea mai bună confimare că toată seria de docmente oficiale cu
prinse în cunoscuta publicaţie apărută sub denumirea de «Portfolio» a 
fost tipărită şi dfuzată cu încuviinţarea lordului Palmerston şi că exce
lenţa-sa lordul poartă răspunderea pentru publicarea acestor documente atit 
ca om de stat, în faţa cercurilor politice n Anglia şi din celelalte ţări, 
cit şi ca persoană care a angajat tipografi şi ditori, faţă de care are 
obligaţii băneşti• .  

Ca urmare a sleirii finanţelor tu>ceşti în timpul nefericitu
lui război din 1 828-1 829 şi ca mare a plăţilor pe care era 
datoare să le facă Rusiei în conformitate u tratatul de la 
Adrianopole, Turcia a fost nevoită să extindă şi mai mult 
odiosul sistem al monopolurilor, prin care apmape toate măr
furile puteau i vîndute numai de către cei care cumpăraseră 
licenţe de la guven. Din această cauză, o mînă de cămătari 
a reuşit să pună stăpînire pe întregul comerţ al ţării. D-l Ur
quhart a propus regelui Wilhelm al !V-lea să încheie cu sulta
nul un tratat comercial, care ar i garantat comerţului englez 
mi avantaje şi totodată ar fi contribuit la dezvoltarea forţe
lor producive ale Turciei, la asanarea finanţelor ei şi ,  în 
felul acesta, ar i eliberat-o de sub jugul rusesc. Nu se poate 
reda mai bine dudata poveste a a·cestui tratat decît prin cu
vintele d-lui Anstey : 

„întreaga luptă dintre lordul Palmeiston şi d-l Urquhart s-a dus in 
jurul acestui tratat comercial. La 3 octombrie 1835 d-l Urquhart a primit 
numirea în ipostul de secretar de legaţie la Constantinopol ; numirea lui 
în această funcţie avea ca singur scop să asigure, fiind acolo, accepta
rea de către Turcia a tratatului comercial. El şi-a amînat însă plecarea 
pînă in iunie sau chiar iulie 1836. Lordul Palmerston îl zorea să plece. 
Dar la numeroasele insistenţe de a-şi urgenta plecarea, el răspundea in
variabil : voi pleca numai atunci cind acest tratat comercial va fi apro
bat definitiv şi de ministerul comerţului, şi de ministerul de externe ; ii 
voi duce personal şi voi obţine accptarea lui de către Poartă„. ln cele 
din urmă lordul Palmerston a aprobat tratatul şi l-a trimis lordului Pon
sonby, ambasdor la Constantinipol" . (Totodată lordul Palmerston a dat 
lordului Ponsonby instrucţiuni să-l înlăture pe d-l Urquhart de la nego
cieri şi să le ducă el singur, fapt care contravenea înţelegerii avute cu 
d-l Urquhart) . „Dar de îndată ce d-l Urquhart a fost îndpărtat din Con
stantinipol, fa urma intrigilor nobilului lord, tratatul a şi fost aruncat 
peste bord. Doi ani mai îrziu, nobilul lord a revenit asupra acestui tra
tat şi chiar l-a copleşit pe d-l Urquhart cu complimente, numindu-l in 
parlament autor al tratatului şi contestîndu-şi orice merit personal în 
această chestiune. Nobilul lord însă a denaturat tratatul, l-a falsificat în 
toate punctele sale, transfomîndu-1 într-un tratat funst pentru cmert. 
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Tratatul iniţial, al d-lui Urquhart, punea pe supuşii Marii Britanii din Tur
cia într-o situaţie de egalitate cu cetăţenii naţiunii celei mai privilegiate" ,  
adică ruşii. „Tratatul modificat de lordul Pa.erston Punea pe supuşii 
Marii Britanii pe acelşi plan cu supuşii suprih şi împovăraţi de impo
zite ai Porţii, Tratatul d-lui Urquhart prevedea desfiinţarea tuturor ta
xelor vamale de trazit, a monopolurilor, a impozitelor şi, în general, a 
oricăror taxe vamale, în afară de cele prevăzute in tratatul însuşi. Tra
tatul falsificat de lordul Palmerston cuprindea o clauză specială care re
cunoştea lnaltei Porţi dreptul absolut de a stabili după bunul ei plac 
orice reglementări şi restricţii cu privire la comerţ. In tratatul d-lui 
Urquhart taxa de import era, ca şi mai înainte, de 3 %  ; in tratatul no
bilului lord taxa era majorată de la 3 %  la 5 % .  Tratatul d-lui Urquhart 
reglementa taxa vamală ad valorem * în felul următor : atunci cînd era 
vorba de articole de comerţ care se produc exclusiv în Turcia şi care 
pot fi lsne vîndute în porturile străine la preţurile obişnuite în condiţii 
de monopol, taxa de e.port stabilită de doi împuterniciţi, unul turc şi 
unul englez, poate fi destul de mare, pentru ca, fără să prejudicieze pro
fitul, să constituie şi un venit pentru vistieria statului ; atunci însă cînd 
era vorba de mărfuri care se produc şi în afara Turciei şi care nu pot 
obţine în porturile străine preţuri destul de ridicate pentru a acoperi 
taxe vamale mari, se pot fixa taxe vamale mai mici. Tratatul lordului 
Palmerston 1prevedea o sinqură taxă ad valorem de 12 % pentru orice 
fel de mărfuri, indiferent dacă puteau suporta sau nu această taxă. Tex
tul iniţial al tratatului extindea supra vaselor şi mărfurilor turc�ti 
avantajele libertăţii comerţului ; în această privinţă, textul care i-a fost 
substituit nu conţinea în genere nici un fel de stipulaţii.„ II acuz pe no
bilul lord că a coms această falsificare, îl acuz că a ascuns acest lucru 
şi îl acuz, în sfîrşit, că a înşelat Camera declarînd că acest tratat este 
cel elaborat de d-l Urquhart•. (Cuvîntare rostită de d-1 Anstey în Camera 
Comunelor la 23 februarie 1848). 

Tratatul modiicat de nobilul lord s-a dovedit a fi atît de 
avantajos pentru Rusia şi atît de dăunător rpen:ru Marea Bri
taie, rîncît unii negustori englezi din ţăiile Levantului s-au 
hotărît de atunci să-şi continue comerţul sub proteţia  firme
lor ruseşii, iar alţii, după cum declară d-l Urquhart, au fost 
reţinuţi numai de un fel de mîndrie nJţonlă să procedeze 
la fel. 

Cu pivire la relaţiile secete dintre nobilul ford şi regele 
Wilhelm al IV-lea, d-l Anstey a relatat amerei comunelor 
următoarele : 

,Regele i-a cerut nobilului lord să-şi îndrepte atenţia asupra inten
sificării abuzurilor săvîrşite de Rusia in Turda„. Pot aduce dovezi că în 
această problemă nobilul lord a fost nevoit să primească directive de la 
secretarul particular al defunctului rege şi că răminerea lui în postul de 
ministru a fost în functie de concsiile făcute de el dorinţelor monarhu
lui„. Nobilul lord a încercat uneori, sub un pretext sau altul, să se îm
potrivească, atît cit îi permitea curajul, dar ficare facercare de acst 
fel era invariabil urmată de exprimarea umili a ciintel şi servilismului 

* - la valoarea declarată. - Nota Trad. 
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său. N-aş ,putea afirma că Într-advăr nobilul lord a fost demis pentru 
o zi, două, dr pot s-pune cu toată crtitudinea că nobilul lord s-a aflat 
cu această oczie în primejdia de a fi alungat din pstul său fără nici 
un fel de cermonii. Mă refer la dscoperirea făcută de defunctul rege 
că, la numirea ambasadorilor englezi pe lingă curtea din Petersburg, no
bilul lord se conducea după sentllentele guvernului rus şi că sir Stratford 
Cannig, care fusese dsemnat iniţial pentru acest post, a fost înlăturat 
pentru a ceda locul de ambasador defunctului conte de Durham, care era 
mai pe placul ţarului" ,  (Camera comunelor, 23 februarie 1848). 

Unul dintre faprtele cele mai uluitoare este că, în timp ce 
regele lpta zadarnic împotiva politcii fiJoruse a nobilului 
lord, acesta, împreună cu colegii săi whigi, a şiut să menţină 
în rînduri1le publicului suspiciunea că regele - cunoscut ca 
partizan al toriilor - ar paraliza efortuile antiruse ale mi
nistli „u adevărat englez u .  Pretinsa predilecţie tori:ă a 
monarhului pntru principiile despotice ale curţii ruse tre
buia, desiur, să servească drpt explicaţie pentru politica 
lordului Palmerston, cam altel era u !otul ineplicabilă. Oli
garhii-whigi au zîmbit misteios cînd H. L. Bulwer a informat 
Camera că 

„nu mi departe decit anul trcut de crăciun, contele Apponyi, m
basadorul austriac la Paris, a declarat, referinduse la problemele Orien
tului, că curtea engleză se teme mai mult de principiile franceze decît 
de ambiţia rusă".  (Camera comunelor, 11 iulie 1833). 

Şi au zîmbit din nou cînd d-l T. Attwood l-a întrebat pe 
nobilul lord : 

„ce prmire i s-a făcut contelui Orlov la curtea maistăţii-sale cînd 
a venit în nglia după încheierea tratatului de la Unkiar Skelessi ?" 
(Camera comunelor, 28 august 1833). 

Cînd vor i publicate dcumentele pe care regele mui
bund şi secretarul său, defuncul sir Herbet Taylo r, le-au în
credin1at d-lui Urquhart „pentru a reabilita, la momntul 
potrivit, memoria lui Wilhelm al IV-leau ,  �le vor arunca o 
lumină nouă aspra aciităţii dn trecut a nobi'lului lord şi a 
oligarhiei whigilor, acivitate pe care piblicul o cunoaşte, 
de regulă, numi din istoria pretenţiiJor lor, a frazelor lor şi 
a aşa-ziselor for principii, într-un cuvînt pă latura lor tea
trală şi amgitoare, după masca lor. 

Aici este cazul să-i recunoaştm d-lui David Urquhart, 
care de douăzei de ani este duşmanul neîmpăcat a� lordului 
Palmerston ceea ce-i al său. El s-a dovedit a fi ingurul ad
versar autentic al acestuia, el nu s-a iăsat intimidat şi nu a 
tăcut, nu s-a .lăsat mi'tuit şi nu ·a făcut concsii, nu s-a trans-
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format într-un admirator lăsîndu-se pradă vrăj ilor, şi aceasta 
în timp c e  ba prin linguşire, ba prin corupere Alcine-Palmer
ston a reuşit să-i prostească pe toţi ceilalţi duşmani ai săi. 

Nu demult am auzit acuzaţiile furibunde aduse de d-i Anstey 
nobilului lord ; or, iată ce spune Urhart : 

„Este foarte semnificativ că ministrul învinuit a căutat să şi-l apro
pie pe acest membru l parlamentului" - d-l Anstey - ,,şi s-a arătat 
gata să colaboreze şi să lege o prietenie personală cu el, fără a-i cere 
nici un fel de retractări sau scuze formale. Recenta numire oficială a 
d-lui Anstey de către actualul guven vorbeşte de la sine " ,  (D. Urquhart. 
„înaintarea Rusiei" 84) , 

O r, la 8 februarie 1 848 acelaşi domn Anstey îl comparase 
pe nobilul viconte cu 

„ministrul de externe al lui Wilhelm al III-iea, infmul marchiz de 
Carmarthen, p e  care ţarul Petru I a reuşit, în timpul vizitei sale la curtea 
engleză, să-l cumpere cu ajutorul aurului neguţătorilor englezi" .  (Ca
mera comunelor, 8 februarie 1848) . 

Cine l-a apărat în această împrejurare pe lo rdul Palmerston 
de învinirile aduse de d-l Anstey ? D-l Sheil, acelaşi domn 
Sheil care în 1 833, la încheierea tratatului de la Unkiar Ske
lessi, a jucat acelaşi rol de acuzator al nobilului lord pe care 
l-a jucat d-l Anstey în 1 848. D-l Roebuck, care a fost cîndva 
duşman înverşunat al lui Palmerston, în 1 850 a luptat pentru 
a face Camera să acorde lordului vot de încredere. Sir Strat
forl Canning, care timp de un deceniu a denunţat îngăduinţa 
nobilului lord faţă de ţar, a fost bucuros atuni oînd, pentru 
a scăpa de el, Palmerston l-a trimis ca ambasador la Constan
tinopol. Chiar şi Duley Stuart, atît de drng nobilului lord, a 
fost ţinut departe de parlament timp de cîţiva ani ca urmare 
a intrigilor nobilului lord pentru că a îndrăznit să-i facă opo
ziţie. Iar cînd a r evenit în parlament, a devenit âme damnee * 
a „ministrului cu adevărat englez" . Kossuth, care ar fi putut 
să ştie din Cărţile albastre că Ungaria a fost trădată de no
bilul viconte, cînd a sosit la South aimpton l-a nIlit „ scumpul 
şi sincerul meu prieten " .  

* - umbra inseparabilă. - Nota Trad. 

27 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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Dacă aruncăm o privire asupra hartei Europei, vom vedea 
pe ţărmul apusean al Mării Negre gurile Dunării, sinurul 
fluviu care, izvorînd din însăşi inma Europei, constituie, se 
poate spune, o cale naturală spre Asia. Exact în faţa lui, pe 
ţărmul de răsărit al Mării Negre, la sud de rîul Cuban, începe 
lanţul munţilor Caucaz, care se înt·ind de l a  Marea Neagră 
la Marea Caspică în direcţia sud-est, pe o distanţă de 700 de 
mile, desp ărţind Europa de Asia. 

Cine ţine în mîinile sale gurile Dunării e stpîn p e  Du
ne - această ·cale pre Asia - şi implicit p e  o mare parte 
din comerl Elveţiei, Germaniei, Ungariei, Turciei şi mi 
ales l Moldovei şi Valah'iei. Dacă pe lîngă aceasta stăpîneşte 
şi Caucazul, Marea Neagră devine proprietatea sa şi nu are 
nevoie decît de Constantinopol ş i  de Daridanele pentru a în
chide intrarea în această mare. Posesiunea mllţilor Caucaz 
îl face stăpîn p e  Trebizonda, şi, întrucît aceşi munţi domină 
Marea Caspică, el este stăpîn şi p e  ţărmul Persan al acestei 
mări. 

Rusia şi-a îndreptat de la bun început privirile lacme şi 
asupra gurilor Dunării, şi asupra munţilor Gaucaz. In prima 
regiune, ea trebuia de-abia să-şi cucerească supremaţia, în 
cealaltă - s-o păstrze. Lainţul munţilor Caucaz separă Rusia 
de sud de proviuciile bogate ale G ruziei, Mingreliei, Imere
ţiei şi Guriei, ripite de moscoviţi de la musulmani . Astfel 
pi cio arele aesi igantic imperiu sînt tăiate de trupul său. 
Singura şosea militară care merită această denumire şerpu
ieşte între M ozdok şi Tiflis, trecînd prin defileul Daria l.  
Această şosea, apărată de o linie neîntreruptă de fortificaţii, 
este expusă de ambele părţi atacurilor neîncetate ale tribu
rilor caucaziene. Dacă toate aceste triburi din Caucaz s-ar uni 
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sub comanda unui singur >conducător militar, ele ar putea 
chiar constii o primejdie pentu provinciile învecinate ale 
cazacilor. „Te apucă groaza cînd te gîndeşi ce consecinţe 
teribile ar putea avea pentru sudul Rusiei unirea triburilor 
dI1ane ale circasienilor sub conducerea unei singure că
petenii u - exclama d-l Kupfer, n german care a prezidat 
comisia şiinfică care în 1829 a însoţit e�peiţia generaluli 
Emmanuel la Elbrus s26 . 

n momentul de faţă atenţia noastră se îndreaptă plină de 
îngrijorare spre malur>le Dunării, unde Rusia a pus ina pe 
cele două gÎnare ale Europei, şi spre Caucaz, unde Rusia 
este ameninţată să piardă Gruzia. 

Tratatul de la Adrianopole a pregătrt O1parea Moldovei 
şi a Valahiei de către Rusia şi a recunscut drepturile aces
teia asupra Caucazului . 

Articolul IV al acestui tratat stabileşte i : 

„Toate teritoriile situate la nord şi est de linia de demarcaţie dintre 
cele două imperii" (Rusia şi Turcia) „în direcţia Gruziei, Imereţiei şi 
Guriei, precum şi tot ţărmul Mării Negre de la gurile rîului Cuban şi 
pînă la portul Sf. Nikolai inclsiv vor fi in stăpînirea Rsiei".  

In ceea ce priveşte Dunărea, tratatul stipulează umă
toarele : 

„Hotarul va trce de-a lngul Dunării pînă la gurile braţului Sf. 
Gheorghe, aşa înoît toate ostroavele formate de diferitele braţe ale fluviu
lui vor aparţine Rusiei. Malul drept va rămîne şi mai departe în pose
siunea Porţii. S-a hotărît îsă ca acst mal drept, incpînd din punctul . 
unde braţul Sf. Gheorghe se desparte de braţul Sulina, pe o distanţă 
de două ceasuri" (şase mile) „de la fluviu, să rămină nepPulat şi să 
nu se ridice acolo nici un fel de construcţii. Aceasta ste valabil şi pen
tru ostroavele care rămîn în posesiunea coroanei Rusiei. n fară de 
staţiile de carantină, care se vor construi acolo, nici un fel de stabilimente 
sau fortificaţii nu pot fi clădite pe aceste stroave" .  

Asiguiînd Rusiei „extinderea te1itoriulu1 şi privilegii co
meciale excţionale u ,  amîndouă aceste p aragrafe încalcă 
făţiş protocolul din 4 aprilie 1826 srmnat la Petersburg de 
ducele de Wellington, precum şi tratatul din 6 iulie 1827 în
cheiat la Londra între Rusia şi celelale man puteri 327 • De 
aeea guvernul englez a refuzat să reunoască tratatul de la 
Adrianopole. Ducele de Wellington a protstat îpotriva 
acestui tratat. (Cuvîntare rostită de lordul Dudley Stuart în 
Camera comunelor la 17 martie 1837) . 

După m comunică lordul Mahon, lordul Aberdeen a 
protstat şi el împotriva tratatului. 

27* 
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„n telegrama adresată la 3 1  octombrie 1829 lordului Hatesbury, el 
s-a arătat foarte nemulţumit de numeroase capitole ale tratatului de la 
Adrian>pole, dind o deosebită atenţie ondiţiilor privitoare l a  ostroavele 
Dunării. El neagă că la baza acestei păci" (de la Adrianpole) „ar sta 
respectarea drepturilor teritoriale suverane ale Porţii şi a situaţiei şi in
terselor tuturor puterilor maritime de pe Marea Mediterană". (Cuvîntare 
rostită de lordul Mahon in Camera comunelor la 20 aprilie 1836}. 

Lordul Aberdeen, potrivit afirmaţiilor conteli Grey, a de
clarat că 

„independenţa Porţii va fi sacrificată şi pacea Europei va fi amenin
ţată dacă acst tratat va fi sancţionat• ,  (Cuvîntare rostită de contele Grey 
în Camera lorzilor la 4 februarie 1834). 

Insuşi lordul Palme'ston ne comunică următoarele : 

„In ceea ce priveşte extinderea graniţelor Rusiei Sn regiunea gurilor 
Dunării, în Caucazul de sud şi pe ţărmul Mării Ngre, fără îndoială că 
aceasta nu este în concordanţă cu declaraţia solemnă făcută de Rusia în 
faţa întregii Eumpe Jnainte de începerea războiului cu Turcia•,  (Camera 
comunelor, 17 martie 1837). 

Rusia putea să spere că-şi va realiza pretenţiile, deocam
dată nominale, asup ra regiunilor de nord-vest ale Caucazului 
numai dacă ar reuşi să blocheze ţărmul de est l Măii Negre 
şi să împiice aducerea armelor şi a Iniţiilor fo aceste 
regiuni. Dar ţărmul Mării Negre, ca şi gurile Dunării, nu re
prezintă în nici un c az un loc unde „nglia să poată �ntre
prinde o acţiune" , cum se plîngea nobilul lord cînd era vorba 
de Cracovia. Atunci prin ce subterfugii tainke au reuşit mos
coviţii să blocheze Dunărea şi ţărmul Mării Negre şi să si
lească Marea Britanie să consimtă nu nllai la trataul de 
la Adrianopole, dar şi la încălcă,rile aceluiaşi tratat de către 
Rusia ? 

Aceste întrebări au fost puse nobilului lord în Camera 
comunelor la 20 apilie 1 836, după ce Camera comnelor fu
sese asaltată ·cu petiţii de negustorii din Londra, din Glasgow 
şi din alte orarşe comerciale, care protestau împotriva măsu
rilor fiscale instituite de Rusia u pivire la Marea Neagră, 
precum şi împotiva normelor şi restricţiilo- introduse de ea, 
prin care urmărea crearea unor pieJci în c lea comerţului 
englez de pe Dnăre . La 7 februairie 1836 a apărut ucazul us 
cu pivire la amenaj area - În confonitate cu tratatul de la 
Adrianopole - a unei staţii de carantină pe unul dintre 
ostro avele de la gurile Dunării. Pentru a pune în aplicare 
aici regulile de carntină, Rusia cerea drptul de a vizita şi 
de a inspecta vasele care se îndreptau în susul Dunării, de 
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asemenea dreptul de a le obliga să plătească taxe şi de a re
ţine şi a trimite la Odesa vasele care nu se vor SPUne. Incă 
înainte de a amenaj a staţia de carantină sau, mai precis, 
înainte ca, sub falsul pretext al men aj ării acestei staţii, să 
construiască vama ş i  fortul, guvenul rus a c ăutat să sondeze 
terenul pentru a-şi da seama cît de departe poate merge în 
comportarea sa prrvocatoare faţă de guvernul englez. Con
form.indu-se instrucţiunilor primite din nglia, lordul Dur
ham a prezentat guvenuli us un protest în legătură cu 
p iedicile care se puneau comerţului englez. 

„I s-a indicat să se adreseze contelui Nesselrode. Contele Nesselrode 
l-a trimis la guvenatorul Novorosiei, guvernatorul Novorsiei i-a reco
mandat, la rîndul său, să se adreseze consulului de la Galati ; acesta din 
urmă a intrat în legătură cu consulul britanic din Brăila, propunîndu-i să 
trimită la gurile Dunării pe căpitanii de la care se percepuseră taxe, adică 
să-i trimită acolo unde li se făcuse această nedreptate, pentru a se face o 
anchetă, deşi se ştia prea bine că aceşti căpitani se aflau deja în Anglia • .  
(amera comunelor, 20 aprilie 1836) 328, 

Ucazul oficial din 7 februarie 1836 a atras atenţia gene
r ală a cercurilor comerciale britanice. 

„Căpitanii multor vase care au plecat în larg sau care se pregătesc 
să plece au primit ordin să nu recunoască drptul revendicat de Rusia de 
a vizita şi a inspecta vasele. Nu e greu de prevăzut ce soartă vor avea 
aceste nave dacă parlamentul nu-şi va spune în mod hotărît cuvîntnl. In 
cazul cii nu va face acst lucru, vase britanice cu un tonaj de cel pu
ţin 5.000 do tone vor fi retinute şi trimise la desa, unde vor rămîne 
pînă ce pretentiile insolente ale Rusiei vor fi acceptate• .  (Cuvin tare 
rostită de d-l Patrick Stewart în Camera comunelor la 20 aprilie 1836) . 

Rusia revendica ostroavele mlăştinoase de la gurile Du
n ării în virtutea nui articol al trattulri de la Adrianopole 
care era el însuşi o Încălcare a trataului încheiat între Ru
sia, Anglia şi celelalte puteri în 1827. Construirea de forti
ficaţii la porţile Dnării şi înzestrarea lor cu tunuri a fost o 
violare a însuşi tratatului de la Adrianopole, care interzice 
în mod expres asmenea lucrări de fortificaţii pe o distanţă 
de şase mile de la fluviu . Perceperea de taxe şi blocarea na
vigaţiei pe Dunăre constituiau o încălcare a tratatului de la 
Viena, c are stipula c ă  navigaţia pe fluvii va fi absolut Hberă 
pe tot cursul lor, începînd in punctul în care aceste fluvii 
devin navigabile şi pînă la gurile lor, că „taxele vamale nu 
vor fi în nic i  n caz mai mari decît cele actua1mente în vi
goare " ,  adică în 1 8 15,  şi că „ ele nu vor fi majorate decît ou 
asentimentul tuturor statelor care stăpînesc malurile fluviu-
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lui " .  Aşadar, singurul argument pe care l-ar putea invoca 
R.a pentru a se justifica ar i încălcarea tratatului din 
1827 de către tratatul de la Adrianopole, încălicat la rîdul 
său de către însăşi Rusia, şi toate la n oc se bazau pe încăl
carea tratatlui de la Viena. 

A fost absolut imposibil să i se smulgă lomlui Palmerston 
dclaraţia dacă rno aşte sau nu tratatul de la Adianopole. 
Cit priveşte încălcarea tratatului de fa Viena, noM.lul lord 

„nu a primit nici o informaţie oficială că ar fi intevenit vreun eve
niment care să contravină acstui tratat. Dacă părţile smnatare vor face 
o asemena declaraţie, se vor întreprinde acţiunile pe care consilierii 
juridici ai coroanei le vor considera necesare din punctul de vedere al 
drpturilor supuşilor englezi " .  (Cuvintare rostită de lordul Palmerston 
în Camera comunelor la 20 a,prilie 136). 

In articolul V al tratatului de la Adrianopole, Rusia ga
rantează dplina „libertate a comrţului" şi „prosperitatea" 
Principatelor dunărene. D-l Stewart a căutat îsă s ă  dmon
steze că Principatele Moldova şi Valaia constituie obiec
tI poftelor nestăpînite ale Rusiei, doarece, începind din 
1834, comerţul lor a luat o dezvoltare atît de neaşteptată, 
incit concurează însăşi Rusia în rrnurile tradiţionale ale pro
ducţiei ei, iar Galaţi a deveit cel mi mare depozit al co
merţului de grîne pe Dunăre, înlăturîlld dsa din această 
rrnrură a comerţului. La aceasta nobilul lod a răspuns : 

„Dacă stimatul meu prieten ar putea dovedi că acum ciţiva ani m 
avut n comerţ intens şi important cu Turcia şi că acest comerţ s-a re
dus la proporţii minime din cauza agresiunii altor state sau din cauza 
nglijenţei g uvernului nstru, atunci ar fi avut într-adevăr un motiv să 
apeleze la  parlament". Dar, in loc  de aceasta, , ,stimatul meu prieten a do
vedit că în cursul ultimilor ani comerţul cu Turcia s-a dezvoltat într-o 
măsură foarte mare, în timp ce inainte era proape inexistent".  

Rusia împieică navigaţia pe Dunăre, deoarece comerţul 
Principatelor devine in ce în ce mai important, sple 
d-l Stewart. Dar - obiectează lomul Palmerston - ea n-a 
făut acest lJcru atuni cind acest comeţ era aproape in
existent. Nu aiţi făcut nimic pentru a riposta la rcentele 
abuzuri săvîrşite de Rsi a pe Dunăre - sprle d-l Stewart. 
Dar noi nu m făcut acest lucru nici atili dnd Rusia nu-şi 
pemitea aceste abuzuri - răspunde nobilul ford. De fapt 
despre ce „împejurări" este voiba „�n care guvenul nu r 
fi luat măsuri de prevdere dacă nu l-ar fi silit la aceasta 
intervenţia directă a Camerei comunelor" ? Palmerston a 
reşit să împidice Camera comunelor să .pte o rezoluţie, 
asigurind-o că 
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„guvernul maiestăţiisale nu e cituşi de puţin dispus să tolereze agre
siunile vreunei puteri, oricare ar fi ea şi oricît de puternică ar fi• .  

El a prevenit totodată Camera c ă  

„trebuie s ă  dea dovadă d e  )rudenţă şi să s e  abţină de l a  orice ac
ţiune care ar putea fi interpretată, pe drept cuvînt, de alte puteri ca o 
provocare din partea Angliei" .  

O săptămînă după ce aceste dezbateri au avut l o c  î n  a 
mera comunelor, n negustor englez a adresat o scrisoare 
ministerului de ex1eme cu prii•re la ucazul rus aminit. Sub
ecretarul m'inisterului de extene a răpuns : 

„Sînt însărcinat de vicontele Palmerston să vă aduc la cunoştinţă 
că excelenţa sa a apelat la consilierul juridic al coroanei, cerindu-i pă
rerea în ceea ce priveşte nomele prevăzute în ucazul din 1 februarie 
136. Lordul Palmerston mă însărcinează, de semenea, să vă comunic 
în legătură cu ultima parte a scrisorii dv. că guvernul maiestăţii-sale 
consideră că autorităţile .ruse nu au dreptul să perceapă nici o taxă va
mală la gurile Dunării şi că aţi procedat just dind instrucţiuni agenţilor 
dv. să refuze plata acestei taxe•.  

Negustoul s-a conformat .cestor i.icaţii, i ar nobilul lord 
l-a lăsat la cheremul Rusii ; după m pune d-l Urquhart, 
consulii şi de la Londra şi Liverpool Peocep acum o taxă 
de l a  fiecare vas englez care poneşte pe porturile tm1ceşti 
de p e  Dunăre, iar „pe insula Letea tot mai continuă să existe 
staţia de carnrină " .  

Rusia n u  şi-a limitat însă invazia pe Dunăre l a  menaja
rea llei staţii de carantină, la construi1rea de fortiicaţii şi la 
p ercp erea unor taxe. Prin tratatl de la Adrianopole, ea a 
obţinut braţul Sulina, singuul brţ al Dlăii care mai era 
navigabil. Cît timp acesta a o st în stăpînirea turcilor, adîn
imea canalului era menţinută la p aisprezece pînă la şaispre
zece picioare. De dnd aparţine Rusiei , pa a scăut la opt 
picioare, adică o adîncime u totul insuficientă p entru nai
garea vselor folosite în comerţul cu grîne. Şi doar Rsia era 
p articipantă a tratatului de la Viena, iar art. 1 1 3 a1 acestui 
tratat stabileşte că 

„fiecare stat este obligat să întreţină in bunăstare si p e  socoteala 
lui calele de halaj şi să facă lucrările necsare pentru ca navigaţia să 
nu întîmpine nici un fel de dificultăţi". 

Pentru a menţine canalurile în stare navigabilă, Rusia a 
găsit că cel mi bun mijloc este de a face să scdă teptat ni
velul apei, îngrămădind pe fundul canalului epave de vase 
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şi provocînd formarea de bancuri de ms1p prin acumularea 
de nisip şi mîl. La această încălcare sistematică şi îndelun
gată a tratatului de la Viena, Rusia a adăugat şi încălcarea 
tratatului de la Adrianopole, care interzice orice el de con
strucţii pe braţul Sulina, afară de cele necsare pentru caran
tină ş i  faruri. Or, la odinul i a apăut n mic  fort rusesc 
care trăieşte de p e  na taxelor impuse vaselor pentru întîr
zieri silite şi a cheltuielilor ocazionate de încărcarea şi des
cărcarea cu ajutorul barcazelor, operaţii devenite inevitabile 
în urma blocării canalurilor. 

„Cum principia negante non est disputandum *. La ce bun să discuţi 
despre principii abstracte cu guvene despotice, care, după cum se ştie, 
iau forţa drept unitate de măsură a dreptului şi care în acţiunile lor ur
măresc avantajul, şi nu echitatea ?"  (Cuvîntare rostită de lordul Pal
merston la 30 aprilie 1 823) .  

Şi iată că,  în perfectă concordanţă cu propria lui doc
trină, nobilul viconte se mulţumeşte să insiste asupra princi
piilor abstracte în faţa guvenului de'poic al Rusiei. Ba el 
a mers chiar mai departe. In timp ce la 6 iulie 1840 încredinţa 
Camera comunelor că libertatea navigaţiei pe Dunăre „era 
asigurată prin tratatul de la Viena " ,  în timp ce la 13  iulie 1 840 
se lmenta că, deşi ocuparea Craciei este o violare a tra
tatului de la Viena, „nu exista nii o posibilitate de a impune 
punctul de vedere al Angliei, deoarece este evident că Cra
covia nu nwrezintă un loc unde Anglia să poată întreprinde 
o acţiune" ,  două zile mai tîrziu el a încheiat cu Rusia un tra
tat prin care intrarea în strîmtoarea Dardanele era închisă 
pentru Anglia ** „în timp de p ace cu Turcia" .  Aşadar Anglia 
era privată de singurul mijloc de , ,a  impune" tratatul de la 
Viena, şi Pontul Exn s-a transformat în:r-adevăr într-n loc 
unde Anglia nu poate întreprinde vreo acţiune. 

După ce acest pnct a fost obţinut, nobilul lord a găsit 
cu cale să facă o concesie fomală opiniei publice şi de aceea 
a început să bombardeze cu hîrtii în care amintea în termeni 
moralizator. şi sentimentali „guveruului despotic care ia forţa 
drept unitate de măsură a dreptului şi care în acţinile li 
urmăreşte avantajul, şi nu echitatea "  că, 

* - Cu oamenii care neagă principiile nu se discută. - Nota Trad. 
** !n „New York Daily Tribun e" din 1 1  ianuarie 1854, în locul cu

vintelor : „pentru Anglia" a părut : „pentru vasele engleze de război " .  
- Nota Red. 
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„silind Turcia să-i cedeze gurile marelui fluviu european care consti· 
tuie principala cale pentru schimburi comerciale între multe naţiuni, Ru
sia şi-a luat faţă de celelalte state obligaţii şi răspun,eri a căror res
pectare este o chestiune de onoare pentru ea" . 

Răspunsul invariabil al contelui Nesselrode la această 
subliniere insistentă a unor princLpii abstracte a iost : , ,pro
blema va fi examinată u atenţie" . In afară de aceasta, el 
exprima din timp în timp „sentimentul de regret al guver
nului imperial faţă de neîncrederea cu care sînt întîmpinate 
intenţiile sale " .  

Aşadar, prin grija nobilului lord, lucrurile au ajuns pînă 
acolo încît în 1 853 navigaţia pe Dunăre a fost declarată im
posibil ă  şi grîul putrezeşte pe braţul Sulina, în timp ce An
glia, Franţa şi sudul Europei sînt ameninţate de fomete. 
Astfel, Rusia, după cum spune „Times " ,  „a adăugat la cele
l alte posesiuni importante ale sale şi porţile de fier dintre 
Dunăre şi Pontul Euxin" .  Rusia a c p ătat acum o cheie la 
Dunăre, un zăvor la depozitele de grîne, de care ea se poate 
folosi de cîte ori politica Europei apusene merită o p edeapsă *.  

* In „New York Daily Tribune" din 1 1  ianuarie 1854, articolul se  
încheia cu următoarele cuvinte : „Totuşi înţelegerea secretă dintre Pal
merston şi Rusia referitoare la Plnurile acesteia în ceea ce priveşte 
Dunărea n-a fost dată la iveală decît în cursul dezbaterilor cu privire la 
Circasia. Atunci, la 23 februarie 1848, d-l Anstey a arătat că «primul act 
al  nobilului viconte cînd şi-a luat postul în primire» (de ministru de 
externe) «a fost recunoaşterea tratatului de la Adrianopole» - acelaşi 
tratat împotriva căruia au protestat ducele de Wellington şi lordul Aber
deen. 

Cm s-a făcut aceasta şi cum a dat lordul Palmerston Circasia Rusiei. 
în măsura în care depindea de el, - toate acestea vor constitui poate 
obiectul unui articol separat" 39• - Nota Red. 
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Articolul al optulea 

Peiţiile prezentite în Camera comunelor •la 20 aprilie 1 836 
şi rezoluţia propusă de d-l Patrick Stewart În legăură u 
acstea nu se referă numai la Dunăre, i şi la Circasia, de
o arce în cercurile comerciale circula zvonul •că, sub pre
textul blocadei coastei circsiene, guvenul us ar avea in
tenţia să interzi1că vaselor en'leze să descarce mărfuri ec. 
în anumite porturi de pe litoralul răsăritean al Mării Negre. 
Cu această ocuzie lordul Palmerston a declarat în mod 
solemn : 

„Dacă parlamentul ne va acorda încrederea sa, dacă va lăsa în sema 
noastră conducerea relatiilor externe ale ţării, vm putea apăra interesele 
şi salvgada onoarea tării fără să fim siliti să recurgem la război".  (Ca
mera comunelor, 20 aprilie 1 836}. 

Cîtva luni mai tîrziu, la 29 o ctombrie 1 836, vasul comer
cial „Vixen" ,  proprietatea d-lui George B el.l, a plecat cu o 
încărcăură de sare de la Londra direct pre Cinasia. La 25 
noimbrie el a fost c apturat de un vs de rzboi rusesc în 
golfu11 drcasian Suic-Kale pe motiv că „a fost folos'it pen
tru a stabili legătura u o coastă spusă blo·cadei" .  (Scrisoa
rea din 24 decembrie 1 836 a amirallui rus Lazarev către 
consulul englez d-l Childs) .  Vasul, împreună u încărcătura 
şi echipajul, a fost trimis în portul Sevastopol, unde, •la 27 
ianuarie 1 837, ruşii au pronnţat o sutinţă de condamnare. 
De d ata aceasta n-a mai fost vorba de blocadă, ci vasul „Vi
xn" a fost pur şi simplu dealarat o c apură legală, deoarece 
„s-a făcut vinvat de contrabandă " ,  întuaît importul de sre 
este interzis, i ar golful Suiuc-Kale, p ort ruses·c, u ·are vmă. 
Sntinţa a fost executată într<o fomă extem de lIlilitoare 
şi jignito are. Ruşilor care au capturat vasul, drpt recompnsă, 
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li s-au înmînat in mod public decoraţii. Pavilionul britanic a 
ost mi înrtîi [nălţat, apoi coboÎt, iar în loul lui a fo st înăl
ţat cel rusesc. Căpitanul şi chipajul au fost luţi prizonieri 
pe bordul lui „Ajax" ,  vasul care i-a cpturat, şi apoi trimişi 
de l a  Sevasopo. la Odsa şi de l a  Odesa 1la Constantinopol, 
de unde li s-a permis să e în toacă în Anglia. Cît privşte 
vaporul britanic, un călător german care a vizitart Sevastopo
lul dţiva ani după această întîmplare a scris în „Augsburger 
Zeitung" urmărtoarele : 

,,Dintre toate vasele de linie ruseşti pe care le-am vizitat, nici unul 
nu mi-a trezit în şa măsură curiozitatea ca «Sugiuc-Kale» , fostul «Vi
xen»,  care în prezent navghează sub pavilion rusesc. El şi-a schimbat 
cu desăvirşire înfăţişarea. Această mică navă este acum cel mai bun vas 
cu pînze al flotei rusşti şi ste folosit mai ales pentru transportul intre 
Sevastopol şi coasta Circsiei •. 

C apturarea vasului „Vixen" i-a oferit, fără îndoială, lor
dului Palmerston o ocazie binvenită pentu a-şi ţin e făgă
duiala „de a apăra interesele şi a salvgarda onoarea ţării " .  
Dar î n  afară d e  onoarea drapelului britanic şi d e  interesele 
comerţului britanic mai era ceva în jioc : independenţa Cir
casiei. a începurt, pentru a justiica sechestrarea vsului 
1 1Vixen " ,  Rusia a invocat pretextul că acest vas ar fi încălcat 
blocada insituită de ea ; dar vasul a fost condamnat pe cu 
totul alt motiv, şi anme pe motivul că ar i contravenit le
gilor vamale ruseşti. Prin poclamarea blocadei, Rusia a pro
clamat Circasia o ţară străină duşmană, şi aunci e pune în
trebarea : a recunoscut vreodată guvenul britanic această 
blocadă ? Dimpotrivă, pin extinderea legilor vamale ruseşti 
supra Circasiei, aiceasta era considerată o posesiune a Rusiei 
şi întrebarea care se pune am este : a recunoscut vreodată 
Anglia pretenţiile Rusiei asupra Circasiei ? 

Dar mai înrtîi aş vrea să amintesc că la aea d ată Rusia 
era departe de a fi terminat lucrările de fortificaţii de la 
Sevastopol. 

Orice pretenţie a Rusiei asupra Oirca·siei se putea baza 
numaii 1pe tratatul de la Adrianopole, aşa cum am arătat în
tr-un articol precedent. D ar tratatul din 6 iulie 1 827 obliga 
Rusia să nu facă nici o încercare de extindere teritori ală şi 
să nu 1caute să obţină nici un fel de privilegii comerciale ex
cepţionale de pe urma războiului cu Turcia. Prin urmare, 
orice extindere a graniţelor Rusiei pe baza tratatului de la 
Adrianopole ar fi constituit o încălcare făţişă a tratatului din 
1 827 şi, aşa cum reiese din protestele lui Wellington şi Aber-
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deen, nu putea fi recuno scută de Marea Britnie. Aşadar, Ru
sia nu vea dreptul să primească Circasia de la Turcia. Pe 
de altă parte, nici Turcia nu putea ceda Rusiei cva ce nu-i 
aparţine, iar Circasia a fo st dintotdeauna atît de indepen
dentă faţă de Poartă, încît pe vremea cîid la npa îşi mi 
avea reşedinţa n paşă turcesc, Rusi a a închiat unele acor
duri u conducătorii circasieni prirvind comerţul de coastă, 
dat fiind că comerţul turcesc în mo d oficial se limita exclu
siv la p ortul Anpa. Şi de vreme c e  Oi'casia era o ţară n
dependentă, regulamentele locale, sanitare ş i  vmale pe care 
mo scoviţii se considerau în drept să le fun'izeze acestei ţări 
erau p entu ea tot atît de obligatorii ca şi legile Rusiei pentru 
p o rtul Tampico. 

Iar dacă Ciroasia era o ţară străină, duşmană Rusiei, 
aceasta din urmă avea deptul să proclme blo cada numai 
dacă nu era vorba de o simplă blocadă pe hîrtie, adică dacă 
Rusia ar fi dispus de o escadră cpabilă să înfăptuiască cu 
forţa blocada, dac ă ar fi dominat într•adevăr coasta. Or, de-a 
lungul unei c oaste de 200 de ile, Rusia nu avea decît trei 
forturi izolate ; tot restul teritoriului Circasiei se afla în mîi
nile triburilor c i'casiene. Nu exista nii n port rusesc în 
golful Sugiuc-Kale .  O blo cadă efectivă nu exista, deoarece 
nu se afla acolo nici o forţă maritimă care s- o înfăptuiască. 
Echip ajul a două vase bitanice - echipajul de pe „Vixen" şi 
cel de pe un alt vas care a vizitat golful în s ptembrie 1 834 
- au fost gata s ă  depună IDărtu'ie că nu exista nici n fel de 
ocupaţie rusească pe co astă, fapt c onfimat ulterior în decla
raţiile publice făoute de doi călători britanii c !re au vizitat 
portul în 1 837 şi 1 838. („Po rtfolio u ,  VIII, 1 martie 1 844) . 

Cînd „Vixen " a intrat în portul Sugiuc-Kale 

„nici în port şi nici în larg nu se zărea vreun vas de război rusesc„. 
Abia 36 de ore după ce «Vixen» aruncase ancora, în  timp ce proprieta
rul vasului englez şi o parte dintre ofiţeri se aflau pe ţărm şi discutau 
cu autorităţile circasiene despre taxele pe care acstea le reclamau drept 
vamă la valoarea încărcăturii, a intrat în port un vas rusesc„. Vasul de 
război nu navi9a de-a lungul coastei, ci venea din larq". (Disc.ursul rostit 
de d-l Anstey în Camera comunelor la 3 februarie 1848) . 

Mai este oare nevoie de alte dovezi oînd însuşi guvenul 
de la Petersburg a diUS ca „Vixen " să fie sechestrat sub 
pretext că a încălcat blocada, p entu a-l conisca ap oi sub 
pretext c ă  a încălcat regulamentele vamal e ? 

S-ar fi părut c ă  accidentul acsta este foarte avantaj o s  
pentru circasieni, deo arece p roblema independenţei lor coin-
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cidea cu problema libertăţii navigaţiei pe Marea Neagră, cu 
problema protecţiei comerţului bitanic şi cu poblma pe care 
o suscită insolen tul act pirateresc comis de Rusia împotriva 
unui vapor comercial britanic.  Şansele lor de a i luaţi sJb 
p rotecţia stăp�nilor mărilor păreau cu atît mai sigure cu cit 

,;cu puţin timp înainte, dLpă o matură chibzuinţă şi după o cores
pondenţă cu diferite departamente care a durat cîteva săptămîni, a apă
rut într-un periodic" f„The Portfolio") „care aparţinea inisterului de 
extene declaraţia cu privire la independenţa Circasiei, şi pe o hartă vă
zută şi de lordul Palmerston Circasia era menţionată ca ţară indepen
dentă" .  (Discursul rostit de d-l Stanley în Camera comunelor la 21 iunie 
18381. 

ine ar i putut crede că nobilul şi braul viconte va şti 
să folo sească cu atîta dibăcie icst caz încît însuşi actul pira
teresc comis de Rusia împotriva proprietăţii bitanice să-i ur
nizeze mult aşteptata ocazie pentu a reounoaşte în mod for
mal tratatul de la Adianopole şi pentu a da o lovitură 
mortală indpendenţei ircasiei 1 

La 1 7  martie 1 837, d-l Roebuck, referindu-se la confisca
rea vasului „Vixen " ,  a propus să se prezinte Camerei 

„o copie după întreaga corespondenţă dintre guvernul Angliei şi gu
vernele Rusiei şi Turciei cu privire la tratatul de la Adrianopole, pre
cum şi dări de seamă asupra tuturor tranzacţiilor şi negocierilor în lgă
tură cu ocuparea de către Rusia, după încheierea tratatului de la Adria
nopole, a porturilor şi teritoriilor de pe ţărmul Mării Negre" .  

Temîndu-se să n u  fie suspectat că a r  avea tendinţe uma
nitariste sau că ar 1păra Circasia ponind de la pincipii ab
stracte, d-l Roebuck a declarat făţiş : 

„Rusia poate să încerce să cucerească lumea lntreagă, pe mine efor
turile ei mă lasă rece ; dar de îndată ce ea aduce prejudicii comerţului 
nostru, voi cere guvernului ţării noastre" (ţară care, dpă cum se vede, 
există dincolo de „lumea întreagă" I) „să pedpsească agrsiunea•. 

De aceea el vrea să ştie „dacă guvenul bri.anic a re
cunoscut tratatul de la Adrianop ole " .  

Nobilul lord, deşi strîns cu uşa din toate părţile, a aut 
destulă prezenţă de spiit ca să ţină un lung discurs şi apoi 

„să-şi reia locul, fără a spune Camerei cine este de fopt stăpîn pe
coasta Circasiei în momentul de faţă, dacă aceasta aparţine într-adevăr 
Rusiei, dacă vasul «Vixenn a fost confiscat din cauză că a încălcat nor
mele fiscale sau din cauză că într-adevăr există o blocadă, în sfîrşit, 
dacă recunoaşte sau nu tratatul de la Adrianopole " .  (Discursul rostit de 
d-l Hume în Camera comunelor la 17 martie 1837). 
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D-l RoebJck a afirmat c ă  Înainte de a consimţi ca vasul 
„Vixen " să plece spre Circasia, d-l Bell s-a adresat nobilului 
lord pentru a e asigura dacă n vas care tranpoJtă măr
furi în vreun punct al Circasiei ar putea avea neplăceri sau 
ar fi ameninţat de weo primejdie şi că inisterul de e:eme 
a dat n r:spuis negativ. Astfel, lomul Pamerston s-.a văzut 
obligat să citească în faţa Camei. c omunelor orepondnţa 
sa cu d-l Bell. Ascultînd lectula acestor scrisori, ai fi putut 
crede că asculţi mai curînd comedia spaniolă „Mantaua şi sa
bia " ,  şi nu o corespondnţă oicial ă  'Între . minis:ru şi un 
negustor. Gînd a auzit oonţinutul scrisorilor u privfre la con
fiscarea lui „Vixn " ,  citite de nobilrul lord, Danil O' Conell 
a exclamat : „Imi vine, fără să vreau, în minte expresia lui 
Talleyrand că limba i-a fost dată omulu. pentru a"Şi ascunde 
gîndurile I "  

Aşa, bunăoară, d-l Bell a întrebat : „ există cumva restricţii 
recnosaute de guvenul mais:iţii-sale în ceea ce priveşte 
comerţul în apele mnţionate mi sus ? Dacă nu, el ar ra 
să trimită acolo n vas u o încărcătură de sare " .  „Mă în
trebaţi - a răspuns lordul Palmerston - daic ă peculaţia cu 
sare ar i rntabilă pentru dv. " ,  arătîndu-i în continuare „că 
firmele comeriale tebulie să aprecieze singure dacă face 
sau nu să e angaj eze într-o speulaţie oarecare " .  „Nu v-am 
întrebat nicidem acest lucru" - a răspuns d-l Bell ; „tot 
ce vreau să ştiu este dacă guvenul maiestăţii-sale recunoaşte 
sau nu blocada rusească din Marea Neagră la sud de rîul Cu
bn" .  „Oiiţi «Londo.n Gazette» 330 - a răspuns nobilrul lord 
-, în care se public ă  toate cIlunkat.e de felul celor la 
care vă referiţi dv. " Intr-adevăr, pentru un neustor englez, 
„London G azte" era o sursă de informaţii mi indicată lecit 
ucazurile împăratului Rusiei. Şi m d-l Bell nu a găsit în 
„London Ozette" nici n fel de inicaţii u pirvire la re
cunoaşterea blocadei sau la alte restricţii comerciale, el a 
lăsat vasul său să plece. Rezultatul a fost că dup ă cîtva timp 
a ajuns el însuşi în „London Gazette " .  

„l-m indicat d-lui Bell - a sps lodul Palmerston - s ă  citească 
«Gazette» ca să se convingă că guvernul rus nu a :omunicat nimic ţări. 
noastre în legătură cu declararea unei blocade, deci nu poate fi vorba 
de o rcunoaştere.• 

Indioînd d-li Bell să citească „ Oazette " ,  fodul Palm.er
stn nu numai 1c ă .a negat că Marea Britnie rlcunoaşte blo
cada rusească, dar a confimat totodată că, după p ărerea sa, 
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coasta Circaisiei nu face parte din teritoriul Rusiei, deoarece 
„ Gaze:e" nu publică c omuncate u pri'ire la blo cade insti
uite de către state străine asupra ni părţi din propriul lor 
teritoriu, cm r fi, de pildă, în cazul lpti împotriva pro
priilor supuşi răsulaţi. Intrucît Ciicasia nu fce parte in te
ritoriul rus, asupra ei nu puteau i, fi�eşte, extinse regula
mentele vamale ruseşti. Aşadar, dPă Il recnoaşte însuşi 
lordu� Palme1sion în scrisorile sale c ătre d-l Bll, el a negat 
dreptul Rusiei de a bloca coasta drcasiană sau de a o supune 
vreuno r  restricţii comerciale. E drept că din c ele puse de el 
reieşea dorinţa de a determina Camera să tragă cncluzia că 
Oircasia aparţine Rusiei. Dar pe de altă p arte el a declara t 
răspicat : 

„In ceea e priveşte extinderea graniţelor ruseşti în regiunea gurilor 
Dunării, la sud de Caucaz şi pe coSta Mării Ngre, este neîndoios că ea 
nu este în concordanţă cu dec!aratia solemnă făcută de Rusia în faţa 
întrgii Europe înainte de începerea războiului împotriva Turciei" ,  

Cînd, în încheierea iscusului .săru, înainte de a-şi relua 
locul, s-a angaj at „să apere interesele şi să salvgardze onoa
rea ţării " ,  se părea mi degrabă că e copleşit de pov ara ne
norocirilor care s-au amulat datorită politicii sale din tre
ut decît că făureşte noi planuri de trădare pentru viitor. In 
aceeaşi i a trebuit să audă ufiătoarea imputare aspră : 

„Lipsa de energie şi de zel în apărarea onoarei ţării de care nobilul 
lord a dat dovadă a fost în cel mai înalt grad condamnabilă ; nici unul 
dintre miniştrii n trecut nu a avut o atitudine atî t de nehotărîtă, de 
şovăitoare, de puţin fermă, atît de laşă atunci ind s-au ds jigniri su
puşilor britanici. Cit va mai p ermite nobilul lod Rusiei să insulte Marea 
Brianie şi să aducă prejudicii cmerţului britanic î Nobilul lord a înjosit 
nglia, atribuindu-i rolul unui îngîmfat plin de pretenţii, arogant şi ti
ranic faţă de cei slabi şi umil şi supus faţă de cei putenici•.  

Cine este cel care şi-a peis să înfiereze atît de necuţă
tor pe miistrul „ cu adevărat englez " ? Nimeni altul decît 
lordul Dudley Suart. 

La 25 noimbrie 1836 a fost confiscat vasul „Vixen" .  Dez
barterile furtunaase din Camera comunelor menţionate mai 
sus au avut loc la 17 martie 1837. Dar abia la 19 aprilie 1837 
nobilul lord a cerut guvenului rus 

„să arate pe c e  temei s-a considerat în drept să confişte în timp de 
pace un vas comercial parţinînd unui supus britanic" ,  

La 1 7  mai 1 837 nobîlul lord a pim1t următoarea telegramă 
din partea contelui Durham, ambasadorul britanic la Peters
burg : 
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„My lord I Referitor la ocupaţia militară de facto a Sugiuc-Kale-ului 
trebuie să comunic Excelenţei-voastre că în golf se află un fort care 
poartă numele împărătesei (Aleksandrovski) şi ste ocupat de o gani
zoană rusă permanentă. 

Primiţi, vă rog, etc. 
Durham•.  

Cred că nu mi e nevoie să arătăm că fortul Aleksandrov
ski este [ncă şi mai puţin real decît erau satele de carton 
pe care Potemkin i le-a arătat împărătesei Ecaterina a II-a cu 
ocazia vizitei ei în Crimeea. Cinci zile după p rimirea acestei 
telegrme, lordul Palmerston a trimis la Petersburg următorul 
răspuns : 

„Avînd în vdere că Sugiuc-Kale, recunoscut de Rusia ca posesiune 
turcească prin tratatul din 1783, în prezent - aşa cum afirmă contele 
Nesselrode - iparţine Rusiei în virtutea tratatului de la Adrianopole, 
guvenul maiestăţii-sale consideră că nu are suficiente temeiuri pentru 
a contesta dreptul Rusiei de a sechestra şi confisca vasul «Vixen » " .  

Există însă unele împrejurări foarte ciudate legate de 
aceste negocieri. Lo rdul Palme1ston a avut nevoie de nu mai 
puţin de şase luni pentru a pregăi şi a Îllcepe .negocierile şi 
numai de o lună şi ceva pentru a le încheia. Prin ulima sa 
telegrmă din 23 mai 1837 nego cierile sînt brsc şi pe ne
aşteptate întrerupte. In această telegrmă data încheierii tra
tatului de la Kuciuc-Kainargi este menţionată nu după calen
darul gregorian, ci după cel iulian. 

După cum remarcă sir Robert Peel : 

„între 19 iprilie şi 23 mai a intervenit o schimbare neaştptată : de 
la un protest oficial s-a ajuns la exprimarea satisfacţiei. După cum se 
vede, guvernul a fost convins de asigurările primite din partea contelui 
Nesselrode că prin tratatul de la Adrianpole Turcia a cedat Rusiei coasta 
despre care ste vorba. De ce nu a protstat el împotriva acestui ucaz ? "  
(Camera comunelor, 2 1  iunie 1 838) . 

Cum se explică toate acestea ? Foarte simplu. Regele Wil
helm al IV-lea l-a îndemnat în taină rpe d-l Bell să trimită 
vasul „Vixen " spre coasta Circasiei. Cînd .nobilul lord a amî
nat mereu nego cierile, regele mai era perfect sănătos. Cînd 
le-a întrerupt atît de brusc, Wilhelm al IV-lea era în agonie, 
iar lordul Palmerston dispunea în mod atît de absolut de i
nisterul de extene, ca şi cum ar fi fost el însuşi auto cratul 
Marii Britanii. N-a fost oare o lovitură de maestru a excelen
ţei sale, spiritualul lord, să renoscă în mod oficial, prin
tr-o singură trăsătură de condei, tratatul de la Adrianopole, 
posesiunea Rusiei asupra .rciei şi onfiscarna vasului 
„Vixen " , şi toate acestea în nlfiele eglui muribund care 
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trimisese pe cutezătorul 1 1Vixen" cu intenţia vtă de a-l 
leza pe ţar, de a demonstra că nu vrea să ia în cosideraţie 
tratatul de la Adr-ianopole .i de a afima indepedenţa Cir
casiei ? 

D-l Bell, aşa cm m arătat, a ajns în „Gzette" ,  iar 
d-l Urquhart, pe vremea aceea prim-secretar de ambaisadă 
la Constantinopol, a fost rechemat pntru că „l-a convins pe 
d-l Bell că vasu[ «Vixen» poate să îutrprindă expeiţia" .  

Cît timp a trăit regele Wilhelm al  IV .lea, lordul Palmer
ston n-a îndrăzit să se împotrivească făţiş acestei expediţii, 
aşa cum reiese din declaraţia publcată 1în „Portfolio " cu pri
vire la independenţa Circasiei, din harta Circasiei văzută de 
însuşi excelenţa-sa lordul PalmeSton, apoi din corespondenţa 
sa echivocă cu d-l Bell, din declaraţiile sale vagi în Camera 
comunelor, în . sfîrşit din faptul că fratele d-lui Bell, super
cargo * pe vasul 1 1.ixen " ,  a priit la plecare din partea mi
nisterului de extene o misivă pnu a o transmite ambasadei 
din Constantinopo,l, iar lordul Ponsonby, ambisadorul britanic 
la !nalta Poartă, a încurajat direct această expediţie. 

La începutul dniei reginei Victoria, prpondern�a whi
gilor părea mai sigură ca oicînd, şi sJbit limbajul bravului 
viconte se ischimbă în mod coespuzător. Din deferent şi 
linguşitor, el dveni dintr-o dată arogant şi dipreţuitor. Cînd 
d-l T. H. Attwood l-a interpelat la 14  decembrie 1837 în legă
tură cu vasul 1 1Vixen" şi Circisia, nobilul lord a răspns : 

„In ceea ce priveşte vasul uVixen», Rusia a dat în legătură cu com
portarea ei eplicaţii care sînt de natură să satisfacă guvernul Angliei. 
Acest vas nu a fost confiscat din cauză că a violat blocada, ci pentru 
că peSoanele care dispuneau de el au încălcat regulamentele locale şi 
vamale rusşti" .  

Cît priveşte temerile exprimate de d-l Attwood faţă de 
abuzurile Rusiei, lordul a spus : 

„Eu cred că Rusia oferă lumii tot atitea garanţii pentru menţinerea 
păcii ca şi Anglia" .  (Discursul rostit de lordul Palmeston în Camera co
munelor la 14 decembrie 137). 

La închiderea sesiunii p arlmentare, nobilul lord a pre
zentat Camerei conunelor corepondenţa sa cu guvenul rus, 
din care m citat două intre cele mai importante documente. 

In 1 838 situaţia partidelor s-a schimbat din nou, iar tarii 

* - funcţionar avînd în grij a sa mărfurile de pe un vas comercial. 
- Nota Trad. 
28 - Marx-En:els. Op•re, voi. I 
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şi-au recîştigat iufluenţa. La 21 ilie ei au ponit n atac 
con centric împotiva lordului Palmerston. Sir Stratford Can
ning, actualul ambasador la Constantinopol, a propus ca o 
comisie specială să cerceteze acuzaţiile aduse nobilului lord 
de d-l George Bell şi pretenţiile de despăubire ale acestuia. 
La început excelenţa-sa S<a arătat foarte surprins că prm
nerea lui sir Stratiord „se Opă de o chesiune atît de ne
însemnată " .  

„Sînteţi primul ministru englz - a exclimat sir Robert Peel -
care işi permite să califice protecţia proprietăţii şi a comerţului britanic 
o problemă neînsemnată". 

La aceasta lordul Palmerston a răspuns : 

„Nici un negustor nu este îndreptăţit să ceară guvernului maiestă
ţii-sale să se pronunţe în probleme cum este dreptul de suveranitate al 
Rusiei asupra Circasiei, sau dreptul ei de a stibili regulamente vamale 
.şi sanitare a căror respectare o impune prin forţa armelor" .  

D11 Hume a întrebat : 

„Dacă aceasta nu e datoria dv., atunci care e în genere rostul mi
nisterului de externe 1" 

n continuare, nobilul lord a pus : 

„S-a afirmat aici că, prin răspunsul pe care i l-am dat, l-am atras pe 
d-l Bell, pe acest nevinovat domn Bell, într-o cursă. Realitatea ste că 
dacă în qenere a exstat o cusă, ea nu a fost întinsă d-lui Bell, ci a fst 
întinsă de d-l Bell" . 

Este vorba de întrebările puse „ninoatului" lord Pal
merston. 

In cursul acestor dezbateri (2 1 inie 1838) , marea taină a 
ieşit, în sfîrşit, la iveală. Chiar dacă nobilul lord ar i vrut să 
se opună în 1 836 pretenţiilor Rusiei, n-ar fi  putut face acest 
lucru pentu simplul moiv că încă n 1831 primul său act, 
după ce şi.a luiat posul în primire, a fost să recunoască co
tiopirea Caucazului de către Rusia, deci, pe cale ocolită, şi 
tratatul de la Adrianopole. La 8 august 1831 - după cum a 
arătat lordul Stanley (în p reznt lord Derby) - guvenul s 
a comunicat trimisului său la Constantinopol intenţiile sale 

„de a supune nor regulamente sanitare relaţiile libere �are exstă 
între locuitorii Caucazului şi provinciile turceşti învecinate" şi că „tre
buie aduse la cunoştinţa misiunilor străine de la Constantinopol c it şi 
guvernului otoman regulamentele menţionate mai sus " .  
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Permiţînd Rusii -să introducă p e  coasta Circasiei aşa-zi
sele regulamente sanitare şi vmale, ,care de altfel, există 
numai în documentul de mai sus, înseamnl că pretenţiile 
Rusiei asup1a Caucazului au fost recunoscute şi, implicit, şi 
tmtatul de la Adrianopole pe care se bazau ele. 

„Aceste instrucţiuni - a spus lordul Stanley - au fost comunicate 
în mod oficial d-lui Mandervme• (scretar de ambasadă\ „la Constan
tinopol anume pentru a fi aduse la cunoştinţa negustorilor britanici şi  
totodată au fost transmise nobilului lord Palmeston •.  

Dar, pre deosebire de „practica altor gu'ene" ,  el n-a 
comunicat şi n-a îndrăznit să comice „«Oomitetului 
Lloyd» 331 că o amnea notificare a fost prmită" . Nobilul 
101d s-a făcut vinovat de o „tăinuire de ş ase ni" - a exda
mat sir Robert Peel. 

n ziua aceea excelenţa-sa piitualul 101d a scăpat de o 
dezavuare iblică numai dato'tă unei maj orităţi de 1 6  vo
turi : 1 84 de voturi fiind -contra lui, ir 200 pentru el. Aceste 
16 voturi nu ior înnăbuşi însă glasul istoriei .şi nu vor reduce 
la tăcere pe munnii din Caucaz, al căror zăngănit de arme 
dovedeşte lumi c ă  Caucazul nu „aparţine Rusiei, şa cum 
airmă contele Nesselrode" şi m îi ţine isonul lordul Pal
merston I 

28* 
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Problema războiului. - Chestiuni financiare. 
Greve 332 

Londra, vineri 1 octombrie 153 

Vinerea trecută, ziaul „Moning Chonicle" a pubHcat în 
cea de-a patra ediţie a sa o ş tire telegraflcă potrivit căreia 
sultanul * ar fi declarat război Rsii. Intro notă sio.icială, 
ziaul p arizian „La Patrie" a anţat aeaTă că eştile pimite 
din Orient nu confirmă ştirea apărută în „Moning Chronicle " .  
Potrivit unui alt ziar guvenamenal, ial „Le onstitution
nel " ,  la in:stenţele repetate ale d-lui de Buck, intennţiul 
austriac, Dirvanul s-a întrunit la 25 sptmbPie p entu a lua în 
discuţie nota de la Viena, şi după aceea s-a anunţat că Turcia 
se menţine ferm pe p oziţia adoptată în ultima notă a lui 
Reşid-paşa 333• A doua zi a fost convocat Marele consiliu. 
Acest consiliu, format din 1 20 de mari dregători : miniştri, 
sfetnici, paşi şi reprezentanţi ai înaltului cler, a hotărît că 

„ar fi o încălcare a denitătii sultanului şi o ştirbire a puterii lui 
suverane să accepte nota de la Viena fără mdficările prpuse de Di
van ; fotrucît însă ţarul a declarat că aceste modificări sînt cu de.�ăvîr
şire inacceptabile şi a insistat ca Imperiul otoman să ia asupra lui obligaţi 
care i-ar ştirbi independenţa, Consiliului nu i-a rămas decît să reco
mande sultanului să ia de îndată măsurile necesare pentru apărarea im
periului său şi să-şi elibereze teritoriile de cotropitorii care le-au invadat.• 

Cît priveşte dclararea oficială a războiului, nici o şire 
demnă de crezare nu a confirmat-o pînă n prezent. De data 
aceasta, în sfîrşit, Po arta i-a tras pe s�oară pe !diplomaţii apu
seni. Guvenele englez şi francez, ezitîl să-şi recheme sca
drele, dar în acelaşi timp nemaiputînd să-şi mnţină poziţia 
ridicolă în golful Besik şi nedorind ca ele să treacă prin 
strîmtoare, ceea ce ar constitui o sfidare făţişă l a  adresa 
ţaului,  au ceut Porţii să solicite trimiterea unor nave din 
golful Besik sub pretextul că creştinii din Constantinopol s-ar 
afla în primejdie în timpul sărbătorilor bairamului.  Po arta a 

* Abdul-Medj id. - Nota Red. 
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respins această propunere, arătînd că n asemenea pericol nu 
există şi că, chiar dacă ar exista, ea însăşi i-ar ocroti p e  
creştini fără ajutor străin ; ea a declarat totodată că n u  va 
chema navele decît după sărbători. Dar de îndată ce avan
garda escadrelor unite a trecut prin strîmtoare, Poarta, după 
ce şi-a pus aliaţii şovăielnici şi perfizi într-o situaţie deli
cată, s-a declarat pentru război. Cit priveşte războiul propriu
zis, el a început de fapt încă acum trei luni, în ziua în care 
trupele ruseşti au trecut Prutul. Prima campanie a fost în
cheiată în fond atunci cînd legiunile ruse au atins malul 
Dunării. Singura schimbare care ar putea interveni acum este 
aceea ca războiul să nu mai fie unilateral. 

Nu nDai beiul Tunisiei *, d - în p ofida intrigilor Rusiei 
- şi şahul Pe1siei ** au pus la dispoziţia sultanului 60.000 de 
oamni din trupele lor de elită. Se poate pne deci pe bună 
dreptate că amata turcă reuneşte to ate forţele ilitare mu
sulmane estente în Europa, Africa şi Asia apuseană. O ştile 
celor două religii care îşi dispută de multă vreme supremaţia 
în Orient - reliia o rtodoxă şi cea msulmană - stau icum 
faţă în faţă : una împinsă de voinţa despotică a nui sngur 
om, oealaltă de forţa fatlă a împrejurărilor, ceea ce cores
punde în ambele cazuri credinţei respectiie, deoarece bise
rica ortodoxă respinge dogma predesttnări'i, în timp ce miezul 
mahomedanimului este fatalismul. 

Astăzi umează să e ţină la Londra două adnări : una 
pe Doning Street, cealaltă la „London Tarven" ; la cea din
tîi vor p articipa miniştriri, cea de-a doua ia i îndreptată îm
potriva lor ; una e 1convocată în prijinul ţarului, cealaltă în 
sprij inul sultanului . 

Dacă în genere mai putea fi vreo îndoială în ceea ce pri
veşte intenţiile coaliţiei, articolele de fond ale ziarelor „Ti
mes " şi „Moning Chronicle" arată cu prisosinţă c ă  ea se va 
strădui din răsputeri să preîntîmpin-e războiul, să reia trata
tivele, să tergiversze lucruile, să pa1alizeze amata sulta
nului şi să-l sprijine p e  ţar în Principaele dunărene. 

„Ţarul s-a pronunţat p entru pace" , nunţă fericit ziarul 
„Times " dintr-o susă demă de încredere. La Olm.itz 334, ţa
rul şi-a exprimat „personal sentimeutele paşnice care-l animă" . 
Este adevărat că nu va accepta modific!rile propSe de Poartă 
şi că va insista asipra textuli iniţial a1 notei de la Viena, dar 
el va îngădui co.erinţei de la Viena să ·intepreteze not a  

* - hmd. - Nota Red. 
„ - Nasr-ed-din. - Nota Red. 
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într-un sens cu totul impropriu, diametral opus interpretării 
date de propiul sU ministru, adică de Nesselmde. El va în
gădui puterilor occidentale să ţină conferinţe, dacă ele, la 
rîndul lor, îi vor permite să ţină între timp sub OCll>aţie Prin
cipatele dnărene. 

lntr-un acces de p acifism, ziarul „Trnes" .copară pe îm
păraţii Rusii şi Austriei cu două cp etnii de sălbatici din 
inima Africii, p entru a ajunge în cele din urmă la concluzia 
de mai jos. 

„In defnitiv, c-i pasă lmii de împăratul Rusiei, de ce să se vîre 
ea într-un război din cauza gafelor lui politice ? "  

B ăncile din Torino, P aris, B erhn ş i  Varşoia şi-au măriit 
taxa de scont. Potrivit dării de seamă pe sptrnîna recută, 
rezerva de aur a B ăJci Angliei a s căzut in nou cu 1 89.615 l. st., 
rprezentînd în prezent numai 15.680.783 1.  st. Totalul bancno
telor aflate n circulaţie aotivă s-a mi,oşorat u aproape 
500.000 l.  st., în tip ce volmul operaţiilor de scont a crescut 
cu 400.000 1.  St. , coincidenţă care commă p ărerea mea că to
talul bancnotelor aflate în circulaţie nu creşte şi nu scade 
proporţional u volumul operaţiilor bancare efectuate, p ărere 
exprimată în aicolul despre legea Peel •. 

D-l D ornbeck îşi incheie buletinul comercial lunar în fe-
.ul Ufiător : 

„Evenimentele politice din ultima săptămină au contribuit în mare 
măsură la o creştere exorbitantă a preţurilor în comerţul de cereale, pro
vocată de ştirile tot mai insistente despre recolta proastă de griu, des
pre răspîndirea bolii cartofilor şi insuficienţa tonajului flotei comerciale. 
Preţul făinei s-a urcat la oraş la 70 de şilingi pentru 280 de livre, cel al 
griului din recolta nouă la 80 de şilingi, în timp ce taxa de scont, în creş
tere şi ea, se apropie de 5 % . ln comerţul cu cereale domneşte în pre
zent o mare agitaţie. Probabilitatea unui război în Orient, interzicerea 
exportului de grîne din Egipt, repetatele recolte deficitare de griu din 
Anglia, răspîndirea bolii cartofilor, restrîngerea iportului (mai ales din 
Europa de sud), creşterea continuă a cererii în Franţa, Belgia şi Olanda 
- iată principalele cauze datorită cărora preţurile la griu au înregistrat 
o nouă crştere, urcîndu-se săptăîna trecută cu 16 şilingi la cuarter 
pe principalele pieţe din provincie„. De obicei, �n perioada de după strîn
sul recoltei şi pînă la crăciun, preţurile au tendinţa să scadă. Anul 
acsta însă s-a observat o tendintă contrară„. Preţurile cresc de cîteva 
luni. In prezent nu există încă o lipsă reală de cereale în nici o regiune 
din partea noastră a globului ; multe silozuri, hambare şi şure sînt pline 
pînă la refuz, iar în unele porturi maritime magaziile au devenit neîncă
pătoare. Aşadar, creşterea preţurilor din ultimul timp nu a fost provocată 
de o lipsă de cereale care ar exista în momentul de faţă, ci de o presupusă 

• Vezi volumul de fată, pag. 31 322. - Nota Red. 
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lipsă de cereale în viitor, datorită faptului că, după cum se crede, recolta 
este proastă ; se crede că efectele ei se vor face simţite pe măsura îna
intării sezonului. Iarna care vine va aduce, după toate probabilităţile, 
mari lipsuri şi privaţiuni...  Predomină părerea că preţurile vor continua 
să crească şi, întrucît majoritatea spculanţilor «cumpără şi depozitează» 
mereu, tendinţa de creştere se va menţine, probabil, pînă în primăvara 
viitoare„. Nivelul urcat al preţurilor care se va păstra, după cit se pare, 
în cursul acstei ierni va constitui probabil la primăvară un puternic 
stimulent pentru un import sporit de cereale din ţările îndepărtate, care 
în vremuri obişnuite sînt inaccesibile din cauza distanţelor mari şi a 
costului ridicat al transportului. Primăvara viitoare vom asista, probabil, 
la o creştere a importului din toate părţile accesibile ale globului, şi 
aceeaşi cauză care în prezent contribuie la urcarea preţurilor ca urmare 
a tendinţei de a se abtine de la vînzarea stocurilor va contribui, atunci 
cînd va începe mişcarea descendentă a preţurilor, la scăderea preţului 
cerealelor în aceeaşi măsură în care detinătorii de stocuri vor tinde să 
se descotorosească de ele. Regula de azi glăsuieşte : cumpără ; mîine 
cuvîntul de ordine va fi : vinde. Anul viitor poate Să aducă aceleaşi pri
mejdii şi calamităti ca şi anul 1847".  

D epresiunea gnerală de pe piaţa dn Manchester conti
uă. Pe măsură ce ştiile din Australia  şi China, ca şi cele 
privitoare la complicatiile dn Oient, dein tot mai smbre, 
creşte şi n elini1ştea p rintre proprietarii de filturi de bumbac, 
printre fabriicanţi şi comercianţi. In preznt, scăderea de pr
ţui la firele de calitate şi dimensiuni obişnuite osileză în
tre 7/s şi 1 penny la livră faţă de cele mai ridicate preţuri de 
acum două lun1i,  adică este aproape de două oi mi mare de
oît scăderea de preţuri la bumbacul de calitate corespnză
toare, la care nu a depăşit 1/2 pînă la 5/s de penny. Dar chiar 
şi în cazul cînd se acordă reducerea maximă de 1 penny, vîn
zarea ste dificilă, iar stocurile - această gogoriţă a sensibi
lei noastrn şcoli de eoonomiş1-i - oonfinu.ă să crească. Fieşte, 
nu e de aşteptat c a  această aIlulare de stocuri să porească 
foarte repede. n momentul de fiţă, cu toate că multe pieţe 
sînt spraaglomerate, atît comercianţii dt ·Şi fabricanţii mai 
au totuşi posibilitatea de aişi desface nărifurile dindu-Le în 
consignaţie spre a fi vîndute pe alte pieţe, şi tocmai acum ei 
folosesc pe scara cea mai largă a:eastă posibilitate. Dar a 
arunca pe cîteva pieţe cu o capacitate mai mult sau mai puţin 
limitată întreaga producţie exportabilă a industiiei engleze, 
pmducţie care e îndeajus de mare pentru a pultea inunda, la 
intervale regulate, lumea întreagă, înseamnă a provoca în mod 
inevitabil pe pieţele care mai sînt socotite sănătoase aceeaşi 
supraaglomerare, precum şi zguduirile pe care aceasta le 
aduce icu sine. Astfel, ştirile despre o uşoară mbunătăţire a 
situaţiei in India. ştii care încă nu arată posibilitatea unui 
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expot rentabil în această ţară, ci îndrptăţesc doar speranţa 
ni mişorări a Pierderilor n cazul coninuării exportului, 
au determinaJt o •creştere dstul de însenată a operaţiilor de 
export spre această ţară, efectuate în parte de firmele cae 
n mod ob1şnuit fac comerţ u India, jar n ·parte de înşişi 
prprietarii de filatut şi de fabricanţii din Ma11chester, care 
au preferat să se ·agaţe de işansa infimă a i desfaceri mi 
avantaj oase a mărfurilor lor printr-un export de speculă în 
Inia decît să accepte pierderile inernte vînzării pe o piaţă 
care se îngustează. Aici se poate adăuga că, înc�înd din 
1 847, proprietarii le filatur·i şi fabricnţii din Mnchester ex
pediază mereu pe cont propriu mari transpouri de mărfuri 
fa India şi în alte ţăi, cumpă1înd u banii asHel obţinuţi 
mărfuri coloniale pe cre le vînd apoi, tot pe  cont propriu, 
fie .în posesinHe ngleze dn America de N 01d, fie in porturi 
europene. Acste speulaţii nu intră, desigur, n sfera activi
tăţii legitime .a fabricnţilor în Clitatea lor de întrepinză
tori, care pn firea lucrurilor nu cunosc ii pe jumătate atît 
de bile siuaţia pLeţelor cm o cunosc comerCianţii lin por
turi ; dar ele sînt pe placul propietarilor de filalri bitnice, 
pentru că, �ntreprinzînd asemnea operaţii n ţări Îndepărtate, 
ei îşi închpuie că în felul acesta se împlineşte visul lor de 
totdeauna de a deveni un fel de co1ocători şi diiguitori 
supremi i desinelor ndustriale şi comedale ale lI.ii. Şi 
nu încape îndoială ci, dacă aceste speulaţii nu ar sustrage 
de la destinaţie pe mp de n .an sau optsprezece luni o Parte 
considrabilă din capitalul ndustrial diisporibil, nmărul fa
briilor n An.glia ar i crescut 1în ultimii cinci ani într-un 
im mult mai rapid. 

Pe piţa mărfurilor textile, produsele autohtone au cel mai 
mult de suferit de pe Ufia depresiunii ; stocurile continuă să 
crească, deşi n mre număr de războaie de ţesut au fost 
oprite. Nu se poate spu.e •însă că în piiţa celolalte măr
furi situaţia ar fi mai bună. 

O stanare similară se observă a Leeds işi la Bradford, 
la Leicester şi la Nothingham. In acest din urmă oraş, în pro
ducţia de dntele timpJ de mncă a fost redus la 1 0  şi chiar 
la 8 ore. Intreprinderile de tricotaje rec şi ele printr-o stare de 
depresiune încă din iunie anul trecut, cind la Nothingham 
producţia a sczut dintr-o dată u o treime. Singura ramră 
care pare să noască deocamdată o prospeitate neîntreruptă 
este producţia de artole de fierărie in Bi'ingham şi din 
împrejurii. 
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a Londra încep s ă  se 1îIlulţească falimutele printre micii 
�gustori. 

n arioolul meu n 12 auust arătn că p roprietarii de 
ateliere de mat şi fabricanţii au 1întemiat o „Asociaţie p en
tu sprijinirea industriei în scopul ichidării f"mîntărilor în 
rîndurile mncitorilor dn districtul industial Manches1er " ,  
c ă  această Asociaţie umnează s ă  fie alcătită dn asociaţii lo
cale avînd în fnunte n comitet •cntral şi că este hotărîtă „ să 
se opnă tutl'or ·rvndicărilor formulate de grupurile unite 
ale munitorilor industriali, să întărească monopolul capita
lului pn m1polizarea drptului de asoiere şi să-şi dic
teze condiţiile ca n grup nit " •. 

Dar nu este oare oît se 1poate de idat faptul că pînă în 
preznt proiectul acesta, despre c are v-am scris cu aproxima
tiv două luni n umă, nu a fost pomnit nici micar o singură 
dată 1în ziarele londoneze, cu toate că intre timp a şi fost în
făptit cu discreţia cuvenită şi a şi început să fie aplicat în 
pracică I.a Preston, Boltton şi Manchester ? Dupi cît se pare, 
presa din Lo11r a  a ascns cu grij ă pJbliculli fptul că mag
naţii industriei îşi pregătesc sistematic clasa 1în vederea unui 
război împotriva clasei muJcitoa"e şi că măsurile lor succe
sive, departe de a fi r ezultatJl spltan al lor &mprejurări 
întîmplătoare, au fost dinainte hotirîte în vederea mfăptuirii 
ţellilor unei conspiraţii secrete, urite de o l'iigă antimunci
torească organzată I Această ligă capitaistă engleză din se
colul al XIX1lea abi.a urmează s ă-şi găsească i storicul, dup ă 
cum Liga catoli c ă  din Franţa şi-a găsit istoricii în p ersoana 
autorilor „Satirei menippee" de la sfîrşitul secolului al 
XVI-lea 335• 

L1pJînd pentru satisfacerea reve11diic ărifor lor, mncitorii 
trebie, fireşte, să procedeze în aşa fel incît, ll timp ce o 
parte din ei se află .în grevă, cilalţi să munceas•c ă pînă în 
momentul cînd primii V' fi obţinut vktonia. Acolo nde mun
citorii acţionează 1în felul acesta, fabricuţii 1s-au înţeles între 
ei să închidă toate î.treprinderile lor şi să4 ·arunce astfel pe 
muncitorii lor în cea mai neagră mizerie. Fabricnţii din Pres
ton urmau, după ·m ştiţi, să pnă prmii nn aplicare acest 
procedeu * * .  Treisprezece fabrici au şi fost închise, iar pînă la 
sfîrşi1tul sYtămîn'ii iitoare urmează s ă  .. şi înidă porţ.le toate 
fabrfoHe, ·astfel îndt peste 24.000 de oami vor fi ncaţi 
în stradă. Ţesătorii au prezentat paJroni1or o p eiţie în care 

* Vezi volumul de faţă, pag. 267. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 339. - Nota Red. 
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cer ca cele două părţi sa mceapă tratative saiu să supnă 
conflictul lor nei comisii de arbitraj , dar cererea le-a fost 
respinsă. Cum ţesătorii n Preston sînt spr,ijiiţi pr. c olecte 
de cîte un penny printre muncitorii n distriictele vecine -
Stalybridge, 01hm, Sto ckport, Bury, Witnell, Blickbum, 
Church-Parish, Acton, Irwell-Vale, Enfild, Buley, Colne, 
Bacup etc . -, muncitorii s-au convins că singurul mijloc de 
a rezista puterii nemăsurate a c apitaluli este unirea p ropri
ilor lor rîndui. La rîndul lor, magnaţii industriali dn Preston 
au trianis emisaii seoreţi cu sarcina de a zădici acţiunea 
de ajutorare a greviştilor şi de a-i detennina pe fabicanţii 
din Burnley, Oolne, Bacup etc. să-şi înohidă întrepinderile 
şi să provoaoe astfel o sistare gnerală a lucru.i. In unele 
lo curi, de pildă la nfield, supravegheto rii a1 fost obligaţi să 
comunke paitronilor numele iniţiatorilor mişc ării de ajutor 
reciproc ; drpt urmare, mulţi dintre organizatorii colectei au 
fost concediaţi. In tanp ce pe mnitoii n Preston fPOpulaţia 
muncitoare din împrejurimi îi î11denă să rămînă fermi şi 
uniţi, rp atronii din Pre�ton sînt înlîpinaţi cu apla:e furtu
noase de ceila:lţi fabicanţi, care îi premăresc ca pe nişte 
adevăraţi eroi i secolului. 

La Bury, lucrurile au lua1 aceeşi întorsătură 1ca la Pres
ton. La Bolton, mncitorii plăplIli au trs la sorţi penru 
a stabili care intre i să înceapă greva ; aflînd acest lucru, 
toţi patronii n acestă ramură şi-au î,chJS mediat între
prinderile. 

Afară de închiderea concomitntă a fabricilor, fibricanţii 
folosesc şi alte măsui comne. La Keighley, de exemplu, ţe
sătorti de la fabrka d-lui Lund au declarat grevă, oerînd mă
rirea salariilor ; cauza prinotpală a ncetării lucru.ui era fap
tu! că acest fabricant pl!tea munlitorilor mai Puţin decît 
primeau ţesătorii de la fabrica d-1lli mderton din Bingley. O 
delegaţie a ţes ătorilor a cerut să fie priită de d-l Lund, dar, 
atunci cînd s-a prezentat la lo cinţa acestuia, uşa i-a fo st 
trîntită p oliticos în nas . O siptămînă mii tîrziu, ncitorii 
d-lui Anderton au fost încunoştiinţaţi primtr-un aviz că sala
riile lor au fost reduse, şi anume salariul ţsătorilor u 3 pence 
la bucată, iar cel al dărăcitori1or de lînă icu 1 farthing la livră, 
aceasta pntru că între timp d-l Lund şi d-l ndeton încheia
seră o alianţă ofensivă şi defensiivă u scopul de a se rfi cu 
ţesătorii care lucrează la unul dintre i prin reducerea sala
riilor ţesătorilor oare lucrează Ja celălalt. n felul acesta, se 
crede, o ri ţesătorii d-lui Lund vor fi nevoiţi să :edeze, ori 
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ţesătorii d-lui Anderton vor trebui să declare grevă ; în cazul 
din urmă, povara suplimentară a unei noi greve va rpi gre
viştilor oice şansă de sprij in şi n felul acesta mnitorii de 
la ambele întreprinderi. vor i nevoiţi s ă  accpte reducerea 
generală a salariilor. 

In alte cazum, p atronii caută săişi asigure pij inul negus
torilor în lupta îpoiva munitorilor. Astfel, atnci cînd l 
urma unei rduceri de salarii au intrat în grevă muncitorii 
d-lui Ho rsfall, regele cărbunelui din Derby şi stăpinul celei 
mai mari mine in această lo cali tate, el a iZitat pe toţi mă
celaii, brutarii şi băcanii m îprejurimi de la care se apro
vizionau minerii şi a căutat s ă-i convingă să nu vîndă nim1c 
pe credit mncitorilor lui. 

n toate localităţle în care există o aso ciaţie „în scopl 
lichidării frămintărilo r în rîndurile mncitorilor " ,  patoii 
grupaţi în cadul ei au stabilit amenzi mi pentru membrii 
aso ciaţiei care ar încălca statutul igi lor sau care ar ceda 
în faţa revendicărilor „braţelor de mcă" . Asfel, la Man
chester, aceste ameni ajnq la 5.000 1. st., la Preston - la 
3.000 l. st. ,  la Bolton - la 2.000 1.  st. ec. 

Conlictul actual se caracerizează printr-o trăsătură care, 
mai mlt ca oricare alta, il deosebeşte de conflictele din tre
cut. In p erioadele premergătoare, de pi1dă în 1 832, 1 839, 1 840 
şi 1 842, ideea nei aşa-zise sărbători generale [general holi
day], idi·că a llei încetări ·gnerale şi simultne a lucrului în 
întregul regat, a fo st o idee preferată a muncitoilor şi a con
stituit marele ţel pre care ei năzuiau. De data aceasta, ca
pitalul este aoela care amennţă u o •concediere generală. 
Acum p atroii sînt aceia care încearcă să provoace închide
rea generală a fabicilor. Nu credeţi oare că in caz de succes 
aceasta ar putea să devină o experienţă foarte p rimej dioasă ? 
Nu cumva inteJţionează ei să Împingă poporul englez la o in
surecţie de elul celei din iunie 336 pntu a frînge spiritul 
său crescind de luptă şi a-l îngennchea pntru mulţi i de 
aici foainte ? 

Cu toate acstea îns ă sîntm lipsiţi de posibilitatea de a 
urmări mai îndeaproape simptomeJe războiulri civil! •care se 
coace �n Anglia, mi ales pentu ieă presa london.ză î11chile 
intenţionat ochii în faţa acesto r fapte importante şi abate 
atenţia Citiorilor si u tot felul de fleaicuri , ca, de pHdă, ban
chetul pe care d-l Titus Slt, unul intre prinţii ndustriei in 
Yorkshire, l-a dat cu ocazia inaugurăii palatului-fabrică Ce-i 
partine şi la care au fo st ospătaţi regşte nu nrnai risto-
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craţii in localitate, ci şi muncitorii sii. El a ridioat p aharl 
, .penru prosperitatea, snătatea şi feicira daisi mnci
toare " ,  dup ă m relatează presa din capitală ii.tarilor ei. 
Ceea ce nu i se spune iînsă este că, după oîteva ile, ţesătorii 
li, care fabrică ţesături de seiliînă, aiu fost înştiinţaţi despre 
o nouă reducere a salariilor lor, şi anume de la 2 şilingi şi 3 
pence la 2 şilingi şi 1 penny. „Dacă aceasta înseamnă sănătate 
sau prosperitate pnu ţesători - scrie la tre vicimele 
li în ziarul „People's Paper " - eu nl nu le doresc " .  

Aţi citit poate în „Times" c ă  o oarecare d-nă MacDonnell 
din Knoydart, Glengarry, urmînd exemplul dicesei de Suther
land, a încput „să-şi cureţe" moşiile p ntru a înlo•cui o amnii 
cu oi. Ziarul „People's Paper" , ÎnştiiJţat de n corespondent 
local, face UDmătoarea descriere plastică a acestei op eraţii 
malthusiene : 

„Pe proprietăţile acestei doamne locuia un anumit număr de aren
daşi săraci ; mulţi dintre ei nu erau în stare să-şi achite arenda, iar unii, 
după cum ni s-a spus, erau mult în urmă cu plata. De aceea doamna le-a 
poruncit tuturor să se care de acolo şi  ei au fost nevoiţi să-şi caute adă
post în păduri şi în peşteri, unde trăiesc sau, mai bine zis, mor de atunci, 
în tip ce caii d-nei MacDonnell se lăfăiesc în clădiri confortabile şi 
calde. In acelaşi timp ea s-a oferit să plătească arendaşilor izgoniţi dru
mul pînă în Canada, costul transportului fiind mai redus decît contri
buţia la operele de binefacere pentru săraci, şi le-a permis să-şi vîndă 
«mica» lor «avere», deşi ei nu au nici un fel de avere de vîndut, afară 
de hainele de pe ei, o masă stricată sau o pisică reumatică. n sfîrşit, 
le-a iertat arenzile neplătite, pe care oricum nu le putea încasa. Aceasta 
se numeşte «generozitate nobilă» " .  

Asemenea eva1ăi p ar a fi  n nou la ordmea zilei în 
reginile muntoase ale Scoţiei. el puţin aişa declară sir Char
les Fores, proprietar funciar din Scoţia, care scrie în ziarul 
„Times " că 

„creşterea oilor devine în prezent atît de rentabilă, incit crescătorii 
noştri de oi vor găsi orioînd că e mai avantajos să crească oi şi să plă
tească evacuarea tuturor acelor care le stau în cale" .  

Scris d e  K .  Marx 
la 7 octombrie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.904 
din 21 octombrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din lmba engleză 
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* Manifestul turc. - Situaţia economică a Franţei 887 

Lodra, marţi 18 octombrie 183 

Manifestul turc, adresat la 1 octombrie celor patru mari 
puteri ca document care s ă  justifice declaraia de război tri
m1sâ de sultan ţarului , este din toate punctele de vedere supe
rior uriaşei mase de documente oficiale care au inundat Eu 
ropa începînd in mai 1 853. 

Sultanul, se arată în manifest, n-a dat ocazie Ja ui n fel 
de diferende. După ce problema locur.lor sfinte a fo st rezol
vată, nu mai rmăsese nici măcar n pretext p entru iscarea 
unor diferende. n timp ce Rsi a  a Încălcat to ate tratatele, 
Turcia a epuizat toate mijloacele n vederea conilierii. După 
părerea puterilor înseşi, sultnul nu trebuia să sneze nota 
prinţului Menşikov. Cum s-a putut atunci presupune că el 
va accepta nota de la Viena care, n gneral, aproaip e că nu 
se dosebeşte de nota prinţului Menşikov ? Nota exlicativă 
a Conferinţei de la Viena nu putea schimba această stare de 
lucruri. Dacă Rusia a dat o nterpretare greşită paragrafelor 
clare şi precise ale tratatului de la Kuciuk-Kainargi, nu este 
o are riscant „să i se pună la îndemînă paragrafe vagi şi nebu
loase, care să .. i ofere un p retext serios ipenrru pretenţiile i la 
un p rotectorat religios ? " In afară de aceasta, modificările 
propuse de sultan au fo st pe deplin justificate prin explicaţiile 
publicate ulterior de Nsselrode. Ocparea Prinipatelor 
dunărene a constituit de la bun început n casus belli, şi acum 
Poarta a hotărît să o declare n casus belli. In consecinţă s-a 
cerut prinţului Gorceakov să evaueze p rovinciile dunărene. 
In cazul cind l termen de 15 zile de la p riirea acesti 
avertisment l va da n răspuns negativ, Omerpaşa va începe 
o stilităţile, reprezentanţii ruşi vor trebui să p ărăsească terito
riul Imperiuli o tman, ir relaţiile comerciale dintre cele 
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două ţăi vo r i Întrerupte. Totuşi vasle comerciale useşti 
nu vor i schestrate, ci vor primi numai ordinul să p ărăsească 
porturile turceşti. Srîmtorile vor continua să rămînă deschise 
pntru flota comercială a puterilor prietene. 

Acesta este 0conţinutul manifestului sultanuli. 
Ultimatumul Turciei a fost comunicat prinţului Gorceakov 

pe data de 9 ale acestei •luni. Aşadar, termenul pentru evacua
rea Principatelor expiră la data de 25. Ameninţarea cu înce
perea o stilităţilor nu trebuie însă înţeleasă textual, deoarece 
Omer-pşa nu-şi va p ărăsi desiur poziţiile Sale putenice 
pentru a-4 ataca p e  ruşi.  

In numărul de i eri al ziaului „Moing Hera1d " sînt con
fimate cele spuse de mine cu privire la mişc area armatei ruse 
spre apus ş1 la înţelegerea secretă care există, aşa cum o 
dovedeşte acestă mişcare, cu Austria *. 

Credinioasă vechiului sistm aiiatiic de înşelăcile şi ter
tipuri mărunte, Rusia mizează acum pe credulitatea lumii apu
sene pntu a răpînli zvonuJ că ţarul „tocmai trimisese n 
cea mi mare grabă un urier la Viena u declaraţia că ac
ceptă bucuros şi integral to ate condiţiile propuse de puterile 
meiato re" ,  dnd, in nfe.re, „a aflat despre declaraţia 
de rzboi a Porţii " .  AtJoi, fireşte, divinul stăpîn al ruşilor 
a rtras de îndată toate concesiile pe care le făcuse pînă 
atnci şi a exclamat : „Acum nu ne mai rămîne altceva decît 
rzboiul, un război pe viaţă şi pe moarte" (guerre a l'ou
tranice) . Reiese deci 1că ţaul a fostt siLrt de sultn să inre în 
război. 

Se spune că d-l von Bruck, intenunţiul austriac, ar fi în
trebat Poarta dacă intenţionează să p ropnă emigranilor poli
ii să fooneze o legine străină. Rşidpaşa a rspns că, 
deşi Porţii i se fac meru pmpJlJeri în acest ss, l nu a luat 
încă nici o hoitărî re ; dar dacă Turcia va i părăsită de aliaţii 
i, ea e va considera pe dep1in îndreptţită să folosească 
orice mijloace în ap ărarea sa şi să apeleze la serviciile emi
granţiJor politici împrăşti aţi în iferitele ţări din Europa. 

n zdarul „Consitutionnel" iim : 

„Avem tmeiuri să crdem că în momentul de fată, la Paris şi la 
Londra s-au şi priit mesaje oficiale din partea !naltei Porţi, în care 
aceasta cere ajutorul Franţei şi Angliei". 

* Vezi volumul de faţă, pag. 363. - Nota Red 
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Ziarele anunţă că împăratul Austriei * şi-a redus armata cu 
prope 1 00.000 de oamni. Adevărul este că 1 00.000 de oa
meni au plecat în permisie, dar ei pot fi rechemaţi în orice 
moment. Guvernul de la Viena a fost împins la acest pas, pe 
de o parte, de dificultăţile financiare, şi, pe de altă p arte, de 
speranţa ·că în felul acesta va găsi creditori. 

Pasajul de mai jos referitor la comeul de cereale l 
Franţei, extras dintr-un buletin comeril �ondonz, prezintă, 
dup ă p ărerea mea, intres pentru ciitor. : 

„Pe baza unei foarte ample corespondenţe, neprecupeţind nici un 
efort .pentru a stabili adevărata stare de lucruri, apreciem că în Franţa 
recolta de griu va fi în mdie cu o treime mai mică, variind de la n 
ţinut la altul, recolta cea mai proastă fiind cea din sud. E adevărat că 
ziarele aflate sub influenţa guvenului încearcă s ă  convinqă publicul că 
lucrurile nu stau chiar aşa, dar înseşi măsurile guvenului infirmă în 
suficientă măsură asigurările date de aceste ziare. Guvernul a dispus 
mai întîi ca lgile cu privire la navigaţie să fie mai puţin riguros apli
cate în ceea ce priveşte Anglia, iar după aceea a abrogat definitiv aceste 
legi. Apoi, a hotărît cu nticipaţie reducerea taxelor vamale, pe care 
scara mobilă le-ar fi redus a însă.şi, fixîndu-le la minimum (fără a ţine 
seama de împărţirea Franţei în regiuni cu tarife vamale diferite), şi a 
dSchis porturile rpentru vasele străine, scutindu-le de taxa pe tonaj. După 
aceea a acordat vaselor care transportă cereale libertatea de navigaţie 
pe toate rlurile şi canalele, iar societăţilor de cale ferată li s-a recomandat 
să fixeze tarife reduse la transporturile de mărfuri alimentare. Guvernul 
a declarat intrarea liberă în Algeria şi a permis vaselor algeriene de 
orice tonaj să navigheze în apele Franţei, a interzis exporul de cartofi 
şi leg=e şi nu s-a dat în lături de a se amesteca în mod arbitrar pe nu
meroase rpieţe în relaţiile dintre vînzători şi cmpărători. Toate acestea 
sînt ori simptome evidente ale unei recolte proaste, ori măsuri de precau
ţie cu totul inutile. De oîtva timp în comerţul francez se constată anu
mite perturbări. Şi aceasta nu din cauză că comercianţii din întregul im
periu ar avea îndoieli în ceea ce priveşte recolta, ci pentru că pasul 
Hreşit făcut de guven prin stabilirea preţurilor fixe la cereale i-a de
rutat atît de mult, incit se tem să încheie trazactii. Se ştie că imediat 
dpă publicarea decretului zburau în toate direcţiile telegrame prin care 
se anulau tranzacţiile cu cereale. Nu se poate prevedea ce urmări va 
avea în cele din urmă această măsură asu.pra preţurilor. Producţia to
tală medie de qrîu a Franţei este evaluată la 80.000.000 de hectolitri 
(aproximativ 28.000.00 de cuarteri). n ultimii 5 de ani, cea mai mare 
recoltă a fost de 7.00.00 de hectolitri, în 1 47, iar cea mai mică a fost 
de 52.000.00 de hectolitri, în 1830. Producţia de griu a crescut foarte 
mult în ultimii ani, dpăşind considerabil creşterea ppulaţiei ; faptul 
că în prezent rezevele de grîne sint complet puizate dovedeşte că 
populaţia se hrăneşte mult mai bine şi  că trăieşte în condiţii mai bune 
decit înainte. 

* - Fraz-Isif I. - Nota Red. 
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Tabelul de mai jos arată creşterea ppulaţiei şi a ,producţiei de griu 
în ultimii 25 de ani : 

Anii Populaţia 
Producţia medie anuală de griu pe perioade 

de 5 ani (în hecto l l  trl) 
1831 32.569.223 din 1827 pînă în 1831 57.821. 336 

1836 33.540.910 1832 1836 68.684.919 

1841 34.240.078 " 1837 1841 71.5 12.258 

1846 35.400.486 " 1842 1846 72.015.564 
1851 35.781.821 " 1847 1851 86.124. 123 

Creşterea cosumului proporţional cu creşterea populaţiei va face 
ca urmările recoltei proaste să fie şi mai grele, întrucît nu există in de
pozite rezerve vechi de gine care ar putea fi folosite şi, fireşte, nici 
rezerve de grîne importate•.  

mtenţiile sinistre ale claselor conducătoare in Anglia 
faţă de Turcia pot fi dduse din prediile d-lor Brighrt şi Cob
den la Edinburgh, din cuv.întărle lui Glastone Ja Manchster 
şi din aluiile fioute de unele ziare n s ensul că, .în cazul ni 
război ruso-turc, lordul Aberdeen va fi înlocuit de lordul Pal
merstIl, cavalerescul adversar al Ruiei. 

n prezent, [n coloanele �iarelor apar regulat ştiri despre 
anchete u pnivire la situaţia din închislli. Dn cele ieşite l a  
iveală pînă acum rezultă c ă  la Birmingham regimul d e  închi
soare prevede folosirea zgărzilor s au a torturării deinuţilor 
prin imobilizarea cu ajutorul unor lanţuri fixate de zid, la 
Leicestershire - scoabele de fier, iar la Hampshire - tor
tura mai puţin rafinată a înfometării. Şi „ aceasta se numeşte 
o ţară liberă I "  

Intr-unu1 din articolele precedente am aritat că aşa-zisa 
pace ÎlChiată cu Br"mania nu este deaît n aisiţiu şi că 
noile achiziţii tritoriale vor consit. o nefîrşită S1Să de noi 
complicaţii pentru cuceritorii britanii *. Intr-adevăr, ulimele 
ştiri sosite prin poşta de uscat anunţă că în Birmania partidul 
războiuli se intreşte, că noile teritoii sînt literalmente 
invadate de bae mari de briganzi, aiţîţate de guvenul din 
A va, care fac necesară o sporire ooniderabilă a forţelor ar
m ate la Prome, şi că 1 1n rlndul trupelor Hnice bîntuie boli 
şi se manifestă o puternică nemulţumire, iar locuri indicate, 
din punct de vdee sanitar, pentru barăi n-au putut i încă 
găite" .  

* Vezi volumul de tată, pag. 2 1--215. - Nota Red. 
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Atituinea de neglij enţă ruşinoasă a oîrmuitor.lor britanici 
i Indiei faţă de tot e prirveşte lucrările de iigaţie a dus in 
nou n districtul Pana l a  izbucnilrea obişnuitei pideii de 
h oleră şi la foamete, ca urmare a seceti prelunite. 

Dintr-un raport apărut de curînd extrag următoarele 
date referitoare la naufragiile unor vase b ritanice şi străine 
în apropiere de ţărmurile Regatului Unit : 

Vase scurun- Numărul 
Vase date din cauw Vase Victime total al 

An ii  naufra- pă trunderll îm potmo- omeneşti naurra-
g!ate apel sau a cioc- !!te glii or 

nirllor 

1850 277 84 304 784 681 
1851 358 - 343 750 701 
1852 - - - ciroa 900 1.100 

Numărul total de naufragii pe 3 ani . . . . . · 1 
Victime omeneşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 434 

2.482 

Scris de K. Mar: 
la 18 octombrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.912 
din 31 octombrie 1853 

Semnat : K a r  1 M a r  x 
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* Arestrea lui Delescluze. - Danemarca. -
Austria. - ,,Times 11 despre perspectivele 

unui război cu Rusia 

Londra, vineri 21 octombrie 1853 

Dintre arestările efectuate în limul trnp la Pais, cea 
mai importantă este aceea a d-Jui Delescluze, secretarul parti
cular al d-lui Ledru-Rollin. l fuese triis la Paris într-o i
siune secretă şi, dpă cum se anunţă, asupra sa au ost găsite 
documente compromiţătoare. Este de neînels cm de s-a 
putut încrede d-l Leu-Rollin într-un om care n-a risipit nici 
pînă astăzi bănuiala care plana aupra lui că r fi trădat în 
1 848 legiunea belgiană în faimoasa facere de la Risquons
Tout 938• 

La Copenhaga n coup d'etat * pare inevitabil, deoarece 
uvenul nu este dispus să facă concsii, iar folketinguJ s-a 
pronunţat împotriva abrogării constituţiei actualmente în vi
goare atîta timp cit uvernul nu îi va supune p ropriul său 
proiect de consituie pentru întreul regat danez. A ieşit la 
iveală că există două proiecte sparate pentu ducaitele Schles
wig şi Holstein. Ele nu sînt decît işte imitaţii neizbuite ale 
organizării vechilor diete provinciale prusiene : reprezntrea 
şi-o .îpart între ele cîteva „stăi " ,  drpul de a alege este în 
funcţie de posedarea unei proprietăţi funciae, iar exeritarea 
acesi drept ste îngrădită de condiţi.a „domiililui perma
nent" în cirumscripţia electorală respecivă. Dintre paragra
fele acestor const:tuţi, cle mai dne de relevat sînt n 
număr de două, intre care unul prive ază judecătoriile de 
vechiul lor drept de a anula hotărîri adinstraive, iar al 
doilea liseşte de dreptul de vot orice persoană compromisă 
prin participarea la luptele revoluţionare in 1 848-1 850, indi
ferent dacă uJtrior a fost ni siată sau 11u. 

Am mai arătat în ultimul meu aricol că decretl austriac 
cu priire la rducerea amati urmărea nIli să momească 
pe ;reitori ; am însă, cînd a disprut orice speranţă de a 

* - lovitură de sta. - Nota Trad. 
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obţine un împrmut, cînd guvernul dclară că nu a aVllt nii
odată ntnia să ontracteze un împumut şi cînd a recurs la 
o nouă eiiine de bani de hîrtie, sintm informai că 

„nu se iau nici un fel de măsuri pentru aducerea la îndeplinire a 
decretului imperial referitor la rducerea armatei şi că, dimpotrivă, toţi 
generalii care comandă trupe în Lombardia, în Ungaria şi în Croaţia au 
cerut întăriri ţinînd seama de starea de pirit a populaţiei din aceste 
ţări". 

In legătură u acţiunile dpăratului Rusiei în impul recen
telor sale iiite la 01miitz şi Berlin, n corspondent in Pais 
al iarului „Moning Post" s crie umătoarele : 

„Principalul scop urmărit de ţar a fost încheierea unei noi alianţe 
între puterile nordice ... Pentru a învinge rezistenţa Prusiei, el nu a lăsat 
nefolosit nici un argument, aş spune nici un mij loc de mituire, decla
rîndu-se gata ca, în caz că i se va permite să invadeze şi să păstreze 
teritorii turceşti, să renunţe în favoarea Prusiei la ocuparea Varşoviei 
şi la dominaţia militară asPra Poloniei". 

n c eea ce piveşte iformaiile cu privire la viotoriile ruşi
lor asupra lui Ş ail, şiri sosite la Pris arată c ă  este Vrba 
de simple nscii, întrucît în Caucaz nu au mi aut loc 
nii un fel de lupte din luna mai, oind Şamil a obţinut victoria 
de la Mendoh şi cînd au fost respinse încercările ofenive ale 
ruşilor pe rîuJ Malka. 

„înţelegem foarte bine de cită Popularitate s-ar bucura un război 
dus, în interesul polonezilor sau al ungurilor, împotriva Rusiei, chiar 
dacă pentru amestecul nostru nu ar exista alt temei decît smpatiile po
litice„. Dar un război în intersul turcilor nu-l înţelegem•. 

Astfel cria „Tmesu la 12 octDbrie. O săptămînă mai 
tîrziu iiim în acelşi ziar : 

„Prima ciocnire dintre armatele engleze şi ruse ar 1nsemna un sem
nal pentru revoluţie pe tot c ontinentul, şi noi nu considerăm în nici un 
caz imposibil, cum, de altfel, nu considerăm ii condamnabil, ca un 
asemenea cosiderent să fi trecut din cînd în cînd prin mintea c onducă
torilor noştri aristocratici, plutocratici, despotici şi de orice alt fel, nu
mai democratici nu... Trebuie să chibzuim bine înainte de a porni un 
război împ otriva Rusiei fa apărarea suveranităţii nominle a Turciei asu
pra unor provincii în fJt indpendente, pentru că dacă procdăm astfel 
provocăm o răscoală în periul austriac •. 

Prin mare, Anglia nu trebuie să ponească război împo
triva Rusiei ba pentu că, prcdînd asfel, i-ar apăra pe turci, 
în loc săi ipe�e pe polonezi şi pe uni, ba pnru că orice 
rzboi în inteesul Turcii ar fi în acelaşi imp n război în 
interesul polonezilor şi l ngurilor I 

29* 
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iaul „Presseu din Viena lunţă că sultnl i-a oferit lui 
Abd-el-Kadîr un post de comandă în armata turcă în eventua
itatea unui Tăzboi împotriva Rusiei. Tratativele au ost dse 
prin şeik-ul!islam, iar emirl s-a declarat ispus să intre în 
seviciile Turciei cu condiţia să se ceară în prealabil aproba
rea lui BonapMte. I se prpne postul de com.ant al arma
tei tureşti in Asia. 

Soris de K. Marx 
la 21 octombrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune " nr. 3.917 
din 5 noiembrie 1853 
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Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



453 

Friedriich Engels 

Deplasările armatelor în Turcia 

ln ultml timp, pe teatrul de operaţi miiitare din Turcia 
au avut Loc tteva importante miişcări de trupe care ne dau 
posibilitatea să aprecim mai clar poziiile şi planurile celor 
două p ăiţi. Ruşii - vobim in pimul rînd despre ei rpentru 
că i sînt partea care at:că şi deci este de presupus că iniţiativa 
le aparţine - coninuă să-şi erli.dă liia de operaţii spre 
apus. O brigadă după alta a fost trimisă în direcţia V.dinuli, 
în susul Dunării ; şi în prezenrt se p oate spune că fronl ar
matei ruse se întinde de la Calafat, aşezat în faţa Vidinlui, 
pînă la Oraş, în faţa Hîrşovei, ameninţînd astfel în egală mă
sură drumul spre Constaninpo. şi mul spre Serbia şi Ma
cedonia. Chiar dJPă p"ima işore spre Galatit devenise des
tul de clar că ruşii vor pune la cale o invazie în centrele cu 
poplaţie slavă şi greacă ale Turiei. Toodată, pond e la 
aceste mişcări de tpe, se putea presupune că planul de cam
p.ie prevede acţiuni d efnive şi simple demonstraii pe 
dumul direct spre Contantinopol şi enrgice aicţii ofensive 
.pe drumul spre Soia, prm şi n Serbia şi în Maoidmia. 
D ar atunci cînd aveau loc aceste mişcări, turcii nu declara
seră încă război . Acest veniment s-a produs înre tp şi, 
ipă cît se p are, l-a făcut n aşa măsură p e  ţar săşi iasă in 
fire, încît el va impune, pobabil, tupelor sale aciiui mult 
mi nerice decît erau de aştptat pînă acum. Nu nuni că 
în fruntea forţelor ruseşt. a fost ps .prnţul Paskevi, dar se 
mai spune că el va aduce cu sine 40.000 de soldaţi din arma
ta staţionată în Polonia, considerată cea mai bună din Rusia 
după gardă şi unităţile de grenadieri. Asemenea întăriri r 
asigura forţelor ruseşti o superioritate de natură să îndreptă
ţească ac'ii ofensive atît pe Dunărea de ss cit şi de jos, 
în acelaşi imp ele putînd i privite c a  o onrtrapndere a tru
p elor frnceze şi englze care, dpă um s e  aude, s-ar prea 
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că vor i ise în ajutorul Turcii. In orice caz Îlsă aceste 
întăriri ruseşti nu pot ajunge la Dunăre atît de repede încît 
să mai poată pa"ticipa încă n anul acesta la peraţii. De la 
Varşovia pînă la Bucurşi, prin Dubno, Hoin şi Iaşi, este o 
istanţă de 800 de mile, prin ţinutui în care rmata nu poate 
străbate ma.i mult de 8-1 0 mile pe zi. Aşadar, aceste trupe 
proaspete îşi vor putea ocupa poziţiile abia peste trei luni, 
adică la î.nceputul lnii ianuarie, şi, dacă ţinem eama de ano
timp , marşul lor va dura, probabil, şi mai mult. Di pînă la 
începutul campan�i de primv"ă aceste trupe vor rmîne, 
dpă l se vede, u totul 1în afara operaiUor militare. 

Forţele useşi staţionate în prezent în Principaele dună
rene sînt evaluae la 1 30.000-150.000 de oameni. Dacă prsu: 
punm că din cauza bolilor şi dezertărilor ele nmră cu 
20.000-30.000 de omni mai puţin, ele rmîn totuşi din pnct 
de vedere nric superioare forţelor turcşti care le stau 
în faţă. Pe dnd forţa numerică a trupelor ruseşti o puem 
aprecia numai ţinînd seama de numărul de iizii şi de brigăzi 
rmie tn Turia şi de efectivul oiil al acestor ităţi, efec
il trupelor turceşti de pe Dnăre este foarte ne nsut 
din relatările ofiţerilor englezi, francezi şi piemontezi trimişi 
acolo de guvenele lor. Şi toate aceste relatări coincideau în 
aprecierea că, ciar după sosirea tupelor n Egipt, amata 
aivă a turcilor, comandată de Omer-paşa, nu număra mi 
mult de 1 1 0.000 de ostaşi, n care numai 80.000 n cadrul i
tăţilor regulate. m spatele frontului acstor trupe, la Adia
nopole, era în curs de formare o allată de rezervă, care tre
buia să fie alcătui tă din 80.000 de soldaţi din redif (soldaţi 
bătrîni rechemaţi sub anne) , dar nu dispunem de informaţii 
i gure in legără cu această zervă. Este deci n fapt că, n 
ziua în care se va trage primul foc de armă, Omer-paşa va 
comanda o armată inferioară n punct de vedere nlDeric 
amatei adversaruli său şi că, n afară de cazul cînd acest 
adversar va comite greşeli grave sau el însuşi va conduce 
amata în mod ireproşabil, iic nu-l poate salva de la în
frîngere. 

Avem infomaţii la fel de precise u privire la dipozitivul 
şi pregăirile de apărare ale turci.lor. Ei au constuit tri linii 
de fortificaţii : prima - pe Dlăre, pntru a Împidica tre
cerea ei de către duşman ; a doua - de la Vama la Şumla ; 
a treia - la cîteva mile în spatele celei precedente, pe rîul 
Kmik, unde se află fortăreaţa care apără trecătorile peste 
mnţii Balcani. După cum le descriu ofiţeii străini, aceste 
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fortiicaţii sînt atît de folllidibile, incit orice încercan ale 
dumanuli de a pne stpînire pe le snt, par-se, sortite 
unui eşec. Cu tot respctul nostru pentru importanta artă a 
fortiicaiilor de cîmp şi pentru competenta oiţerilor care au 
făcut această descriere, ne p ermitem Să remrcm că aseme
nea păreri trebuie cîntărite u cea mai mare irspecţie. 
Cite foificaţii de cîmp socotite inexpugnabile n-au fost cuce
rite, după cîteva salve de itralii, la primul asalt I Şi cine nu 
ştie că cele mi renumite fortificaţii de oîmp construite vre
odată - liniile de la Torres Vedras 339 - au fost puteice 
nu pntru că au pemis o rezistenţă pasivă, ci pentru că 
Wellington ispnea de 1 00.000 de oameni p entru apărarea 
lor, în p ce Massena nu avea decît 30.000 de omeni pentru 
a le atica I Unele fortificaţii e cîmp izolite, de pildă, în tre
cătorile prin mnţi, nu arareori s-au dovedit cit se poate de 
folositoare ; dar în condiţile modene nu .s-a întîmplat nici
odată ca o armată dlspunînd de forţe supeioare, comandată 
de un �neral iscusit, să ie învinsă într-o bătălie generală ca 
urmare a rezistenţei pasive asiurată de forificaţi de cîmp. 
In afară de aceasta, aproape totul dJinde de felul um sînt 
apărate fortificaţiile de împ ; trupe insuficient de discipli
nate sau u desăvîrşire neisciplinate sînt de prea puţin folos 
în dosul parapetului fortificaţiilor atunci cînd asupra lor se 
revarsă o grindină de mitralii. 

Dar să vdem care sînt cele ri lnii de apărare fortifi
cate de turci. Pima este cea de-a lungul Dnăii. Sensul forti
ficării liniei Dunării nu poate fi deoît de a construi fTificaţii 
care să-i împiice pe uşi să treacă acest fluiu. Lngimea 
Dunării de la Orşova pînă la mare este de proape 600 de 
mile ; pentru a construi fortificaţii eficiente pe toată această 
lungime şi a le :înzestra u gaizoanele necesare, ar i nevoie 
de efecive de şase ori mai mai deci.t cle de care dispune 
comandamentul turc, şi, chiar dacă le-ar avea, el r face cea 
mai mare greşeală dacă le-ar utiliza în acest scop. De aici se 
poate trage concluzia că acestă primă linie de fortificaii 
reprezintă numi cîteva lucrăi de apărare între Rusciuc şi 
Hirşova, care pot face mai dificilă trecerea Dunării, dar nu 
pot s-o împiedice efeiv. 

A doua inie, de la Şumla la Vama, este aceeaşi poziţie 
pe care rii au fost înfrînţi în 1 829 şi nde vor fi, fără îndo
ială, din nou zdrobiţi dacă p'imesc aii bătălia hotămtoare. 
Se pare că această poziţie prezintă avanrtaje excpţionale pen
tru apărare şi că poate i cu uşuinţă întărită considerabil pe 



456 Friedrich Engels 

cale ai.fiială. Linia de pe rîul Kmcik, fo spatele celi de la 
Vama la Şumla, pare să fie şi mai pu:erkă şi oferă avantaj e 
n sensul că nmicul va fi nevoit să lase în urma sa o parte 
din upe pntu blocarea fortreţelor ainite. Amîndouă 
liniile au însă n dezavantaj srios : în patele frontuli lor 
există o trecătoare înstă, ra cale de rragere posibilă. 
Pntu o amată iferioară . punct de vdre numric acest 
dezavntaj cintărşte mai gru deoît toaite avantajele. De 
acea ar i o greşeală flagrntă dacă o aemenea armată ar 
pimi aici o bătălie, în afară de cl oind nu r fi tot atit de 
sigură cm erau englelii la Waterloo că, în momentul hotărî
tor, du11anl care tacă va i lovit m flanc de o armată 
aliată 340• 

Nu avem posibilitatea să apreciem în ce fel intenţionează 
Omer-paşa să folosească de fapt aceste fortificaţii. Fără îndo
ială, el îşi dă foarte bine seama că rolul său în război va fi 
mai als defensiv i de acea procedează foate just întărin
du-şi poziţiile de apărare in toae ijloacele p e care i le 
pune la dispoziţie arta fortificaţilor. Nu ştim dacă el intenţio
nează să-i sperie pe ruşi cu aceste fortificaţii şi să-i silească 
să renunţe la trecerea D.ării n punctele de ne Constni
nopolul ar i cel mai direct meninţat sau dacă se gîndşte să 
pimească aici o bătălie hotăriîtoare. Se pune că el şi-a dispus 
armata în aşa fel, incit, în orice punct în direcţia Şumla ar 
trece uşii fluiul, să fie totdeauna gata să atace unităile 
avansate ale ·coloanei lor pinipale şi să le zdrobească 
înainte de a putea pri întăriri. ln ace� caz, a doua linie de 
fortificaii ar oferi turcilor o retragere asigurată dacă opera
ţia n-ar i încununată cu succes. Adevărul este însă că o mare 
b ătălie defnsivă pe oricare dintre aceste trei inii r fi o gre
şeală ; căi ori ruşii îşi vor concentra toate forţele pentru atac, 
şi atunci şansele de succes ale lui Omerpaşa nu vor fi decît 
foarte reduse, ori ,le vor împărţi, şi atuni el va trebui să 
părăsească liiile sale fortificate pentu a ataca una dintre 
coloanele lor. Cea mai bună folosinţă pe cre r puea-o da 
acestor fortificaţii şi  singura corespuzătoare istemului mo
den de ducere a războiului ar fi de a face din ele o bază 
provizorie de aciuni fnsive, pe care să le întrprindă împo
triva unor coloane rusşi izolate atunci cînd acestea ar trece 
Dunărea, de a împiedica înaintarea ruşilor pin apărarea mai 
mult sau mai puJin îndîrjită a fiecărei Unii şi de a ţine, cu aju
torul Jiniei a treia, principalele trecători din Balcani atît timp 
cit se poate face acest lcu fră a pimi 10 bătlie generală. 
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Totodată, nu se poate nega că orice armată, şi mai als mata 
t:ă, ar fi profund demoralizată dacă r trebui să abando
neze aceste fortiicaţii fără luptă ; căi dacă nu poate rezista 
pe meteele şi în traşee, ani cum să-i bată p e  ruşi în 
omp dschis 1 ;a judecă întotdama sodatul de rînd, mai 
ales dacă nu este incă îndeajuns de învrţat u siplina. De 
aceea, dacă fo1icaţiile despre care este vorba au într-adevăr 
mportanţa ce i se atibuie, sîntem s[ să le osiderăm mai 
primej dioase ntru turii înşişi deaît pentu i. 

Dar oare ruşii nu s-au fortiicat şi 'i in Valahia 1 Desigur, 
dar situaia lor este diferită. Ruşii sînt cei care aitacă ; forti
icaţiile lor servsc numai ca să le acop ere retragrea, în 
cazul ni eşec; şi să îngreuieze 1.ăirea ; iar calea lor de 
retragere este străbătută de patru cursui de apă, aşezate 
nl după alul, formînd tot atîtea lini de apărare. Aeste 
linii sînt : Dunărea, Argeşul, Buzăul şi Siretul. Aici există 
oniţi minunate p entru forificaţi intermediare. Acestea 
sînt liniile de apărare naturale care, pentru o armată europeană, 
nu constitie un obstacol în calea etragerii, dar care prin 
perfecţionări artificiale neînsemnate pot deveni un obstacol 
serios în calea urmăritorilor. Şi, eea ce este cel mai important, 
uşii nu au intenţia să p rimească ii o bătălie generală avînd 
în spatele lor o singură linie de retragere. up ă cîte puem 
noi apreia, fortificaţiHe ruseşi corepnd, fără îndoială, 
sistemului european de ducere a ră'boiului, în timp ce fortifi
caţiile turceşi au mai als n ·caracter asiaic. Aceeaşi lipsă 
de chibzuinţă caracterizează şi ispozitivul general l trupe
lor turceşti. Pentru apărarea Constantinopolului, turii şi-au 
concentrat forţele în juul dmului cel mai STt care duce 
spre acest oraş, în timp ce ruşii , după m se vede, intnio
nează să�şi îndrpte primul atac nu împotriva Constantino
polului, i împotriva p ărţii centrale a pennsulei, unde stăpî
nirea turcă este mai vulnerabilă ·ca în orice altă parte şi pe 
unde, la urma umei, tree drumul cel mai s curt p e care se 
poate dplasa armata rusă spre c apîita1a Turciei. 

De altfel există o Împrejurare care nu trebie să fie uitată. 
Armata rusă este şi a fost întotdeala înceată şi prudntă în 
dplasările sale. Este foarte probabil că în impul ieii ea nu 
va acţiona. S-ar putea să aibă loc unele iocniri, na sau cea
lltă dintre părţi căutînd să pună stăpînire pe unul dintre 
ostroavele Dunării. Dar în afară de cazul cînd ţarul ar da 
ordin să se desfăş.oare aii extraordinare - iar un astfel 
de ordin ar i, dup ă toate probabilităţile, zădănicit de p asi-
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itatea şi pedanteria generalilor săi - este puţin probabil ca 
înainte de virea pimăverii să aibă loc manevre hotărîto.re. 
Trecerea Dunării, ce-i drpt, e poiblă, dr Balcdi nu pot i 
treuţi, i ar înre fluviu Şi lanţul de munţi poiţia armati ruse 
ar i cit se poate de periuloasă. • 

Inre timp, trcii şi-au triis flota la Vana. Amiralul 
Slade, un englz, omandantul acestei flote, pafe plin de opi
im. Dar şi asta este n pas foarte riscant. E drept că flota 
rusă pare să fie infioară flotei turceşti sub toate raporturile, 
afară de el numeric ; dar atîta ip cît şii au de două oi 
mai multe tnuri şi vase de inie decît turii, aceştia din umă 
nu se pot ngaja într-o luptă în fara bătii bateriilor lor de 
coastă. Şi dacă şa stau lucrurile, flota lor r aea o poziţie 
mai sigură şi mai avantaj o asă dn Bosor, unde este puţin pro
babil ca ruşii să încerce s-o blocheze. La Vama, flota turcă 
riscă să fie complet .mobilizată, în imp ce în Bosfor şi-ar 
păs:ra libertatea de acţiune şi ar putea fi folosită pentru expe
diţii la Trebizonda, spre coasta Caucazului sau împotriva 
unor baze ale floti usşi. 

Deci, viînd-nevrînd, sîntem sil'iţi să recunoaştem că ruşii 
sînt superioi turilor în toate privinţle. Viitol va arăta 
dacă Omer-pşa, care este indiscutabl n comandant cpabil, 
va �buti să schimbe raportul de forţe datoită calităţilor sale 
personale. Dar b ătrînul Paskevici, deşi domol, este tot;;i n 
:neral cu experienţă şi nu se va lăsa dus u uşrinţă. 

Scris de F. ngels in jurul 
datei de 21 octombrie 1853 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.919 
din 8 noiembrie 153 
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Friedrich Engels 

Războiul sfînt 

Pe Dunăre a început, în cele din urmă, războiul - un 
război al fanaismului religios de ambele p ă�, un război pen
tu atingerea unor scopi mbiţioase radiţionale în ceea ce-i 
priveşte pe ruşi, n război p e -aţă şi pe moarte în ceea ce-i 
priveşe pe turi. Dpă cum era de aşteptat, Omer-paşa a 
început pimul advăratele o stilităţi. Era de datoia lui să 
demnstreze intr-un fel sau altul hotăîrea de a alunga cu 
fora armelor pe cotrop itori de pe teitoiul Imperiului oto
man. Nu este însă cîtuşi de puţin sigur că ar fi trecut Dun ărea 
cu 30.000 piînă la 50.000 de oamni, m glăsuiesc zvonuri 
pmvenite de la Viena ; dacă a făcut-o totuşi.  există motive 
de a considera că a comis o greşeală fatală. Malul p e  cae îl 
părăseşte îi oferă o poziţie bună şi ample posibilităţi de ap ă
rare ; pe malu1l pe care vrea s ă-l o cupe, el va avea pentru ofen
sivă mai puţine forţe decît maicul, iar în caz de înfrîngere 
căile de retragere îi vor fi tăiate. De aceea ştirea că ar fi trecut 
Dunărea u asemenea efective trebuie pusă la îndoial ă pînă 
oind vom prii relatăi mai preise. 

Dacă în Europa războ1ul a început în împrejurări d efavora
bile urilor, în ASia situaţia este alta. Acolo teritoriul din 
zona de graniţă d intre Turcia şi Rusia se împarte din pnct 
de vedere militar în două teatre de operaţii net deosebite. 
Un lanţ de munţi, sau mai bine zis un şir de l anţuri muntoase, 
leagă Caucazul cu podişul Armeniei centrale şi fomează cum
păna apelor între rîurile care se varsă în Marea Neagră şi 
rîurile Arax şi Eufrat, dintre care primul se varsă în Marea 
Caspică, �ar cel de-al doilea în golful PeSic. Aceit lanţ, care 
înainte vreme despărţea Armenia de Pont, pară astăzi cele 
două ţinuturi disincte nde va trebui să se desfăşoare răz
boiul. Format din stînci abrupte şi aproape golaşe, el este 
străbătut de foarte puţine drumuri, dintre care mai importante 
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sînt două, şi anume drumurHe .care duc de la Trebizonda şi 
Batum spre Erzerm. Prin urmare, pentru oice scopuri ili
tare aceste .ăli pot fi considerate aproape de netrecut, 
şi a•ceasta oigă pe ambii adversai să ţină de o parte şi de 
alta a munţilor fomaţii militare separate, care vor opera ma� 
mult sau mi puţin independent unele de altele. 

Ţinutul de pe ţ ărmul Mării Negre este străbătut de nume
roase rîuri şi torente de munte, care formează tot atîtea po
ziţii militare de apărare. A:Jît ruşii cît şi turi posdă în punc
tele impoitante posturi întăite. n cest ţinut în general acci
dentat (numai valea rîului ion formează un fel de şes) s-ar 
putea duce cu mult succes un răzoi de apărare împotriva 
unei amate numeric superioare (deoarece, datorită munţilor, 
sînt foarte puţine poziţiile care r putea i învăluite pe uscat) , 
dacă aceasta din mă nu va coopera u unităţi le lti rs
pective. Apropiindu-se de coastă şi debaroînd la nevoie tupe 
în flancul duşmnulu'i, în timp ce armata îl angaj ează în lptă 
frontal, flota ar putea să învăluie una după alta toate acste 
poziţii putenice şi să neJtralizeze, dacă nu chiar să distrugă, 
întă.tuile, care nu sînt prea impunătoare ii de o pate, 

.ii de cealaltă a graniţei. Aşidar, litoralul Măii Negre apar
ţine aceluia care este stăpîn pe mre ; cu alte uvinte, dacă 
flotele aliate nu vor coopera aciv cu turcii, litoralul va apar
ine, dup ă :oate p robabilităţile, ruşilo r. 

Ţinutul aşezat mai spre interior, pe versantul opus al 
munţilor, CPrinde teritoriul e care se află izvoarele Eufra
tuli, Araxu1ui şi Kuei. De o p arte a graniţei se întinde pr
vincia turcească Armenia, de cealaltă - povincia usescă 
Gruzia. Această regiune este şi ea extrem de muntoasă şi în 
general inacc esibilă armatelor. Erzerum de p artea turcescă 
şi Tiflis de partea rusească pot i considerate drept cele două 
baze nemijlocite de operaţii a căror pierdere ar atrage după 
sine 'în mod inevHaibil pierderea întregu reii înconjură
toare. De aceea, luarea cu asalt a Erzerumului de către ruşi a 
hotărî1 denodmîntul 1cmpaniei din Asia în 1 829 341 •  

Dar oeea ce este pentru una din p ărţi baza neijlo cită de 
operaţii, va fi pentru cealaltă obiectul nemijlocit al opera
ţiilor. De aceea drumurile care leagă Tiflisul şi Erzermul vor 
constitui linii de operaţii pentru ambele p ărţi . Există trei du
muri : unul de-a lungul C'rsului superior al Kurei, prin Ahal
ţih, altul de-a lungul ursului superior al Araxu!i, prin Ere
van, al treilea, între pimele două, traversează mnii şi duce 
pre Kas . Atît de o p arte a fronierei cit şi de celaltă, oate 
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acste drumuri sînt străjle de oraşe şi posuri întărite, şi r 
i gu de spus care este mai avantajos pentru turi şi care 
pnu ruş'i. E de ajuns să spunem că drumul prin Ahalih ar 
fi pentu trupele tu-ceşi drumul cel mai drept spre regiunile 
răsculate ale Caucazului, dar în înaintarea lor aceste trupe ar 
putea i învăluite de unităţile ruşi care s-ar îndrepta de la 
Batum, prin valea CiorohuJi, spre Oltu şi Erzm. Drumul 
in Barn se uneşte u cel din Tiflis la un punct situat la o 
depărtare de numai 1 5  ile de Erzerm, astfel că trupele 
rusşti care ar dnanta în direcia amintită ar ava posibilita
tea să taie comuicaţiile turcilor şi, dacă ar i desl de puter
nice, r putea chiar să cucerească ErzeIlul, ale ci întăi
ui sînt de tip pur asiaic şi nu pot constiti un obstcol 
serios. 

Prin urmare, de ambele părţi ale munţilor, poziţia-cheie a 
teatruJui de operaţii din Asia este oraşul Batum ; avînd în 
edere această împrejurare, cît şi importnţa comerială a 
oraşului, nu este de mirare că ţarul s-a străduit întotdeauna 
să pună stăpînire pe el. Şi nu nmai aît : Batum este cheia 
teatrului de operaţii in întreaga Turcie asiatică, deoarece 
domină ingurul drum praicabil care uneşte reginea de 
coastă cu interi0rul ţării, drum care ocoleşte toate poziţiile 
urceşi n faţa Erzerumului. Şi intre cele două flote din 
Marea Neagră, aceea care îşi va slli adversarul să se retragă 
în porturile sale va fi stăipînă şi pe Batum. 

Ruşii îşi d au seama prea bine de importnta acesi punct. 
Ei au trimis pe uscat şi pe apă întăriri pe coasta Transcauca
ziei. Cu puţin imp în urmă se putea crede că turil, mi slabi 
în Europa, deţin o superioritate considerabilă n Asia. Se 
relata că Abd�-paşa, comandantul armatei urceşti din Asia, 
ar avea Slb comanda sa 60.000, 80.000 sau chiar 1 20.000 de 
oamei, şi 1că ii de beduini, kurzi şi alte trpe nereulate 
formate din războinici s-ar aduna în fiecare zi sub steagurile 
lui. Se spunea că s-ar fi pregăit arme şi muniţii penu răscu
laii in Caucaz şi că, de îndată ce războil va i declarat, 
trupele turceşti vor pătunde pînă în inima acestui centru de 
reiistenţă împotriva Rusiei. In legătură cu aceasta trebuie 
rătat ,că este puin probabil ca Abdi-paşa să aibă sub co
mnda sa tue egulate u un efeciv mai mare de 30.000 de 
oami şi că, înainte de a ajunge în Caucaz, el va trebi să 
facă faţă u aceste forţe - şi numai cu aceste foţe - împo

·trivirii lldîrjite a batalioanelor ruseşti. Călăreţii săi dii 
şi kurzi pot fi folosii de minune p enru acţiuni militare în 
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munţi, penru a sili pe rşi să-şi fărîiţeze n mare măsură 
trupele şi pentu a slăbi astfel foţele lor principale ; i pot 
pricinui mari pagube satelor de gruzini şi de colonişi uşi 
de pe teritoriul rus şi chiar să stabi'lească un fel de legătură 
secretă u muntenii din Caucaz. Dar succesul tpelor nere
gu,late va i foarte efemer dacă trupele regu1late ale lui Abdi
paşa nu vor fi în stare să bareze drumil de la Batum 1la Erze
rum şi să  drobească nucleul armatei active pe care vor 
izbuti s-o concentreze ruşii. In vremurile noastre, succesul 
oricăror operaţii mimare efctuate de ră:siculaţi sau de trupe 
neregulate împotriva unei puteice armate regulate nu ese 
posibil fără spijinul unei amate regulate. Poziţia turcilor la 
această frontieră este imilară u aceea a lui Wellington în 
Spania, şi rămîne de văzut dacă Abdi-paşa va şti să-şi folosească 
resursele la fel de ne CIl a ştiut să le folosească generalul 
englz în faţa ni duşman oare îi era net SlPerior în eea 
ce piveşte dJcerea războiului u :IPe regulate şi care is
punea de mult mai multe mijloace în acest sp. In 1 829 
tupele ruseşti din Asia, conentrate în faţa Erzeumului, nu
mărau ·în total 1 8.000 de oameni ; ţinÎnd seama de îmbunătă
ţirile aduse de atunci armatei turceşi (deşi asupra părţii sta
ionate în Asia ele s-:u răsfrînt într-o măsiă mult mai mică) ,  
considerm c ă  ruşii a r  arvea şanse n e  de sus dacă în 
prezent ar putea să concentreze în acelaşi lc o foţă de şoc 
de 30.000 de oamei. 

Cine ar putea să prezică în momentul de faţă dacă vor iz
buti sau nu, dnd în privinţa armatei ruse din Asia există şi 
mai puţine date demne de crezare şi se irăspîndesc şi mai 
multe zvonuri dcît despre armata rusă din Europa ? Oficial, 
efectivele complete ale aII1atei din Caucaz se ridică la 200.000 
de oamei ; 2 1 .000 de 1cazaci din regiunile Mării Negre au 
fost trimişi spre graniţa turcă ; se afirmă că mai multe divizii 
au fost îmbarcate şi tiise pe mare de la Odsa la Rdut
Kale, pe coasta Cauazului de sud. Dar este îndeobşte cunos
cut că efectivul -eal al armatei din Caucaz nu reprezintă nici 
jumătate din efectivul ei nominal şi că, din moive evidente, 
întăririle trimise dincolo de Munii Caucului nu pot avea 
foţa numerică despre are vorbesc ziarele ruseşti. Pe baza 
ştirilor contradictoii pe care le primim ne ste u totul im
posibil să ne facem o idee, fie şi aproximativă, despre fci
l trupe�or ruseşti de la g1raniţa asiatică. Putem spune totuşi 
că, după toate probabilităţile, forţele celor două păţi se cam 
echilibrează (o răsoală generală imdiată a caucazienilor 
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fiind exclusă) , că turi psedă poate o oarecare superioritate 
numerică şi de acea au toate motivele să întreprindă pe 
acest teatru de război operaţii ofensive. 

In Asia şansele tulor sînt într-adevăr mai prmiţătoare 
decît în Europa. Acolo i nu au deoît n singur punct impor
tant de apărat - B atum. Inaintarea spre Munţii Caucazului, 
fie dinspre Baum, fie dinspre Erzerum, le va asigura în caz 
de succes o legătură directă cu aliaţii lor munteii, şi le va 
pemite să taie, cel puţin e ucat, 1omunkaiile cu Rusia ale 
armatei ruse din Caucazul de sud, ·ceea ce poate să ducă la 
imicirea completă a acestei amate. Pe de altă parte, în caz 
de înfrîngere, turcii nu iiscă decît s ă  piardă Batumul, Trebi
zonda şi Erzerumll ; dar chiar dacă s-ar înlîmpla aşa, ruşii nu 
vor avea totuşi forţe suiciente pentru a înainta mai departe. 
Avantajele întrec considerabil piederile pe care le-ar re
zerva o infrîngere ; de aceea, poind de la aceste conside
rente judicioase şi temeiice, tucii au hotTît pesmne să 
de'făşoare în iceastă regiune operaţii ofensive. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 27 octombrie 13 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.925 
din 15 noimbrie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Trads din limba engleză 
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Londra, marţi 1 noiembrie 1853 

Nici nu au apucat bine să ajungă la Londra şirile despre 
canonada de la Isaccea 342, ind din Viena s-a .şi comunicat 
telegraic la Paris şi la Londra că, ·la cererea reprezentanţilor 
celor patru puteri, PoaTta a dat ordin 1ca operaţiile militare, 
dacă n-au început încă, să se amine pînă la 1 noimbrie. Tre
bie oare considerat schimbul de focuri de artilerie de la 
Isaccea ca un început al ostilităţilor ? Iată problema care 
frămîntă bursa de efecte şi presa. După părerea mea, este o 
problmă lipsită de orice importanţă, întructt în orice caz 
termenlll armistiţiului trebuia să expire astăzi. 

Se zvoneşte că armata tuică ar fi trecut Dunărea la Vidin 
şi Măcin, adică la graniţa de sud-est şd de nord-vest a Bulga
riei. Veridiitatea acestei ştiri p are foarte îndoielnică. Potri
vit ziarului parizian „Presse" de astăzi, în consiliul de război 
care a avut loc la sernskirat 343 la 15 sau 16 octombrie s-a 
hotărît ca, de îndată •Ce se va cunoaşte în mod oficial refuzul 
prinţului Gorceakov de a evacua Prinipatele dunărene, ope
raţiile militare să înceapă în două puncte diferite din Asia : 
împotriva fortăreţei Poti de pe •coasta Mării Negre şi la gra
niţa cu Gruzia. Acelaşi ir relatează că generalul Baraguay 
d'Hilliers, recent numit ambasador al Franţei la Constantino
pol, a plecat în Turcia însoit de un stat-maj or alcătuit din 
ofiţeri de geiu şi de artilerie. D-l Baraguay este cunoscut ca 
un prost general şi un bun intrigant. Vă reamintsc isprăvile 
sale la faimosul club de pe strada Poitiers 344• 

O dată cu primele bubuituri de tun care siau fă::ut auzite 
în războiul ruşilor împotriva Europei, în războiul capitalului 
împotriva muncii, dezlănţuit acum în regiunile industriale, a 
curs pentru prima oară sînge. Vineri seara au avut loc tulbu
rări la Wigan, provocate de conflictul dintre mineri şi regii 
că"bunelui. Sîmbătă s-a anunţat că în oraş domneşte linişte 
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perfectă, dar astăzi telegraful ne-a adus şirea că la mina 
lordului Crnwford (contele Balcarres) minerii au atacat, că 
au fost chemate trupe, că soldaţii au tras şi unul dintre mun
citori a fost ucis. Intrucît urmează să primesc pe cale parti
culară informaţii de la faţa locului, amin relatarea mea des
pre cele întîmplate şi vreau numai s ă-i pun în gardă pe 
cititoii dv. împotriva dărilor de seamă c are apar în „Daily 
News " şi în „Times " ,  deoarece p rimul dintre aceste ziare se 
află nemijlocit în solda şcolii din Manchester, iar al doilea, 
după cum observă pe bună dreptate „Moming Herald " ,  este 
„duşmanul înverşunat, neîmpăcat şi necruţător al clasei mun
itoare " .  

I n  1 842, cînd şcoala din Manchester, acţionînd sub stin
dardul libertăţii comerţului, a atras pro�etariatul industrial 
într-o mişcare insurecţională, părăsindu-l mişeleşte în mo
mentul p rimej diei 345, după cum a declarat pe faţă sir Robert 
Peel domnilor Cobdeni în Camera comunelor, în acea peri
oadă lozinca manchesterienilor era : „alimente ieftine şi sa
larii marr. Dar de îndată ce legHe cerealelor au fost abrogate 
şi s-a realizat libertatea comerţului, în sensul în care o înţe
leg machesterienii, altul a devenit strigătul lor de luptă : 
„salarii mici şi alimente scumpeu.  O dată u adoptarea de 
către guvern a sistemului comercial manchesterian, magnaţii 
industriei şi-au asumat o s arcină ce nu putea fi rezolvată în
tr-un regim în care dominau ei : sarcina de a asigura o ne
întreruptă înviorare industrială şi prosperitate comeCială. 
Ei şi-au tăiat astfel orice posibilitate de retragere în caz c ă  
ar ajunge l a  u n  impas. Acum masele nu ma·i puteau f i  amă
gite cu o reformă parlamentară, ca în 1831 ; influenţa asupra 
legislaţiei cucerită în folosul burgheziei de mişcarea pentru 
această reformă a fost folosită de burghezie exclusiv împo
triva clasei muncitoare ; iar aceasta din urmă şi-a creat între 
timp propria sa mişcare politică - cartismul. Nu se mai po ate 
arunca acum asupra aristocraţilor protecţionişti răspunderea 
pentru toate anomaliile sistemului industrial şi pentru con
ictele adînci pe care le generează acest sistem, căi au tre
cut aproape opt ani de aînd fiinţează libertatea comerţului, 
introdusă în împrejurări deosebit de favorabile, în condiţiile 
existenţei Californiei şi Australiei - două lumi ale aurului, 
create parcă la un semn de baghetă p rin imaginaţia demiur
gului modem. Astfel, trptat, pas cu pas, burghezia indus
trială a destrămat cu propriile ei mîii toate iluziile cultivate 
cu grijă, pe care le-ar fi putut folosi în ceasul primejdiei pen-

30 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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tru a face ca indignarea clasei muncitoare să se ab ată de la 
adevăratul ei duşman şi s ă  se îdrepte împotriva duşmaHor 
magnaţilor industriali - rîmpotriva ariStocraţie. funciare. In 
1 853 s-a pus capăt miniciunilor făţarnice ale patronilor şi ilu
ziiloT naive ale muncitorilor. Războiul dintre aceste două 
clase a luat forme ascuţite, a devnit un război făţiş, oicial, 
recunoscut şi evident p entru toată lumea. „Nu mai este vorba 
- eclamă patronii într-unu. din ultimele lor manifeste -
de salarii, ci de dominaţieu .  Liberalii din Manchester şi-au 
dat, în fine, arama pe faţă. Ceea ,ce vor ei este dominaţia 
pentru capital şi robia pentru muncă. 

Lock-outuri împotriva grevelor - iată marele procs 
care se desfăşoară în preznt în regiunile industri·ale, şi sen
tinţa o vor da, probabil, b aionetele. O întreagă a.ată in
dustrială, numărînd peste 70.000 de muncitori, a fost dizol
vată şi aruncată în stradă. Fabricilor închise la Prston şi 
Wigan li s-au adăugat cele din districtul Bacup, care cuprinde 
localităţile Baup, Newchurch, Rowstentall, Shaford şi Stan
ford. La Bunley fob ricile şi-au •ÎJcetat actiitatea vinerea 
trcută, iar 1la Padiham sîmb ătă ; la :ccrington patronii au de 
gîind să declare lock-out ; la Bury, unde vreo 1 .000 de oa
meni au şi încetat lurul, p atronii i-au avertizat pe muncitorii 
lor că „vor declara lock-out dacă nu sistează colectele în 
folosul greviştilor din acest oraş şi din Preston u ; la Kindley 
au fost închise sîmb ătă după-amiază trei fab.i mari, şi deci 
alţi 1 .000 şi mai bine de oameni au Tms fără lucru. 

In timp ce la Einburgh făţnica clică veninoasă de min
cinoşi in Manchester, care se ascunde în dosul frazelor, vor
bea dspre pacea cu ţarul 346, la Manchester ea duoea război 
împotriva propriilor i compatrioţi. In timp ce p ropovăduia 
arbitrajul între Rusia şi Europa, ea rnspingea u dispreţ toate 
propunerile d e  arbitr·aj făcute de propriii ei concetăţeni. Mun
citorii din Preston au adoptat la un miting în aer liber o 
rezoluţie în sensul „că delegaţi·i munitorilor de fabrică re
comand ă primarului să convoace o adunaTe publkă a fabri
canţilor şi muncitorilor în scopul rezolvării prin bun ă  înţele
gere a actualului oonflict" .  Dar p atronii nu doresc arbitrajul. 
Ceea ·ce umăresc ei este dictatul. Chiar în momentul cînd 
izbucneşte războiul european, aiceşbi propagandişti în favoa
rea Rusiei cer zgomotos reducerea armatei şi, în acelaşi imp, 
ei sporesc armata în vederea războiului civil - forţele poli
ţieneşti din Lancashire şi Yorkshire. Adresîndu-ne muncito-
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rHor, putm numai să ne alătuTm cuvintelor ziarului „People's 
Pa.per" : 

„Dacă ei închid toate fabricile din Lancashire, trimiteţi delgaţi în 
Yorkshire şi cereţi sprij inul bravilor muncitori in West�Riding. Dacă 
şi  în West-Riding se inchid fabricile, faceţi apel la Nothingham şi Derby, 
la Birmingham şi Leicester, la Bristol şi Norwich, la Glasgow şi Kidder
minster, la Edinburgh şi Ipswich I Tot mai departe, tot mai puternic să 
răsune chmarea voastră I Uniti clasa voastră în ficare oraş şi în fiecare 
domeniu de muncă I Dacă patronii intenţionează să vă opună toate forţele 
stării lor sociale, chemaţi şi voi la luptă întreaga voastră clasă împotriva 
lor. Dacă ei doresc marea luptă de clasă, atunci s-o aibă, şi vom vedea 
care va fi sfirşitul acestei uriaşe încăierări" 347• 

In timp ·ce, pe de o parte, 1lupta se duce între p atroi şi 
muncitori, pe de altă parte se desfăşoară lupta intre comerţ 
şi pieţele suprasaturate cu mărfui şi, totodată, lupta hăni
ciei omeneşti împotriva icisituinilor naturii. 

Ciar in prima perioadă a revoluţiei chineze am atras 
atenţia cititorilor dv. asupra influenţei nefaste pe care ea o 
va exercita, probabil, asupra situaţiei sociale a Marii 
Britanii *. 

„Răscoala din hina - scrie acum „The Examiner" - se întnde ne
stăvilit în regiunile cultivatoare de ceai ; ca urmare, pretul ceaiului creşte 
pe piaţa Londrei, în timp ce pretul stambei scade pe p iaţa Şanhaiului". 

In buletinul firmi „Bushby & o." din Liverpool citim : 

„La Şanhai, la deschiderea pieţei, preţurile ceaiului au fost cu 450% 
mai mari decit în sezonul trecut. Stocurile au fost neînsemnate, iar can
tităţi noi de ceai sosesc încet" . 

Potrivit ultimelor ştiri din Canton, 

„răscoalele cuprind treptat întreaga ţară, ameninlînd să ruineze com
plet comertul ; preţurile produselor industriale au scăzut proape fără ex
cpţie, iar în unele cazuri s-a înregistrat o scădere consideribilă. Stocu
rile sint mari şi cresc repede, şi ne temem că nu prea sint perspective 
de îmbunătăţire rapidă. La Amoi, comerţul cu mărfuri de port, cu ex
cepţia citorva lăzi de opiu, pare să fi sistat p entru moment". 

Cu privi'e la situaţia pieţelor din Şanhai se relatează r
mătoarele : 

„Oferta de ceai negru şi de mătase brută a fost liberă. dar deţinătorii 
au ridicat asemenea pretenţii, incit au limitat considerabil operaţiile ; 
nu s-a manifestat dorinţa de a primi în schimb mrfuri industriale, şi 
tranzacţiile s-au încheiat mai ales prin intermediul opiului - calculat la 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 02-1 10. Nota Red. 

30* 
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preţuri foarte reduse - şi al lingourilor de argint aduse de la Kanton. 
De acolo s-a adus o c antitate enormă de metale preţioase, care se epui
zează insă rapid, şi va trebui să căutăm în alte părţi lingouri şi monede 
de argint, fără de care în curînd nu vom putea Cllpăra produse dacă 
nu va interveni o îmbunătăţire simţitoare pe piaţa mărfurilor de import. 
peraţiile pe această piaţă sînt foarte restrînse şi se rezumă mai ales 
la vînzarea prin licitaţie a unor mărfuri cu defecte". 

I. buletinul comercial din 21 octombrie al irmei „Gibson 
& Co. u din Manchester se relevă că principala cauză a actua
lei dpresiuni o constituie 

„nu numai ştirile proaste care sosesc în prezent de pe marea noastră 
piaţă chineză, dar şi perspectiva ca asemenea ştiri să sosească şi pe vi
itor din pricina neîncrederii care domneşte acolo faţă de tranzacţiile bă
neşti. Aceasta va fi, o bună bucată de vreme, urmarea inevitabilă a pre
facerilor generale şi radicale care, se pare, că vor avea loc în sistemul 
de guvernare şi în instituţiile acestei imense împărăţii• .  

Cît priveşte pieţele australiene, „Melboune Commercial 
Circularu comunică : 

„Pe cînd mărfurile cumpărate nu mai departe decît acum o lună 
erau vîndute, dacă livrarea se făcea imediat, cu un profit de cel puţin 
1 0---150 % ,  astăzi cîştigul nu ar ajunge nici pentru acoperirea chel
tuielilor• .  

Scrisori p articulare sosite săptămîna trecută de la Port 
Phillip au adus şi ele date extrm de nefavorabile despre si
tuaţia pe pieţe. Din toate colţurile lumii continuă s ă  sosească 
mari cantităţi de mărfuri, dar preţurile la care ar putea fi 
vîndute sînt atît de s-căzute, încît, pentru a se evita pierderi 
imediate, numeroase vase sînt cumpărate pentru a fi folosite 
ca depozite. 

De aceea nu este de mirare că buletinele comerciale con
tinuă să releve starea de stagnare şi scăderea preţurilor p e  
pieţele regiunilor industriale. Astfel, în buletinul din 2 1  oc
tombrie al firmei „Fraser, San & Co. "  din Manchester citim : 

„Volumul operaţiilor, atît în comerţul interior cit şi în c omerţul ex
terior, a fost extrem de redus şi pretutindeni preţurile au scăzut în mă
sură mai mare sau mai mică. Se constată că preţurile continuă să scadă 
la : stambă imprimată de 78 şi madipolon cu 1 '/2-3 pence la bucată ; 
la materialul pentru cămăşi lung de 5066 de reed * şi lat de 34-36 de 
ţoli cu 41/2-6 p ence la bucată ; la materialul pentru cămăşi de 36-72 
de red cu 3 pence la bucată ; la materialul de 39 ţoli pentru cămăşi d e  
c alitate inferioară, cîntărind 51/4-6 pfunzi, cu circa 41/2 pence la bu
cată ; la materialul pentru cămăşi lat de 39 de ţoli şi lunq de 60-64 de 

* 1 reed - circa 3 m. - Nota Trad. 
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reed cu 3 pence la bucată ; la materialul pentru cămăşi de --4 de 
ţoli cu 4 1/2-71/2 pence la bucată ; la j aconetul de calitate inferiară, 
nmerele -8 cu !1/1 penny, şi la jaconetul cadrilat numerele 1-16 
cu 3 pence la bucată ; la ţesăturile «T» cu 1 1/2 penny, la ţsăturile lungi 
cu 3 pence la bucată, iar la materiale de diferite calităti ţesute în casă 
cu aproximativ 1-16 pence la iad. La tort a scăzut preţul firelor de 
moar, mai ales la sorturile de calitate inferioară şi mijlocie ; ele sînt 
cotate cu 1/4-1/2 penny la pfund mai puţin decît luna trecută. Dintre fi
rele subţiri de tort a avut cel .ai mult de s uferit numărul 0, care s-a 
vîndut cu o reducere de 1 penny Jn reg la pfund faţă de preţul cel mai 
ridicat din anul curent. Alte sorturi de tort de 2060 de şilingi au su
ferit de asemenea o scădere a preţului" .  

Referitor la s1tuaţia pe piaţa alimentelor, ziarul londonez 
„Weekly Dispatch" 34s scrie : 

„ln ceea ce priveşte griul, fermierii care au început să-şi treiere 
grînele şi să-şi calculeze producţia consideră că recolta va fi şi mai mică 
decît s-au aşteptat. Ei o numesc chiar o jumătate de recoltă" .  

In plus, vremea ploioasă, care durează de circa două săp
tămîni şi care e foarte nefavorabilă pentru semănatul griului 
şi pentru însămînţările deja făcute, trezeşte temeri serioase 
în ceea ce priveşte recolta din 1 854. 

Din Oxfordshire se comunică următoarele : 

„In general rareori m avut o recoltă de qrîu atît de slabă : ferme 
care de obicei produceau 4-44 de busheli Ia 1 acru de pămint, anul 
acesta n-au dat decît 1 --20 de busheli, iar unele ogoare bine lucrate, 
cultivate cu griu şi  păstăioase, dau numai --10 busheli la 1 acru. Re
colta de cartofi, care a avut mult de suferit de pe urma bolii cartofului, 
este neînsemnată•. 

Din Yorkshire ni se comunică : 

„Din pricina ploilor toate muncile cîmpului au sistat cu desăvîrşire, 
iar rămăşiţele actualei recolte - aceasta se referă, din păcate, la toate 
păstăioasele, la cea mai mare parte din griul de primăvară şi în parte 
Ia ovăz -, întrucît nu au fost puse la dipost de intemperii, au ajuns 
la un asemenea grad de umezeală, incit nu sînt speranţe să poată fi 
treierate nici chiar după vînturile uscate de primăvară. In afară de 
aceasta, grinele în bună parte au încolţit şi o cantitate însemnată din 
aceste ultime resurse va fi, fără îndoială, pierdută. Din cele ce urmează 
ne putem face o oarcare idee despre proporţiile pierderilor înregistrate. 
Incepînd de Ia Tece şi de acolo pînă la Catterik, la Stoksley, apoi în 
şesul de la Cleveland, la răsărit de Thirask pînă la mare, la ps de 
Harrowgate şi de la Humber pînă la mare, mari cantităţi de cereale se 
află sub cerul liber şi  se strică din cauza ploii ; cel puţin 50% din car
tofi au fost compromişi de boli : s-a ivit o nouă cerere de seminţe, iar 
stocurile vechi de qrîne sînt mici. Este în afară de orice îndoială că toate 
regiunile producătoare de griu ale tării au o recoltă deficitară şi recolta 
a suferit pierderi cum nu ne mai amintim să se fi înregistra t vreodată". 
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Din Hartfordshire ni se relatează : 

„ste ceva cu totul neobişnuit ca in această perioadă a anului să nu 
se li  terminat încă, prin părţile noastre, strîngerea recoltei. Totuşi aşa 
ste ; de pe multe ogoare încă nu a fost strins ovăzul şi nici o parte 
considerabilă din păstăioasele de primăvară, iar pe alocuri nici hiar 
orzul ; există chiar şi ogoare pe care încă nu au fost secerate cerealele 
tipurii de primăvară" .  

Simbăta trecută „Economistu a publicat următorul tabel 
în care se arată cantităţile de griu şi alte cereale, precum şi 
de făină de toate sorturile măcinată fin sau gr0s inp>rtate în 
Regatul Unit în intevalul de la 5 ianuarie la 10 octom
brie 1 853 : 

Ţlrile ex portatoare 

Rusia prin porturil r  
nordice , 

Rusia priu porturile 
Mării N>grr • 

Suedia 
Norvegia • 

, Danemarca • 
Prusia • • . . . • •  

J Mrcklenburg-:ich wcriu . 
Hanovra • • I 
Oldrnburg . 

Oraşele hanscatit-P • 
Olanda • • 
Belgia 
Insulele din Canalul 

�Iînecii (produse stră-
ine) • • • 

Franţa • 
Porugali" . . 
Insulele Azun• 

Griu 
(in cuartrri ) 

69.101 I 
704.406 

3.386 

220.728 

872.170 

114.200 I 
rn. 187 I 

2.056 I 
176.614 

58.034 

15.rnr} 

526 

96.652 

4.217 

630 

Făină de grln sau faină de 
patiserie (în chintale) 

Cereale 
d e  toate 

sorturlle 
(ln cuarteri ) 

64 307.976 

I i .029.16s 

13 8.809 

1 

5.2ll 

3.521 

53.037 

306 

353 

4.034 

857.916 

4 

561 

733.801 

899.�00 

123.022 

146.601 

19.461 

231.287 

132.255 

20.829 

62.) 

470.281 

21.657 

14.053 

Total f.ini 
măcinată fin 

sau gros dr 
toate �ortu rile 
(in chin ta Ir) 

65 

13 

1 
5.291 

3.521 

53.066 

308 

3i3 

4.034 

858.053 

4 

1 
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�ăină de riu Cereale To tal făina 
Griu sau fă i n ă  de de toate maci nată l m  

Ţările exporta loare (in cuarterl )  patiserie sorturlle sau gros d1· 

(in chintale) (in cuarteri) toate sorturi l e  
(în chlnt�l') 

Spania . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 939 1 77 .963 48. 763 I 177.985 
Gibraltar . . . . . . . . . . . .  - 9 4 . 368 9 
Italia : 

Posesiunile sardin e . .  7 .155 2. 263 8 . 355 2 .263 

Toscana . . . . . . . . . .  48 . 174 67.598 45.597 67 .598 
Statul papal • . . . . .  39.988 - 41 . 488 -
Neapole şi Sicilia . . 8 .618 2 11 .977 2 
Posesiunile austriece 44 . 1 64 370 106.796 370 

Malta . . . . . . . . . . . . . .  28.569 - 56.281 -
Insulele d in Marea Io-

nică . . . . . . . . . . . . . .  82 - 16. 220 -
Grecia . . . . . . . . . . . . . . 1 .417 - 10.221 -
Valahia şi Moldova . .  209.048 - 601 . 481 -
Siria . . . . . . . . . . . . . . 21 .043 - 24 .686 -
Egipt . . . . . . . . . . . . . .  297 .980 - 543.934 -
Alte posesiuni t urceşti 218 . 407 7 .370 689.703 7 .370 
Algeria • . . . . . . . . . . . . .  - - 21 .661 -
Maroc . . . . . . . . . . . . . . 3 3 13.451 -
lndiile orientale brita-

I n ice . . . . . . . . . . . . . .  - 205 - 205 
America de Nord bri· 

tanică . . . . . . . . . . . . 45.587 232 .216 62.626 232 . 493 
Statele Unite ale Ame-

ricii . . . . . . . . . . . . . .  434.684 2 .388 .056 630 .324 2 . 389.283 

Hrazilia . . . . . . . . . . . .  - 3 237 320 
Alte ţări . . . . . . . . . . . . 1 148 8 I 148 

Total . . . . . .  3 . 770 .921 8.800.746 I 7 .093 . 458 3 .802 .743 

Echivalentul a I 
3 .800 . 746 de chintale I de făină de grîu . . . . 1 .085.927 

--
In total grîu ( grîne şi 

făină) . . . . . . . . . . . .  4 .856.848 
Echivalentul a 

3.02. 743 de chintale 
de făină m ăcinată fin 
sau gros . . . . . . . . . .  1 .086.522 

I n total grîne şi făină 
I măcinată fin sau gros 8.179.980 
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Pentru a ns1p1 temerile comerianţilor din City, „Econo
mist" trage următoarele concluzii din tabelul de mai sus : 

„n 1847, în ciuda stimulentului extraordinar pe care l-au constituit 
preţurile ridicate, am importat în tot cursul anului numai 4.464.000 de 
cuarteri de griu boabe şi făină. In primele nouă luni ale acestui an, 
fără a avea un asemenea stimulent, am importat, abstracţie făcînd de 
ultimele două luni, 4.856.848 de cuarteri, De aceea, în ceea ce p riveşte 
influenţa exercitată de un import atît de mare asupra aprovizionării 
noastre interne, se poate afirma una din două : sau acest griu importat 
a fost în cea mai mare p arte consumat, şi in felul acesta ne-a economisit 
în aceeaşi măsură propria noastră producţie, sau este păstrat în hambare 
şi va fi de folos mai tîrziu" . 

Dar această dilemă nu există. In urma interdicţiei, care 
există deja sau care es te aştptată, în •Ceea ce priveşte expor
tul de griu din ţările coninentale, comeICianţii de c ereale au 
găsit cu cale să-şi păstreze deocamdată stocurile în hamba
rele din Anglia, unde vor putea i de folos mai tirziu, dacă 
preţurile cerealelor vor i mai ridicate în Anglia decît pe 
continent. In afară de aceasta, spre deosebire de 1 847, canti
tăţile livrate de ţările care ar putea să aibă de suferi t de pe 
urma unui război ruso-turc se ridică la 2.438. 1 39 de cuarteri 
de grîne şi 43.727 de chintale de făină. Exportul din Egipt va 
i şi el interzis după 30 noiembrie. In sfirşit, anul acesta An
glia poate conta numai pe surplusul anual obişnuit al altor 
ţări, în timp ce înainte de abrogarea legilor cerealelor ea 
avea la dispoziţie, în perioade de lipsuri, stocurile de cereale 
acumulate în ţările străine în anii cu recolte bogate. 

„Weekly Times " apreciază astfel situaţia din punctul său 
de vedere : 

„Pîinea de patru pfunzi costă un şiling ; vremea este m ai neprielnică 
dec i t  a fost vreodată în acest anotimp în cusul ultimilor cincizeci de 
ani ; clasa muncitoare a fost cuprinsă de febra grevelor ; holera asia
tică bîntuie din nou, iar noi sîntem stăpîniţi de mania războiului. Nu mai 
lipsesc decît impozitele de război şi foametea pentru ca lista nenoroci
rilor care s-au abătut asupra Anqliei să fie completă" . 

Scris de K. Marx 
la 1 noiembrie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.925 din 1 5  
noiembrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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* Expediţia persana in Afganistan 
şi expediţia rusă în Asia centrală. - Danemarca. -

Acţiunile militare pe Dunăre şi în Asia. -
Minerii din Wigan 349 

Lodra, vineri . noiembrie 1853 

Şafi-han, ambasadorul Persiei pe iîngă curtea de la St. James, 
a fost rechemat pe neaştptate de şah din nglia. Această 
rechemare coincide în mod surprinzător cu operaţiile între
prinse de Persia în Afganistan sso, unde se spune că ar fi ocu
p at Heratul, precum şi cu expediţia întreprinsă de ruşi împo
triva Hivei 351, capitala hanatului Hiva. Expediia persană şi 
cea rusă pot i considerate ca două campanii îndreptate, una 
din apus, cealaltă din nod, împotriva Penjabului - avan
postul nordic l posesiunilor britanice în Orient. Expediţia 
rusă este comandată de generalul Perovski, acelaşi general a 
cărui expediţie în Hiva în 1 839-1 840 a eşuat. In ultimii ani 
ruşii şi-au creat o flotilă pe Marea Aral şi pot înainta acum 
pe Amu-Daria. 

O mare escadră rusă încrucişează în Marea Baltică, unde 
a avut recent posibilitatea de a explora fortificaţiile de la 
Slite şi portul insulei suedeze Gotland, pe care Rusia doreşte 
să pună stăpînire aşa cum a pus stăpînire pe insulele Aland, 
aşezate în apropierea coastelor Suediei şi putenic ortificate 
de Rusia în 1 836. De l a  Gotland, flota rusă şi-a continuat dru
mul spre Kattegat şi Sund cu scopul de a sprijini lovitura de 
stat pe care regele Danemarcii o plănuieşte p entru eventuali
tatea foarte probabilă că Dieta de la Copenhaga va refuza sa 
aocepte docilă aşa-numita constituţie generală a statului (Ge
sammt-Staats-Verfassung) , acordată de mărinimosul ţar. La 
Copenhaga situaţia se prezintă în felul următor : datorită 
spijinului primit din partea membrilor Ligii ţărăneşti, guver
nul' danez a reuşit să obţină abrogarea legii initulate Lex 
Regia şi adoptarea unei noi legi cu privire la succsiunea la 
tronul ţării. Acest partid, condus de colonelul Tscherning îşi 
propune în primul rînd să transforme în proprietate liberă 
posesiunea ţărănească feudală numită Fste Gut şi să stator-
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nicească o legislaţie municipală care să ocrotească interesele 
ţărănimii şi s ă  contribuie la îmbunătăţirea situaţiei ei. Parti
dul naţional-liberal în adevăratul înţeles al cuvîntului - par
tidul eiderdanezilor, care a format în 1 848 guvenul „Ca
sino " 352, a impus regelui constituţia din 1 849 şi a dus războiul 
împotriva ducatelor Schleswig-Holstein - este format în 
special din liber-profesionişti şi, asemenea tuturor celorlalte 
p artide liberale de pe continent, nu a ţinut seama de intere
sele masei principale a poporului, pe care în Danemarca o 
constituie ţăraii. Astfel acest partid şi-a pierdut influenţa în 
rîndurile popomlui, şi  guvenul a reuşit să împiedice aproape 
u dsăvîrşire dntrarea lui în actualul folketing, în care nu 
are astăzi mai mult de zece reprezentanţi. Dar cercurile cîr
mui toare, după ce au folosit sprijinul Ligii ţărăneşti pentru a 
se descotorosi de opoziţia nsuferită a eiderdanezilor, au le
p ădat m:sca, au numit ca prim-ministru pe d-l Orsted, figură 
odiasă p entru ambele partide, şi nu numai că au încetat ă 
cocheteze cu partidul ţărănesc, dar au şi împiedicat printr-un 
veto regal publicarea noii legi municipale, pe care la timpul 
său guvenul însuşi o depusese în parlament pentru a-i momi 
astfel e ţă:ani. Inşelaţi şi jigniţi de guvern, membrii Ligii ţ ă
rănşti au intrat în oaHiie cu partidul eiderdanezilor şi l-au 
numit pe preotul Monrad, unul din liderii acestui partid, vice
preşedinte al comitetului constituţional. O dată u formarea 
acstei coaliţii a dispărut orice speranţă de a înfăptui pe cale 
constituţională abrogrea constituţiei, şi de ace., dat fiind 
că întregul plan fusese ticluit de moscoviii în interesul lor 
propriu, în toiul crizei apre în apele daneze o escadră rusă. 

Toae ziare�e vieneze şi berlineze confirmă ştirea că uni
tăţi puternice ale armatei turceşti au trecut Dunărea. După 
cum comunică „Oesterreichlsche Correspondenz" , în Valahia 
Mică ruşii i-au rspins pe turci. O ştire telegrafică anunţă c ă  
l a  2 1  octombrie a avut loc o iocnire serioasă între cele două 
amate în Asia. Aşteptăm să pr.mim informaţii mai ample şi 
dmne de crezare înainte de a ne spune părerea asupra îm
prejurărilor care l-au putut determina e comandantul su
prem tC s ă  treacă Dunărea la Vidin, manevră care la prima 
vedere pre o greşeală grosolană. „Kolnche Zeitung" anunţă 
c ă  pinţul GoCeakov a schestrat în Va.ahia toate fondurile 
bneşti (nu se speifică dacă e vorba de fondurile statulii 
sau de lte fonduri) ; ipotridt unui alt ziar geran, acelaşi 
general a dispus ca toate stocurile de grîne depozitate în por-
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turile dunărene şi destinate exportului să fie transportate în 
interior. 

Ziarele franceze de astăzi confirmă ştirile referitoare la 
sucsele obţinute de Şamil în luptele împotriva trupelor 
prinţului Voronţov. In „Agraa Gazette " se afimă că prinţul 
Danilo a primit din Rusia o scrisoare importantă, după citirea 
căreia a dat ordin ca toate cerealele recoltate pe teritoriul 
Muntenegrului să fie aduse la Zabliac. In Muntenegru se fa.c 
cartuşe şi se toană gloanţe. După oit se spune, Rusia l-ar fi 
informat pe cîrmuitorul Muntenegrului că o ciocnire între 
turci şi ruşi este iminentă, că va fi un război patriotic, sfint, 
şi că muntenegrenii trebuie s ă-şi păzească u străşnicie ho
tarele ca nu cumva provinciile vecine să poată da ajutor 
Porţii. 

In numărul său din 27 octombrie, ziarul vienez „Wande
rer" scrie că, potrivit unei scrisori primite de la Petersburg, 
împăratul Nikolai ar fi dat ordin să se fomeze o armată de 
rezervă, cu c artieru·! general în Volînia. 

Marţea trecută s-au produs la Blackbum tulburări cu pri
lejul alegerii epitropilor bisericii Sf. Petru ; pentru restabili
rea ordinii au trebuit să intervină soldaţii. 

In legătură cu tulburăriJe care au avut loc la Wigan, 
d-l CoweH, conducătorul mucitorilor din Preston, a declarat 
la un miting public că 

„regretă profund cele întîmplate la Wigan. Ii  p are rău că muncitorii 
din Wigan nu sînt atît de conştienţi incit să nu caute într-un sistem ni
velator o ieşire din situaţia lor. Nu avea nici un rost ca muncitorii să 
se adune şi să distrugă bunuri pe care chiar ei le-au creat. Proprietatea 
ca atare nu le-a pricinuit niciodată vreun rău ; oamenii care deţin această 
proprietate - iată cine sînt tiranii. Muncitorii trebuie să rspcte pro
prietatea şi viaţa omenească. Acţionînd în mod paşnic, rspectînd ordinea 
şi liniştea, ei pot fi siguri că lupta se va termina în favoarea lor•. 

Dparte de mine gîndul de a justifica actele de violenţă 
inutilă săvîrşite de minerii din Wigan, pe c are le-au plătit cu 
sîngele a şapte dfatre ei. Pe de altă parte, însă, îmi dau s eama 
cit de greu le ;te muncitorilor - mai ales păturilor de j os 
le clasei muncitoare, din care fac parte fără îndoială minerii 
de la minele de c ărbuni - să acţioneze „în mod paşnic şi să 
respecte ordinea şi liniştea " atunci cînd mizeria cumphltă şi 
neobrăzarea calmă a patronilor îi împing la acte de despe
rare. TuJburările sfat anume provocate de patroni pentru a 
putea face apel la forţa armată şi a împră;;tia din ordinul 
autorităiţilor locale toate întrunirile muncitorilor, aşa cum au 
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făcut la Wigan. Tulburările care au izbucnit vineri după
aiază în oraşul Wigan se datoresc faptului că regii cărbu
nelui din acest district, care se adunaseră în număr mare la 
Whiteside's Royal HoteJ pentru a discuta revendicările mine
rilor, au hotărît să respingă orice compromis cu muncitorii. 
:acarea fabricilor de cherestea de la High, în apropiere de 
Wigan, care a avut loc luni, 'a fost îndreptată îporiva mine
rilor e care d-l Peace, agentul contelui Balcarres, îi adusese 
din Wales spre a lua locul muncitorilor grevişti de la minele 
de cărbuni. 

Minerii, fireşte, au procedat greşit folosind împotriva to
varăşilor lor muncitori violenţa, u scopul de a-i împiedica 
să facă munca pe reare i o lăisaseră. Dar cînd vedem că pa
tronii s e  obligă s ă-şi aplice reciproc amenzi grele pentru a 
sili pe toţi să adere l. Jock-outul ar, ar putea s ă  ne mire oare 
faptul că muncitorii folosesc violenţa într-o fomă mai bru
tală, dar mai putin făţarnică, pentru a impune greva lor ? In
tr-o scrisoare adresată muncitorilor din Preston, însuşi d-l Jo
seph Hume declară : 

„Printre partizanii reglementării conflictelor dintre naţiuni pe calea 
arbitrajului, şi nu prin răzbi, văd că figurează mulţi paroni-fabricanţi 
care în prezent se află în război cu muncitorii lor". 

Asociaţia fabricanţilor din Preston a publicat un manifes t 
întru justificarea lock-outului general. Sioceritatea autorilor 
lui poate i apreciată după faptul că liga secretă a fabrican
ţilor, despre al cărei program m informat pe cititorii dv. cu 
aproximaiv două luni în urmă *, nu este pomenită nici măcar 
cu un cuvînt, astfl incit rezultatul deliberat al unui complot 
este înfăţişat ca o necesitate inevitabilă pentru patroni. Aceş
tia reproşează muncitorilor faptul că, cerind un spor de 1 0°/o 
ei refuză să accepte unul mai mic. Dar fabricanţii nu informează 
publicul că, reducînd salariile rcu 1 00/o în 1 847, patronii au 
promis să revină asupra acestei măsuri de îndată ce afacerile 
se vor fi înviorat ; ei trec de asemenea sub tăcere faptul că 
din tablourile trandafirii zugrăvite de d-nii Bright, Cobden & 
Co., din deolamaţiile întregii prese burgheze şi din mesajul 
tronului la deschiderea pa1lamentului, muncitorii au avut de 
repetate ori p rilejul să afle că s-a produs o înviorare a aface
rilor. Patronii nu arată că pîinea s-a smpit de atunci cu 
peste 40%, cărbunii cu 1 5-20°/o, carnea, luminările, cartofii 
şi toate celelalte mărfuri care ocupă un loc însemnat în con-

* Vezi volumul de faţă, pag. 267-268, - Nota Red. 
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sumul clasei muncitoare - cu aproximativ 20%, şi nici că 
fabicanţii şi-au învins adversarii sub lozinca : „pîine ieftină 
şi salarii mari" ! Ei ii acuză pe muncitori că insistă asuprn 
egalizării salariilor în intreprinderile de acelaşi fel din ace
laşi orş. Dar nu pornşte oare întreaga doctină a patronilor 
lor, doctrina lui Ricardo şi Malthus, de la presupunerea că o 
asemenea egalizare există în toată ţara ? Patronii afirmă că 
muncitorii ar acţiona din ordinele unui comitet, că ar fi in
stigaţi de „străini " ,  de „intruşi " ,  de „oameni care şi-au făcut 
din agitaţie o profesiune" .  Este exact ceea ce spuneau pro
tecţioniştii pe timpul Ligii împotriva legilor cerealelor 353 : ei 
reproşau pe atuni aceloraşi fabricanţi că se lasă conduşi de 
d-nii Bright şi Cobden, „doi oameni care şi-au făcut din agi
taţie o profesiune" ,  şi că aicţionează orbeşte din ordinele co
mitetului revoluţionar de la Manchester, care încasează co
tizaţii, dispune de o alată de confereniari şi misionari, 
inundă ţara cu pubUcaţii mici şi mari, fomînd un stat în stat. 
Lucrul cel mai straniu este că, în timp ce îi acuză pe munci
tori că „acţionează din ordinele unui comitet" ,  patronii înşişi 
îşi spun „Asociaţia unită a fabicanţilor " ,  publică manifestul 
lor în numele unui comitet şi conspiră cu „străinii"  din Man
chester, Bolton, Bury etc. „Străinii " despre care vorbeşte ma
nifstul patronilor nu sînt dcît muncitorii din districtele in
dustriale vecine. 

In acelaşi timp însă sînt dparte de a considera că gre
vele declarate de muncitori îşi vor atinge ţelul imediat. Dim
potrivă, într-unul din ticolele anterioare am arătat că în 
viitorul apropiat muncitorii vor fi nevoiţi să facă greve împo
triva reducerii sa•lariilor, şi nu pentru mărirea lor *, De pe 
acum încep să devină tot mai frecvente cazurile de reducere 
a salariilor, care aduc u sine un nmăr corespunzător de 
greve. Rezultatul adevărat al întregii acestei mişcări va i 
că, aşa cum m arătat cu altă ocazie, „activitatea clasei mun
citoare va trece rapid în domenill politicii, şi noua organi
zaţie cucerită în cursul grevelor - trade-unionurile - va 
dobîndi o însmnătate uriaşă pentru ei " .  Enest Jones şi cei
lalţi lideri cartişti au reluat lupta ; la marele miting care a 
avut loc duminica trecută la Manchester a fost adoptată ur
mătoarea rezoluţie : 

* Vezi volumul de faţă, pag. 357. - Nota Red. 
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„Ţinînd seama de acţiunile unite ale clasei întreprinzătorilor împo
triva muncitorilor de diferite profesiuni din ţara noastră, de rezistenţa 
pe care cei dintii o opun principiului unui salariu echitabil pentru o zi de 
muncă echitabilă, adunarea consideră că actuala luptă a muncitorilor 
poate fi încununată de succes numai în cazul cînd monopolul clasei în
treprinzătorilor va fi desfiinţat, iar prin legiferarea Cartei poporului 
clasa muncitoare va cuceri dreptul de a fi reprezentată în Camera co
munelor. Numai atunci clasa muncitoare va putea să făurească legi în 
propriul ei interes, să abroge legile care o nedreptăţesc, să ia în stăpînire 
mijloacele de muncă, să obţină salarii ridicate, preţuri scăzute la ali
mente, un comerţ stabil şi dreptul de a dispune liber de munca ei" .  

Scris d e  K .  Marx 
la 4 noiembrie 1 853 

Publicat în ziarul 
,,New York Daily Tribune• nr. 3.928 
din 18 noiembrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Friedrkh Engels 

Mersul războiului din Turcia 

Nu mai mcape nici o îndoială că pe Dunăre au început 
acţini militare. Omer-paşa a trecut fluiiul la Vidin, a ocupat 
Cal·afatul - n orăşel de pe malul pus - şi şi-a trimis avan
garda spre Craiova, în ip c e  n alt .tac al turilor, ponit 
de la Rusciuic, a avut drept ţintă oraşul Giurgiu, aşezat pe ma
lul opus ; se vorbeşte de asmenea de n al treilea şi un al 
patrula atac în direcţiile Brăila şi Turnu-Măgurele. In ace
laşi timp a aut loc o luptă la Olte'1ţa, lllde au atacart ruşii. 
Po:rivit uneia in şirile pite de noi, :ceastă uptă ar fi 
durat trei iore şi în oele din urmă uşii ar fi ost respinşi ; 
într-o altă şire, primită de la Viena în seara de 8 noiembrie, 
se afirmă că lupta ar i durat douzi şi opt de ore şi că pînă 
la umă deznodămînul ei ar fi rămas nedecis . Prima n aceste 
relatări pare mai verosiilă. 

Informaţiile apra celolalte lupte sînt şi ele contradic
toii. Jdd după toate şirile, luPele de la Giurgiu par să 
s e  fi închei·at u n rezultat nedecis ; nu cuno aştem cum s-au 
soldat luptele de la Brăila şi Tunu Măgurele ; cît priveşte 
ofensiva din direţia Calafat, în nele telegrame se relatează 
că turci au obţinut oarecare Jccese şi c ă  i-ar i repins pe 
uşi, iar în lele se arată că turcii au fost opriţi chiar la în
cpuul 1ofnsivei şi siliţi să se retrgă pre Calafat. Prima 
versiune ste mi veroimilă. 

Sigur este în fond un singur lucu : din motive pe care le 
vom examiina mai jos, Omer-paşa a renunţat la tactica def en
sivă dspre c are am pus la timpul Său că este tactica firească 
a turcilor la această graniţă * .  El a început operaţii ofensive şi, 
profi1Jînd de retragerea ruşilor n Valahia Mică, a trecut Du
năea în ziua de 28 octombrie la extremitatea stîngă a poziţiei 
sale, lîngă Viin ; nu avem îns ă nici un fel de indiii cu pri-

• Vezi volumul de faţă, pag. 359 şi 56. - Nota Red. 
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vire la forţele u care a întreprins această operaţie. lnucît 
însă, după oîte şim, în alte pncte rii au executat numai 
ataui simulate sau p arţiale, şi m trecerea unui fluviu ca 
Dunărea, u forţe neînsmnate, în faţa ni inamic putenic, 
r fi o nebn'ie •.rată, putem socoti ca cert că Omer-paşa a 
poit la acţiune u cea mi mare parte din efecivle de 
luptă aJe armati de operaţii. Căci numai informaţii absolut 
sigure ne-ar putea determina să credem că, dp ă 1cum se firmă 
în unele şii, el ar i riscat să treacă Dunărea u 7.000 de 
o ameni, fără alte întăriri sau rezerve afară de cei 8.000 de 
o ameni aflaţi la Sofia, la o distanţă de cel puţin 1 50 de mile. 
Dat fiind însă că numai cu puţin imp în urmă fo rţele prin
ipale ale armatei turceşti se aflau concentrate la Vama, 
Şumla şi Rusciuc, ne este la fel de greu să explicăm Cum a 
reuşit Omer-Paşa să-şi adune atît de repede gro sul armatei 
sa.le la Vidin, în medie la o dep ărtare de 250 de mile de lo
calităţie aminite mai sus. 

Răspunsul cel mai verosil la această întrebare este că 
Omer-paşa, ţinîd seama de înaintarea uşilo� spre Vidin, a 
schimbat poiţia armatei sale, deplasînd-o simţior spre stînga ; 
lăsînd pe seama gnizoanelor din Ruşciuc, Silistra, Vama şi 
Şumla apărarea dumului dirt care duce spre Constanino
pol, el a ales Ruşciucul ca punct de sijin al flancului s ău 
drept, Vidinul ca sprijin al flancului său stîng şi Nicopole 
ca pnct de adunare al centuli său. Pe această poziţie, care 
se Întinde de la Ruşciuc la Vidin pe o distanţă de aproximaiv 
200 de mile, el a strîns pe flncul stîng toate trupele pe care 
le-a putut aduce acolo şi a trecut u ele Dunărea, Învăluind 
astfel, după cit e pare, flancul drpt al şilor. El plnuia să 
atace ităţile lor de avangardă şi să le ilească să e retragă 
dincolo de rîul Jiu, pe care putea fie să-l treacă frontal, fie 
să-l o coleJscă, trimiţînd tupe care să treacă Dunăna la Ra
sova. Rîul Olt, un alt afluent al Dunării care taie drumul de 
la Vidin la Buureşti, putea fi ocolit în aclşi mod, timiţîn
du-se dincolo de Dunăre, la Nicopole şi Turnu-Măgurele, mai 
jos de punctul ude OltJ e vasă n Dunăre, o altă p arte 
d'in upele care formează cntul armatei turcşi. In sfîrşit, 
atacuri simulate date mai jos pe Dunăre, 1la Giurgiu şi la 
Brăila, puteau să dnducă în eroare pe ruşi în ceea ce priveşte 
adevăiatele puncte de atac ale turcilor. 

Dacă se face abstracţie pentu moment de considerentele 
de n atură politică, nu încape apmape nii o îndoială că acesta 
a fost planul lui Omer-paşa. Ziaul „Times " din Londra vor-
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beşte dspre o „trecere deja efectuată" de ti la Giurgiu, 
dar aceasta este o ştire vtdit falsă. Nii un suWocotnent 
dintr-o armată cit de cit disiplnată nu ar face o semnea 
geşeală - să traverseze cel mai mare fluiu n Europa, şi 
încă în locul ·cel mai lat şi cel mi ru de tPecut, u două 
grupări de trupe, în două puncte diferite, şezate la o distanţă 
de 250 de mile, sub ochid unui inamic puternic şi care şi-a con
centrat forţele. 

Ce emniicaţie are atuni manevra lui Omer-paşa ? Ea re
prezintă o încercare de a învăli inamiul Pe flanc şi de a da 
peste cap �ntregul său dipoziiv de luptă prin aacuri simul
tane frontale şi in flanc. O asemenea manevră este întru to
tul jusficată dnd poţi lovi pe ne?teptate lanul inaicului 
u forţele tale pinip ale, cînd propri. tău front nu este ame
ninţat de n atac frontal, cind în caz e insucces �ţi este asi
gurată retragerea şi cînd, dup ă ce inaiul va i fost dat peste 
cap pe toate poziţiile sale de la un flanc la celălalt, îi poţi 
tăia comunicaţiile cu b aza sa de operaţii.  In c azul de faţă 
însă, această in urmă posibilitate nu există. Intr-adevăr, în 
caz de retragere, Omer-paşa iscă să'şi vadă învăluit flancul 
drept al forţelor sale în Valahia, tăiidu-i-se astfel drumul spre 
Calafat (şi and ar putea să se retragă numai spre Austria) ; 
pe de altă parte, atacul inspre Clafat spre Bucurşti nu e
ninţă cîtuşi de puţin căile de retragere ale ruşilor. itritorii îşi 
aintsc, p robabil, c ă  pe această bază m afirmat cu cîtva tmp 
în urmă c ă  p ntu urci singura direcţie de atac adecvată este 
aceea inspre Dunăre spre S'iret, pe fîşia îngustă de teritoriu 
oare desp arte Basaraia de frontiera austiacă *. n loc să în
trpÎnd ă o manevră care ar i ameninţat dintr-o dată, dacă 
nu ar fi 1întrerupt chiar, inile de comunicaţie ale rşilor, tur
ii ata•ci la oapătul opus, unde ii în caz d e  itorie nu se 
pot r?tpta la n succes hotărîtor. Este oarte posibil ca turcii 
să nu aiibă a 1se teme de un a1ac frontal, deoarece principalele 
acţiui de luptă se dsfăşoară între Vidin şi Craiova sau Sla
tina, şi de a·cea este puţin probabil ca ruşii ă treacă Dunărea 
undeva mai jos, afară de ·cazul cind stratei. lor se va dovedi 
a i mai îndrzneaţă decit credem noi. In acelaşi timp însă, 
acţiunile tucilor pe frontul de 1la Vidin pînă la Rusciuc sînt 
şi ele împieicate de fliul lat care îi deprte de duşman, 
astfel că ·în acest sector va trebui să dnească o inactivitate 
relativă. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 35-360. - Nota Red. 

3 1 - Marx-ngels. Opere, voi. 9 
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Oricum m privi •lucrurile, în caUl de faţă pincipala con
diţie a acestei iperaţii este irealizabilă. 

Un strălucit exmplu istoric de manevră e acest gen ne 
oferă bătălia de l a  I ena 354 , Naipoleon a reuşit să nce pe ne
aşteptate împotriva flanicului stîng al armatei prusi ene prin
cipala masă a forţelor sale şi d,pă opt ore de luptă i-a dezorga
nizat dispoiil în aşa măsură, încît, deoaece căile de 
retragere îi fuseseră tăiate, această armată a fost nimicită şi 
din acel moment a 1încetat să mai existe ca abare. Dar această 
operiţie a aut loc pe n teren de douăzeci de mile pătrate 
şi a durat douăzeci de ore. Aici însă avem un teritoriu lung 
de două sute de mile işi lat de 'Cincizeci, fără drumuri, şi orice 
deplasare a trup elor necesită de aceea un timp mai îndelungat. 
Ataul, a cărui forţă şi impetuolitate, îmbinate u surpri�a. 
i-au asiurat lri Npoleon n succes deplin la Iena, este sor
tit aid ca după dteva efo rturi să se împotmo1ească literal
mente. Lucrurile devn şi mai dare dacă ne aruncăm privirea 
e hartă. De la Calafat turii trebuie să se îndrepte pre Cra
iova. Aici le taie calea ipimu� dintre rîurile care, coborînd 
din i1pii Transilvaniei spre Dunăre, străbat Va1lahia de la nord 
la sud şi formează tot atîtea ni de apărare pe c are trebie 
să le treacă o armată atacatoare. In această privnţă reiunea 
seamănă întocmai u Lombardia, �ar cele două rîuri depre 
care este vorba - Jiul şi Oltul - pot fi ·comparate u iurile 
Mincio şi Adi ge, a căro r �mp ortnţă militară s-a mpus de 
atîtea ori atenţiei. 

Dacă am presupune că turcii trec Jiul, Juoru ipe ·care între 
timp au şi reuşit poate să-l .facă, atunci prima rezistenţă se
rioasă ei o vor întîmpina pe Olt, lingă Slatina. Prin lăţmea 
şi a.înoimea sa, Oltul este un obstacol mult m'i seios ;  afară 
de aceasta, dacă uşii 'dau dovadă de oarecare moilitate, ei 
pot cll'oentra acolo o armată capabilă nu numai să respingă 
to ate atacurile urdlor, i şi isă exploateze imediat slccesul. 
lntr-adevăr, o victorie a ruşilor la Craiova, fară de cazul că 
ar fi o victorie foarte mare, nu ar avea prea mare însemnă
tate, deoarece în tei zile de maiş forţat turcii ar putea ajnge 
la Calafat şi la Dunăre, scipînd astfel de urmăritori. Dar o 
infrîngre suferită de tulfci la Slatina, ipe lingă c ă  ar avea un 
caracter mai grav datorită faptului că acolo sînt concentrate 
trupe ruseşti mi numero ase, ar ma1i lăsa ruşilor şi n termen 
de cinci sau şSe zile pentru urmărire ; şi oicine ştie că 
ro adele unei victorii nu se culeg pe cîmpul de luptă, ci în 
timpul urmăririi, care po ate să aducă armata învinsă într-o 
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stare de destrămare totală. De aceea este puţn probabil ca 
Omer�paşa s ă  PO ată rece vreodată Oltul, dacă Gorceakov se 
va hotărî să reziiste aoolo ; căi chiiar în condiţiile cele m. 
favorabile pentru turci, Omer-p aşa nu poate concentra pe ma
ludle aestui rîu mai mult de 25.000 de o amei, pe cînd Gor
ceakov poate să aducă acolo la timp şi fără greutate 35.000 
de oameni . Cit p riVeşte atacurile de flanc date de turci de pe 
mall ide sud al Dnării, ele trebuie să a�bă un caracter dstul 
de inofensiv, în afară d e  cazul că atacatorii ar dispune de un 
număr nns de pontoane şi de 1alte materiale care la turci se 
întîlnesc foarte rar. Dar chiar dacă m p resPune că urcii 
reuşesc să treacă Olul şi chiar Argeşul - un alt rîu impo r
tant, a cări albie e situată şi mai la răsărit -, cui ar putea 
să-i treacă prin minte ·c ă Omeripaş a va fi în stire să cuce
rească întăriu.le ruseşti de lingă Buureşti şi să pună pe 
fugă , după o bătălie decisiivă, o armată care din punct de ve
dere numeric va depăşi, fără doar şi poate, aproape cu o 
treime forţele pe care el 1i le va putea apune ? 

Prim urmare, dacă în acest război ruşii se Vo r călăuzi cit 
de cit dp ă regulile militare, înfrîngerea lui Omerpaşa ap are 
certă ; dacă însă războiul nu va fi dus dPă regulile miliitare, 
i dup ă ·cele diplomatice, rezltaul poate fi altul. 

Plecarea de bunăvoie a ruşilor de rpe mportanta poziţie 
militară de la Calafat, dup ă ce acolo fuseseră trimise atitea 
trupe pentu a crea o ameninţare împotriva Serbiei ; faptl că 
Omer-paşa a trecut Dnărea fără a întîmpna vreo rezistenţă ; 
liibertatea relaivă işi marea încetineală a deplsăilor sale în 
Valaia Mică (ţinutul de la apus de Olt) ; cairaoterul nsigni
int, după cit ne putem da seama, l atacilo r  date de turci 
în toate celelalte puncte ; în sfîrşit, carncterul greşit, din punct 
de vedere straegic,  l înaintări� n direcţia Vidi. şi de care, 
după părerea generală, Omer-paşa nu putea să nu-şi dea seama 
- tote aceste fpte paT a j ustifi ca ntr-o anită măsură con
cluzia la care au 1ajuns unii obseVatori oompetenţi, dar care 
nouă ni se pare a i desul de departe de adevăr. Potr.1it aces
tei concluziii , între 1comandanţii armatelor adverse ar exista o 
înţelegere taită n virtutea creia ruşii ar urma să cedeze tur
cilor Valahia Mică. Olul, spun adepţii acestei veriuni, con
situie o barieră naturală foarte como dă, pe deasupra căreia 
cele două armate se vor putea observa reciproc în tot cursul 
ienii îndelungate, în timp ce diplomaţii îşi vor relua încercă
rile de a găsi o ieşire din situaţia ce s- a creat. Se afirmă că, 
fădnd o astfel de •Concesie, ruşii nu numai că ar da dovadă de 

l i * 
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generozitate şi de sentimente paşice, dar în aoelaşi tip ar 
dobînd� oarecum şi un temei de drept penu ouparea teito
iulli uzurpat, doarece ocuparea comună a Principatelor du
nărene de către rŞi şi turci corepunde întru totul spiritului 
tratatelor existente. Afişînd această aparenţă de gnerozitate 
în Europa, ruşii ar evita pimejdii reale n Asia, unde situaţia 
lor pare a fi astăzi mai grea ca icio dată ; fară de aceasta, ei 
ar fi oioînd dstul de putemid pentru a alunga pe turci de pe 
fîşia de teritoriu cdată pe malul stîng l Duxii. Un argument 
curios, dar nu şi convingător, în favoarea acestei teori p are a 
fi fptul că ea este răspîndită Pe faţă de ziare vineze care se 
bucură de încrederea curţii. Zilele următoare vor arăta dacă 
această p ărere corespunde realităţii sau dacă trebuie să ne aş
teptăm la n război în toată regula. Am i înşelaţi în aşteptăile 
noastre dacă lucrurile ar lua o altă întorsătură. 

In Asia începe să devină limpede că ambee pă:"ţi sfot mult 
mai slabe decît se crezuse. După cum relatează „Jounal de 
Conslantinople " ,  la 9 octombr.e turcii aveau la Erzerum o 
rezeVă de 10 .000 de omeni ; la Batum - rtrpe regulate cu 
n efectiv de 4.000 de oameni şi trupe neregulate cu n efectiv 
de 20.000 de oameni, destinate pesemne formării unei armate 
acrve ; la Biazet, pe frontiera persană - 3.000 de oameni ; 
la Kas şi la rdahan - cele mi importante puncte la gra
niţa usă (dup ă Batum) - avangărzi u n efctiv total de 
16.000 de oameni. Aceste forţe urmau să e completate în cî
teva ziile cu trup e proaspete din Siria, numărînd 1 0.000-1 2.000 
de oameni. Aceste dfre sînt desigur mult ma� modeste decît 
cele e i s-au comuicat anterior : 65.000 în loc de 1 00.000 ! 
Pe de altă p arte însă, da·că ar i să dăm crezare ştiilor primite 
prin Constantinopol, principala trecăitoare din Munţii Caucazu
lui, e drumul care leagă Tiflisul şi Guziia u Rusia, se flă în 
mîile muntilor ; retrăgîndu-se sub presiunea lu[ Şamil, şii 
se află în prezent la nouă mile de Tims, i ar generalul Voronţov, 
comandantul tupelor din Gruzia, a declarat că, în eventuali
tatea unui război u Turcia, el nu va putea păstra această re
gine dacă nu va pii întăriri cu un efciv e 50.000 de oa
mi. Nu avem posibilitatea e a verifica exactitatea acestor 
informaţii, dar faptul că pe mare au fost trimise în grabă întă
ii la Jerkum-Kale, Rdut-Kale şi în alte pJcte de pe coasta 
trnscaucaziană a Măii Negre denotă că situaţia şilor nu 
este prea străluită în acste ţinuturi. Ştirile cu privire la efec
il acestor 1întăriri sînt contraictoii. La încput e afirma 
că s-ar i trimis 24.000 de o ameni ; dar de unde să fi luat ruşii 
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vase pentru transportarea unei asmnea armate ? Acum reiese 
ă acolo a ost trimisă divizia a 1 3-a, pima divizie din copul 
5 de armată (comandat de generalul Liders) ; aceasta ar în
sna vreo 1 4.000 e oameni, ceea ce este m:i mult decît 
veoimil. Cit priveşte versiunea că 24.000 de cazaci de pe 
litoralul Mări Negre (aceasta pare să fie o cifră p referată la 
ruŞi) ar fi ocolit pe uscat extremitatea apuseană a Caucazului 
şi ar fi reuşit să ajungă la Redut-Kale, fără a întîmpina vreo 
rzistenţă p e  această îngustă şi stîncoasă fîşie de ţărm, apoi · 
cu cit ne gîndim mai mult la ea, cu atît ne pare mai puţin 
verosiilă. Cazaicii de pe litoralul Mării Negre au desul de 
furc ă cu paza liniei Cubanului şi a Terekului, şi ca o asemenea 
masă de c avaleie să străbată, fără să ibă vren sprijin şi fără 
să fie atacată, n defileu lung de o sută cincizeci de mile, prin 
ijlocul unei populaţii duşmănoase, atunci cînd o mină de 
oameni ar i fost de ajuns pentru a-i opri sau pntru a tăia în 
două coloana lor, - asemenea .ucuri pot fi auzite numai în 
Rusia, unde pînă în ziua de azi se susţine că lingă Zurich 
Suvorov l-ar i bătut pe Massena 355, 

Aceasta este de'i regiunea cea mi favorabilă pentru ac
ţiuni din partea turcilor. Atacuri rapide şi cu forţe c oncentrate, 
executate de trup ele regulate e singurul drum pincipal care 
duce spre Tiflis - de-a lungul coastei, dacă tu1cii sînt [n stae 
să susţină o luptă pe mare, sau în reiuni din nteior, la Kars 
sau la Ardahan, da·că nu sînt în stare să susţină o asmenea 
luptă -, îmbinate cu acţiuni neobosite, energice, executate prin 
srprindere de către unităţi neregulate, potrivit metodei lor 
p rprii de duere a rzboiuli, l-ar pun e  foarte cu1îd pe 
VQronţov într-o situaţie fără işi re, ar duce l•a stabilia unei 
legături cu Şamil şi la dzlănţuirea unei răscoale generale în 
întregl Caucaz. Dar aki, într-o măsură şi mai mare decît 
pe Dunăre, e cere îndrăzneal ă, liuţeală şi acţiuni coordonate. 
Rămîne de văzut dacă comandamentul turc din această re
giune posedă aceste calităţi. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 8 noiembrie 183 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.934 
din 25 noimbrie 153 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba en'leză 
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In dorinţa de a strînge oit mai multe informaţii cu privire 
la luptele care au avut loc între turci şi ruşi pe teritoriul Va
lahiei, am cercetat cu atenţie ziarele europene aduse de „Ca
nada " ,  şi acum putem adăuga cîteva fapte importnte la ştirile 
aduse de „Washington " ,  pe care le-am comentat vinerea tre
cută *. Ştiam atunci că avuseseră loc dteva ciocniri, dar nici 
acum nu cunoaştem prea multe amănunte despre ele. Infor
maţiile de care dispunem continuă să fie fragmentare, contra
dictorii, sumare, şi probabil că această situaţie va continua 
pînă în momentul cînd vom primi rapoartele oficiale ale ge
neralilor turci. Un lucru este însă limpede, şi anume că acţiu
ile trJpelor turceşti au fost conduse cu destulă pricepere şi 
că aceste trupe au luptat u n entuiasm neslăbit, care în
dreptăţeşte laudele celor mai călduroşi susţinători ai lor, laude 
pe care marea maj orHate a observatori1or ai ponderaţi şi 
imparţiali le-au socotit exagerate. Urmarea a fost o surpriză 
generală. Toată lumea se aştepta să primească o confirmare 
strălcită a aptitudinilor lui Omer-paşa în calitate de coman
dant de oşti, dar meritele armatei sale sînt subpreciate de 
ziariştii şi de oamenii de stat din Occident. Este, ce-i drept, 
o armată formată din turi, dar soldaţii aceşia se deosebesc 
foarte mult de cei pe care .ii i-a pus pe ugă jn 1 829. Ei 
i-au bătut pe uşi în ciuda împrejurărilor potrivnice şi cu 
toate că aceştia din urmă aveau o 1importantă superioritate 
numerică. Se poate presupune că aceasta este doar prevesti
rea işi începutul unor ktorii mult mai decisie. 

Aflăm acJm pentru prima oară că Consiliul militar de la 
Constantinopol a concentrat la Sofia o armată cu n efectiv 
de apromativ 25.000 de oameni, menită să opereze în caz 
de nevoie în Serbia. Oricît ar părea de straniu, ici un fel de 

* Vezi volumul de fată, pag. 47-485. - Nota Red. 
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informaţii despre aceste tpe ş� despre menirea lor nu par 
să fi ajns pînă acum în apusul Europei ; cert este însă că 
Omer-paşa le-a folosit cum nu e poate mati bine. Dislocarea 
acestor trupe la Sofia a fost o reşeală, căi dacă sirbii nu 
se răscoală şi nu se alătură ruşilor - şi sub actualul prinţ 
domnitor * este puţin probabil ca ei să se răcoale -, nu sînt 
motive de a ţine o armată în această regiune ; dacă însă iz
bucneşte o răscoală a sîrbilor, turcii trebuie ori să intre n 
această ţară şi s ă  înnăbuşe răscoala, acţiune pentru care, dată 
fiind prezenţa ruşilor în Valahia, o armată de 25.000 de oa
meni nu ar fi suficientă, ori să ocupe tecătorHe de la graniţă 
şi să-i blocheze pe sîrbi în ţara lor, ·lucu pentru care r fi pe 
deplin. suficient şi n sfert din aceste forţe. Este evident că 
tocmai aşa a judecat şi Omer-paşa, JCăci el a adus aceste trupe 
irect la V�din şi le-a unit cu forţele pe care le avea acolo. 
Aceste iîntăriri au adus fără îndoială o contribuţie esenţială 
la victoria pe care el a obţinut-o recent aUpra flncului drept 
al ru,şilor de suib comanda generalului Dannenberg, victorie 
depe care nu cunoaştem alte amănunte deoît numărul ofiţe
rilor ruşi uişi şi luaţi prizoniei, dar care trebuie să fi fost 
destul de categorică şi care va aduce turcilor foloase mai 
mari chiar din punct de vedere moral decît le-a adus din punct 
de vedere material. 

Mai aflăm de asemenea că trupele turceşti care au trecut 
Dunărea pe la Turtucaia (localitate situată între Rusciuc şi Si
listra) şi au ocipat Olteniţa erau •Comandate de lsmail-paşa, 
care nu este altcineva decît generalul Guyon (el nu s-a lepă
dat de creştinism, u toate că deţine n post înalt n armata 
sultanului) , ale cărui fapte de vitejie în războiul din Ungaria 
i-au adus faima de comandant curajos, energic şi hotărît. El 
nu posedă aptitudini rmcabile ca strateg, dar numai puţini 
ştiu să ·îndplinească ordinele cu hotărîrea de care a dat do
vadă în cazul de faţă, rnspingînd printr-o l>tă la baionetă 
atacul inamiului. lnfriîngerea suferită de generalul Pavlov la 
Olten!iţa va uişura considerabil turcilor accesul spre regiunile 
de dincolo de Olt şi le va deschtde drumul spre Bucureşti, 
deoarece s-au primit ştiri că iprinţul Goreakov nu a înaintat 
spre Slaina, cum se anunţase, ci se află şi aum în capitala 
Principatelor dnăene, preferînd în mod înţelpt să nu-şi 
fărîmiţeze forţele, ceea ce dovedşte Îllcă o d ată ă el nu se 
simte n deplină iguranţă. n această regiune a avut loc, fără 
îndoială •curînd după aceea o bătăie decisivă. Dacă Gorcea-

' Alexandru Karagheorqhevici. - Nota Red. 
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kov nu este pur şi simplu n lăudros şi dacă poate ooncentra 
aici 70.00080.000 de oameni - trupe de 1oare dispune totuşi, 
dup ă  toate sc�ămintele justificate din efectilll oHCial nn
ţat al amatei ue -, superioitatea este hotărît de partea sa. 
Ţînd seama 1Să oît de .alse şi exagerate sînt rele prove
nite din sursele rusşi, ţinînd eama că amata lui Omer-paşa 
s-a dovedit a fi mult mai puterică şi mii capabilă de lup tă 
dcît se prespunea, trebuie să considerăm că condiţiile în 
cae se defăşoară oampania sînt mai egale pntru cele două 
p ărţi deoît se credea şi ·că înfrînerea li Gorceakov devine 
oareum probibilă. Desigur, dacă comandantl suprem al ar
matei turceşi poate s ă  concentreze p entru bă11a decisivă 
50.00060.000 de oameni însufleţiţi de o vJctorie nterioară 
- şi nu vedem e l-ar putea împiedica s-o facă -, el va avea, 
fără îndoială, mari şanse de succes. Ficînd aeastă afimaţie, 
ne străduim să m rezervaţi în :precieile noastre, c ăi chiar 
dacă simpatiile noastre sînt de partea tu1cilor, aceasta nu ne 
îndreptăţeşte să-i prezentăm într-o lumnă mai favorabilă de
cît cea reală. 

Studiind aşzarea geografică a Valahti, mai ales din punct 
de vedere iita.r, îţi amineşti fră să rei de aşezarea geo
grafică .a Lombardii. ln primul caz Dunărea, în cel de-al doi
lea Padul, u afluenţii lor, formează grţa de miazăzi şi de 
apus a ţrilor rspective. La aceasta se adaugă faptul c ă  urcii 
au adoptat n plan de acţine amănător cu acela al piemon
tezilor n campania n 1 849, cre s-a încheiat cu b ătălia de 
la Novara 357, bătălie fatală pentru i. D acă tu1ci vor rpurta 
victoia, u atî1 mai înteiat va fi dreptul lor 1la admiraţia 
noastră şi •cu atît mai văită va fi totala incapaitate a mos
coviţilor. ln orice caz, Gorceakov nu este Radetzky, şi Omer
paşa nu e Ramorino. 

Scris de F. Engels în j urul 
datei de, 1 1  noiembrie 1853 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.936 
din 8 noiembrie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englză 
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Karl ax 

Problema muncitorească 

Londra, vineri 1 1  noiembrie 1853 

„Posibilităţi strălucite şi cum au fost ele folosi te" - aşa 
sună titlul uneia intre cele mai tragi omiice fuziu'i ale gra
vei şi profndei reise „Econoist" 358• „Posibilităţile strălu
cite" le-a creat, fireşte, libertatea comerţuli, iar cea care le 
„foloseşte" sau, mi bine is, „,abuzează" * de ele este clasa 
muncitoare. 

„Pentru prima oară clasa muncitoare şi-a ţinut soarta în propriile 
sale miini I Populaţia R�atului Unit a început efectiv să scadă, numă
rul migranţilor dpăşind creşterea ei naturală. Şi cum au folosit munci
torii psibilitătile lor 1 Ce au făcut ei 1 Exact ceea ce au făcut în mod 
obişnuit şi pînă acum ori de cite ori intevenea o îmbunătăţire tmporară 
a situaţiei : s-au căsătorit şi s-au înmulţit cit se poate de repede, Dacă 
populaţia va continua să crească în acest rin, nu va dura mult şi emigra
ţia va fi complet compensată, pierzîndu-sc acastă posibilitate strălucită• , 

Posibilitatea strălucită de a nu te căsători şi de a nu te în
mulţii decît în ritmul ortodox stabilit de Malthus şi de disci
po!U i l e străl!ită moalitate I Dar pînă acm, dup ă cum 
constată însăşi reista „Economist " ,  p pulaţia a scăzut şi nu 
a ompensat încă eigraţia. Deci nu suprapopulaţia este 
cauza calamităţilor din vremurile noaStre. 

„Folosul pe care ar fi trebuit să-l tragă apoi muncitorii din rara oca
zie ce li s-a prezentat r fi fost de a acumula economii si de a dveni 
capitalişti. Nu cred însă să existe nici măcar n singur caz în care un 
muncitor să se fi ridicat sau să fi început să se ridice în rîndul capita
liştilor. Ei au ratat posibilitatea ce li s-a prezentat•. 

Posibilitatea de a devni capitalişi ! Totodată „Economist " 
arată muncitorilor că, chiar da:că vor obţine un spor de 1 00/o 
la vechiul lor cîştig, i nu vor primi deit 1 6  şlingi şi 6 pence 

* Joc e cuvinte : „to use" - a folosi, a întrebuinţa ; „to abuse" -
a .buza. - Nota Red. 
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pe -săiptămînă în loc de 1 5  şilingi. Calînd salariul mediu la 
1 5  şilingi, l-a evaluat prea sus. Dar nu asta are impo rtanţă. 
Cum să levii 1capitaNst dnd primeşti 15 şilingi pe săptămînă ? 
Este o problemă care merită s ă  fie studiată. Munitorii gre
şesc, pretinde el, Înd îşi închiipu'ie că pentu a-şi îmbunătăţi 
situaţi a ei trebuie să încerce să-şi mărescă venituile. 11Ei 
au făcut grevă - scrie 1 1Economtst " -, căurtind să obţină mai 
mult deoît le-ar fi putut oferi orice muncă" .  Cîştigînd 15 şi
lingi pe săptămînă, ei aveau pos1bilitatea reală de a deveni 
capitalişti, p e  dind dacă ar dştiga 1 6  şilini şi 6 pence, această 
poibilitate ar dispărea ! Pe de o p arte, muncitorii trebuie să 
năzuj ască ca brnţe de muncă să fie cit mai puţine şi capHal cit 
mai mult, pentru a avea posibilitatea să-i sHească pe capita
lişti să mărească salariile. Dar atunci dnd ste prea mult 
c,pital, iar braţele de muncă sînt iprea 1puţine, muncirtoă nu 
trebuie să se folosească în n�d un caz de posibilitatea de dra
gul ,căreia trebuie să renunţe la căsătorie şi la înmulţire ! 1 1Ei 
şi-au permis o viaţă mai luxoas ă " .  In timpul legilor cerealelor, 
ne spune acelaşi 1 1Econom1i st " ,  ei duceau o viaţă de mizerie, 
nu aveau nici măcar îmbrăcămintea strict nec esară şi mureau 
de foame. Dacă voiau în general s ă  supravieţuiască, cum pu
teau să ducă o viaţă mai puţin 1 1luxo as ă "  decît aceea dusă pînă 
acum ? „Economist" publiica atunci mereu tabele 'u date des• 
pre import, p entru a dovedi bunăstarea crescîndă a poporulu. 
şi starea înfloritoare a afacerilor. Ceea ce era consider\t 
atunci n indicator al nespuselor binefaceri aduse de liber
tatea comerţului este as tăzi condnat ca o dovadă a risipei 
nesăbuite a clasci muncitoare. Nu relŞim însă nici acum să 
înţelegem cum poate coninua să crească imporul dacă POpu• 
laţia se reduce şi consumul ce, cum poate 1continua să 
crească exportul dacă importul e reduce şi cum se po ate 
extinde industria şi comerţul dacă importul Şi exportul scad. 

„In al treilea rînd, muncitorii ar fi trebuit să folosească strălucitele 
posibilităţi pentru a se instrui ei înşişi şi a da copiilor lor cea mai bună 
pregătire posibilă, astfel incit să fie mai dmni de îmbunătăţirea interve• 
nită în situaţia lor materială şi să înveţe să traqă cit mai mult folos din 
această îmbunătăţire. Dm nefericire, trebuie să constatăm că arareori 
frecvenţa şcolilor a fost mai puţin satisfăcătoare şi arareori plata taxelor 
pentru învăţămînt a lăsat mai mult de dorit" .  

D a r  ce e de mirare ai ci ? Inviorarea 1comeţuhri a fo st în· 
tovărăşită de o extindere a întreprindeP.lor, de folosirea p e  
scară mai largă a maşiilor, de înlo1uirea î n  măwră din ce î n  
c e  mai mare a muncitorilor adulţi c u  femei şi opii , de pre-
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lungirea zilei de mncă. Cu cit mai multe mame şi copii erau 
angaj aţi 1în fobrici, u atît şolile erau mai puţin frecventate. 
Şi, în sfîrşit, ce posibilitate de instmcţine li s-a dat părinţi
lor şi copiilor lor ? i s-a dat posibilitatea să înveţe cum să 
menţină 1poipulaţia la nivell indkat de Mlthus, crie „Eco
nomist " .  Instrucţinea, spune d-l Cobden, ar arăta munci to
rilor ,că locuinţele murdare, neaerisite, suprapopulate nu sînt 
cel mai bun ijloc de întreţinere a sănătăţii şi a forţei. Cu 
tot atîta succes aţi putea slva un om de la moarte prin inaniţie, 
eplicîndu-i că, potrivi t leilor naturii, pentru a menţine or
ganismul omenesc, el trebuie alimentat în pemanenţă. Dacă 
ar fi instită, airmă „Daily N ews " ,  clasa noastră muncitoare 
ar şti cum să ex tragă swbstanţe hrănitoare din oase uscate, 
cum să facă chifle din scrobeală şi cum să prpare o supă din 
rumeguş . 

Aşadar, să rezumăm : p osibilităţile străludte pe care le-a 
ratat clasa munci toare constau lin posibilitatea strălucită de 
a nu te căsători, de a duce o viată pe cî t posibil mai puţin 
luxoas ă, de a nu cere mălirea salariului, de a deveni capi
talist cîştigînd 15 şilingi pe săptămînă, de a învăţa să-ţi menţii 
trupul cu o hrană dt mai proastă şi să-ţi schilodeşti sufletul 
cu teoriile dăunătoare ale lui Malthus. 

Vinerea trecută Enest Jones a vizitat oraşul Preston pen
tru a vorbi muncitorilor din fabricile în care s-a declarat lock
out despre p roblema mull'citorească. La ora fixată erau adu
naţi sub cerul liber nu mi puţin de 15 .000 de persoane 
(„Preston Pilot" 3;9 evaluează numărul lor la 1 2.000) , şi oeînd 
a venit d-l Jones i s-a făcut o primire entuziastă. Gitez cîteva 
p asaj e din cuvîntarea sa : 

„De ce s-a dus această luptă ? De ce se duce ea acum ? De ce va 
reîncepe ea în viitor ? Pentru că izvoarele vieţii voastre sînt oprite de 
mina capitalului, care goleşte pînă la fund cupa sa de aur şi  nu vă lasă 
vouă decît drojdia. De ce lock-outul declarat la fabrica voastră ameninţă 
deopotrivă şi viaţa voastră ? Pentru că nu sînt alte fabrici la cre v-aţi 
putea duce să lucraţi, pentru că nu aveţi altă posi.bilitate de a vă cîştiga 
existenţa. Ce dă capitalistului această putere uriaşă ? Faptul că posedă 
toate mijloacele de a năimi munca„. De aceea mijloacele de muncă 
constituie piatra unghiulară pe care se bazează viitorul poporului„. Numai 
o mişcare de masă a muncitorilor de toate profesiunile, o mişcare a clasei 
muncitoare din întreaga ţară poate duce la victorie„. Dacă în lupta voastră 
vă veţi fărimiţa forţele pe profesiuni şi pe localităţi, veţi putea fi în
frînţi ; dacă însă veţi duce lupta pe scară naţională, victoria va fi cu 
siguranţă a voastră• 3Go. 

Apoi d-l George Cowell a făcut p ropunerea, formulată în 
termeni foarte măgulitori şi sprij inită de d-l John Matthews, 
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de a e exprima mulţiri i Enest Jnes Pentru vizita a la 
Preston şi pntru servkiile aduse cazei lasei muncitoare. 

Fabricanţii au depus eforturi uriaşe pentru a-l fmpiedrica e 
Enest Jones să vn ă în oraşul Preston ; nu s-a putut găsi nid 
un local pentru întrnirea la care uma să ia cuvîntul, şi de 
aceea au trebuit să se tipărească la Manchester afişe prin care 
era anunţată convocarea unui miting în aer liber. Unele 
persoane interesate au ră.spîndit cu insisenţă zvonul că d-l 
Jones rintenţionează să vorbească împotriva grevi şi să se
mene zîzanie între mncitori ; în afară de aceasta s-au trimis 
chiar scisori n care se arăta c ă  c ălătoria sa la Preston ar 
putea să nu fje lipsită de pimejdi pentru persoana sa. 

Scris de K. M arx 
Ia 1 1  noiembrie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.936 
din 28 noiembrie 1853 
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Prosperitate . - Problema muncitorească 

Londra, marţi 15 noiembrie 1853 

„Dările de seamă comerciale şi piaţa de bani u - sub 
acest titlu a fost publi•oat în „Economist"  n articol în care se 
inde să se demonstreze existenţa ei properităţi generale 
şi a unor perspective favorabile pntru dezvoltarea comerţu
lui 361, deşi în acelşi număr se spne că „preţuile alimn
telor sînt ridicate şi continuă să crească u ,  că „preţul unui 
cuarter de griu va ajunge în curînd la 80 de şiLini u şi că 
, ,siuaţia din comerţul de bumbac nu este niidecum de natură 
să le inspire fabricanţilor dorinţa de a relua activitatea u .  R>
feridu-se la tabelele de date cu privire la import, „Econo
mist u cie : 

„Jn aceste lungi coloane de cilre sint multe lucruri instructive, multe 
lucruri care confirmă marile princpii în jurul cărora s-au dus lupte poli· 
tice aprige, multe lucruri care explică evenimentele recente survenite 
pe piaţa de bani şi aruncă o lumină asupra viitorului, multe lucruri cit 
se poate de instructive >entru bărbatul de stat, pentru financiar, bancher 
şi cmerciant, dindu-le psibilitatea să înţeleagă clar actuala stare de 
lucruri şi să aprecieze just viitoarea stare de lucruri. De aceea conside
răm că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să atragem atenţia 
supra unora dintre principalele fpte care rezultă din aceste dări de 
seamă şi să urmărim lgătura dintre ele şi alte particularităţi importante 
ale momentului actual " .  

Să ne aşezm aşadar la piioarele acestui proroc şi să as
cultăm profeţiile sale prolixe. De data aceasta, tabelele de 
date cu privire la import sînt citate pentu a dovei nu risipa 
clasei muncitoare, i nespusele binefaceri pe care libertatea 
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comerţului le aduce tocmai acestei clase. Redăm mai jos 
aceste tabele : 

T A B E L U L  I 
Consumul de la 5 ianuarie la 1 O octombie 

1852 1853 

C acao . . . . . . . . . . . . . . 2 . 668.822 pfunzi 3 . 162.233 pfunzi 
Uaft•a . . . . . . . . . . . . . . 25. 123 . 946 28 .607 . 613 
Ceai . . . . . . . . . . . . . . . .  42. 746 . 198 „ 45 .496 .957 „ 
Zahăr . . . . . . . . . . . . . . 5 .358.967 chintale 5 . 683 .228 chintnle 
Tutun . . . . . .  . . . . . . . . 21 .312.439 pfunzi 22.296 .398 pfunzi 
Vin . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 986.242 galoni 5.569 .560 galoni 

E de ajuns să aruncăm o priire apra acestui tabel pen
tru a ne da seama că airmaţiile revistei „Economist " sînt false. 
Tot ceea ce ştim despre mărfurile enumerate este că ele au 
fst nu consumate, cum se afirmă în tabel, ci puse în vînzare 
spre a fi consumate, şi asta este cu totul altceva. Desigur, nu 
se va găsi vreun negustor atît de ignorant încît să nu înţeleagă 
deosebirea dintre cantitatea de măfuri pe care le-a primit în 
prăvălia sa şi  cantitatea efectiv vîndută populaţiei şi  consu
mată de ea. 

„Aceasta - scrie „conomist" - poate fi considerată lista principa
lelor articole de lux pe care le consumă clasa muncitoare " .  

Ş i  mai departe „Economist" pune creşterea importlui la 
aceste articole pe seama clasei muncitoare. Or, dacă luăm n 
aricol cum este cafeaua, el nu intră decît în foarte mică mă
sură în consumul muncitoilor englezi, iar vinul nu intră de 
loc. Sau poate „Economist" crede că situaţia clasei muncitoare 
este mai bună pentru că în 1 853 patrollii consmă mi mult 
n şi mai multă cafea decît în 1 852 ? n ceea ce priveşte 
ceaiul, este îndeobşte ·cunoscut că, n ma revoluţiei chi
neze şi a perturbărilor survenite în comerţ în legătmă cu ea, 
a apăut o cerere n scopuri de speculă, deternată de te
merile cu privire la viitor, şi nu de nevoile prezente. Iar în 
ceea ce priveşte zahărul, toată diferenţa dntre iportul pînă 
în octo mbrie 1 852 şi cel pînă în octombrie 1 853 este doar de 
324.261 de chintale ; nu mă voi lua la întrecere cu atotşiu
toarea reistă „Economist" ,  care bineînţeles şie că din aceste 
324.261 de chintale nici unul nu s-a adăugat la stocuile co
mercrianţilor şi nici nu a fost folosit pentru cofetu1ile desi
nate claselor de sus, ci tot acest zhăr a ajuns în eil mun
citorilor. I ntrucît pîinea este scumpă, mncitorii şi-au hrnit, 
desigur, copiii 1cu zahăr, căci doar şi Maria-Antoaneta a sfă
tuH poporul francez, în timpul foametei in 1788, să mnînce 
cozonac. Cit despre creşterea importului de tutun, într-adevăr, 
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cererea de tutn a mncitorilor creşte pe măsură ce sînt lip
siţi de lucru şi cursul normal al vieţii lor este întrerJpt. 

ln afară de to ate acestea nu trebuie să ităm că volumul 
mădurilor importate în o ctombrie 1 853 a fost determinat nu 
de cererea efectivă din acea •lună, i de o cerere prezumtivă, 
cakulată pe baza nei cu totul alte iituaţii pe piaţa intenă. 
Aşa stau lucrurile în ceea ·ce priveşte primul tabel şi „legă
tura dintre ele şi alte parti cularitMi importante ale momentu
lui actual " .  

T A B E L U L  II 
Importat de la ; ianuarie pin! la 1 O octombrie 

1852 1853 

Costiţă le porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 .506 chintale 173. 72l chintale 
Carne de vită sărată . .  . . . . . . . . . . . . 101.531 160.371 
Cane de porc sf1rată . . . . . . . . . . . . 77. 788 130.142 
Şu

_
nc.ă _ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 6.76G 14. 123 

Sl:tnm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.511 102.612 ·��������-� 
Total . . . . . . . .  . . 263.102 chintale 580.977 c hintale 

Orez „ „ „ „  „ „ „  „ „ „ „ „ „ „  633.814 chintale 1 .027 .910 chintale 
Cartofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 238.739 " 820.524 " 
Grîne şi făin. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Brînzeturi . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unt . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · .  · · · · · · 

5. 183.082 cuart>ri 
218.8 1 6  chintale 
205.209 

89.433. 728 b�c .  

8.179 . 956 cuarteri 
294.053 chintale 
296.342 " 

Ouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · ·  · · 103. 074.129 buc . 

Revi stei „Economist" îi aparţine, fără îndoială, măreaţa 
descopeire că creşterea relativă faţă de andi obişn:iţi a im
portului de alimente în ni de lipsuri şi de fo amete iminentă 
dovedeşte mai degiabă creşterea Jbită a •consumuli lecit 
scăderea n eobişnu.tă a p ro ducţiei acestoT p roduse. Creşterea 
buscă a preţului unei mărfi r eprezintă neîndoielnic o primă 
de impo rt. Dar a afirmat vreodată cineva că n aricol de 
consum va găsi •cu atît mai mulţi amatori cu :ît va i mai 
scump ? Trecem acum la o a trei a catego rie de măuri im
portate, la materia primă pntru fabrici : 

T A B E L U L  I I I  
ImPortat de la ; ianuarie pfn4 la 10 oclomb1ie 

In . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fuior de cînep. . . .  . 
Mltase brută . . . . . . . . 
Mltase răsucită . . . . .  . 
Bumbac . . . . . . . . . . .  . 
Lînă . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1852 

971 .  738 chintale 
798.057 " 

3. 797. 757 pfunzi 
267.884 " 

6.480.873 chintale 
63.390.956 pfunzi 

1853 

1 .245.384 chintale 
788.911 " 

4.355.865 pfunzi 
577 .884 " 

7 .091 . 999 chintale 
83.8G3.475 pfunzi 
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lntruoît producţi1a din 1 853 a dpăşit considerabil produc
ţia din 1 852, a fost nvo·ie şi de mai multă materie p rimă, care 
a fost importată şi prelucrată în canităţi mai mari. 

„Economist" nu sus�ine însă că sporul de produse indus
triale fabricate în 1 853 a fost consumat în ţară. El îl trece la 
export. 

„Faptul cel mai important este uriaşa crştere a exportului nostru. 
Creşterea valorii exporturilor nmai in luna care s-a încheiat la 10 oc
tombrie a fost de nu mai p uţin de 1 .446.708 I .  st., iar pe toate cele nouă 
lui crşterea a fost de 12.596.291 I. st. ; anul acesta valoarea totală a 
exporturilor este de 66.987.729 1. st., fată de 54.391.438 1. st. în lunile 
corspunzătoare ale anului 1 852„. Dacă luăm numai exportul nostru de 
prduse engleze, creşterea din acest n este de cel puţin 3 % : 

Jar um stau lucruile cu aceste mărfuri în sumă d e  
1 2.596.29 1 1.  st. exportate î n  plus ? „O mare parte dintre aceste 
măfuri exportate se află abia in rum spre p ieţele pe care ur
mează să fie desfăcute" şi unde vor sosi tomai 1în momentul 
cînd apariţia lor va duce la culme perturbările de pe aceste 
pieţe. „O parte considerabilă dintre aceste mărfuri exportate 
în plus se îndreaptă spre Australia " ,  care şi aşa este supra
saturată u mărfuri, „spre Statele Unite " ,  unde există n sur
pls de măfuri, „ spre India " ,  care trece printr-o depresiune, 
„spre America de Sud " ,  care în general nu poate absorbi 
surplusul de mărfuri importate care nu pot fi vîndute pe cel•
lalte pieţe. 

„Uriaşa cantitate de mărfuri în plus care a fost iportată şi consu
mată a şi fost achitată de Anglia - scrie „Econoist" - sau va fi achi
tată foarte curînd pe baza cambiilor emise al căror termen expiră„. Dar 
cind ni se va plăti nouă pentru mărfurile exportate ? Peste şase luni, 
peste nouă luni, peste douăsprezece luni, iar pentru unele mărfuri peste 
un an şi j umătate sau doi " .  

Este „numai o chestiune de timp " · - a firmă „Economist" . 
Ce eroare ! 

Dacă aruncaţi acest surplus enorm de măfuri industriale 
pe pieţe, care sînt dej a inundate de mile voastre de ex
port, impul pe care îl aşteptaţi poate să nu vină niciodată. 
Ceea ce apare în tabelele voastre ca o uriaşă listă de bogăţii 
imaginare ar putea să fie o lJStă uriaşă de pierderi reale, n 
listă de falimente pe scară mondială. Şi ce dovedesc tabe
lul III şi datele cu privi.re la export u care vă lăudaţi ? Un 
lucru de care fiecare dintre noi şi-a dat demult seama, şi 
nume că producţia industrială a Marii Britanii a crescut 
enorm în 1 853, că crşteea ei a depăşit nevoile pieţi şi că 
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extinderea ei se accelerează tocmai în momentul cind pieţele 
se îngustează. 

„Econoist" ajune, desigur, la o concluzie contrară. 

„Dificultăţile pe piaţa de bani şi creşterea ratei dobînzii - ne spune 
el - nu constituie dcît consecinta trecătoare a faptului că marile partide 
de mărfuri importate sînt plătite imdiat, în timp ce enormul surplus de 
mărfuri exportate este livrat pe credit". 

Aşadar, după părerea sa, starea încordată de pe piaţa de 
bani nu este lecit rezultal exporturilor suplimntare. Or, 
tot atît de îndreptăţiţi m i să spunem că în lunile din urmă 
creşterea exporturilor n-a fost decit rezultatul inevitabil al 
rificultăţilor de pe piaţa de bani. Aceste dificultăţi au fost 
însoţite de n aflux de aur şi de un curs valutar nefavorabil ; 
dar nu este oare n curs valutar nefavorabil o primă pentru 
cambiile trase asupra unor ţări străine sau, cu alte cuvinte, 
o primă de export ? Tocmai în virtutea acestei legi, în pe
rioadele de dificultăţi pe piaţa i de bani, nglia dezorgani
zează toate celelalte pieţe din lume şi distruge periodic in
dustria altor ţări, bombardîndu-le cu mărfuri idustriale 
engleze pe care le vinde Ja preţuri reduse. 

„Economiist" a descoperit, în sfîrşit, cele „două puncte" în 
care muncitorii greşesc în mod categoric, sînt categoric de 
condamnat şi dau dovadă în mod categoric de prostie. 

„In primul ind, ei fac discuţie, în majoritatea cazurilor, pentru nişte 
nenorociţi de bănuţi• .  

De ce procedează ei a·şa ? Să-l lăsm pe „Economist" să 
răspundă : 

„Caracterul discuţiei s-a schimbat ; dintr-o problemă de contract, ea 
s-a transformat într-o luptă pentru putere„. 

In al doilea rîd, muncitorii nu şi-au condus ei înşişi treburile lor, 
ci  au acţionat din ordinul unor conducători lipsiţi de răspundere, ba poate 
chiar al unor imp>stori„. Ei au acţionat uniţi, prin intermdiul unor clu
buri insolente„. Nu ne inspiră temeri convinqerile politice ale înseşi 
clasei muncitoare, dar ne inspiră temeri şi un sentiment de protest con
vinqerile acelora de care muncitorii s-au lăsat prinşi în plasă şi le-au 
permis să vorbească in numele lor".  

La crearea orgaizaţiei de clsă a patronilor lor, munci
torii au răspuns prin •crearea propriei lor organizaţii e clasă, 
iar „Economist" le spune că va înceta „să se teamă" de ei 
dacă vor demite pe generalii şi pe ofiţerii lor şi se vor hotărî 
să lupte răzleţiţi. Tot astfel, în perioada primelor lupte ale 
revoluţiei franceze, crainiicii despoţilor aliaţi din Nord dădeau 

32 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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mereu asigurări lumii întregi că ei nu „se tem" de poporul 
francez c a  atare, . numai de convingeile poliUce ii de acţiu
nUe politke ale ferocelui Comite du Salut Public *, ale clu
buri lor insolente şi ale gnerlilor turbulenţi. 

In articolul meu precedent am arătat "evistei „Eonomist" 
că nu este de mirre că clasa muncitoare nu a pritat de pe
rioada de prosperitate pentru a se instrui şi a-şi instrui copiii. 
Acm vă pot înfăţişa mătoarele fapte în legătură u care 
m primit nme şi amănunte şi care n rînd vor i prezen
tate parlamentului : In lima săptădnJ a l.ii septembie 
1 852, în oraşul„., iUat la 4 mile de„ . ,  la fatrepr-inderea de 
înălbit şi finisat ţsături denumită„. şi aparţmînd onorabilu
lui„ . ,  perso nele menţionate mai jos .au lucrat 60 de oe in şir 
cu o singură întrepere de nIlai trei ore pentru odihnă ! 

Fete şi fetiţe Vîrsta 

M.S. 2 de ni 
A.B. 20 " 
M.B. 0 " 
A.H. 1 8  
C.N. 1 8  
B .S. 16 
T.T. 16 
A.T. 15 
M.G. 15 
H.O. 1 5  
M.L. 13 
B.B. 13 
M.O. 13 
A.T. 1 2  
c.o. 12 " 
S.B. 10 I " 
Ann B. 9 1  " 

Băieti 

W.G. 9 " 
J.K. 1 0  ,, 

Băieţi şi fete de 9 şi 1 0  i lucreză 60 de ore m şir, u o 
singură între.rupere de numai trei ore pentru odihnă I Patronii 
ar face mai bine să nu vorbească despe desconiderarea în
văţăturii de către muncitoi. Una dintre fetiţele amintite, 
nn B . ,  în vîrstă de numai 9 ani s-a prăbuşit de oboseală, în 
timpul celor 60 de ore de muncă şi a a.doritt p e  podea ; cînd 
a fost trezită, ea a început să plîngă şi, totuşi, a fost sili tă să 
reia Jucrul I I 

* - Comitet al salvării publice 362• - Nota Red. 
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Muncitorii din fabriică, după m se vde, au hotărît să 
smulgă işcarea pnu instucţine din mîinile îşelătoilor 
din Mnchester. Sntem formaţi că la n miting al omerilor 
din Preston, ţinut n grădina oraşulud, s�au petrcut urmă
toarele : 

„D-na Margaret Fletcher a atras atntia celor adunati că nu este bine 
ca femei măritate să lucreze în fabrici lsîndu-şi copiii nes.pravegheaţi 
şi neglijîndu-şi treburile casnice. Fiecare muncitor are dreptul la un sa
lariu ech\t.bil pentru o zi de mncă echitabilă, iar aceasta, după părerea 
ei, înseamnă că muncitorul trebuie să primească pentru munca sa o re
muneraţie care să-i peI1ită să se întreţină pe sine şi familia sa în con
diţii bune, să-şi ţină soţia acasă pentru îndplinirea îdatoririlor ei de 
gospodină şi să-şi trimită copili la învăţătură (.plauze) . Vorbitoarea a 
încheiat prpulÎnd să se adopte următoarea rzolutie : 

Adunarea hotărăşte : toate femeile măritate din acst oraş intenţio
nează să nu mai iasă la lucru pînă dnd soţii lor nu vor fi remuneraţi în 
mod echitabil şi deplin pentru munca lor. 

D-na Ann Fletcher (sora vorbltoarei precdente) a susţinut rezoluţia, 
care a fst adoptată în unanimitate. 

Preşedintele mitingului a declarat că, după ce se va rezolva problema 
porului de 1 0 % ,  se va desfăşura o agitaţie în lgătură cu folosirea în 
fabrici a muncii femeilor măritate, la care probbil că nu se aşteaptă 
fabricanţii din tară • . 

Enest Jones, care viiează reile industriale, face ai
taţie pentu „n parlament al mliorilor" 363• El propune ca 

„delegaţi ai muncitorilor d e  toate profesiunile să se întrunească în 
centrul mişcării, în Lancashire, la Manchester, întrunire care să nu se 
încheie înainte de a se fi obtinut victoria. Acesta ar fi un mod atît de 
autoritar şi de limpede de a exprima punctul de vedere al clasei munci
toare, incit s-ar face auzit �n toată lumea, şi adunarea cu sediul la 
Sf. Ştefan 34 s-ar vedea nevoită să-şi împartă coloanele ziarelor cu acst 
parla1ent ... Intr-o perioadă de criză ca cea actuală, întreaga lume ar 
asculta cu mai multă atentie cuvintele celui mai modest dintre aceşti 
deleqati decît cuvintele senatorilor cu titluri n obiliare din cea mai tru
faşă Cr.eră" .  

Ziarul lordului Palmerston este u totul de altă părere : 

„Intre noi fie vorba - exclamă „Mominq Post" - dezvoltarea miş
cării în jurul căreia s-a făcut atîta caz a fost de fapt oprită şi, după j al
nicul eşec din 10 aprilie, nu s-a mai făcut nici o încercare de a face din 
muncitori leqiuitori sau din croitori tribuni ai poporului. 

Scris de K. Marx 
la 15 noiembrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.938 
din 30 noiembrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

32* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Friedrich Engels 

Mersul războiului din Turcia 

Veştile de pe teatrul acţiunilor mlitare aduse de vapoul 
„Humboldt" confirmă ştirea priită 1anterior prin „Europa" 
că turcii,  după ce şi-au menţinut timp îndelungat poziţiile 
de la Olteniţa împotriva unui dJşman numericeşte peior, 
u 1care au trebuit să ducă lupte grele, s-au retras 1in cele in 
urmă pe la 14 no�embie dincolo de fluviu, ocupîndu-şi ve
chile p oziţii întite de la Turtucaia. Socotim că la pimirea 
ziarelor şi scrisorilor vom i în măsură să explicăm evenimen· 
l ; deocamdată însă snsul acestei manevre încă nu ne este 
întu totul clar. In relatarea oficilă se arată că manev�a a 
fost efectuată nestînj enit, ceea ce înlătură presupunerea că 
ar fi fost urmarea vreunui succes hotărîtor obţinut de prinţl 
Gorcekov, bineînţeles dac ă excludem ,ipoteza că comandan
tul rus ar i reuşit s ă  ooncentreze pentru al doilea atac îm
p otiva ace stui punct forţe de două oi mai mari decît cele u 
care l-a atacat prima oară. Exmnarea atentă a tuturor fap
telor pe care le cunoaştem arată îns ă că în realitate el nu 
dispunea p entru acest scop de o asemenea grupare de 45.000 
de oameni. Se afirmă de asemenea că urcii s-au retras la 
Turtucaia pentru a nu se expune la Olteniţa pimejdiei unui 
atac p rin surprindere în timpul �emii, cînd retragere a  dincolo 
de fluviu ar fi legată de mari greutăţi ; această afinaţie vine 
însă în contradicţie u faptul că pînă în prezent ei au desfă
şurat acţiuni ofensive fără să l suferit vreo înfrîngere şi au 
avut de partea lor o incontestabilă superioritate numerică. 
Afară de aceasta, aripa lor stingă continuă să fie menţinută 
la Vidin, pe partea valahă a Dunării, pimind chiar întăriri , 
ceea ce dovedeşte tot ce vreţi, dar nu o mişcare de retragere 
in p artea lor. Chi ar dacă lum 'În considerare nnţia pre-
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supus ă - şi, după cît se pare, reală - a tilor de a trece 
Dunărea la B răila sau la Galaţi, cu forţe însemnate, continuă 
să rămînă nelămurit dacă Omer-paşa trebia s ă-şi  retragă tru
p ele de pe poziţia putenkă de la Olteniţa numai p entru că 
e pregătea să întreprindă, iu o altă grupare de forţe, o ma
nevră decisivă împotriva flanului stîng al Şilor. Dar toate 
împrejurările care dau loc la nedumeriri vo r devni mai clare 
dacă vom urmări evnimentele actualei campanii de la în
ceputul ei. 

Inainte de toate se ştie cu certitudine că atît la Vidin cît 
şi la Turtucaia turcii au fost lăsaţi să treacă fluiul fără să li 
se opună o rezistenţă serioasă. Acest ipt nu trebuie să ne 
mire, întruoît, după cum arată experienţa răiboaielor, nu poţi 
să împiedid n inamic aciv să treacă o apă, oicît de l ată ar 
i ea ; afară de aceasta, este întotdeana mai avantajos să-l 
ataci după 1ce o pare din trupele sale au trecut apa, adică s ă-l 
loveşti cu forţe superioare şi într-un momnt cînd nu are de
cît o singură cale de retragere, şi aceea supraaglomerată. Dar 
faptul că tudi s-au întărit pe malul stîng al Dunării, că au 
ieşit victorioşi din toate docnirile care au avut loc, că s-au 
mnţinut timp de zece zile la Olteniţa, la numai 40 de mile de 
Bucueşti, fără ca ruşii să-i po ată alunga de pe această poziţie 
impo rtantă, şi că au părăsit-o în cele din urmă nestînjeniţi şi 
in propri a lor ,iniţiativă, - toate acestea arată că în ap recie
rea rap ortului dintre forţele turceşti şi ruseşti care se înfuntă 
în această regiune a intervenit o eroare gravă. 

Noi am ştiut destul de precis ce forţe posedă tuCii ; în ceea 
ce priveşte însă efectivul trupelor ruseşti, am fost nevoiţi în
totdeauna să bîjbîim 1în întneric. Se anunţase că două cor
puri de armată trecuseră Prutul şi că nu mult după aceea le-a 
urmat o parte dintrun al treilea corp. D!că ar fi fost aşa, ruşii 
ar fi trebuit să aibă 'În Prindpatele dnărene cel puţin 1 50.000 
de oameni. Acm însă, cînd şi evenimntele au arătat că în 
Valahia nu există aJîtea trup e ruseşti, primim în sfîrşit prin 
Viena ştiri autentice despre forţele pe care ruşii le au în rea
liitate a colo. Iată in ce se compun forţele lor : 

1 .  Corpul 4 de armată sub comanda generalului Dannenberg, 
format din următoarele trei divizii de infanterie : 
a) divizia a 1 0-a (sub comanda generalului SoimonV) 16.000 de oameni 
b) divizia a 1 1-a (sub comanda generalului Pavl>v) . 1 6.00 „ „ 
c) divizia a 1 2-a (sub comanda generalului Liprandi) 1 6.000 „ 
d) şi dintr-un batalion de puşcaşi , . , , . . , 1 .000 „ 
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2. O bigadă a diviziei a 14-a din corpul 5 de r-
mată, comandată d e  generalul Engelha.rdt . . . . 8.00> de oameni 

Total infanterie . . . 57.00 de oameni 
3. Două divizii de cavalerie uşoară, comandate 

de generalul Nird şi de generalul Fişbah, cu un 
efectiv total de 8.000 de oameni, şi 1 0  regimente de 
cazaci cu un efectiv total de 6.000 de oameni, adică 
la un loc . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 de oameni 

4. O divizie de artilerie, avînd aproximativ cite 
o baterie (12 tunuri) pentru fiecare regiment d e  in-
fnterie, adică în total . . . . . . . . . 170 sau 180 de tunuri 

Reiese de asemenea că corpul 5 de armată, comndat de 
generalul Liders, id nu s.a conoentrat încă la Odesa, o parte 
din unităţile sale .îndu-se la Sevastopol işi o altă parte in 
Cacaz ; că corpul 3 de armată, comandat de gneralul Osten
Sacken, continuă să se ·afle în Volînia sau în cel mai bun caz 
a treut nu demlt Pul şi va putea să ajngă p e eatrul 
acţiunilor militare abia peste trei sau patru săptămîni ; cit 
priveşte rezerveLe de cavalerie ale ruşilor - în cea mai mare 
parte oavalerie grea -, ele se află dincolo de Nipru şi abia 
p_este cinci sau şase săptămîni vor putea să aj!lgă acolo unde 
este nevoie de el1e. Aceste .nformaij sînt fără îndoi1ală exacte, 
şi dacă le-am i allt acum şase săptămîni am i spus ·că Omer
paşa trebuie să treacă Dnărea, indifernt lde şi •um, dr u 
cît mai repede, cu atît mai bine. 

lntr.adevăr, nu utm găsi ii o eJplicaţie aională pen
tru acest p as .iscat şi nechibzuit l ruşilor. A intra cu vreo 
80.000 de oameni într-n eul de sac * ca Valahia, a sta acolo 
timp de oîteva li, alînd, 1cum renosc chiar şii, circa 
1 5.000 de soldaţi bilnavi în lazarete, şi, în lipsă de întă.ri, a-şi 
pune nădejdea exclusiv in noroc, sînt ll!cruri care nu s-au 
mai făUt niciodată şi la oare nimei nu e putea ştepta n 
partea şilor, cre sînt de obicei foarte precauţi şi caută 
întotdeauna să evite icile. Căi dacă nu socotim detaşa
mentele care aţionează separat, totall efectivelor capabile 
de luptă de cae pun ei în Valaia nu depăşeşte 46.000 de 
oeni, care pe deasupra ot i necesi în cele mi diferite 
puncte I 

Dar aceasta este realitatea, şi noi o putm explica numai 
prin încrederea absolută a şilor în !ocesl intrigilor diplo
matice ale prietenilor lor din guvernul englez, pin dispreţul 
lor nejustiicat faţă de adversar şi pn ificultăţile pe care 
ruşi le întîmpnă, pe cît e p are, în inoercările lor de a con-

* - fundătură. - Nota Trad. 
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centra importante foţe militare şi mari canităţi de p rovizii 
într-n ţnut atît de îndepărtat de centrul imperiului lor. 

Pe de altă parte, turcii au la Calafat, în Va•lahia Mică, 
25.000 de oameni şi continuă să trimită [ntăriri înr-acolo. Nu 
avem decît pţdne informaţii despre ulimele deplasări ale 
acestor trupe. Se pare că nu au ajns ii măcar pînă la 
Craiova şi că în p rezent acţinile lor s-.au rezmat l a  ocuparea 
satelor din apropiere. Gauzele acestei coportări sî.t de as
menea neclare, şi putem doar să prsupem că n acţinile 
ale merp aşa este înr-o anumită măsură îngr!it de dispo
ziţiile Consiliui militar de la Constantinopol, care la încput 
concntrase la Sofia pe aceşi 25.000 de oameni . In orice caz, 
dup ă cîte ne putem da seama de la o asemenea depărtare, 
atîta timp dt se află la Calafat aceste forţe nu sînt de nici un 
folos şi inerea lor ,în acest loc este o greşeală, căci chiar pen
tru cazul ipotei1c şi puţin probabil al olosirii lor împ otriva 
sîrbilor, ele sînt, aişa m m mai avut ocaz�a să arătăm, ori 
prea numeroase, ori p rea slabe *. Noi credem că ar fi fost 
mult mi bine dacă ele ar . înaintat n j osul Dn ării ; trecînd 
apa la 28 octombrie, ele au înaintat fo arte puţin p[.ă la 15 
noiembrie şi nu au exeutat ii n fel de aini active. 
Aceste ciCiprzce zile ar fi puJt să ie folosite mi bine 
dacă trupele iar i fost dplasate u 150 de mile n josul Du
nării, l a  Şiştav, unde ar fi stabilit o legătură nemijlocită cu 
arip a stingă a forţelor pinipale ale armatei u'ceşi, putînd 
să ajungă în cîteva zile de ma'ş la Rusciuc, unde se află 
statul-major al flanculÎ stîng al urcilo r. Este în afară de 
orice îndoială că, .ii cu forţele principale, ae'i 24.000 de 
oameni ar fi fost de două ori mai valoroşi lecit la Calafat. 
Inseş.i evn'mentele iconirmă această p ărere ; >căci aşa m 
am mai arătat, nu şm ca în timpul elo r  nouăsprezece zile 
de cînd au treut Dunărea, ele să-i i dat lui Omer-paşa 
vreun spijin adiv. 

Atacurile executate de tuci la Nicopole şi Rusciuc n-au 
fost doît simple manevre. Ele par a i fost bine excutate, u 
forţele 1stict neesare în acest scop şi totşi u o iigore de 
natură să-l inducă ll eroare p e  inmic în ceea ce piveşte 
adevăraele innii ale p ărţi atacatoae. Atacul priniipal s.a 
dat la Olteiţa, Pî.ă în prznt nu se ş.ie ce foţe au fost con
centrate acolo .  In unele relatări se arată ci [.că la data e 1 1  
tur. aveau l a  Olteniţa 24.000 de oameni, iar ;;ii 35.000. 
Aceste dfre sînt [nsă vădit false. Dacă ruşii ar fi avut u o 

* Vezi volumul de faţă, pg. 487, - Nota Red. 
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trime mai multe trupe lecit turcii, ei i-ar fi repins foarte 
repede dincolo de Dunăre, pe cînd in realitate la 1 1  noiembie 
ruşii au _ suferit o înfrî11gere. 

In prezent pare mai verosimil ca oricînd 1că numai o con
ducere militară extrem de defectuoas ă îi poate împiedica pe 
tuci să-l izgonească pe Goceakov din Valahia. De altfel 
este cert ·că atît o p arte cit şi ·cealaltă ne-au oferit mostre 
de conducere militară desitul de originală. La 2 noiembrie 
turcii au trecut Dnărea la Oleniţa, care pare a fi pllctul lor 
principal de trecere. ln zilele de 3, 4 şi 5 i au respins cu suc
ces .atacuile ruşilor, statornicindu-şi astfel sup erioritatea pe 
malul stîng al Dunării. In 1cursul acestor trei zile ar fi trebuit 
să le sosească intări•rile, ceea ce le-ar i dat postbilitatea să 
ponească imediat asupra Bucuştiulrui. Aşa p roceda Napo
leon, şi de atunci orice gneral ştie că rapidiitatea mişcărilor 
poate compensa insuficienţa de forţe, deoarece permite ata
carea duşmanului înainte ca el să i aut timp să-şi concn
trze forţele. După cum în afaceri se spune : „Timpul este 
bani " ,  aşa se poate spune la război : „Timp11 ste tupe" . Dar 
în Valahia nu se ţine seama de acest adevăr. Turcii ţin liniştiţi 
Olteniţa timp de nouă zile, de la 6 la 15, şi ,  dacă facem 
abstracţie de micile ciocniri, nu întrepnd nici o acţiune, 
lăisînd astfel uşilor răgazul neesar p entu a-şi 1concentra 
forţele, pntu a le dispune în modul cel mai •cibzuit u 
putinţă şi pentu a lua măsurile �n vederea lichidării oricărei 
primej dii care ar putea să ameninţe ·căile lor de retragere şi 
în vederea a stgurăriii acestor dil. Saiu tebuie poate să pesu
punem că Omer-paşa a urmărit doar să-i imobilizeze pe ruşi 
la Olteniţa p înă ce forţele sale picipale voir fi trecut Dună
rea undeva mai j o s, p entru a tăJia ruşilor orice cale de rera
gere ? Nu este exclus să fie aşa, cu toate că o astfel de opera
ţie ne obLigă să presupnem, afară de ci 24.000 de o ameni 
de 1a Calafat şi de cei 24.000 de la Olteniţa, alţi 50.000 de oa
meni mai în josul Dnării, în apropiere de Hîrşova. Dar dacă 
Omer-paşa ar avea acolo asmenea forţe, oea ce este foarte 
posibil, el le-ar putea folosi mult mai bine, în loc să le pună 
să-şi piardă timpul cu toate aceste manevre artifi1ciale şi sub
tile. De ce nu iar arunca în acest caz dntr0 dată 70.000 sau 
80.000 de oameni p este Dnăre ndeva lingă Brăila, tăind 
dintr-o lovitură comunicaţiile ruşilor în Valahia ? După m 
am mai spus, se pare c ă  această manevră este plănui tă a i exe· 
cutată în preznt, deşi rămî.e nelămurit de ce a trebuit să 
fie amînată atîta timp şi precedată de pregătiri atît de con-
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plicate. Cu o asemenea superioritate de forţe, aflate gata de 
luptă pe linia de operaţii, inducerea în eroae a pinţului Gor
ceakov e1a ·cu totul superfluă. Trebuia tăiată dintr-o dată 
calea sa de retragere şi nimicită armata sa. 

Cit despre soldţii turci, în puţinele ciocniri la care au 
participat pînă acum, ei s-au comportat admirabil. Artileria a 
arătat peste tot că împăratul Nikolai nu exagera cHuşi de 
puţin atunci cînd afirma că este una dintre cele mai bune din 
Europa. Un batalion de puşcaşi, constituit numai cu zece săp
tămîni înainte de începerea ostilităţilor şi înamat cu puşti 
ie abia sosite din Franţa, a dobîndit în aicest răstimp atît 
de scurt o mare măiestrie la tragerile în formaţie răsfirată şi 
a format puşcaşi de p rim rang, care mînuiesc cu pric.pere 
această armă de temut ; la Olteniţa ei au avut ocazia să-şi 
arate mihestri,a deimînd cu fo cul lor aproape pe toţi oiţerii 
superioli i ruşilor. In general, infanteria turcă pare a-şi fi 
însuşit temeinic obişnitele mişcări în Linii şi coloane, dind 
dovadă totodată de multă vitej ie şi dîrzenie în atacurile de la 
Olteniţa ; cici cel puţin în două zile din trei, soairta bătăliei 
se decidea printr-un atac al infanteriei turceşi, care se în
cheia prin lupte corp la corp ,  şi este bine ştiut că în atacu
rile la ionetă infanteria rusă este n adversar redutabil. 

Ultimele ştiri n Asi,a arată că acolo lucruri1e iau pentru 
turd o înto rsătură şi mai favorabilă decît în Europa. Pare 
s·igur că tiiburile circasiene au ponit cu forţe unite o răscoală 
generală împotriva ruşilor, că porţile C.cazului se află în 
mînile lor şi că liniile de comuni caii dn spa:ele trupelor 
comandate de pri.ţul Voronţov sînt tiate, în timp ce trupele 
turceşti îl atacă frontal. Aşadar, războiul începe pretutindeni 
cu înfrîngeri pentru ţar. Să sperăm că aşa va i pînă la sfî rşit 
şi că războiul va învăţa pe ruşi şi guvernul lor să-şi modereze 
ambiia şi aroganţa şi să�ş·i vadă de all încolo de p ropriile 
lor treburi. 

Scris de F. Engels în jurul datei 
de 18 noiembrie 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 3.944 din 1 decembrie 1853 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Coperta primei ediţii a p amfletului lui K. Marx 
„Cavalerul nobilei conştiinţe" 



ill 

Dacă cel care paricipă la o guerillă (vzi Decker. „Teoria 
guerillei" 366) po ate să fie lipit de nobleţe, l trebuie cel puţin 
să atbă o conştinţă nobilă. După Hegel, conştiinţa nolă se 
transformă ineitabil în conşiinţă josnică 367• Voi căuta să 
lămu:esc această transformarie sevindu-mă de efuzilile d-lui 
Willich, ·care întruchipează în na .şi aceeaşi p ersoană pe 
Petru emitul şi pe Walter sărmanul. Mă rezm la cavaliere 
del1a vnrra * ; pe cavalieri del lnte ** care-l umză îi 
las s ă-şi vadă de treaba lor. 

Pntru a ne faice să înţelegem de la bn îneput că o con
ştiinţă nobilă exprimă de regulă adevărul în senul „înalt" 
prntr-o miucină n snsul „obişnuit" ,  d-l Willich, în răspn
sul său la „Dezvăluirile "  368 mele, începe cu cuintele : 

„Dr. Karl Marx a publicat in «Neu-England-Zeitung» şi în «Crimi
nal-Zeitung» o dare de seamă asupra procesului comuniştilor de la 
Colonia" .  

Nicodată n-.am prblicat n „Criminal-Zeitng" o dare de 
seamă asupra procesuli omniştilor de la Colonia Se ştie 
că eu m publicat în "Neu-England-Zitung" 369 „Dezvăli
rile",  iar d-l Willich n „Crinal-Zeiung" - destănuirile li 
Hirsch ***. 

La pag. 1 1  din „Dezvăluiri " se spune : „Din enumerarea 
doumentelor sustrase grupului WHlich-Schapper şi din 
datele cuprinse în aceste documnte riese că acest grup, 
deşi a fost pus în gamă de furtul icu efr acţie săvîrşit de Reu
ter, a lăsat şi dup ă a ceea să i e fure domnte c are să fie 

* - cavaler în căutare de aventuri, căpetenia unei cete de merce
nari. - Nota Trad. 

** - cavaleri cre dau din fălci, linqe-blide. - Nota Trad. 
*** n legătură cu aceasta vei volumul de faţă, pag. 2-5.- Nota Red. 
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p redate poliţiei prusiene " .  La p ag. 64 acest p asaj este repetat 
p e scut s10. 

„D-l Marx - răspunde d-l Willich - ştie prea bine că aceste docu
mente erau în cea mai mare parte falsificate, iar unele erau ticluite". 

1n cea mai mare parte erau falsiicate - va să zkă nu 
toate erau falsificate. Unele erau ticluite - va să zkă nu 
toate erau ticluite. Prin urmare d-l Wi1lich recnoaşte că şi 
înainte, şi dup ă ce Reuter a comis furtul, documente aprţi
nînd fraciunii sale au ajuns în mîinile poliţiei. Or, t1cmai 
acest lucru îl susţin şi eu. 

Aşadar, nobleţea d-lui Willich coStă . a mirosi că îndă
rătul unor fapte autentice se ascunde o conştiinţă falsă. „D-l 
Marx ştie„ .  De nde ştie d-l Willich ce şie d-l Marx ? Despre 
o p arte din documentele in chesiune şiu că sînt auentice. 
Dar nu ştiu ca în timpul procesului să se i dovedit că vreunul 
din ele a fost falsificat sau ticluit. Dar ar fi trebuit s ă  ştiu 
„mai mult" ,  deoarece„un oarecare Blum din imediatul anturaj 
al lui Willich" era, zic ei, „ informatorul lui Marx " .  Acest Blum 
înflorea •  în imediatul anturaj al li Willich. Cu atît era însă 
mai departe de mine. Despre Blum, cu •oare n-am vo1bit nici
odată în p ersonă, şi 1ici măcar p rin alzii ••, ştiu numai că e 
rus de origine, cizmar de meserie, că-şi zice şi Morison, că 
nu se jură decît pe pilulele Morison ale lui Willkh şi se află 
acum p robabil în Australia 371• Despre iactiitatea misionari
lor lui Wilich-Kinkel am fost informat de la Magdeburg, nu 
de la Londra. De aceea conştiinţa nobilă putea să se sutească 
de o operaţie atît de dureroasă cum este defimarea puiblică 
a unuia dintre fiii ei spirituali p e  b aza unor simple supoziţii. 

Mai întîi •conştiinţa nobilă îmi atribie n informator ima
ginar şi apoi amtestă existenţa nei scrisori ireale. Ea •citează 
„pag. 69 a «Dezvăluirilor» , nota A372, din pretinsa scrisoare 
a lui Becker" .  

D-l Willich este p rea nobil pntru a presupne că „un om 
de spirit rşi de caracter" cum e Becker ar putea să nu dnţeleagă 
spi ritul şi .caracterul unui om ca Willich. De aceea el trans
formă scrisoarea lui Becker într-o mistii cae şi pe ine în
tr-n falsificator de monezi. Din nobleţe, fiireşte. Dar p retinsa 
scrisoare mai este încă în posesia avo catului Scneider II. In 

• Joc de cuvinte : Blum - nume de familie f Blume - floare. - Nota 
Trad. 

•• In original joc de cuvinte intraductibil : ,,durch die Blume sprechen" 
- a vorbi prin aluzii. - Nota Trad. 
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impl procesuli m trimis-o pxării la Colonia, pentru că 
ea constiia o probă că Becker nu poate fi acuzat că r fi 
participat la neghiobiile lui Willich. n afară de faptul că scri
soarea este crisă de B ecker, ştampila poştei in Colonia şi 
din Londra cerifică data expdierii şi primirii i. 

„Dar ânainte de aceasta d-na Kinkel mi-a scris mie• (Willich) „o scri
soare detaliată în care preciza lu:rurile ; la Colonia, Becker s-a oferit s-o 
transmită. El ia comunicat că scriso>rea a fost predată, dar eu n-am vă
zut-o niciodată. Cine a retinut-o : d-l Marx, Becker sau poşta ?" 

Poşta în nici un caz, demonstrează Willich. Poate Becker? 
Atîta imp cit acesta era în libertate, Willich id nu s-a gîn
dit să-i ceară lămuriri. Deci rămîne mi „d-l Marx u .  Pe 
tăcute, acţionînd în maniera care-l caracterizează, d-l Willich 
î mi atribuie publicarea unor scrisoi pe care Becker nu mi le-a 
scris, şi mă acuză că aş fi do s i t  scri5ori p e  care mi le-a încre
dnţat pentru a le transmie. Din p ăcate, Becker a fost atit de 
amabil să nu mă importneze niciodată u tranmiterea nor 
scrisori, fie de ale doamnei Johanna, fie de ale d-lui Johann 
Gottfri ed * . Nici direcţia închisorii şi nii cabinetl negru 373 
nu împieică p e  nimeni să-i ceară lui Becker lămuiri într-o 
probLemă atît de inofensivă. Insinuarea j osnkă şi incinoasă 
a d-lui Willich izvorăşte in intenţia cuiată de a da imbold 
virtuţii şi a sublinia afinitatea dintre cei buni - dintre Kin
keli şi Willichi - care îfrînge toată arta celor răi de a se
mna disordie. 

„„.relaţiile dintre partidele din indurile proletariatului, dintre par
tidul lui Marx şi partidul lui Willich-Schapper, potrivit denumirii date 
de d-l Marx, şi nu de mine•. 

Conştiinţa nobilă face dovada propiei modestii prin înfu
murarea altora. De aceea ea transformă „denumirea dată în 
actul de acuzare de la Colonia" (vezi pag. 6 din „Dezvă
luii u 374) în „denumire dată de d-l Marx" .  Şi tot n cauza 
modestiei transformă relaţiile dintre p aridele n rîndurile 
unei anllite societăţi secrete germane 375, despre care vor
besc eu (vezi l .c. * *) ,  în „relaţiile dintre partidele din rîndu
rile proletariatului însuşi" . 

„Cînd Techow a venit la Londra, în toamna anului 1 80, Marx l-a 
pus pe Dronke să-i scrie lui, lui Marx, că Techow s-ar i exprimat in ter-

* Aluzie ironică la Gottfried Kinkel şi la soţia sa Johanna Kinkel. 
- Nota Red. 

** - loco citato. - Nota Trad. 
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meni extrem de dispreţuitori de.pre mine ; scrisoarea a fost citită în 
public. Cînd a venit Techow, am vorbit cu el deschis, ca între bărbaţi ; 
cele comunicate în scrisoare erau inventate ! ! "  

Cînd Techow a venit l a  Londra, u l-am pus e Dronke 
să-mi scrie, . primit scrisoarea, căTeia i-m dat ciire în 
public, şi apoi a venit Ted1ow. Greşiita consecuio tempo
rm * oglindeşte încurcătura 1conşti inţei nobile •care încear·că 
să stabilească o falsă legătură cauzală Între mile, scr·isoarea 
lui Dronke şi venirea lui Techow. In s crisoarea lui Dronke, 
oare de altfel era adresată lJi ngels, şi nu mie, pasajul incri
minat sună texual : 

„Azi am reuşit întrucitva să-l fac >e Techow să-şi schimbe p ărerea, 
cu care ocazie am avut pentru prima oară cu el şi cu Schily" - Schily 
se află în momentul de fată la Londra - „o discuţie aprinsă în cursul 
căreia Techow a afirmat în repetate rîndui că vede în atacurile împo
triva lui Sigel o năzbîtie personală a lui Willich, căruia, de altfel, ii 
contstă orice talent militar.• 

Pn urmarie, Dronke nu vorbşte despre termăi extrem 
de ispreţuitoi folosiţi de Techow în general, ci despre ter
meni[ dispreţuitori folosiţi de el cînd a vo1bit despre tlentul 
militar al lui Willich. Aşa că chiar d acă Techow a găsit că 
s-a ticluit eva, el nu s-a referit la cele comicate în scri
soarea lui Dronke, i la eea ce i-a relatat oonştiinţa nobilă 
despre comuncriJe lui Drke. La Londra, Ttchow nu şi-a 
schimba.Părerea exprimată în Elveţia despre talnul iitar 
l d-lui Willich, deşi nu-i exclus să-şi i scimbat în alte pri
vinţe părerea lui despre fall ascet. Legătuia mea u scrisoa
rea lui Dronke şi venirea lui Techow e remă deci la aceea 
că am dat citire s crisori li Dron.e, aşa cm în clitatea mea 
de preşedinte al Orgnli centrial dau citire tuturor s crisori
lor. _e pildă, srisorii li Karl Brun, care de asemnea 
ridiculizează talentele militare ale lui Willi ch. D-l Willich 
era şi !auni conVilS că eu l-am ps pe Bruhn să s crie ceastă 
s criso�e. Cm însă Bruhn, spre deosebire de Techow, n-a 
plecat \ încă în Aust1alia, d11 Willich, prevzător, trece sub 
tăcere 1 „această mostră a tacticii mele" .  Tot aşa a trebuit să 
dau dtire unei scrisori a lui Rothacker în care acesta scrie : tVreau să fac prte din oricare comunitate, numai din aceasta• 
a lu' 1  Willich) „nu". 

' * - concordanţa timpurilor. - Nota Trad. 

(adică 
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Rothacker rlatează ce urmăi funeste a avut ntu el o 
siplă opoziiţie faţă de părerile lui Willioh n -legătură cu „inar
mările evidnte ale Pusiei " ,  şi a.me unul din acoliţii lÎ 
Willich 

„a cerut imediata lui excludere din Ligă, iar un altul a propus să se 
formeze o comisie care să cerceteze cum a ajns Rothacker în Ligă, in
tucît p are a fi ceva suspect Ia mijloc " .  

D-l Willich era convins că eu l-am pus pe Rothacker să 
scrie această scrisoare. Dar întucît icesta, în loc să caute 
aur n împrejuriile Melbounul., editează ll z1ir la in
cinnati, d-l Wlil1i ch a găsit iar u cale să ascundă lli ântrei 
această nouă „mostră a tacticii mele " .  

Potriit fiirii sale, conştinţa nobilă este ântotdeauna mul
ţumită de ine şi consideră că trebuie să fie apreciată de toată 
lmea. De aceea, anci dnd se găsesc oamei care lU îm
p ărtăşes.c p ărerea bun ă pe cire 0 are ea tdespre sine, de pildă 
oînd Techow îi •Cltestă talentul militar, sau cînd Rothacker 
neagă capacităţile sale politice, sau Becker spune d-a dreptul 
că este Il „prost u ,  toate aceste manifestări împotiva firii 
trebuie explioate în mod pragmatic prn opoliţia tactică dintre 
Ahrima.Mirx işi ngels împotriva li O rmuz-Willich şi, n 
conseclţă, conştiinţa nobilă se consacră îndelenicim j osnice 
de a tiiclu�L de a născo i, de a sooni secretele acestei tactii 
imaginare. Vem, spune Hegel, cum ice astă conştiinţă, în 
loc s ă  fie preooupată de tot cei mi sublim, este preocupată 
de tot ce-i mai josnic, anume de sine îns ăi. 

„Iată - exclamă d-l Willich triumfător - cîteva mostre 
ale tacticii d-lui Marx " .  

„Prima divergentă intre Max, Engels ş i  mine a ieşit la iveală cinl 
militanţii revoluţiei aflaţi la Londra, care au avut la timpul lor un rol mai 
mult sau mai puţin ilportant, ne-au invitat să participăm la o adunare. 
Eu am vrut să accept ; m cerut însă ca poziţia şi organizaţia noastră de 
prtid să fie garantate, iar eclat *-ul despre certurile interne dintre emi
granţi să nu se răspin.dească în afară. m rămas în minoritate, invitaţia 
a fost refuzată, şi din ziua aceea datează dezgustătoarele certuri dintre 
emigrantii de la Londra, ale căror consecinţe se mal resimt şi azi, deşi 
acum ele şi-au pierdut desigur orice însemnătate în ochii opiniei publice" . 

n -caitatea sa de „partizan u ** în imp de răzoi, d-l 
Wi1ich ocoate că şi Îl limp de pace miiunea sa este de a 

* - zvonul. - Nota Trad. 
** Joc de cuvinte : „Parteiqanger• - partian, dar şi adeptul unui 

partid sau al altuia. - Nota Trad. 
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trce di.tr-un ·parid 1în altul. Este perfect adevărat că el a 
rms în minoritate cu nobilele sle năzuinţe de coalizare. 
Aeastă destăinire sună cu atît mai niv u oit d-l Willich a 
încercat mai tîiu să răsp îndească zvonul că emigran�ii ne-au 
exclus din org:izaţia lor de breaslă. Aici î11să el mărturiseşte 
că noi am exclus in mijlocul nostru această breslă de emi
granţi. Acestea sînt faptele. Iată şi transfigurarea lor. Conşti
inţa nobi[ă se simte obligată să dovedească că numai Ahri
man a împieicat-o să înfăptuiască această operă nobilă, să 
preîntîmpine toate năpastele c are s-au aibătut asupra emigran
ţilor. n acest scop, ea trebuie să recurgă din nou la miniună, 
la o răstălmăcire ur evanghelistică a cronologiei profane 
(vezi Bruno Bauer. „Sinopticii" 376) . Ahriman-Marx şi Engels 
au declarat în şedinţa Organului central in 1 5  septembri e 
1 850 377 că părăsesc Asociaţia mn citorilor din reat Wnd
mill Street şi că mp Jegările cu Willich. Din această zi ei 
s-au retras in toate org anizaţiile publice şi n-au mai p ari
cipat la illici un fel de demonstraţii şi mifestaţii. Va să zică 
de la data de 15 septembrie 1 850. La 14 iie 1 85 1 ,  1 1fntaşii 
tuturor fracţiunilor" au fost invitaţi la o adunare la cetăţeanul 
Ficklerl la 20 iulie 1851  a fost înfiinţată „Uninea agita
toric ă" , iar la 27 iulie 1 851 - „Clubul eigranţilor germani " .  
Din această zi, cînd s-au împlinit dorinţele taice ale conşi
inţei nobile, datează dezgustătoarele certuri dintre „emi
granţii de la Lolldra " ,  i. această zi a început lupta dintre 
„emigranţii" şi „ agita tonii " aflaţi de o pate şi de alta a ocea
nului, marele rzboi intre şoareci şi broaşte 378. 

Cinemi va da putere şi cuvinte 
0-ncăierare crîncenă să cînt. 
Cum nu au mai cîntat rapsozii înainte, 
De cînd ne războim pe-acest pă1nt ? 

Războaiele ce-au mai cîntat poeţii 
Pe ling-acesta par suave flori 
Căci n-am mai pomenit în lupta vietii 
Atîta zel şi fc la luptători. 

(din B>j ardo, Orlando innam>rato, canto 27) 

Aceste „dzgustătoare certuri" nu au avut niciodată vreo 
însemnătate în „ o cii opiniei publice " ,  i au avut însemnătate 
numai în ceea ce priveşte propria opinie a şoarecilor şi a 
broaştelor. lnsă „consecinţele se mai resimt şi azi " .  lnsăşi 
prezenţa în America a d-lui Willich este una din •Consecinţe. 
Banii veniţi sub fomă de împumut 379 din Ameica .n Europa 
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s-au întors sub iorma d-lui Wiich din Europa în America. Una 
din primele treburi pe care l-a rezolvat a colo a fost îiinţarea 
ni comitet secret la„., ca să asigure lui Gottfrid de Bouillon 
şi lui Petru ermitul * sfîntuil Gral aso, arul dmocraic, şi să-l 
ferească pe Arnold Winkelried-Ruge 381 şi Melanchton-Ronge. 

Deşi 1 11obilii doi " au fost lăsaiţi in voia lor - şi, după 
e.pres.a lui Eduard Meyen, alcătuiau toţi, „nclusiv Bucher• ,  
o singură uniune -, procesul de sindare s-a produs nu numai 
n armata plcpală, ci s--a propagat atît de repde înăuntrul 
fiecăi lagăr, înoît în scurt timp Ui1ea agitatoică s-a 
văzut redusă la o pleiadă * * incopletă, iar Clubul emigranţi
lor, u toată forţa de coeziune a conşim�ei nobile, s-a trans
fomat în trinitatea Willich, Kinkel şi hangiul Scharttner. Pînă 
şi tipla regenţă a împrumutului - atît de mare era forţa 
atraivă pe cae o avea conştiinţa noilă - s-a redus la ceva 
ce nid măoar dualism nu poate i nuit, anume Ja Kinkel
Willich. D-l Reichenbach e'a prea respectabil pentru a rămîne 
multă vreme l treilea partener l unei asemenea niuni. El a 
avut posibilitaea de a oonoaişte în practică „caracterul perso
nal " al conştiinţi nobile. 

Dintre mostrele „tacticii lui Marx" pe care le prezintă con
ştiinţa nobilă se găsesc şi cele petrecute între ea şi Engels. 
Intercalez ii o scrisoare a lui Engels. 

„Manchester, 23 noiembrie 1 853. ln romanul pJblicat de 
d-l August Willkh Îl «New Yorker Criinal-Zeitung» (nume
rele din 28 octombrie şi 4 noimbrie) , pentru justificarea sa, 
am ·cilStea de a figura şi eu. De aeea mă văd silit să spun în 
mod oicial cîteva cuv.inte în legătură u această chestiune, 
în măsura în care mă piiveşte pe iime. 

Pentru cei care au aut plăcrea de a-l cunoaşte pe amicul 
Willkh, nu mi este demult n secret că el cofundă trîndă
via pură cu •activitatea pură şi de aceea se ocupă exclusiv de 
amicll Willich, că are o memoie excelentă pentru tot ce se 
referă la persoana sa şi ţine n rel de c atalog în care înreis
trează orice observaţie fn legitură cu el, Jiar şi Q observaţie 
făcută în cadrul unei reuniuni aicale la un pahar cu bere. 
Dintotdeauna amkul Willich a ştiut să folosească dt se poate 
de bine memoria sa şi catalogul său. O mică denaturare, unele 
scăpări in aparenţă leintenţionate rl făceau de fiecare dată 
cînd asemenea fleacuri erau din nou puse Îl discuie să apară 
ca er'l unei înitîpl ări ramatice, ca fiură centrală a unui 

• Aluzie ironlcă la Gottfried Kinkel şi Auqust Willich. - Nota Red 
** - constelaţie alcătuită din 7 stele. - Nota Trad. 
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grup, a ni tablou .vnt. ln romanul lui Willkh, atît n 
ceea ce piriveşte amnntele oit i 1n ansamblu, �upta se dă 
întotdeauna şi pretutindeni în jurul imaculauli, şi de acea 
persecutatului W'illich. La siîrşitul fiecărui epiod �n parte îl 
găsim pe braUl Wilich ţinînd n iisrS, iar pe infamii lui 
adversai înflînţi, zdrobiţi, striviţi, prăbuşindu-se CiŞti.ţi 
de propria lor niminicie. Et cependant on vous connaît, o 
chevaliers sns peur et sns .reproche ! • 

Prin urmare, în romnl lui Willlch perioada calvaruli 
în ca.re acest nobil bărbat a avut atîta de s.ferit in paitea 
Lui Marx, a Ji ngels şi a celo.rlalţi nelegiu.ţi ese tOtodată 
o perioadă de triumf în cre de fiecare dată îi zdroşte victo
ios pe adversii săi, fiecare nou triumf dpiindu-le pe toate 
cele precedente. Amkul Willich s e  dcie pe de o parte c a  
un Crist ·al paiilor care a luat păcatele lui Mx, Enels 
& Co. supra sa, pe de altă parte însă ca un Crist care a 

venit să judece pe cei vii şi pe ci morţi. Este menirea ·i
li Willich să întrnească simultan într-o ingură persoană 
două rolri atît de contradictorii. Treie, dntr-adevăr, să i se 
dea crezare celi ce reprezintă simultan aceste două faze. 

ientru noi, care de multă vreme unoaştem foarte bine 
aceste fantezii autoadirative u care un eher tonaic îşi 
umple nopţile de inonie, pare ciudat, numai că toate aceste 
idioncrasii se maifstă şi azi sub aceeaşi formă neschim
bată ca în nJ 1 850. Şi acum să trecem la •mmne. 

Amicul WiHch, care-i transformă pe d-nii Sieber şi con
sorţi În agenţi ai ni «poliţii centrale a conederaţii ger
mane» ce nu mai eistă din timpul străvechilor poveşti depre 
prigIlirea demagogilor 382 şi care relatează o mulţime de lte 
«fap te» tot atît de ulitoare, mi susţine, u cunoscuta-i exac
titate, că eu aş i scris o «broşură» depre campnia n Badn 
din anul 1 849. Amicul Willich, care a sudiat cu o rară mei
culozi tate acea p arte n lurarea mea nde este vorba de 
insul, .ştie prea bine că nu m scos niciodat! o asemnea 
«broşură». In .realitate am publicat în revista «Neue Rhini
sche Zelitung, Hamburg und New York, 1 850», o seri0 de arti
cole u privire la campania ntu constituţia Reichuli, şi n 
nul dn ele am descris observaţlile mele in impl campa
nii in Baden-Palatinat 3s3 •  n -aest acol figurează, fireşte, 
şi il Willich, şi, d�ă m afirmă el, « i  se face o preciere 
foarte măgulitoare», ceea ce msă l-a făcut să intre imediat în 

• - Dr vă cunoaştem noi, o, cavaleri fără frică si Prihană I -
Nota Trad. 
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colict u obişnu'ita sa modstie, întucît apre ca «n 1cono
rent !l elollţi mari b ăibaţi de stat, dJctatot şi cmdanţi 
de oşti» .  

Dar s ă  vedem î n  ce constă Înalta «apreiere» făută de 
mine şi ce bucură atît de mult sufleul nobil al lui Willich ? 
In acea că «am apreciat» că în llumite �mprejurăi d-l Wil
lich era n comandnt de batalion dstl de desoinic, care, 
în cei 20 de i cît a fost sublocotnt psin, şi.a nuşit 
cunoştinţele necesare ; că nu era isit de aptitudini pntu 
rZboiuil de gueri1lă şi în special pentu războiul de partizani 
şi, în sfîrşit, că era foarte potrivit pentu postul de conducător 
al unui corp de volunti compus dn 600-700 de oameni, 
pe oind majoritatea ofiţerilor superiori in impul aceli cam
panii erau i.divizi care ie că erau cu totul psi. de unoş
tinţe ilitare, ie că aceste cunoştinţe nu corespundeau postu
rilor ocupate de ei. A pune că d-l Willich se picepe mai 
bine lecit vreun student, vreun subofiţer, învăţăto� sau ciz
mar oarecare să conducă 700 de oameni ste, într-adevăr, 
«foarte măguitor» pentu n sublootennt psin, care are 
o pregăitire de 20 de ni I Dms le nyame des avugles le 
borne est roi * . Se înţelege de la sine 1că în postul subo1donat 
pe care l-a ocupat avea o răspundere mi ică şi deci putea 
să facă mai puţine greşeli lecit «Concurnţii lui», care erau 
nerli de ivizie sau comlldani de armată. Cine ştie dacă 
iegel, n epo trivit 1în postul de «omndnt uprem» , nu r i 
fost bun ca şef de batalion ? 

Şi iată că acum modestul Willich, pe care dteva iare 
americane îl avansează, da:oită vechiii lui, la gradl de 
« gneral»,  se tîngJie j a1nk că ProbabiJ eu ş fi de vină, ca şi 
m « aprecierea» mea l-ar fi expS imejiei de a dvni 
şi general in part'ibus **, şi nu nmai general, . comandant de 
oşti, bărbat de s tat, ba chiar dictator 1 Aicul Willich trebuie 
că şi-a făcut o ide foarte ciudată despre strălJcitele recom
pnse pe care partidul 1comnist le păstreză n petto*** pn
tu ll şef de batalion şi un comodant 1al ni detaşament de 
vomtai care aderă la acest par'id. 

* - n ţara orbilor, chiorul este împărat. - Nota Trad. 
** - n p artibus infidelium - în afara realităţii adevărate, in stră

inătate (textual : „în ţara necrdincioşilor• - adaos la titlul epicopilor 
catolici numiţi în funcţii pur nominale de episcopi ai ţărilor necreşine). 
- Nota Red. 

*** - g ata pregătite. - Nota Trad. 
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ln articolul itat am vorbit de Willich .i ca ilitar, 
căi numai . această calitate poate să preeinte interes pentru 
public, întdt «bărbat de stal» a devenit abia ulterior. Dacă 
aş fi ponit împotriva lâ, ?a m crede el despre mine şi 
prietnii mei, dacă ş fi aut vreun interes să fac o caracteri
'are a persoanei lui, cite episoade n-aş i putut relata ! Dacă 
m-ş fi mulţumit nmai cu aspectele coice, aş fi omis eu oare 
istoria u mărul, sub ale cărui ramuri el şi Besn;ons-i� ss4 
Jui s-au legat prin jurămînt mai curind să moară intonînd un 
cîntc decît să părăsească din nou pămî.tul germn ? ş fi 
putut eu oare să nu povestesc comedia jucată la graniţă, cînd 
amicul Willich se prefăcea că e gata să-şi ţină leg.întul, 
cînd s-aiu găit cî ţiva naivi care au vnit la mne ince-cînd cu 
toată seriozitatea să mă convingă s ă  intevin pe lingă bravul 
Willich să-şi mute gîndl ? cind, în sfîrşit, Willich, înn
du-şi întregul detaşament, a întrebat dacă nu preferă să moară 
pe pămînt germn decît să se întoarcă în exil şi dind, după o 
lungă şi generală tăcere, n snr Besan;on a exclamat u 
dipreţ de moarte : «rămînem aici I » ,  dipă care toată ceata a 
trecut bucuroasă cu arme şi bagije în Elveţia ? Ce episod inte
resant ar fi fost istoria de mai tîriu a înJşi acestui detaşa
ment, ·care n-ar i lipsită de impo-tanţă astăzi, cînd iar Wil
lich cheamă jDătate n omnire să-şi spnă părerea aupra 
«caracterului» său. De altfel cine vrea să afle amănunte în 
legătură u această aventură sau cu altele, n-re leit să se 
adreseze nllia din cei 300 de spartani ai lui, 1care .-au reuşit 
atunci să-şi găsească un Termopile ss5. Ei s-au arătat întotdea
na gata să povestească în spatele caracterului în persoană 
întimplăile Cele mi scandaloase. In această pivinţă am o 
sumedenie de martori. 

n ceea ce priveşte povestea cu «curajul» meu n-am să 
spun nici un cuvînt. Spre surpiinderea mea m descoperit, 
acolo la Bdn, că curajul este o 1insuşi"e cu toul bnală, 
despre care nu meită să vorbeşti prea mult ; dar c ă  implul 
curaj nu valorează mai mult decît simpla bunăvoinţă, in care 
cauză se intîmplă adesea ca fiecare În parte să ie n erou 
pin Cllrajul său, iar întregul batalion is�o [a la ugă Ca n sin
gur om. Un exemplu ne oferă detaşamentul de sub comnda 
lui Willich cu ocazia expediţiei la Ka'lsdorf, pe care m rela
tat-o în mod amănunţit atunci cînd am descris campania pen
tu constituţia Reichului 3so. 

Willich pretinde că în noaptea de Anul nou 1 850 mi-a 
făcut o morală straşnică în legătură cu aceasta. Intrucît nu 
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obişnuiesc să in n junal în care să înristrez fel l în care 
trec diltr-n n în altul, nu pot garanta pentru exacitatea 
acestei date. In oice caz, Willich ll. mi.a ţinut niiodată o 
preică în forma în care a dat-o pubicităţii. 

Willich aillă că eu, îprlă u alte persoane, m-am 
urtat «nedemn» în Comitetul igrnţilor 387 faţă de marele 
om. Shocking I * Ce s-a întîmplat atuni u straşnicele argu
mente morale, da:că Willich, spaima nelegiiţilor, s-a simţit 
deodată neputincios în faţa unei simple «purtări nedemne» ? 
Nu cred că e nevoie să răspund serios la aemnea aberaţii. 

i se aduce învinirea c ă  în şedinţa Organlui centr.al 
în care Schramm şi Willich au mers pîn. acolo încît s-au pro
vocat la duel 388, aş fi cois crima de «a părăsi camera» îm
prenă cu Shram, u uin înainte de a avea lc această 
scenă, şi că dei am aranjat totul dinainte. 

Pînă acum Marx era acela care «Îl aţîţa», chipurile, pe 
, Schrm, am, ca vaiaţie, rolul acesta l m eu. Un duel 

intre un veci subloootnent prusi., u experienţă în mînui
rea pistolului, şi un commen;ant ** care n-a ţinut poate în viaţa 
lui n pistol în mină, era într-adevr o măisură excelentă pen
tru «a-l răţa» pe sublocotennt. Cu toate acestea amicul 
Wiilkh a povestit 11a toată �nea, verb�l şi în scis, că noi m 
fi vrut ca el s ă  fie împuşcat. 

Se prea poate - nu ţin o evidenţă cînd anumite nevoi 
mă silesc să părăsesc cmera - că am ieşit din cameră o 
dat. ·u Schramm ; nu pare însă verosmil, deoarece n pro
ceselerverbale ale şednţei Organuli cntral de atunci, care 
sînt depuse la mine, riese că în acea seră Schramm şi u 

mine am sci1s u rh1.dul procesul-verbal. rtarea nobrăzată 
a lui Willich îl scosese ÎlSă pe Schramm d. săite, care, spre 
marea nosră surprindere, l-a povcat la duel. Dar u cîteva 
minute Îlainte nici Schramm n-a bănuit că  1ucrurile vor lua o 
asemnea întorsătură. Nu e poate imagina un gest mai spon
tan. Willich iar afirmă că el ar fi spus : «Părăseşte camera, 
Schrmm I» .  In realitate, Willich a cerut Organului central să�l 
îndepărteze pe Schramm. Organul central n�a găsit de cuviinţă 
să-i satisfacă cererea, iar Schrmm a părăsit camera numai 
în urma sfatului lui Marx, care voia să evite continuarea scan
daluli. De prtea mea stă mărturie regisrul de procese-ver
baile, de partea d-lui Willich propriul său caracter. 

* - Ce oroare I - Nota Trad. 
•• - negustor. - Nota Trad. 
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D-l Willich povesteşte mai departe cm a relatat 1 1om
portarea ndmnă" a Coitetui einţilor in Asoiaţa 
ulturală a mncitorilor şi a prezntat o prpunere n aeastă 
chstine. 

„il indignarea împotriva lui Marx şi a clicii sale a atins punctul 
culminant - povesteşte nobila conştiinţă - m votat pentru exmina
rea chstiunii de către Organul central. Aşa s-a şi inti.plat " .  

e s-a î.tîmplat ? Votul i WHlch sau xanarea chesti

nii e către Organul cntral ? Ce mănimie I Cu o voce 
polcitoe el îi salvează pe duşmanH li de minta poporului 
ajunsă la punctul clm.ant . D-l Willich .tă n lucru, şi 
anume că Org1I1ul central era n orgn secret al ni ao
ciaţii secrete, pe cind Asociaţia munitorilor era o asoiaţie 
deschisă, acceibilă tuturor. El scapă din vedere că n această 
cauză exainarea chesiunii de către Orgauul cntrl nu 
putea l pusă la vot în Asociaţia dtorlor i că i n-a , 
puut să •aibă loc această scenă a samariteanuli milos în care 
el ae rolul de erou principal. Pietenul Schpper îl va ajta 
să-şi împrospăt;e memoria. 

D-l Willich e poartă e la Asoiaia dschisă a muncito
rilor la Orgnul cntral scret şi de la Org.ul entral la n
vers, la duel, la duelul său cu Schramm : 

„Schram a venit la Ostende întovărăşit de un iost oliter rus, care 
in timpul revoluţiei din Ungaria a trecut la unguri, după cum spune el 1 
după duel acesta a dispărut lără urmă•. 

Acest „fost ofiţer rus " nu-i nimei altul lcit Heinrich 
Ludwig Miskowsky. 

„This is - se spune •În unul din atestatele lostului oliter rus - his 
is to testify, hat the bearer Henri Lewis Miskowsky, a Polish gentle
man, bas serv! during the late Hungarian war 1848-1849 as officer in 
the 46th. bataillon of the Hungarian Honveds, al that he behaved s 
such praiseworthy and gallantly. 

London, Nov. 1, 183. L. Kossuth, late g ovemor of Hungary" •. 

No bila conştimţă e n mininos fără pereche I Dar are n 
scop nobil. Opoziţia dintre bn şi rău itrebuie să ie prezn-

• - „Se certifică că purtătoul przentei, Heinrich Ludwig Mis
kowsky, este un nobil polonez, care în timpul ultimului război dus de 
Ungria în 1848-1849 a fost ofiter în batalionul 6 de honvezi unguri, 
că a avut o comportare demnă şi a dat dovadă de vitejie. 

Londra, 12 noiembrie 183, L. Kossuth, fost guvernator al Unqa
riei " .  - Nota Trad. 
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tată in contrast izbitor ca un tablou viu. Ce grup pitoresc ! 
Pe de o parte nobilul nostru bărbat înconjurat 

„de Techow, care în prezent se află în Australia, de Vidil, căpitan 
francez de husari, care pe atunci se afla în exil, iar acum e prizonir în 
Algeria, şi Barthelemy, cunoscut din ziarele franceze ca unul dintre 
revoluţionarii cei mai hotărîti • .  

P e  scurt, p e  de o p arte Wliieh în persoană înconjurat d e  
floarea a două revoluţii ; pe d e  altă parte Schrmm, această 
întruchipare a viciului, părăsit de toţi, în afară de un „fost ofi
ţer u s " ,  care n-a partic.pat efectiv la revo1uia in Ungaria, 
i numai „după cum spne el" şi care, ,pe deasupra, imediat 
dup ă duel, „a dispărut fără urmă" , aşa că te pomeneşi că o i 
fost dral în persoană. Urmează apoi o descriee pitoreasică 
cm a descins virtutea la „pimul hotel" n Ostnde, unde 
locuieşte n „pninţ prusian " ,  în timp ce idul împreună cu 
ofiţeul s „s-au instalat într-o 1casă p articulară " .  De altfel 
se pare că oiţerul rus „n-a disput" cu totul „dup ă duel " ,  
c ăci, povestşte d-l Willich mai dp arte, „Schramm a ,rămas 
cu ofiţerl rus la rîu " .  Şi, d.pă m rezută din declaraia de 
mi j os, nLoi de pe faţa pmîntului ofiţerul rus n-a dispărut, 
aşa cum spera nobilul •cavaler : 

„Londra, 4 noimbrie 183 

ln «Criminal-Zeitung» din 28 octombrie a părut un articol al d-lui 
Willich, în care, printre altele, el descrie duelul lui cu Schramm care a 
avut loc la Anvers în 150. Din păcate, această dcriere nu informează 
publicul exact în ceea ce priveşte toate punctele. Acolo se spune : «S-a 
convenit asupra condiţiilor duelului etc. ; Schramm a venit întovărăşit 
de n fost ofiţer rus etc., care etc. a dispărut...» Aceasta nu este adevărat. 
Nicidată n-am servit în armata rusă ; tot dtît de bine ar putea fi nu
miţi ruşi toţi ceilalţi ofiţeri polonezi care au luat parte la războiul 
de eliberare al Ungariei. Am servit fo armata ungară de la începutul 
războiului din 18 pînă cind a luat sfîrşit, în 1849, la Vilags. De ase
menea n-am dispărut fără unnă. După ce SchralIl a tras în Willich, 
îdpărtîndu-se numai cu o j umătate de pas de la poziţia iniţială, şi nu 
l-a nimerit, iar Willich a tras de la locul lui în Schramm rănindu-l uşor 
la cap, am rămas lingă acesta, inlrucit nu aveam doctor• (duelul a fost 
organizat de d-l Willich) ; „i-am spălat rana şi i-am pansat-o fără a-i lua 
în seamă pe cei şapte oameni care coseau fin în apropiere şi puteau h 
periculo-şi pentru mine, deoarece au văzut duelul. Willich şi însoţitorii 
l ui s-au îndepărtat în mare grabă, iar Schramm şi cu mine am rămas li
niştiţi pe loc privind ân urma lor. Curînd au dispărut din cimpul nostru 
vizual. Trebuie să mai spun că Willich şi însoţitorii lui se găseau deja 
la lcul fixat oind am sosit noi, şi că măsuraseră distanţa pentru duel. 
Willich aleqîndu-şi astfel poziţia incit el să fie în umbră. I-am atras aten
ţia lui Schramm, care mi-a răspuns : «lasă să fie aşa». Schramm s-a purtat 
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crajos, neînfricat şi cu sînge rece. Persoanele care au participat la 
această inîmplare ştiu foarte bine că m fost silit să rămin în Belgia. 
Nu vreau să intru �n alte mănunte în legătură cu foma atit de neobiş
nuită in care s-a desfăşurat acest duel. 

Heinrich Ludwig Miskowsky" 

Mec.ismul cşinţi nobile a fost pus n muşcae. Mi 
îni l-a sconit pe ofiţel us, pentru ca apoi să-l facă să 
dispară fără urmă. In loul lui pe cîmpul de lptă rebuie 
neapărat 1ca, întocmai ca Samiel, să-mii c eu apariţia, fie şi 
sub o ormă imaterială. 

„A doua zi" (după sosirea d-lui Willich la stende) „dis-dedimineaţă, 
el" (un bun cunoscut, cetăţean francez) „ne-a arătat în ziarul «Precurseur. 
din Bruxelles următorul pasaj dintr-o corespondentă particulară : «La 
Brighton au sosit numeroşi emigranţi germani. Ni se relatează de acolo : 
Ledru-Rollin şi emigranţii francezi de la Londra împreună cu democraţii 
belgieni vor orgniza zilele acstea un congrs la Ostende». Cine poate 
revendica instea patenitătii acestei dei ? De la n frncez nu provnea. 
prea era â prps. Cinstea ii revenea în întrgme d-lui Marx ; căci chir 
dacă acest lucru l-ar fi putut face unul dintre prietenii lui, totuşi capul. 
şi nu mina, creează deea". 

„Un bn cunoscut, cetăţean frncez " arată d-li Willich 
& Co. ziarul „Precurseur u din Bruxelles. Le arată ceva e nu 
eistă. n realitate există n „P"eurseur u din Anves is9. 
Denaturarea işi născocirea ·sistnaiică în materie de topogra
fie şi cronologie es te una din ::ţiile esenţi ale ale conştiinţei 
nobile. Un timp ideal şi un spaţiu ideal sînt cadrul corepn
zăto" al produselor sale ideale. 

Pnru a dovedi că această ide, nllle aricolul dn „Pre
curseiru din Bruxelles, „provenea de la " Marx, d-l Willich 
afirmă : „de la un francez nu proveneau . In genera,!, această 
idee nu provenea de la cineva I „Prea era a propos• . Mon 
dieu •, de ce o .dee 1pe care d-l Willich îsuşi nu o poate 
xpima dcît în franceză s ă  nu proină de la n francez 1 
Dar, nobil ă conştiinţă, e caută francezul in toată această 
poveste ? Ce legătură este între francez, Willich, Schramm, 
fostul ofiţer s şi „.recurseur u n Bxelles ? 

Megafonul conştiinţei nobile 1începe înaiute de imp să 
vorbească cu voce tae şi trdează că găseşte a propos să 
facă scăpată o verigă intermedi1ară necesară. S-o punem la loc. 

Incă înainte c a  Schrmm să-l fi provocat la dl pe d-l 
\Villiich, francezul B arthelemy ixase un duel cu francezul 

• - dumnezeule. - Nota Trad. 



Cavalerul nobilei conştiinţe 625 

Songeon. Duelul trebuia să ibă loc în Belgia. Barthelemy 
şi-a ales 1ca secundanţi ipe Wilich şi Vidil. S onn a plecat 
în Belgia. Intre timp a suvenit ncidentul u Schramm. Am
bele dueluri urmau să aibă loc în aceeaşi zi. Songeoo nu s-a 
prezentat. După întoarcerea sa Ia Londra, Barthelemy a sus
ţinut în public că ari colul apărut n ziaul „Precurser" din 
Anvers este opera lui Songeon. 

Conşiinţa nobilă a stat mult p e  ginduri pînă cînd şi-a 
însJşit ideea lui Barthelemy şi mi.a atiibi1t mie rolul 111i Son
geon. !niţ.al , după m ne-a poestit, ie şi lui Engels, îuuşi 
Techow după reîntoarcerea a la Londra, conştii.ţa nobilă 
era absolut convinsă că eu intenionam să-l iit pe nobilul 
băibat pe lumea cealaltă prin intemediuil lui Schramm şi a 
răspîndH în scris această idee în întreaga lume. Dpă o mai 
maitură ibzumţă a ajuns la onduzia că mie, u tacica mea 
diaiboică, nu putea să-mi treacă pn mnte să-l înlătur pe 
d-l Willkh iprintr-ll duel u Schramm. A res prin urmare 
la ddeea ,Jcae nu provenea de la n francez " . 

Teză : „Cinstea îi revine în întreme d-lui Marx " .  Do
vadă : „Chiar dacă acest lucru" (ideea, fireşte, pentru acest 
imaiulat caivaler nu este de genul feminin) „l-ar i putut face 
nul inrtre prietenii lui "  (să faci o idee I), „totuşi capul, şi nu 
mina, creează i dee a " .  Chiar dacă I Măreţ chiar dacă ! Pntru 
a dovedi că 1 1aicest lucru" l-a născocit Marx, d-l Wiich ad
mite că un prieten al lui Marx a făcut sau, mai exact, a putut 
face „ icest lucru " .  Quod erat demonsrrandum *. 

„Daci - spune conştiinţa nobilă -, dacă s-a stabilit că Szemere, 
prietenul lui Marx, a trădat coroana Ungariei guvernului austriac, aceasta 
ar fi o dovadă convingătoare etc.•. 

De �apt s-a stabilit tocmai ·contrarul. Dar aceasta nu are 
nii o legăură cu chesiunea de faţă. Dacă Szemere ar i tră
dat, aceasta ar fi o dovadă „coningătoare" pentru d-l Willich 
că autoru� articolului din ziaul „Precurseur" din Bruxelles 
este Marx. Dar chi ar dacă prisa nu este stabiită, otuşi 
concluzia este bi.e stabilită, u alte cuvnte este bine stabilit 
că, dacă Szemere a trădait 1coroana sfînului Ştefan, Marx l-a 
trădat pe ÎlSUŞ� sntul Ştefan. 

Dup ă e ofiţeul us a dispărut fără urmă, a apăut din nou 
d-l W!llich, şi anume la „Asoiaţia mu.citorilor" in Lon
dra, nde 

* - Ceea ce era de dmonstrat. - Nota Trad. 
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„muncitorii l-au condamnat în unanimitate pe d-l Marx• ,  pe care „a 
doua i dJpă ce a părăsit Asociaţia, într-o adunare generală a circum
scripţiei din Lodra, l-au exclus în unanimitate din Ligă". 

Dr încă înainte de aceasta 

„Marx, �mpreună c u  majoritatea Organului central, a luat hotărîrea 
de a muta Organul central de la Lodra• 

şi, cu toate .avertismeniele bine intenţionate ale li Schapper, 
Willich a înfiinţat o ci'I>ipţie separată. n cnfomitate 
u stautele societăţii secrete, majoritatea avea dreptul să 
mute Orgnul cntral la Colonia şi să excludă în od poi
zoriu întreaga drcumscripţie a lui Willich, care nu era îm
puternicită să ia hotărîri u priivire la Organul cenrl. Este 
bătător la ochi că conştilnţa nobilă, u p redilţia ei pntru 
miii scene dramaice în care d-l Willitch j oacă Il mare rol 
retoric, de data aeasta nu a folosit însăşi catastrofa, scena 
deipă�ţiii. Ispita era mare, dar, d. păcate, xistă procesul
verbal care dovdeşte 1egu pe alb că acest H1istos trium
fător a stat ore întregi uluit şi a asultart fră si scoată o 
vorbă aczaţiile siritelor rele şi apoi a .uat-o deodată la 
fugă, lăsîndu-1 pe prietenul Schapper în vod a  soartei , şi nu 
şi-a rncăpătat g.•iul decît în „ ci1cmscripţia" deptiTedincio
şilor. En passant *, în timp ce d-l W. proclam ă  în America 
splndorile „Asoci aţiei munitorilor legate e el prin respect 
şi încredere" ,  chiar şi d-l S chappr a crezut de i.1ă să 
părăsească deocamd:tă Asociaia d-lui Willich. 

Din sfera icţrmii „ tacoce" , care îi ste propie, conştiinţa 
nobilă se ridkă pentru n moment în diiul teor1ei. Dar 
niumai în aparenţă. De fapt a1să co1.uă să aducă „mostre 
ale tacticii d-lui Mx " .  La p ag. 8 n "Dezvăluiri" se spne : 
„Grupul Schapper-Willitch" (d-l Willich itează : Willich
Schapper) „nu a revendicat liciodată cinstea de a avea idi 
propii. Li îi este proprie numai o neînţelegere caracteristică 
a ideilor altora• 390• Pentru a dovedi publiculi stoul său de 
idei proprii, d-l W. , ca o ultimă desopedm a sa şi ca o com
batere a plJcJUi de vedere l lui Bngels şi l meu, face 
noscut „ce instituţiiu „ar crea" m�ca burghezie dacă ar veni 
la putere. Intr-o circulară 391 scrisă de ngels şi de ne i 
confiscată de p oliţia s:Ilă la Birgers, irulară •apărută în 
cel1e mai citite ziare gemlle şi care a 1stat la baza actului de 
zare în procesul de la Colonia, se găseşte o expunere 
destul de amplă a deideratelor pio ase ale mii burghezii ger-

* - n treacăt fie is. - Nota Trad. 
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mane. De aăi şi-a 1Jat Willkh texJ predicii sle. Cititol 
poate omp-a oignalul u copia. e gest umn n partea 
vuţii să cop�eze viciul, deşi il opiază cu o „neilţelegere 
caracteristică" . Intnţiile mi bne compnseză silul mai 
prost. 

La pag. 64 dn „Dezvăluiri" se spue că Liga comniştilor, 
după părerea mea, „·îşi propune formarea nu a unui viitor partid 
de guvernămînt, i .a unui viitor partid de opoziţie" 392 .  Dato
rită nobleţei sale, d-l Willich escamotează prima parte a 
frazei „nu a nui viilor partid de guvernămînt" ,  pnu a se 
agăţa de 1cea de-a doua : „ a  nui viitor partid de opoziţie" . 
Pll 1această ingnioisă înjumătăţire .a frazei, el demonstrează 
că adevărartl partid al revoluţiei este partidul omenilor care 
aleargă după funcţii. 

o altă idee „pmpie" lansată de d-l wmich constă în 
aceea că contradicţia practică dintre con1şlinţa nobilă şi ad
versarii ei poate fi exprimată şi teoretic ca 1 10 împărţire a lumii 
în două specii" : WHlichi. şi Anti-Willichii, speia celor obili 
şi specia celor nenobiM. Depre specia celor nobm aflăm că 
p1incipalul lor semn distinctiv este „că se preţuiesc unul pe 
altul" .  Este un priÎlegiu al cmşnţei nobile să  ie plicticoasă 
auni dnd încetează să ne amze u exemplele sale de 
tactică. 

Am văzut cum denaturează s au ticluieşte conştiinţa nobilă 
faptele su m prezintă ipoteze riJcole drept teze serioase 
- şi toate acestea 1l .au alt scop dicit s ă  canstate că de fapt 
tot ceea ce este opus conşinţ. noile este neobil, josnic. 
De aceea am văzut 1că întreaga sa •ictivitate se reduce exclu
iv la  născocirea j osnicili. Reverll acestei activităţi cnstă 
în aceea 1că trnsfomă neînţelegeile reale care se iscă întie 
ea şi resul l. - aricit de copromiţătoare ar părea ele -
în dovzi efective ale proprii sale nobleţi. Pentru cel pur 
toul este pur, ir adversarl care măsoară nobleţea după 
fapte dovedeşte tocmai pll aceasta că l este impr. Prn 
urmare, conşiinţa nobilă u ,are nevoie lă se justifice, ea nu 
e decît să-şi exprime inignarea morală şi ui.rea p e  care 
i-o provoacă adversaru1l care o sileşte să se  justifice. De 
aceea episodul prIl care d-l Wdlluah rende că se justifică 
ar i putut tot ,atît de bne isă lipseascJ, după cum se va con
nge orine oompară 1 1Dezvăluirile" mele, destăinu�rile li 
Hrh şi răiPUSUl d-lui Wii1ch. Voi arăta numai prn îteva 
exemple e rpreintă aceşi bărbaţi u 1cnşinţă nobilă. 
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Pe d-l WiUi.ch 1-a. ompromis mai puţin „Dezvăluile " 
mele deît destăinlrile li rh, deşi scopul lor in�ţ.al era 
de a-l slăvi ca pe un mîntu.tor al propriilor 1lu. duşman.. De 
iceea el evită cu grij ă să disute destăinuirile lui Hirsch. El 
evită ciar să le menţioneze. După um se şie, Hirsch este 
nealta pol.ţ.ei prusiene împotriva partidulu. din care fac 
eu parte. Acestei împrejurr., d-l W..ch îi opune presupu
nerea că de fapt eu l-am desenat pe H.rsch să torpileze 
grupul lui Will.ch. 

„Foarte curînd, el" (Hirsch) „împreună cu alţi adepţi ai lui Marx, în 
special cu un anume Lochner, au poit să uzească intrigi cu sco,pul de 
a torpila Asociaţia. Din această cauză m început să-l umărim. A fost 
descoperit etc. La propunerea mea, a fost exclus ; Lochner i-a luat apăra
rea şi a fost de asmenea exclus„. Hirsch a început acum să urzească 
intriqi în special împotriva lui O. Dietz„. Şi de astă dată intriga a fost 
imediat descoperită•. 

Eu însumi am arătat în „Dezvăluir. " ,  la pag. 67 393, că, la 
propunea d-lui Willich, Hirsh a fost excls a spion din 
Asoiaţia lc.toilor din Great Wind.11 Street. N-am acor
dat nici o import.ţă acestei eicluder., deoarece m aflat -
lucru pe care îl confimă şi d-l Willich însşi - că Hirsch 
n-a fost exclus pe baza unor fapte doveite, i .i.dcă a fost 
băn..t de intrigi imaginare puse la cale împreună cu mine. 
Ştiam că H.rsch nu este vinovat de această fapti. Cit despre 
Lochner, el a cerut să se facă dovada vinei lui H.rsch. D-l 
Willich a răspIIls că nu se Joşte su1sa initurilor l. 
H.sch. Dar care ste sursa vitrrilor d-lui W.llich ? - a 
întrebat Lo.hner. Pentru această observaţie „nedemnă",  Loch
ner a fost citat în faţa unui jriu de onoare şi, 1întcît n-a 
vut să-şi renoască vina, deşi s.a .sistat pe lingă el în 
acest sns, „a fost exclus" . După ce Hirch a fost exclus şi 
după ce l-au dat afară şi pe Lochner, Hisch a leput 

„acum să urzească intrigi în special împotriva lui O. Dietz împreună 
cu n fost agent foarte suspect al p oliţiei saxone care i-a adus învinuiri 
lui Dietz".  

Stechan, după ce a evadat ntr-o închoare n Hanovra, 
a venit la Lodra, unde a intrat în Asociaa mllcitorllor a 
llu. Will.ch şi ·i-a adus învinir. li O. D.etz. Stechan nu era 
nii „suspct " ,  nici „fost a gent al poliţie. saxone" .  Ceea ce 
l-a determinat s ă-i aducă îninuir. lui O. D.etz a fost faptul 
că judecătorul de ilstucţie i-a prezntat la Hnovra mai 
multe scisoi pe care el le adresase la Londra lui Dietz, secre-
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trul comitetului lui Wilich 394• Aproape în aelaşi imp cu 
Stchan au venit şi Lochner, Eca,is II, recent eliJberat din 
închioarea din Hanovra şi expulzat, Gimpel, împotriva căia 
se emisse n mandat de arestre din caza p articipării sale 
la evenimntele dim Schleswig-Holstein, şi Hirsch, care a fost 
ncis n 1 848 la Hambrg . cauza nei poezii revoluţionare 
şi pretindea că este n nou urmărit de poliţie. Ei au consituit 
împrenă cu Stechan n fel de opoziie, şi, întcit s-au ridicat 
împotriVa dogmei d-lui Willich n disuiile publice din cadrul 
Asoiaţiei, au p ăCătuit împotriva sfîntuli dh. Toţi au fost 
surprinşi că răspunsul la îninuirea adusă de Stechan li 
Dietz a fost excluderea lui isoh de căre Willich. Curînd 
după aceea au p ărăsit u toţii Asociaţia muncitorilor şi au 
format împreună cu Stechan o asoiaie sparată care a durat 
cîtva timp. Cu ine au ntrat n legătură abia după ieşirea 
lor din Asociaia d-lui WillJch. Gllşiţa nobilă îşi dă de gol 
minciuna intervertind succesiunea cronologică şi omiţîndu-1 
pe Stechan, această verigă intermediară 11ecesară, dar stîn
j eitoare. 

La pag. 66 din „Dezvăluiri" am scris : „Scurtă vreme îna
inte de începerea sesiuii Curţii u ji din Coloiia, Kinkel 
şi Willich au trimis o •calfă de croitor * ca emisar în Ger
mania" 395 etc. 

„De ce - exclamă cu indignare conştiinţa nobilă -, de ce subliniază 
d-l Marx că acesta era calfă de croitor ?• 

Eu nu am „subliniat" nicidecum că acesta era calfă de croi
tor aşa UD subliniază nobilul bărbat, de pildă, că Pieper „ este 
p receptor la Rotschild",  deşi Pieiper, n urma procesului co
munişilor de la Colonia, şi-a pierdut postul său la Rotschild, 
obţinînd n schimb ll post de colaborato r la iarul cartiştilor 
englezi **. Eu pur şi simplu îi spn calfei de croitor calfă de 
croitor. Pntru ce ? Pentru că trebia să-i trec sub tăcere 
numele şi totodată să le dovedesc d-lor Kinkel şi Willich că 
eram p erfect informat în ceea ce p riveşte p ersona esaruli 
lor. Nobila conştiinţă mă acuză de aceea de 1naltă trădare 
faţă de toate calfele de croitor, căutînd să-şi asigure sufragiile 
lor u ajutorul unei o de pindariene închinate calfelor de croi
tor. Din condescendenţă pentru bunul nume al calfelor de 
croitor, nobila conştiinţă trece măriimos sub tăcere faptul că 
Eccarius, pe care îl califică drept una dintre oile rîioase ex-

* - A. Gebert. - Nota Red. 
** - „People's Paper" .  - Nota Red. 

34 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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cluse, este calfă de coi tor, ceea ce nu l-a împiedicat pma acum 
pe Bccarius să fie unul dintre cei mai mari cugetători ai proleta
iali german şi, daorită artkolelor sale n limba ngleză 
apute n „Red Rpubicn",  în „Notes to he People" 396 şi 
în „People's Paper" ,  săşi cîştige prestigiu chiar şi printre 
cartişti. Iată m combate d-l Willich dezvluiile mele cu 
privire la acivitatea calfi de croitor trimise de el şi de 
Kinkel în Germanila. 

Şi am ă trecem la cazl Henze. Conşinţa oilă caută 
să-şi camflze propria sa poziţi e pnr-. atac împotriva 
mea. 

„Printre altele, el" (Henze) „i-a împrumutat li Mrx 300 de taleri". 

In mai 1 849 i-m expus d-lui Rempel diificultăţile fin..are 
ale „Noii gazete reinane " ,  care sporeau o dată u creşterea 
număruli aibT.aţilor, întrucît cheltuie1ile rebuiau acoperite 
în numerar, pe cînd încasările se fă:ceo u întîrziere ; în afară 
de aceasta, se crease n defilcit co11siderabil prn fapUl că ne 
p ărăsise maj oritatea acţionarilor în la articolelor în care 
luam apărarea insurgenţilor din iiie de la Paris şi a arico
lelor îndreptate împotriva palamentarilor de la Frankfurt, a 
conciliatorilor de la Berlin şi a m embri1or uninilor „ 1 8  mar
tie" 397• D-l Rempel m-a triis la Hnze, care a avansat „Noii 
gazete r.ane " 300 de taleri contra Ilei chitanţe snate de 
mine. Hnze, urmărit pe aunci şi el de poliţie, a găsit că este 
indicat să plece n Hamm şi m-a însoţit la Colnia, nde mă 
aştepta şirea ·că sînt expulzat n Puia. Ci 300 de taleri îm
prumutaţi de la Henz e, 1 .500 de taleri bani primiţi pri'l poşta 
prusiană pntru abonamente, presa de tipăTit, care era pro
prietatea mea etc. - toul a fost folosit pntru achitarea su
melor daorate de „Noua gazetă rennă" zeţailor, ipografilor, 
neustorilor de hîrie, uncţionailor, ieorespondnţilor, per
snalului rndacţional etc. D-l Henze :ştie o ate acestea mai bine 
ca oricine, p.tru că el înuşi i-a 'ÎmprulUtat soţiei mele un 
saic de voiaj n care s ă  împachete argintăria,  ca s-o dlcă la 
casa de amanet din Frankiurt, şi asfel să avem u e face faţă 
n0ilor noasie personale. Registrele OIltile ale „No.ii ga
zete renane " se află în păstrare la comerciantul Stephan 
Naut d. Colonia şi dau împuteni1cire 10onştLinţei nobile să-şi 
proure de aioolo n xtras autnti.i,cat. 

Dup ă  aceasrt:ă digeine să le 1toa1cem la problema 
no.astră. 
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„Dezvălile u  nu consideră ubios fptul că d�l WillJch a 
fost prietul li Henze şi că p rimea de la el ajuore bă
neşti. Ele onsideră dubio s (pag. 65 398) ifaptl că, întro pe
rioadă Îd pro cesul de la olia se ap.ropi a de demdă
mînt, cînd poiţia pusiană era dt se poate de viilntă şi d 
ficare germn 1oît de cit suspect era pravegheat u străşni
cie în Genania şi în nglia, He'e, căruia i se făcuse chir 
o percheziie a domicHiului, cu care ocazie i-au fost 1cofiscate 
diferite hîrtii, care, după cm s-a descperit, l�a adăpostit pe 
Schimmelpfennig, aflat ·la B erlin într-o isiune secretă, şi care 
„recunos·cuse u  că a partidpat la actiltatea Ligii, - că acest 
Henze a obţinut aprobarea iutorităţilr de a pleca la Londra, 
nde s-a întîlnit lestingheit cu Wi!Hch şi de nde s-a întors 
la Colonia ca să depună „mărturie falsă" împotriva lui Becker. 
Legăura dintre d-l Henze şi WilHch c apătă un anumit carac
ter din cauză că se plasează într-o anuită 1perioadă şi împe
jmările pomenite mai sus r i trebit să-i p ară ciudate însuşi 
d-lUi Willich, chiar dică nu ştia că dn Londra Henze comu
nică telegrafic u poliţia p.rusină. Este vorba de o anumită 
perioadă. D-l Wilich îşi dă prea bine seama de a·cest lucru şi 
de aceea declară cu nobleţea sa obişnuită : 

„El" (Henze) 1 1a venit înainte de )roces la Londra" (acest lucru îl 
susţin şi eu), „nu la mine, ci la expoziţia industrială•. 

Co.ştiinţa nobilă are o expoiţie ndstrială proprie, aşa 
cum ae propriul său „Precurseur" din Bruxelles. Adevărata 
expoziţie industrială de la Londra a fost închisă rl octombrie 
1 85 1 ,  iar după d-l Willich, Henze ar fi venit „la expoziţie" în 
august 1 852. Acest amănunt îl pot coifirma Shily, Heise şi 
ceilalţi garnţi i împrumutuli Knkel-Wi!Hch, cărora 
d-l Henze le-a ficut cite o vizită de curtoazie ca să-şi as-i.gure 
vouril e  lor pentru transferarea fondilor ameicane de la 
ondra la Berlin. 

Inc ă  u ult timp în.te ca d-l Hnze să-l fi vizitat pe 
d-l Wilich, l fusese itat ca martor Il p rocesul de la olonia, 
nu însă in partea ,Jpirrii, ci din partea acuzării. De îndată 
ce m aflat că d-l Willich a dat instrucţiuni i Henze s ă  de
pună în faţa juraţilor in Colonia împotriva 1ui Becker, „omul 
de spirit şi de caracter" („Dzvă1uiri " ,  pag. 68 399) . noi l-am 
înştirr1ţat dmeiat pe avocaul Sneider II, apărătoul lui 
Becker ; scrisoarea i-a prveit clar în ziua aUdierii lui Henze 
în caitate de martor. Depoziţia lui a fost î11tomai aşa m 
am prevăzut. De aceea Becker şi Sneider l-au întrebat în 

34* 
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d public care sînt legăturile sale u d-l Willkh. Sisoarea 
e află la Colonia, printre actele apărării, .ar darea de seamă 
u privire la adierea lui Henze a fost publioată în „Kolnische 
Zeitng". 

Eu nu raţionez aşa : dacă s-a stabilit 1că d-l Henze a făicut 
cutare şi cuare lucu, aceasta ar fi o doadă grăitoare a ac
iirtăţii d-li Willich ; căci, chiar dacă prietenul Hnze ar fi 
puut face acest luu, toti capul, şi nu mina, creează ideea. 
Las !Cest fel de dialectică onştilnţei nobile. 

Dar să ievnim la adevărata tmă a d-lui Wlh : 

„Pentru a aprecia cum se cuvine această tactică" (adoptată de Marx), 
„iată încă cîteva exemple". 

Pe vremea rezistenţei pasive din Hessa, a chemării sub 
arme a Lndwehrului în Pusia şi a conflictului aparent dintre 
Prusia şi Austria 400, c11ştiinţa nobilă era tocmai pe punctul 
de a înfptui o insurecţie ilitară în Germ1ia, şi anume : ti
miţînd „unor peroane dn Prusia . surt proiect de formare 
a unor comitete de Landwehr" şi fiind „el tnsaşl" gata  „să 
plce m Psia • .  

• „D-1 Mx a fst acela care, fiind incunoştiinţat de către unul dintre 
ai săi, a comunicat unor terţe persoane intenţia mea de a pleca şi după 
aceea s-a lăudat că m-a mistificat cu scrisori măsluite din Germania".  

ndeed ! * Becker mi-a trimis scrisorile trăsnite ale lui Wil
lich, însoţite de comentarii amz1t.e, pe care le-a dat publi
cităţii la Colonia. N-am avut cuzimea să-i lipsesc pe prietnii 
mei de plăcerea de a le citi. Schramm şi Pieper s-au amuzat 
să-l mistifice pe d-l Willich u răspunsuri , dir nu „din Ger
mania" ,  i p rin intermediul poştei londoneze. Nobilul nostu 
bărbat se va ei să dea în vileag ştampila poştei de pe scri
soi. El preinde că „a primit o scrisoare plastografiată şi a 
observat că este contrafăcută" .  Asta nu se poate. Toate aceste 
ioi erau scrise de aceeaşi mină. Deşi d-l Willich se „fă
leşte" că a descoperit o ,plastogrfie inexistntă şi susţine că 
din toate scrisorile primite - scrisoii dintre care nd .a nu 
era mai autentică decît cealaltă - una este •ntrafăcută, el a 
fost totuşi mult prea nobil să recunoască mistificarea cînd a 
fost vorba de proslăviirea propriei li persoane în hiperbole 
de sil asiatic, de încuviinţarea într-o formă comică grosolană 
a ideii sale fixe, de exagerarea romantică a propriilor sale 

* - Intr-adevăr. - Nota Trad. 
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pretenţii. Chiar dacă d-l Willich r fi aut intenţia seoasă de 
a întrprinde această călătorie, ea a fost zădiită nu pn
u că eu „am comicat nor terţe perso ane" aiceastă intenţie 
a lui, ci pentru că i s-a omnicat d-lui Willich însuşi. Şi 
anume, ultima scriso are pe care . priit-o a smuls vălul, care 
şi fără asta era destul de transpaent. VanHatea sa i1 face ca 
şi pînă în momentul de faţă să dclare falsă scrisoea care 
l-a decepţinat şi autentice scrisoile 1care îşi rîdeau de el. Nu 
mva îşi înhpuie conşiinţa nobilă că, daică ea e viroasă, 
nu mi trebuie să existe umor pe lume, i numai sect d c
kes * 1 A fost n gest nenobil in partea nobilului cavaler c ă  
nu a dat publicului ocazia să e delecteze u citiea acestor 
scrisori. 

„Cit despre corespondenţa cu Becker amintită de Marx, tot ce s-a 
spus în această privinţă este o minciună•.  

Cît priveşte această corespondenţă faliicată, intenţia 
d-lui Wilich de a pleca personal în Pusia şi 1comnicarea fă
ută de mine unor teţe peroane Qn legăură u aceasta, am 
considerat că este bine să trimit n exemplar din „Criinal
Ziung" fosulli sublocotnent Steffen. Steffn era un martox 
al apărăii prous de Becker, care i-a încredinţat spre păstrare 
toate hîrtiile sale. ilit de poliţie să păTăseacă olonia, în 
prezent Stefen ste învăţător la Chester şi, înucît face 
parte n categoria oamenilor nenobili, este ne0it să-şi cîş
tige pînă i în eil ele necesare raiului. Potrivit enţei sale 
eterice, conştinţa nobilă nu trieşte de pe nna capitalului, 
pe care nu-l posedă, şi ni de pe lla mi, pentru că nu 
munceşte ; ea răieşte din mana opii publice, dn conside
raţia celolalţi oamni, şi easta fiind niul său capital, ea 
o pră u străşnicie. 

Steffn îmi sie : 
„Chester, 22 noiembrie 1853 

Willich este tare Spărat că aţi citat unele fragmente dintr-o scri
soare a lui Becker, El pretide că scrisoarea, şi deci şi pasajele citate 
din ea, sînt născocite. Acestei afirmaţii absurde eu ii opun .pte, pentru 
a dovdi pe bază de documente părerea lui Becker despre Willich. Intr-o 
seară, rîmnd cu POftă, Becker mi-a întis două scrisori şi mi-a propus 
să le :itesc cînd voi fi într-o dispoziţie proastă ; el mi-a spus că conţi
nutul lor mă va înveseli cu atît mai mult cu it, datorită funcţiei mele 
din trecut, le voi putea aprecia din punct de vedere militar. lntr-adevăr, 

* - textual : şampnie şi pişcoturi ; în sens figurat : plăceri rupeşi. 
- Nota Trad. 
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prcurgînd aceste scrisori adresate de August Willich lui Becker, m găsit 
nişte ordine de zi (pentru a folosi o expresie regaloprusacă adevată) 
oit se poate de comice şi de ciudate, în care marele feldmarşal şi mesia 
social dispunea din Anglia să fie ocupată Colonia, să fie confiscate ave
rile particulare, să fie instituită o d ictatură militară artficial organizată, 
să fie introdus n cd militar-social, să fie intezise toate ziaele în afară 
de unul singr, care să publice în fiecare zi odinele cu Privire la felul 
în care oamenii trebuie să gindească şi să acţioneze, şi încă o mulţime 
de alte amănunte. Willich a fost atit de mărinimos, incit a promis că, 
dacă la Colonia şi �n Provincia renană prusiană această trebuşoară va 
fi înfăptuită, va veni el în persoană să dePartă oile de capre şi să ju
dece pe cei vii şi le cei morţi. Willich susţine că «scurtul său proiect 
putea fi lesne înfăptuit dacă îţiva oameni ar fi dat dvadă de iniţiativă» 
şi «Că el ar fi avut urmări forte importante» (pentru cine ?) . Aş vrea, 
pentru prO>na mea lămurire, să ştiu cine au fost acei profuzi «Ofiţeri 
din Landwehr» care i-au «declarat ulterior» d-lui Willich aceasta şi unde 
se aflau aceşti domni care, cMpurile, crdeau în «Urmările foarte impor
tante ale scurtului proiect» în timpul chemării sub ame a Landwehrului 
prsian, fo Anglia sau în Prusia, unde copilul trebuia să vină pe lume 1 
A fost foarte drăguţ din >artea lui Willich că a tris «oîtova» per
soane anunţul nşterii copilului şi descriera acstui cpil. Dar se pare 
că nici una dintre aceste persoane nu s-a a.rătat ispusă să-i ie naş, in 
afară doar de Becker, un «m de pirit şi de caracter». Oîndva Willich 
a trimis incoace n aghiotant cu numele de ... * Acesta mi-a făcut cinstea 
să mă chme la el ; de la început era ferm focrdinţat că dintr-o singră 
privire îşi poate da mai bine seama de intreaga situaţie dedt oricine 
altul care Zi de zi are faptele sub ochii lui. De aceea şi-a fomat o părere 
foarte proastă dspre mine cînd i-m arătat că ofiteri! din armata pru
siană nu vor fi prea incîntaţi să lupte sub stindardul lui şi al lUi Willich, 
că ei nu vor fi nicidcum dispuşi să declre citissime ** republica lui 
Wlllkh. Dar şi mai mult l-a supărat că nu s-a gsit nici n om atlt de 
necMbzuit inoît să mult.plice apelul către fiţer, adus de el, în care 
aceştia erau chem.ţi să se pronunţe pe dată pentru «ceea ce» el numea 
dmocraţie. Furios, a părăsit «Colonia înrobită de Marx» " (aşa mi-a scris) , 
„obţinînd în altă ·parte multiplicarea cestei aiuueli, pe ca.re a trimis-o 
unui nmăr mare de ofiţeri, şi aşa se face că «Obsevatorul» lui «Kreuz
Zeitung» a avut posibilitatea de a prostitua pudica taină a ingenioasei 
metde de a-i transfoma pe ofiţerii prusieni În republicani. 

Willich declară că nu poate nicidecum să creadă că oameni cu «ca
racterul şi spiritul lui Bcker» ar putea rîde de >roiectul lui. El consideră 
această afirmaţie n neadvăr grosolan. Dacă ar fi citit dările de se�ă 
cu privire la prcesul de la Colnia - şi avea toate motivele s-o facă -, 
ar fi găsit că, referitor la proiectul său, Becker ca şi mine m făcut în 
mod public aprecierea cuprinsă în scrisoarea publicată de dv. ln cz că 
Willich doreşte să aibă o przentare justă din punct de vedere militar a 
situaţiei de atunci, pe care el a zugrăvit-o după fantzia lui, i-aş putea 
fi de folos fo această privinţă. 

* Jn pamlletul „Domnul Vgt• ,  în citatul din această scrisoare, în 
locul punctelor ste trecut numele lui SchLmme1pfennig. - Nota Red. 

** - fără întîrziere. - Nota Trad. 
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Cu rgret trebuie să constat că dintre foştii camarzi ai lui Willich 
nu numai Weydemeyer şi Techow refuză să aducă genialităţii lui mili
tare şi inţelgerii practice a situaţiei de care dă el dvadă doritul pri
nos de adniratie. 

W. Steffen• 

Şi am, n înhiere, 1 1 0  mostră a tactiii lud Mx" . 
D-l Wllh iface 00 descriere f.stiCă a .Î banchet orga

izat 1n feburie 1 85 1  de Louis BlC a o ontradmosraţie 
împotiva b a'chetului [ui Ldu-Rollin, prcum şi a o contra
carare a llflunţei lui Blnqui. 

„D-l Mx, fireşte, nu a fst invitat • .  

Fşe c ă  nu. ntu 2 şilingi oricine putea să obţnă 1 1 0  
invitţie" ,  .şi cîteva zile după eea Lois Blnc -a ntresat 
istnt la Marx de ce n-a venit. 

„In uma acestui lucru• (cărui lucru, a bachetului ?} „s-a trimis 
ca foaie volantă pentru a fi difuzată în rindurile muncitorilor toastul 
nerostit al lui Blanqui Ilpreună u o intrducere în care se vorbeşte 
in termeni peiorativi de.pre banchet, iar Schpper şi Willich sint nu
miţi înşelători ai pa-porului• .  

„Toastul nrostit al lui Blnqui" 401 stiuie o prte sn
ţială a istoriei onştiinţei nobile, care, încredinţată de sul 
înalt al intelor sale, obişnieşte să ime categoric : „Eu 
nu mint nicidată /" 

Cî.a zile dpă bnchet a aprut în ziul „Parie" n 
Paris texul toasului pe care, la ceriea organizatorilor solem
ităţii, Blanqui l-a trimis de la închisoarea B elle-lle şi în 
care îierează n obişnuita sa fomă penntă întreul u
ven xovizoriu de la 1 848, şi în speial pe pTintele bnche
Jui, d-l Louis Blnc. Cu prefăJtă mirre, „Parie" înrea 
m se face ă aest toast n�a fost citit la bichet. ois 
Blanc a declarat imdiat în ziul „Times " in onra că 
Blanui este n intrignt oios şi că .u a rms nic.odată 
comitetuli de orgnizare a ballcheii il asmnea toast. 
D-nii Louis Blanc, Lndolph, Barhelemy, Vil, Schapper şi 
Willich însuşi au trimis ziaului „Patrie", în numele mite
tului de orgnizare a bnchetli, o declaraţie în sul că 
n-au prmit niiodată toastul în hestne. Dr il „Paie",  
înainte de a pJblica declaraţia, s-a interesat la d-l Antoine, 
natul lui Blnqui, 1care-i timisse toastul pre publiare. 
Sub exul decla.aţiei sus-nuiţilor doni, zirul a publicat 
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răp1sul lui .t.ne, În 1care acesta arăta că a trimis în
tr-adevr toastul li Barthelemy, care i-a işi cmat primi
rea. „ln urma aicestui lucu" , d-l Barthelmy a declf'at „ că a 
pimit" , ce-i drept, toastul, dar, întrucît a găsit că nu era po
trivit, l-a pus deoparte fără a mai înloştiinţa comiteul. Dn 
păcate însă, înJc ă înainte de aceasta, nl intre senatarii 
declaraţiei, excăpitanul Viil, a sis ziauli ,;Patrie" că 
onoarea sa de miLitar şi dragostea lui de adevăr îl silesc să 
rcunoască că atît el cit şi Lois Blllc, Willich şi ceilalţi au 
minţit în pma declaraţie a comitetullii. Comitetul 11u era 
alcătuit n nmiţii 6 membri, i n 1 3  mmi. u toţii au 
luat cunoştinţă de toastul lui Blanqui, u toţii l�au disutat şi, 
după o dezbatere mai îndelungată, cu o majoritate de 7 vo
turi contra 6, s-a hotărît să fie doit. El, Vidil, a fost dintre 
ci 6 care au votat pentru itirea toastli. 

Este lesne de înţeles cum a jubilat ziaul „Patrie" cînd, 
după scrSoarea lui Vidil, a prit declaraţia d-lui B arthelemy. 
A publicat� 'u mătoarea „intoducere" : 

„Adeseori ne-am ps intrebarea - 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 
intrebare să fie şi mai greu de dat. Cite făpturi nefericite nu sint pînă 
într-atît roase de patima scrisului şi de dorinţa de a-şi vedea numele 
tipărit în gazetele reacţionare, incit nici cea mai mare umilire şi nici 
autoînjosirea nu le face să dea înapoi I Ce le pasă de batjocura şi de 
indignarea publicului - «Jounal des Debats», «Assemblee nationale„, 
«Patrie» vor publica exerciţiile lor stilistice. Pentru a avea prte de 
această fericire, democraţiei comopolite nici n preţ nu i se pare prea 
mare„. n numele mizericordiei publicistice, inserăm deci in coloanele 
ziarului nstru scrisoarea de mai j os a cetăţeanului Barthelmy ; ea este 
o nouă, şi perăm ultima, dovadă a autenticităţii faimosului toast al lui 
Blanqui, a cărui existenţă la început au contestat-o cu toţii, iar acum 
sînt gata să se ia de păr care s-o certifice mai intîi" . 

Jceasta este .istoria toastului lui Blnqui. Dn cauza „toas
tuiui neostit l li Blanqi " ,  Societe des proscits democrates 
et socialistes * a rupt acordul ei cu organizaţia d-lui Willich. 

oncomtent u scizinea n Asociaţia mnitmilor ger
mi şi n iga comuniştilor in Gemia, şi în Societe des 
prosrits demorates et socialistes a avut loc o separare. O 
prte din membrii care manifstau o simpatie suspectă pentru 
demo craţia burgheză, pentu ledru-rollinism, au declarat că 
prăsesc so.etatea şi ulterior au fost exclŞi. A declarat o are 
conştiinţa nobilă acestei soietăţi ocelaşi licu pe care-l de-

* - Societatea migranţilor democraţi şi socialişti. - Nota Trad. 
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clară am democraţilor burghezi, şi anDe că Bngels şi Marx 
i-au împiedicat pe membrii acestei soietăi să se arunce în 
braţele democraţiei burgheze şi să rmînă „împreună cu toţi 
participanţii la revoluţie, uiţi prin legătui de simpatie" ? Le-a 
spus ea oare că „divergenţa de păreri u priire la dezvolta
rea revoluţiei n-a avut nici un rol în scizine" ? Nu, conştiinţa 
nobilă a declarat contrarul, şi anume că separarea a avut loc 
în ambele societăţi din cauza aceloraşi divergţe prinpiale, 
că Engels, Marx etc. au reprezntat elementul burghez în 
Asoiaţia germnă amintită, la fel cum Madier şi ·consorţii 
îl reprezentau în cea franceză. Conştiinţa nobilă se temea 
chiar că simplul contact u aceste elemente burgheze ar putea 
să pilciteze „adevărata credinţă" , şi de aceea, cu un aer de 
măreţie sobră, a făout propunerea ca elementele burgheze să 
nu ie admise în Societe des proscrits „mi măcar ca oaspeţi" .  

Născociri , miniună I - proferă conştiinţa nobilă excla
maţiile i monosilabice pline de o măreţie morală. Toate 
acstea sînt „mostre ale tacticii• mele I Voyons I* 

„Presidence du ci toyen Adam. Seance du 30 sept. 1850. 
Trois delegues de la societe democratique allemande de Windmill

Street sont introduits. lls donnent connaissance de leur mission qui 
consiste dans la comunication d'une lettre dont il est fait lecture" ** 
(în această scrisoare sînt expuse, se pare, cauzele sciziunii) . „Le citoyen 
Adam fait remarquer J'analogie qui existe entre Ies evenements qui 
viennent de s'accomplir dans Ies deux societes : de chaque c6te J'e!ement 
bourgeois et le parii proletaire nt fait scission dans Ies circonstances 
identiques etc. etc. Le citoyen Willich demande que Ies membres de
missionnaires de la societe allemande" *** (apoi, după cum reiese din 
procesul-verbal, el rectifică şi spune : „exnulses" ****) „ne puissent etre 
recus meme comme visiteurs dans la societe francaise " .  {Extraits con
fons au texte original des proces verbaux) . 

„L'archiviste de la societe des proscrits democrates et socialistes 

J. Cledat• **"*" 

* - lată. - Nota Trad. 
** - „Şedinţa din 30 sept. 1850 sub preşedinţia cetăţeanului Adam. 

Sînt introduşi trei delgaţi ai Asociaţiei democrate germane din 
Windmill-Street. Ei aduc la cunoştmţă misiunea lor, care constă în 
transmiterea nei scrisori, căreia i se dă citire•. - Nota Trad. 

" ** - „Cetiţeanul Adam arată că există o analogie între evenimen
tele care s-au produs în cele două asociaţii : de o parte şi de alta sd 
ziunea intre elementul burghez şi partidul proletar a avut loc în împre· 
jurări identice etc. etc. Cetăteanul Willich cere ca membrii demisionaţi 
ai Asociaţiei gemane•. - Nota Trad. 

**** - „ex.ulzaţi". - Nota Trad. 
****• - „să nu mai fie admişi în Societatea franceză nici chiar ca 
oaspeţi•. (Extrase conforme cu textul original al proceselor-verbale). 

„Arhivarul Societdtii emigranţilor democraţi şi socialişti. 
J. CJedat•. - Nota Trad. 
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Aici se termină povstea amonioasă, minunată, grandi
locvntă, nemaiazită, autenkă şi avnuroasă a cavalerului 
nobiJe. conştiinţe unosut tin toată lumea. 

n honest mind and plain, - he must speak tuth, 
d they will take it, so ; if not, he's plain. 
These kind f knaves I know *· 

Londra, 8 noiembrie 13 

* „.lmi Plac aceşti mojici dintr-o bucată, 
Ce fac o viaţă-ntregă pe nebunii, 

Karl Marx 

Şi asta sub cuvînt că nu se gudură, 
Ci drepţi şi mîndi, spun doar adevăul I 
Ne pla:e, bine, nu, ei au fst sinceri.„ 

(Siakespeare. „Rgele Lear",  actul al II-lea, scena a 2-a). - Nota Red. 
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* Cuvîntarea lui Manteuffel. - Mişcarea religioasă 
din Prusia. - Apelul lui Mzzini. -

Municipalitatea din Londra. - Reformele lui Russell. 
- Parlamentul muncitorilor 

Londra, marţi 9 noiebrie 153 

Ieri-diineaţă a avut lc dechiderea Cmerelor puine 
prntr-o uvltare a primuli-msu, d-l Mnteuifel. Jd
cind dup ă omicatul telenfk, în Pasajul din uvîntare 
care se eferă la cmplicaţiile dn OrLent sllt foloiţi termei 
meniţi în mod evidnt ă risipească uspicilllile •că ar exista 
il mplot între ur ţile de la PeteribI'g, Berln şi Vina. 
Aceasta este u atît mi remarcabil, u 1oît, dupi m ie 
toată lumea, Frederic-Wolhelm l IV'lea a binevoit, în diverse 
lte >cazii, să nunţe soln, prin gura icelui·�i Mnffel, 
popoului s ău credinios că în problemele de polică externă 
Camrele nu s llt chmate să se amestece, întucît relaţiile 
statuli u lte ţăi se află sub codrea exclusLvă a corOa
nei, întcmai ca şi popriile dmii le reelui. .asajul din 
cuvlltire amintit mi sus, care într-o orcare mură conţine 
n fel de ch.are adresată popolui, denoă . :e situaţie 
t:icilă se găseşte guvenul prusian ; el esrte ml.ţat, e 
de o p ate, de Rusia şi Franţa şi, pe de altă p arte, de propriii 
săi supşi, omai într�n momnt cînd uen. este neliniş
tit . cuza preţurilor ridi1cate la imnte, a rondei sg
nări n omeţ şi a amintii. în;zitolu'i perjr care încă 
nu fusese ispăşit 402• Dar uvenul pusin s-a lipsit el însuşi 
de posibilitatea de ·a găsi ll. eiu aplînd la opin.a publică 
prin intermilll Cmerelor, care u ost iite în mod 
deliberat de rege ca o simplă icţiune, au fost intnţionat tra
tate de miniştri ca > simplă ficiune şi cosidrate de poor, 
în mod absolut indubitabil, ca o simplă fcţine. Şi acum este 
mposibil să onlgi oorul că aceste insituţii ccarale 
rebuie dodată prirvite ca ll bastin l „pariei " . 

„Nu se poate spune - scrie „Times• în numărul său de astăzi -
că prusienii ar fi dat dovadă de bun-simţ şi perspicacitate - calităţi prin 
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care altădată inspirau respect - îngăduind ca cele două amere, alese e 
baza actualei constituţii şi fată de care ele au avut întotdeauna o ati· 
tudine de nemeritat dipreţ, să decadă". 

Dimpotrivă, prsiii şi-au d1edit pe depin nl lor 
simţ refuzînd să eunoască ·chiar şi o aparentă de influenţă 
unor oameni care au rădat revoluţia n spernţa de a-i cu
lege roadele, dînd guvenului să înţeleagă că ei nu se lasă 
traşi pe sfoară de înşelătoriile sale şi 1că, după părerea lor, 
Camerele, dacă în general reprintă eva, nu sînt decît o 
nouă instituţie birocratică, care se adaugă la vechile 11Stitu
ţii biroratice ale ţării. 

Orkrui om care nu cunoaşte îndeajuns istoria trecută a 
€rmaniei îi va i greu să nţeleagă certurile reliioase care 
lbură mereu uprafaţa, liniştită în alte privmţe, a vieţii 
sociale d. această ţară. Este vorba de rămăşiţele aşa-numitei 
ie. germane 403, persecutate de actualele uvene cu 
aceeaşi înverşunare ca şi în 1847. Este vorba, apoi, de pro
blema căsătoriilor ntre catol·ici şi protettanţi, din cauza că
reia clerul c atolic se ceartă u guvenul psian la fel ca şi 
în 1847. Este vorba, mai ales, de lupta aprigă care se dă intre 
arhiepiscopul de Freiburg, care excnumcă uvenul in B a
den şi dă dispoziţie ca scisoarea de exomunicare să fie citită 
n biserici de pe amvon, şi marele duce de B aden, cre ordonă 
închiderea biseicilor nesupuse şi arestaea parohilor, ceea ce 
aTe drept umare că ţăranii se adnă şi se înarmează pntru 
a-şi 1apira preoţii işi a .. i alrtga pe j andarmi, aşa m s-a n
tîmplat l: Bischofsheim, Konigshofn, Grinsfeld, Gerlachsheim, 
nde primarul salui a trebuit să fugă, prem şi în multe 
alte sate. Ar fi greşit să se considere conflicul eligios din 
Badn ca avînd n caracter pur local. B adn e D.i arna 
de luptă aleasă î n  mod deliberat de biserica catolică pentu 
a-i ataca pe prinipii protestnţi. Arhiepiscoul de Fribrg 
repreintă în acest conflict întregul clr catolic din Gemania, 
tot aşa 1cm marele duce de Badn reprezintă pe toţi monarhii 
mari şi mici de •confesine protstantă. Dr ce e poate gîndi 
despre o ţară care, pe de o parte, este vestit! prin critica 
prodă, curaj oasă şi fără precednt a tuturor radiţiilor re
ligioase şi, pe de altă parte, uimeşte periodic întreaga Europă 
pin reîirea erturilor religioase n scolul l XVII-lea ? 
ecretul costă pr şi splu în aoeea că guv.ul sileşte 
orice opoziţie populră, care docadată moneşte n aîl!ri, 
să îmbrace la Î!cut forma ist�că şi aproape u nepuinţă 
de conolat a mişcărilor reigioase. Cleul, la 1îdl său, se 
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l asă înşelat de această aparnţă şi, în timp ce îşi închipuie 
că rijează patimile populare exclusi.v în folosul corporaţiei 
sale, împotriva guvenuli, în realitate j o �că în mo d ncon
ştient şi împotriva voinţei sale rolul de instrumnt al re
voluţiei. 

Presa zilnică din Londra fişează tot mai mult întreaga 
sa oroare şi ndinare moral ă provocate de apelul întocmit 
de Mazzii şi găsit la Felice Orsini, condJcătorul detaşamen
tului naţional nr. 2, apel care avea menirea să dezlănţuie 
răscoala în Lui giana, regiune care uprinde o parte din teri
toriul Modenei, Parmei şi regatuli Piemontului. In acest apel 
oporul este ·chemat „ să acţioneze prin surprindere, aşa cum 
aru încercat şi vo r mai încerca din nou milnezii " . Mai de
parte, în apel se spune : „Pumnalul, dacă loveşte pe neaştep
tate, face servicii bune şi ţine loc de puşcă" . Presa din Londra 
prezintă aceasta aa o chmare făţişă la „un asasinat laş făp
tuit pe ascuns" .  Aş vrea să ştiu cum într-o ţară ca Italia, llde 
nu există nici un fel de ij loace de a opune o rezistenţă fă
ţişă şi unde pretutindeni mişună spionii poliţiei, o işcare 
revol.ţionară s-ar putea aştepta la suces fără a folosi ele
mntul surpriză ? Aş vrea să şiu cu ce arme ar mai putea lupta 
ool itali. împotriva trupelor austriece - n c az că se va 
ajunge vreo dată la o luptă - dacă nu cu pumnalele, singu
rele ame pe care Austria nu a reuşit încă să i le i a ? Mazini, 
departe de a le recomanda italienilor să folosească pumnalul 
pentru asasinarea laşă a duşmanuli neînarmat, îi cheamă să-l 
folosească „pn surpridere " ,  e adevărat, dar ziua în amiaza
mare, aşa . s-a întîmplat la ilano, llde o mină de pa
trioţi,  care nu aveau lcit cuţite, au atacat corpul de gardă l 
garnizoani austriece înamate. 

„Dar - scrie „Times• - constituţionalul Piemont va avea aceeaşi 
soartă ca şi Roma, Neipole şi Lombardia ! "  

Ş i  de ce nu ? O are revoluţia italiană din 1848 ş i  1849 n-a 
fost rădată de regele Sardiniei * şi oare reele Piemontuli 
este o piedică mai mică în c alea trnsformării Italiei într-o 
republiCă dedt regele Pusiei în calea transformării Germa
ii nro rpublică ? Aşa stau lurile u aspeul moral al 
apelului lui Mazzini. Cit despre valoarea li politică, aceasta 
este u totul altă problemă. După părerea mea, Maz�ni gre
şeşte atît în apcierile sale cu privire la popoul piemontez 

* - Carol-Albert. - Nota Red. 
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cit ş1 m ile sle u privire la revoluţia itlină, care, 
după m mede el, va i înfăpită nu datoită împrejurărilor 
favorabile c1eate de complioaţiile europne, ci prin acţiIlile 
zolate ale I0r cspiratoi italieni, efectuate pn sur
prndere. 

Aţi aflat din iarele london�e că en. a numit o co
misie de anchetă care să cerceteze cazJrile de coupţie n 
prea-venerabiLa instiuţie losută s11b dnumirea de mu
niipalitatea di. Lonra i să exmineze întreaga ei orgi
zae. Iată cîteva n faptele ielevate n raportele coisiei, 
care este departe de a-şi fi terminat lllorările. 

Veituile mnicipalităţii n nra sî.t valuaite, chiar 
fără a ţne seama de cîteva postui . bugel i, la 
400.000 1 .  st., iar totalul lefurilo" plătite nţi.ilor atinge 
importanta mă de 1 07.000 1. st., adJcă o llă care repre
zintă mi mult de 25 % n veiul total. Lef1rile maistraţi
lor au fost stabilie la 1 4.700 1. st., n 1cae pil magistrat 
al oraşuli primeşte 3 .000 1. st., consilierul nţii 1 .500 1. st. 
şi judecătoul de la judecătoria şeifului 1 .200 1. st. Directol 
cancelariei primeşte 1 .892 1. st., seoretaul - 1 .249 1. st., iar 
f11cţionarul care reprezintă muniCLpalittea in icomiiile par
lamntare - 1 .765 1. st. Funcţionari superioi de la reşedinţa 
primaului şi de la pimăria oraşului primesc cite 1 .250 1. st. 
pe an. Purtătoul scepruli primşe 550 1. t. şi purtătorul 
săbiei de asemenea 550 1. st., primul maesu de ceremonii 
450 sau 500 1. st., al doilea maestu de cer.l.i - 200 sau 
300 1. st. In plus, aceste peronaj e importllte mai primesc 
70 1. st. pntru niforme, 1 4  1. st. pnu izme şi 20 1. st. pen
tru ticonuri. D-l Bnnoch a arătat [n declaraţia sa că 

„suma totală a cheltuielilor pentru instituţiile care ţin de munici
palitatea din Londra depăşşte cu mult sma totală a cheltuielilor gu
vernului federal al Statelor Unite sau, ceea ce este poate n fpt şi mai 
surprizător, cheltuielile munic�palităţii din Lora pentru propria ei 
întreţinere şi  p entru adminisrarea finanţelor ei sînt mi mari decît 
suma totală a veniturilor provenite din arezi, accize şi taxe plătite de 
intemediri• . 

Marele ecret l pilulelor reformatoare pe care 101dul John 
Russell intenţionează să le ainistrze ngleilor a işit, în 
sfîrşit, la iveală. El propune : 1) să se deiinţeze cnl de 
avere pentu membrii parlamnlui, cns care a devnit de
mult pur nominal ; 2) să sie reîmpartă drcumCripţiile electo
rale, desfi1ţîndu-se cîteva ii cirmsci.pţii orăşneşti şi 
creîndu-se un număr sup1imentar de ciimscipţii mai mai ; 
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3) să se r.JCă cenl în cirlScripţiile eletorale rle de 
la 20 1. st. la 1 0  1. st., cit rnprezintă cnul în >Cirscripţiile 
orăşnşi. La a patra propnele referitoae la rducerea cen
sului elecoral la 5 1. st. a rnnţat, căi, dup ă m ie 
„Times u ,  aceasta ar .i făut ca 

„actualii alegători să fie lipsiţi in fapt de drptul de vot, întrucit 
clsa care ar fi trebuit să fie admisă să voteze depăşeşte considerabil 
din punct de vdere numeric, toate celelalte clase luate la un loc şi ar 
fi fost suficient ca ea să fie unnimă pentru a birui• .  

u alte 1V.te, .acordarea dreptului e vot chiar ş i  1lmi 
majorităţii clasei miilor întreprinzătoii şi Ilerianţi ar 
deposda minoritatea de acest drept. Ingenios argument, ni
mk de is. Dar cea mai importantă trăsău-ă a acestui pro
iect de lege u privire la refoma electo'ală, care de-abia 
înpe să e conureze vag, nu este aest lt şi ici toate 
puictele sale luate la ll loc. Imp ortntă este indiferuţa ge
nerală şi absolută u care a fost întimpinat omIicaul cu 
privke l a  acest proiect de lege. Orice raport al poliţiei se 
buură mult mai mult de aenţia publiioului dit „marea mă
surău,  1ul proiect de lege •U pivire la reforma electorală, 
această op eră colectivă a „ guveli uor talnteloru . 

Enest Jones a avJt perfectă dreptate ani cind a pre
văzut că p rimul uvînt despre mi1carea de masă a poporuli 
şi despre cearea unei orgnizaţii 1aţionale în funte u n 
parlamnt al mlcito'i1or va provoca alarmă în rille cla
selor avute şi va sili ziarele burgheze n Londra să-i acorde 
atenţie. „Times" a sezisat de îndată importanţa acesti noi 
mişcări şi a publicat pentru prima oară o relatare despre mi
tingul cartist ţinut la Insitutul popular n Manchester. Toţi 
cnfraţii ui „Times u u încput să pllbliJe Il aricol e fond 
dup ă alul despre mişcarea .citorească şi depre parla
menul millcitorilor pros de carti:i, dspre •oare dmult 
se credea •Că au pierit 1ca rmare a sleii forţelor. „Eo0mistu 
a oeonsa·crat acesti problme nu mai puţin de p atru aricole. 
Dar relatările n prsă ·U privie la iinul de la Mnches
ter, care a aut o importnţă deoebită, nu du o ldee cit de 
cit justă despre oradl li sau despre chestiile discutate 
acolo . D e  aceea conisidr nimeit să elatez i u acst evni
ment. La mitng au fost propuse şi adoptate următoaele re
zoluţii : 

„1) Prezenta adunare, fiind convillsă de ineficaciatea unei lupte 
fărîmiţate duse de grupuri izolate de muncitori pentru menţinerea unui 
nivel echiabil al salariilor şi pentru eliberarea munci, consideră că a 



sosit momentul ind numai o mişcre unită de masă a clasei muncitoare, 
bazată pe o organizaţie naţională şi avînd in frunte un organ unic de 
conducere, poate să asigure un ajutor corespunzător muncitorilor care 
în przent sfat supuşi lock-outului sau se află în grevă şi să dea mun
citorilor posibilitatea de a elibera in viitor munca de sub jugul capita
lului. Mişcarea de masă a poporului şi  crearea organizaţiei naţionale 
nu presupune şi nu trebuie să presupună amestecul în treburile trade
unionurilor şi asociaţiilor muncitoreşti existente ; copul activităţii 
acstei organizaţii :ebuie să fie centralizarea, concntrarea şi unirea 
tuturor forţelor clasei muncitoare, a intrgii mase a muncitorilor. 

2) Pentru traducerea în viaţă a rezoluţiei precedente este imperios 
necesar să se întrunească cit mai curind posibil un parlament al mun
citorilor ; acest p arlament trebuie să fie alcătuit din delegaţi aleşi de 
muncitorii din fiecare oraş în adunări publice spcial convocate. ln sfera 
îndatoririlor acestui parlament trebuie să intre următoarele : organiza
rea unui aparat prin care să se acorde ajutor muncitorilor aflaţi în pre
zent în grevă sau muncitorilor pe care fabricanţii îi supun lock-outului, 
folosind o colectă extinsă pe scara întregii ţări ; elaborarea unuj plan 
special de acţiune în vederea efectuării conducerii clasei muncitoare în 
lupta ei împotriva patronilor 1 propunerea unor măsuri cu ajutorul cărora 
muncitorii să fie eliberaţi de sub puterea excesivă a capitalului, să devină 
independenţi, să dispună liber de munca lor şi să primească pentru ea 
remuneraţia cuvenită fără a fi nevoiţi să rcurgă la greve. 

3) Prezenta adunare alege un comitet care, _în vederea scopului 
arătat mai sus, trebuie să intre în legătură cu diferitele oraşe şi re
giuni, să ia toate ilăsurile necesare pentru convocarea parlamentului 
muncitorilor, să pregătească şi să publice materialele necesare pentru 
şedinţele delegaţilor şi să întocmească o listă a problemelor care ur
mează să fie discutate de ei". 

Cea mai remaicabilă dintre cuvîntările rostite a fost aceea 
a d-lui Jons, n icare citez cîteva fragmente : 

„Patronul declară prin glasul ziarului «Times» din Londra că pe 
voi nu trebuie să vă interseze profiturile lui. Voi ar trebui să număraţi 
numai propriile voastre capete, nu profiturile lui. Dacă sînt multe capete, 
chiar dacă vreţi să primiţi mai mult, veţi Primi mai puţin. Şi asta o 
numeşte el legea cererii şi ofertei. Numai aceasta, potrivit declaraţiei lui. 
poate să reglmenteze salariile voastre. Dar aşa să fie oare 1 Nu I Dacă 
voi nu trebuie să cereti urcarea salariilor atunci cînd profiturile lui sînt 
ridicate, nici el nu trebuie să vă rducă salariile atunci cînd profiturile 
sale scad. Or, chiar dacă numărul muncitorilor nu s-a rds nici măcar 
cu un singur om, el vă spune : «Afacerile merg prost, vremurile sînt 
grele, profiturile mele s-au redus, nu vă pot plăti acelaşi salariu». Dar 
în cazul acesta munca voastră este reglementată nu de legea cererii şi 
ofertei, ci de legea Preturilor Tidicate la  bumbac şi a profiturilor reduse. 
Lgea ofertei poate să fie adevărată, dar legea vieţii este mai adevărată. 
Legea cererii este puternică, dar legea fomei este şi mai puternică I 
Noi spunem că, dacă o formă de capital - banii - are drptul la profit, 
şi cealaltă formă de capital - munca - are acst drept ; şi munca are 
mai mult drept, pentru că munca creează banii, şi nu invers. Ce este 
profitul ? Capitalul care răîne după scăderea tuturor cheltuielilor de 
producţie. Salariul pe care l-aţi primit pînă în prezent nu este decît 
o parte din cheltuielile de producţie. Acest salariu, care abia 
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ajnge ca să-ţi ţii sufletul, nu este nicidcum o remneraţie a 
muncii. l reprezintă numai cheltuielile necesare penru întreţine
rea maşinii umne intr-o sre aptă de muncă. Voi aveţi însă ne
voie de n surplus peste cheltuielile necesare alimentării şi czării 
maşinii din crne şi llge. Voi aveţi nevoie de hrană pentru su
flet şi creier, la fel ca şi pentru gură şi stomac. Patronul se teme ca nu 
cumva să primiţi n salariu mai mare ; el se teme nu pentru că n-ar fi 
în stare să-l plătească, căci în ultimii şapte ani capitalul a crescut cu 
pste 1 0 % ,  pe cînd voi ati cerut numai un spor de 10% la salariul 
vostru din cele 100 % cit a obţinut el de pe urma muncii voastre. El se 
teme pentru că un salariu mai mare v-ar deschide drumul pre indepen
denţă ; el se teme pentru că un saldriu mai mare v-ar deschide drumul 
spre învăţătură ; el se teme pentru că un popor instruit nu vrea să 
trăiască în robie ; el se teme pentru că ştie că atunci nu veţi mai admite 
să munciţi un număr atit de mare de ore ; el se teme pentru că atunci n-aţi 
mai inqădui ca soţiile voastre să robească în infernul fabricii ; el se teme 
pentru că atunci v-aţi trimite copiii la şcoală, şi nu la fabrică ; el se tme 
pentru că ştie că, dacă soţiile ar sta acasă şi  dacă copiii ar merge la 
şcoală, iar la fabrică un timp mai scurt, surplusul de braţe de muncă, 
care în prezent rduce nivelul salariului, s-ar elibera de sub controlul lui 
şi munca ar deveni o perlă nepreţuită, care dmpodobeşte diadema liber
tăţii omeneşti, Dar iarăşi problema se pune altfel : nu mai este vorba 
numai de a primi o parte din profiturile întrprinzătorului sau un spor 
de 10% ; este vorba de a împidica o scădere a salariilor cu 20 % . Indi
ferent dacă afacerile merg bine sau Prost, pentru patroni situaţia nu se 
schimbă prea mult : în primul caz ei jefuiesc p,porul din alte ţări, iar în 
al doilea caz ei j efuiesc poporul din propria lor ţară. Pentru voi pro
blema capătă rapid o altă semnificaţie : nu este vorba de salarii mai mici 
sau mai mari, ci de a muri de foame sau a trăi, de a trăi în infernul fabricii 
sau a muri la porţile fabricii. Capitaliştii, acşti czaci ai Apusului, au 
fost primii care au trcut Dnărea drepturilor muncitoreşti ; ei au pro
clamat legea marţială dictată de aur şi  seamănă în rîndurile noastre 
moartea prin inaniţie, trăgînd din bateriile lor numite monopoluri. ln
tr-un oraş după altul se proclamă starea de asdiu. Şmajul sapă tran
şee, famea ia cu asalt citadela muncii, rtileria izeriei trage în liniile ei 
de luptă. Pe i ce trce, marea nine a capitaliştilor se lărgşte, e zi ce 
trece mişcarea lor capătă proporţii naţionale. Sînteţi voi oare pregătiţi să 
le ţineţi piept ? n mişcarea voastră îşi face loc haosul ş i  deruta. lntruclt 
lock-outurile se îmulţesc, iar voi continuaţi să acţionaţi în mod izolat, 
veţi începe în curînd să pătrundeţi unul în regiunea rezervată celuilalt : 
în acelaşi punct, colectorii dintr-o localitate se vor ciocni de colectorii 
din altă localitate ; veţi sta faţă în faţă ca duşmani cind ar trebui să vă 
strîngeţi miinile ca nişte aliaţi ; vă veţi slăbi reciproc ajutorul destinat 
pentru $nul isau altul cil ar trebui să vă ajutaţi recilproc ca să vă 
biruiţi slăbiciunea. Minerii din Wigan erau aproape de Preston, Stock
port, Manchester, Oldham, dar ei au fost înfrînţi fiindcă nu au primit 
nici un fel de ajutor. Muncitorii de fabrică din Wigan sînt şi ei în 
grevă. Ce părere au ei despre înfrîngerea fraţilor lor, muncitorii mineri ? 
Ei consideră că minerii au scăpat cu bine, Nu se poate face nimic dacă 
unul ii stă în cale celuilalt. Şi  de ce este aşa ? Pentru că voi vă men
ţineţi mişcarea în limitele înguste ale unei singure profesiuni, ale unei 
singure regiuni şi ale unui singur interes oarecare. Mişcarea patronilor 
voştri se transformă într-o mişcare naţională, şi tot naţională trebuie să 
fie şi rezistenţa voastră. Aşa cum stau lucrurile acm, vă aşteaptă 
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anarhia şi pieira. Şi să nu credeţi că eu contest că trade-unionurile 
procedează raţional slu că atac atitudinea şi intgritatea lor. 

Dar hamurile cu care sînt ajutaţi copiii să meargă, devin pidici 
cil sînt folosite p entru un om adult. Izolarea, care a dat roade bune în 
perioada copilăriei mişcării muncitorşti, îi devine fatală în perioada ma
turităţii sale. Trebuie deci să fie reprzentate toate profesiunile de al 
căror ajutor avem nevoie. Incredinţaţi cauza clasei muncitoare nu unei 
singure fabrici, nu unui singur oraş şi nici măcar unei singure regiuni ; 
incredinţi-o unui p arlament al muncitorilor " 404• 

Scris de K. Marx 
la 29 noiembrie 1853 

Publicat in ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.948 
din 12 decembrie 1853 

Semnat : K a r l  M a r x  

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



547 

Friedi·ch Engels 

Războil pe Dunăre 

Aşa m am mai arătat, retragerea meior de la Oltiţa 
însenă, pesene, sfîrşiul primei peiioade a răzbdiului uso
tuic 405• Pin această retragere pare să se încheie cel puţin o 
primă serie distinctă de operiaţii, care a îneput u trcerea 
unării la Calafat şi după care tebuie să mze fie o inare 
liniştită, fie înfptuirea unor plllluri noi, îcă neelaborate. r 
i dci momnl idicat pentru o trecere n revistă a cmpa
ii ,aşa m s-a desfăşurat pînă în preznt, cu atît mai mult 
u dt iar an au fost primite rlatările ifiiale şi neoi
ciale u privire la singura bătălie importantă care a avut loc 
pe Dunăre : ataul us împotriva cap1Ului de od l turcilor la 
Olteniţa. 

La 28 octombrie tllrii coucntraţi la Vidin au treut u
nărea şi au ocupat Calafatul. E�ceptînd iocirile cu ii de
taşamente de renoaştere, ei par a nu ii întimpnat decît o 
foarte slabă rzistnţă la ouparea acesui pllct, căci, în 
momntul cînd "?ii erau pe pnctul de a conoentra la Cra
iova fonţe însenate în vederea nei ofsive n dircţia 
Calafat, i au pit ştiri alarmante dspre o a doua înaintare, 
şi mai pricoasă, a turilor, oare la 2 noimbrie trecuseră 
Dunărea la Olteniţa, creînd de acolo o ameninţare serioasă 
pentru liniile de comnicaţie ale ruşilor. m acelaşi imp urcii 
au lansat o serie de ata1uri imulate, de importnţă seun
dară, de-a lungl înregului fluiu de la Vicn la Olteniţa, dar 
acestea ie că i-au găsit pe rşi pregăiţi, fie că au fost în
treprinse cu forţe isuficinte pnr. a-l ndue în eroare e 
inaic şi a-l determina să comită vreo greşeală serinasă. 

De aceea upele de la Calafat nu au fost hărţite de ma
mic şi au primit treptat întăriri , · care, după m se anunţă, 
le-au mărit efectivele la aproximativ 24.000 de oami. n-
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cit îsă aeste trupe nu au Înaintat şi nici nu au fost atacate, 
putm să nu n. seama deocamdată de ele. 

Potrivit relatării lui Omer-paşa, la Oltiţa trecerea Du
nării a avut loc în felul următor : Olteniţa este n sat aşezat 
în apropierea cIlfluenţei Argeşului u Dunărea. n faţa gurii 
Argeşului există o insulă pe Dnăre ; pe malul suic .al flu
viului, abrupt şi înalt de aproape 600-700 de pi.oare, se 
află satul şi fortăreaţa Turtucaia, .constuită în pl cel mai 
înalt al acestui mal ridicat. De aceea mur.ile de la Turtucaia 
pot acorda n sijdn dt se poate de efi.cace oricror trupe 
care trec ap a în acest punct. La 1 noiembrie turcii au ocupat 
insula şi au spat acolo în imlll nopţii tranşee sohde. La 2 
noiembrie i au recut de pe această insulă pe malul valah, 
1a răsărit de Argeş. Pe p artea valahă recuseră în bărci două 
batalioane însoţite de 1 00 de cavaliişti şi avînd două tunui ; 
cite. salve de tl de la Turtucaia au silit posturile îna·intate 
ale uşilor să părăsescă clirea ni Lazaret n apropterea 
malului apei, .şi turcii n-au întîrziat să pLă stăpîni'e pe 
această dTe, care s-a doveit a ii de mare folos pentru ei. 
Piind o construotie ma sivă, u ziduri boltite, ea oferea, aproape 
fără să mai fie nevoie de alte lucrări, toate avantaj ele unei 
rdlte, cea mai preferată întriră Îl fortiilcaţia de campa
ie. Tuii au început imediat să sape trşee între Argeş şi 
Dunre, folosind pentru aceasta în p ermanenţă p atru sute de 
oamn ; oşr·i şi fascine fseseră .pregătite dilnante. Dn re
latările primite nu putem deduce decît că aceste tranşee for
mau o linie neîntreruptă, 1care tăia ruşilor oice posiilitate 
de a se apropia inspre poziţiile lor de lo cul ule debaCaseră 
turc'i. lntărituile sub forma de linrii neîntrerupte de tranşee 
au fost de mult înlăturate, toată lumea fiind de acord că sînt 
inefiace ; dr destinaţia specială a acestor rşee de a servi 
ca n cap de p od, faptul că s-a găsit de-a gata o dută solidă, 
lipsa de pion.eri d. armata turcă, prem şi alte împrejurări 
speifice armati tulce, au făut poate să fie mai tndicată to
tuşi folo sirea acestui sistem învechit. Pe Argeş urcii au găsit 
1 1mT de brci pe 1care le�au utilizat ndiat, îrmprnă u 
cele pe c are le aveau dinnte, pentru a cnstrui un pod 
peste Dunăre. n liineaţa ilei de 4 noiembrie, oate aceste 
lucrări fuseseră aproape complet termnate. 

adar, la Ol tniţa turcii aveau dor n cap de pod pe 
malul stîllg l Dunăii ; armata turcă nu trellse flu'iul şi nu 
a făicut acest l!cru nici p înă acum ; ea aea însă e malul 
stîng o bază sigură de atac, care putea i folosdtă de îndată 
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ce la Turcaia s-ar fi centrat forţe sfine. Afră de 
acesta, ucii aveau po s�bilitatea să oup e  malul rept sau 
mul sting al Argşulu'i şi, 1in sfîrşit, to ate oemţiile lr din 
apmp:rea malului apei erau spiijinite de zece tuni rele 
ale fortreţi de p e  înălţiile de la Trtucaia, a 1căror rază 
de acţiune se întindea, datorită poziţiei lor [nalte şi ngusti
mii fluviuliui în acest punct, la cel puţin o jumitate de llilă 
dncolo de 1capul de pod. 

Capul de pod era ocupat de tri batalione de liie (2.400 
de oani) ,  două ompii de gaidă ( 1 60 de o amni) , două 
compaii de puşcşi (200 de oamni) , 1 00 de cavaleişti şi un 
număr de artilişti penru deserviTea celor 12 tuni rele 
amplasate în cldirea lazaretului. Aipa dreaptă a tranşeelor 
era aprată pri. fooul de anfiladă şi dn lme al nrilor 
fortăreţei Turucaia, ·care puteau ţine sub tirul lor, afră de 
aceasta, tot şesI din faţa cntrului 1capulii de pod. Aripa 
stingă, sprijnită pe Argeş, ea apărată .n flanc de o baterie 
instalată pe insulă, dir o parte n teren era nipădiit de ll tu
făriş, oare ofrea uşilor o acoperire excelntă im impul 
înaintări� . 

Atunci dnd, la 4 noiembrie, JŞii au ·atacat lniile cilor, 
ei aveau, m .rată Omer�p aş.a, 20 de bataione, 4 regimnte 
de ca.alerie şi 32 de ni, în total circa 24.000 de oameni. 
Se pare că upele ruseşi. erau dispuse astfel : 12 batalioane 
şi 14 unuri în iaţa cenrului capului de pod ; două b atalioane 
şi două tunuri în pădrea din istinga (pentru uşi, n dreapta) 
Argeşului ; 6 batalioa ne n echeln * şi 4 tnui n faţa aripii 
drepte a rcilor ; ·înspre Dlăre lia lor era prelunită şi 
splijini tă din flanc de •Cavalerie. După n tir de atilerie exe
cutat de tunrile ruseşti, prima coloană de atac a fost fomată 
la cntru, după care au rmat cele două aipi ; apo. artileria, 
care trăsese la început de pe poziţii situate la o distanţă de 
aproape 1 .200 de irzi de parapetul întăriturilor iceşti, s-a 
apropiat la o distanţă de tragere efetivă u mirali (600-
700 de darzi) işi coloanele au ponit la ataic. Dllp ă  cm era de 
a�teptat, coloana aripii stingi a ruşilor (cea mai apopiată de 
Dunăre) a fost împrăştiată de tiul tnilor de la TItucaia ; 
coloana din cntru a avut foarte 1rd aceeaşi soartă ; co
loa1a aripi repte (pe Argeş) a fost iiidtă pmn tiul de 
pe insulă şi pare să i fost în general mult prea slabă pntru 
a putea Tealiza ceva. Atacul a mai fost repetat o dată sau de 
două o ri,  dar fră elanul pimului asalt, şi după aceea ruşii au 

* - dispuse în ealone. - Nota Red. 
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rnunţat la încercrile lor. Ei înaintaser! Jrajos pînă la mar
giea tranşeelor �eea ce, evidnt, nu trebuie luat prea .ite
ra!) , dar focul uităţilor tuCeşi . atît de nimicitor încît nu 
le-a permis să ngajeze o luptă corp la corp. 

. timpul luptei, Omer-p aşa a trimis pe partea cealaltă 
a fluviui n batalion din trup ele regulate, pntru a sei 
drept rezevă. De aceea se poate socoti 1că din partea turci
lor au p artipat la această luptă 3.600 de infanterilşti u 44 
de tunuri grele. 

Mai difiilă este evaluarea frţelor rueşti. In timp ce 
Omer-paşa vorbeşte de 20 de batalione, doi ofiţeri englezi 
aflaţi pe lingă armata sa sînt amîdoi de părere că forţele 
efeciv angaj ate n luptă nu dep ăşeau 8.000 de o amii. Aceste 
două afirmaţii nu e contrarie însă întu toul. RŞii putell 
să aibă pe cîmpul de luptă 20 de batalioane şi totuşi orţa 
efctivă a coloanelor de atac, dată fiind nat.a terenuli sau 
din cauză că ruşii îşi desconsiderau adversarul, putea să nu 
depăşească în fiecare moment dat efectiul a 8 batalioane. 
Intr-adevăr, o împrejurare pe care nu o menţionează ofiţerii 
nglezi, dar dspre care vorbeşte Omer-p aşa, arată că şii 
aveau rezerve mari. Este vorb a  de faptul că la fiecare atac 
nou ruşii aveau în frunte un batalion proasp ăt, anume luat 
în acest scop dintre uităţile aflate în rezervă. De altfel, fie
care rînd din relatăle celor doi „ofiţei din garda maiestăţii
sale" poartă pecetea ignoranţei şi a încredeii de sine cu totul 
nejustificate care c aracteizează în toate armatele pe ofiţerii 
ferioi ai acestui corp pivilegiat. 

De aeea crdem că, în linii generale, relatrea lui Omer
p aşa este dnă de crezare. In tot ·Tsul peraţiei se puteau 
afla acolo 1 8  sau 20 de batalioane ruseşi, din care 1 0  sau, 
poae, 12 au o st aate succesiv în luptă, aşa incit efcti
l trupelor icare în fiecare atac înaintau simultan spre trn
şle turceşti , fără a reuşi să le oucerească, putea să i fost de 
6.000-8.000. Pierderile şilor, care par si fie de el puţin 
1 .500-2.000 de oameni, indică de ·asemnea efectivul pnba
bil l forţelor pe care ei le-au aruncat în lptl. Ei all fost în 
icele n mă respinşi, lăsînd în mîinile twcilor 500 de puşti, 
o mare canltate de niţii şi 1alte bunri militare, precum şi 
800 de morţi şi de răiţi ; pe alolfi retragerea lor a avut un 
caracter dezordonat. 

Dacă examinăm tactica folosită de icele două p rţi în 
această luptă, vom constata, spre sinderea noasră, că ruşii 
au comis o geşeală grosolnă, pe ce 11 şi isp işit-o în mod 
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meritat pr. gaua lor înfrîngere. i au dat dovadă de o des
considerare a adversaului, care nu poate fi întîlnită decît 
arreori. i aveau de atacat poziii desul de puice, u o 
rdută solidă, care era sprijinită . flnc de 1 0  tunui grele 
de pe insulă şi se afla în rza de acţine a 22 de tunuri de la 
Turtucaia, al cror tir acoperea şi trnul din faţa liniilor ; 
in total tii aveau 44 sau cel puţin 38 de nuri, toate sau 
aproape toate aparţinînd artilerii grele. Orice ofiţer din zi
lele noasre ştie că, la atacul unor fortiicaţii de campanie, 
este ncesar în pr.ul rînd ca artileia proprie să reducă la 
tăcere unuile şi bateriile namice ae ar putea s ă  sprijine 
aceste friicaţii ; oi trebuie dJstruse pe cit posibl para
p etele, p alisadele şi •elelalte baraje ; apoi, aproplind şi mai 
mult bateriile proprii de întăriirile .atacate, p arapetele aces
tora i. mă rebuie ţinue sub o grindnă neîncetată de mi
tralii, şi abia anci, în sfîrşit, colonele de ataic pot fi arun
cate împotiva întăiturior p e  jumătate istruse şi a apărăto
rilor lor demoralizaţi. Pnu a puea face toate acestea, este 
nevoie de o superioritate hotărîtoare în cea ce priveşte nu
măul şi calibul unuilor. Dar ce vedm că încearcă să facă 
uşii ? Ei încearcă s ă  ia cu asalt n 1cap de pod apărat de o 
arileie supeioră propriei lor ileii în ceea ce priveşte 
numărul tunurilor şi calibrul lor şi mult superioară prin felul 
în care a fost nstruită, şi aceasta numai după o scrtă cno
nadă executată u 1 2  nfi de douăspzece livre şi 20 de 
mu-i de şase livre I Acastă canJadă exeoutată de ruşi 
poate fi considerată doar o simplă formalitate, n fel de act 
de poiteţe la  adrsa turcilor, căci ea nu putea să aibă ii un 
scop real ; şi dacă, după cum se arată în toate relatările, bate
riile ruseşti s-au apropiat într-adevr, la o distnţă de 650 de 
iarzi, de capul de pod, este cazul să ne mirăm că nu e spune 
imic despre numărul tunurilor scoase n luptă. In acelaşi 
imp trebuie să renoaştem vitejia upelor rusşi, care, 
deşi r a fi fost ncate în foc pnu prima dată şi incă în 
împrejurări atît de vitrege, au reuşit să se apropie la  o dis
tanţă de 50 e iarzi de liniile rcşi îninte de a i fost zdro
bite de focul superior al namiuli. 

Pe de altă p arte însă, nici icica turcilor nu merită cine 
ştie ce laude. Omer-paş.a a procedat o arte bne concentrînd 
pe teritoiul capului de pod, în p. asaltu1ui, numai atîtea 
rupe cite erau necsare pentru .părea li. Dar de ce nu o 
concentrat el nici o rezvă, în spial de cavalerie, la capă
tul dinspre Turtucaia al podului şi ii pe nsulă ? De e nu 
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şi-a triis el cavaleria în urmrie a  duşmanuli bătut de în
dată ce înfrîngerea .uşilor a dvenit văit. 1 Şi de ce, la 
unna umi, sa mulţuit l u rzultal moral l vcoriei 
în loc să uleagă toate naideJe i, hotd astfel sarta în
tregi campii 1 Nu-i putem găsi decit două suze : în piml 
rînd, sStemul liniilor neîntreupte în fortificaţiile de campa
nie nu pemite s ă  se eacă JOr la acţii ofensive nergice 
dllpă rnsp.gerea atacurilor inmi1culi, doarece niile ne
întrnrupte nu lasă n aţiu cît de cît înins pnu . atac 
neaşteptat şi impetuos dat u mase mai de .e ; n al doilea 
rînd, rebuie ă presuplem ie 1că Omer-paşa nu a crezut în 
capaitatea trupelor sale de a lupta n cîmp dschis, fie că nu 
a avut la dispoziţie trupe fiiinte pntu a exploata 

uccel. 
Cu aceasta am ajuns la problemele strategice legate de 

acestă operaţie. Dacă Omer-pşa r fi aut la Oleniţa tu
pele care stăteau 'inacive l a  Calafat, nu ar fi acţionat el o ae 
cu mai multă hotărîre ? um s-a putut întîmpla că rupe cu 
l efeciv de 12 .000 de o mni, imprIlă oJ o rezervă de 
aceeaşi mime, au fost trimise împotiva Calafatului pentru 
a ameiI1ţa ocmai acel pmct l pzi1ilor usşi lde ruşilor 
le -convenea cel mai mult să ntîmpine n atac l adersu
lui ? Cum s-a puut intîmpla că aceşi 24.000 de oamni nu au 
fost p rezenţi acolo unde rcii r i puut dobîn. avntaje 
hotărîtoare 1 

· 

Dar acesta ste numi un aspect al problemei. In prznt 
este în aoară de orice îndoială 1că pînă la sfîşi. l1ii octom
brie ruşii nu puteau avea în VMahia mi mult de 50.00-
55.000 de combatanţi. Ţinînd seama de starea proastă a du
murilor, de car·aceul accidentat al terenuli, ceea ce face 
ineitabilă dispersarea forţelor, prem şi de pierdeile e 
care le sufră in mod oonuit oice mată activă, este sigur 
că ruşii nu puteau concenra întrl. singur pnct mai mult 
de 30.000 de omei. 40.000 de turi concentrai într-n pi'ct 
oarecare n Valah1a i-ar fi bătut cu certiuine, şi nu încape 
îndoială că, idacă turcii af fi urmăit acest luoru şi ar fi luat 
i 1  timp măsuile corespunzătoare, ei r fi uut să c.cn
reze relaiv uşor acest număr de solda1i sau poate chiar de 
două oi mai mulţi. Dar mestecl diiplomaici ropne, ne
hotărîrea Divanului, osilaţiile politid tu1ceşti faţă de Serbia 
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şi alte împrejurări asemămăoare r să fi dus la o ie de 
jmătăţi de msură care l-au us pe Omer-paş a într-o situaţi� 
u toul aparte în momentul izbunirii ostiităţilor. l şia că 
şii sînt slabi, l tip ce el înŞi dispunea de o a1ată care 
ava o supioritate numeiică coniderabilă şi era nerădă
toare să se aruoce în luptă ; dar armata sa era împrştiată pe 
un titoiu lung de 350 de mile şi lat de 50-1 00 de mile. 
Urmrea fiească a acestei Î.prejmări a fost oaracteul greoi 
al operaţiilor sale din prima jumătate a lunii noiembrie. Tr�
cerea Dnăirii la Calafat, c are în alte condiţii ar i fost o gre
şelă, a deveit astfel oarem o neceiitate, deoarece Vidinul 
era pncl firesc de concentrare a circa 20.000 de meni 
care ar i rms u toul inactivi daic ă nu treceau nărea , 
întrucît se aflau la o distanţă prea maTe e grosl armatei. 
Trecerea Dnii în acest punct a dat lurilm cel uţn posi
bilitatea de a imoili.a o parte din forţele usşti şi de a ob
ţine un efect moral favo·rabil pntu armata turc ă. 

Trecerea mri la Olten'iţa, concepută evidnt ca lovi
tură prinipală menită să dJcă la ·ucerirea BJcureştili şi la 
tăierea căilor de retragere .le plor rusşti oare fuseseră 
anse spre apus prin operaţia de la Calafat, a rămas fără ni'i 
l rezultat, deoaree, ,e cit se pare, nu au fost strînse forţele 
necesare p entru a putea îniinta asupra Buureştiului. Efectul 
moll l bătăliei de la Olteniţa a dat tuor, fără îndoială, 
n mare avantaj , dar inaiitatea c aire a umnat dup ă victorie 
şi care a dTat nouă zile, î1e.du-se u retragrea nesilită 
a urdlor peste Dunăre oa unare a Îlceperi ploilor, a avut 
un efect u totul opus. S-ar putea c a  această inaictivitate şi 
a-ceastă retragere să nu slăbească efectul încuraj ator pe care 
vidoria .a avut-o asupra moralului soldatul11'i lurc, dar ele vor 
ub1na presigil generalului urc, înr�o măsură ma'i mare, 
probibil, decît ar i meritat. Dar dacă priucip alul vinovat de 
situaţia creată este Divml, nu se poate spne totJşi că Omer
paşa nu ar avea aid nici o vină. Să stai 1 2  zile pe malul stîng al 
Dnării , să ispui de n pod şi de n cap de pod destul de 
putenic 1pntru a respinge foţele concentrate ale şilor, să 
ai o armată numeroasă, nerăbdătoaire să inre in luptă şi să 
nu găseşti mijloacele necesare pntru a trece de p artea cea
laltă 30.000 sau 40.000 de o amei, într�adevăr toate acestea 
nu s-au puut întîmpla fără oarecare lleglij enţă in p artea ge-
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neralului. Ruşii pot fi mulţumiţi că au scpat. Niiodată o ar
mată rusă nu a L�it dintr-o situaţie nici pe  jumătate atît de 
grea u pierdri materiale atît de neînsmnate. Ruşii ar fi  pu
tut i exteminaţi pînă la nl şi totuşi au rămas ii şi  ne
vătămaţi. Este greu de presupus că ei se vor mai lăsa surprinşi 
vreodată într-o situaţie atît de dezavantajoasă pntru ei. 

Scris de F. Engels în jurul datei 
de 2 decembrie 183 

Publkat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• 
nr. 3.952 din 1 6  dcembrie 183 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Londra, vineri 2 decembrie 1853 

De la apariţia ultimului meu articol nu au mai avut loc 
operaii mtare cit de cît însemnate în Turcia, dar diploma
ţia rusă, mai periuloasă decît arta mitară rusă, a trecut 
din nou la 1aiţile, şi ziaele gurvenamentale dii. ambele 
părţi ale Canalului Mînecii au şi anunţat mai mult sau ma1 
puţin cl' că se p regăteşte o reitn a faimoaselor onfe
rinţe de l a  Lonra din 1 840 şi 1 841 , care s-au încheiat cu 
sancţionarea tratatului de la Unkiar Sklessi înr-o formă 
uşor schimbată. „Times" face chiar aluzie la „măsuri hotrîte 
de pacificare", cu alte cuiinte La un fel de pacificare prin 
forţa armelor, îneptate împotriva Turciei de cei care s-au 
erij at în apărătorii ei. Este vorba J1 de n important act 
diplomatic a căi semificie ste lipsită de orice echivoc, 
şi anume : lima notă trim1să de guvenul englez la Constan
tnopol, prezntată Porţii de ambasadorul englez, repinsă de 
Divan la 1 4  noiembrie ca fiind inacceptabilă şi care s-a dove
it a nu fi altceva decit o eeditare a răspunsului dat de 
Reşid-paşa la ultimatuml p1inţului Mnşikov din luna mai. 
In felul acesta Palmerstoii şi Aberdeenii dau a înţelege sul
tanului că, o ricum s-ar i schimbat lule în alte privinţe, 
în relaţiile dintre Turcia şi Rusia nu s-a produs nici n fel 
de s chimb are şi că începînd din mai, în ochii diplomaţiei apu
sne Trcia nu a cîştigat nimic, iar Rusia nu a pierdut nimic. 

Intucît prinţul Alexandru al Serbiei nu permite tupelor 
tureş. să treacă prin teritoriul său, cere întoarcerea cnsu
luli general rus şi în declaraţia s a  adresată sltanlui vor
beşte despre Turda şi Rusia ca despre cele două puteri protec
toare care au drepturi egale în eea ce priveşte principatul, 
sînt de aşteptat 1onficte seioase u Serbia. Acste conflicte, 
care în oirice alt moment ar i putut însemna o pmej die mor
tală pentru Turcia, constituie în prezent poate singurul mijloc 
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de salvre a ei n ghearele d�l1omaţiei apsne. Orice nou 
incident care ar agrava actualele complicaţii, care r sili Aus
ria falimentară să ·renunţe la neutralitatea sa pimejdioasă, 
care ar mări sele izbunirii 1Ui iră�boi euroell şi r 
impune .riei să se ieze cu paridul reoluţinar ar i cate
goiic favorabil Trciei, cel puţin �n colictl i u Rusia. 
Cauzele intne ale decădeli Tuciei vor conuua desiur să 
acţionze, dacă nu vor fi contraoarate pnro schimbare 
raicală a regimJui la care Turcia este sups ă în Europa. 

Să lăsăm ,războiul e care şii i ncii l duc n rinci
patele dunrene şi să ne întol'cem pntu o clipă la războiul 
dintre patroni şi muncitori care face ravagii în districtele in
dustriale ale Angliei. Vă amniţi, deiur, rl cînd patronii 
e opneau ·cu înverşnare mişcării mncitorilor pntn rdu
cerea o relor de mCă, ipon.d-o în fel şi chip. A-cum 
tabloul s-a schimbat şi, aşa cum m pevzut auJci, sistml 
timpului de uCă redus ste impus nCitoilor liar de 
p atroni •. Iese la iveală adevăiratl sens al lock-Uli ca o 
măsură financiară a patrnilor, ca n fel de n.dot al nei 
supraproducţii .dustriale Il nu ·a cnoscut încă „isoria 
preţiloru 406 • De lunea trută şi-au reluat aivitatea, dar 
numai putru patu zile pe săptămînă, faibricile in distridl 
Rochdal e (Bumley, Bcup, Newchmch) , dim Bury, n distric
tul Ashton (Ashton, Stalyb.dge, Glosop, Hyde, Newton) . 
Bolton va treui să pşeacă în •curînd pe aceeaşi cale. La 
Manchester e isută nu dacă să se facă acelaşi lucru, 1 
cînd să se tică. Pînă în două SlU trii 1săptrnîni timpl de 
muncă redus va ii ntrodus peste tot, u excepţia cîtorva 
ramui 'indlStriale care au o situaţie mai favorabHă. Bineînţe
les, acest lucru va fi urmat de sistarea ajutoarelor pentru 
muncitoii din Preston care iconJnuă Tezistenţa. Dir chiar .i 
cu o săptămînă de lucru de pau ile, producţia va coutnua 
să depăşescă crerea. Este fiient să e amintim c ă  în 
urmă u mai pun de trei s.ptămîni patronii dn Preston 
aveau sto curi egale cu prodJc.a a douăzeci de săptămîni, pe 
care era aprn ape �moibl să le vîndă. Criza industrială nu 
mai are nevoie să înoe.pă - ea ste în plnă desfăşurare. 

„Reducerea timpului de muncă - scrie „Times" - este însoţită de 
o rducere a salariului pină Ia nivelul care a existat înainte ca munci
torii să obţină recentul spor". 

• Vezi volumul de faţă, pag. 42. - Nota Red. 
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Intr-un ces de sinceritite, „conomist" declară : 

„Un pauper nu poate să dicteze condiţii, el trebuie să accepte ceea 
ce i se oferă•.  

Am arătat în repetate rînduri că grevele muncitorilor caTe 
au început prea tîrziu, atunci oind posibilităţile prielnice ofe
rite de prospritatea fără precdnt începueră să dis.p ară, 
nu au uut i înnunate de suces sub raport econoic sau 
sub raportul atingerii scopului lor imiiat. Ele au avut însă 
n anumit efect, şi anme : ele au revoluţionat p roletaiatul 
industrial şi, laolaltă u asmenea smmulente cum sînt preţu
rile riicate la alimrte şi sala.le sczute, vor avea amse
cinţe p olitice imp ortante, c are e vor face simţite l a  timpul 
lor. Incă de pe acum ideea nui parlamnt al munitoi.lor, 
care de fapt nu înseamnă altceva lecit chmarea pntru 
unirea tuturor mncitoriloT sub steagul ·cartismului, inspiră 
frică presei burgheze. 

„D-l Enest Jones, redactorul ziarului «People's Paper» - scrie „Eco
nomist" - ste considerat succesorul d-lui Feargus o·connor, după cum 
d-l O"Connor a fost succesorul d-lui Hunt... Urm.indu-i pe Hunt şi pe 
O"Connor, muncitorii nu au obţinut nimic în afară de infringeri grele 
şi pierderi mari ; cu toate acestea. ei acordă aceeaii încredere succeso
rului acestor regi mari şi văd acum în Jones pe salvatorul lor" .  

D n  itatele care fiează veţi vedea că ziarele o1iselor 
dominante n Angia, fie c ă  acţionează Jb iimbo1dul unor 
coniderente de partid, ca „Morning Hera1ld" , fie că sînt inspi
rate, ca „Moning Post u ,  de Palmerston, cest observato r 
ic dar ager, şiu să aprecieze just situaia actual ă şi să 
adopte o atituine corespunzătlaTe faţă e banalităţile vul
gare ale lui Robinson Prosperity 407. 

„Ascultîndu-i acum pe fabricanţi, s-ar putea crede că izvorul auto
rităţii lor este cel puţin divin şi că securitatea imperiului depinde de 
faptul dacă li se va îngădui să exercite o putere numai cu puţin mai 
mică decît aceea a împăratului francez... Aproximativ 60.00 de munci
tori din Lancashire se hrănesc în prezent in aşa fel incit abia se ţine 
sufl�ul în ei, şi nici măcar nu se qindesc la jaf şi violenţă, deşi trăisc 
în oraşe pe care fabricanţii economi le-au lăsat aproape cu totul fără 
pază poliţienească. Indiferent dacă au dreptate sau nu, aceşti oameni 
şi-au apărat cu curaj convingerile şi au rămas crdincişi conducătorilor 
lor, şi ar fi greu de găsit un alt exemplu de mişcare atît de paşnică şi 
totodată atît de eficientă" . 

Aşa scrie „Morning Herald " .  

„Economiştii noştri s-au lăudat c u  bin efacerile imense, cum n u  le-am 
visat niciodată, pe care le va aduce liberul-schimb ; iată însă ca i ama 
bate la Uiă, epidemia abia aşteaptă venirea primăverii, ş i  tocmai acum, 
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cirul saracnea noastră are nevoie de o hrană mai bună ca de obicei şi 
de îmbrăcăminte caldă pnu a-şi întreţine organismul şi a-l face mai 
rezistent la boli - tocmai acu. ea este pur şi smplu sugrumată de 
preţurile extrem de ridicate, fără precedent, la toate obiectele de primă 
necesitate. Nu se vede nici urmă din riurile de lapte şi miere care tre
buiau să inunde ţara, şi se pare că toate przicerile de.pre belşuq şi 
continuă ieftinătate fac Parte mai degrabă din cele o mie de alte minciuni 
răspindite în rindurile poporului, cu ajutoul cărora a fost indusă în 
eroare societatea„. Societatea engleză ste o societate coruptă, pestilen
ţială, imorală, ignorantă, crudă, plină de rătăciri, o societate nemulţumită 
care trăieşte în condiţii extr. de grele" .  

Acesta este limbajul pe 1care l folosşte „Moning Post" , 
ziarul de salon şi orgnul oficial l lo'du1ui Palmenton. 

Scris de K. Marx 
la 2 decembrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 3.952 
din 16 decembrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r  x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Cvadrupla înţelegere. - Anglia şi războiul 

Londra. vineri 9 dcembrie 1853 

Cmto. dv. au urmăit pas U p as mneDele diplomatice 
ale uvenului de co aliiţie, astfel îndt nu-i va Slpri.de nici 
o nouă încercare făută de Palmerstoni şi Aberoeeni pentru 
a-l spriji. pe ţar sub pretextul ap ărării Tmii şi l asigu
rării p ăcii în Europa. Ei se �teaptă chiar şi la o reeditare a 
onfrIIlţei de la Vina sau a Conferinţei de la mdra. Vine
rea trecută, bursa de fecte din metropolă a aflat mai întîi 
n „Moing Chronicle" că Anglia a reuşit să convingă Aus
ia şi Pusia să sprijine puterile o ocidntale în noua lor 
încercare de mediaţie înre părţile b eligerante. Apoi a aprut 
„Moning Post" cuprinzînd ştirea cu priire la „ ice11Stă îner
care " i declaraţia coSolatoare că, 

„făcînd această încercare, ele au căutat să obtină şi au obţinut co
laborarea Prusiei şi Austriei, că cele patru puteri au semnat un protocol 
care le obligă în mod categoric să apere actuala împărţire teritorială a 
Eropei şi care cheamă statele beligerante să soluţioneze diferendele lor 
în mod amiabil, convocînd o conferinţă europeană. Primul P as p e  care-l 
vor întreprinde cele patru puteri în conformitate cu această înţelegere 
va i precizarea punctului de vedere al Turciei cu privire la principalele 
condiţii pe baza cărora ea ar fi dispusă să înceapă tratative pentru re
glementarea conflictului din Orient. O dată ce pziţia Turciei va i fost 
precizată, cele patru puteri vor invita Rusia să epună considerentele ei 
cu privire la principalele condiţii ale reglementării propuse, iar apoi li 
se va cere celor două puteri să-şi trimită împuterniciţii la o conferinţă 
a marilor puteri, data şi locul acesteia urmînd să fie stabilite ulterior„. 
Pres tigiul ţarului ar rămîne neştirbit şi totodată interesele Turciei ar fi 
întru totul respectate, in primul rînd, prin încheierea unui tratat de prie
tenie, pace şi comert între Turcia şi Rusia, care să prevadă obligaţia fie
căruia dintre cele două state de a acorda protecţia cuvenită supuşilor 
celuilalt stat aflaţi pe teritoriul său. Şi, în l doilea lîd, prin încheierea 
unui tratat între sultan şi cele cinci puteri - identic cu cel din 1841 
privitor la Dardanele - prin care sultanul s-ar obliga să respecte consti
tuţiile şi privilegiile existente în Principatele dunărene şi în Serbia şi 
totodată şi-ar asuma obligaţia specială, ca în tratatul de la Kuciuk-Kai
nargi, de data aceasta însă în faţa Europei, şi nu în faţa Rusiei, de a pro
tegui religia  creştină pe teritoriul său " .  
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In sfîrşit, Jupiter din uinting Houe Square * şi-a ·us şi 
l cuvîntul, llllţînd în prima sa iie că alinţa dintre cele 
patru puteri a fost încheiată şi că ele au şi stabiit condiiile 
pe care, în caz de nevoie, Rusia şi Poarta „vor fi constrînse 
să le accepte" .  Instantaneu, cursul hîrtiilor de valoare s-a 
urcat. Nmai că saisfacţia speculnţilor de la bJrsă a fol: 
de sourtă durată, deoarece acelaşi „Times" a comunicat în a 
doua sa ediţie că, deşi ceLe patru puteri au înto:it ·înr-ade
văr n protocol şi au elaborat proiecul unei note colective, 
totuşi cle nu şi-au luiat ii o obligaţie de a impune cuiva 
acceptarea ei. Cursul hîrtiilor de valoare a scăzut iar. Pînă la 
urmă 11u1uitoarea Outate" s-a rdus la vechea poveste a 
reînierii cadavrlui defnctei coferinţe de La Vina - r 
fi absrd să se vorbească despre spiritul ei - şi o telegramă 
a confirmat ştirea că 

„Conferinţa de la Viena a celor patru puteri a trimis la 6 decembrie, 
la Constantinpole, o altă propunere întocmită pe baza unui nou proict 
cu privire la reJlementarea diferendelor rămase în suspensie ; tratativele 
de pace vor continua chiar d acă ostilitătile nu vor fi sistate• .  

In ajlul izbucnirii r.zboiului, onfelnţa de la Vina -
această Pytie 4os care profeţeşte post factum - i-a propus 
Turciei să accepte ultimaumul prinţlui Mnşikov. După 
pima înfrînge suferită de Ruia, Anglia şi Fraţa au aoep
tat răspunsu.l dat de către Reşid-paşa la ultimatmul prinţuli 
Menşikov. Este greu de prevăzut pînă la ce fază a tratative
lor anterioare vor ajunge acum Anglia şi Franţa în mersul 
lor de-a-ndărăteilea. „Augsburger Zeitung" declară că noile 
propuneri ale conferinţei reflectă năzuinţa celor p•atru puteri 
de „a preîntîmpina războiul" .  „Uluitoare noutate'' , nimic 
de zis ! 

Oridt de •insipidă air părea totă această flecă�eală diplo
matică în momntul cînd statu-quo s-a tro.at în statu
belli, nu trebiie să uităm că aSte roiecte fntastice ale 
conferinţelor şi congreselor lasă să se întrezăreacă n.tniile 
tainice ale uvenului englez, că zi!aele legate e guven son
dează ternul pentru a-ş.i da seama cit de dprrte se va aven
tura gvnul şi că nu o daită zvonurile neî.meiate c.are se 
răspîndeJc astzi antidpează evenintele zilei de mîine. Un 
lucru este neîndoielnic :  că cvadrupla alianţă a fost pro
pusă de nglia cu scopul de a impune Turcii hotărîrile asu
pra cărora vor convni cele patru put&i, c'iar dacă AStria 
va refza să se alăture alianţi. Şi daică ina n-a fost în-

* - „Times " .  - Nota Red. 



Cvadrupla înţelegere. - Anglia şi războiul 561 

cheiată, cele patru putei tot au semnat un „proto col " care 
stabilea principiile în baza cărora să fie purtate trartativele. 
Nu mai puţin evident este 1că Conferinţa de la Vina, care a 
împiei cat Turcia să acţioneze înainte ca trpele ruseşti să 
i o cupat Principtele dunărne şi să fi 1ajuns la graniţa Bul
gariei, işi-a reluat lucrăile şi a trIlis de îndată sltanului o 
nouă notă. Că între o confeinţă la Vina şi un ongres euro
pean l a  Londra nu este decît n pas s-a vădit înci în 1 839, în 
peri oada rscoali lui Mahomed-Ali. Congresul care s-ar 
ocupa de „pacifJcare" în timp ce Rusia ar continua războiul 
împotriva Ticiei nu ar i decît o reed]tare a Conferinţei de 
la Londra din 1 827-1829, al crei od a fost il'1rea lotei 
turceşti 1a Nava''ino şi pierdrea indepndenţei de către Tur
cia prin tratatul de la Ainopole. Ziarele legate de guen 
arată dlar care sînt bazele tratativelor propuse de guvenul 
englez şi acceptate de cellalte puteri. Se pwple menţinerea 
, iactuale'i împrţiri teritoriale a Europei " .  r fi o mare gre
şeală să c onsiderăm această 1propunere ca o simplă "evenire 
la 0ooniţiile ratatului de pace de la Vinc.. Dispariţia Rega
tului Polonez, recerea gurilor Dunării n miimile Rusii, inclu
derea Crnco'iei în griţele Austriei şi transformarea Unga
riei într-o proincie ausiac ă, toate aceste „reglmentări 
tenitoriale" nu au ost niciodată sancţionate de l conres 
eiropean. De aceea sancţionarea „acualei împărţiri erito
riale a Europei " nu aJr însmna s'impla amitee a Tueiei ca 
participant la tratatul de la Viena, aşa fi se înicearcă a se 
preznta lucUrile, ci mi curînd sncţi onarea tut'or î::ăl
cărilor acestui tratat din partea Rusiei şi Austriei începînd 
din 1 830. „Un tratat de prietenie, pace şi comerţ între Rusia 
şi Turcia" ,  exact aceleaşi expresii figurează şi în preambulele 
tratatel or de la Kuiuk-Kainargi, Adrianopole şi Unkiar-Sk
lessi. „Un tratat idntic cu cel din 1 841 pivito' 1a Dardanele" 
- prdmă ziarul lui Palmerston *. Intomai I Un tratart iden
tic u ,cel care a închis p entru Europa Dardanelele şi a trms
format Pontul Euxin într-un lac ruseic. Dar, decliară „Times " ,  
d e  ce să nu stipulm rmătoarea condiţie : accsul lier în 
Dardanele pentru vasele militare şi navigaţia liberă pe Du
nre ? itiţi scri soarea trimisă în septembrie 1839 de lomul 
Palmerston d-lui Bulwer, pe atunci ambasador la Pais, şi veţi 
vedea c ă  şi în acea perioadă e nutreau asemnea speranţe. 

„Sultanul se obligă să resp ecte c onstiuţiile existente în 
Prindp atele dunărene şi în S erbia" . Or, pe baza acesto r  con-

* - „Morning Post•. - Nota Red. 
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sltuţii, ţl şi sultnul trebu'ie si exercite suveranitatea 
asupra acesor provinii şi, pînă în pznt, ele n-au fost recu
noscute de nici n congres e11open. Prin re, noul con
gres ar face ca Europa să s11cţioneze potectora1 de facto 
al Rusiei asupra provinciilT tucşti. n oul acesta suitnul 
şi-ar 1ua obligaţia nu în faţa ţ arului, i în faţa Europei de a 
protegui „rligia creştină pe teritoriul său u • iceasta înseamnă 
că reptul de mixtme al statelor strne în relaţiile dintre 
sultn şi supŞii si creştini ar devn'i o pabe n dreptul 
intnaţional european şi, în czl nor noi oonfilicte, Eropa, 
în virutea tratatului, ar fi obligată să pijine pretenţiile Ru
siei, care n clitate de partipntă la tratat x căpăta dreptul 
de a interpreta oum îi convine ereile de p rotecţie formulate 
de creştinii flai pe 1!eritoriile sultnului. Astfel, în forma pro
iectaită de vemul de coaliie şi exisă de org11ele lui , nou. 
tratat consti:ie cel mi vast pln de Capi.lire a Enpei 
în faţa Rusiei şi s ancţiona1ea tuuror schimbilor svenite 
după 1 830 n ma contrarevoluţiilor. De acea nu exi0stă nici 
un temei de a te extazia şi de a rmîne uimit în faţa schimbă
rii survenite în politic a  Austriei, schimb are despre care „Mor
ning Post" scie u ipocrizie că ea „ ar i suvenit pe neaştep· 
tate în ulmele 1 O zile u . In ceea ce-l pişte pe Bonapare, 
oi1caie r i intenţiile lui de iitr, în momnl de aţă acest 
împărt paven'it este încîntat să e caţere în rniul vechilor 
monarhii legime, folsind TTda 1ca scară. 

nl de vedre al guvenului e coaliţie este exprimat 
în mod clar înr-un orgn l acsia, săptmînalul „Guar
.in u 409 : 

„Este pur şi si1PlU ridicol să te comporţi faţă de Rusia ca faţă de 
n adversar învins şi să-ţi închipui că i-ai pus llina în qît fiindcă tru
pele ruseşti au fost respinse din faţa tranşeelor de la Olteniţa şi au fost 
cucerite cîteva forturi pe Marea Neaqră. Aceste pierderi neînsemnate nu 
pot în sine decît să lezeze mîndri a  Rusiei şi s-o reţină de la tratative 
pînă în momentul cînd ea va putea să le ducă în condiţii mai bune. Nu· 
mai că monarhii, ca şi ceilalţi oameni, se lasă călăuziţi de considerente 
variate. Ţarul este mîndru, pătimaş, dar totodată prudent. El este antre· 
nat într-un conflict în care poate să piardă, dar nicidecum să cîştiqe. 
Politica lui este politica predecesorilor săi, care au obţinut întotdeauna 
mai multe avantaje meninţînd cu războaie decît purtîdu-le şi care au 
promovat cu fermitate şi perseverenţă un sistem de cotropire ce se ca
racteriza în acelaşi timp prin elasticitate şi capacitate de adaptare, ceea 
ce le permitea să evite mari înfrînqeri şi chiar să obţină de pe urma mi
cilor insuccese avantaje concrete. Hotărîrea preliminară a celor patru 
puteri că în orqanizarea teritorială a Europei nu trebuie făcute sau ad
mise nici un fel de schimbări se bazează, după cum se vede pe aceasti 
apreciere rafionali a poziţiei ţarului şi a particularităţilor ooliticii duse 
de el. Acela care îşi închipuie că tarul se află acum sub căkîiul Angliei 
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sau se lasă indus în eroare de absurditătile fanteziste debitate de ziarele 
protecţioniste va fi dezamăqit. ln cazul de faţă nu este vorba de umilirea 
Rusiei, ci de pacificarea Europei" (aşa cum înţelqe acest lucru Rusia) , 
„de statornicirea, în măsura posibilităţilor, a acelei păci de lungă du
rată pentru a cărei menţinere ostaşul-ambsador francz • jură, în faţa 
sultanului, pe onoarea stipînului său. Şi viitorul tratat - putem fl siguri 
- nu va fi o simplă restabilire a statu-quo, ci o încercare de a regle
menta, cel puţin, pe o bază permanentă relaţiile dintre Turcia şi Europa 
şi dintre guvernul Turciei şi supuşii lui creştini. Aceasta nu va fi decît 
o încercare, deoarece, cu toată trăinicia lui, orice acord care menţine 
Imperiul o toman în Europa va li întotdeauna, Jn senţa lui, temporar. 
Dar un asemenea acord temporar este iîn momentul de fată realizabil şi  
necesar • .  

Aşadar, scopul nal .nnăit de maiiJe pui constă în a 
ajuta ţarul „să obnă de pe ma icilor insUJacese avntaje 
cncreteu şi în a nu •aJdinite „mnţinerea Imperiului ooman în 
Euo.pa " .  Se iruţelege că un acord :mpora' va contribi la 
reiliz,area acestui scop final În măsura în care el este în gene
ral „realizabil în momentul de iaţă".  

Unele împrejri au Îllcrroat Î!Să pe ne?tepta:e soote
lile politicieniJor Coaliţiei . S-a pmit ştirea despre noi victoii 
repurtate de Tuia pe coastele Mrii Negre i Ja hotarele 
Gruiei. Pe de ltă pre, se afiiă u insistenţă că întreaga 
mată aflată în Paoma a primit onul să •se deplasze spre 
Prut, pe cînd ştirile primite de la graniţa Poloniei arată că 
„în noapea de 23 spm 24 a Iii treute s<a declarat « în cor
porrea»,  adică recrutaxea în anată, şi pe înd înainte erau 
rerutaţi llul s au doi oameni, am erau luaţi 8-1 0  on. "  . 
oest lu dovedeşte în oice cz că tJ nu re prea mltă 
încredre în giul paciicator l ceJor paru puteri. Declara
ia ocilă ·a Ausriei că „înre cele pitu rţi n-a fost în
cheiată nici o a1ianţău dovdeşte, la rîndul său, că, u toată 
dorinţa sia de a impune Trciei anumite coniţii ,  Austria nu 
nrnşe să facă ii cea mai mică ÎiCecre de a-l sili pe 
ţar s ă  se supună condiţiilor elaborate în propriul lui interes. 
ln sfîrşit, răspunsul dat de sulitan ambasadoului francez că 
„în momnul de aţă este absolut imposibiJă ncheierea unei 
înţelegeri cordiale fără ca Rusia să rnunţe complet la 
pretenţiile fonnulate de ea şi fără ca e a  să evacueze imediat 
Principatele dunăreneu a fost ca o lovitură de trăznet pentu 
politicienii care şi-au făcut o profesiune din organizarea con
greselor ; iar ziarul vicleanului şi încercatului Palmerston 
oferă deschis confraţilo' si rmătorul grăunte de adevăr : 

• - Baraguay d'Hillies. - Nota Red. 
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„Rusia nu poate fi de acord cu evacuarea imediată a principatelor 
şi cu renunţarea completă la toate pretenţiile ei fără ca aceasta să ştir
bească prestigiul şi influenţa ei, şi  ar fi stupid să presupui că o putere 
atit de uriaşă va accepta acest lucru fără o luptă înverşunată, De aceea 
nu pute, din păcate, dcît să prezicem un eşec al actualei încercări de 
a începe tratative•. 

Rusia înfrîntă nu poate în gneral accepta nici un fel de 
trataive. roblma constă deci în a înclna balnţa rzboiului 
în cealaltă p arte. Dar crn r putea i realizat a.cest Lucru decî t  
dî1du-'i Rusiei posibilitatea de a cîştiga timp ? Sinurul lucru 
p e  care şi-.1 doTeşte Rusia este obţinerea nui răgaz în care 
să mobilizeze noi trupe, să le dispună p e  teritoiul înregului 
imperiu, să le concentreze şi, suspndînd ostilităţil e  u TT
cia, să e Tăfuiscă cu muntenii lin Caucaz. ln acest caz şan
sele Rusiei ar putea ceşte şi încercariea de a înepe tratative 
„ar putea avea sorţi de izbîndă în caz c ă  Rsia ar i. învingă
toare, şi nu învinsă".  De aceea, după . comunică „Ost
Deutsche Post" 410 de ia Vien a  şi orgnul guvenu1ui englez, 
„Moning Chronicle " ,  nglia a insistat p e  lingă Turcia, ară
tî.du-i că ar fi cazul să consimtă la un amstiţiu de trei li. 
Lordl Redliffe a avut o convorbre de ct ore cu sultanul 
u scopul de a-i obţine consimţmîntul penu misiiul pe 
care miniştrii lui îl resplseseră ; .ca urmare a acestei con
vorbiri a fost oonvocată o ş edinţă extraonară a Conliului 
de Miniştri în vederea examinării .cestei probleme. Poarta a 
refuzat deiniiv să încheie amisti•iul propus şi mi n-ar fi 
putut să consimtă la aşa ceva fără să trăleze în mod făţiş 
poporul turc. 

„In actuala stare de spirit - remarcă în numărul său de azi „Times• 
- Poarta va putea fi cu greu determinată să-şi modereze pretenţiile".  

Poarta este prea lipsită de moderaţie pentu a înţelege că 
înfrîngerea ţarului llU este compaibilă 1ou denitatea li şi că 
de aceea Turcia trebie să-i acorde n aÎsiiu de trei luni 
pentru a anula propitle ei sJocese şi pnu a. ajuta pe ţa1 
să devină in nou victorios şi „măinimos " .  Totuşi speranţa 
de a încheia un armistiţiu pe trei luni nu este încă u totul 
abandonată . 

„Este posibil - scrie „Times• - că, în cazul că armistiţiul ar fi fost 
propus de cele patru puteri, această propunere ar fi avut mai mulţi sorţi 
de izbîndă" .  
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Binevoitoul ziar „Moning Advertiseru asigură că 

„este greu de presupus că ştirile cu privire la asemenea propuneri sînt 
exacte• ,  deoarece „la o asmenea încercare vădită de a trăda cauza Tur
ciei şi de a o da pe mina ţarului sau la o încercare care să corespundă 
mi bine acestui ţel n-ar fi ajuns nici cea mai inventivă minte" .  

lncrederea ziarului radical „Moning Advertiser " în „ onoa
rea şi buna-credinţă" a lui Palmerstn, ca şi inoranţa sa în 
ceea ce priveşte istoria diplomaţiei engleze se pare că nu 
cunosc limite. Şi deoarece acest mar este proprietatea Aso
ciaţiei birtaşilor autorizaţi să vîndă b ăuturi spiirtoase, bă
nuiesc că înşişi birtaşii scriu din cînd în cînd articolele de 
fond în acest ziar. 

In imp ce Anglia j o acă la Constantinopo� şi la Viena roll 
de avanpost al Rusiei, să vedem cum, la rîndul lor, ruşii îşi 
aranj ează treburile în Anglia. 

Intr-unul din arico1ele mele precednte m arătat cititori
lor dv. că, în timp ce guvernul de coaliţie dă impresia că 
ameninţă Rusia în Marea Neagră, î1. şantierele navle regle 
din Portsmouth două vase de război ale Rusiei, fregatele „Au· 
rara " şi „Navarin" , sînt înzesrate u toate c ele necesare. 
Sîmbăta trecută am aflat din „Moming Herald" şi „D aily 
News" că 6 matrozi au fugit e pe fregta rusă „Aurora" şi 
aproape ajunseseră l a  Guildford, cînd au fost reţinuţi de un 
ofiţer us de pe fregata „Auro ra" şi de . �nspector l poliţiei 
engleze şi trimişi înapoi la PJ"tsmouth e bord. vasului en
glez „Victorious" , pe care se afla echipajul vasului „Aurora "  
î n  tmp ce acesta făcea ultimele iregătiri entru pleoare. Aici 
ei au fost supuşi unei crunte pedepse COPOTle şi puşi în 
lanţuri. Cînd acest lucu s-a aflat l a  Londra, cîţiva domni, 
prin intemediul avocatului Ch. Ronalds, au obţinut un ordin 
u privire la predarea Celor arestaţi, adresat contraamirlului 
Martin şi unor ofiţeri englezi e marină, precum şi coman
dantului fregatei „Aurora " ,  ·n c pitn us. ln conformitate cu 
ordinul, aceia erau invitaţi să rimită pe cei 6 matrozi în 
faţa lordului pri!n-judecător al Angliei. Autorităţtle portuare 
ngleze au refuzat să execute 11dnul, cpitanl englez s-a 
adresat viceamiralului, viceamiralul amiralului, iar amiralul 
a găsit de cuviinţă să ia contact cu landul amiralităţii, cu fai
mosul sir James Grham, care cu 1 O i în umă, în cazl 
procesului Bandiera, a pus departamentul poştei engleze în 
s eviciul Lui Metten�ch 411• ln .ceea •Ce priveşte căpitanul rus, 
deşi orinul regal i-a fost înmînat pe baroul vasului englez 
, ,Victooious" şi conţinutul lui exact L-a fost adus 1a cunoştinţă 
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p rin intemil ni intepret, l a 'ncat u dispeţ hîxtia 
peste bord şi, aunci cînd ea a fost din lU strouriată prntr-> 
crăpătură a bordului, a a.cat-o din nll. „Dacă - a dda
rat căpitanul rus - o rdinul ar fi ost Îltr-advăr emis de ma
iestatea-s a, el iar fi fost trimis ambasdoruli sau cons!lului 
nostru " .  Intrucît însă consulul lipsea, ieconsulul a refuzat 
să se amesteoe în această ches'ii.e. La 6 decmbrie autori
tăţilor maitme din Portsmouth li s-a mînat n nou orin, 
în care li se cerea, în numele reginei, să aducă în faţa lordului 
prim-judecător nu nmai pe cei 6 matrozi, dr şi pe căpitanuJ 
us. In loc să execute ordinul, amiralitatea a depus toate efor
tuile pentru a da posibilitate vasul. s 1să prisească ,portui, 
şi a doua zi „Amara " ,  sub comanda cpitanului Islamatov, a 
plecat în Plină zi, în pofida ordinului de predare a celor ares
taţi, îndreptîndu-se spre Oceanul Pacife. Intre timp aflăm 
din numărul de ieri al ziarului „Daily Nes " că 

„corveta rusă «Navarin» se află în doc,  unde este supusă unor re
paraţii minuţioase. Numeroşi muncitori se ocupă de această treabă• . 

Atrag atenia dv. asupra felului în oare a fosit prezntată 
această 1chesiune „strigătoare la 1cer" de către organele pre
sei guvnamnta'.e. 

„Moming Chronicle" ,  ziarul adepţilor lui Peel, a prefe
rat s ă  păstreze tăcerea, întrucît ·chiar lideml lor, Graham, �a 
compomis cel mi mult în această afacere. Primul cre a rupt 
tăcerea a fost „Mon�ng Pos t " ,  iarul lui Palmerston, întrucît 
nu se putea ca nobiluqui lord să-i scape ocazia de a-i demon
stra măiestria în a înfăţişa unele afaceri dubioase ca nişte 
istorioare muzante. Intreaga această aficre, a derat zia
l, a fost exagerată şi umflată peste măsură. Şase dezertori 
- arată ziul, bazînlu-se pe afirmaţiile căpitanului us care 
dduse ordinul ca aceştia să fie bătuţi ct şi puşi în lanţuri 
- „ au dezertat llU din propria lor dorinţă, aşa cum afimă ei 
înşişi, i pentu că au fost ademeniţi re işe omni cu care 
au f:cut .0ştinţă pe siadă" . Matrozii oare au ruşiit, în 
pofida vonţei lor şi a ordi.uli căpitanilui s, să cooare 
la Portsmouth pe ţărm „ au fost îmbătaţi şi duşi cu o ·caleaşcă 
în interio,ul ţării"  ; aolo aceşti oeni i-all -ărăit p e  dezer
tori *, „ arătîndu-le ,m s ă  1ajngă 1l a  ndia şi dindu-le e
sele dtorva peroane 1a care fiau să s e  areseze la sosirea 

* Je de cuvinte : „deserted • - „au părăsit" ,  „deserters • - „de· 
zertori ".  - Nota Trad. 
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!or la Londra " .  Această oveste abrdă, năsocită de iarl 
lui Palmerston p entru a deea pubiicl să creadă că „d
zertorii s-au p redat ei înşiii polirţiei " ,  este o Iiiună ait de 
grosolană, încît ii „Tims u n-o poate repeta. In sfîrşit, 
fădnd paradă de indignarea sa morală, „Post" insinuează ur
mătorele : totul a fost pus la Oale de şte emigranţi polonezi, 
c are u vut, probabil, să ofnseze pe mărllosul lc p atron, 
lodul Plmrsn. 

„Glob e " ,  un alt organ l guvernului, recunoaşte că 

„afirmaţia cum că n străin este obligat să execute numai ordinele 
emise de reprezentantul propriei sale ţări este vădit inconsistentă i dacă 
ar fi aşa, atunci orice străin care se află într-un port englez ar putea în
călca legile noastre şi n-ar putea fi tras la răspundere fără intervenţia 
ambasadorului" .  

De acea „Globe" dă dovadă de modraţte în ocluziile 
sale, •spunînd că răspunsul dat de căpitnul s funcţionaruli 
care i-a îm�nat ordinl de predre a celor arstai „nu poate 
i cosiderat pe deplin s atisfăcător".  Dar ar fi z adarnic s ă  se 
caute perfecţiunea în faptele omeneşi. 

„Dacă a doua zi - observă „Times" - căpitanul rus i-ar fi spîn
zurat pe toţi (adică pe cei 6 matrozi prinşi) de catargul fregatei sale, 
nici atunci el n-ar i răspuns în faţa legilor engleze".  

Din e cauză ? Pentru că în rata:l de lavigaţie încheiat 
în 1 840 între RJsta şi Marea Britanie (sub colucerea lordu
lui Palmerston) eistă un pnct ce se referă la asmenea 
cazri : 

„Consulii, viceconsulii şi agentii comerciali ai înaltelor părţi con
tractante flaţi pe teritoriul celuilalt stat trebuie să primească din par
tea autorităţilor locale tot ajutorul permis de lege pentru prinderea de
zertorilor fugiţi de pe vasele de război sau comerciale ale respectivelor 
state". 

Oar, simabile „Times" ,  tocmai acesta ese roblma : ce 
fel de ajutor erau obligai să acorde, poriv: [egii, autorităţile 
engleze cipitauli s ?  Cît pveşe iutorităţile ruseşti, 
„care în p erioada unei crize p olitice trimit vasele lor ll An
glia p entru repraţie",  zial „Ties" considră acesta oa o 
„dovadă de ipsă de delicateţe şi de tact" şi, ca rmare, „oi
ţerii acestor vase au fost puşi aici în situaiia lnor spioni u .  
Dr, delară „Times" ,  „uvrnul britanic n-a putut să�i mani-
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feste mai categoric dispreţul faţă de o ,asemenea politkă" 
decît aş a m a procedat, şi ame peniţînd pilor uşi, 
„în pofida unor inconveniente pentru public " ,  să pJtrundă în 
docurile regale enleze, punînd la dispoziţia lor vase de 
război engleze, angajînd pntru ei dohri, plăiţi u banii 
poporului englez, şi salutîndu-i �a plecare cu salve de tun 
înd ei au fugit după ce au violat legile Angliei. 

Scris de K. Marx 
la 9 decembrie 1853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.960 
din 26 decembrie 1853 

Semnat : K a r  I M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enlleză 
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Londra, marţi 13 decembrie 1 853 

„Spre surprinderea sultanului Turciei, cu toate că în Marea Neagră 
se află o flotă franceză şi engleză, unul dintre vasele sale a fost captu�at 
de un vas rusesc fără ca acesta să sufere vreo penalitate. Primăvara ii 
va aduce sultanului şi alte suprize" .  

Aşa scria ziarul „Press" de sîmbătă. Dar aele „alte sur
prize" cre erau aşteptate pentru primăvara mmătoare le-a 
adus lunea oare a urmat. Flota usească a zdrobit o escdră 
tu'cească în Marea Neagră la Sinope 412, aşa sună comu
nicatul s 1U data de 5 decembrie din Odesa, confilmat llte
rior şi de ziar. francez „Moniteur".  Deşi noi încă nu cunoaş
tem amănunte exacte în legătură u aJoest event, este 
clar că în comunicatuJ lor ruşii exagerează foarte mult, că 
totul se reduce la  n atac prin Sllprndere împotriVa cîtorva 
fregate turceşti şi împotriva ni număr de vse de ransport 
care aveau pe bord trupe, provizii, muniţii şi arme cu desi
naţia Batum, că din punct de vedere lr1c forţele ruseşti 
erau mult superi.oare forţelor turceşti şi că totuşi acestea din 
urmă nu s-au predat decît dup ă o luptă desperată care a 
durat o oră. 

„In orice caz - scrie „Englezul" * - flota noastră se găseşte acolo 
nu pentru a împiedica pe ruşi să atace Turcia. Flota este acolo nu pen
tru a-i opri pe ruşi să transporte oameni şi muniţii în Caucaz. Flota este 
acolo nu pentru a preîntîmpina transformarea Mării Neqre într-un lac 
rusesc. Flota este acolo nu pentru a ajuta aliatului nostru sau pentru 
a-l salva de la pieire. Flota este acolo nu pentru a preveni repetarea 
unui Navarino, după modelul de neuitat„. Amiralii ruşi pot manevra, 
după cit se pare, la distanţă de o lovitură de tun de Constantinopol, iar 
mijloacele de presiune folosite de Anglia vor rămîne la fel de inefica:e 
ca şi primul mijloc de presiune folosit de lordul Aberdeen însuşi. Mult 
timp oare va mai tolera poporul această farsă costisitoare ?" 

* - A. Richards. - Nota Red. 
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Guvenul de coaliţie este profund nemulţuit de faptul că 
ţarul i-a învins pe turci pe mare şi nu pe iteua firma •. Gu
enl ar fi doit victoria ruşilm pe u:cat. SJccsele Rusiei 
pe mare amnţă s-i cne poziia tocmai în momentul 
dnd contele Buol a asiurat sultanlll de int.iiile pr defen
sive ale ţarului şi cînd lordul Redcliffe •a căutat să-i impună 
sultnului n am'i·stiţiu de trei luni. Este foarte mz ant să 
observi cum şi-au împărţit între ele dfoatele organe de presă 
le uvnuli de coaliţie sarilla de a nişti opmia puici. 

„Times" ,  ca reprezntant l întregului uven, expriă 
�ndignarea generală a iacesuia faţă de ingraiunea ţarului, 
ba îşi penite chiar unele amenţări. 

„Monng Post" este, fireşte, mai bel'icos şi dă cititorilor 
săi să înţeleagă că evnimntul „ supărător" de la Siope n-a' 
fi avut niciodată loc dacă fordul Plmerston ar fi fost prim
inistru sau l puţin min'!su de tne. 

„In orice caz este limpede - scrie „Post" - că forţele navale ruseşti 
trimise să opereze în apropierea coastelor turceşti sînt capabile să dea re
surselor Porţii o lovitură grea şi neaşteptată tocmai acolo unde Divanul 
avea toate motivele să se aştepte că va primi o dovadă a valorii şi efi
cienţei serviciilor promise de aliaţi Porţii, dacă acste proisiuni ar în
semna într-adevăr ceva real, ceva mai mult dcît o si.plă lăudăroşenie. 
După părerea noastră, nu se poate afina că Marea Neagră este o scenă 
potrivită pentru un nou act din comedia diplomatică care s-a jucat în 
Principatele dunărene sub denumirea de «garanţii materiale» 413• Aşadar, 
putem considera că ruşii au renunţat la prezentarea ipocrită a poziţiei 
lor ca poziţie defensivă. Avem motive să regretăm profud că noi" (ci
teşle Aberdeen) „am mers prea deparle în politica noastră de împăciuire 
şi am adus grave prejudicii aliatului nostru, provocînd un binmeritat 
reproş la adresa noastră. m deveni obiectul unui blm de neşters şi 
ne-am acoperi de ruşine dacă am permite ca, din cauză că flota noastră 
nu ar acorda ajutorul pentru care a fost trimisă în mod special, să se 
repete un dezastru similar".  

Inclinat spre fifozofare, ziarul „Morning Chronicle" , prin
cipalul o rgan de presă al adepţilor lui Peel, nu exclude 

„posibilitatea ca puterile care au tulburat pacea lumii să fie acum 
dispuse să pună capăt războiului". 

Sub pretextul că „11u irea să se opună voinţei liber expri
mate" a donitolor Ghica şi Ştirbei de a 1se retrage de la 
cirma Moldovei şi Valahi.ei, împratul Nikolai a încredinţat, 
prin rescriptl dn 8 noiembrie, funcţiile 1r generalllui von 
Budberg, aflat totuşi sub controlul supm l pnţlui Gor
ceakov. 

* - pămînt solid. - Nota Trad. 
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Fap. că Anglia cută să impnă Twciei n astiţiu 
[ntr-l1 momnt cînd acesta nu poate decît să 1ajute ţli să 
dştige tmp pntru a-şi concnitra trup�le ş i  a încrca s ă  tor
pileze lianţa oficială dintre Fran�a şi Anglia ; aipoi intigile 
duse concomitent de Nikol.ai, care voia să-l răstoane pe 
Bonaparte şi să-l înlocuiască cu Henric al  V-lea ; în sfîrşit 
„fuziunea " ,  anunţată cu surle şi trîmbiţe, a celor două ra
muri ale Bourblor, în vederea cr.a !c trative şi regele 
Leopold, şi prinţI fbt, şi prinţii de Orleans, - acestea 
sînt împ·rejmările 'Care silesc pJblicl s-şi îndrepte din nou 
priviri'le spre castllul Windsor şi să-l suspecteze de o înţele
gere secretă cu 1curţile de Ja Bnelles, V.a şi Petersbrg. 

„Actuala generaţie de englezi - scrie ziarul aristocratic „Morning 
Herald" - trebuie să fie atentă ca politica ţării lor să nu fie subordonată 
visurilor de restaurare ale casei de Orleans, temerii belgienilor de a nu 
fi anexaţi şi intereselor mărunte ale germanilor". 

„Există conspiratori - insinuează „Lloyd's Weekly Newspaper" -
care nu se află sub supravgherea Ministerului de Interne, coipiratori 
ale căror nume strălucesc la rubrica «Noutăti de la curte» a ziarului 
«Times» ca nişte stele într-o noapte senină de iarnă. Ei nu trăiesc în 
St. John's Wood şi nu locuiesc n Chelsea, Nu, ei se bucură de un mult 
mai mare confort în saloanele de Ia Claremont 414, Unul dintre aceşti 
conspiratori - oaspete frecvent al graţioasei noastre rgine -, numit 
din amabilitate duce de Nemours, a plecat recent de la vila sa din Frohs
dorf pentru a construi un pod - un pod peste o prăpastie - pe care 
Bourbonii să se poată întoarce în Franţa, Şi fără îndoială că, atunci cind 
acest duce se va înapoia, va mînca din nou vînat la palatul Buckingham 
sau la castelul Windsor". 

„Miniştrii voştri - scrie corespondentul din Paris al ziarului „Lea
der" - fac ceea ce Victoria le ordonă să facă. Rgina Victoria nu vrea 
decît ooea ce vrea regele Leopold. Regele Lepold nu vrea decît ceea 
ce vrea împăratul Nikolai. Aşadar, Nikolai este de facto actualu/ rege al 
Angliei". 

Bonaparte e află n momntl de aţi Îltr-o situaţie mi 
critică deoît a fost vreodată, deşi, la p rima vedere, s-ar părea 
că niciodată n-a avut mai multe şase de succes. El a reuşit să 
se strecoa1e în el familiilor Tegle 1din Eurpa. In ea ce 
priveşte prsigiul, el a cîştigat în aceeaşi mlsură în cre a 
pierdut Nikoli. Pntru prima o ară în viaţa sa, el a deit 
„respeot.abH " .  Aceeaşi putere oare împrnă u Rusia l-a răs
tunat pe l.l. su de pe giganticul su tron, şi anume 
Anglia, a fost silită să închcle o aianţă făţişă cu l împotriva 
Rusiei. lmprejurăile 1-au ri1dicat aproape da rnl e arbitru 
al EuroPei. Perpectiva l1i răzoi european, cre r aduce 
după sine micăi revoluţionare în Italia, Ungaria şi Polonia 
- ţăui in oare poorele, fid proupate aproape exclusiv 
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de redobîndirea independenţei lor naţionale, nu-şi fac prea 
multe supule în privinţa smsei de 'la 1care prmesc ajultor -, 
toate aceste posibilităţi, după cum se vede, vor permite eroului 
de la 2 decembrie să 'onducă dansul popoarelor în •cazul unui 
insucces în rnlul de pacificator între regi. Greşelile imense 
comise de predecesorii săi au făcut ciar oa politica sa să 
apară ca o maifestare de igoare naţ�onală, căi el, cel 
puţin, sitîneşte teama celorlalte puiteri, în timp ce predecesorii 
lui - începînd cu guvenul provizoriu şi terminînd cu bur
gravii di. Adunarea legislativă 415 - n-au fost capaibil'i de 
iic, tot şi toate î i  făceau să tmure. 

Şi acum să privn şi revers. mec1iliei . Fuziunea dintre 
cele două ramuri ale dinastiei Bourbonilor, oricare ar i valoa
rea ei intrinsecă, s-a înfăptuit sub auspiciile curţilor de la 
Londra şi Vina şi din ordinul împăratului Nikolai. De aceea 
ea 1rebuie •coniderată ca primul act al unei S.te Alianţe 
îndreptate împotriva lui Bonaparte. Pe de altă p arte, fuziunea 
a împăcat pentru moment difeitele partide ale urgheziei 
franceze, a căro.r dezbinare le-a împiedicat în 1 848-1851 să 
se opună uzurpării săvîrşite de eroul de la Strasbourg şi Bou
logne 416• Chiiar republicii albaştri, nti�i in casa d-lui 
Carnat, au hotărît aproape în unanimitate să sprijine orice 
încercare a legitiiştflor de a-l răstuna pe Bonaparte. Aceşti 
dni par a i fem hotirîţi să parcurgă . nou tot ciclul 
tradiţional de la reJtauraţie, pr. mnarhia burgheză, la re
publică. Pentru ei republica n-a însemnat niiodată altceva 
decît : „Ote toi de la, ue je m'y mette •, şi, dacă nu pot lua 
ei înşişd loul aidversarlor lor, ei vor, 1ccl puin, să-i supună 
la ceea ce, după părerea lor, este oea mai gravă pedeapsă : 
pierderea looJlui. Rolurile au şi fost distribuite. Au şi fost 
numiţi generalii, iştrii, funcţionarii superioi. Dm această 
parte primej dia cure-1 ameninţă pe Bonaparte este o insurecţie 
militară care, chiar dacă nu ar duce la restaurarea Bourbonilor, 
ar putea totuşi servi drept prilej pntru o explozie generală. 
Dar, la urma umei, această conspiraţie a lui Malet 417, care 
depinde de sptjinul cazacilor, nu ste mai primejdioasă lecit 
conspiraţ1a lui Ledru-Rollin, care dpinde de sprij inJl turcilor. 
Trebuie să rma'c en passant ** că, dacă s-ar întruni toţi emi
granţii francezi din Londra şi n lsula Jersey, Ldru nici 
n-ar îndrăzni să se  pnte în faţa lor. Cea mi mare parte a 
emigranţi'lor francezi, care apa1"ţin diferitelor fracţiuni ale 

* - Scoală-te tu, să mă aşed eu. - Nota Trad. 
** - în treacăt. - Nota Trad. 
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partidului socialist, s-au unit în Societe des prnscrits dem
crates et socialistes, organizaţie care nu-şi asunde osilitatea 
faţă de pretile lui Ledru. Se spne că el e mai bucură de 
o o arecare influnţă în rîndulle ţărănimii franeze, dar 
puterea tebuie cucerită La Paris, şi nu în dep artamente, iar la 
Paris va întîmpna o rezistenţă căreia nu va putea să-i 
facă faţă. 

Primej di.a serioasă de care trebuie să se teamă Bonap arte 
vine însă din u totul aHă direcţie, şi anume : preţurile mari 
ale alimentelor, stagnarea comerţului, extrema neorînduială şi 
sleirea vistieriei imperiale. In p rimull rînd, ţikănrnea, u cre
dinţa ei up11stiţioasă în puterea magică a numelui lui Napo
leon, ca şi în promisiunile amăgitoare ale eroului de la Stras
bourg, a fost forţa care .,a impus Franţei. ln oci ţăranilor, 
restaurarea dinasiei Bonap ate echivala cu rstaurarea pro
priei lor suprmaţii, după ce restauraţia le călcase în picio ae 
cu grosolănie drepturile, monarhia din iie îi transformase 
într-un obiect de spelă, iar republica îi silse să plăească 
cheltuielle revluţiei dn febuarie. Astzi nu numai expe
diţiile de pedepsire, dar şi foametea i-a dezmeticit pe ţărani. 
Cu o iuţeală nemaipomenită se îninde în momentul de faţă 
1 val de ncendii asupra întregii Fran�e. Cit piveşte burgh
zia, ea a fost atît de stupidă, incit a suspectat Adlarea naţio
nală că, prin conflictele şi intrigile dim sinul diferitelor ei 
fracţili şi prn opoziţia lor generală faţă de puterea execu
tivă, a provocat vremelnica stagnare comercială din 1 85 1 .  
Burghezia nu numai c ă  a lăsat î n  voi a  soartei p e  propriii ei 
reprezentanţi, dar ia provocat chiar în mod ntenţionat n 
coup d'etat * u scopul de a restaura ceea ce ea nea „un 
guven l ordinii" şi mai ales „o viaţă comeială snătosă" . 
Am ea a descoperit că crizele industriale nu pot i nici pre
întîmpinate pn despotismul mHitar şi nii nu pot fi atenuate 
prin faptul că despotil mlitar exnde la maximum cre
ditul public, epuizîndu-1 prin cheltuieli e�cesive şi făcînd 
din criza lanctară însoţitol inevitabill al crzei comerciale. 
De aceea burghezia aide de dorinţa lJ noi schmbări a 
puterii care să-i aducă în sfîrşit „un guver. al o rdinii " şi „o 
viaţă comercială sănătoasă " .  Cit piveşte pe prletari, ei l-au 

* - o lovitură de stat. - Nota Trad. 
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acceptat pe Bonaparte n capul loculi numai a pe o nece
sitaite de momnt, ca p e  distrugăol .işa-niitei republique 
cosaque *, ca pe un instrument al răzbunării lor împotriva 
partidului ordinii 418• Fiind la 2 deembrie l ăbii de repetate 
înfrîngeri precednte, iar in 1 852 şi 1 853 omplet absoTbii de 
propiile lor proleme, ei iau aut timp suficient pntu a 
P.Utea aştpta momnitu'l potivit cînd caze de oin gnenl, 
ca şi nemlţumiiea gnerală a tuuror celrlalte dase, le vor 
da posibilitatea s-ş. eia activitaea rvoluţionră. 

Umătorul mport omercial din Paris va r.ca o oeoxe 
llă asupra siuaţii social-economice in Fr·anta : 

„In ultima săptămînă, la Paris, afacerile comerciale nu au fost sa
tisfăcătoare. Cu excepţia producţiei de cadouri, comndate de proprietarii 
de magazine, pentru anul nou şi a industriei de confcţii, în comerţ se 
pare că a intervenit o totală stagnare. Una dintre principalele cauze o 
constituie preţurile ridicate ale alimentelor în provincie, care lipsesc 
masa populaţiei de posibilitatea de a-şi face obişnuitele cumpărături. Re
colta de griu, ca şi cea de castane şi de struguri, a fost slabă în depar
tamentele din centrul Franţei, şi ţăranii, nevoiţi să facă sacrificii pentru 
a cumpăra grîne, se limitează la articolele de primă necesitate. ln scri
sorile primite din provincie se constată că cea mai mare parte a mărfu
rilor de bumbac oferite spre vînzare la iarmaroacele din ultima vreme 
n-au găsit cumpărători, ceea ce explică stagnarea comercială de la Rouen. 
lntregul export se mărgineşte acum la statele din sudul Americii. După 
cum se comunică, pieţele din New York şi New Orleans sînt supraîncăr
cate cu produse franceze ; în consecinţă, de acolo nu se prevăd nici un 
fel de comenzi. Aproape toate firmele care aprVizionează în mod obişnuit 
producţia Belgiei şi a Germaniei au înrerupt lucrul, deoarece n-au mai 
primit comenzi din partea clienţilor lor din străinătate. Atunci cînd B anca 
Franţei constată, aşa cum s-a întîmplat în prezent, că numărul poliţelor 
comerciale prezentate la scont scade, înseană, desigur, că afacerile lîn
cezesc la Paris. P·e piaţa de cereale, unde încă în cursul ultimelor zece zile 
comerţul era slab, iar preţurile erau în scădere, a intervenit o înviorare 
şi proprietarii de grîne privesc cu mai multă încrdere rezervele lor. Bru
tarii manifestă o tendinţă mai marcată de a cumpăra făină, şi apariţia unui 
număr mai mare de cumpărători din departamentele răsăritene a făcut 
ca tendinţa de scădere a preţurilor să se oprească definitiv. Deoarece re· 
prezentanţii comerciali de la Paris n-au putut executa toate comenzile 
pe care le-au primit miercurea trecută, cumpărătorii au plecat la Hâvre, 
unde se anunţase în prealabil o scădere de 2 franci la barrel **· Imediat 
lupă sosirea cumpărătorilor, preţul făinii a cres'llt de la 44 de franci la 
47 de franci barrelul, iar al griului a crscut de la 3 de franci la 6 de 
fr,nci măsura de 200 kg, O creştere similară s-a produs pe pieţele din de· 

„ - republicii cazace. - Nota Trad. 
** - măsură de aproximativ 170 l. - Nota Trad. 
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partamentul du Nor. Piuţa de cereale de la Strassbo.rg a fost bine aprovi
zionată şi griul a scăzut cu un franc la hectolitru ; la Lyon piaţa a fost 
calmă, dar nu s-a observat vreo scădere a preţurilor. La Paris preţul se
carei a crescut din nou ; 12.000 chintale de ovăz s-au vîndut cu 22 de 
franci şi 9 centime 100 de kilograme. lntr-o scrisoare din Marsilia din 
2 decembrie se comunică că între 1 şi 30 noiembrie au sosit în acest port 
341 de vase cu o Încărcătură de 804.270 hl de qrÎu. In total deci, inclusiv 
aceste vase, În ultimele patru luni la Marsilia au sosit 714  vase, care au 
adus din străinătate 2.102.467 hl de griu" . 

Scris de K. Marx 
la 13 decembrie 1 853 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.961 
din 27 decembrie 1853 

Semnat : K a r 1 M a r x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Friedrich Engels 

Demisia lui Palmerston 

Cea mai interesantă şi importantă ştire adusă de vasul 
, ,Africa" este demisia lordului Palmerston din guvernul de 
coaliţie al lordului Aberdeen 419• Iată o lovitură de maestru 
a acestui abil tactician lipsit de scrupule. Ziarele londoneze 
care reflectă părerea guvernului se arată deosebit de zeloase 
în efortul lor de a convinge publicul că acest eveniment n-a 
fost provocat de complicarea situaţiei în răsărit, ci de faptul 
că excelenţa-sa prea conştiinciosul lord, fiind strajă credin
cioasă a constituţiei britanice, nu poate fi de acord cu o re
formă parlamentară, fie ea şi de proporţii minuscule, carac
teristice unei reforme propuse de un whig de calibrul 
lordului John Russell, şi de aceea îşi părăseşte postul său. 
Intr-adevăr, acesta este motivul oficial al demisiei pe care 
Palmerston a binevoit să-l comunice colegilor săi din gu
vernul de coaliţie. Dar a avut grij ă ca impresia publicului 
să fie cu totul alta şi, în ciuda declaraţiilor organelor ofi
ciale, părerea generală este că, pe cînd legea cu privire la 
reforma padamentară serveşte numai drept pretext, adevărata 
cauză este politica guvernului faţă de Rusia. In acest spirit 
au început să vorbească de un timp încoace, şi mai ales 
după închiderea ultimei sesiuni parlamentare, toate ziarele 
care-l susţin pe Palmerston. Pe diferite tonuri şi cu mai 
multe variaţii, ele cîntau o singură melodie, înfăţişîndu-1 pe 
lordul Palmerston ca pe un om care luptă în zadar împotriva 
influenţei primului-ministu şi se răzvrăteşte împotriva rolu
lui nedemn care i-a fost impus în drama din răsărit. In per
manenţă au circulat zvonuri cu privire la împărţirea guver
nului în două tabere mari şi s-a pus totul în mişcare pentru 
a pregăti publicul englez să asiste la un spectacol în care 
vicontele cavaler îşi va etala energia ce-l caracterizează. 



Demisia lui Palmerston 577 

Aşadar, comedia fiind pregătită din timp şi mise en scene • 
pusă la punct, nobilul lord, care aştepta în culise, a ales cu 
o iscusinţă uimitoare momentul cel mai potrivit pentru ca 
apariţia lui pe scenă să producă un efect uluitor. 

Lordul Palmerston s-a despărţit de prietenii săi din gu
vernul de coaliţie exact în momentul cînd Austria se agaţă 
cu aviditate de propunerea unor noi conferinţe ; cînd ţarul 
îşi întinde tot mai mult reţeaua de intrigi şi atrage mereu 
alte forţe în război, provocînd o ciocnire armată între sîrbi 
şi bosnieci şi ameninţînd pe principele domnitor l Serbiei 
că-l va detrona dacă persistă în hotărîrea lui de a rămîne 
neutru în acest conflict ; cînd turcii, contînd pe prezenţa 
flotei britanice şi franceze, au pierdut pe lîngă o flotilă de a 
lor, distrusă de o flotă rusă de trei ori mai mare, şi 5.000 
de marinari ; cînd în porturi britanice şi pe bordul unor vase 
britanice se permite unor căpitani ruşi să calce în picioare 
legile britanice ; cînd intrigile dinastice ale „reginei imacu
late" şi ale „prinţului-consort germanu au devenit de noto
rietate publică ; cînd, în sfîrşit, inertul popor englez - scos 
din fire de j ignirile la care este supusă mîndria sa naţională 
peste hotare şi greu încercat în patria sa de greve, foamete 
şi stagnarea comercială, neavînd nici un alt obiect împotriva 
căruia să-şi verse mînia decît jalnicul său guvern - devine 
ameninţător. Părăsindu-şi postul într-un asemenea moment, 
lordul Palmerston aruncă întreaga răspundere de pe umerii 
săi pe umerii foştilor săi colegi. Actul său devine astfel un 
mare eveniment naţional. Palmerston se transformă dintr-o 
dată într-un reprezentant al poporului împotriva guvernului 
de care se dezice. Nu numai că-şi salvează popularitatea sa, 
dar dă o lovitură de graţie lipsei de popularitate a colegilor 
săi. Intrucît căderea inevitabilă a actualului guvern apare 
ca o operă a sa, el devine un membru necesar al oricărui 
guven care va succeda acestui guvern. El nu numai că pă
răseşte un guvern a cărui soartă e pecetluită, dar se impune 
şi guvernului care va urma. 

Pe lîngă faptul că îşi salvează popularitatea şi îşi asigură 
un loc de seamă în noul guvern, prin demisia sa în actualul 
moment critic lordul Palmerston face un serviciu direct cau
zei Rusiei. Guvernul de coaliţie, de care diplomaţia rusă 
demult îşi bătea joc pentru naivitatea şi şovăiala lui, pe 
care Napoleon l-a suspectat dintotdeauna că ar nutri simpatii 

* - punerea în scenă. - Nota Trad. 
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pentru dinastia de Orleans şi de Coburg, de a cărui slăbi
ciune perfidă şi laşă începe să-şi dea seama şi Constantino
p olul, acest guvern îşi va pierde în cercurile conducătoare 
internaţionale şi bruma de influenţă de care se bucura poate 
pînă acum. Un guvern lipsit de unitate şi de popularitate, 
care nu se bucură de încrederea prietenilor şi de respectul 
duşmanilor, un guvern considerat ca ceva provizoriu, aflat 
în ajunul prăbuşirii sale, şi de a cărui existenţă oamenii 
încep să se îndoiască, - un asemenea guvern este ultimul 
care ar putea să asigure Marii Britanii cuvenita greutate în  
balanţa puterilor europene. Demisia lordului Palmerston re
duce la zero rolul guvernului de coaliţie şi o dată cu acesta 
rolul Angliei în politica externă ; dar niciodată încă dispa
riţia Angliei de pe arena politică, fie numai pentru o săptă
mînă sau două, nu putea servi mai mult interesele autocra
tului. Elementele p acifiste au învins pe cele războinice în 
cercurile conducătoare din Marea Britanie. Astfel va fi în 
mod inevitabil interpretată demisia lordului Palmerston la 
curţile din Berlin, Paris şi Viena ; şi această interpretare 
o vor impune şi Divanului, a cărui încredere în sine este 
oricum zdruncinată din cauza ultimelor succese ale Rusiei 
şi ale cărui şedinţe au loc chiar sub gurile tunurilor escadrei 
aliate. 

Nu trebuie să uităm că, de cînd lordul Palmerston a de
venit membru al guvernului de coaliţie, activitatea sa pu
blică în domeniul politicii externe s-a limitat la participarea 
sa la complotul prafului de puşcă *, care a făcut atîta vîlvă, 
şi la folosirea făţişă a poliţiei engleze în scopul spionării 
emigranţilor politici, la un discurs în care a prezentat, într-o 
formă glumeaţă, suspendarea navigaţiei pe Dunăre de către 
Rusia ca un fapt lipsit de importanţă şi, în sfîrşit, la un 
discurs solemn rostit cu prilejul închiderii sesiunii parla
mentare, în care a asigurat Camera comunelor că atitudinea 
guvenului în ciza din răsărit a fost ireproşabilă, că depu
taţii se pot duce liniştiţi la casele lor, deoarece miniştrii 
rămîn la posturile lor, şi a garantat „pentru onoarea şi 
corectitudinea împăratului Rusiei 0 •  

P e  lîngă cauzele generale pe care le-am enumerat, lordul 
Palmerston a avut şi un motiv spial de a epata publicul u 
ultimul său act de patriotism şi de jertfire de sine : lumea 
a început să-l cunoască. Prestigiul său e pe cale să pălească, 

* Vi volumul de faţă, pag. 9-92. - Nota Red. 
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iar publicul începe să ia cunoştinţă de cariera sa din trecut. 
Şi dacă încrederea poporului englez nu a fost zdruncinată de 
participarea făţişă a nobilului lord la conspiraţia din 2 de
cembrie, care a dus la răsturnarea republicii franceze, şi nici 
de comedia jucată de el în complotul prafului de puşcă, dez
văluirile d-lui David Urquhart, carre s-a ocupat îndeaproape 
de excelenţa-sa, au avut darul să dezmeticească publicul. 
Intr-o lucrare publicată recent, intitulată „Inaintarea Rusiei " ,  
într-o serie d e  articole apărute în ziarele engleze ş i  mai ales 
în cuvîntările ţinute la mitingurile antiruse care au avut loc 
pe tot cuprinsul regatului, acest domn a dat reputaţiei politice 
a lordului Palmerston o lovitură puternică, pe care istoria 
viitoare, desigur, o va confirma. Propria noastră contribuţie 
la cauza adevărului istoric a avut şi ea un anumit rol -
lucru pe care n-m contat de loc - în crearea unei noi 
opinii în Anglia despre acest om de stat aferat şi viclean. 
Spre surpriza noastră, am aflat din Londra că d-l Tucker a 
retipărit într-un tiraj de SO.OOO de exemplare şi a difuzat în 
mod gratuit un articol pe care l-am scris acum vreo două 
luni şi în care prezentam amănunţit adevăratul chip al exce
lenţei-sale şi smulgeam masca de pe activitatea sa publică 420 • 
Schimbarea intervenită în opinia publică s-a dovedit a nu fi 
de loc pe placul nobilului lord, şi el crede, probabil, că prin 
recentul său coup * va putea scăpa de valul de ostilitate care 
se ridică împotriva lui sau că va putea chiar să-l oprească. 
Noi î i  prezicem că planul său nu va reuşi şi că îndelungata 
sa carieră politică va avea foarte curînd un sfîrşit jalnic şi 
fără glorie. 

Scris de K. Marx 
la 16 decmbrie 1853 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 3.965 
din 31 decembrie 1853 

• - lovitură. - Nota Trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba en1leză 
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Mersul războiului din Turcia 421 

După o lungă întîrziere au sosit, în sfîrşit, documentele 
oficiale cu privire la cele două victorii cu care Rusia se 
laudă atît de mult şi pentru care a fost atît de larg răsplătită. 
Ne referim, fireşte, la distrugerea escadrei turceşti la Sinope 
şi la lupta de la Ahalţih 422 în Asia. Aceste dumente sînt co
municatele oficiale ale ruşilor ; dr faptul că organul oficial 
turcesc păstrează în această privinţă o tăcere absolută -
căci comunicările lui, dacă ar fi avut de făcut vreuna, ar fi 
ajuns la noi înaintea ştirilor din Petersburg - ne îndreptă
ţeşte fără doar şi poate să conchidem că Poarta nu are nimic 
plăcut de comunicat. In consecinţă, vom încerca să facem 
pe baza informaţiilor de care dispunem o analiză a eveni
mentelor amintite, pentru a înfăţişa cititorilor noştri adevă
rata stare de lucruri. 

Bătălia de la Sinope a fost rezultatul unui şir de greşeli 
atît de uluitoare din partea turcilor, încît întreaga chestiune 
nu poate fi explicată decît prin amestecul rău intentionat al 
dtplomaţiei occidentale sau printr-o înţelegere secretă între 
ruşi şi anumite cercuri din Constantinopol care au legături 
cu ambasadele Franţei şi Angliei. In noiembrie, întreaga 
flotă turcească şi egipteană a plecat spre Marea Neagră cu 
scopul de a abate atenţia amiralilor ruşi de la o expediţie 
trimisă spre coasta Caucaziei pentu a duce arme şi muitii 
muntenilor răsculaţi. Flota a rămas pe mare optsprezece zile 
fără a întîlni un singur vas de război rusesc ; unii spun că 
în tot acest răstimp escadra rusă n-a părăsit nici o clipă 
Sevastopolul, astfel încît expediţia spre Caucaz şi-a putut 
atinge obiectivul ; alţii susţin că, fiind bine informaţi asupra 
planurilor  comandamentului turc, ruşii şi-au trimis escadra 
spre est, unde aceasta s-a limitat să supravegheze de la diS
tanţă vasele încărcate cu arme şi muniţii pentru răsculaţi, 
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care din această cauză n-au putut atinge ţărmul caucazian 
şi au trebuit să se întoarcă la Sinope, în timp ce grosul flotei 
s-a înapoiat în Bosfor. Existenţa unor mari cantităţi de praf 
de puşcă pe bordul navelor escadrei de la Sinope, care a 
făcut ca unele din ele să sară în aer chiar la începutul bătă
liei, pare să confirme justeţea versiunii din urmă. 

In felul acesta, şapte fregate turceşti, două vase cu aburi, trei 
corvete şi unul sau două vase mici împreună cu cîteva convoaie 
de vase de transport au fost lăsate în voia soartei în portul 
Sinope, care, reprezentînd un golf deschis spre mare, apărat de 
cîteva baterii neglijate şi prost construite, nu oferă decît un 
adăpost ceva mai bun ca orice altă radă deschisă ; cea mai 
bună dintre baterii este instalată într-un castel construit 
încă pe vremea împăraţilor greci , probabil înainte ca artile
ria să fi fost cunoscută în Europa. Rămîne de lămurit cum 
s-a putut întîmpla ca o escadră dispunînd de vreo trei sute 
de tunuri, dintre care cea mai mare parte de calibru mic, să 
fie lăsată la discreţia unei flote de trei ori mai mari atît în 
ceea ce priveşte forţele cit şi artileria, şi aceasta într-un 
punct al ţărmului turcesc care, datorită apropierii de Sevas
topol, era cel mai accesibil unui atac rusesc, în timp ce for
ţele principale ale flotei turceşti se legănau pe undele liniş
tite ale Bosforului. Ceea ce ştim este că poziţia primejdioasă 
a acestei escadre era bine cunoscută şi a constituit obiectul 
unor discuţii aprinse la cartierul general, că amiralii turci, 
englezi şi francezi au exprimat cu glas tare în consiliul mili
tar păreri discordante şi că ambasadorii, aceste fiinţe omni
prezente care se amestecă în toate cele, au fost şi ei de faţă 
la discutarea acestei chestiuni, dar că nu s-a făcut nimic. 

Intre timp, se spune într-una din ştirile primite, un vapor 
austriac a comunicat la Sevastopol locul de staţionare a es
cadrei. Comunicatul oficial rus afirmă, dimpotrivă, că Nahi
mov, în timp ce încrucişa în apropierea coastei asiatice, a 
descoperit escadra şi a luat măsuri pentru a o ataca. Dar, 
dacă ruşii i-au descoperit pe turci la Sinope, este clar că de 
pe turnurile şi minaretele oraşului turcii trebuie să-i fi zărit 
pe ruşi u mult înainte. Cum se explică deci că bateriile 
turceşti au fost atît de prost pregătite de luptă, cînd cîteva 
zile de muncă ar fi fost de ajuns pentru a le aduce într-o 
stare satisfăcătoare ? Cum s-a întîmplat că vasele turceşti au 
fost ancorate în locuri unde împiedicau focul bateriilor 
proprii şi de ce locurile de staţionare nu au fost mutate 
acolo unde aceste vase ar fi fost mai ferite de primejdia ce 
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le ameninţa ? Timp ar fi fost suficient, căci, după cum comu
nică amiralul Nahimov, înainte de a se decide să atace el 
a trimis la Sevastopol după trei vase cu trei punţi. In felul 
acesta turcii n-ar fi pierdut degeaba şase zile, de la 24 la 
30 noiembrie, fără a fi luat vreo msură. Or, ştiile aduse 
de vasul turcesc „Taif" , care a reuşit să scape şi a fugit la 
Constantinopol, dovedesc cu prisosinţă că turcii au fost luaţi 
prin surprindere. In această privinţă comunicatul rus nu 
poate fi considerat deci exact. 

Amiralul Nahimov a avut sub comanda sa trei vase de 
linie, dintre care unul cu trei punţi, şase fregate, cîteva vase 
cu aburi şi şase sau opt vase mai mici, adică o escadră care 
dispunea de cel puţin de două ori mai multe piese de artile
rie decît escadra turcă. Cu toate acestea însă, el nu s-a decis 
să atace pe turci decît după ce a primit ca întăin trei 
vase cu trei punţi, care ar fi fost ele înseşi suficiente pentru 
întreaga operaţie. Numai după ce şi-a asigurat o asemenea 
superioritate disproporţionat de mare, el a început atacul. 
Ceaţa sau, după spusele unora, utilizarea steagului britanic 
i-au dat posibilitatea de a se apropia nestingherit pînă la o 
distanţă de 500 de iarzi. Atunci a început lupta. Ruşii, 
nevrînd să stea lîngă ţărm cu pînzele întinse, au aruncat 
ancora. Apoi a urmat un duel de artilerie între cele două es
cadre ancorate care a durat patru ore şi s-a desfăşurat fără 
nici un fel de manevre pe mare, amintind mai curînd un 
schimb de focuri de artilerie pe uscat. Posibilitatea de a se 
dispensa de folosirea tacticii navale, precum şi de orice fel 
de manevre, le-a convenit de minune ruşilor, a căror flotă 
din Marea Neagră, avînd echipaje formate aproape exclusiv 
din „marinari de apă dulce" [„land lubbers " ] ,  în special din 
evrei polonezi, ar fi avut foarte puţine şanse de succes dacă 
ar fi trebuit să înfrunte în larg vasele turceşti, care au echi
paje bune. Şi totuşi ruşii au avut nevoie de patru ore pentu 
a reduce la tăcere navele slabe ale inamicului lor. Pe lîngă 
aceasta, ei aveau avantajul că fiecare proiectil al lor care-şi 
greşea ţinta trebuia să pricinuiască stricăciuni fie bateriilor, 
fie oraşului ; oa să ne dăm seama cîte lovituri şi-au greşit 
ţinta, în comparaţie cu cele care au atins-o, este suficient să 
relevăm faptul Că oraşul a fost aproape în întregime distrus 
cu mult înainte ca flota duşmană să fi fost redusă la tăcere. 
Comunicatul rus afirmă că au fost distruse numai cartierele 
locuite de turci, în timp ce partea locuită de greci ar fi 
scăpat ca prin minune. Dar această afirmaţie este contrazisă 
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de o sursă mai demnă de crezare, care arată că întregul oraş 
e prefăcut în ruine. 

In cursul luptei au fost incendiate trei fregate turceşti, 
patru au fost silite să eşueze lîngă ţărm, după care au fost 
incendiate împreună cu un vas cu aburi şi cu alte vase mai 
mici. Vaporul „Taif" a reuşit totuşi să-şi taie lanţul ancorei 
şi, croindu-şi cu îndrăzneală drum prin liniile ruseşti, a reu
şit să scape şi să ajungă la Constantinopol, deşi a fost ur
mărit de trei vase ruseşti cu aburi sub comanda amiralului 
Kornilov. Avînd în vedere stîngăcia ruşilor în executarea 
de manevre pe mare, poziţia dezavantajoasă a flotei turceşti 
în faţa propriilor ei baterii şi în linia lor de bătaie, şi mai 
ales certitudinea absolută a înfrîngerii, r i fost poate mai 
bine pentru escadra turcească dacă ridica ancora şi pornea 
cu toate forţele împotriva inamicului, în măsura în care i-o 
îngăduia vîntul. Prin sacrificarea cîtorva vse, �ucu care 
oricum nu putea fi evitat, s-ar fi putut salva cel puţin o parte 
din escadră. Fireşte, la o asemenea manevră direcţia vîntu
lui ar fi fost hotărîtoare, dar pare îndoielnic ca Osman-paşa 
să se fi gîndit vreodată la un asemenea pas. 

Victoria de la Sinope nu aduce ruşilor nici un fel de glo
rie, în timp ce turcii au luptat cu un eroism aproape de ne
crezut ; nici unul dintre vasele lor nu a coborît drapelul în 
tot cursul luptei. Pierderea unei importante părţi din forţele 
lor navale, cucerirea temporară a Mării Negre de către ruşi 
şi efectele demoralizante pe care această înfrîngere le va 
avea asupra poporului turc, ca şi asupra armatei şi flotei 
turceşti, se datoresc în întregime „bunelor oficii " ale diplo
maţiei occidentale, care a împiedicat flota turcească să iasă 
în larg şi să apere sau să escoteze pînă la postul de staţio
nare escadra de la Sinope. In acelaşi mod, uşii datorează in
formaţiilor secrete faptul că au fost în stare să dea lovitura 
cu atîta siguranţă şi fără a se expune vreunui risc. 

A doua victorie cu care se laudă ruşii a fost obţinută la 
Ahalţih, în Armenia. Acum cîtva timp mişcarea ofensivă a 
turcilor pe frontiera gruzină fusese oprită. După cucerirea 
localităţii Şefkatil sau St. Nikolai n-a mai fost ocupată nici 
o localitate cît de cît importantă şi n-a mai fost obţinută 
nici o victorie, fie cît de neînsemnată. Şi aceasta într-o ţară 
în care ruşii sînt nevoiţi să lupte în condiţiile cele mai grele 
ce se pot imagina, în care comunicaţiile lor terestre cu Rusia 
se limitează la două drumuri hărţuite de circazieni răsculaţi, 
iar comunicaţiile lor pe mare ar putea fi uşor tăiate sau ame-
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ninţate ; întregul ţinut al Transcaucaziei ocupat de ruşi 'şi 
avînd drept centru Tiflisul ar putea fi considerat mai curînd 
un stat independent decît o parte componentă a unui mare 
imperiu. Cum se explică această oprire a ofensivei turceşti ? 
Turcii îl acuză de trădae pe Abdi-paşa, pe care l-au şi reche
mat. Este într-adevăr foarte curios că Abdi-paşa este singu
rul general turc din Asia pe care ruşii l-au lăsat să obţină 
victorii parţiale cu caracter local. Turcii au făcut însă două 
greşeli care explică succesele insuficiente de la începutul 
campaniei şi înfrîngerea efectivă care a urmat după aceea. 
Ei şi-au împrăştiat şi şi-au fărîmiţat armata de-a lungul unei 
linii care se întinde de la Batum la Baiazet. In ici un punct 
trupele lor nu erau suficient de puternice p entru a putea 
întreprinde un atac concentric asupra Tiflisului, deşi în mo
mentul de faţă o parte din ele a cucerit oraşul Erevan, a 
cărui stăpînire nimeni nu le-o contestă, dar care nu le aduce 
nici un folos. Intr-o ţară cu pămîntul sterp, acoperit de 
stînci, trebuie să fie greu să hrăneşti o armată mare, dar cel 
mai bun mijloc pentru a o feri de foame este o Clcentrare 
grabnică a tuturor resurselor şi o înaintare rapidă. Două 
corpuri de armată, unul pentru a acoperi Batumul şi a ataca 
litoralul, altul pentru un marş direct asupra Tiflisului, prin 
valea Kurei, ar fi fost suficiente. Dar forţele turceşti se fă
rîmiţau într-una fără să fi fost nevoie, pînă cînd în cele din 
urmă fiecare detaşament a devenit aproape cu totul incapa
bil de luptă. 

Pe de altă parte, starea de inactivitate în care diplomaţia 
a ţinut flota turcească a permis ruşilor să debarce în Mingre
lia două divizii de infanterie (din corpul 5 de armată) , 
mărind astfel armata din Caucaz a prinţului Voronţov cu 
aproape 20.000 de oameni. Mulţumită acestor întăriri, el a 
putut nu numai să oprească înaintarea turcilor pe coastă, 
dar să-şi ofere totodată şi satisfacţia de a despresura fortă
reaţa asediată Ahalţih cu ajutorul trupelor de sub comanda 
generalului Andronikov, care l-au b ătut pe inamic în cîmp 
deschis în apropierea acestui oraş. Ruşii anunţă că, avînd 
aproximativ 1 0.000 de oameni, au pus pe fugă 1 8.000 de 
turci ; fireşte, nu ne putem bizui pe asemenea informaţii, 
dar trebuie să constatăm că prezenţa unui mare număr de 
trupe neregulate în armata turcească din Anatolia şi lipsa 
aproape totală de ofiţeri europeni, mai ales printre cadrele 
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de comandă superioare şi în statul-maj or al armatei, au făcut 
ca, în condiţii de egalitate numerică cu ruşii, turcii să fie 
mai slabi decît ei. Ruşii afirmă că au capturat zece sau 
douăsprezece piese de artilerie, ceea ce pare a fi adevărat, 
deoarece în această ţară cu drumuri primitive partea învinsă 
este nevoită să abandoneze cea mai mare parte din tunurile 
ei. In acelaşi timp însă ruşii recunosc că au luat numai 1 20 
de prizonieri, ceea ce echivalează cu mărturisirea că au 
masacrat pe cîmpul de luptă aproape pe toţi răniţii pe care 
turcii au fost siliţi să-i părăsească în retragerea lor. Afară de 
aceasta, ştiri provenite de la ruşi arată că măsurile luate de ei 
pentru urmărirea şi capturarea cel puţin parţială a inamicu
lui nu au fost bine chibzuite. Ruşii au avut multă cavalerie ; 
o şarjă îndrăzneaţă împotriva inamicului care fugea ar fi 
făcut ca batalio ane întregi să fie izolate d e  restul trupelor. 
Trebuie menţionat însă că, pe cît reiese din rapoartele exis
tente, această bătălie prezintă un interes redus din punct 
de vedere militar şi politic. 

Pe Dunăre ruşii n-au mai întreprins decît o repetare a 
acţiunilor prin care şi-au început campania, şi anume opera-· 
ţia de la Măcin, un fort sau mai bine-zis o stîncă care do
mină fluviul în faţa Brăilei. Se pare că n-au realizat mare 
lucru acolo. Acum sîntem în măsură să evaluăm cu mai 
multă precizie şi pe baza unor informaţii demne de crezare 
efectivul trupelor turceşti concentrate la Vidin. Ele numără 
34.000 de infanterişti, 4.000 de cavalerişti şi 2.000 de arti
lerişti cu 66 de piese de artilerie de cîmp, fără a socoti ar
tileria grea cu care sînt înzestrate întărituiile Vidinului şi  
redutele de la Calafat. Aceasta înseamnă că forţe turceşti 
u un efectiv de 40.000 de oameni sînt imobilizate pentru a 
ocupa calea directă dintre Bucureşti şi Serbia. 40.000 de 
oameni ţintuiţi de o linie lungă de fortificaţii pe care trebuie 
să le apere sînt prea puţini pentru a rezista ofensivei unei 
armate mari, dar mult prea mulţi în raport cu ceea ce ar fi 
necesar pentru a respinge incursiunile unor detaşamente 
mici. Impreună cu forţele dej a concentrate la Şumla, aceşti 
40.000 de oameni ar fi de două ori mai preţioşi în orice alt 
loc. Lipsa acestor trupe acolo unde era nevoie de ele, 
precum şi amestecul diplomaţiei, au făcut să eşueze operaţia 
de la Olteniţa. Este imposibil ca Omeraşa să nu ştie că, dacă 
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ar sta cu 100.000 de oameni între Silistra şi Rusciuc, ruşii 
nu ar încerca iciodată să treacă sub privi'ile lui şi să e 
îndrepte spre munţii Serbiei cu forţe suficient de mari pentru 
a pricinui un prejudiciu serios. Felul în care sînt dispuse 
trupele de sub comanda sa nu poate să corespundă vederilor 
sale, şi de aceea el trebuie să fie profund revoltat împotriva 
influenţelor în urma cărora i se impune o asemenea dislo
care a trupelor. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 22 decembrie 1853 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 3.971 din 9 ianuarie 1854 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Adnotări 

Cu articolul de faţă, Mrx şi gels au încput în colonele ziarului 
„New York Daily Tribune" comentarea sistematică a problemei orien
tale în lgătură cu ascuţirea în 1853 a contradicţiilor intre Rusia şi 
puterile occidentale în Orintul apropiat şi  în Balcani, prcum şi în 
legătură cu războiul Crimeii, care a izbucnit după aceea. Ca şi majo
ritatea articolelor şi corespondenţelor publicate de Marx şi Engels în 
„New York Dily Tribune" ,  articolul de faţă n-a fost reditat în timpul 
vieţii autorilor. Impreună cu alte articole referitoare la problema orien
tală, fragmntul „Turcia" a intrat în ulegerea : Krl Marx. „The 
Easten Question. A reprint of Letters written 1853-1856 dealing with 
the events of the Crimean War• . London, 1897 (Karl Marx. „Problema 
orientală. Articole scrise intre 1853 şi 1856 în legătură cu evenimen
tele din timpul războiului Crimeii".  Lndra, 1897) , apărută sub îngrijirea 
fiicei lui Marx Eleanor Marx-Aveling şi a socialistului englez Edward 
Aveling. In această culgere, ca autor al tuturor artcolelor a fost 
indicat Marx, deoarece în „New York Daily Tribune" articolele apă
ruseră sub semnătura lui sau fără semnătură. Abia în 1913, cu pri
lejul publicării corespondenţei dintre Marx şi Engels, a devenit cu
noscut că o mare parte din articolele trimise de Marx ziarului 
„Tribune" aparţineau în întregime sau parţial condeiului lui Engels. 

In articolul de faţă, fragmentele „Politica britanică. - Disraeli. -
Emilranţii. - Mazzini la Londra• au fost scrise de Marx, iar frag
mentul „Turcia" de Engels. In prima ediţie a Operelor lui K. Marx 
şi F. Engels, articolul a fost publicat parţial, fără primul alineat. 

„New York Daily Tribune• - ziar american cre a apărut intre 
anii 1841 şi 1 924. Intemeiat de ziaristul şi omul politic american de 
vază Horace Greeley, ziarul a fost organul aripii de stinga a whi
gilor americani pină în mijlocul deceniului al 6-lea al secolului recut, 
apoi a devenit organul p artidului republican. In -deceniul al 5-lea şi 
al 6-lea ziarul se situa pe poziţii progresiste şi  lupta împotriva scla
viei. La acest ziar au colaborat o serie de autori şi ziarişti ameri
cani de seamă ; de la sfîrşitul deceniului al 5-lea, unul dintre redac
torii lui a fost Charles Dana, care se afla sub influenţa ideilor 
socialismului utopic. Colaborarea lui Marx la „New York Daily Tri
bune" a început in 1851  şi a continuat timp de peste 10 ani, pină în 
martie 1862 ; un mare număr de articole pentru „New York Daily 
Tribune "  au fost scrise de Engels la rugămintea lui Marx. In arti
colele lor din „New York Daily Tribune" ,  Marx şi ngels s-au ocupat 
de cele ai importante probleme privind politica internă şi inter-
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naţională, mişcarea muncitorească, dezvoltarea economică a ţărilor 
europene, expansiunea colonială, mişcarea de eliberare naţionlă din 
ţările asuprite şi dependente etc. ln perioada de reacţiune care în
cepuse în Europa, Marx şi Engels au folosit acest ziar american 
larg răspîndit pentru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele 
societăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpăcat care-i sînt inerente, 
precum şi pentru a arăta caracterul mărginit al democraţiei burgheze. 

Intr-o serie de cazuri, redacţia ziarului „New York Daily Tri
bune" a procedat în mod arbitrar cu articolele lui Marx şi Engels, 
tipărind unele dintre ele fără semnătura autorului, ca articole de fond, 
sau in tervenind uneori în textul l or. Marx a protestat de repetate 
ori împotriva acestor acţiuni ale redacţiei. Cu începere din toamna 
anului 1857, în legătură cu criza economică din S,U.A., care se răs
frînsese şi  asupra situaţiei financiare a ziarulm, Marx a fost nevoit 
să reducă numărul corespondenţelor trimise la „New York Daily 
Tribune" .  Coliborarea lui Marx la acest ziar a încetat definitiv la 
începutul războiului civil din S.U.A. ; ruperea legăturilor dintre „New 
York Daily Tribune" şi  Marx se datoreşte în mare parte faptului că 
în redacţie se întăriseră poziţiile partizanilor unui compromis ca sta
tele sclavagiste şi  că ziarul părăsise linia progresistă. - 3. 

2 ln martie 1853, Disraeli, care din 188 era liderul fracţiunii conser
vatoare în Camera comunelor, a fost înlocuit în acest post de 
Pakington. Această schimbare a fost reultatul unor indelungate fric
ţiuni interne de partid între Disraeli, care se pronunţa pentru anumite 
concesii în favoarea burgheziei industriale liber-schimbiste în poli
tica comercială şi financiară, şi torii protecţionişti. Dar victoria 
acestora din urmă a fost vremelnică ; ulterior a învins linia lui 
Disraeli, care reflecta tendinţa de a transfoma vechiul partid aristo
cratic al torilor într-un partid al cercurilor conservatoare ale bur
gheziei en9leze, - 3. 

3 In şedinţa de la 1 martie 1853 a Camerei comunelor, Palmerston fă
cuse în scopuri demagogice declaraţia că Anglia va răspunde cu 
un refuz dacă puterile continentale vor cere expulzarea emigrlţilor 
politici din insulele britanice. Curînd după aceasta însă, luînd cu
vîntul în Camera lorzilor, Aberdeen a promis să facă concesii 
guvernelor puterilor continentale în problema emigranţilor. Marx se 
ocupase de această chestiune într-o serie de corespondenţe anterioare 
publicate în „New York Daily Tribune" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, d. a doua rusă, 1957, pag. 570, 575). - 3. 

4 „Oesterreicliische Correspondenz• - ziar itografiat, oficios al gu
vernului austriac ; a apărut la Viena, sub titlul de mai sus, din 1850 
pînă în 1863. - 4. 

5 „Le Moniteur universel" - cotidian francez, or9an oficial al guver
nului ; a apărut la Paris cu începere din 1789. - 5. 

6 Pacea de la Tilsit - tratatele de pace încheiate la 7 şi 9 iulie 1807 
între Franţa napoleoniană şi participantele la cea de-a patra coaliţie 
antifranceză, Rusia şi Prusia, care fuseseră înfrînte in război. Con
diţiile de pace erau extrem de grele p entru Prusia, care a pierdut o 
parte însemnată din teritoriul ei (inclusiv toate posesiunile situate 
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la vest de Elba). Rusia nu a suferit nici o pierdere teritorială şi a 
obţinut chiar districtul Bielostok, care aparţinuse pină atunci Prusiei. 
In schimb însă Alexandru I a trebuit să recunoască cuceririle franceze 
în Germania şi schimbările teritoriale făcute acolo de Napoleon, 
precum şi suveranitatea lui Napoleon asupra inslelor Ionice ; Ale
xandru I a trebuit să consimtă de asemenea la crearea ducatului Var
şovia, care nu era decît o bază de atac franceză la graniţele Rusiei 
şi să adere la blocada împotriva Angliei (aşa-numita blocadă conti
nentală). La Tilsit, Alexandru I s-a obligat să înceapt, recurgînd la 
mediaţia Franţei, tratative de pace cu Turcia, cu care Rusia se afla 
din 1806 în stare de război. In august 1807 a fost senat armistiţiul 
intre Rusia şi Turcia. Deoarece însă nu s-a ajuns la încheierea unei 
păci, ostilităţile au fost reluate în 1809 şi au dus la înfrîngerea Tur
ciei în 1812. - 5. 

7 ste vorba de intervenţia forţelor contrarevoluţionare ale Sfintei 
Alianţe (alianţă reacţionară a monarhilor eropeni, încheiată în 1815 
ie Rusia ţaristă, Austria şi Prusia) în Neapole, Piemont şi Spania la 
începutul deceniului al 3-lea al secolului al XIX-lea. La Congresul 
Sfintei Alianţe, început la Troppau (Opava) în octombrie 1 820 şi 
încheiat în mai 1821 la Laibach (Liubliana). a fost proclamat făţiş 
principiul amestecului puterilor Sfintei Alianţe în treburile intene 
ale altor state, în vederea sprijinirii rgimurilor feudale-monarhice. 
In conformitate cu aceasta, Congresul de la LaLbach a hotărît să 
trimită trupe austriece în Italia, iar congresul de la Verona ( 1822) a 
decis ca Franţa să intervină în Spania, ceea ce a dus la înăbuşirea 
revoluţiilor burgheze şi a mişcărilor de eliberare naţională din aceste 
ţări. - 5. 

8 Ascuţirea problemei orientale la începutul deceniului l 5-lea s-a 
produs în urma războiului turco-egiptean din 1839-184 1 şi a accen
tuării contradicţiilor dintre marile puteri, µrovocdtă de acest rizboi. 
In 1839 trupele sultanului au intrat în Siria, pe care Mahomed-Ali, 
cîrmuitorul Egiptului, o cucerise în 1 83 1-1833, dar au fost bătute. 
a insistenţele puterilor occidentale, care se temeau de o intevenţie 
separată a Rusiei în conflictul turco-egiptean, a fost adresată sulta
nului la 27 iulie 1839 o notă colectivă în care se oferea Porţii aju
torul marilor puteri. Dar lupta dintre Anglia şi Franţa pentru sfere 
de influenţă în Orientul apropiat, în special în Egipt, a făcut ca 
convenţia de la Londra din 15 iulie 1840 cu privire la măsurile de 
ajutorare militară a sultanului să fie semnată de Anglia, Rusia, Aus
tria şi Prusia, fără participarea Franţei, care, mizînd de fapt pe 
Mahomed-Ali, a fost curînd nevoită să cedeze, părăsindu-l pe acesta 
în voia soartei. In urma intervenţiei militare a Angliei şi Austriei, 
Mahomed-Ali a trebuit să renunţe la toate posesiunile sale de dincolo 
de hotarele Egiptului şi să se supună puterii supreme a sultanu
lui. - 6. 

9 Aşa-numitul „principiu legitimist" a fost lansat la Cogresul de la 
Viena (1814-1815) d e  către diplomaţia francză, reprezentată prin 
Talleyrand. Acest principiu, care proclama restaurarea în Europa a 
dinastiilor rgale şi a regimurilor monarhice „legitime" care fuseseră 
răsturnate în deursul revoluţiei burgheze franceze de la sfirşitul 
secolului al XVIII-iea şi al războaielor napoleoniene a fost pus la baza 
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tuturor tratatelor de la Vina. Totodată, croind din nou harta poli
tică a Europei în pofida voinţii popoarelor, cîrmuitorii statelor care 
rpurtaseră victoria asupra Frnţei napoleoniene erau c ălăuziţi nu 
atît de pretenţiile monarhilor „legitimi • restauraţi cit de propriile 
lor interese, care adesea se cicneau înre ele. - 6. 

I O n cîntecul „Mirmidonii sau funeraliile lui Achile" („Les mirmidons 
ou les funerailles d'Achille" ) .  Beranger a înfăţişat în mod alegoric pe 
cîrmuitorii j osnici lipsiţi de valoare ai  Franţei în perioada Restaura
ţiei şi pe alţi campioni europeni ai legitimismului. Titlul cînteului 
reprezintă un j o c  de cuvinte : mirmidonii - trib legendar din sudul 
Tesaliei, ai cărui oşteni au luptat în războiul Troiei sub conducerea 
lui Achile ; .în limba frnceză „mirmidon• înseamnă şi bondoel, 
pitic, iar în sens figurat om de nimic, lipsit de valoare. - 6. 

I I Trupele turceşti au asediat Viena de două ori : în 1529 şi în 183, în 
ambele cazuri fără succes. In 163 capitala Austriei a fost salvată 
de cotropitorii turci datorită intervenţiei rupelor poloneze ale rege
lui Ioan Sobieski. 

Lupta de la Kulevcia (Bulgaria) a avut loc la 30 mai 1 829, în 
timpul războiului ruso-turc din 1 828-1829. Lupta s-a încheiat cu în
frîngerea trupelor turceşti. - 7. 

1 2  Cuvîntul „rasă" („race")  ste întrebuinţat aici în accepţia lui curentă 
pe vremea aceea, accepţie în care noţiunea de ,,xasă de ordinul al 
doilea• (grupă în carul unei rase principale) se confunda cu noţiunea 
de subdiviziune lingvistică şi etnică a omenirii. - 7. 

1 3 Arnăuti - denumirea turcă a albanezilor. - 7. 
1 4  Gallegii - populaţie n munţii Galiciei, care trăieşte în acest ţinut 

al peninsulei Iberice din cele mai îndepărtate timpuri. - 9. 

1 5  Este vorba de faptul că în 1 848-1849 Habsburgii austrieci au folosit 
împotriva Ungriei revoluţionare mişcarea romînilor din Transilva
nia . n ajunul revoluţiei, Transilvania făcea parte din ţinuturile co
ronei ungare care se aflau sub doinaţia Habsburgilor. ln timpul 
revoluţiei din 1 8--1 849, guvenul revoluţionar ungar a refuzat să 
recunoască rominilor din Transilvania dreptul l a  independenţă na
ţională. Profitînl de aceasta, contrarevoluţia austriacă a izbutit să 
atragă armata rominilor răsculaţi din Transilvania în lupta împotriva 
armatei revoluţionare ungare. Infringerea revoluţiei burgheze un
gare a avut, la rîndul ei, rmări nefaste pentru populaţia din Tran
silvania, unde a fost restaurată puterea magnaţilor 1guri. - 9. 

1 6  Ruteni - denumire dată de etnografii şi istoricii burghezi populaţiei 
ucrainene din Galiţia, regiunea subcarpatică şi Bucovina, care fusese 
dezlipită cu forţa de masa principală a poporului ucrainean. Această 
denumire a fost deosebit de răspîndită în secolul al XIX-iea. 

In februarie 1 846, cînd în ţinuturile poloneze a fost intreprinsă 
încercarea de a porni o răscoală .în vederea el1berării naţionale a 
Poloniei, iar la Cracovia insurgenţii au izbutit pentru scurt timp să 
pună stăpînire pe oraş, a izbucnit în Galiţia o răscoală ţărănească. 
Profitînd de ura pe care asupriţii ţărani ucrainni o nutreau împotriva 
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şleahtei poloneze, autorităţile austriece au izbutit, într-o serie de 
cazuri, să îndrpte pe ţăranii răsculaţi împotriva detaşamentelor de 
insurgenţi polonezi. După reprimarea insurecţiei de la Cracovia a 
fost înnăbuşită cu cruzime şi mişcarea ţăranilor din Galiţia. - 9. 

1 7  Este vorba de revoluţia burgheză din 1 848 din Moldova şi Muntenia, 
în cursul căreia masele p opulare din aceste principate au desfăşurat 
o largă mişcare pentru lichidarea dependenţei de Imperiul turc, des
fiinţarea iobăgiei şi a celorlalte cătuşe care împiedicau dezvoltarea 
capitalsmului. Revoluţia a fost înăbuşită de forţele unite ale re
acţiunii interne şi ale intervenţiei arm.te a Turciei sultanilor şi a 
Rusiei ţariste. - 9. 

1 8 Este vorba de elementele de dreapta, burghezo-moşiereşti, din miş
carea naţională croată şi cehă, care în perioada revoluţiei din 1848-
1 849 s-au declarat împotriva rezolvării problemei naţionale pe cale 

democratică-revoluţionară, propagînd ideea că popoarele slave sub
jugate să se unească în cadrul imperiului reacţionar al Habsburgilor. 
O poziţie asemănătoare şi-a găsit expresia în hotărîrile dietei croate 
întrunite la Agram (Zagreb) în 1 848, precum şi în orientarea aripii 
liberle moderate (Palacky, SafaHk) a Congresului de la Praga al slavi
lor (iunie 1 848) spre menţinerea şi întărirea monarhiei habsburgice. 
Contrar acestei poziţii, aripa stingă democratică a congresului (Sabina, 
Fritsch, L1belt şi alţii) tindea spre acţiuni comne cu mişcarea demo
cratică-revoluţionară din Germnia şi Ungaria. - 1 1. 

1 9  Este vorba de războiul ruso-turc din 1 80--1 812, care s-a încheiat cu 
înfrîngerea Turciei şi cu semnarea tratatului de Pace de Ia Bucureşti 
în mai 1812, prin care Basarabia a trecut la Rusia. Tratatul cuprindea 
clauze care prevdeau autonomia intenă a Serbiei, punîndu-se astfel 
bazele independenţei ei viitoare. - 11.  

20 Partidul antirusesc din Serbia, în frunte cu Garaşnin, milita pentru o 
p olitică bazată pe sprijinul puterilor din Apus. La începutul anului 
1853, principele Alexandru al Serbiei, la cererea prinţului Menşikov, 
ambasadorul extraordmar al Rusiei la Constantinopol, a îndepărtat 
pe Garaşanin din postul de şef l guvnului şi inistru al afacerilor 
externe. Lupta dintre partidele u orientări diferite a dus la agra
varea situaţiei politice intne din Serbia in 1 853. - 12. 

21 Primul război anglo-afgan din 1 838-1842, întreprins de englezi în 
scopul subjugării coloniale a Afganistanului, s-a încheiat cu eşua
rea planurilor cotropitoare ale colonialiştilor englezi. 

Cotropirea Sindului, regiune din nord-vestul Indiei învecinată cu 
Afganistanul, a fost efectuată de colonialiştii englezi în 1 843. In 
impul războiului anglo-afgan, recurgînd la ameninţări şi violenţe, 
Compania Indiilor orientale a constrîns pe cîrmuitorii feudali ai Sin
dului să admită trecerea trupelor Companiei prin teritoriile lor. Pro
fitînd de aceasta, englezii au cerut în 1843 feudalilor locali să se 
recunoască vasali ai Companiei şi, după înnăbuşirea răscoalei tribu
rilor beluge (populaţia băştinaşă a Sindului), au anexat întreaga re
giune, a lipind-o de India britanică. 

Penjabul (India de nord) a fost cucerit în urma războaielor duse 
de englezi împotriva sikhilor ( 1845-146, 1848-1849). n secolul 

38 - Marx-Engels. Opere. voi . 9 
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al XVI-iea se numeau sikhi adepţii unei secte religioase din Penjab, 
a cărei doctrină despre egalitate a devenit ideologia luptei desfă
şurate de ţărani pe la sfîrşitul secolului al XVll-lea împotriva feu
dalilor indieni şi a cotropitorilor afgani. Ulterior s-a ridicat chiar 
din rindurile sikhilor o pătură feudală, ai cărei reprezentanţi au stat 
în fruntea statului sikhi, care cuprindea la începutul secolului 
al XIX-iea întregul Penjab, precum şi o serie de regiuni vecine. ln 
1845, colonialiştii nglezi, folosind elemente trădătoare din rîndurile 
feudalilor sikhi, au provocat un conflict cu sikhii şi au 'bţinut în 
1 846 transformarea statului sikhi într-un principat vasal. ln 1848 
sikhii s-au răsculat, dar în 1849 au fost definitiv subjugaţi. Cuce
rirea Penjabului a desăvîrşit transformarea întregii Indii într-o co
lonie engleză. - 14. 

22 „The Economist• - revistă săptămînală engleză pentru probleme 
economice şi politice, fondată la Londra în 1843 ; organ al marii 
burghezii industriale. - 15. 

23 Este vorba de insurecţia pornită la Milano în ziua de u februarie 1853 
de către p artizanii revoluţionarului italian Mazzini şi sprij inită de 
emigranţi revoluţionari din Ungaria. Scopul urmărit de insurgenţi, 
în majoritatea lor muncitori patrioţi italieni, a fost acela de a doborî 
dominaţia austriacă. Dar, fiind organizată pe baza tacticii complo
tiste şi fără să ţină seama de situaţia reală, insurecţia a fost repede 
înfrîntă. Aprecierea acestei insurecţii a fost făcută de Marx într-o 
serie de articole (vezi K. Marx şi F, Engels, Opere, voi, 8, ed. a 
doua rusă, 1 957, pag. 54-545, 55553, 572573) . - 17. 

24 ln prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi  F. Engels, acest arti
col a fost publicat fără primele două alineate. - 19. 

25 „The Morning Herald" - cotidian englez de orientare conserva
toare ; a apărut la Londra din 1780 pînă în 1869. - 19. 

26 Este vorba de moneda cu efigia lui Apis, boul „sfînt" al egiptenilor. 
n Grecia antică, monedele cu efigii de animale au circulat mai cu 
seamă pînă în secolul al V-lea î.e.n. - 19. 

27 „The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conser
vatoare ; a fost fondat la Londra în 1785. - 19. 

28 „The Morning Post• - cotidian englez conservator ; a apărut la 
Londra din 1772 pînă în 1 937. Pe la mijlocul secolului al XIX-iea a 
fost organul elementelor de dreapta din partidul whigilor, care se 
grupaseră în jurul lui Palmerston. - 20. 

29 „The Daily News• - ziar liberal englez, organ al burgheziei in
dustriale ; a apărut sub această denuire, la Londra, din 1 846 pînă 
în 1930. - 21.  

30 „The Morning Chronicle" - cotidian burghez englez, care a ap.rut 
la Londra din 1770 pînă în 1862 ; organ al whigilor, la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului trecut organ al partizanilor lui Peel, 
apoi orgaR al conservatorilor. - 21.  
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31 „The Moning Advertiser• - cotidian nglez, fondat la Londra în 
1794 ; în deceniul al 6-lea al secolului trcut - organ al burgheziei 
radicale. - 21.  

12  „lntelegerea cordială" - expresie folosită pntru a desemna apro
pierea survenită între Franţa şi Anglia după revoluţia din iulie 1830. 
In pofida „înţelegerii cordiale" ,  atît în deceniul al 4-lea al secolu
lui trecut cit şi în perioada ulterioară s-au produs frecvente ascu
ţiri ale contradicţiilor anglo-franceze fotr-o serie de probleme inter
naţionale, printre altele şi in problema orientală. - 2 1 .  

33 „Le ConstitutionneJ• - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 pînă în 1 870 ; în deceniul al 5-lea organ al aripii moderate 
a orleaniştilor ; în perioada revoluţiei din 1 848 a exprimat vederile 
burgheziei contrarevoluţionare, gupate în jurul lui Thiers ; după 
lovitura de stat din decembrie 1 851  - ziar bonapartist. - 21. 

34 „Le Pays• - cotidian francez, fondat la Paris in 1849 ; în perioada 
celui de-al doilea imperiu (1 852-1870) oficiosul guvernului lui 
Napoleon al III-lea ; a avut subtitlul de „Journal de l'Empire". 
- 22. 

35 Este vorba de insurecţia in Grecia, care a început în pnmavara 
anului 1821. Insurecţia fusese pregătită de eterii, care erau societăţi 
secrete ale patrioţilor greci. Semnalul pentru începerea răscoalei a 
fost dat prin trecerea Prutului de către un detaşament comandat de 
Alexandru lpsi!anti, ofiţer grec în slujba Rusiei, care conducea Ia 
Odesa una dintre aceste eterii, trecere efectuată în martie 1821 cu 
scopul de a pătrunde în Grecia, trecînd prin Principatele dunărene. 
Încercarea lui lpsilanti a eşuat, dar ea a dat mboldul pentru izbuc
nirea unei insurecţii de masă care a cuprins curind întreaga ţară. 
In ianuarie 1 822, Adunarea naţională, convocată la Epidauros, a pro
clamat independenţa Greciei şi a adoptat o Constituţie. Nefiind în 
stare să înfrîngă cu forţe proprii pe răsculaţii greci, sultanul Turciei 
a chemat în ajutor pe vasalul său, Mahomed-Ali, cîrmuitorul Egiptu
lui, ale cărui trupe comandate de lbrahim-paşa au intrat în Moreea 
(Pelopnez) şi au dezlănţuit pretutindeni represiuni sălbatice împo
triva populaţiei greceşti. La începutul insurecţiei, puterile Sfintei 
Alianţe, şi în special Rusia ţaristă, au adoptat faţă de ea o atitudine 
categoric negativă. Dar marea simpatie de care se bucura pretutin
deni lupta grecilor şi, mai ales, posibilitatea de a folosi această 
luptă pentru consolidarea influentei lor în sudul peninsulei balcanice 
au determinat Anglia, Rusia ţaristă şi Franţa să recunoască Greciei 
calitatea de parte beligerantă şi să-i acorde ajutor militar. De o în· 
semnătate hotărîtoare în lupta Greciei pentru cucerirea independenţei 
sale a fost victoria Rusiei în războiul ruso-turc din 1 828-1 829, în 
urma căruia Turcia a fost nevoită să recunoască Grecia ca stat in
dependent. Dar cercurile guvernante ale puterilor europene au impus 
poporului grec un regim monarhist reacţionar. - 23. 

36 Fanarioţi - greci bogaţi, din familii de vază, care trăiau în cartierul 
Fanar din Constantinopol (Stambul) , fiind în majoritatea lor urma;i 
ai unor familii aristocratice bizantine. Datorită bogăţiei şi legături
lor lor politice, ei deţineau posturi înalte în administraţia Imperiului 
otoman. - 23. 

3&* 
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37 Insurecţia din 1804 din Serbia a marcat o cotitură importantă jn isto
ria multiseculară a luptei de eliberare naţională duse de poporul sîrb 
�mpotriva stăpînirii feudalilor turci. Cauza directă care a provocat 
această insurecţie a fost un masacru săvîrşit de ienicerii turci împo
triva populaţiei sîrbe. In februarie 1804 s-au ridicat la luptă împo
triva cotropitorilor turci masele largi ale poporului sirb în frunte cu 
fostul haiduc Gheorghe Petrovici (Gheorghe cel Negru) . un repre
zentant al burgheziei săteşti. Acţiunile încununate de succes ale ar
matei ruse în Balcani în timpuJ războiului ruso-turc din 1806-1812 
au constituit pentru mişcarea din Serbia un sprijin serios. n timpul 
acestui război, sîrbii, după ce au izbutit să alunge pe cotropitorii 
turci, şi-au creat în 181 1 o administraţie de stat proprie. Prin tra
tatul de la Bucureşti din 181 2, Turcia a fost obligată să acorde Ser
biei autonomie internă. Dar, profitînd de invazia armatei napoleo
niene în Rusia, sultanul, incălcind prevederile tratatului, a trimis 
în 1813 o expediţie de pedepsire în Serbia şi a restabilit acolo vre
melnic stăpînirea sa. După o nouă insurecţie victorioasă a sîrbilor 
în 1815, precum şi datorită ajutorului diplomatic acordat de Rusia, 
j ugul turcesc a fost doborît, i ar după războiul ruso-turc din 1828-
1829 Turcia a fost nevoită să recunoască, printr-un firman special 
dat de sultn în 1 830, autonomia (independenţa de fapt) a Ser
biei. - 24. 

38 Bătălia de la Navarino (Navarino, astăzi Pylos, oraş şi port în Gre
cia) a avut loc la 20 octombrie 1827 intre flota turco-egipteană şi 
escadrele unite ale Angliei, Franţei şi Rusiei sub comanda amiralu
lui englez E. Codrington, trimise de puterile europene în apele gre
ceşti în vederea unei mdiaţii armate in războiul dintre Turcia şi 
insurgnţii greci. Bătălia, care a început după ce comandamentul turc 
a refuzat să înceteze represiunile împotriva populaţiei greceşti, s-a 
soldat cu nimicirea dplină a flotei turco-egiptene şi a grăbit înce
perea războiului ruso-turc din 1828-1829, care s-a incheiat cu vie· 
toria Rusiei. In această bătălie a avut n rol remarcabil escadra rusă, 
în special vasul-amiral „Azov• de sub comanda lui M. P.  Lazarev. 
- 25. 

39 Magna Charta - Magna Charta Libertatum (Marea cartă a libertă
ţilor) - document prezentat regelui Ioan fără Ţară de către marii 
feudali răzvrătiţi, care erau sprijiniţi de cavaleri şi de orăşeni. Carta, 
semnată la 15 iunie 1 21 5, limita drepturile regelui îndeosebi în inte
resul marilor feudali şi conţinea unele concesii în favoarea cavale
rilor şi a oraşelor, dar nu acorda nici un fel de drepturi masei 
covirşitoare a populaţiei, ţăranilor iobagi. - 25. 

40 Este vorba de poziţia puterilor occidentale în legătură u cererea 
de extrădare a emiqranţilor maghiari care au participat la revoluţia 
din Ungaria, cerere prezentată Turciei de către guvernele Rusiei şi 
Austriei. Guvernul turc, care voia să folosească pe emigranţi pentu 
reorganizarea şi întărirea armatei, a refuzat să îndeplinească această 
cerere. Conflictul s-a aqravat în urma amestecului puterilor occi
dentale care hotărîseră să acţioneze împotriva Rusiei de teama unei 
creşteri a influenţei ei în Orientul apropiat şi în Europa centrală. 
Guvenul enqlez a trimis o escadră in Dardanele. Nikolai I a fost 
nevoit să cedeze, renuntind la cererea de extrădare a emigranţilor şi 
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mulţumindu-se cu promisiunea guvenului turc de a-i expulza din 
Turcia. - 26. 

41 „Testamentul lui Petru cel Mare• - document fals folosit de oamenii 
politici şi de publiciştii din Europa occidentală în propaganda lor 
împotriva Rusiei. Versiunea cu privire la existenţa „Testamentului" a 
fost lansată în Apus încă în 1797 ; în 1812, în cartea sa „Despre 
creşterea statului rus de la originile sale pînă la începutul secolului 
al XIX-lea•, francezul Lesur a expus conţinutul acestui pretins testa
ment, iar în 1836 Gaillardet l-a prezentat sub formă de document în 
cartea sa „Memoriile cavalerului d'Eon•. n timpul lui Marx şi Engels 
era foarte răspîndită în Europa de apus convingerea c. acest docu
ment este autentic. - 26. 

42 Este vorba de acţiunile poliţiei austriece în legătură u insurecţia 
de la Milano şi cu atentatul s.virşit de maghiarul Ianoş Libenyi în 
februarie 1 853 împotriva împăratului Austriei Franz-Iosif. Aceste 
evenimente au dat autorităţilor austriece pretextul necesar pentru 
a opera numeroase arestări şi a dezlănţui o cruntă prigoană j u diciară 
împotriva persoanelor bănuite de participare la comploturi împotriva 
guvernului şi la mişcările de eliberare n aţională din Ungaria şi 
Italia. - 29. 

43 Procesul comuniştilor de la Colonia (4 octombrie-12 noiembrie 1 852) 
- proces înscenat de guvernul prusian. n faţa curţii cu juri au 
compărut 1 1  membri ai organizaţiei comuniste internaţionale Liga 
comuniştilor (1847-1852) . învinuiţi de „complot cu caracter de înallă 
trădare• .  Ca probe împotriva acuzaţilor figurau : „registrul autentic 
cuprinzînd procesele-verbale" ale şedinţelor Comitetului central, 
confecţionat de agenţii poliţiei prusiene, şi alte acte false, precum 
şi o serie de documente pe care poliţia le-a sustras de la fracţiunea 
aventuristă Willich-Schapper, care fusese exclusă din Liga comuniş
tilor. Pe baza documentelor false şi a mărturiilor mincinoase, şapte 
dintre acuzaţi au fost osindiţi la detenţiune în fortăreaţă de la 3 la 
6 ani. Acţiunile provocatoare ale organizatorilor procesului şi  me
todele îrşave folosite de statul poliţist prusac împotriva mişcăii 
muncitoreşti internaţionale au fost în întregime demascate de Marx 
şi Engels (vezi articolul lui Engels „Recentul proces din Colonia" şi 

p afletul lui Mrx „Dezvăluiri asupra procsului comuniştilor de 
la Colonia• în K. Marx şi F.  Engels. Opere, vol. 8,  d. a doua rusă, 
1957, pag, 41--422, 423-491) .  - 30. 

H Marx se rferă la pretenţiile lui Ludovic Bonaparte asupra malului 
stîng al Rinului, fluviu pe care încă în secolul l XVII-lea repre
zentanţii cercurilor guvernante franceze îl considerau ca „frontieră 
naturală" a Franţei la răsărit. - 30. 

45 Tratatul de la Adrianopole - tratat de pace încheiat în septembie 
1 89 între Turcia şi Rusia după războiul din 1 828-1829, care se sol
dase cu victoria Rusiei. Potrivit acestui tratat, Rusia căpăta gurile 
Dunăii cu insulele respective, precum şi o parte considerabilă din 
litoralul estic al Mării Negre la sud de lcul unde rîul Cuban se 
varsă în mare. Turcia declara că recunoaşte autonomia Moldovei şi 
a Munteniei, acordîndu-le dreptul de a-şi alege domnitorii. Garan
tarea acestei autonomii revenea Rusiei, ceea ce echivala cu insti-
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tuirea protectoratului ţarului asupra principatelor. Guvernul Turciei 
se obliga de asemenea să recunoască independnţa Greciei, care nu 
mai era legată de Turcia decit prin obligaţia de a plăti sultanului un 
tribut anual şi să respecte prevederile tuturor tratatelor anterioare 
în ceea ce priveşte autonomia Serbiei, sancţionînd această autonomie 
printr-un firman special, - 34. 

46 Este vorba de războaiele ruso-turce din 18-1812 şi 1828-1829 şi 
de tratatele de pace de la Bucureşti (1812) şi de la Adrianopole 
(1829), încheiate după terminarea acestor războaie. Despre însemnă
tatea acestor războaie şi tratate din punctul de vedere al înfăptuirii 
independenţei Serbiei, vezi adnotările 37 şi 45. - 34. 

47 Ali din Tepelena, paşă de !anina - cîrmuitorul, de fapt  independent, 
al unei vaste regiuni din sud-vestul peninsulei Balcanice (din po
sesiunile sale făceau parte Epirul, Albnia, Macedonia de sud etc. ; 
reşedinţa sa era oraşul !anina) se aila din 1820 în stare de război 
făţiş cu sultanul. Prin acţiunile sale împotriva trupelor turceşti, el 
a contribuit într-o măsură oarecare la succesul răscoalei din Grecia, 
dar, spre deosebire de mişcarea de eliberare naţională a grecilor, lupta 
lui avea un caracter feudal separatist şi  s-a .încheiat în 1822 cu 
o infrîngere. 

Despre bătălia de la Navarino vezi adnotarea 38. 
ln legătură cu izbucnirea ostilităţilor intre Rusia şi Turcia în 

primăvara anului 1828, în august acelaşi an au sosit in sudul Greciei, 
în Moreea (Peloponez) , trupe franceze sub comanda generalului 
Maison, care, neîntîmpinînd aproape nici o rezistnţă din p artea 
trupelor turco-egiptene, au ocupat teritoriul acestei peninsule. Această 
expediţie, care fusese organizată sub pretextul ajutorării grecilor, 
urmărea să contracareze influenţa Rusiei în Balcani şi  să întăreasd! 
poziţiile Frnţei în această regiune. 

Conferinţele de la Londra ale reprezentanţilor Angliei, Rusiei şi 
Franţei au avut loc în anii 1827-1829. Negocierile se purtau în jurul 
problemei greceşti. La 6 iulie 1827 cele trei puteri au încheiat la 
Londra o convenţie care confirma protocolul de la 4 aprilie (23 mar
tie) 1826, semnat de Anglia şi de Rusia la Petersburg, prin c are se 
recunoştea dreptul la autonomie al Greciei. Ca şi protocolul, con
venţia prevedea recunoaşterea diplomatică a Greciei, precum şi o 
mediaţie armată în conflictul greco-turc. Pe această bază au fost 
trimise în apele greceşti escadrele aliate care au participat la bătă
lia de la Navarino. La conferinţele de la Londra au fost semnate şi 
alte documente cu privire la Grecia, printre care ş i  protocolul de la 
22 martie 1829, care stabilea graniţele statului grec şi  prevedea 
instaurarea monarhiei în Grecia. Dar aceste acorduri, precum şi de
mersurile Anqliei şi Franţei, care căutau să aplaneze conflictul pe 
cale diplomatică spre a evita infrîngerea Turciei în războiul ruso
turc, n-au zdruncinat poziţia intransigentă a Porţii în problema gre
cească, şi numai victoria trupelor ruseşti în campania din 1829 au 
constrins-o să facă concesii . - 34. 

48 In textul publicat în „New York Daily Tribune",  redacţia a adăugat 
la sfîrşitul articolului următoarele rinduri : „n momentul de faţă, 
datoria tuturor acelora care ar dori să ajute cauza poporului în 
Europa este să sprijine pe toate căile dezvoltarea industriei, a invă-



Anotări 599 

ţămîntului, a respectului faţă de lge şi a instinctului de libertate 
şi de independenţă în ţările creştine de sub stăpînirea Turciei. De 
aceasta depinde viitorul păcii şi al progresului în lumea întreagă. 
Dacă vrei o recoltă bună, nu trebuie să precupeţeşti eforturile pentru 
pregătirea solului şi însămînţarea lui" . - 38. 

49 „Preussisches Wochenblatt• - săptăminal german de orientare con
servatoare ; a apărut la Berlin din 1851 pînă în 1 861 . - 39. 

50 „Die Zeit" - ziar conservator german ; a apărut la Berlin dn 1851 
pînă în 1 858. - 39. 

51 „Die Presse• - cotiâian burghez austriac de orientare liberală ; a 
apărut la Viena din 1 848 pînă în 1 894 ; în anii 1861-1862, cind ziarul 
se situa pe poziţii antibonapartiste, el a publicat rticole şi corespon
denţe scrise de Marx. - 40. 

52 „L'Emancipation • - cotidian belgian, organ al cercurilor clericale 
catolice ; a fost fondat la Bruxelles în 1 830. - 40. 

53 Vezi articolul lui Marx „Atentatul împotriva lui Franz-Iosif. - Insu
recţia de la Milano. - Politica britanică. - Cuvîntarea lui Disraeli. 
- Testamentul lui Napoleon • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, ed. a doua rusă, 1957, pag. 551). - 41.  

54 Marx se referă la articolul „Victimele spionajului", publicat de 
Hirsch în numerele din 1, 8, 15 şi 22 aprilie 1 853 ale săptămînalului 
„Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zeitung•. 

„Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zeitung•- săp
tăminal fondat la New York în 1852 de reprezentanţi ai emigraţiei 
mi c-burgheze germne. Sub această denumire a apărut de la 1 8  mar
tie 1853 pînă la 1 0  mrtie 1 854. - 42. 

55 Vidocq. „Memoires" .  T.I-IV („Memorii •. Voi. I-IV) , Paris, 1 82--
1829. Patenitatea lui Vidocq nu este certă. 

A. Chenu. Ex-Capitaine des Gardes du citoyen Caussidiere. „Les 
conspirateurs. Les societes secretes. La prefecture de police sous 
Caussidiere ; Ies corps francs" (A. Chenu. Fost căpitan în gărzile ce
tăţealului Caussidiere. „Conspiratorii. Societăţile secrete. Prefectura 
poliţiei sub conducerea lui Caussidiere ; franctirorii" ) ,  Paris, 1 850. 

L. Delahodde. „La naissnce de la Republique en fevrier 1 848" 
(„Naşterea republicii în februarie 1 848"),  Paris, 1 850. 

Analiza critică a ultimelor două lucrări a fost făcută de Marx 
şi Engels într-o recenzie publicată în nr. 4 l revistei „Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch - okonomische Revue • ,  1 850 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 7, ed. a doua usă, 1956, pag. 28--294). - 42. 

56 Harvey Birch, personajul principal al romanului „Spionul" de F. Cooper, 
făcea spionaj din motive ideale, patriotice. - 42. 

57 Despre registrul proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului cen
tral al Ligii comuniştilor, confecţionat de Hirsch şi de alţi agenţi de 
poliţie din însărcinarea poliţiei prusine şi folosit de aceasta dn 
urmă ca probă a acuzării în procesul de la Colonia, se vorbeşte pe 
larg în lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
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de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, ed. a doud 
rusă, 1957, pag. 50-474). - 42. 

58 Este vorba de pamfletul lui K. Marx şi F. Engels „Marii bărbaţi ai 
emigraţiei• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, ed. a doua rusă, 
pag. 247-352) . n timpul v ieţii autorilo� săi, pamfletul nu a văzut lu
mina tiparului ; el a fost publicat pentru prima oară în 1 930, în 
limba rusă, de Institutul de marxism.leninism, după manuscrisl ră
mas de la întemeietorii marxismului. - 43. 

59 „Neue Rl1einische Zeitung. Politisch-okonomische Revue• - revistă 
fondată de Marx şi Engels în decembrie 1 849 ; şi-a încetat apariţia 
în noiembrie 1 850. Revista era organul teoretic şi politic al Ligii 
comuniştilor, fiind o continuare a ziarului „Neue Rheinische Zeitung• ,  
editat d e  Marx ş i  Engels în timpul revoluţiei din 1 84-1849. Din 
martie şi pînă jn noiembrie 1 850 au apăut în total 6 numere ale 
revistei, printre care şi un număr dublu (Q) . Revista era redac
tată la Londra şi se tipărea la Hamburg. Pe coperta revistei era 
indicat şi New York, pentru că Marx şi Engels contau că revista va 
putea fi difuzată şi printre emigrnţii germani n America. Majorita
tea materialelor ( articole, cronici, recenzii) erau scrise de Marx şi 
Engels, care asiguraseră totodată revistei colaborarea adepţilor lor 
W. Wolff, J. Weydemeyer şi G. Eccarius. Dintre lucrările întemeie
torilor marxismului au fost publicate în această revistă : „Luptele de 
clasă fa Franţa• de Marx, „Campania pntru constituţia Reichului" 
şi „Războiul ţărănesc german• de Engels, precum şi o serie de alte 
lucrări. ln lucrările publicate în această revistă, întemeietorii mar
xismului au făcut bilanţul revoluţiei din 1 848-189 şi au dezvoltat 
teoria şi tactica partidului proletar revoluţionar. Revista şi-a încetat 
apariţia din cauza îngrădirilor poliţieneşti din Germania şi a lipsei 
de mijloace materiale. - 43. 

60 Articolul „Noua maşinaţie financiară, sau Gladstone şl bănuţii" a 
fost primul din seria de articole scrise de Marx în legătură cu bu
getul guvernului de coaliţie, prezidat de Aberdeen, şi publicate de 
el în „People"s Paper• paralel cu articolele cu aceeaşi temă scrise 
pentru „New York Daily Tribune•.  

„The People's Paper• - săptămînal cartist, fondat în mai 1852 
la Londra de către E. Jones, unul dintre conducătorii cartismului 
revoluţionar, prieten al lui Marx şi Engels. Dm octombrie 1852 pînă 
în decembrie 1 856 au colaborat la acest zir Marx şi Engels, ajutînd 
totodată şi la redactarea lui. ln afară de articolele scrise pentru 
„People's Paper• ,  ziarul acesta retipărea principalele articole publi
cate de Marx şi Engels n „New York Daily Tribune•. In această 
perioadă, „People's Paper" apăra în mod consecvent interesele clasei 
muncitoare şi propaga ideile socialismului. Apropierea lui Jones de 
radicalii burghezi a avut ca urmare Îlcetarea colaborării lui Marx 
şi Engels la „People's Paper• şi ruperea temporară a legăturilor lor 
cu Jones. Jn iunie 1 88 ziaul a trecut în mîinile unor oameni de 
afaceri burghezi. - 46. 

61 Majoritatea datelor cuprinse în tabelul de faţă au fost luate de Marx 
din lucrarea : W. Cobbett. „Paper against Gold" (, ,Banii de hîrtie 
împotriva aurului"), Londra, 1 828, pag. 21-25. 
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In taibelul lui Cobbett, c a  n al începerii domniei reginei Ana fi
gurează anul 1701 , în conformitate cu calendarul care era în vigoare în 
nglia înainte de 1752 şi potrivit căruia anul nou începea la 25 mar
tie (după stilul nou, anul inceperii domniei ei este anul 1702). In 
partea a doua a tabelului („Cheltuielile statului " ) .  în textul articolului 
publicat în „People's P aper" suma cheltuielilor statului pe 1809 
(82.027.288 I. st.) a fost trecută din greşeală ca sumă a cheltuielilor 
lui pe 1801 .  In ediţia de faţă a fost restabilită cifra corespunzătoare 
acestui an, indicată Îl lucrarea lui Cobbett. - 46. 

62 Din cuvîntarea rostită de Disraeli [n Camera comunelor la 8 aprilie 
1853 cu prilejul dezbaterii bugetului prezentat de Gladstone. - 47. 

63 Compania Mărilor Sudului a fost fondată în nglia pe la 1712, avînd 
ca obiect fictiv comerţul cu America de Sud şi cu insulele din Ocea
nul Pacific ; obiectul ei adevărat era specula cu titluri de stat. Ob
ţinînd din partea guvemului o serie de privilegii şi drepturi de mo
nopol, printre care şi dreptul de a emite hîrtii de valoare în numele 
statului , Compania Mărilor Sudului a desfăşurat o vastă activitate 
de speculă, care s-a soldat în 1720 cu falimentul ei. Activitatea com
paniei a contribuit la sporirea datoriei publice a ngliei. - 48. 

64 n prima ediţie rusă a Operelor lui K, Marx şi F. Engels, acest articol 
a fost publicat incomplet. Partea din text care coincide cu textul 
articolului lui Marx „Noua maşinaţie financiară, sau Gladstone şi 
bănuţi i • ,  publicat în ,.People's Paper" ,  a fost omisă (vezi volumul 
de faţă, pag. 5�58, de a cuvintele : „1 .  Fiecare 100 I. st. . .•  pînă la 
cuvintele : „Situaţia guvenului de coaliţie„. " ) .  - 52. 

65 n conformitate cu procedura în vigoare în parlamentul englez, la 
discutarea unor probleme importante Camera comunelor se declară 
întrunită în şedinţă plenară în calitate de comitet. (Committee of the 
whole House) ; in asemenea şedinţe indatoririle de preşedinte 
(Chaiman of the Committees) sînt îndeplinite de una dintre persoa
nele trecute pe lista de preşedinţi, anume desemnată în acest scop 
de şpicherul Camerei comunelor. - 52. 

66 Este vorba de dezbaterea care a avut loc în Camera comunelor în 
februarie-martie 1853 în legătură cu sistemul de învăţămînt din co
l egiul catolic de la Maynooth (Irlanda). Acest colegiu a fost înfiinţat 
în 1846 cu scopul de a atrage de partea claselor dominante din 
nglia clerul catolic irlandez şi de a slăbi astfel mişcarea de eli
berare naţională din Irlanda. - 59. 

i7 Marx citează din articolul lui E. Jones „Prietenul poporului • ,  pu
blicat în „People's Paper• din 16 aprilie 1853. - 61.  

68 Brigada irlandeză - fracţiunea deputaţilor irlandezi dn p arlamentul 
Marii Britanii. In dceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea, mulţi 
dintre membrii ei erau reprezentanţii aripii conciliatoare, de dreapta 
a mişcării naţionale, aripă care exprima interesele vîrfurilor bur
gheziei irlandeze, interesele proprietarilor funciari şi ale cercurilor 
clericale c atolice. n acelaşi timp făceau parte din rindurile ei şi 
unii liberali irlandezi, care se sprijineau pe arendaşii instăr;ţi. In 
condiţiile echilibrului care e staibilise între torii şi whigi, brigada 
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irlandeză şi adepţii şcolii din Manchester aveau posibilitatea să 
schimbe raportul de forţe din prlament, să influenţeze desfăşurarea 
luptei parlamentare şi să decidă uneori soarta guvenului. - 61.  

69 Şcoala din Manchester - curent economic care exprima interesele 
burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, mi· 
litau p entru libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în 
viaţa economică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor era la 
Manchester, unde în frntea acestei mşcări se aflau doi fabricanţi 
de textile, Cobden .şi Bright, care în 138 au organizat Liga împo
triva legilor cerealelor. n deceniile al 5-lea şi al 6-lea, liber-schim
biştii au format o grupare politică aparte, care a intrat mai tîrziu în 
partidul liberal din Anglia. - 61.  

70 Printre „impozitele pe cunoştinţe• („Taxes on Knowledge") se nu
mărau în Anglia : impozitul e anunţuri, taxa de timbru pe ziare şi 
impozitul pe hîrtie. - 61.  

71  După lovitura de stat bonapartistă de la 2 decembrie 1851 lin Franţa, 
Palmerston, pe atunci ministu de extene al Angliei, într-o convor
bire cu ambasadorul Franţei la Londra a declarat că aprobă acţiu
nile uzurpatoare ale lui Ludovic Bonaparte (Marx îl numeşte pe 
acesta din urmă „eroul de pe platoul Sa tory", făcînd aluzie la revista 
militară care a avut loc în toana anului 1850 pe platoul Satory, în 
apropiere de Versailles, şi pe care Ludovic Bonaparte voia s-o trans
forme într-o demonstraţie bonapartistă) . Deoarece a făcut aceste de
claraţii fără asentimentul celorlalţi membri ai cabinetului whig, el a 
trebuit să-şi prezinte demisia în decembrie 1 851,  deşi în principiu gu
venul englez era de acord cu punctul lui de vedere. Palmerston a 
fost primul în Europa care a recnoscut regimul bonapartist n 
Franţa. Deţinînd portofoliul internelor în guvernul Aberdeen, format 
în decembrie 1852, Palmerston a fost inspiratorul prigoanei judiciare 
şi poliţieneşti şi al campaniei calomnioase de presă dezlănţuite îm
potriva emigranţilor politici germani, maghiari, italieni etc. care tră
iau în Anglia. Corespondenţa emigranţilor era perlustrată, iar activi
tatea şi planurile lor deveneau cunoscute poliţiei din Austria şi din 
celelalte ţări reacţionare de pe continent datorită informaţiilor co
respunzătoare pe care acestea din urmă le primeau de la ministerul 
de intene al Angliei. Agenţii de poliţie străini primeau tot concursul 
în organizarea spionării emigranţilor. Palmerston îşi camufla acţinile 
contrarevoluţionare sub paravanul unei frazeologii făţarnice pe tema 
ataşamentului său faţă de principiile cnstituţionale şi democratice. 
- 62. 

72 Regele Francisc I l Franţei, după infrîngerea suferită în 1525 lingă 
Pavia în războiul dus împotriva lui Carol al V-lea, reqele Spaniei şi 
împăratul Germaniei, intr-o scrisoare trimisă din captivitate mamei 
sale, scria că „totul e pierdut, afară de onoare". - 62. 

73 Marx se referă Ia „Allgemeine Enzyclopădie der Wissenschaften und 
Kunste• („Enciclopedia generală a ştiinţelor şi artelor" ) ,  a cărei edi
tare fusese începută de oamenii de ştiinţă germani J. S. Ersch şi 
J. G. Gruber în 1818. fo 180, cînd a fost terminată tipărirea ei, enci
clopedia număra 167 de volume. - 62. 
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7 4 Publicind acest articol, redacţia ziarului 11New York Daily Tribune• 
a publicat în legătură cu el, în acelaşi număr al ziarului (din 6 mai 
1853), următoarea notă redacţională : „In articolul d-rului Marx, co
resplldentul nostru de la Londra, articol pe care îl publicăm în nu
mărul de fată al ziarului «Tribune», cititoii noştri vor găsi o analiză 
măiastră a bugetului prezentat de d-l Gladstone şi a poziţiei pe care 
au adoptat-o faţă de acest buqet p artidele existente astăzi în nglia. 
N-am întilnit nicăieri o critică mai iscusită la adresa acestui buget 
şi a -autorului lui şi  nici nu presupunem că ceva asemănător ar putea 
să apară" .  

I n  prima ediţie a Operelor lui K. Marx ş i  F. Enqels articolul a 
fost publicat incomplet, fără partea referitoare la subtitlurile : „D� 
zordini la Constantinopol. - Mania spiritismului in Germania". - 72. 

75 Este vorba de protocolul de la Londra din 8 mai 1 852 cu privire la 
integritatea monarhiei daneze, semnat de reprezentanţii Rusiei, Aus
riei, Angliei, Franţei, Prusiei şi Suediei, împreună cu reprezentanţii Da
nemarcii. La baza acestui acord a fost pus protocolul adoptat la 4 iulie 
1 850 de către sus-menţionaţii participanţi la Conferinţa de la Londra 
(cu excepţia Prusiei), protocol care a statornicit principiul indivizi
bilităţii posesiunilor coroanei daneze, inclusiv ducatele Schleswig şi 
Holstein. In protocolul de la Londra, împăratul Rusiei (în calitatea 
sa de urmaş al lui Karl-Peter-Ulrich, duce de Holstein-Gottorp, care 
a domnit în Rusia sub numele de Peru al IJ-lea) a fost menţionat ca 
unul dintre pretendenţii legitimi la tronul danez, care au renunţat la 
drepturile lor în favoarea ducelui Christian de Glilcksburg, procla
mat în consecinţă moştenitor al regelui Frederic al Vll-lea. Prin 
aceasta s-a creat un precedent pentru pretenţiile ţarilor ruşi la tro
nul danez în cazul stingerii dinastiei von Glilcksburg. - 72. 

76 Marx se referă la încercările inreprinse de p apă în 1 850 de a numi 
episcopi catolici în nglia, ceea ce a provocat Împotrivirea bisericii 
anglicane şi a guvenului englez. In 1 851 a fost votată o lege prin 
care numirile făcute de pap ă  au fost declarate nule şi neavenite. - 72. 

77 „Frankfurter Jounl• - cotidian burghez german, care a apărut la 
Frankfurt pe Main din secolul al XVll-lea pină în 1903. - 72. 

78 a începutul deceniului al 6-lea al scolului trecut, mania spiritismu
lui luase o mare răspindire în Germania. - 72. 

79 Marx citează, cu unele schimbări, prima propoziţie din următorul pa
saj al broşurii lui Sieyes „Ce este starea a treia ?" („Qu'st-ce que le 
tiers-etat ?") ,  apărută în 1789 în ajunul revoluţiei burgheze franceze : 
„Ce este starea a treia ? - Totul. - Ce a fost ea sub raport politic 
pină acum 1 - Nimic. - Ce vrea ea ? - Să fie ceva" . - 75. 

80 Printing-house-square - piaţă din Londra unde îşi are sediul redac
ţia cenrală a ziaului „Times• . - 76. 

81 Mayfairienii, sau radicalii din Mayfair aşa era supranumit grupul 
pseudoradicalilor (Molesworth, B. Osborne şi alţii), care în realitate 
reprezentau partea aristocraţiei engleze care ccheta cu cercurile de
mocratice. Cuvintul „mayfairieni" provine de la denumirea unuia din-
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tre cele mai elqante cartiere ale Londrei, crtierul Mayfair, care e 
locuit de aristocraţi. - 80. 

82 Este vorba de poziţia reacţionară a guvernului de coaliţie Aberdn 
şi în special de cea a ministrului de interne al acestui guvern, Pal
merston, faţă de emigranţii politici care trăiau în Anglia şi de servi
ciile pe care guvernul le aducea poliţiei din Austria şi din alte ţări 
în lupta împotriva mişcării democratice revoluţionre (vezi adiota
rea 71 ) .  - 80. 

83 In conformitate cu procedura în vigore în prlmentul englez la 
dezbaterea unor probleme importante în legătură cu acoperirea chel
tuielilor statului, Camera comunelor se declară întrunită în calitate 
de comitet pentru căutare de mijloace (Committee of Ways and 
Means) . Este unul di<ntre cazurile ln care Camera comunelor se în
trneşte în şedinţa plenară în calitate de comitet (vezi adnotarea 
65) . - 82. 

84 Publicînd acest articol al lui Marx, redacţia ziarului ,,New York Daily 
Tribune• i-a adăugat o parte dintr-n alt articol (despre evenimentele 
din Elveţia) trimis de Marx la New York şi care fusese scris de 
Engels. Acest din urmă articol a fost publicat în ziaul „Tribune• sub 
semnătura lui Marx şi sub titlul „Situaţia politică a Rpublicii el
veţiene• (vezi articolul următor din volumul de faţă, pg. 94) . In 
ediţia de faţă, ambele articole se tipăresc aşa m au fost publicate 
în ziarul „Tribune• .  - 90. 

85 Este vorba de articolul „Procesul recent de la Colonia" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 41 --22). Articolul 
a fost scris de Engels la rugămintea lui Marx, care tn timpul acela 
lucra la pamfletul „Dezvăluiri asupra procesului comniştilor de la 
Colonia•, şi a fost publicat în zirul „Tribune• sub semnătura lui 
Marx, deoarece Engels nu era un corespondent oficial al ziaului. 
- 90. 

86 Marx se referă, probabil, la un articol care n-a fost publicat în „New 
York Daily Tribune• şi care n-a ajuns pînă la noi. - 92. 

87 Sonderbund - alianţă separată, încheiată în 183 de şapte cantoane 
elveţiene catolice, economiceşte <Înapoiate, cu scopul de a împiedica 
înfăptuirea unor prefaceri burgheze progresiste în Elveţia şi de a 
apăra privilegiile bisericii şi ale iezuitilor. Hotărîrea dietei elveţiene 
din iulie 1847 cu privire la dizolvarea Sonderbund-ului l-a determinat 
pe acesta să înceapă, în noiembrie acelaşi n, ostilităţile împotriva 
celorlalte ca<ntoane. La 23 noiembrie 1847 armata Sonderbnd-ului a 
fost bătută de tupele guvenului federal. Elementele s ep ratiste reac
ţionare din rîndurile clerului catolic şi ale păturii patriciene de la 
oraşe, care s tătuseră în fruntea Sonderbund-ului, au încercat d e  r
petate ori, şi după înfrîngerea acestuia, să împiedice înfăptuirea re
formelor liberale şi să acapareze puterea în diferite cntoane, folosind 
în acest scop partea conservatore, înapoiată, a ţărănimii. - 92. 

�s După ce a apărut în „New York Daily Tribune•,  articolul „Situaţia 
politică a Republicii elveţine• a fost publicat în limba germană, u 
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unele mici presurtări, sub titlul „Elveţia •, în numerele din l şi 4 
iunie 1 853 ale ziarului „Die Reform" din New York. După aceasta 
ziarul a continuat să publice, în traducere sau în rezumat, o serie 
de articole publicate de Marx în „Tribune" .  ln această acţiune de 
popularizare în coloanele ziaului „Die Reform " a articolelor publi
cate de Marx în „Tribune•, rolul principal l-au avut J. Weydemeyer 
şi A. Cluss, a.îndoi foşti membri ai Ligii comuniştilor. 

„Die Reform" - ziar american, organ al Ligii muncitoreşti ame
ricane, formată în majoritate din muncitori emigrnţi germani ; a 
apărut în limba germană, la New York, de la 5 martie 1853 pină la 
26 aprilie 1854, la început ca ziar săptămînal, apoi ca bisăp
tămînal, iar de la 15 ctombrie 1 853 zilnic. Unul dintre redactorii 
gazetei a fost prietenul şi tovarăşul de luptă al lui Marx, Joseph 
Weydemeyer, sub a cărui influenţă ziarul a păstrat mult timp n 
caracter radical. In coloanele lui se retipăreau dseori articole pu
blicate de Marx şi Engels în „New York Daily Tribune" .  Marx căuta 
să asigure acestui ziar colaborarea unor adepţi ai săi (Eccarius, Pie
per, Dronke). n artivitatea ziaului se făcea simţită şi illfluenta ele
mentelor mic-burgheze din redacţie, influentă care a devenit precum
pănitoare la sfirşitul existentei lui. - 94. 

89 Este vorba de Congresul de la Viena (septembrie 1814-iunie 18 151 . 
La 20 martie 1815 marile puteri participante la congres au semnat 
declaraţia cu privire la garntarea „neutralităţii veşnice• a Elveţiei. 
- 94. 

90 Conflictul dintre Franţa şi !Elveţia a avut loc în decembrie 1851-ia
nuarie 1 852 în lgătură cu cererea lui Ludovic Bonaparte ca Elveţia 
să expulzeze pe emigranţii republicani francezi adversari ai loviturii 
de stat din 2 decembrie 1851. Guvenul Elveţiei, care pe vremuri, în 
1 836, fusese supus la amennţări însoţite de demonstraţii militare din 
partea monarhiei din iulie pentru că oferise azil emigranţilor fran
cezi, printre care se afla şi Ludovic Napoleon însuşi, a fost silit, ca 
şi în 1 836, să facă concesii serioase. 

Neuchâtel (denumirea germnă : Neuenburg) - canton elveţian 
care se afla totodată sub suzeranitatea monarhiei prusiene. n urma 
revoluţiei burgheze din februarie 1848, Neuchâtel a fost proclamat 
republic ă  independentă de Prusia. In leqătură cu aceasta a izbucnit 
un conflict grav între Prusia şi Republica Elveţiană, care a durat 
pină în 1857, cînd numai datorită amestecului diplomatic al altor 
state, in special al Franţei, regele Prusiei a fost nevoit să renunţe la 
pretenţiile sale asupra cantonului Neuchâtel. 

In 1 853 a izbucnit intre Austria şi Elveţia un conflict în legătură cu 
azilul acordat de cantonul elveţian Tessn participanţilor la mişcarea 
de eliberare naţională italiană care emigraseră în Elveţia din re
giunile italiene aflate sub stăpînirea Austriei, mai ales din Lombardia, 
după insurecţia neruşită de la 6 februarie 1853 din Milano. - 95. 

91 Vezi articolul lui Engels „Războiul civil din Elveţia", publicat la 14 
noiembrie 1847 în „Deutsche-Brisseler-Zeitung•, care din toamna 
anului 1847 era de fapt organul Ligii comuniştilor, condusă de Marx 
ş1 Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 
1958, pag. 392-39) . - 95. 
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92 In 1851 a izbucnit în China o mişcare de eliberare antifeudală, cre 
a luat caracterul unui mare război ţărănesc. lncepută la sud, în pro
vincia Hunsi, ea s-a întins apoi în provinciile centrale, cuprinzînd 
aproape întreaga regiune a cursului inferior şi mijlociu al fluviului 
lanţzî. In cursul r.zboiului, răsculaţii au întemeiat „Statul ceresc al 
marii prosperităţii" („Taipin tian-go " ) ,  cu capitala la Nanchin ; după 
denumirea statului, întreaga mişcare a fost denumită mişcarea tai
pină. Taipinii nimiceau pe feudalii manciurieni care dominau în China, 
desfiinţau brurile, lichidau marea proprietate feudală. Mişcarea a 
căpătat şi o nunţă religioasă, lucru caracteristic pentru o mişcare 
ţărănească, mai ales în Orient, dind astfel o lovitură preoţimii bu
diste şi mănăstirilor, care erau reazemul dinastiei manciuriene. Re
voluţia talpină,  care a pus bazele luptei largi a poporului chinez im· 
potriva orînduirii feudale şi a cotropitorilor străini, nu a fost însă 
în stare să lichideze modul de producţie feudal în hina. 111 statul 
taipin s-a format o pătură feudală proprie care tindea spre un com
promis u clasele stăpînitoare, ceea ce a fost una dintre cauzele de
c ăderii acestei mişcări. Lovitura principală împotriva revoluţiei a fost 
dată prin intervenţia făţişă a ngliei, S.U.A. şi Franţei (la început 
aceste puteri au dat ajutor dinastiei manciuriene, camuflîndu-se sub 
paravanul „neutralităţii" ) .  ale căror forţe armate impreună cu tru
pele feudalilor chinezi au înnăbuşit în 184 răscoala talpină. - 102. 

93 Este vorba de primul război „al opiului" (1 839-1842) - război de 
cotropire dus de Anglia împotriva Chinei şi care a însenat începu
tul transformării Chinei într-o tară semicolnială. Ca pretext pentru 
începerea războiului a servit faptul că autorităţile chineze au distrus 
la Canton nişte stocuri de opiu care aparţineau unor comercianţi 
străini. Profitînd de înfrîngerea Chinei feudale, înapoiate, colonialiştii 

englezi i-au impus tratatul de pace spoliator de la Nanchin (29 august 
1 842) , care prevedea deschiderea unui număr de cinci p o.rturi pentru 
comerţul englez {Cnton, Amoi, Fucijou, Nimbo, Şanhai), trecerea 
insulei Honcong .în „posesiunea veşnică" a Angliei şi plata de către 

China a unei contribuţii enorme. Printr-un protocol adiţional încheiat 
în 1843, China s-a obligat de asemenea să acorde străinilor dreptul 
de exteritorialitate. - 104. 

94 Este vorba de descoperirea unor bogate zăcăminte de aur în Cali
fornia în 1848 şi în Australia în 1851, descoperire care a avut o mare 
înrîurire asupra dezvoltării economice a ţărilor din Europa şi din 
America. - 105. 

95 La începutul secolului al XVII-iea, China a �nceput să fie amenin
ţată de triburile manciuriene unite (care, la fel ca şi ppulaţiile tiurco
mongole, se mai numeau şi tătari, după denumirea ·unuia dintre tri
burile mongole care trăia în nord-estul Mongoliei şi Manciuriei pe 
vremea creării imperiului lui Ginghiz-han) . Năvălirea manciurienilor a 
dus la instaurarea în China a dominaţiei dinastiei mnciuriene Ţin 
( 1 644-1 912). Cucerirea Chinei de către manciurieni, care a întimpinat 
din partea poporului chinz o rezistenţă înverşunată, purtînd pînă în 
1683 caracterul unei lupte armate făţişe, a fost înlsnită de criza sta
tului feudal de sub dominaţia celor din urmă împăraţi din dinastia 
Min şi de trecerea în lagărul uceritorilor a unei părţi din nobilimea 
chineză, inspăimîntată de mişcările ţărneşti. - 108. 
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96 n prima ediţie a Operelor lui K. M�rx şi F. Engels, acest articol a 
fost publicat incomplet, fără partea rferitoare la subtitlurile „Situa
ţia din Olanda. - Danemarca. - Conversiunea datoriei publice bri
tanice". - 1 1 1. 

97 „Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" („Noua gazetă re
nană. Organ al democraţiei") - a apărut zilnic sub conducerea lui 
Marx, la Colonia, de la 1 iunie 1 848 pînă la 19 mai 1849. Din redac
ţie făceau parte : Engels, precum şi W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, 
E. Dronke, F. Freiligrath şi H. Biirgers. 

Ca organ de luptă al aripii proletare a democraţiei, „Noua gazetă 
renană" a avut rolul de educator al maselor populare, ridicîndu-le la 
luptă impotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care precizau 
poziţia gazetei în problemele fundamentale ale revoluţiei din Ger
mnia şi din Europa, erau scrise, de rgulă, de Marx şi Engels. 

Poziţia hotărîtă şi intransigentă a gazetei, internaţionalismul 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-monarhice 
şi liberale-burgheze, precum şi a unor persecuţii n partea guver
nului, c are s-au înteţit mai ales după lovitura de stat contrarevolu
ţionară care a avut loc în Prusia în noiembrie-decembrie 1 848, 

fn pofida prigoanei şi a şicanelor poliţieneşti, „Noua gazetă re
nană" a apărat cu mult curaj intersele democraţiei revoluţionare, 
interesele proletariatului. n mai 149, în condiţille ofensivei gene
rale a contrarevoluţiei, guvernul pusian, profitînd de faptul că Marx 
nu obţinuse cetăţenia prusiană, a dispus expulzarea lui din Prusia. 
Expulzarea lui Marx şi represaliile împotriva celorlalţi redactori ai 
„Noii gazete renane• au dus la încetarea apariţiei ei, Ultimul număr 
al ziarului „Noua gazetă renană", nr. 301 , tipărit în roşu, a apărut la 
19  mai 1849. 1n articolul de adio către muncitori, redactorii zi1rului 
au declarat că „ultimul lor cuvint va fi întotdeauna şi pretutindeni : 
eliberarea clasei muncitoare ! " .  - 1 1 1. 

98 „The Observer• - săptăminal englez de orientare conservatoare ; 
a apărut la Londra cu [ncepere n 1791. - 1 13. 

99 Downing Street - stradă din centrul Londrei lde se flă reşedinţa 
oficială a guvernului, 

Cele trei preziden/ii - porivit împărţirii adinistrative a Indiei 
britanice, denuirea teritoriilor Bengalului, Bombayului şi Madrasu
lui, care erau condu.e de guvernatori numiţi de Compania lndiilor 
orientale. Prin actul din 1 773 cu privire la guvernarea Indiei, guver
natorul Bengalului a fost ridicat la rangul de guvernator general al 
tuturor posesiunilor engleze din India. - 1 14. 

1 00 Este vorba de Asociaţia pentru reforme în Indiile orientale, înteme
iată de liber-schimbistul John Dickinson in martie 1853. - 1 14. 

1 0 1  Vechiul litigiu dinre biserica greco-ortodoxă şi biserica romano-ca
tolică cu privire la dreptul de a dispune de aşa-zisele „locuri sfinte• 
din Ierusalim şi B etleem (Palestina) a fost pus din nou pe tapet în 
1 80, din iniţiativa lui Ludovic Bonaparte, şi a luat rnd proporţiile 
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unui mare conflict diplomatic între Rusia ţaistă, care apăra privile
giile clerului ortodox, şi Franţa, care era de p artea catolicilor. Pen
tru ambele părţi, acest litigiu nu era decît un mijloc de luptă pntru 
hegemonie in Orientul apropiat. Guvernul turc, care şovăia, cedase 
la început cererilor franceze, dar la 4 mai 1853, în timp ce Menşikov 
se afla în Turcia, a fost nevoit să consimtă să garanteze drepturile şi 
privilegiile speciale ale bisericii ortodoxe (firmanul respectiv a fost 
emis de sultan o lună mai tîrziu). n acelaşi timp, sultanul, sprijinit 
de ambasadorii Angliei şi Franţei, a respins cererea lui Nikolai I de 
a fi recunoscut ca protector al populaţiei ortodoxe din Imperiul o to
mn. - 1 15. 

I 02 „Journal des Debats• - denumirea prescurtată a cotidianului bur
ghez francez „Journal des Debals poliliques et litleraires• ; a fost 
fondat la Paris în 1 79. ln perioada monarhiei din iulie a fost n 
ziar guvernamental, organ al burgheziei orleaniste. In timpul revo
luţiei din 1848 a exprimat vederile burgheziei contrarevoluţionare, al 
aşa-zisuli partid al ordinii. După lovitura de stat din 1851 ,  organ al 
opoziţiei orleaniste moderate. 11 citatul pe caie Marx l-a reprodus 
din acest ziar în articolul de faţă este greşit aiătat că înmînarea ul
timatumului de către Menşikov a avut loc la 7 mai ; în realitae ea 
a avut loc la 5 ai 1 853. - 1 15. 

I 03 Tratatul de la Kuciuk-Kainargi - tratat de pace încheiat între Ru
sia şi Turcia la 21 (10) iulie 1774, ca urmare a victoriei Rusiei în 
războiul ruso-turc din 1768-1774. Prin efectul acestui tratat, Rusia a 
căpătat o parte din litoralul nordic al Mării Negre între Bugul de sud 
şi Nipru împreună cu cetatea Kinbun, precum şi Azovul, Kerciul şi 
Eni-Kale, obţinînd totdată recunoaşterea independenţei Crimeii, ceea 
ce a înlesnit ulterior alipirea ei de Rusia. Vasele de comerţ ale Ru
siei au obţinut dreptul de liberă navigaţie prin Bosfor şi Dardanele. 
In ncelaşi timp, sultanul Turciei se obliga să acorde o serie de pri
vilegii bisericii greco-ortdoxe ; printre altele articolul 14 prevedea 
dreptul de a zidi o biserică ortodoxă la Costantinopol. - 1 15. 

I 04 Este vorba de faptul că în 1853 Austria a upt legăturile diplomatice 
cu Piemontul (Sardinia) din cauza ocrotirii acordate de autorităţile 
din Piemont emiqranţilor din Lombardia (care se afla sub dominaţia 
Austriei) care participaseră la mişcarea de eliberare naţională din 
1 84--1849 şi la insurecţia din Milano de la 6 februarie 1853. - 1 1 8. 

I 05 „Revolu tions de Paris" - săptămînal democratic-revoluţionar ; a 
apărut la Paris n iulie 1 789 pînă în februarie 1794. - 1 18. 

I 06 După proclamarea lui Ludovic Bonaparte ca impărat al francezilor în 
decembrie 1852, Nikolai I, de comun acord cu curţile Austriei şi Pru
siei, a folosit în mesaj ele adresate acestuia expresia ,,sire şi bun 
prieten• ,  în locul formulei „sire şi frate scump " ,  folosită de obicei 
între monarhii „lgitimi" ,  intitulindu-1 totodată nu „împăratul Na
poleon al LII-lea •, ci „împăratul Ludovic Bonaparte•.  Contrar înţe
legerii stabilite, curţile Austriei şi Prusiei au folosit în mesajele lor 
către împăratul Franţei formula uzuală, dar şi ele, subliniind nece
sitatea de a respecta hotărîrile Congresului de la Viena, făceau aluzie 
la caracterul nelegitim al domniei lui Ludovic Bonaparte, deoarece 
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actele Congresului de la Viena interziceau dinastiei Bonaparte să 
ocupe tronul Franţei. - 1 18. 

1 07 „La Patrie• - cotidian frncez, fondat în 1841 ; n 1850 exprima inte
resele monarhiştilor niiţi, grupaţi în aşa-zisul partid al ordinii ; după 
lovitura de stat din 2 decembrie 1851 a devenit ziar bonapartist. - 1 1 9. 

1 08 „La Presse• - cotidian burghez, a apărut la Paris cu începere din 
1836 ; în 1848-1849, organ al republicanilor burghezi, mai tîrziu or
gn antibonapartist ; redactor al acestui ziar a fost Emile de Girar
din. - 1 19. 

I 09 Biukdere - localitate de vilegiatură pe malul Bosforului în apro
piere de Constantinopol ; aici se aI!a rşedinţa de vară a ambasadei 
ruse din Turcia. - 1 19. 

1 1 0 „Le SiecJe• - cotidian francez care a .apărut la Paris din 1 836 pînă 
în 1939. ln deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea, oglindea păre
rile acelei părţi din mica burghezie care se limita la revendicarea 
unor reforme constituţionale moderate 1 în deceniul al 6-lea, ziar re
publican moderat. - 1 19. 

1 1 1  n prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, acest ar
ticol a fost publicat fără primele două alneate. - 125. 

1 1 2  Articolul care conţine faptul menţionat aici n-a fost găsit în „New 
York Daily Tribune" .  - 125. 

1 1 3 Este vorba de „Allgemeine Zeitung•, cotidian reacţionar german, 
fondat în 1798 ; între 1810 şi 1 882 a apăut la Augsburg. - 126. 

1 1 4  Este vorba de volumul al 6-lea al lucrării lui E. F. Beaumont-Vassy 
„Histoire des Etats europeens depuis le Congres de Vieme", t. 16 
(„Istoria statelor europene în p erioada de după Congresul de la 
Viena" , voi. 1-6). Paris, 1843-1853, volum care a apărut în 1853 sub 
titlul : „Empire Russe" („Imperiul rus" ) .  Citatul care urmează în ar
ticol este luat de Marx din pag. 3--347 a acstui volum. - 127. 

1 1 5  Este vorba de partea a LI-a („The Danish succession ") a secţiunii 
„Nordul" („The North")  a broşurii lui D. Urquhart „Progress of Rus
sia n the West, North and South" (,,Inaintarea Rusiei spre vest, nord 
şi sud") . Articolul promis de Marx n-a apăut în „New York Daily 
Tribune" . - 128. 

1 1 6 Adepţii lui Wesley, sau metodiştii - sectă religioasă fondată în se
colul al XVIII-iea în Anglia de John Wesley. La sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea, această sectă s-a despărţit de biserica anglicană şi, ca una 
dintre variantele protestantismului, a căpătat o largă răspîndire în 
S.U.A. şi în Canada. O trăsătură esenţială a sectei adepţilor lui 
Wesley este obligativitatea de a îndeplini rguros şi metodic ritualu
rile religioase şi celelalte prescripţii ale bisericii. - 130. 

1 1 7  n articolul de fată, Marx a folosit cîteva idei expuse de Engels în 
scrisoarea pe care i-a trimis-o la 6 iunie 1853. n prima ediţie rsă a 

89 - M a rx-Engels, Opere, voi. 9 
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Operelor lui K, Marx şi F. Engels, acest articol a fost tipărit fără pri
mele două alineate. - 135. 

1 1 8  Religia Lingamului - cultul divinităţii Şiva, răspîndit mai ales în 
rîndurile sectei din India de sud a lingaiţilor (de la „lingau - em
blema lui Şiva) . una dintre sectele hinduismului, ale căror dogme nu 
recunosc deosebirile de castă şi resping posturile, aducerea de j ertfe 
şi pelerinaj ul. 

Juggernaut - incarnarea lui Vişnu, una dintre cele mi înalte 
divinităţi hinduse. Cultul lui Juggernaut se distingea printr-un ritual 
neobişnuit de pompos, ca .şi printr-un fanatism religios extrem, care 
se manifesta prin autoflagelare şi prin sinucideri ale credincioşilor. 
ln zilele srbătorilor mari, unii dintre credincioşi se aruncau sub ro
ţilele carului care ducea statuia lui Vişnu-Juggernaut. - 135. 

1 1 9 Mogoli - cuceritori de origine tiurcă ; au năvălit in India la înce
putul secolului al XVI-iea, venind din partea răsăriteană a Asiei cen
trale, şi au întemeiat în 1526, în India de nord, imperiul Marilor Mo
goli (aşa se numea dinastia domnitoare a acestui imperiu) .  ln ochii 
contemporanilor, fondatorii imperiului mogol erau urmaşii direcţi ai 
cuceritorilor mongoli din timpul lui Ginghiz-han, de unde şi denu
mirea de „mogoli u .  Statul întemeiat de mogoli a luat o extindere con
siderabilă, supunîndu-şi, pe la mijlocul secolului al XVII-iea, cea mai 
mare parte din India şi o parte din Afganistan, Dar în urma răscoa
lelor ţărăneşti şi a creşterii împotrivirii pe care popoarele Indiei o 
opuneau cuceritorilor musulmani, precum şi datorită neîncetatelor 
lupte intestine şi  accentuării tendinţelor feudale-separatiste, imperiul 
Marilor Mogoli a început să decadă şi, în prima j umătate a secolului 
al XVIII-iea, s-a destrămat efectiv, 

Heplarhie - termen folosit în istoriografia engleză pentru desem
narea orînduirii politice a nqliei la începuturile evului mediu, cînd 
ţara era împărţită în şapte regate anglo-saxone (sec. VI-VIII) ; Marx 
folosşte prin analogie acelaşi termen pentru a desemna fărîmiţarea 
feudală a Deccanului (India centrală şi de sud) inainte de cucerirea 
lui de către musulmani. - 136. 

1 20 Insula Salseta, situată la nord de Bombay, era renumită prin cele 
109 temple budiste construite în peşteri. - 136. 

1 2 1  „Laissez faire, Jaissez aller• - dviza economiştilor liber-schimbişti 
burghezi, adepţi ai libertăţii comerţului şi al neamestecului statului 
în sfera relatiilor economice. - 131. 

1 22 Marx citează o dare de seamă a comitetului Camerei comunelor, pu
blicată în 1812 ; citatul se găseşte reprodus în cartea : G. Campbell. 
„Modern India : a Sketch of the System of Civil Government• („In
dia contemporană : O schiţă a sistemului de guvernare civilău) . Lon
dra, 1852, pag. 8-85. - 139. 

1 13 „The Globe" - denumire prescurtată a ziarului de seară englez „The 
Globe and Travelleru,  care apare la Londra cu incepere din 1803 ; or
gan al whigilor ; în perioadele cînd whigii au fost la cîrma statului, 
ziar quvernamental ; incepînd din 1866, organ al conservatorilor. 
- 142. 
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1 24 Legea u privire la ziua de muncă de 10 ore, aplicabilă numai ado
lescenţilor şi femeilor, a fost adoptată de parlamentul englez la 8 iu
nie 1847, Lgea pentru interzicerea retribuirii în mărfuri a muncii 
prestate de muncitori a fost adoptată în 1831 .  ln practică însă nume
roşi fabricanţi ignorau aceste legi. - 143. 

1 25 Este vorba de legea cu privire la uniuni, sau lgea cu privire la 
coaliţiile muncitoreşti, adoptată de parlamentul englez în 1 825. Le
gea a confirmat abrogarea interzicerii uniunilor muncitoreşti (trade
unionurile), abrgare votată de parlament în 1 824, dar a limitat la 
minimum activitatea lor. In special, orice agitaţie prin care munci
torii erau îndemnaţi să intre în uniuni sau să participe la greve era 
declarată „constrîngere" sau „violenţă" şi pedepsită ca o infracţiune 
de drept comun. - 143. 

1 26 Este vorba de mitingul organizat de cartişti la 2 august 1846 la 
Blackstone-Edge. Mitingul la care urma să participe Jones a avut loc 
la 19 iunie 1853, - 143. 

1 27 „The Press• - săptămînal englez, organ al conservatorilor ; a apă
rut la Llldra din 1853 pînă în 1 866. - 1 45. 

1 28 In prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, acest ar
ticol a fost publicat incomplet, fără p artea referitoare la subtitlurile : 
„Bugetul. - Taxa pe suplimentele de ziar. - Corupţia p arla
mentară" .  - 150. 

1 29 Este vorba de proiectul de convenţie sau de sened (tratat) intre Ru
sia şi Turcia, prezentat de Menşikov sub formă de cerere ultimativă 
adresată Porţii, după ce la 4 mai 1853 a fost reglementată problema 
„locurilor sfinte" (vezi adnotarea 101 ) .  Acest proiect, care prevedea 
nu numai garantarea libertăţii religioase a populaţiei ortodoxe din 
Imperiul turcesc, ci şi recunoaşterea de fapt a protectoratului ţarului 
rus asupra ei, a fost respi11s de sultan. - 151. 

1 30 Tratatul de la Bucureşti din 1 812 dintre Rusia şi Turcia a confirmat 
acordurile intervenite anterior între aceste două ţări în ceea ce pri
v eşte recunoaşterea unui şir de drepturi de autonomie p entru Mol
dova şi Muntenia, precum şi dreptul Rusiei de a apăra în faţa Porţii 
interesele p opulaţiei ortdoxe din Principatele dunărene, drept sta
bilit încă prin tratatul de la  Kuciuk-Kainargi din 1774. Prin tratatul 
de la Adrianopole din 1 829, Moldova şi Muntenia au dobîndit auto
nomia în tot ce priveşte administraţia lor intenă ; totodată se insti
tuia în p rincipate protectoratul de fapt al Rusiei, care căpătase drep
tul de a ocupa principatele, precum şi de a influenţa orînduirea lor 
de stat şi algerea domnitorilor, - 152. 

1 3 1  Conventia de la Balta-Liman - acord intervenit între Rusia şi Turcia 
la 1 mai (19 aprilie) 1849 în legătură u staţinarea trupelor lor în 
Moldova şi Muntenia, unde au fost trimise cu scopul de a înnăbuşi 
mişcarea revoluţionară. Potrivit convenţiei, rgimul de ocupaţie urma 
să fie menţinut pînă la înlăturarea deplină a pericolului revoluţionar 
(trupele străine au fost evacuate din principate abia în 1851) ; tot
odată se introducea vremelnic principiul numirii donitorilor de că-

39* 
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tre sultan, cu consimţămîntul ţarului, şi se prevedea o serie de mă
suri din partea Rusiei şi a Turciei, inclusiv o nouă ocupaţie militară 
în cazul izbucnirii unei noi revoluţii. ln cele ce urmează, Marx ci
tează liber conţinutul articolului al 4-lea al convenţiei. - 1 52. 

1 3 2  Convenţia din 1841 - convnţie cu privire la strîmtorile Mării Ne
gre, semnată la Londra la 13 iulie 1841 de Rusia, Anglia, Franţa, 
Austria şi Prusia, de o p arte, şi de Turcia, de ută parte. Convenţia 
stabilea că în timp de pace Bosforul şi Dardanelele vor fi închise na
velor de război ale tuturor puterilor. Convenţia nu prevdea rgimul 
strîmtorilor în timp de război, ceea ce dădea Tuxciei posibilitatea de 
a decide sinqură în acest caz dacă să admită sau nu trecerea navelor 
de război ale statelor străine. - 153. 

1 33 „L'AssembJee nationaJe• - cotiian francez de orientare monarhist
legitimistă ; a apărut la Paris din 18 pînă în 1857. - 153. 

1 3 4  Este vorba de scrisoarea din 31 ( 19) mai 1853 a cancelarului Nesselrode 
către Reşid-paşa, ministrul de externe al Turciei. ln această scrisoare 
se spunea că răspunderea pentru eşecul misiunii lui Menşikov cade 
asupra guvernului turc, care era invitat totodată într-o formă ultima
tivă să accepte cererile cu privire la garntarea privilgiilor supu
şilor ortodocşi ai sultanului, cereri formulate de Menşikov înainte de 
plecarea sa din Constantinopol şi care prevedeau stabilirea de fapt 
a unui protectorat al ţarului asupra acestora. Nsselrode ameninţa 
cu aplicarea de măsuri militare, făcînd aluzie la ocuparea Moldovei 
şi a Munteniei în cazul respingerii ultimatumului. ln scrisoarea de 
răspuns trimisă de Reşid-paşa la 1 6  (4) iunie 1853, Turcia, sprijinită 
de Anglia şi de Franţa, a respins cererile guvernului ţarisl - 154. 

1 3 5  „Le Semaphore de MarseilJe• - cotidian burghez francez, care a apă
rut la Marsilia din 1 827 pină în 1945. - 154. 

1 36 Războiul de şapte ani (1756-1763) - război puxtat între două coali
ţii de state europene : coaliţia anglo-prusină, de o parte, şi ca 
franco-ruso-austriacă, de altă parte. Una dintre cauzele principale ale 
războiului a fost rivalitatea colonială şi comercială dintre Anglia şi 
Frnţa. Ostilităţile dintre aceste două puteri, in afară de luptele na
vale, s-au desfăşurat pe teritoriile coloniilor din America şi Asia 
ale acestor state. n Orient, principalul teatru de război a fost India, 
unde împotriva francezilor şi a prinţilor locali care se aflau în slujba 
lor acţiona Compania engleză a Ind.iilor orientale, care.şi mărise con
siderabil forţele arate şi care a profitat de rălboi pentru a cotropi o 
serie de teritorii indiene. n urma războiului de şapte ani, Franţa şi-a 
pierdut aproape toate posesiunile din India (în mîinile ei au rămas 
numai cinci oraşe de litoral, ale căror întărituri a fost obligată să 
le dărîme) ; puterea colonială a Angliei a crescut considerabil. - 151. 

1 3 7  J. Mill. „The History of British India" („Istoria Indiei britanice") .  
Prima diţie a apărt în 1 818. ln ediţia din 188, paragraful citat de 
Marx se află în voi. V, cartea a VI-a, pag. 60 şi 65 ; citatul de mai 
sus cu privire la funcţiile Consiliului de control este luat tot din car
tea lui Mill (în ediţia din 1858, voi. IV, cartea a V-a, pag, 395). - 158. 
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1 38 Este vorba de reforma dreptului electoral, votată de parlamentul 
englez in iunie 1832. Reforma era îndreptată împotriva monopolului 
politic al aristocratiei fnciare şi financiare şi a deschis accesul în 
parlament reprezentanţilor burqheziei industriale. Proletariatul şi mica 
burghezie, care au constituit principala forţă în lupta pentru reformă, 
au fost înşelate de burghezia liberală şi nu au obţinut drepturi elec
torale. - 159. 

1 3 9  Marx enumeră războaiele de cucerire pe care Compania engleză a 
Indiilor orientale le-a purtat în na în vederea cotropirii şi subju
gării coloniale a unei serii de teritorii indiene şi pentru a zdrobi pe 
principalul ei rival colonial, Compania franceză a Indiilor orientale. 

Războiul din Carnatic (principat în p artea de sud-est a Indiei) 
a durat, cu întreruperi, n 1746 pînă în 1763. n acest război, ambele 
părţj beligerante - colnialiştii englezi şi francezi - urmăreau să-şi 
subordonze principatul Carnatic, sprijinind fiecare un alt preten
dent local dintre cei care-şi disputau puterea în acest principat. Vic
toria au dobîndit-o în cele din urmă englezii, care incă în 1761 puse
seră stăpînire pe Pondicherry, principalul pnct de sprijin al fran
cezilor în sudul Indiei. 

ln 1756, nababul Bengalului, tinzînd să prevină o invazie a en
glezilor în posesiunile sale, a poit împotriva lor un război, ocu
pînd Calcuta, baza lor de sprijin în nord-estul Indiei. Curînd însă 
trupele Companiei enqleze a Indiilor orientale, de sub comanda lui 
Clive, au reocupat Calcuta, au distrus .întăriturile franceze situate 
în Bengal, care-l sprijineau pe nabab, şi la 3 iunie 1757 au înfrînt 
forţele sale în lupta de la Plassey, In Bengalul transformat în posesiune 
vasală a Companiei a izbucnit în 1763 o răscoală, care a fost înnă
buşită de colonialiştii englezi. O dată cu Bengalul, englezii au pus 
stăpînire şi pe Bihar, ţinut situat pe cursul mijlociu al Gangelui şi 
care aparţinea de asemenea nababului Bengalului. n 1803 a fost de
săvîrşită cucerirea Orissei, rqiune situată la sud de Bngal şi pe al 
cărei teritoriu se aflau cîteva principate feudale care au căzut în 
stare de dependenţă faţă de Companie. 

ln 17-1792 şi 179 Compania engleză a Indiilor orientale a 
purtat războaie cu statul feudal independent Maisur din sudul In
diei ; şeful acestui stat, Tippu Sahib, participase şi la războaiele 
anterioare ale statului său împotriva colonialiştilor englezi şi era 
duşmanul lor neîmpăcat. ln urma primului dintre aceste războaie, 
Maisur a pierdut jumătate din teritoriul său, care a fost ocupat de 
Companie şi de prinţii feudali aliaţi cu ea. Cel de-al doilea război s-a 
încheiat cu infrînqerea definitivă şi pieirea lui Tippu şi  cu transfor
marea statului Maisur într-un principat vasal. 

Sistemul subsidiilor, sau sistemul aşa-numitelor tratate de subsi
diere - una dintre formele în care a avut loc transformarea cînui
torilor principatelor indiene in vasali i Companiei Indiilor orientale. 
Cele mai răspindite erau tratatele prin care prinţii se obligau să 
întreţină (să subvenţioneze) trupele Companiei care se aflau pe teri
toriul lor, prcum şi tratatele prin care se impuneau prinţilor împru
muturi în condiţii oneroase, a căror nerespectare atrăgea după sne 
confiscarea posesiunilor. - 1 59. 

1 40 Despre cucerirea Sindului şi a Penjabului vezi anotarea 21.  - 1 0. 
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1 4 1  T. M. [un] . „A. Discourse of Trade, from England into the East
Indies : Answering to diverse Obj ections which are usually made 
against the same" ( . .Consideraţii asupra comerţului dintre Anglia şi 
Indille orientale : Răspuns la diferitele critici care i se fac de obicei") . 
Londra, 1621 . - 160. 

1 4 2  [J. Child] , „A Treatise Wherein is Demonstrated I. That the East
India Trade is the most National of all Foreign Trades" („Tratat în 
care se demonstrază că, dintre toate genurile de comerţ exterior, 
comerţul cu Indiile orientale este cel mai naţional") . Londra, 1 681.  
Publicat sub pseudonimul p!.otcrp!; (Patriot). - 161.  

1 43 [J. Pollexfen] . „England and East-India Inconsistent in their Manu
factures. Being an answer to a treatise, intituled, an Essay on the 
East India Trade" („Incompatibilitatea dintre industria Angliei şi a 
Indiei. Răspuns la tratatul intitulat : Eseu asupra comerţului Com
paniei Indiilor orientale").  Londra, 1 697. - 161.  

1 44 Cucerirea Birmaniei a fost începută de englezi în primul pătrar al 
secolului al XIX-ia. rn urma primului război cu Birmania ( 1824-
1 826) . tupele Companiei Indiilor orientale au cucerit provincia Assam, 
învecinată cu Bengalul, .şi provinciile Aratan şi  Tenasserim, situate 
pe litoral. Cel de-al doilea război cu Birmania (1852) s-a soldat cu 
cucerirea provinciei Pegu de către englezi. In 1853 se credea că osti
lităţile împotriva Birmaniei vor reîncepe, deoarece după terminarea 
celui de-al doilea război n-a fost încheiat un tratat de p ace, iar noul 
rege al Birmaniei, care se urcase pe tron în februarie 1 853, nu a vrut 
să recunoască cucerirea provinciei Pegu. - 164. 

1 45 J, Dickinson. „The Government of India under a Bureaucracy• („Gu· 
venarea Indiei în cadrul nei administraţii birocratice") .  Londra
Manchester, 1853, pag. 50. Lucrarea a fost editată de Asociaţia pen
tru reforme în Indiile orientale (India Reform) . fascicola a VI-a.- 164. 

1 46 In prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, acest arti
col a fost publicat fără primul alineat, care se referea la subtitlul 
„Problema Indiei" .  - 165. 

1 47 Articolul redacţional criticat de Marx a apărut în ziarul „Times" din 
25 iunie 1 853. - 1 66. 

1 48 F. W. Newman. „Lectures on Politica! Economy• („Prelgeri de eco
nomie politică") . Londra, 1851, pag. 137, 141 .  - 170. 

1 49 H. Spencer. „Social Statics : or the Conditions Essential to Human 
Happiness Spcified, and the First of them Developed" („Statică so
cială, sau Expunerea cndiţiilor esenţiale p entru fericirea omului, cu 
o analiză amănunţită a primei dintre aceste condiţii") . Londra, 1851, 
pag. 1 1 4-1 16, 122, 123,  125. - 171 .  

1 50 Partea a doua a titlului acestui articol (.,Mişcarea muncitorească din 
Anglia") a fost dată de Institutul de marxism-leninism. - 172. 

1 5 1  „Pacificarea Greciei" - expresie întrebuinţată n documentele diplo
matice ale puterilor europene în legătură cu amestecul lor în con-
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flictul greco-turc în timpul luptei duse de Grecia pentru eliberarea 
ei de sub jugul turcesc în deceniul al 3-lea al secolului al 
XIX-lea. - 172. 

1 52 Acest citat dintr-o depeşă a lui Pozzo-di-Borgo din 22 decembrie 1 826 
este luat din „Portfolio", colecţie de documente şi materiale diplo
matice, editate de D. Urquhart a Londra. Seria „The Portfolio ; or a 
Collectin of State Papers • („Portofoliul, sau Colecţie de documente 
de stat")  a apărut în anii 1 835-1837 ; o altă serie a apărut in anii 
1843-1845 sub denumirea „The Portfolio. Diplomatic Review" („Por
tofoliul. Cronică diplomatică") . Scrisorile lui Pozzo-di-Borgo, citate 
de Marx, au apărut în „The Portfolio " ,  Londra, 1836, vol. I, nr. 7, 
8, 9 ;  vol. II, nr. 13, şi „The Portfolio " ,  Londra, 1843, vol. II, nr. 2. 
- 173. 

1 53 Despre Tratatul (convenţia) de la Londra din 6 iulie 1827 vezi ad
notarea 47. - 173. 

1 54 Nota lui Nesselrode din 1 1  iunie (30 mi) 1853 - circulară adresată 
reprezntanţilor diplomatici ai Rusiei în străinătate, în care era ex
pusă poziţia guvenului ţarist faţă de rezultatele misiunii lui Men
şikov. Criticînd cu asprime atitudinea Porţii, Nesselrode arată 
totodată motivele care au determinat Rusia să prezinte Turciei ulti
matumul prin care i s-a cerut să recunoască ţarului calitatea de pro
tector al supuşilor ortodocşi ai sultanului. Nota ameninţa cu luarea 
unor „măsuri energice" în cazul cînd Turcia ar respinge această 
cerere. - 175. 

1 55 Este vorba de Comitetul executiv al Asociaţiei cartiste naţionale, 
întemeiată în iulie 1840. Această asociaţie a fost primul partid mun
citoresc de masă din istoria mişcării muncitoreşti ; în anii de avînt 
ai mişcării cartiste el număra pînă la 40.000 de membri. In activi
tatea asociaţiei se reflecta lipsa de unitate ideologică şi tactică lin 
rîndurile ei şi ideologia mic-burgheză a maj orităţii liderilor cartis
mului, După înfr.îngerea cartiştilor în 1848, reprezentanţii înaintaţi 
ai cartismului revoluţionar, care se simţeau atraşi spre comunismul 
ştiinţific ,  şi în primul rînd E. Jones, au încercat la inceputul dece
niului al 6-lea să reorganizeze pe baze socialiste mişcarea cartistă. 
Această acţiune şi-a găsit expresia în programul adoptat de convenţia 
cartistă din 185 1 .  In a doua j umătate a deceniului al 6-lea, în urma 
victoriei vremelnice a oportunismului în mişcarea muncitorească 
engleză şi a declinului cartismului, Asociaţia şi-a încetat de fapt 
activitatea. - 1 80. 

1 56 Acest pasaj din cuvîntarea rostită de Gammage la mitingul ţinut la 
Blackston-Edge la 19 iunie 1853 este citat din ziarul „People's Paper" 
din 25 iunie 1 853. - 1 81. 

1 57 Extrasele din cuvîntarea rostită de Jones la mitingul de la Blackston
Edge la 19 iunie 1 853 sînt luate din ziarul „People's Paper" din 25 iu
nie 1 853. - 1 82. 

1 58 Vezi anotarea 126. - 183. 
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1 59 n prima ediţie usă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, articolul 
acesta a fost publicat fără partea referitoare la subtitlul „Problema 
războiului din Turcia".  - 184. 

1 60 Se citează după „The Portfolio", Londra, 1836, vol. IV, nr. 27, 
pag. 10-12. - 184. 

1 61 „Wiener Lloyd" - ziar austriac de orientare conservatoare ; din s ep
tembrie 1848 a apărut la Viena ; şi-a încetat apariţia în 1854, - 185. 

1 62 Bright se referă la numărul din 6 mai 1 853 al ziarului „New York 
Daily Tribune" şi la articolul lui Marx „Dezordini la Constanti
nopol. - Man.ia spiritismului în Germania. - Bugetul" (vezi volumul 
de faţă, p ag. 72) , care fusese publicat in acest număr. - 186. 

1 63 G. Campbell. „Modern India• : a Sketch of the System of Civil Govern
ment". Londra, 1852, pag. 263-264. - 192. 

1 64 Sati - obiceiul care exista în India de a arde văduva împreună cu 
cadavrul soţului. - 192. 

1 65 India House (sau East-India House) - sediul administraţiei Compa
niei Indiilor orientale, care se afla pe Leadenhall Street. - 193. 

1 66 G. Campbell. „A scheme for the Government of India " .  Londra, 
1 853. - 193. 

1 67 In cazul de faţă este vorba de preşedintele Consiliului de control 
pentu problemele Indiei, care făcea parte din cabinetul englez. Postul 
de ministru pentru problemele Indiei a fost înfiinţat după izolvarea 
Companiei Indiilor orientale în 1 858. - 194. 

1 68 J. Dickinson. „The Government of Inia under a bureaucracy • .  India 
Reform N o  VI. Londra�Manchester, 1853, p ag. 1-16. - 195. 

1 69 G. Campbell. „Modern India : a Sketch of the System of Civil Govern
ment". Londra, 1852, p ag. 215. - 195. 

1 70 Se citează după lucrarea lui J. Dickinson. „The Government of India 
under a bureaucracy• . India Reform No VJ. Londra-Manchester, 
1853, p ag. 15.  - 195. 

1 7 1  Este vorba de săpăturile de la Ninive, capitala Asiriei antice, efec
tuate in an�i 1845-1 851 de .rheologul englez Layard. - 196. 

1 72 Este vorba de articolul lui M arx „Dezb aterile parlamentare. - Cle
rul şi lupta pentru ziua de muncă de 10 ore. - Mort de naniţie" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, ed. a doua rusă, pag. 561-564). 
- 198. 

1 73 Vezi articolul lui Marx : „Algerile. - Complicaţiile financiare. -
Ducesa Sutherlnd şi sclavia •  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 8, ed. a doua rusă, pag. 522-528) . - 199. 
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1 74 Threadneedle Street - stradă din Londra în care se află situată Banca 
Angliei ; cuvîntul englezesc „muckworm" ( „vierme de gunoi") este 
folosit aici la figurat, în sensul de „zgîrcit",  „avar•. - 200. 

1 75 Legea pentru asistenţa săracilor, adoptată în 134, îngăduia o sin
gură formă de ajutorare a săracilor : intenarea lor în case de muncă 
cu regim de închisoare şi de muncă silnică, care erau denumite de 
popor „bastilii pentru săraci" .  - 200. 

1 76 La 5 august 1850 parlamentul a adoptat o lege care stabilea durata 
zilei de muncă la zece ore şi jumătate pentru femei şi adolescenţi 
şi fixa totodată momentul începerii şi terminării zilei de muncă. 
Adoptarea acestei legi se datora protestelor declarate de muncitori 
împotriva sentinţei rostite de Tribunalul trezoreriei în procesul pri
vitor la încălcarea de către fabricanţi a legii din 1B47 cu privire la 
ziua de muncă de zece ore, sentinţă care legitima de fapt aceste în
călcări. Legea din 1850 interzicea fabricanţilor să aplice sistemul de 
lucru cu schmbul, sistem care le îngăduia să eludeze legea din 1847, 
dar în acelaşi timp a mărit cu o j umătate de oră durata zilei de 
muncă. - 201 .  

1 77 Vezi adnotarea 80. - 202. 

1 78 Asociaţia păcii - organizaţie burgheză p acifistă, întemeiată la Lon
dra în 1816 de secta religioasă a quakerilor. Asociaţia se bucura de 
sprijinul activ al l iber-schimbiştilor, care socoteau că în condiţii de 
pace şi cu ajutorul comerţulw liber Anglia va putea să-şi valorifice 
mai bine superioritatea în domeniul industrial şi să-şi asigure do
minaţia economică şi politică. - 204. 

1 79 Aluzie l a  poziţia lui Palmerston în conflictul anglo-grec din 1847 
în legătură cu afacerea .Pacifico. Casa din Atena a comerciantului 
Pacifico, cetăţean englez de origine portugheză, fusese incendiată, 
ceea ce a servit de pretext guvemulw englez pentru a-şi trimite 
flota în apele greceşti şi pentru a prezenta guvernului grec .n 
ultimatum conceput în termeni drastici. n cuvîntarea agresivă ros
tită în parlament, Palmerston a justificat acţiunea Angliei prin ne
csitatea de a susţine prestigiul supuşilor englezi, comparîndu-i cu 
cetăţenii Romei ntice. Expresia „civis romanus sum" („sînt cetăţean 
roman" ) ,  folosită u acest prilej de Palmerston, a servit drept for· 
mulă pentru desemnarea privilegiilor şi a înaltei poziţii pe care le 
asigura cetăţenia romană. - 204. 

1 80 Este vorba de aşa-numitul „incident de la Smirna• ,  care a avut loc 
în vara anului 1853 în legătură cu arestarea emigrantului maghiar 
Koszta, cetăţean al S.U.A., arestare efectuată din ordinul consulului 
austriac de la Smina. Arestatul Koszta a fost dus pe bordul navei 
militare austriece „Husar" ,  n legătură cu aceasta s-a produs la 
Smirna, intre emigranţi şi cîţiva ofiţeri de marină austrieci, o în
căierare, în cursul căreia s-a făcut uz de arme. In acest incident a 
intervenit căpitanul Ingraham, comandantul navei militare americane 
„SaintLouis " ,  care, la sfatul lui Brown, însărcinatul cu afaceri ad
interim al S.U.A. la Cstantinopol, a cerut într-o formă ulimativă 
căpitanului navei austriece eliberarea lui Koszta. O ciocnire armată a 
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fost evitată mulţumită amestecului consulilor altor puteri. După cîteva 
luni de tratative, Koszta a fost eliberat şi s-a întors în S.U.A. - 205. 

1 8 1  Vezi adnotarea 103. - 207. 

1 82 Tratatul de la Unkiar-Skelessi dintre Rusia şi Turcia a fost încheiat 
la 8 iulie (26 iunie) 1 833. Semnarea tratatului a fost precedată de 
debarcarea pe care au efectuat-o în localitatea Unkiar-Skelessi din 
zona Bosforului trupele ruseşti trimise în Turcia cu scopul de a da 
sultanului ajutor dn lupta împotriva armatei cîrmuitorului răzvrătit 
al Egiptului, Mahomed Ali, care, în înaintarea ei, ameninţa capitala 
Turciei. In mai 1833, în urma mediaţiei Angliei şi Franţei, Poarta a 
încheiat pace cu Mahomed Ali, cedîndu-i Siria şi Palstina. Cu toate 
că pericolul care-l ameninţase pe sultan nu mai ex.ista, diplomaţia 
ţaristă a ştiut să profite de situaţia încordată şi de prezenţa trupelor 
ruseşti fa Turcia pentru a determina Poarta să încheie o alianţă de
fensivă cu Rusia, obţinînd totodată ca în tratatul de la Unkiar
Skelessi, care a dat formă jurudică acestei alianţe, să fie inclusă o 
clauză secretă prin care Turcia se obliga să nu permită trecerea 
prin strîmtori a navelor militare străine, cu excepţia celor ruseşti. 
Această clauză a rămas în vigoare pînă la noua criză egipteană din 
1 83-1840 (vezi adnotarea 8), cînd, la dnsistenţele Angliei şi ale 
celorlalte puteri cu care s-a înţeles asupra unor acţiuni comune 
împotriva lui Mahomed Ali, Nikolai I a trebuit să recunoască prin
cipiul închiderii strîmtorilor pentru navele militare ale tuturor state
lor în timp de pace. - 207. 

1 83 Furcae Caudinae (furcile caudine) - defileul caudin din apropierea 
oraşului Caudium (în Roma antică). In anul 321 î.e.n„ în timpul celui 
de-al doilea război cu samniţii, legiunile romane au fost înfrînte aici 
de samniţi, care le-au silit să treacă sub jug, ceea ce era considerat 
ca cea mai mare ruşine pentru o armată învinsă. De aici se trage 
expresia „a trce sub fuxcile caudine",  adică a fi supus unei umiliri 

extreme. - 208. 

1 84 In Anglia, înainte de 1872, în ziua desemnării candidaţilor, votarea 
se făcea prin ridicare de mîini, la ea putînd să participe şi persoane 
care nu aveau drept de vot. In ziua alegerilor însă, cînd putea să-şi 
pună candidatura şi cel respins la votarea prin ridicare de mîinl, 
nu participa la vot decît un cerc restrîns de alegători „legitimi " ,  
limitat prin c esul ridicat de avere, censul locului de domiciliere 
etc. - 208. 

1 85 Vezi adnotarea 100. - 209. 

1 86 Change-Alley - stradă din Londra în care se afla sediul Compa
niei Mărilor Sudului ; unul dintre locurile principale unde se în
cheiau tot felul de operaţii financiare şi de tranzacţii de speculă. 
- 209. 

1 87 Nabab şi rajah - titluri princiare indiene ; geaghirdarii - reprezen
tanţii arJstcraţiei feudale musulmane în imperiul Marilor Mogoli, 
care primeau în folosinţă temporară mari latifundii (geaghire) , în 
schimbul cărora erau obligaţi să presteze serviciu militar şi să dea 
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anumite contingnte de trupe. In perioada de destrămare a impe
riului Marilor Mogoli, geaghirdarii s-au transformat în posesori feu
dali ereditari. - 210. 

1 88 G. Campbell. „Modem India : a Sketch of the System of Civil Govern
ment". Londra, 1852, pag, 4. - 212. 

1 89 Babur (1483-1530) , întemeietorul imperiului Marilor Mogoli, se con
sidera a fi descendentul lui Tamerlan, care, a rîndul lui, se socotea 
urmaşul lui Ginghiz-han. ln secolul al XVIII-iea, după desrămarea 
imperiului, împăraţii mogoli nu mai erau decît simple marionete în 
mîin.ile namesnicilor lor din diferite ţinuturi, ale cuceritorilor afgani 
şi ale marilor feudali indieni. După ce englezii au cucerit Delhi în 
1803, aceşti împăraţi au devenit marionetele Companiei Indiilor 
orientale, transformîndu-se în pensionari ai acestora. ln 1858, colo
nialiştii englezi, declarînd India o posesiune a coroanei engleze, au 
lichidat definitiv rămăşiţele puterii nominale a dinastiei mogole. 
- 2 12. 

1 90 In prima ediţie a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, articolul n-a fost 
publicat în întregime ; primele două alineate, referitoare la „Răz
boiul din Birma.ia•, şi paragraful care începe cu cuvintele : „ln 
cursul dezbaterilor cu privire la problema Indiei, care au urmat„. • 
(vezi volumul de faţă, pag. 215) au lipsit. - 214. 

1 9 1  Vezi adnotarea 144. - 2 14. 
1 92 Hamplon Court - palat pe malul Tamisei, în apropierea Londrei ; 

din secolul al XVI-iea pînă în secolul al XVIII-iea a fost reşedinţa 
regilor Angliei. - 2 14. 

1 93 Vezi adnotarea 179. - 2 15. 

1 94 Este vorba de nota lui Nesselrode de la 1 1  iunie (30 mai) 1853 (vezi 
adnotarea 154) şi nota lui Drouyn de Lhuys de la 25 iunie 1853. In 
această din urmă notă era fundamentată atitudinea negativă a Franţei 
faţă de poziţia guvernului ţarist în problema orientală. - 216. 

1 95 Este vorba de convenţia de la Londra de la 13 iulie 1841 referitoare 
la închiderea în timp de pace a strîmtorHor Mării Negre pentru vase 
militare străine, convenţie încheiată sub pretextul de a asigura inte
gritatea teritoriului Turciei (vezi adnotarea 132) . Convenţia anula 
tratatul de la Unkiar-Skeles.i din 1833, favorabil Rusiei, care pre
vedea deschiderea strîmtorilor pentru vasele militare ruseşti. Totuşi, 
guvernul ţarist, legat din 1840 prin participarea sa la acţiunile co
lective ale celor patru puteri (Rusia, Anglia, Austria şi Prusia) îm
potriva lui Mahomed Ali, care era susţinut de Franţa, trebuise să 
recunoască principiul „neutralizării" strîmtorilor, formulat de puterile 
occidentale, şi să semneze convenţia din 1841 .  Franţa, ameninţată de 
crearea unei coaliţii antifranceze, fusese silită să renunţe la susţi
nerea lui Mahomed Ali şi a participat de asemenea la convenţie. 
- 216. 
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1 96 In lgătură cu conflictul turco-egiptean din 1839 (vezi adnotarea 8) , 
guvenul Rusiei tariste hotărîse să folosească ascuţirea contradic
ţiilor anglo-franceze şi, în septembrie 1839, propusese lui Palmerston, 
prin diplomatul rus Brunnov, încheierea unei înţelgeri care, sub 
pretextul de a da un ajutor comun sultanului, prvedea de fapt îm
părţirea sferelor de influenţă în Onientul apropiat între aceste două 
puteri. Guvernul englez, tinzînd la o hegemonie totală în Turcia, a 
respins această propunere, motivînd că în problema orientală este 
necesar un acord comun al tuturor ţărilor din Europa. - 2 1 8. 

1 9 7  Este vorba de răspunsul pe care Drouyn de Lhuys, ministrul de 
externe al Franţei, l-a dat la 1 5  iulie 1853 la circulara lui Nesselrode 
de la 2 iulie (20 iunie) 1 853, adresată reprezentanţilor diplomatici ai 
Rusiei în străinătate. 1n aceste documente, guvernele Rusiei şi Franţei 
îşi aduceau reciproc acuzaţia de a fi provocat conflictul. Nesselrode 
afirma în circulara sa că Anglia şi Franţa au fost primele care au 
intreprins demonstraţii ostile, trimiţînd excadrele lor în strîmtori 
înainte de intrarea trupelor ruseşti în Principatele dunărene. ln nota 
lui Drouyn de Lhuys, întreaga răspundere pentru conflict se punea 
în sarcina Rusiei. - 222. 

1 98 „Journal de J'Empire" 
rea 34) . - 222. 

subtitlul gazetei „Le Pays• (vezi adnota-

1 99 Este vorba de complotul împotriva sultanului Abdul-Medjid, orga
nizat de adversrii politicii de reforme (tanzimat) . lnceputul acestei 
politici l-a constituit hatişeriful (rescriptul) lui Abdul-Medjid din 
1 839 în care se promisese înfăptuirea unor transformări, reglemen
tarea sistemului fiscal, garantarea securităţii vieţii şi a avutului 
cetăţenilor etc. Noua politică urmărea consolidarea monarhiei prin
tr�un compromis cu burghezia în dezvoltare. D ar cu toate că refor
mele proiectate aveau un caracter extrem de limitat, încercarea de 
a le înfăptui întîmpinase rezistenţa înverşunată a reacţionarilor care 
s-au grupat în jurul lui Abdul-Aziz, fratele sultanului. - 224. 

200 Este vorba de proclamaţia lui Gorceakov, comandantul trupelor ru
seşti de la Dunăre, adresată populaţiei din Moldova şi Muntenia în 
lgătură cu ocupaţia principatelor în vara anului 1853. ln procla
maţie se spunea că intrarea trupelor rseşti în Principatele dunărene 
nu urmăreşte schimbarea instituţiilor politice şi a rînduielilor ga
rantate principatelor de tratatele anterioare. - 224. 

201  ,,Kolnische Zeitung• cotidian german care a apărut la Colonia, 
sub titlul de mai sus, din 1 802 ; în perioada revoluţiei din 1848-1849 
şi  a reacţiunii care a umat, gazeta a oglindit politica laşă, de tră
dare a burgheziei liberale prusiene. - 224. 

202 Colector - funcţionar eglez din India care întrunea funcţiile de 
guvenator de rgiune, de judecător principal şi de perceptor ge
neral de impozite. - 227. 

203 G. Campbell. „Modern India : a Sketch of the System of civil Go
venment" .  London, 1852, pag. 359. - 228. 
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204 Marx citează din discursul lui Albemarle ţinut la 1 iulie 1853 în 
Camera lorzilor, după darea de seamă publicată în gazeta „Times" 
la 2 iulie 1853. - 229. 

205 Marathi - populaţie indiană care trăieşte pe teritoriul din partea de 
nord-vest a Deccanu1ui. Pe la j umătatea secolului al XVII-iea, ea s-a 
ridicat la luptă armată împotriva dominaţiei străine a feudalilor mo
goli, dind o lovitură serJ.să imperiului Marilor Mogoli şi contribuind 
la destrămarea lui. ln cursul acestei lupte a fost întemeiat statul in
dependent al marathilor, ai căror conducători feudali au pornit, la 
rîndul lor, pe calea războaielor de cucerire. La sfîrşitul secolului al 
XVII-iea, statul marathilor a fost slăbit de luptele Jntestine dintre 
feudali, dar la începutul secolului al XVIII-iea s-a format din nou o 
puternică uniune de principate marathe, în frunte cu un cîrmuitor 
suprem, numit peşva. In lupta pentru hegemonie în India, dusă de 
feudalii marathi împotriva afganilor, cei dintii au suferit în 1761 o 
înfrîngere cumplită. Sleite de participarea lor în lupta p entru hege
monie în India şi de luptele intestine dintre feudalii marathi, prin
cipatele marathe au căzut pradă Companiei Indiilor orientale, care 
le-a subjugat în urma războiului anglo-marath din anii 1803-1805. 
- 230. 

206 J. Chapman. „The Cotton and Commerce of India, cosidered in re
lation to the interests of Great Britain ; with remark on railway com
munication in the Bombay presidency" („Bumbacul şi comerţul In
diei, în legătură cu interesele Marii Britanii ; cu obsevaţii asupra 
comunicaţiilor feroviare în prezidenţia Bombay") .  Londra, 1851, pag. 91.  
- 233. 

207 G. Campbell. „Moden India : a Sketch of the System of Civil Go
vernment".  London, 1852, pag. 590. - 234. 

208 Marx citază lucrarea lui A. D. Saltikov. „ettrs sur l'lnde" („Scri
sori despre India").  Paris, 1848, pag. 61 .  A apărut în limba rusă, la Mos
cova, în 1851.  - 235. 

209 Djaţi - grup de castă în India de nord care în marea lui majoritate 
era format din ţărani cultivatori de păînt ; din el făceau parte de 
asemenea oameni din casta militară feudală. ln secolul al XVII-iea 
ţăranii dj aţi s-au răsculat nu o dată împotriva dominaţiei feudalilor 
mogoli străini. 

Brahmani - una dintre cele patru caste străvechi din India ; la 
început, majoritatea membrilor castei era formată din preoţi ; mai 
tîrziu, asemenea celorlalte caste indiene, a ajuns să cuprindă, pe 
lingă preoţi, omeni de diferite profesiuni şi poziţii sociale, inclusiv 
ţărani şi meseriaşi ruinaţi. - 235. 

2 1 0  Templul lui Juggernaut din Orissa (India răsăiteană) - loc în care 
credincioşii veneau să se închine în faţa uneia dintre cele mai înalte 
divinităţi hinduse Vişnu-Juggernaut (vezi adnotarea 1 18). Preoţii 
templului, care se bucurau de ocrotirea Companiei Indiilor orientale, 
obţineau venituri mari de pe urma pelerinajului în masă, încurajînd 
totodată prostituţia femeilor întreţinute de templu, precum şi de pe 
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urma organizării unor festivităţi pompoase, însoţite de sinucideri şi 
de autoflagelarea fnaticilor religioşi. - 235. 

2 1 1 In prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, acest ar
ticol a fost publicat fără primul alineat, care se referă la subtitlul 
„lnfrîngerea guvernului în problema financiară" . - 237. 

2 1 2  Pe cei care cereau reducerea tarifului de călătorie cu birja la şase 
pence de fiecare milă, Marx îi  compară aici în mod ironic cu John 
Hampden, unul dintre militanţii cei mai de seamă ai revoluţiei bur
gheze din Anglia din secolul al XVII-iea, care în 1 636, cu patru ani 
înainte de izbucnirea revoluţiei, a refuzat să plătească birarilor re
gelui „banii de corabie " ,  impozit care nu fusese aprobat de Camera 
comunelor, iar în faţa tribunalului a apărat dreptul �mglezilor de a 
refuza plata impozitelor ilegale pretinse de rge. - 239. 

2 1 3  Mons sacer - Muntele sacru, pe care, după spusele legendei, s-au 
retras plebeii în anul 494 î.e.n., în timpul luptei dintre plebei şi pa
tricieni, în semn de protest împotriva asupririlor n p artea patri
cienilor. - 239. 

2 1 4  „Iazul* („Pond") este numită aici, în glumă, Marea Irlandei, care des
parte Irlanda de celelalte insule britanice. - 240. 

2 1 5  Ionathan Swift a lăsat întreaga sa avere pentru construirea unui ospi
ciu la Dublin. Ospiciul a fost deschis jn 175', - 241. 

2 1 6  Pentru ziua de 10 aprilie 1848 a fost fixată de cartişti, la Londra, o 
demonstraţie de masă cu scopul de a prezenta parlamentului o petiţie 
cu privire la adoptarea Cartei poporului. Demonstranţii, care se adu
naseră pe piaţa Kenington Common, urmau să se îndrepte de acolo 
spre clădirea p arlamentului. Guvernul a interzis demonstraţia ; trupe 
şi unităţi de poliţie au fost concentrate la Londra pentru a o împiedica. 
Conducătorii cartiştilor, dintre care mulţi şovăiau, au hotărît să 
renunţe la demonstraţie şi au convins pe demonstranţi să se împrăş
tie. Eşecul demonstraţiei a fost folosit de forţele reacţiunii pentru 
a dezlănţui o ofensivă împotriva muncitorilor şi represiuni împotriva 
cartiştilor. - 241. 

217 Este vorba de schimbarea constituţiei daneze din 5 iunie 1 849 în sen
sul întăririi puterii rgale, schimbare c are se pregătea în 1853. Noua 
constitutie a fost introdusă la 2 octombrie 1 855. 

Lex Regia - lgea pentru reglementarea succesiunii la tronul Da
nemrcii, decretată de rgele Frederic al III-iea la 14 noiembrie 1665. 
Această lege . stabilit în Danemarca monaria absolută şi a regle
mentat ordinea de succesiune la tronul ţării, admiţînd şi succesiunea 
în linie femeiască. Prin protocolul de la Londra din 8 mai 1852 (vezi 
adnotarea '5) şi prin noua lege din 31 iulie 1853 pentru reglementa
rea succesiunii la tron, succesiunea in linie femeiască a fost exclusă. 
Deoarece regele Frederic al VII-iea al Danemarcii, care domnea pe 
vremea aceea, n-avea moştenitor direct, s-a convenit ca ducele 
Christian de Glicksburg să fie declarat moştenitor al tronului, Noua 
lege confirma indirect membrilor dinastiei ţariste dreptul de a succeda 
la tronul Danemarcii, în calitate de urmaşi �n linie bărbătească ai 
ducelui de Holstein-Gottorp (Petru al IIJ-lea). - 241. 
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2 1 8  Vezi anotarea 41. - 244. 

2 1 9  Jn al său „Testament politic" (1633), Richelieu a expus principiile 
fundamentale ale politicii interne şi externe a absolutismului francez, 
căutind să fundamenteze pretenţiile lui de a lărgi graniţele Franţei şi 
aspiraţiile lui de hegemonie în Europa. 

Capitularele lui Carol cel Mare - decretele regale care repre
zintă unul dintre principalele monumente ale lgislaţiei statului fran
cilor. - 245. 

220 La sfîrşitul secolului al Xi-lea, în partea de răsărit a Asiei Mici, în 
urma cotropirii ei de către turcii-oguzi, a luat fiinţă un stat feudal 
turcesc cu capitala în oraşul Iconiu (denumirea veche a oraşului 
Konya). Sultanatul din Iconiu, în frunte cu dinastia Seldjukizilor, a 
purtat războaie împotriva Bizanţului şi a cruciaţilor. In a doua ju
mătate a secolului l XUI-lea, în urma loviturilor ce i-au fost date 
prin cotropirea mongolă. precum şi datorită fărîmiţării feudale cres
cînde, sultanatul s-a destrămat de fapt într-o serie de principate in
dependen te. Unul dintre principate, învecinat cu Bizanţul, situat la 
nord-vestul Anatoliei şi  condus de şeful de trib Osman, a devenit 
nucleul unui nou stat turcesc, Imperiul lui Osman (Ottoman),  în care 
au intrat fo secolul al XIV-iea, nu numai pos'esiunile anterioare ale 
sultanilor din Iconiu, ci şi  teritoriile unor ţări vecine cucerite de 
turci. In 1453, sub domnia sultanului Mahomed al Ii-lea, turcii-os
manlîi au cucerit ultimul bastion al împăraţilor bizantini, Constan
tinopolul, transformîndu-1 în capitala Imperiului lui Osman. - 246. 

22 1 Este vorba de seria de articole „Revoluţia şi contrarevoluţia în Ger
mania", publicată în „New York Daily Tribune" în anii 1 85 1-1 852 
(vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. rusă, pag. 3-1 13) . Ar
ticolele au fost scrise de Engels la cererea lui M arx, care în timpul 
acela era ocupat cu studiul problemelor economice. ln ziarul „Tri
bune• ele au apărut sub semnătura lui Marx. - 247. 

222 R. Cobden. „How Wars are Got Up in India. The Orlgin of the Bur
mese War" („Cum izbucnesc războaiele în India. Originea războiului 
cu Birmania").  Londra, 1853. - 249. 

223 La 24 iulie 1853 s-a deschis la Viena, din iniţiativa guvernului aus
triac, o conferinţă a reprezentantului Austriei cu ambasadorii Angliei, 
Franţei şi  Prusiei în vederea unei mediaţii între Rusia şi Turcia ca 
urmare a ascuţirii relaţiilor ruso-turce. Conferinţa a elaborat o notă 
conciliantă (aşa-numita Notă de la Viena) , adresată ţarului Rusiei ş i  
sultanului Turciei. Nota prevedea c ă  sultanul se obligă să respecte 
tratatele de la Kuciuk-Kainargi şi Adrianopole şi să asigure inviola
bilitatea drepturilor şi privilegiilor bisericii greco-ortodoxe din Im
periul otoman. Potrivit hotărîrii adoptate de conferinţă, nota urma să 
fie trimisă mai întîi ţarului şi, după aceea, dacă ţul o va primi fa
vorabil, să fie trimisă şi sultanului. Nikoli I a aprobat conţinutul 
notei, rezervîndu-şi dreptul de a o interpreta după aprecierea sa, dar 
Abdul-Medj id a declarat că refuză s-o accepte dacă în textul ei nu 
se va introduce o serie de schimbări şi de rezerve ; la aceasta gu
venul ţarist a răspuns că aceste schimbări şi rezerve sînt inaccep
tabile pentru el. - 250. 
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224 „Nalional-Zeitung• - co tidian burghez german ; a apărut la Berlin 
din 1848 pînă în 1915 ; în deceniul al 6-lea a avut o orientare liberală. 

- 250. 

225 „Hamburger Nachrich ten• - cotidian german, fondat la Hamburg în 
1 792 ; în perioada revoluţiei din 1848-1849 a exprimat interesele bur
gheziei, care se pronunţa pentru o constituţie a Reichului ; în anii 
de reacţiune a fost de partea monarhiei prusiene, iar în ultimele 
decenii ale secolu.lui al XIX-iea - oficiosul lui Bismarck. - 251 .  

226 Odnodvor/i - grup aparte de ţărani ai statului î n  Imperiul rus ; s-a 
format din urmaşii străjrilor, care în trecut erau însărcinaţi cu paza 
ţinuturilor periferice ale statului Moscovei, fiind totodată oşteni şi 
agricultori care-şi cultivau lotul de pămînt primit de la stat. - 251. 

2 27 Eydermeni, sau Eyderdanezi - partid liberal dnez care a existat in 
a doua treime a secolului trecut şi care se pronunţa pentru unirea 
definitivă a ducatului Schleswig (pînă la rîul Eyder) cu Danemarca. 
ln acelaşi timp acest partid cerea ca ducatul Holstein, care era lo
cuit mai ales de germani, să fie despărţit de Danemarca. Această ce
rere oglindea teama burgheziei daneze de concurenţa industriei din 
Holstein. ln virtutea acestui fapt, partidul liberal era lmpotriva adop
tării unei legi unice care să reglementeze pentru toate provinciile re
gatului danez problema succesiunii la rn. - 252. 

228 Este vorba de „Asciaţia prietenilor ţărănimii• ,  partid danez înte
meiat în 1846. Asociaţia cerea ca păîntul deţinut de ţăran cu itlul 
de arendaş l feudalului să devină proprietatea privată a ţăranului ; 
a cerea în acelaşi timp adoptarea unei serii de legi municipale in 
interesul ţăranilor înstăriţi. - 252. 

229 Despre Tratatul (protocolul) de la Londra din 8 mai 1852, vezi adno
tarea 75. - 253. 

230 în prima ediţie a Operelor lui K. Marx şi F. ngels, articolul a fost 
publicat fără primele două alineate. - 255. 

231  Despre Tratatul (convenţia) de la Balta-Liman, vezi adnotarea 131. 
- 255. 

232 „Neue Preussische Zeitung• - cotidian german ; a apărut la Berlin 
în iunie 1848 ; a fost organul camarilei contrarevoluţionare de la curte 
şi a iuncherilor prusaci. Această gazetă este cunoscută şi sub denu
mirea de „Kreuzzeitung •, deoarece purta pe frontispiciul ei o cruce. 
- 256. 

233 Vezi adnotarea 217. - 258. 

234 Este vorba de regula adoptată într-o serie de monarhii din Europa 
occidentală cu privire la succesiunea la tron exclusiv în linie băr
bătească. Această regulă se baza pe „Lex Salica• („Dreptul salic " ) ,  
care cuprindea prevederi ale dreptului cutumiar a l  tribului german al 
francilor salici, da tînd de la începutul secolului al VI-lea. Capitolul 
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al LIX-lea din „Dreptul salic" excludea descendenţii în linie feme
iască de la moştenirea asupra pămintului, permiţînd trnsmitera lui 
numai moştenitorilor de sex bărbătesc. - 258. 

235 Vezi adnotarea 75. - 258. 

236 „II Parlamenta" - gazetă itaină de orientare liberal-moderată ; a 
apărut la Torino. - 259. 

237 Articolul a fost reprodus într-o formă prescurtată în „Reform• din 
27 august 1853, gazetă germană din New York. 

ln prima ediţie a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, articolul a 
fost p ublicat fără primul şi pnultimul alineat. - 262. 

238 Marx face aluzie în mod ironic la metodele cu ajutorul cărora Lu
dovic Bonaparte şi cercurile bonapartiste, pregătind lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1851, şi-au recrutat partizani în rîndurile ofiţerilor 
şi soldaţilor din armată. 1n timpul recepţiilor şi al parăzilor militare 
organizate de Ludovic Bonaparte în calitatea sa de preşedinte al re
publicii, se practica pe larg obiceiul de a ospăta pe ofiţeri şi  pe sol
daţi cu cînaţi, fripturi de vînat, şampanie şi altele. - 262. 

239 Este vorba de „Frankfurter Postzeitung•, gazetă germană care a apă
ut Ia Frankfurt pe Main din 1619 pînă în 1866 ; în perioada 1850-
1860 a fost organul Dietei unite ; sub această denumire a apărut din 
1852. - 263. 

240 Vezi adnotarea 125. - 267. 

24 1 Membrii Camerei lorzilor, potrivit tradiţiei din evul mediu, sînt obli
gaţi să depună jurămîntul solemn (jurămîntul de credinţă) coronei. 
Totodată, Marea cartă a libertăţilor din evul mediu, proclamată în 
1215, dădea drept feudalilor englezi să se ridice âpotriva puterii 
regale în caz de ştirbire a privilegiilor feudale. - 268. 

242 Este vorba de sprijinul dat de nglia ramurii dinastice a Coburgilor, 
care domnea în Portugalia, în timpul răscoalei populare din 184--
1 847, îndreptată împotriva rqimului racţionar n ţară. Răscoala a 
fost înnăbuşită fără cruţre. - 272. 

243 „La Nation, organe quotidien democrate socialiste• - gazeta demo
craţilor mic-burghezi belgieni, care a apărut la Bruxelles între 1848 
şi 1856. - 272. 

244 „The Leader• - săptămînal englez burghez de orientare liberală ; a 
fost fondat l a  Londra în 1850. - 273. 

245 „The Examiner" - săptăminal englez de orientare burgheză-liberală ; 
a apărut la· Londra între 1808 şi 1881. - 273. 

246 Este vorba despre articolele lui D. Urquhart publicate în gazea „Mor
ning Adverliser" l a  1 1 ,  12, 15 şi 16 august 1853. - 275. 

2 17 Articolul promis de Marx n-a apărut în „New York Daily Tribune" .  
- 275. 

40 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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248 „Sanktpeterburgskie vedomosti" - („Monitorul dn Petersburg" )  -
cotidian rus, oficios guvernamental ; sub această denumire a apărut 
din 1728 pină în 1 914 ; între 1914 şi 1917 a apăut sub denumirea de 
„Petrogradskie vedomosti" .  - 276. 

249 Boustrapa - por:lă dată lui Ludovic Bonaparte, compusă din pri
mele silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strasbourg şi Paris. 
Această poreclă făcea aluzie la încercările lui de a pune la cale un 
puci bonapartist la Strasbourg (30 septembrie 1838) şi la Boulogne 
(6 august 1840), precum şi la lovitura de stat de la Paris din 2 de
cembrie 1 85 1 .  care a dus la instaurarea dictaturii bonapartiste în 
Franta. - 278. 

250 In 1852 a izbucnit un conflict armat intre Turcia şi Muntenegru, 
care voia să obţină independenţa totală faţă de sultan, intrucit cu 
numele se mai afla sub suzeranitatea Turciei. Poarta a respins me
dierea Rusiei în acest conflict, şi la începutul anului 1853, armata 
turcă, sub comanda lui Omer-paşa, a trecut graniţele Muntenegrului. 
Guvernul Austriei, temindu-se că acţiunile militare din Muntenegru 
şi intervenţia Rusiei în apărarea muntenegrenilor ar putea provoca 
tulburări în regiunile slave ale imperiului habsburgic, a trimis în 
grabă pe contele Leiningen cu o misiune exraordinară la Constan
tinopol pentru a cere retragerea trupelor turceşti din Muntenegru şi 
restabilirea situaţiei care existase înainte de începerea conflictului. 
Concentrarea de trupe austriece la graniţa Muntenegrului a silit 
Poarta să facă concesii şi  să consimtă la încetarea ostilităţilor în 
condiţiile propuse de Leiningen. - 278. 

25 1 Vezi adnotarea 250. - 280. 

252 Pe lingă proiectul de convenţie ruso-turc, pe baza căruia ţarul de
venea protectorul supuşilor ortodocşi ai sultanului, prinţul Menşikov 
a propus guvernului turc să semneze şi ,un document secret aparte 
cu privire la o alianţă defensivă. Proiectul acestui document prevedea 
că împăratul Rusiei va acorda ajutor armat sultanului în cazul cind 
vreo putere oarecare va încerca cu forţa să împiedice înfăptuirea 
convenţiei amintite cu privire la privilegiile bisericii greco-ortodoxe 
din Turcia. Guvernul Turciei, sprij init de ambasadorul englez şi cel 
francez din Constantinopol, a respins atit proiectul convenţiei cit şi 
proiectul tratatului defensiv secret. - 284. 

253 Este vorba de răspunsul ministrului afacerilor externe al Turciei, Re
şid-paşa, din 16 (4) iunie 1853 la scrisoarea lui Nesselrode, cancelarul 
Rusiei, din 31 ( 19) mai 1853 (în lgătură cu aceasta din urmă vezi 
adnotarea 134) . ln răspunsul său, Reşid-paşa a respins revendicările 
ultimative şi acuzaţiile cuprinse în scrisoarea lui Nesselrode. In ace
laşi timp el a comunicat că sultanul este gata să trimită la Petersburg 
o misiune extraordinară pentru aplanarea conflictului, cu condiţia de 
a se prevedea o formă de confirmare a drepturilor bisericii greco
ortodoxe în Turcia care să nu ştirbescă suveranitatea sultanului. 

- 285. 

254 Legile cu privire la navigaţie (Navigation laws), adoptate în 1 651 şi 
în anii următori, interziceau transportul mărfurilor engleze cu va
poare străine ; aceste legi au fost abrogate în 1 849. - 293. 
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255 ln prima eiţie rusă a Operelor lui K, Marx şi F. Eng.s, a fost 
publicată numai a doua parte a articolului, de la cuvintele „Sesiunea 
parlamentară a anului 1853 s-a încheiut sîmbită„. • (vezi volumul de 
fată, pag. 299) . - 296. 

256 „Joural de ConstantinopJe• - ziar turcesc care a apărut din 1846 
in limba franceză ; era subvenţionat de guvenul turc şi juca rolul de 
oficios, fiind în acelaşi timp promotorul influentei franceze în Turcia. 
Apărea de şase ori pe lună. - 298, 

257 „St.-Petersburger Zeitung• („Gazeta din Petersburg") - cotidin în 
limba germană cre a apărut intre 1727 şi 1914. - 298. 

258 Este vorba de aripa de dreapta, monarhistă a emigraţiei poloneze, 
care-şi avea centrul în vila printului Adam Czartoryski in Paris, 
„Hotel Lambert". Emigrnţi aristocraţi polonezi erau şi în alte ţări, 
mai ales în Anglia. - 299. 

259 Este vorba de poziţia lui Palmerston în problema soartei racoviei 
după încercările nereuşite ale patrioţilor polonezi de a poi în fe
bruarie 1846 o răscoală în ţinuturile poloneze în scopul eliberării na
ţionale a Poloniei. Iniţiatorii principali ai Tăscoalei au fost revoluţio
narii democraţi polonezi (Dembovski şi alţii). Dar, în urma actelor 
de trădare săvîrşite de şleahticii aflaţi printre ei şi a arestării frunta
şilor răscoalei de către politia prusiană, răscoala gnerală a fost ză
dărnicită şi nu au avut loc decît izbucniri revoluţionare izolate, Nu
mai la Cracov.a, declarată in 1815, porivit stipulaţiilor tratatului 
de la Viena, oraş liber sub protectoratul Austriei, Rusiei şi Prusiei, 
răsculaţii au repurtat o victorie la 22 februarie şi au format un gu
vern naţional, care a publicat un manifest cu privire la abolirea ser
vituţilor feudale. Răscoala de la Cracovia a fost înnăbuşită la înc
putul lunii martie 1846. In noiembrie 1846, Austria, Prusia şi Rusia 
au senat la Viena un tratat care prevedea alipirea Cracoviei la im
periul austriac, Palmerston, care din iulie 1 846 ocupa postul de mi
nistru al afacerilor extene, a respins propunerea franceză cu privire 
la un protest colectiv împotriva acestui tratat, iar în scrisoarea din 
3 noiembrie 1846, a dat să înţeleagă guvernului de la Viena că An
glia nu va apăra republica Cracovia, chemînd totodată cu făţărnicie 
Austria, Prusia şi Rusia să renunţe la intenţiile lor fată de Cracovia. 
- 299. 

260 Este vorba de acordul încheiat intre adepţii lui Peel, whigii şi aşa
numitii radicali mayfairieni (despre aceştia n urmă vezi adnotarea 
81) ,  la reşedinţa particulară a lui John Russell din Chesham-place la 
Londra, î n  primăvara anului 1852. Acordul prevedea promovarea li
niei generale a opoziţiei faţă de guvernul tory, condus de Derby, 
precum şi condiţiile de alcătuire a unui guven de coaliţie în cazul 
căderii guvernului Derby. Alianţa încheiată la Chesham-place a ră
mas în vigoare atunci cînd în decembrie 1852 s-a format guvernul 
de coaliţie în frunte cu Aberdeen ; principalele posturi din guvern 
au fost ocupate de liderii whigilor şi de adepţii lui Peel, iar repre
zentanţilor radicalilT mayfairieni li s-au acordat o serie de functii în 
aparatul de stat. - 301. 

40* 
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26. „Weekly Times• - săptăminal englez de orientare liberală ; a apă
rut la Londra sub această denumire din 1841 pină in 1885. - 302. 

262 La 3 august 1853 g azeta „Morning Advertiser" a publicat nota „Agen
tul rus Bakunin •, senată „F. M. " (autorul, Frncis Marx, era un pu
blicist reacţionar, adept al lui Urquhart) ; in notă Bakunin era învi
nuit că întreţine legături cu guvenul ţarist. n ziua următoare, la 
24 august, gazeta a publicat o scrisoare din prtea lui Golovin (au
torul notiţei anonime cu privire la Bakunin, inserată în numărul dm 
14 august al ziarului „Morn.g Advertiser" şi care servise drept pre
text p entru articolul lui „F. M. " ) ,  Herţen şi a emigrantului polonez 
Worczel, care dezminţeau conţinutul notei lui „F. M.". a 27 august 
acesta a răspuns cu o declraţie în care făcea o legătură intre izbuc
nirea revoluţiilor din Europa şi activitata agenţilor ţarişti. La 29 au· 
gust Golovin şi Herţen au publicat o nouă scrisoare intitulată : „Cne 
este F.M. 1" In polemica în legătură cu Bakunin, pe cre a continat 
s-o ducă Golovin, Herţen n-a mai luat parte. 

In scrisoarea din 24 august, amintită mai sus, se vorbea despre 
„o gazetă germană" în coloanele căreia s-r fi adus, pntru pria 
oară, acuzaţii împotriva lui Bakunin. Autorii scrisorii făceau aluie 
la „Noua gazetă renană" ; aceasta l-a determnat pe Marx să trimită 
redactorului gazetei „Morning Adveriser" scrisoarea de faţă. - 304. 

263 „Neue Oder-Zeitung• - cotidian german care a apărut la Breslau 
(Wro;law) . Din 1846 pînă în martie 1849 a apărut sub denumirea de 
„Allgemeine Oder-Zeitung •, ca organ al cercurilor catolice opoiţio
niste, Cu începere din martie l 849 gazeta şi-a schimbat orientarea şi 
denumirea şi a apărut pînă la sfîrşitul anului 1855 în calitate de or
gan al burgheziei democrate germane. In 1855 Marx a fost corespon
dentul din Londra al acestui ziar, - 304. 

264 Marx citează articolul lui Engels „Panslavismul democrat• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, ed. a doua rusă, pag. 290), în care 
este criticată broşura , ,Aufruf n die Slaven. Von einem russischen 
Patriotn Michael Bakunin. Mitgied des Slavenkongress in Prag• .  
(„Chemare către slavi. D e  patriotul rus Mihail Bakunin, delegat la 
Congresul Slavilor ţinut la Praga") .  Koethen, 1848. - 305. 

265 Este vorba de articolul al XVIII-iea din seria de articole „Revoluţia 
şi contrarevoluţia in Germania" (vezi K. Max şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 10--106), scris de Engels la rugămintea 
lui Marx şi publicat sub senătura lui Marx în „New York Daily Tri
bune" în 1851-1852. - 305. 

266 Articolul a fost retipărit u prescurtări în gazeta germană „Reform• 
din New York la 17 septembrie 1853. - 307. 

267 „Breslauer Zeilung• - cotidian german, fondat la Breslau (Wro;law) 
în 120. In decniul al 6-lea al scolului al XIX-iea avea o orientare 
conservatoare. - 307. 

268 Textul declaraţiei „Asociaţiei marinarilor", citată de Mrx, a fost 
publicat mi tîrziu în „People's Paper" (vezi nr. 80 din 12 noiembrie 
1853) . - 309. 
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Z69 Declaraţia trimisă de Marx redacţiei ziarului „Pcople's Paper• a fost 
scrisă în legătură cu apariţia în ziarul „Morning Advertiser•,  la 3 
septembrie 1853, a nui aricol anonim al lu i Golovin : „Cum trebuie 
să se scrie istoria".  Acest articol era, de fapt, un răspuns la scrisoa
rea lui Marx din 30 august 1 853 (vzi volumul de faţă, pag. 304); 
adresată redactorului ziarului „Morning Advertiser" ; ea conţinea noi 
atacuri împotriva lui Marx şi a „Noii gazete renane". Inainte de apa
riţia acestei notiţe, în ziaul „Morning Advertiser" din 31 august a 
apărut o scrisoare a lui A. Ruge, în care Marx şi „Noua gazetă re
nană" erau acuzaţi făţiş de răspîndirea premeditată a unor informaţii 
calomnioase prin care B.unin era compromis. Dind o ripostă lui Go
lovin, Mrx a demascat totodată în felul acesta şi născocirile ca
lomnioase ale lui Ruge. Marx a expus împrejurările în care a scis 
această declaratie în scrisoarea sa către Engels din 3 septembrie 1853 
(în original scrisoarea poartă în mod greşit data de 2 septembrie). 
In această scrisoare este reprodusă şi varianta iniţială a răspunsului 
către autorul articolului „Cum treuie să se scrie isto'ia". - 310. 

270 Jn articolul scris de Marx la 30 august 1853 şi publicat .în „New York 
Daily Tribune" (vezi volumul de faţă, pag. 307-309) lipseşte această 
comunicare. Probabil că, publicînd articolul, redacţia zialui a scos 
pasajul în care se afla comun icarea. - 313. 

27 1 Este vorba de cererea ca tupele useşi să evacueze teritoriul Prin
cipatelor dunărene. - 313. 

272 „Der Wnderer• - cotidian burghez austriac ; a apărut la Viena din 
1809 pînă în 166. - 314. 

273 Este vorba de articolul redacţfonal apărut în „New York Daily Ti
bune" din 6 auqust 1 853, sub titlul „Pace sau război " ,  articol care 
aproba atitudinea căpitanului Ingraham, comandantul frgatei am
ricane „Saint-Louis " ,  în timpul evenimntelor legate de arestarea la 
Sina a emigrantului maghiar Koszta (vezi, în lgătură cu aceasta, 
adnotarea 180). - 314. 

274 „Pnch" - denumirea prescurtată a săptămînalului umoristic englez 
de nuanţă burghezo-liberală „Punch, or the London Charivari" ; apare 
la Londra din 1841 .  - 316. 

275 „The Sun• - cotidian englez burghezo-liberal ; a apărut la Londra 
din 1798 pînă în 1 876. - 3 1 6. 

276 ,.Sunday Times• - cotidian englez ; apare la Londra din 1 82 ; în de
ceniul al 6-lea al secolului trecut a fost unul dintre orqanele de presă 
ale whigilor. - 323. 

277 ste vorba de faptul ca m toamna anului 1 852 autorităţile elveţiene 
ale cantonului Tessin au închis mănăstirea din Locarno a ordinului 
catolic al capucinilor şi au expulzat din Tessin în Lombardia 2 de 
capucini de origine italiană. Măsurile luate de autorităţile elveţiene 
împotriva ordinului capucinilor, care se bucura de protecţia Austriei, 
au dus la apariţia unor complicaţii în relaţiile austroelveţiene, pe 
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care şederea pe teritoriul elveţian a participanţilor mşcării de elibe
rare naţională din Italia le-au agrav at şi mj mult, - 324. 

278 Vezi adnotarea 3. - 324. 

279 Th. Carlyle. „Latter-Day Pamphlets. Nr. 2 :  Model Prisons " .  („PdlD· 
flete contemporane. Nr. 2 :  lnchisori model " ) .  Londra, 1850. Analiza 
critică a acestei lucrări a fost făcută de Marx şi Engels într-o recen
zie publicată în nr. 4 al revistei „Neue Rhenische Zeitung". Politsch
okonomische Revue "  din 150 (v ezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, 
ed. a doua rusă, pag. 268-279) . - 325. 

280 Marx se referă la articolele sale „Pauperismul şi libertatea comerţu
lui. - O criză comercială iminentă" şi „Perspectivele politice. -
Prosperitatea comercială. - Mort de inaniţie" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pg. 385-391, 512-520) .  - 329. 

28 1 „Mark-Lane Express• - denumirea prescurtată a săpt.mînaLului „Mar.
Lane Express, Agricultural Journal• ; organ al burgheziei comerciale. 
Sub denumirea de mai sus a apărut la Londra din 1832 pînă în 1924. 
- 329. 

282 In prima ediţie rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels, a fost omisă 
partea a doua a articolului, referitoare la criza economic. iminentă şi 
la construirea de căi ferate în India, de la cuvintele : „La 15 septem
brie Banca Anqliei a ridicat la 41/2 % taxa de scont... • (vezi volumul 
de faţă, pag. 337) . - 332. 

283 Marx citează articolul lui D. Urquhart „Criminalii politici" ,  publicat 
în ziarul „Morning Advertiser• din 20 septembrie 1853. - 332. 

284 Este vorba de Conventia de la Londra din 15 iulie 1840 cu privire la 
acordairea de ajutor sultanului Turciei împotriva paşei Mahomed i, 
cîrmuitorul Egiptului, convenţie semnată de nglia, Rusia, Austria şi 
Prusia, precum şi de Convenţia de la Londra din 1 841 (ve.i adnotarea 
132) şi de Convenţia de la Balta-Liman din 1 849 (vezi anotarea 131) .  
Prima din convenţiile aintite fusese încheiată fără participarea Fran
ţei, care-l sprij inea pe Mahomed Ali ; dar în fata primejdiei formării 
unei coaliţii antifranceze, ea s-a văzut nevoită sî înceteze să acorde 
sprijin cîrmuitorului Egiptului şi să participe la elaborarea Convenţiei 
de la Londra din 1841 .  In afară de clauzele referitoare la o intervenţie 
militară în conflictul turco-egiptean şi la prezentarea unui ultimatum 
lui Mahomed Ali prin care i se cerea să renunţe în favoarea sul
tanului la toate posesiunile sale cu excepţia Egiptului, convenţia din 
1 840 conţinea şi o clauză referitoare la apărarea colectivă a Dardane
lelor şi a Bosforului ; la încheierea convenţiei din 1841, această clază 
a servit drept premisă pentru interzicerea trecerii prin strimtori a na
velor militare ale tuturor statelor. - 335. 

285 Redit - trupe de rezervă in Imperiul otoman. - 336. 

286 Mark-Jane - bursa de cereale. - 346. 

287 Ulemale - casta superioară a teologilor şi leqiuitorilor în ţările mu
sulmane din Orientul apropiat şi mijlociu ; ulem 1 lele se bucurau de 
p mare mfluentă in viaţa politică a Imperiului otoman. - 348. 
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288 Este vorba de greva muncitorilor din uzinele de construcţii de ma
şini care a început la sfîrşitul lunii decembie 1 851 şi a cuprins o 
serie de oraşe din sud-estul şi n centrul Angliei. Această grevă, 
organizată de Asociaţia generală a mecanicilor, a avut drept scop 
desfiinţarea orelor de muncă suplimentară şi îmbunătăţirea condi
ţiilor de muncă. Drept răspuns la această grevă, patronii întreprinde
rilor au declarat lock-out. Lupta, care a durat trei luni, s-a încheiat 
cu victoria patronilor. Muncitorii au fost nevoiţi să reia lucrul în 
vechile condiţii. Dar şi patronii au suferit pierderi materiale consi
derabile de pe urma grevei şi a lock-out-ului. - 350. 

289 Cu unele prescurtări, acest articol a fost retipărit în ziarul german 
new-yorkez 11Reform• din 19 octombrie 1 853, sub titlul 11Stared miş
cării munoitoreşti din Anglia•.  - 352. 

290 Mincing Lane, stradă din Londi a, centrul comerţului cu ridicata de 
mărfuri coloniale. - 355. 

291  In lucrările lor de mai tîrziu, Marx şi Engels au înlocuit noţiunile 
11valoarea munoii •, 11preţul muncii• cu noţiunile, mai precise, 11va
loarea forţei de muncă • ,  11preţul forţei de muncă • ,  deoarece Marx a 
stabilit că muncitorul vinde capitalistului nu munca sa, ci forţa sa 
de muncă (vezi introducerea Lui Engels la lucrarea lui  Marx 11Muncă 
salariată şi capital " ,  ediţia din 1 891 ) .  - 356. 

292 Este vorba de articolul de fond "Planurile ruşilor în Turcia•, publicat 
în „New York Daily Tribune" din 17 septembrie 1 853. Referirea la 
acest articol pare a fi fost inserată de redacţia ziarului. - 359. 

293 Este vorba de expediţia întreprinsă de trupele turceşti sub comanda 
lui Omer-paşa n Kurdistan, în 1 846, cu scopul de a înnăbuşi răscoala 
care izbucnise acolo împotriva sultanului. Despre expediţia între
prinsă de Omer-paşa în Muntenegru, vezi adnotarea 250. - 359. 

294 A. V. Suvorov a participat la asediul Oceakovului, dar nu şi la cu
cerirea lui în ziua de 17 (6) decembrie 1788, ceea ce se explică, pe 
de o parte, prin faptul că fusese rănit în timpul asedierii cetăţii, iar 
pe de altă parte prin divergenţele avute cu prinţul Potemkin, co
mandantul armatei ruse, în ceea c e  priveşte modul executării ase
diului. Luarea cu asalt a cetăţii turcşti Izmail de către trupele ru
seşti de sub comanda lui Suvorov a avut loc la 22 ( 1 1) decembrie 
1 790 şi a permis Rusiei să încheie cu succes războiul ruso-turc din 
1787-1791 .  - 362. 

295 Pamfletul „Lordul Palmerston • - lucrare scrisă cu scopul demască
rii oligarhiei engleze în persoana unuia dintre cei mai de seamă re
prezentanţi ai ei - a fost conceput de Marx sub forma unei serii de 
articole care urmau să apară în "New York Daily Tribune". Marx, 
care a început să scrie p amfletul în primele zile ale lunii octombrie 
1853, a consimţit ca acest p amflet să apară in acelaşi timp şi în or
ganul cartist 11People's Paper " .  D ar, în timp ce ziarul cartist a înce
put să publice articolele lui Marx, sub forma unei serii unice, sub 
titlul Teneral de 11Lordul Palmerston" ,  fiecare articol fiind prevăzut 
cu următoarea notă din partea redacţiei : 11Scris de d-rul Marx pentru 
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«New York Daily Tribne» şi pus de el la dispoziţia noastră",  redac
ţia ziarului „Tribune" a publicat chiar primul articol ca rticol d e  
fond, fără a indica numele autorului. Prin aceasa s-a precizat şi forma 
în care urma să apară ulterior lucrarea, ca articole în aparenţă fără 
legătură între ele. Cele opt articole au fost publicate în „People's Pa
per" intre 22 octombrie şi 24 decembrie 1 853. La sfirşitul ultimului 
articol, ca şi al celor precednte, se găsea indicaţia : „Va urma•. Din 
scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 14 decembrie 1 853 reiese 
că el intnţiona să mai scrie unele articole dspre politica lui Pal
merston în perioada 184--1841 , în timpul încheierii cnvnţiilor de 
la Londra, precum şi să clarifice poziţia lui din timpul revoluţiei din 
1848-1849. Dar el n u  şi-a realizat aceste intenţii. 

n „New York Daily Tribune" n-au apărut toate rticolele lui 
Marx şi publicarea lor s-a tărăgănat pină la începutul anului 1 854, 
dşi Marx trimisese la New York ultimul articol încă din 6 decem
brie 1 853. In total, ziarul a publicat patru a>ticole, toate ca articole 
de fond şi purtînd titluri diferite. La 19 octombrie 1853 a fost publicat 
în „Tribune" articolul de fond „Palmerston •,  care corespundea pri
mului şi celui de-al doilea articol din seria publicată în „People's 
Paper" ; la 4 noiembrie 1853 - rticolul de fond „Palmerston şi 
Rusia•,  re corespundea articolului al treilea din această serie ; la 
21 noiembrie 1 853 - articoLul de fond „Un fruntaş al istoriei contem
porane", care corespundea articolului l patrulea şi al cincilea ; la 
11 ianuarie 1 854 - articolul de fond „Anglia şi Rsia" , care corespun
dea rticolului al şaptelea. Articolul l şaselea şi al optulea din seria 
respectivă n-au apărut niciodată în „Tribune".  Textele celor două 
publicaţii nu sint perfect identice. Probabil că, atunci cînd a trimis 
manuscrisele articolelor la „Tribune" şi la „People's Paper" ,  Marx 
le-a modificat întrucîtva redactarea, intrucit forma în care a apărut 
pamfletul în cele două ziare este diferită. In afară de aceasta, în 
articolele apărute în „Tribune" se văd şi urmele unor intervenţii fă
cute în textul autorului de către redactorii ziarului. 

Pamfletul împotriva lui Palmerston s-a bucurat de o largă răs
pindire. La 26 noiembrie 1853 gazeta „Glasgow Sentinel" a reprodus 
din „Tribune" articolul „Palmerston şi Rusia• (articolul al treilea din 
seria apărută în „People's Paper") .  n decembrie 1853 editorul lon
donez Tucker a publicat acest articol sub forma nei broşuri purtlnd 
acelaşi titlu. La începutul anuui 1 854, cu colaborarea lui Marx, a 
apărut a doua ediţie a acestei brşuri ; dn text au fost făcute corectări 
şi adăugiri pe baza articolelor publicate în „People's Paper" .  Curind 
Tucker a mai ditat o broşură : „Palmerston şi tratatul de la Unkiar
Skelessi" (pe coperta interioară se menţicma alt titlu : „Palmerston şi 
faptele lui din trecut") ; broşura reproducea, u mici modificări, 
textul articolului al patrulea (fără primele 4 alineate) şi al cincilea 
din cele publicate de „People's Paper•. mbele broşuri au constituit 
numerele 1 şi  2 din seria „Politica! Fly-Sheets" , editate de Tucker, 
iar în 1 855 au fost retipărite împreună cu pamfletele altor autori. In 
această ediţie, în prefaţă, Tucker indica numele Lui Marx ca autor 
al pamfletelor r. 1 şi nr. 2 (în tabla de materii 'Pamfletul nr. 1. „Pal
merston şi Rusia• , a apărut cu titlul schimbat : „Palmerston şi Polo
nia") . In c eea ce priveşte publicarea c elorlalte articole u privire la 
Palmerston în ediţia lui Tucker, Marx s-a opus, întrucît nu voia ca 
lucrările sale să fie tipărite laolaltă cu lucrările lui Urquhart, cuprnse 
în seria „Poli tical Fly-Sheets". In legătură cu aceasta, în scrisoarea 
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sa din 1 iunie 1 854 adresată lui Lassalle, Marx scria : „Nu vreau să 
fiu considerat ca n tovarăş de luptă l acestui don, cu care nu am 
comun decit un singr lucru : aprecierea în privinţa lui Palmerston ; 
în toate celelalte chestiuni am păreri diametral opuse, aşa cum a 
reieşit chiar de la prima noastră întrevedere ". 

La 17 noiembrie 1855 şi  la 5 inuarie 1 856, qazeta urquhartiştilor 
„Sheffield Free Press" , care îi făcea opoziţie lui Palmerston, a pu
blicat două articole din seria „Ltrdul Palmerston • (articolul al treilea 
şi al şaselea din cele apărute în „Pe>ple's Paper") .  Primul a fost re
produs şi în ediţie separată în fascicula nr. 4, apărută în „Free 
Press Serials" .  Aproape în acelaşi timp, .întreaga serie de opt arti
cole a apărut în cinci numere (din 29 decembrie 1 855, 5 şi 12 inuarie, 
9 şi 16 februarie 1 856) ale orgnului din Londra al urquhartiştilor, 
„Fre Press" şi în ediţie separată, ca fascicula r. 5 a lui „Fre 
Pres Serials • ,  sub titlul „Istoria vieţii lordului Palmerston •. n 
această ediţie separată, numele autoului era menţionat. 

n limba g ermană, pamfletul lui Marx a început să apară ine! 
la 2 noiembrie 1853 în ziarul „Reform" din New York, în traducerea 
prescurtată a lui A. Cluss, făcută după textul publicat în „Tribne• .  
In nota din partea redacţiei, tipărită l a  începutul publicaţiei, s e  spu
nea : „Marele interes pe care îl stîmeşte din nou în momentul de 
faţă numele lui Palmerston ne determină să facem această prelucrare 
după ziarul «Tribune». Studiul de faţă denotă că autorul cnoaşte 
în mod deosebit starea de lucruri din Anglia şi, deşi nu este semnat, 
nu este greu de ghicit de cine este scris". Articolul „Palmerston• ,  
publicat în „Refom" din 2, 3,  4, 8 şi  9 noiembrie, corespunde primului 
şi celui de-al doilea articol apărut în „People's Paper". In februarie 
1 855 Marx a publicat două articole, sub titlul „Lordul Palmerston • ,  
în „Neue Oder-Zeitung" din Breslau (Wro:law) , c.re nu erau în 
fond altceva decit un rezumat l articolelor apărute în „People's 
Paper" şi „Tribune". Fragmente din pamfletul lui Marx (cu indicaţia 
autor.ului) au fost publicate de asemenea şi de ziaristul german 
E. Fischel în broşura sa din 1 859-1860, apărută la Berlin sub titlul 
„Das Neue Portfolio. Eine Sammlung wichtiger Dokumente nd 
Aktenstiicke zur Zeitgeschichte" ,  Hefte I und l („Noul prtofoliu. O 
culegere de documente şi de materiale importante cu privire l a  istoria 
contemporană", numerele I şi II). 

Articolul al treilea din această serie a fost publicat în limba 
polonză în 1 893, după moartea lui Marx, în nr. 7 al revistei 
„Przdswit" („Aurora"} ,  editată la Londra de socialiştii polonezi cre 
înreţineau legături cu Engels. Articolul al şaptelea a fost publicat 
în 1 897 - după textul din „Tribne" şi sub acelaşi titlu („Anglia ş1 
Rusia")  - de Eleanor, fiica lui Marx, în culgerea de articole ale 
lui Marx cu privire la problema orientală, culgere editată de ea 
împrenă cu E. Aveling {Karl Marx. „The Esten Question" ) .  In 
1899 a apărut la Londra, sub îngrijirea Eleanorei Marx, o broşură 
care cuprindea toate articolele din această serie : Karl Marx. „The 
Story of the Life of Lord Palmerston • („Istoria vieţii lordului Pal
merston ") .  In limba rusă pamfletul a fost publicat pentru prima oară 
în 1924. 

Pentru acest pamflet, Marx a consultat un număr mare de 
izvoare, în primul rînd aşa-numitele Blue Books (Cărţile albastre), 
ediţie periodică în multe volume a materialelor parlamentului en
glez, precum şi documente ale Ministerului de Externe englez. ln 
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afară de aceasta, el a folosit şi dările de seamă ale şedinţelor par
lamentare, în special ediţia lui Hansard „Parliamentary Debates• 
(„Dezbateri parlamentare") ,  diferitele culgeri de tratate intenaţio
ndle şi doumente diplomatice, pamflete şi numeroase materiale 
apărute în presă. - 365. 

296 ln legătură u discuţiile care au avut loc n parlamentul englez în 
iunie 1850 în jurul conflictului anglo-grec provocat de aşa-numita 
afacere Pacifico (vezi adnotarea 179) , politica externă a guvenului 
în care Palmerston deţinea postul de ministru de externe a fost 
sancţionată de Camera comunelor ; Camera lorzilor, dimpotrivă, s-a 
pronunţat, cu o majoritate de 37 voturi, împotriva poziţiei ocupate 
de guvern in chestiunea discutată. Franţa şi Rusia şi-au exprimat 
dezaprobarea faţă de această poziţie, iar ambasadorii lor la Londra 
şi-au făcut simţită această nemulţumire : ambasadorul francez a pă
răsit demonstrativ Londra, iar ambasadorul rs n-a venit la dineul 
oferit de Palmerston. - 370. 

297 n 1815 a fost .adoptată legea prin care era interzis importul de ce
reale din străinătate atîta timp cit în nglia preţul cerealelor rămînea 
sub 80 de şilingi un quarter. In 1822 această lege a fost întrucîtva 
modificată, iar în 1828 a fost introdusă scala mobilă, care ridica 
taxele de import pentru cereale atunci cînd preţul lor pe piaţa intenă 
scădea şi, invers, le reducea atunci cînd preţul se ridica. Legile 
cerealelor au fost adoptate de guvernele tory în interesul marilor 
proprietari funciari. Burghezia industrială, c are lupta împotriva legi- . 
lor cerealelor sub lozinca libertăţii comerţului, a obţinut în 1846 
abrogarea lor. - 370. 

298 Marx se referă la prezenţa în nglia a mercenarilor militari străini, 
recrutaţi în armata engleză în timpul războaielor napoleoniene, mai 
ales din micile state germane, îndeosebi din Hanovra - fieful regilor 
englezi din dinastia de Hnovra. - 370. 

299 Este vorba de bombardarea oraşului Copenhaga de către englezi în 
septembrie l 807 cu scopul de a împiedica alăturarea Danemarcii Ia 
blocada continentală declarată de Napoleon, care interzicea ţărilor 
continentale din Europa comerţul cu Anglia. - 371. 

300 Legea cu privire la răzvrătiri (Mutiny Act) - lege adoptată de par
lament în fiecare an cu începere din 1689 pînă în 1881 ; legea dădea 
Coroanei împuteniciri de a întreţine o armată permanentă şi forţe 
maritime militare în anumite proporţii, de a introduce statute şi 
rgulamente militare în armată şi n flotă, de a face uz de curţile 
marţiale şi de a stabili sistemul de pedepse pentru paiticiparea a 
răzvrătiri, la neexecutarea ordinelor, Ia încălcarea disciplinei etc. 
Prima lege de acest fel a fost adoptată cu prilejul tulburărilor din 
rîndurile soldaţilor care au avut loc în Anglia. - 372. 

30 1 Legea cu privire la corporatii (Corporation Act) a fost adoptată de 
parlamentul englez în 1661 ; prin această lege persoanele care ocu
pau funcţii elective (se referea mai ales la organele municipale de 
conducere) trebuiau să recunoască dogmele bisericii anglicane. 

Legea cu privire la jurămint (Test Act) din 1673 cerea acelaşi 
lucru de la toate persoanele care ocupau o slujbă de stat. 
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Jndreptate, la timpul lor, î mpotriva reacţiunii catolice, aceste legi 
s-au transformat ulterior într-o armă de luptă împotriva oricărei 
opoziţii făcute bisericii oficiale anglicane şi într-un mijloc de apărare 
a privilegiilor ei. - 373. 

302 Dissenteri - reprezentanţii sectelor şi curentelor religioase care se 
abăteau într-o măsură sau alta de la dogmele bisericii anglicane ofi· 
ciale. - 373. 

303 Emanciparea catolicilor - abolirea în 1829 de către parlamentul en· 
glez a îngrădirilor drepturilor politice ale catolicilor. Catolicii, a 
căror majoritate o formau irlndezii, au obţinut dreptul de a fi aleşi 
în parlament şi de a ocup a unele funcţii guvernamentale. Totodată 
cen�ul electoral de avere a fost mărit de cinci ori. Prin această 
manevră, clasele conducătoare din nglia urmăreau să atragă de 
par.tea lor vîrfurile burgheziei irlandeze şi pe proprietarii funciari 
catolici, scindînd în felul acesta mişcarea naţională irlandeză. - 373. 

304 Este vorba de vasta campanie pentru reforma parlamentară (în le
gătură cu aceasta vezi adnotarea 138) , desfăşurată în nglia ciţiva 
ani înainte de introducerea reformei din 1832. - 376. 

305 n conflictul iscat în legătură cu „locurile sfinte• (vezi adnotarea !Olt, 
folosit de Franţa şi de Rusia ţaristă ca pretext în lupta pentru h ege
monie în Orientul apropiat, unul dintre obiectele acestui conflict 
era problema cui să aparţină cheile de la „mormîntul donului • din 
Ierusalim, clerului catolic sau celui ortodox, ca şi aceea a dreptului 
de a păstra în bunăstare cupola acestui Jăcaş. - 380. 

306 Despre tratatul (convenţia) de Ia Londra din 6 iulie 1 827 vezi ad· 
notarea 47. - 380. 

307 Convenlia de Ia Akerman - acord semnllt de Rusia şi Turcia la 
7 octombrie (25 septembrie) 1826. Potrivit acestui acord, quvenul 
turc se angaja să respecte u stricteţe tratatele anterioare încheiate 
cu Rusia şi să acorde libertate de navigaţie pentru vasele comerciale 
ruse în apele turceşti ; de asemenea renunţa la pretenţiile avute faţă 
de Rusia, în urma războiului ruso-turc din 186-1 812, asupra puncte
lor de pe ţărmul caucazian l Mării Neqre. Convenţia confirma re· 
cunoaşterea din partea sultanului a autonomiei Serbiei şi prevedea 
ca domnitorii Moldovei şi Munteniei să fie aleşi din rîndurile boie
rimii locale. Convenţia de la Akerman nu se referea la problema 
qreacă. Din acest motiv, în a junul războiului ruso-turc din 1828-
1829, cercurile oficiale turceşti au denunţat această convenţie şi au 
lansat versiunea că, potrivit stipulaţiilor convenţiei, Rusia renunţase 
la orice amestec în problema greacă şi deci, acordînd ajutor grcilor, 
ea şi-ar fi încălcat această obligaţie. ln realitate însă declaraţia qu
vernului ţarist că „se dezinteresează de problema greacă" nu a fost 
făcută în momentul încheierii convenţiei de la Akerman, ci cu citeva 
Juni mai înainte. - 380. 

308 J. McNeiJI. „Proqress and present position of Russia in the East• 
(„Inaintarea şi situaţia actuală a Rusiei în Orient" ) .  Londra, 1836 
pag. 1 05-107. - 381. 
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309 n „New York Daily Tiibune" din 19 octombrie 1853, articolul se ter
mina cu următoarele cuvinte, adăugate, probabil, de redacţia ziarului : 
„In această apreciere el dădea să se înţeleagă in mod limpede că în 
persoana lordului Palmerston nu sînt nicidecum reprezentate liberta
ta, cinstea şi tot cea ce este mi bun, ceea ce este propriu Angliei. 
Aşa cum a fst nobilul lord pe atunci şi în prima perioadă a carieiei 
sale, desiisă de noi, aşa a rămas şi în zilele noastre, şi  oricine îl 
cunoaşte nu poate aştepta din partea lui, în momentul crizei serioase 
prin care trecem, altceva decît proaste sevicii aduse cauzei dreptăţii 
şi drepturilor omului. Partea din biografia sa politică pe care încă 
n-am povestit-o o lăsăm p entru altă dată ; din păcate, nu este partea 
cea mai bună a biografiei sale".  - 381. 

3 1 0  Milanezii au refuzat să se supună lui Frederic I Barbarossa în 1 159, 
cînd acest împărat a încercat să lichideze libertăţile urbane ale o ra
şelor din Italia de nord şi să supună aceste oraşe dominaţiei sale. 
Lupta îndelungată cre a mmat după aceasta s-a terminat, deşi Mila
nul a fost distrus în 1 162, cu victoria oraşelor. - 383. 

3 1 1 Despre conven tia de la Londra din 15 iulie 1 840 vezi adnotarea 284. 
- 389. 

3 1 2  Despre insurecţia din Cracovia vezi adnotarea 259 ; referitor la eveni· 
mentele din Galiţia pomenite mai j os vezi adnotarea 1 6. - 390. 

'3 1 3  Este vorba, probabil, de „O�terreichisch Kaiserliche Wiener Zeitung" 
oficiosul guvernului ; a apărut din 1 780 pînă în 1931. - 391. 

3 1 4  In 1846 guvernul Guizot a reuşit să contracteze căsătoria ducelui de 
Montpensier, f.ul mai mic al regelui Franţei Ludovic-Filip, cu infant1 
spaniol. Maria-Luisa-Fernanda, z.dămicind astfel căsătoria prinţului 
Leopold de Coburg cu regina spaniolă Isabella a II-a, căsătorie pro· 
iectată de Anglia. Intre guvernul englez şi cel francez se ducea o 
luptă acerbă în jurul acestor proiecte conjugale ; după succesul re
purtat în această chestiune de diplomaţia franceză, Palmerston a 
căutat cu înfrigurare un prilej pentru a-şi lua revanşa. - 392. 

3 1 5  Tratatul de la Utrecht din 1113 - unul dintre tratatele de pace înche
iate intre Franţa şi Spania, de o parte, şi statele care au participat 
la c oaliţia antifranceză (Anglia, Olanda, Portugalia, Prusia şi 
Habsburgii din Austria) . de altă parte, prin care se punea capăt răz
boiului îndelungat p entru succsiunea la tronul Spaniei (început în 
1701). Potrivit acestui tratat, tronul spaniol eia acordat nepotului lui 
Ludovic al XIV-lea, Filip de Bourbon ; în schimb regele Franţei tre
buia să abandoneze planurile sale de a uni monarhia franceză cu cea 
spaniolă şi să renunţe pentru sine şi pentru mmaşii săi din ramura 
franceză a Bourbonilor la dreptul asupra cornei spaniole. Tratatul 
sancţiona trecerea unui număr de colonii franceze şi spaniole din In
diile orientale şi din America de nord, precum şi a Gibraltarului, 
în possiunea Angliei. 

.nvinuind în 1846 Franţa că a încălcat tratatul de la Utrecht, 
Palmerston se referea la intenţia lui Ludovic-Filip de a crea prin căsă
toria fiului său cel mic cu infanta Spaniei noi perspective de unire 
a celor două monarhii. - 392. 
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3 1 6  Discursul citat mai ]os a fost rostit de Palmerston la 19 martie 1 839 
în Camera comunelor în legătură cu blocada porturilor Mexicului de 
către flota franceză în 1838-1839. 

Blocada oraşului Buenos Aires de către flota anglo-franceză a 
fost începută în 1 845 cu scopul de a sili guvernul Argentinei să per
mită vapoarelor strd.ine să navigheze pe fluviul Prană, precum şi e 
alte luvii. Anglia şi Frnţa şi-au atins acest scop în 1852, silind Ar
gentina să semneze tratatul respectiv. - 392. 

3 1 7  Este vorba de revoluţia burgheză din Belgia din 1 830. - 393. 

3 1 8  Alianţa dintre Anglia şi Franţa după revoluţia din iulie şi cunoscută 
sub denumirea de „înţelegerea cordială" („entente cordiale")  a luat 
forma unui tratat în aprilie 1834, prin încheierea aşa-numitei cva
druple înţelegeri între Anglia, Franţa, Spania şi Portugalia. La înche
ierea acestui tratat au ieşit însă la iveală contradicţiile dintre int
resele ngliei şi Franţei, care ulterior au continuat să se înăsprească. 
Tratatul, îndreptat formal împotriva „puterilor nordice" absolutiste 
(Rusia, Austria şi Prusia), permitea în realitate ngliei ca sub pr
textul că acordă un ajutor militar guvenului spaniol şi celui portu
ghez în lupta împotriva pretendenţilor la tron, don Miguel în Portu
galia şi don Carlos în Spania, să-şi întărească poziţiile sale în aceste 
două ţări. - 396. 

3 1 9  Este vorba de bătălia de la Beilan (Siria) de la sfîrşitul lunii iulie 
1832, în care trupele egiptene de sub comanda lui lbrahim-paşa au 
zdrobit complet rmata sultanului şi au silit-o să părăsească Siria. 
Intrarea trupelor egiptene în Asia Mică, care a urmat după aceea, şi 
nimicirea armatei turceşti în decembrie 1832 lingă Konya, a botărît 
victoria Egiptului în războiul turco-egiptean din 1 831-1833. In aprilie 
1 833, conform păcii încheiate la Kutahya, paşa Egiptului Mahomed 
Ali a fost de fapt recunoscut ca suveran independent al Egiptului 
şi al Siriei. - 400. 

320 Mrx citează discursul rostit de deputatul radicl Anstey în Camera 
comunelor la 8 februarie 1848. - 406. 

321  Este vorba de tratatul ruso-turc din 29 (17) ianurie 1 834, care preciza 
unele articole din tratatul de la Adrianopole din 1 829. Tratatul reducea 
suma plăţilor anuale pe care trebuia să le facă Turcia în contul con
tribuţiilor impuse ei prin tratatul de la Adrianopole, micşorînd astfel 
suma contribuţiilor cu 2.000.00 de ducaţi. - 06. 

322 „JourMI de Saint-Petersbourg• - cotidian, oficiosul Ministerului de 
Externe l a apărut în limba franceză sub această denumire n 1825 
pînă în 1914. - 409. 

323 „Civis romanus sum• - vezi adnotarea 179. - 409. 

324 D. Urquhart. „Proqress of Russia in the West, North, and South" 
(„Inaintarea Rusiei spre Apus, spre Nord şi spre Sud") .  Londra, 
1853, pag. 6. In 1 853 au aoărut citeva ediţii ale acestei lucrări l 
p agina este indicată după ediţia a doua. - 417. 
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325 In „New York Daily 
'
Tribune• din 1 1  ianuarie 184, articolul începea 

cu următoarele cuvinte : „Demisia lordului Palmerston a produs, se 
pare, în nglia efectul miraculos pe care-l sconta. Tot mai energic 
se manifestă indignarea publicului împotriva guvernului pe cre 
acesta l-a părăsit şi a politicii pe cdre, pînă în ultimul moment, a 
sprij init-o în toate cazurile şi în modul cel mai hotărît cit timp era 
legat de acest guvern. Şi, totodată, aceleaşi partide care înfierează 
acum coaliţia în gura mare îl laudă care mai de care pe Palmerston. 
Pe de o parte ele cer să se dea o ripostă energică şi demnă aibuzurilor 
Rsiei, iar pe de altă parte s-ar părea că nu dorsc nimic cu atîta 
ardoare cum doresc revenirea iubitului lor bărbat de stat la postul 
de conducător. Astfel acest abil şi neobosit actor zăpăceşte toată 
lumea. Toate acestea r constitui un spectacol foarte amuzant dacă 
n-ar fi în joc interese prea importante. Am mai avut prilejul să 
demonstrăm cit de adincă este confuzia care domneşte pretutindeni, 
iar acum aducem dovezi suplimentare care confimă faptul că Pal
merston, dintr-un motiv sau altul. a contribuit în permanenţă la 
extinderea graniţelor Rusiei, folosind Angia în acest scop. Oricine 
doreşte să arunce o privire în culisele scenei pe care se desfăşoară 
evenimentele curente şi să aprecieze evenimentele şi oamenii la justa 
lor valoare va găsi, presupunem, nele lucruri insructive în expu
nerea noastră•. 

Aceste cuvinte nu puteau fi din textul articolului de faţă al lui 
Marx, dat fiind că el a trimis redacţiei „Tribune• .ultimele articole 
din seria „Lordul Palmerston" nu mai tîrziu de 6 decembrie 1853 cu 
cel puţin 10 zile înainte de demisia de scurtă durată a lui Palmerston 
( 1 6  decembrie 1853). Publicînd acest articol cu o mare întîrziere, 
la 11 ianuarie 1 854, redacţia ziarului i-a adăugat un text luat, poate, 
din alt articol al lui Marx, trimis - după cum reiese din notiţa făcută 
de Jnny Marx în caietul ei de însemnări - la 20 decembrie 1853 
Ia New York şi consacrat ecourilor presei engleze în legătură cu de
misia lui Palnerston. Articolul din 20 decembrie 1 853 n-a fost publi
cat în „New York Daily Tribune" şi  manuscrisul lui nu ne-a parvenit. 

- 4 1 8. 

325 Citat din cartea lui Kupfer. „Voyage dans Ies environs du Mont 
Elbrouz dans le Caucase, entrepris par ordre de Sa Majeste l'Empereur 
en 1829. Rapport fait a !'Academie imperiale des sciences de St.
Petersbourg• („Călătorie în împrejle muntelui Elbrus din 
Caucaz, întreprinsă din ordinul maiestăţii-sale împăratul în 1829. Ra
port ţinut la Academia de Ştiinţe din Petersburg" ) .  Petersburg, 1 830, 
pag. 4. - 4 19. 

327 Despre Protocolul de la Petersburg din 4 aprilie 1826 şi Tratatul 
(convenţia} de la Londra din 6 iulie 1821 vezi adnotarea 47. 

In protocolul din 4 aprilie 1826, semnatarele lui - Rusia ţaristă 
şi Anglia -, tinzînd să camufleze adevăratele scopuri ale amestecu
lui lor în conflictul greco-turc în favoarea Greciei, au declarat că 
ele nu urmăresc nici extinderea teritoriului lor pe seama Turciei, 
nici influenţă exclusivă, nici avantaje comerciale deosebite pe teri· 
toriile sultnului. Declaraţii asemănătoare au fost repetate cu pri
lejul încheierii tratatului de la Londra din 6 iulie 1827, semnat de 
Anglia, Rusia şi Franţa. - 419. 
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32 8  Marx citează cuvîntarea ţinută de Patrick Stewart în Camera comu
nelor la 20 aprilie 1836. - 421 .  

3 2 9  Articolul promis n-a fost publicat î n  „New York D aily Tribune• , cu 
toate că, aşa cum reiese din c arnetul de însemnări al lui Jeny Marx, 
a fost trimis de Marx la New York încă la 6 decembrie 1853. In 
„People's Paper" el a fost publicat la 24 decembrie 1853 ca al optulea 
articol din seria „Lordul Palmerston" .  - 425. 

330 „The London Gazelte• - organ guvernamental englez ; apare sub 
această denumire de două ori pe săptămînă începînd din 1666. - 430. 

331  „Comitetul L/oyd• - societate maritimă de asigurare şi înrgistrare 
din Londra - 435. 

332 Cu unele prescurtări, acest articol a fost retipărit în qazeta germană 
new-yorkeză „Reform" din 24 şi 5 octombrie 1853, sub titlul „Situaţia 
din Anglia" . - 436. 

333 Este vorba de nota pe care Reşid-paşa a adresat-o la 19 august 1853 
reprezentanţilor Austriei, Angliei, Franţei şi Prusiei şi în care se 
spunea că guvenul Trciei va accepta nota de la Viena (vezi ad
notarea 223) numai în cazul cînd în textul ei ar fi introduse unele 
schimbări şi precizări. Reşid-paşa insista îndeosebi ca Rusia să eva
cueze în prealabil Principatele dunărene. - 430. 

334 In septembrie 1853 a avut loc la Olmiitz (Olomouc) o întrevedere 
între Nikolai I şi împăratul Austriei Franz-Joseph, în urma căreia 
guvernul austriac a încercat, de altfel fără succes, să determine 
puterile occidentale să întreprindă un nou demers p entru reglemen
tarea conflictului ruso-turc pe baza acceptării necondiţionate a notei 
de la Viena de către ultan. In convorbirile sale cu Franz-Joseph, 
Nikolai I a căutat să-l convingă pe acesta că trupele ruseşti din 
Principatele dunărene nu vor trece Dunărea şi că se vor mărgini 
la acţiuni defensive pe malul stîng al fluviului. - 437. 

335 „Satira menippee• - pamflet p olitic anonim, publica.. în Frnţa in 
1594 şi îndreptat împotriva Ligii catolice (întemeiată în 1576, în 
timpul războaielor huqhenote), ai cărei conducători, aristocraţi feu
dali, urmăreau să slabească puterea rgală şi să stabilească privi
legii nelimitate pentru nobilimea catolică. Denumirea p amfletului a 
fost împrumutată de la scriitorul roman Varro (secolul I î.e.n.). care 
a scris „Satire menippee" imitîndu-1 pe filozoful qrec antic Menipp. 
- 441. 

336 Este vorba de eroica insurecţie din iunie 1848 a muncitorilor din 
Paris, pe care burghezia franceză a înnăbuşit-o cu o cruzime nemai
auzită. Această insurecţie a fost primul război civil de mari proporţii 
din istorie dintre proletariat şi burghezie. - 443. 

337 In prima ediţie rusă a Operelor lui K. Max şi F. Enqels, articolul a 
fost tipărit fără p artea c are se referă la situaţia economică a Franţei 
(vezi volumul de faţă, pag. 4749). - 445. 
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338 Este vorba de ciocnirea care a avut loc la 9 martie 1 848 întTe le
giunea republicană belgiană, care se îndrepta din Franţa în patrie, 
şi detaşamentul de soldaţi belgieni aflaţi în apropierea graniţei fran
ceze, lingă satul .isquons-Tout. Acest fapt a servit d e  pretext pentru 
procesul din Anvers (aşa-numitul proces Risquons-Tout), înscenat de 
guvernul rgelui Belgiei, Leopold I, p entru a se răfui cu democraţii. 
Pe atunci Delescluze era comisar al guvenului n d epartamentul 
Nord, situat la graniţa cu Belgia, pe unde trecuse legiunea belgiană. 
- 450. 

339 Este vorba de tabăra întărită de lingă oraşul Torres Vedras (Portu
galia) ,  construită în 1810 din ordinul lui Wellington pentu a apăra 
Lisabona împotriva trupelor frnceze. - 455. 

340 n 1815, în timpul campaniei din Belgia, Napoleon, învingîndu-i pe 
prusieni la 16 inie în lupta de la Ligny, spera să-i izoleze de armata 
anglo-olandeză a lui Wellington şi să-i zdrobească pe aliaţi unul 
cite unul. Dar în bătălia hotărîtoare de la Waterloo din 1B iunie 1 815, 
pe cind francezii atacau armata lui Wellington şi încercau s-o în
văluie din flanc, trupele pusiene de sub c omanda lui Bluchr, reu
şind să scape de urmărire, au sosit la timp pe cimpul de luptă şi 
au obţinut un rezultat decisiv în favoarea aliaţilor. - 456. 

34 1 Cucerirea Erzerumului, importantă fortăreaţă turcă din Caucaz, de 
către trupele ruseşti de sub comnda lui Paskevici a avut loc î n  
iunie 1 829. Acest eveniment a avut o importanţă decisivă pentru 
.usia în încheierea cu succes a războiului ruso-turc din 1828-1 829. 
- 460. 

342 Indată după începerea ostilităţilT la Dunăre, comandantul tupelor 
ruseşti, Gorceakov, a ordonat ca o parte din flotila de pe Dunăre 
si fie trimisă d e  la Izmlil dn regiunea Brăila şi Galaţi. La 23 ( 1 1 )  oc
tombrie 1 853, cînd două vase ruseşti şi opt canoniere au trecut prin 
fata fortăreţei Isaccea, ocupată d e  turci, a avut loc un schimb e 
focuri de artilerie. Ganizoana turcă a suferit pierderi însemnate de 
ne urma tirului artileriei d e  bord şi a tunurilor ruse mplasate pe 
malul Dunării. - 464. 

343 Seraskirat - nisterul de Război în Imperiul otomn. - 464. 

344 Este vorba de Comitetul din strada Poitiers - organul d e  conducere 
al aşa-numitului patid al ordinii, care reprezenta coaliţia celor două 
fracţiuni monarhiste din Frnţa : legitimiştii (partizanii dinastiei 
Bourbonilor) şi  orlea�tii (partizanii d inastiei Orleans). Acest 
partid al marii burghezii consvatoare, înfiinţat în 1 848, a avut 
un rol conducător din 1849 pînă la lovitura de stat din 2 decembrie 
1851 în cadrul Adunării lgislative a celei de-a doua republici. Fali
mentul politicii lui ntipopulare a fost folosit de clica lui Ludovic 
Bonaparte în scopuri bonapartiste. In ajunul loviturii de stat din 
2 decembrie 1 85 1 ,  generalul Baraguay d"Hilliers, care sprijinise în nii 
republicii Comitetul d e  pe strada Poitiers, a recut de prtea bOna
partiştilor. - 464. 

345 La începutul lunii auqust 1 842, într-o serie de rgiuni industriale din 
Anglia, mai ales în Lancashire, au izbunit greve şi tulburări mnci-
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toreşti. Burghezia cu tendinţe liber-schimbiste, căutînd să se folo
sească de mişcarea muncitorească pentru a face presiuni asupra gu· 
venului în scopul de a abroga legile cerealelor, ia aţîţat de multe 
ori ea însăşi pe muncitori să pornească la acţiune. Dar, speriată de 
marea amploare a grevelor şi a ulburărilor şi convingîndu-se că 
muncitorii urmăresc telurile lor proprii, ea a sprijinit represiunile sînge
roase împotriva muncitorilor. F. Engels face o descriere amănunţită 
a acestor evenimente în lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare din 
Anglia" şi în articolul său „Istoricul legilor cerealelor din Anglia" 
(vezi ediţia de faţă, vol. 2 , pag. 239-532 şi 613-618).  - 465. 

346 Este vorba de cuvîntările lui Bright şi Cobden la conferinţa din 
Edinburgh, organizată de Liga pentru pace a liber-schimbiştilor, a cărei 
dare de seamă a fost publicată în „Times " din 1 4  octombrie 1 853. 
- 466. 

347 Marx citează articolul „Ce ste ieftin şi ce este scump",  publicat 
în „People's Paper" din 29 octombrie 1 853. - 467. 

348 „ Weekly Dispatch" - săptămînal englez ; a apărut sub această de
numire la Londra din 1801 pînă în 1928 ; în deceniul al 6-lea al seco
lului trecut a avut o orientare radicală. - 469 

349 O parte din acest articol a fost retipărit de ziarul german new
yorkez „Reform" n 19 noiembrie 1853, sub titlul „Persia, Rusia 
şi Danemarca " .  

In prima ediţie rusă a Operelor lui K .  Marx şi  F .  Engels, acest 
articol a fost tipărit fără partea referitoare la expediţiile persană 
şi rusă, la evenimentele din Danemarca şi la ostil ităţile de pe Du
năre şi din Asia (vezi volumul de faţă, pag. 473-475) . - 473. 

350 Este vorba de ostilităţile întreprinse de armata iranian. în vederea 
anexării Heratului, nod de comunicaţii comerciale pentru a cărui 
stăpînire s-au purtat nenumărate războaie intre Afganistan şi Iran. 
Cucerirea Heratului de către trupele iraniene în octombrie 1856 a 
fost folosită de colonialiştii englezi ca pretext pentru a dezlănţui im· 
potriva Iranului un război în urma căruia şahul a fost nevoit să eva
cueze Heratul. ln 1 863 Heratul a fost alipit la posesiunile emirului 
afgan. - 473. 

3 5 1  In 1 853 guvernul ţarist a organizat o expediţie militară în Kazahstan, 
în susul fluviului Sir-Daria, sub comanda lui V. A. Perovski, guver
natorul general al · Orenburgului. Expediţia era îndreptată împotriva 
hanatului Kokand, care cotropise ţinuturi kazahe (în rticolul lui 
Marx se arată inexact că ar fi vorba de o expediţe împotriva hana
tului Hivei) ; ea a permis ruşilor să creeze linia militară de pe Sîr
Daria, care a servit apoi ca bază de atac pentru desfăşurarea ofensivei 
ulterioare a Rusiei ţariste împotriva hanatului Kokand şi a hana-
telor Buharei şi Hivei din Asia centrală.  473. 

352 Este vorba de guvernul danez format la 22 martie 1848 ca urmare 
a avîntului revoluţionar care sa produs în tară şi care şi-a găsit 
expresia în manifestaţii de masă la teatrul „asino" din Copenhaga. 
In noul guvern au intrat, alături de conservatori, şi reprezentanţi i 

41 - Marx-Engels. Opere, voi. 9 
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partidului burghezo-liberal al „eidermenilor• (sau 11eiderdanezilor" ) ,  
care s e  pronunţau î n  fav\rea unei constituţii comune pentru Dane
marca şi  ducatul Schlswig (pînă la rfol Eider) , urmînd ca ducatul 
Holstein să capete statutul de regiune independentă. Guvernul bur
ghez din martie al Danemarcii a adoptat o poziţie şovină faţă de 
mişcara de eliberare naţională a ducatelor Schleswig şi Holstein 
şi  a luptat î mpotriva unirii cu Germania a acestor regiuni locuite 
de germani. - 474. 

353 Liga împotriva legilor cerealelor a fost întemeiată n 1838 de fabri
canţii Cobden şi Bright din Manchester. Militind pentru libertatea 
deplină a comerţului, Liqa tindea să obţină abrogarea legilor cerea
lelor (vezi adnotarea 297) cu scopul de a face posibilă scăderea sa
lariilor muncitorilor şi de a slăbi poziţiile economice şi poliice ale 
aristocraţiei funciare. ln lupta ei împotriva proprietarilor funciari, 
Liga a încercat să folosească şi masele muncitoreşti. Dar pe vremea 
aceea muncitorii înaintaţi din Anglia poniseră pe calea organizării 
politice de sine stătătoare a mişcării muncitoreşti (cartismul) . 

Lupta dintre burghezia industrială şi aristocraţia funciară în jurul 
legilor c erealelor s-a încheiat prin abrogarea acestor legi în 1846. 

- 477. 

354 Bătălia de la Jena dintre armata franceză sub comanda lui Napoleon 
şi trupele prusiene a avut loc la 14 octombrie 1806. Terminîndu-se cu 
nimicrea armatei prusiene, această bătălie a atras după sine capi
tularea Prusiei în faţa Franţei napoleoniene. - 482. 

355 La 2-26 ( 1 -1 5) septembrie 1799, lingă Zirich, armata franceză, 
comandată de Massena, a pricinuit o î nfrîngere corpului de armată 
rus de sub comanda generalului Rimski-Korsakov. Această înfrîn
qere a pus într-o situaţie foarte grea trupele ruseşti de sub comanda 
lui Suvorov, care înaintau venind din Italia de nord spre a fac-e 
joncţiune cu corpul comandat de Rimski-Korsakov. Dar, u toată 
superioritatea de forţe a inamiului, trupele lui Suvorov au ştiut 
să dea franc.zilor o serie de lovituri şi să răzbată în regiunea 
cursului superior al Rinului. ln 1 859, în lucrarea sa „Padul şi Rin ul • ,  
Engels a dat o înaltă apreciere campaniei d i n  Elveţia a trupelor ruse, 
spunînd că trecerea Alpilor efectuată de Suvorov este „cea mai stră
lucită dintre toate trecerile contemporane peste Alpi• .  - 485. 

356 După cum se vede din caietul de însemnări tinut de Jenny Marx, 
articolul lui Engels 11lnfrîngerile ruşilor• a fost trimis redacţiei ,,New 
York Daily Tribune• o dată cu articolul lui Marx „Problema munci
torească" (veZi volumul de !aţă, pag. 48-492) , ca o corespondenţă 
unică. Dar redacţia ziarului a împărţit în două această corespondenţă, 
publicînd în acelaşi număr (de la 28 noiembrie) , ca articol de fond, 
textul scris de Engels şi, ca articol de sine stătător, sub smnătura 
lui Marx, textul scris de acesta din urmă. 

Articolul lui Engels cuprinde inexactităţi care se datoresc in
formaţiilor greşite de care dispunea. Inexactă ste evaluarea raportu
lui de forţe dintre beligeranţi pe Dunăre în timpul luptelor de lingă 
Calafat şi Olteniţa pomenite în articol ; comanda generală a uni
tăţilor ruseşti la Olteniţa o avea Dannenberg, şi nu P avlov ; contrar 
celor arătate în articol, Guyon şi Izmail-pşa sînt două persoane 
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diferite. Mai tîrziu, pe baza unor informaţii mai exacte, Engels a 
apreciat alfel decît în articolul de faţă nu numai raportul de forţe 
d intre beligeranţi, ci şi calitatea conducerii miHre a armatei tur
ceşti, precum şi rezultatele luptelor de la Calafat şi Olteniţa (vezi 
articolele „Mersul războiului din Turcia" şi „Războiul pe Dunăre" ,  
î n  volumul de faţă, p ag, 50-505, 547-554) . - 486. 

357 n bătălia de la Novara (Italia de nord) , care a avut loc la 3 mar
tie 1 849, armata austriacă, sub comanda lui Radetzky, a pricinuit o 
înfrîngere decisivă armatei piemonteze. n urma acestei înfrîngeri 
a fost restaurată domina.ti a austriacă în Italia de nord. ln cursul 

• acestei campanii, comandantul armatei austriece a folosit într-uh chip 
iscusit fărîmiţarea forţelor piemontze, cre erau comandate de ge
neralul piemontez Ramorino. - 488. 

358 Articolul criticat de Marx a fost publicat în „Economist" din 5 no
iembrie 1 853. - 489. 

359 „Preston Pilot• - săptămînal englez, a apărut la Preston din 1825 
pină în 1888. - 491 .  

3 6 0  Max citează cuvîntarea rostită de Jones la mitingul muncitoresc 
care a avut loc la Preston la 4 noiembrie 1853 ; drea de seamă amă
nunţită cu privire la acest miting a fost publicată în „Pople's Paper" 
din 12 noiembrie 1853. 

Marx a avut, probabil, p osibilitatea să ia cunoştinţă de textul 
acestei cuvîntări încă înainte de apariţia numărului amintit al zia
rului „People's Paper" ,  întrucît el l-a folosit în articolul de faţă, scris 
la 1 1  noiembrie. - 491. 

361 Articolul .riticat de Marx a fost publicat în „Economist" din 12 
noiembrie 1853. - 493. 

362 Comitetul salvării publice - organul central al guvenului revolu
ţionar din Franţa în perioada dictaturii iacobine (2 iunie 1793 - 27 
iulie 1794) . - 498. 

363 n legătură cu avîntul mişcării greviste de masă a proletariatului 
englez în 1853, grupul cartiştilor, în frunte cu Jones, a lansat ideea 
creării nei largi organizaţii muncitoreşti, „Mişcarea de masă", care 
trebuia să unească şi trade-unionurile şi pe muncitorii neorga
nizaţi, în primul rind în scopul de a coordona grevele din diferitele 
rgiuni ale ţării. Organizaţia rebuia să fie condusă de n parlament 
al mncitorilor, convocat periodic şi alcătuit din delegaţi aleşi la 
mitingurile muncitrilor neorgzaţi şi  la adunările trade-unionu
rilor care aderaseră la „Mişcarea de masă".  Parlamentul muncitorilor 
a fost convocat la Manchester la 6 martie 1854 şi a durat pînă la 
18 martie. El a discutat şi a adoptat programul „Mişcării de masă" ,  apoi 

a alcătuit n comitet executiv compus n 5 membri. Marx, care a 
fost ales ca delegat de onoare, a trimis o scisoare (vezi K. Marx şi 
F. ng1ls. pere, voi. 10, . a doua rusă) în care �ormula, ca o 
sarcină de primă importanţă a mişcării muncitoreşti engleze, crearea 
unui prtid politic de masă de sine stătător. Atribuind o mare în
senătate convocării p arlamentului muncitorilor, Marx îl  considera 

41" 
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o încercare de a scoate mişcarea muncitorească din Anglia din cadrul 
îngust al trade-unionismului, un p as spre îmbinarea luptei cono
mice cu cea politică. 

Dr încercarea de a organiza „Mişcarea de masă" nu a reuşit, 
întrucît maj oritatea l iderilor trade-unionurilor, care aveau o atitu
dine negativă faţă de lupta politică, n-au sprijinit ideea creării unei 
organizaţii muncitoreşti de masă unite. Descreşterea mişcării gre
viste în vara anului 1854 a avut de asemenea o influenţă negativă 
asupra participării maselor largi la această mişcare. După luna 
martie 1854 parlamentul muncitorilor nu s-a mai întrnit niciodată. 
- 499. 

364 Este vorba de parlamentul englez ; din 1 547 în biserica sf. Ştefan 
(palatul Westminster) au loc şedinţele Camerei comunelor. - 499. 

365 P amfletul lui K. Marx „Cavalerul nobilei conştiinţe " ,  scris în no
iembrie 1853 şi publicat la New York în ianuarie 1854 cu concursul 
lui A. Cluss şi J.  Weydemeyer sub formă de broşură, constituie un 
răspuns la articolul calonios al lui A. Willich „Doctorul Karl Marx 
şi «Dezvăluirile» lui", publicat în gazeta „Belletristisches Journal 
und New Yorker Criminal-Zeitung" din 28 octombrie şi 4 noiembrie 
1853. Pamfletul lui Marx oglindeşte lupta dusă de revoluţionarii pro
letari împotriva elementelor mic-burgheze şovăielnice care s-au ală
turat mişcării muncitoreşti. In pamfletul său, Marx dezminte năs
cocirile lui Willich, care căuta să arunce o umbră de îndoială asu
pra justeţii criticii făcute de Marx, în lucraea sa „Dezvăluiri asu
pra procesului comuniştilor de la Colonia• ,  activităţii sectare a frac
ţiunii Willich-Schapper. Arătînd adevăratele cauze ale sciziunii Ligii 
comuniştilor, Marx demască tactica sectară şi aventuroasă a acestei 
fracţiuni. Unele pasaj e din pamfletul său, Marx le-a luat din lu
crarea, scrisă împreună cu Engels în mai-iunie 1852, „Marii bărbaţi 
ai emigraţiei• ,  care în timpul vieţii lui Marx şi Engels n-a fost pu
blicată (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, ed. a doua rusă, 
pag. 247352) . - 507. 

366 C. v. Decker. „Der kleine Krieq, im Geiste der neueren Kriegfihrung. 
Oder : Abhandlunq iber die Verwendung und den Gebrauch aller 
drei Waffen im kleinen Kriege• („Guerilla în lumina noului mod 
de a duce războiul . Sau : Tratat despre aplicarea şi folosirea celor 
rei arme în războiul de guerillă") .  Berlin şi Poznan, 1822. - 5 1 1. 

367 G. W. F. Heqel. „Phănomenologie des Geists" („Fenomenologia spi
ritului"), Bamberq şi Wirzburg, 1807. Vezi secţiunea „Die Bildung und 
ihr Reich der Wirklichkeit" („Cultura şi imperiul realităţii ei") ,  
pag. 435-474. - 511.  

368 Lucrarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la  Colonia" 
(vezi K. Marx şi F. En9els. Opere, vol. 8, d. a doua rusă, pg. 423-491 ) ,  
scrisă d e  Marx l a  sfîrşitul lunii octombrie-lnceputul lunii decem
brie 1 852, este un pamflet combativ în care Marx a înfierat meto
dele mîrşave de reprimare folosite de statul poliţienesc prusac îm
potriva militanţilor mişcării comuniste. P amfletul a apărut sub formă 
de broşură în ianuarie 1853, în Elveţia, la Basel . ln S.U.A. a apărut 
la început într-o serie de numere ale lui „Neu England-Zeitung" din 



Adnotări 645 

Boston, iar mai tirziu, la sfirşitul lunii aprilie 1 853, a fost publicat 
de editura acestui ziar sub formă de broşură. In pamfletul „Ca· 
valerul conştiinţei nobile " ,  Marx citează frecvent pasaje din broşura 
„Dezvăluiri" editată la Boston. - 51 1 .  

369 „Neu England-Zeitung• - ziar democrat, editat î n  limba germană la 
Boston (S.U.A) de emigranţi germani ; a fost fondat n 1852. a 
acest zir a colaborat şi J. Weydemeyer. - 5 1 1 .  

3 7 0  Vzi K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 434 
şi 482. - 512. 

3 7 1  In ediţia apărută la New York în 1 854, aici s-a dat următoarea notă 
de subsol a editorului : „D-l Blum nu se află în Australia, ci la Fila
delfia, şi în momentul întemeierii Ligii muncitorilor americani el a 
figurat în conducerea acestei Ligi în calitate de agent al lui Wil
lich. - 5 1 2. 

372 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 485, 
notă. - 5 12. 

373 Cabinetul negru - instituţie scretă care funcţiona pe lingă depar-
• tamentul poştei din Franţa, Prusia, Austria şi într-o serie de alte 

state şi care se ocupa cu perlustrarea corespondenţei. Acest cabinet 
exista de pe vremea monarhiilor absolute din Europa. - 5 13. 

374 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 430. 
- 513. 

375 Este vorba de Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă in
ternaţională a proletariatului. !ntemeierea Ligii comuniştilor a fost 
precedată de intensa activitate desfăşurată de Marx şi Engels în 
vederea închgării din punct de vedere ideologic şi organizatoric a 
socialiştilor şi a muncitorilor înaintaţi din diferite ţări. In acest scop , 
la începutul anului 1846 ei au orgnizat, la Bruxelles, Comitetul 
comunist de corespondenţă. Marx şi Engels au apărat ideile comu· 
nismului ştiinţific, luptînd cu îndirjire împotriva comunismului egalita
rist-vulgar al lui \Veitling, împoriva „adevăratului socialism• şi a 
utopiilor mic-burgheze ale lui Proudhon, care exercitau o influenţă 
îndeosebi asupra membrilor Ligii celor drepţi, o organizaţie conspi
rativă a muncitorilor şi meseriaşilor care avea comunităţi în Germa
nia, Franţa, Elveţia şi Anglia. Convingîndu-se de justeţea concepţiilor 
lui Marx şi Engels, conducerea de la Londra a Ligii celor drepţi 
le-a propus, la sfîrşitul lunii ianuarie 1 847, să intre în Ligă şi să 
participe la reorganizarea şi la elaborarea unui program al Ligii 
bazat pe principiile proclamate de ei, Marx şi Engels au fost de acord 
cu aceasta. 

La începutul lunii iunie 1 847 a avut loc Ia Londra congresul 
Ligii celor drepţi, care a intrat n istorie ca primul congres al Liqii 
comuniştilor. La lucrările congresului au luat parte Engels şi W. 
Wolff. La acest congres numele organizaţiei a fost schimbat în Liga 
comuniştilor, iar lozinca vagă de pînă atunci, „Toţi oamenii sînt 
fraţi I " ,  a fost înlocuită cu lozinca intenaţionalistă combativă a par
tidului proletar, „Proletri din toate ţările, uniţi-vă I "  Congresul a 
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. 
examinat de asemenea şi ,,Statutul Ligii comuniştilor", la a cărui 
elaborare Engels . participat activ. ln noul statut au fost precizate 
ţelurile finale ale mişcării comuniste şi înlăturate punctele care dă
deau organizaţiei un caracter conspirativ. La baza orgnizării Ligii 
au fost puse principii democratice. Statutul a fost definitiv adoptat 
la congresul al doilea al Ligii comuniştilor (vezi ediţia de faţă, voi. 4, 
pag. 57--582). La lucrările celui de-al doilea congres, care a avut 
loc la Londra între 29 noiembrie şi 8 decembrie 1847, au luat parte 
Marx şi  Engels. ln cursul dezbaterilor, cre au durat mai multe zile, 
ei au apărat principiile comunismului ştiinţific, pe care congresul 
le-a adoptat fo unanimitate. Din însărcinarea congresului, Marx şi 
Engels au scris documentul-program „Manifestul Partidului Comu
nist" (vezi ediţia de faţă, voi. 4, pag. 461-500) . publicat în februarie 
1848, I 

La sfîrşitul lunii februarie 1848, în momentul cînd a început re
voluţia în Franţa, Organul Central din Londra al Ligii a trecut con
ducerea Ligii asupra circumscripţiei Bruxelles .în frunte cu Marx. 
După expulzarea lui Marx din Bruxelles, sediul noului Organ Cen
tral a fost stabilit la Paris, unde se mutase Marx. Engels a fost şi 
el ales în Organul Central. ln a doua jumătate a lunii martie-înce
putul lunii aprilie 188, Organul Central a organizat repatrierea 
cîtorva sute de muncitori germani, în cea mai mare parte meqbri 
ai Ligii comuniştilor, cu scopul de a participa la revoluţia germană 
care începuse. „Revendicările partidului comunist în Germania" ,  for
mulate de Marx şi Engels la sfîrşiiul lunii artie, au constituit plat
forma politică a Ligii comuniştilor în ac?astă revoluţie (vezi ediţia 
de faţă, voi. 5, pag. 35). 

După sosirea lor în Germania, la începutul lunii aprilie 1848, 
Marx, Engels şi adepţii lor s-au convins că, avînd în vedere înapo
ierea Germaniei, dezbinrea şi  nivelul politic insuficient de ridicat 
al muncitorilor germani, 2-300 de membri ai Ligii comuniştilor, 
împrăştiaţi în întreaga ţară, nu vor putea să exercite o influenţă 
destul de mare .supra maselor largi ale poporului. De aceea Marx 
şi Engels au considerat că e necesar să acţioneze la flncul de ex
tremă stingă, efectiv proletar al mişcării democratice. Ei au intrat în 
Asociaţia democrată din Colonia şi au recomandat adepţilor lor să 
intre în organizaţiile demcratice pentru . upăra în cadrul aces
tora poziţiile proletariatului revoluţionar, pntru a critica inconsec
venţa şi  şovăielile democraţilor mic-burghezi şi a-i împinge la acţi
uni decisive. Totodată Marx şi Engels au atras atenţia adepţilor lor 
asupra importanţei organizării unor asociaţii muncitoreşti, asupra edu
cării politice a proletariatului şi creării premiselor în vedrea for
mării unui partid proletar d e  masă. Centrul de conducere şi de în
drumare a membrilor Ligii comuniştilor devenise acum „Noua gazetă 
renană" de sub rdacţia lui Marx (vezi udnotarea 97). La sfîrşitul 
anului 188, Orgnul enral din Londra al Ligii a încercat să re
stabilească leg�turile înt�erupte şi  l-a trimis pe Joseph Moll în 
calitate de emisar în Germania, pentru a reorganiza Lga. Organul 
Central de la Londra a introdus unele modificări în statutul din 1847, 
făcînd să scadă importanta principială a acestui dcument. stiel, 
în loc de răstunarea burgheziei, de instaurarea hegemoniei proleta
riatului şi de construirea societăţii comuniste fără clase, se proclama 
ca ţel al Ligii constituirea republicii sociale. Misiunea pe care Moll 
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a avut-o în irna 1848-1849 în Germania n-a fost încununată de 
succes. 

n aprilie 1 849, Marx, Engels şi adepţii lor s-au retras din Ascia
ţia democrată. Experienţa politică acumulată de masele muncitoreşti, 
dezamăgirea lor dn ceea ce priveşte democraţia mic-burgheză, toate 
acestea au permis în acel momnt să se pună în mod practic pro
blema formării unui partid proletar de sine stătător. Marx şi En
gels n-au reuşit însă să realizeze acest plan. Curînd a început insu
recţia în sud-vestul Germaniei, a cărei înfrîgere a constituit de fapt 
sfîrşitul revoluţiei germne. 

n cursul revoluţiei s-a vădit că concepţiile expuse în „Manifes
tul Partidului Comunist" erau singurele concepţii juste şi că Liga a 
fost o şcoală admirabilă a activităţii revoluţionare ; membrii ei au 
participat activ la mişcare, apărînd în presă, pe baricade şi pe cîmpul 
de luptă poziţiile clasei celei mai revo.luţionare, proletariatul. 

Infrîngerea revoluţiei a însenat o lovitură grea p entru tiga 
comuniştilor. Mulţi dintre membrii Ligii erau în lnchisori sau în emi
graţie, adresele lor pierdute, legăturile upte, iar comunităţile au 
încetat pretutindeni să funcţioneze. O lovitură grea au avut de 
suferit şi organizaţiile Ligii din afara graniţelor Germaniei. 

n toamna anului 1849, majoritatea conducătorilor Ligii s-au în
trunit la Londra. Eforturile noului Orgn Central reorganizat, condus 
de Marx şi Engels, au dus în primăvara anului 1850 la refacerea 
fostei o-rganizaţii şi la înviorarea activităţii Ligii comuniştilor. In 
„Adresa Comitetului central către Liga comuniştilor" ,  scrisă de Marx 
şi Engels în martie 1850 (vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 7, 
d. a doua rusă, pag. 257-267) ,  ei au făcut bilanţul revoluţiei din 
1 848-1849 şi au trasat sarcina creării unui partid de sine stătător al 
proletariatului, independent de mica burghezie. 1n „Adresă" a fost 
formulată pentu prima oară ideea revoluţiei neîntrerupte. Din mar
tie 1850 a început să apară noul orgn de propagandă comunistă : 
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue • .  

n vara anului 1850, î n  cadrul Orgnului Central al Ligii comu
niştilor s-au accentuat divergenţele principiale în problema tacticii. 
Majoritatea din Organul Central, în frunte cu Marx şi Engels, s-a 
opus cu hotărîre tacticii sectare, aventuriste a fracţiunii lui Willich
Schapper, care preconizau dezlnţuirea imediată a revoluţiei fără 
a ţine seama de legile obiective şi de situaţia politică reală din 
Europa. In opoziţie cu aceasta, Marx .şi Engels subliniau pe toate 
căile că, în condiţiile ofensivei reacţiunii, principala sarcină a Ligii 
Comuniştilor este propagarea comunismului ştiinţific şi pregătirea 
cadrnlor de revoluţionari proletari pentru viitoarele lupte revolu
ţionare. Activitatea scizionistă a fracţiunii Willkh-Schapper a dus 
la ruptura cu această tracţiune la mijlocul lunii septembrie 1850. 
a şedinţa care a avut loc la mijlocul lunii septembrie 1850 (vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, voi 8, ed. a doua rusă, p aq. 581-585) , pe 
baza propunerii lui Marx, imputemicirile Organului Central au fost 
remise Comitetului districtual din Colonia. Toate comunităţile Ligii 
comuniştilor din Germania au aprobat hotărîrea majorităţii Orga
nului Central de la Lodra. Potrivit indicaţiilor lui Marx şi Engels, 
noul Organ Central din Colonia a alcătuit, în decembrie 1 850, noul 
statut al Ligii (vezi textul acestui statut, cu observaţiile făcute de 
Marx, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, ed. a doua rusă, pag. 
56568) . Persecuţiile poliţieneşti şi arestrile membrilor Ligii au 
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dus, în mai 1851, la încetarea de fapt a activităţii Ligii comuniştilor 
în Germania. lndată după procesul comuniştilor de la Colonia de la 17 
noiembrie 1 852, la propunerea lui Marx, Li.ga s-a autodizolvat. 

Liga comuniştilor a jucat un mare rol istoric ca şcoală a revo
luţionarilor proletari, ca germen al p artidului proletar, ca precursor 
al Asociaţiei Internationale a Muncitorilor (Internaţionala I) . - 513. 

376 B. Bauer. „Kritik der ev angelischen Geschichte der Synoptiker• .  
(„Critica istoriei evanghelice a sinopticilor"),  voi, 1-2, Lipsea, 1841 1 
voi. 3, Braunschweig, 1842. In literatura istoriei religiei sînt numiţi 
sinoptici autorii primelor trei evanghelii. Marx se referă la critica 
contrazicerilor flagrante dintre versetele evaghelice şi evenimen
tele istorice reale pe Cie Bauer o face în cartea sa. - 516. 

377 Vezi textul procesului-verbal al şedinţei Organului Central al Ligii 
comuniştilor din 15 septembrie 1850, la care s-a produs sciziunea 
în Ligă, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  ed. a doua rusă, 
pag. 581-585, Vezi textul declaraţiei din 17 septembrie 1850 a lui 
Marx şi Engels şi a adepţilor lor u privire la retragerea din Aso
ciaţia culturală a muncitorilor germani, care îşi avea sediul la Londra 
pe Great Windmill Street, în K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 7, 
d. a doua rusă, pag. 438. 

sociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra a fost 
întemeiată în februarie 1840 de K. Schapper, J. Moll şi alţi militanţi 
ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul con
ducător în Asociaţie îl aveau comunităţile locale ale Ligii. ln anii 
1847 şi 1849-1850, Max şi Engels au depus o activitate intensă în 
cadrul Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Marx, Engels şi o seamă 
de adepţi ai lor s-au retras din Asociaţie ca urmare a luptei dintre 
majoritatea Organului Central al Ligii comuniştilor, condusă de Marx 
şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (fracţiunea lui Willich· 
Schapper). Asociaţia s-a situat de partea minorităţii, Pe Ia sfîrşitul 
deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au luat din nou parte la activi
tatea Asociaţiei culturale. Asociaţia a continuat să funcţioneze pînă 
în 1 918, cînd a fost interzisă de guvenul englez. n secolul al 
XX-iea Asociaţia a fost frecventată de mulţi emigranţi politici din 
Rusia. - 516. 

378 Aluzie la n poem comic al unui autor necunoscut din Grecia an
tică, „Războiul dintre şoareci şi broaşte• („Batrahomiomahia ") , o pa
rodie a epopeii lui Homer. - 5 16. 

379 Este vorba de încercările lui Kinkel şi ale altor conducător. ai 
Clubului emigranţilor de a organiza aşa-numitul „împrumut revolu
ţionar germano-american• 1 Kinkel a plecat în S.U.A. în septem
brie 1851 pentru a face propagandă printre americanii de origine ger
mană să subscrie la acest împrumut, cu scopul de a provca imediat 
revoluţia în Germania. Uniunea agitatorică, în frunte cu Ruge, care 
rivaliza cu Clubul emigranţilor, a trimis şi ea un reprezentant al ei 
în S.U.A. pentru a strînge un fond revoluţionar. Incercrea făcută 
u „împrumutul revoluţionar• a eşuat. lntr-o serie de lucrări, Marx 
şi Engels au riiculizat cu causticitate aventurismul acestui proiect 
al lui Kinkel, consider.indu-I o încercare stearpă şi dăunătoare de 
a provoca în mod artificial o revoluţie în condiţiile descreşterii miş
cării revoluţionare. - 516. 
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380 Sfintul Gral - conform unei legnde medievale, o cupă preţioasă, 
înzestrată cu o putere miraculoasă. - 517. 

381  Marx compară în mod ironic pe nold Ruge cu nold Winkelried 
- luptătorul elveţian semilgendar, participant la războiul de eli
berare împotriva jugului austriac ; conform legendei, în timpul bătă
liei elveţienilor împotriva trupelor arhiducelui austriac Leopold al 
III-iea lingă Sempach (cantonul Lucerna) , la 9 iunie 1386, Winkelried 
şi-a dat viaţa pentru a bătălia să se hotărască în favoarea elve
ţienilor. - 517. 

382 Este vorb a de prigonirea participanţilor la mişcarea opoziţionistă din 
sinul intelectualităţii germane în perioada care a urmat după răz
boaiele împotriva Franţei lui Napoleon. Mulţi membri ai asociaţiilor 
de studenţi şi de liceeni, înfiinţate încă în perioada luptelor împo
triva lui Napoleon, s-au ridicat, după Congresul de la Viena, împo
triva orînduirii reactionare a statelor germane, au organizat mani
festaţii politice la care s-a formulat ,revendicarea unificării Germaniei. 
Asasinarea lui Kotzebue în 1 819 de către studentul Sand, agent ţarist 
şi partizan al Sfintei Alianţe, a servit drept pretext pentru prigonirea 
„demaggilor" ,  cum erau denumiţi participanţii acestei mişcări opo
ziţioniste în hotărîrile Conferinţei de la Karlsbad din august 1 819 
a miniştrilor statelor germane. - 518. 

383 Lucrarea lui Engels „Campania din Germania pentru Constituţia Rei· 
eh ului •,  consacrată istoriei insurecţiei care a avut loc în 1 849 în 
Renani. prusiană, Palatinat şi Baden, a fost tipărită în 1 850 sub 
formă de articole în r. 1-3 ale revistei „Neue Reinische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue".  Engels se referă la articolul al pa
trulea l acestei lucrări, intitulat : „Să murim pentru republică I" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, ed. a doua rusă, pag. 16--207). 

- 518. 

384 Este vorba de detaşamentul organizat de Willich din emigranţi ger• 
mani - muncitori şi meseriaşi - la Besan:on (Franţa) în noiembrie 
1 848. Membrii detaşamntului primeau subsidii de la quvernul fran· 
cez, dar la începutul anului 1 849 plata subsidiilor a fost sistată. 
Ulterior detaşamentul a intrat în unitatea de voluntari care a luat 
p arte, sub comanda lui Willich, la acţiunile armatei de insurgenţi de 
la Baden şi Palatinat în mai-iunie 1 849. - 520. 

385 Marx se referă la apărarea eroică a trecătorii Termopile de către un 
detaşament spartan de 300 de oameni sub comanda regelui Leonida 
împotriva unei întreqi armate persane în anul 480 î.e.n., în p erioada 
războaielor greco-persane. In bătălia de la Termopile, Leonida şi 
întregul său detaşament au pi erit. - 520. 

386 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, ed. a doua rusă, pag. 1 83-184. 
520. 

387 ln septembrie 1 849 Marx a fost ales în Comitetul pentru ajutorarea 
emigranţilor germani din Londra, organizat pe l ingă Asociaţia cul
turală a muncitorilor qermani. Pentru a pune capăt încercărilor emi· 
granţilor democraţi mic-burghezi de a subordona influenţei lor ele-
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mentele proletare din 1indurile emigranţilor de la Londra, Comitetul, 
la propunerea lui Marx şi a altor conducători .i Ligii comuniştilor, 
a fost transformat în Comitetul social-democrat l emigranţilor, din 
a cărui conducere făceau parte Marx şi Engels. Pe a mijloul lunii 
septembrie 10, Marx şi Engels u nunţat că se retrag din Co
mitetul emigranţilor, întrucit cea mai mare parte a membrilor căzuse 
sub influenţa fracţiunii Willich-Schapper. - 521.  

388 Această şedinţă a Organului Central al Ligii comuniştilor a avut 
loc la sfîrşitul lunii august 1 850. - 521. 

389 „Le Precurseur• - cotidian burghez belgian ; a apărut la Anvers cu 
începere din 1836. - 524. 

390 Vezi K. Marx şi F. ngels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, p ag. 431 .  
- 526. 

391  Este vorba de „Adresa Comitetului Central către Liga comuniştilor" , 
scrisă de Marx şi Engels în martie 1850 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, ed. a doua rusă, p ag. 257.-267) . - 526. 

392 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. a doua rusă, pag. 481. 
- 527. 

393 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, ed. . doua rusă, pag. 484. 
- 528. 

394 Marx se referă la Comitetul central al lracţiunii sectareaventuriste 
Willich-Schapper, care, după 15 septembrie 1 850, s-a rupt de Liga 
comuniştilor, devenind o organizaţie de sine stătătoare. Prin nalogie 
cu uniunea separatistă . cantoanelor reacţionare catoice din Elveţia 
din dcniul l 5-lea al secolului trecut, Marx şi Engels denumeau 
această orgnizaţie fracţionistă în mod ironic Sonderbund. - 529. 

395 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, d. a doua rusă, pag. 483. 
- 529. 

396 „The Red Republican• - săptămînal cartist, editat de G. Harney în 
iulie-noimbrăe 1 850. In acest săptămînal a fost publicată prima tra
ducere în limba englză a „Manifestului Partidului Comunist" .  

„Notes t o  the People" - săptămînal englez, organ al cartiş
tilor 1 a apărut la Londra 1ntre 1851 şi 1852, sub conducerea Lui 
E. Jones. Marx şi Engels au sprijinit revista, luind parte la redac
tarea şi la editarea ei ; cu începere din inie 1851 şi pînă în aprilie 
1 852 ei au publicat o serie de articole în această revistă. - 530. 

397 Este vorba de articolele lui M arx şi Engels consacrate roicei insu
recţii a muncitorilor parizieni din iunie 1848 ca şi de articolele lui 
Marx şi Engels împoriva politicii laşe a Adunării naţionale ger
mane, convocată la Frnkfurt pe Main, şi a politicii conciliatoare a 
Adunării naţionale prusiene, precum şi împotriva militnţilor din 
uniunile „18 martie" (vezi edi�ia de faţă, voi. 5 şi 6). 

Uniunile „ 18 martie",  în frnte cu Uniunea centrală „ 1 8  martie" 
de la Frankfurt, au fost organizate în diferite oraşe din Germania 
la sfîrşitul lunii noiembrie 1848 de către deputaţii aripii stingi a 
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Adunării naţionale de la Frankfurt. Uniunile dclarau că ţelul lor 
era apărarea cuceririlor revoluţiei din martie 1848 din Germania. 
Ele erau conduse de democraţi mic-burghezi, ca : Frobl, Simon, Ruge, 
Vogt şi alţii. lncă din decembrie 1848, Marx şi Engels au criticat cu 
vehemenţă, în 11Noua gazetă renană",  politic. echivocă şi şovăielnică 
a liderilor democraţiei mic-burgheze c.re conduceau uniunile, arătînd 
că această politică făcea j ocul duşmanilor revoluţiei. - 530. 

398 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol, 8, ed. a doua usă, p ag, 482. 
- 531. 

399 Vezi K, Marx şi F,  Engels. pere, vol.  8, ed. a doua rusă, pag. 485. 
- 531 .  

4 0 0  Este vorba d e  conflictul dintre Prusia ş i  Austria, care a izbunit 
în toana a nului 1 850 ca urmare a luptei lor pentru hegemonie în 
Germnia. Drept motiv pentru conflict au servit acţiunile revolu
ţionare din Hessen. Prusia şi Austria îşi conestau reciproc dreptul 
de a se amesteca în trebrile interne din Hessen pentru a reprima 
acţiunile de acolo. a răsps la intrarea trupelor austriece în 
Hessn, guvernul Prusiei a declarat mobilizarea şi  a trimis la rîndul 
său trupe în Hessen. Totuşi, sub presiunea exercitată de ţrul Niko
lai I, Prusia a cedat Austriei fără să-i opună vreo rezistenţă se
rioasă. - 532. 

4 0 1  Este vorba de toastul trimis de Auguste Blanqui, care se afla pe 
atunci la inchisoare, pentru 11Banchetul celor egali•  - un miting in
ternaţional care a avut lc la Londra la 24 februarie 1 851 cu prilejul 
aniversării revoluţiei din februarie 1 848. Banchetul a fost organizat 
de o parte dintre emigranţii mic-burghezi sub conducerea lui Louis 
lne şi de liderii asociaţiei blanchiste a emigranţilor - Barthelemy, 
Adam şi alţii - împreună u fracţiunea Willich-Schapper. Pentru a 
primi informaţii, Marx şi Engels au trimis la bnchet pe adepţii 
lor, K. Schramm şi W. Pieper, care au fost goniţi din sală şi bătuţi 
de adepţii lui Willich şi chapper. Textul toastului lui Auguste 
Blanqui, tăinuit în mod intenţionat de organizatorii banchetului pen
tru a nu ajunge la cunoştinţa participanţilor la acest banchet, a 
fost publicat într-o serie de ziare francze. 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, ed. a doua rusă, pg, 56--570) . 
Traducerea germană a apărut într-un tiraj mare şi a fost difuzată 
în Germania şi în Anglia. - 535. 

402 Este vorba de încălcarea promisiunilor solemne ale lui Frederic
Wilhelm al IV-lea de a instaura un regim constituţional, promisiuni 
cuprinse în chemările lansate de el către popor în timpul revoluţiei 
din martie 1 848 în Prusia. - 539. 

403 In perioada premergătoare revoluţiei din 1 848-1849, reprezentanţii 
curentelor religioase opoziţioniste n Germania - aşa-numitul 
„catolicism german• şi 11Comunităţile libere" protestnte - au 
încercat să întemeieze o biserică naţională germană. ,,atolicismul 
german•,  cre a apărut în 1 844 într-o serie de state germane, era 
îndreptat împotriva manfestărilor exagerate de misticism şi de 
bigotism din biserica catolică. Negînd supremaţia papei de la Roma 
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şi multe dogme şi ritualuri ale acestei biserici, „catolicii germani" 
căutau să adapteze catolicismul la nevoile burgheziei germane. „Co
munităţile libere" s-au despărţit în 1 846 de biserica oficială protestantă 
sub influenta mişcării aşa-numiţilor „Prieten i ai luinii" , care luptau 
împotriva misticismului şi biqotismului curentului pietist, dominant 
în biserica oficială protestantă. Ambele forme de opoziţie religioasă 
reflectau nemulţumirea care domnea în dceniul al 5-lea în rîndurile 
burgheziei faţă de rânduielile Teacţionare din Gernia şi tendinţa 
de unire politică a ţării. In 1859 a avut loc fuziunea „Comunităţilor 
libere" cu comunităţile „catolicilor qermani •. - 540. 

404 Rezoluţiile adoptate la mitingul cartist din Manchester, la 20 noiem
brie 1853, şi textul cuvîntării rostite de Jones la acest miting, citate 
de Marx, au fost publicate în „People's Paper• din 26 noiembrie 
1853. - 546. 

405 Engels se referă, probabil, la articolul său „Mersul războiului din 
Turcia•, publicat în ziarul „New York Daily Tribune" din 7 decembrie 
1853 (vezi volumul de faţă, pag. 479) , cu toate că acolo teza de la 
începutul articolului de faţă n-a fost formulată în mod precis. Un alt 
articol care să conţină o idee asemănătoare n-a apărut în această 
p erioadă în ziarul „Tribune" . - 547. 

406 Aluzie la o serie de lucrări capitale de istorie a industriei, comerţu
lui şi finanţelor a economistului burghez englez T. Tooke, purtînd 
titlul comun de „Istoria preţurilor" : „A History of Prices, and of the 
State of the Circulation, from 173 to 1837" („Istoria preţurilor şi si
tuaţia circulaţiei între 1793 şi  1837"),  voi. I-II. Londra, 1 838, „A History 
of Prices, and of the State of the Circulation, in 1838 and 1839" 
(„Istoria preţurilor şi situaţia circulaţiei între 1838 şi 1839") .  Lon
dra, 1840, şi „A History of Prices, and of the State of the Circulation, 
from 1839 to 1847 inclusive• („Istoria preţurilor şi  situaţia circulaţiei 
între 1 839 şi 1847 inclusiv") . Londra, 1848. - 556. 

407 Robinson Prosperity - porecla lui F. J. Robinson, viconte de Gode
rich, care, în calitate de ministru de finanţe al ngliei, a prezis în 
1825, tocmai în ajunul crizei, o perioadă îndelungată de prosperitate 
a economiei enqleze. - 557. 

40! Pythia - în Grecia antică, zeiţa-profetă din templul zeului Apolon 
din Delfi. - 560. 

409 „The Guardian• - săptămînal englez, organul bisericii anglicane ; 
a fost fondat la Londra în 1846. - 562. 

4 1  O „Ost-Deutsche Post• - cotidian austriac de orientare moderat-libe· 
rală ; a apărut la Viena din 1848 pînă în 1866. - 564. 

4 1 1  James Graham, ministru de intene al Marii Britanii, pentru a 
fi pe placul guvenului austriac, a dat dispoziţie în 1844 Departa
mentului poştelor din nglia să pună la dispoziţia poliţiei scrisorile 
emigranţilor revoluţionari italieni penru a fi perlustrate. 

Prin „procesul Bandiera", M arx are în vedere debarcarea pe 
coasta Calabriei, în iunie 1844, a unui mic detaşament de patrioţi 



Adnotări 653 

italini în frunte cu fraţii Bandiera, membrii unei organizaţii conspi
rative. Ţelul fraţilor Bandiera era să provoace în Italia răscoala îm
potriva Bourbonilor napolitani şi a dominaţiei austrieilor. Trădaţi de 
unul dintre membrii detaşamentului, autorităţile au luat ca prizonieri 
pe participanţii expediţiei ; fraţii Bandiera au fost împuşcaţi. - 565. 

4 1 2  Bătălia de la Sinope a avut loc la 30 ( 18) noiembrie 1 853, Stabilind 
că comandamentul turc a echipat o flotilă pentru a transporta trupe 
şi echipament pe ţărmul caucazian şi descoperind această flotilă în 
golful de la Sinope, escadra rusă din Marea Neagră de sub comanda 
viceamiralului P. S. Nahimov a atacat-o şi a nimicit-o. La luptă au 
luat parte 6 vase de linie şi 2 fregate useşti ; forţele turceşti, sus
ţinute de focul bateriilor de pe coastă, numărau 16 vase, dintre cre 
2 vase cu aburi. Artileria escadrei ruse era însă superioară celei 
turceşti. n decursul luptei, flota turcească a suferit pierderi grele : 
15 vase au fost nimicite, iar comandantul flotilei, amiralul Osman
paşa, a fost luat prizonier. Victoria de la Sinope, întărind considera
bil situatia militară a Rusiei în Marea Neagră, a grăbit totodată intra
rea Angliei şi Franţei in război împotriva ei. - 569. 

4 1 3  n manifestul lansat de Nikolai I la 26 (1 4) iunie 1 853 în legătură 
cu hotărîrea guvenului ţarist de a rimite trupe în Principatele dună· 
rene, precum şi într-o serie de documente diplomatice ale Rusiei 
ţariste, se declara că prin ocuparea Principatelor se creau „garanţii 
materiale" pentu asigurrea drepturilor şi privilgiilor bisericii 
qreco-ortodoxe din Turcia şi pentru îndeplinirea de către sultan a 
îndatoririlor sale fată de Rusia. - 570. 

4 1 4  St. John's Wood şi Chelsea - numele unor cartiere cu populaţie 
densă din Londra ; palatul Claremont (situat în împrejurimile Lon
drei) a fost pus la dispoziţia lui Ludovic-Filip de Orleans şi familiei 
sale în timpul emigrării lui în nglia în februarie 1 848. - 57 1.  

4 1 5  Burggravi - aşa au fost numiţi, pentru pretenţiile lor nejustificate 
la putere şi pentru năzuinţele lor reacţionare, cei 17 conducători 
orleanişti şi legitimişti care au făcut parte în 149 din comisia Adu
nării legislative însărcinate cu elaborarea noii legi elctorale. Po
reda a fost luată din drama istorică cu acelaşi nume a lui Victor 
Hugo, avînd o temă din viata Germaniei medievale. Burggravi se 
numeau în Germania persoanele desemnate de împărat ca cîrmuitori 
ai oraşelor şi districtelor. - 572. 

4 1 6  Eroul de la Strasbourg şi Boulogne, vezi adnotarea 49. - 572. 

4 1 7  Aluzie ironică la complotul nereuşit urzit de generalul Malet în oc
tombrie 1812 împotriva lui Napoleon I. Organizatorii complotului, la 
care au participat atît elemente reqaliste de dreapta cit şi republi
cani, mizau pe înfrîngerea armatei lui Napoleon în Rusia şi încercau 
să folosească versiunea răspîndită de ei înşişi cu privire la pieirea 
lui în timpul campaniei din Rusia. - 572. 

4 1 8  Partidul ordinii, vezi adnotarea 344. - 574. 

4 1 9  Palmerston a anunţat ieşirea lui din quvernul de coaliţie al lui Aber
deen la 1 6  decembrie 1 853. Dar demisia lui nu a fo5t primită şi curînd 
şi-a reluat postul său de ministu de interne. - 576. 
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420 Este vorba de retipărirea de către editorul englez Tucker, sub formă 
de broşură, a articolului „Palmerston şi Rusia", apărut în ziarul „New 
York Daily Tribune" din 4 noiembrie 1 53 şi care era de fapt al treilea 
articol din seria de articole „Lordul Palmerston•, scrise de Marx (vezi 
adnotarea 25) .  - 579. 

421  In prima ediţie rusă a Oprelor lui K. Marx şi F. Engels, aricolul 
„Mersul războiului din Turcia• a fost publicat sub titlul „Sinope şi 
Ahaltih". 

Scriind acest articol, Engels s-a bazat în special e ştirile furni
zate de presa periodică engleză, care nu expunea în mod obiectiv 
mersul acţiunilor militare în perioada războiului Crimeii şi interpreta 
tendenţios relatările oficiale useşti. Aşa se explică, în primul rînd, 
faptul că acest articol contine o serie de inexactităţi în caracterizarea 
b ătăliei de la Sinope din 30 (18) noiembrie 1 853, în aprecierea rapor
tului de forţe dintre beligeranţi, a calităţilor militare şi a acţiunilor 
flotei ruseşti în Marea Neagră. Aşa, de pildă, n ziarele engleze a 
luat Engels vrsiunea grşită că flota rusă din Marea Neagră ar fi 
ost o flotă slabă şi că în rlndurile ei ar fi precumpănit „marinri de 
apă dulce" şi de nationalitate neusă. lntr-o numită măsură, ten
dinta de a diminua însemnătatea b ătălie� de la Sinope se datoreşte 
caracterului publicistic al articolului, c are a fost scris de Engels în
dată după desfăşurarea bătăliei, precum şi faptului că politiceşte 
artic>lul era îndreptat �mp1riva ţarismulii rus ca principalul bastion 
l reacţiunii n Europa pe vremea aceea. - 580. 

422 Lupta de la Ahalţih, descrisă mai jos de Engels, a avut loc la 
26 ( 14) noiembrie 1 853. - 580. 
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In corespondenta dintre Marx şi Engels are loc un 
schimb de păreri în problema orientală în legătură cu 
ascuţirea contradicţiilor dintre puterile apusene şi Ru
sia ţaristă în Balcani şi în Orientul apropiat. 

a rugămintea lui Marx, Engels scrie pentru ziarul 
„New York Daily Tribune" o serie de articole în care 
analizează esenţa problemei orientale şi e pronunţă 
pentru rezol'area ei pe cale revoluţionară, pentru 
crearea unor state slave democratice în Balcani. Arti
colul lui Marx şi Engels „Politica britanică. - Disraeli. 
- Emigranţii. - Mazzini la Londra. - Turcia" şi arti
colele lui Engels „Adevăratul punct litigios în Trcia•, 
„Problema turcă• şi „Care va fi soarta Trciei euro
pene ?" sînt tipărite în „New York Daily Tribune• din 
7, 12, 19 şi 21 aprilie (ultimele trei articole sînt pu
blicate ca articole de fond). 

Considerînd ca o sarcină imediată elaborarea do:tri
nei sale economice, Marx connuă studierea apro
fundată a economiei politice : el citeşte literatura 
economică burgheză şi face extrase din lucrările lui 
Spencer, Newman, Opdyke, Banfield şi alţi autori, 
precum şi din revista „Economist". Un deosebit interes 
manifestă el pentru probleme c a  : circulaţia banilor, 
proprietatea funciară şi renta, legile creşterii popu
laţiei şi rnlul statului ln viat. economică. 

Marx foloseşte pe larg ln activitatea sa publicistică 
mateialul adunat în cursul c ercetărilor sale economice. 

Engels îşi reia studiul ştiinţelor militare, acordind o 
deosebită atenţie războiului revolutionar din Ungaria 
şi războiului din Italia din 18--1849, precum şi 
elaborării acticii unei mate revoluţionare în caz de 
război împotriva Rusiei ţariste. 

Aibuind o mare importantă problemei perspective
lor mişcării revoluţionare ln Rusia, Engels citeşte car
tea lui Herten „Despre dezvoltarea ideilor revoluţio
nare fo Ru;ia" în ediţia frnceză din 1 851 . 

Enqels continuă studiul limbii use şi studiază şi 
limbile slavilor de sud. 
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Manifestînd un mare interes pentru istoria şi per
spectivele dezvoltării ţărilor coloniale şi dependente 
din Asia, Marx citeşte operele lui McCulloch, Klemm, 
Bernier, Saltîkov, precum şi alte lucrări despre istoria 
şi economia Indiei şi Chinei şi face extrase din aceste 
lucrări. In legătură cu iminenta discutare în parla
mentul englez a problemei administrării Indiei, 
Marx studiază Cărţile albastre parlamentare şi se ocupă 
de istoria Companiei engleze a Indiilor orientale. 

Marx şi  Engels întreţin un contact permanent cu foştii 
membri ai Ligii comuniştilor J. Weydemeyer şi A. Cluss 
şi le dau un mare ajutor în propagarea ideilor comu
nismului ştiinţific în S.U.A. In legătură cu colaborarea 
lui Weydemeyer şi Cluss la ziarul „Die Reform• ,  orga
nul asociaţiei muncitorilor germai din America, Marx 
şi Engels atrag şi pe Eccarius, Pieper, Dronke şi alţi 
adepţi ai lor să colaboreze la acest ziar. Unele din arti
colele publicate de Mx şi Engels in „New York Daily 
Tribune• sînt reproduse în ziarul „Die Reform• . 

Marx scrie două articole despre „conspiraţia revoluţio
nară",  înscenată de politie la Berlin şi folosită de gu
vernul englez pentru intensificarea supravegherii emi
granţilor politici din Anglia. Articolele „Conspiraţia de 
la Berlin" şi „Conspiraţia de la Berlin. - Politia lon
doneză. - Mazzini. - Radetzki • sînt publicate în 
„New York Daily Tribune• din 1 8  şi 21 aprilie. 

Marx şi Engels fac din nou incercări de a găsi un 
editor pentru manuscrisul lor „Marii bărbaţi ai emi
graţiei• ,  îndreptat .împotriva liderilor democraţiei mic
burgheze ; nu reuşesc .însă să tipărească manuscrisul. 

Aflînd de la Cluss că urmau să se publice în S.U.A. 
o serie de articole calomnioase ale 1i Hirsch, sub 
titlul „Victimele spionajului. Notă justificativă a lui 
W. Hirsch •, Marx scrie articolul „Dezvăluirile lui 
Hirsch •. In acest articol Marx demască complicitatea 
dintre Hirsch şi Willich, unul dintre şefii fracţiunii 
scizioniste, exclus din Liga comuniştilor, şi dezminte 
de asemenea versiunea mincinoasă răspîndită de 
Hirsch potrivit căreia Marx ar i predat poliţiei pru
siene manuscrisul „Marii bărbaţi ai emigraţiei• .  Arti
colul lui Marx este publicat în „Belletristisches Journal 
und New Yorker Crinal-Zeitung• din 5 mai. 

lntr-o scrisoare către Weydemeyer, Engels, pe baza 
analizei situaţiei economice şi politice din Europa, îşi 
exprima o seamă de idei cu privire la perspectivele 
unei noi revoluţii pe continent şi  despre tactica parti
dului proletar în viitoarele lupte revoluţionare din 
Germania. Weydemeyer publică o parte din această 
scrisoare sub formă de articol anonim în ziarul „Die 
Reform • din 4 mai. 
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Continuînd să acorde un sprijin sistematic lui E. Jo
nes în editarea şi redactrea ziarului cartist „The 
People's Paper•, Marx scrie pentru ea articolul „Noud 
maşinaţie financiră, sau Gladstone şi bănuţii • .  Cu 
aeasta Marx începe seria de articole prin care dz
văluie caracterul ntipopular al bugetului guvernului 
de coaliţie. ln ziar articolul apare la 16 aprilie. Marx 
trimite redacţiei zi arului „New York Daily Tribune" un 
articol analog în ceea ce priveşte conţinutul, sub titlul 
„Realizările guvenului " ,  care apare la 27 aprilie. 

Marx este înştiinţat de Cluss că fragente din arti
colul „Ducesa de Sutherland şi robia",  publicat de 
Marx la 9 februarie 1 853 în „New Yo.rk Daily Tribune " ,  
au fost reprduse î n  ziarul democrat din America „Der 
Wecker" din 8 martie, precum şi într-o serie de alte 
ziare americane. 

Marx continuă să lucreze la seria de articole cu pri
vire la bugetul lui Gladstone. Articolele lui Marx 
„Lire, şilingi, pence, sau bugete de clasă şi cui aduc 
ele foloase• şi „Săpn pentru popor, n chilipir pen
tru «Times » .  - Buqetul guvernului de coaliţie" sînt pu
blicate în ziarul carlist „People"s Paper• din 3 şi 30 
alrilie. Alte două articole - „Feargus O'Connor. - ln
frîngeri suferite de guvern. - Bugetul" şi „Dezordini la 
Constantinopol. - Mania spiritismului n Germania. -
Bugetul" sînt publicate în „New York Daily Tribune" 
din 3 şi 6 mi. 

La Bo'ton (S.U.A.) apare sub formă de broşură pam
fletul lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia". 

La rugămintea lui Marx, Engels scrie pentru „New 
York Daily Tribune• un articol despre situaţia poli
tică din Elveţia. La acst articol Marx adaugă un pa
saj cu privire la prigonirea emigranţilor de către 
guvernul englez şi trimite articolul pe ziua de 29 apri
lie. Redacţia zi arului a împărţit articolul în două p ărţi 
şi l-a publicat la 1 4  mai sub titlul de „Afacerea rache
telor. - Insurecţia din Elveţia",  şi la 17 mai sub titlul 
de „Situaţia politică a Republicii elveţiene " .  

Fiind înştiinţat de către u n  anonim că şeful poliţiei 
berlineze, Stieber, şi funcţionarul prusian de poliţie, 
Goldheim, au sosit la Londra şi că W. Hirsch continuă 
să înreţină legături cu aceştia, MdrX, după ce verificu 
veridicitatea acestor informaţii, le expediază lui Wey
demeyer şi Cluss p entru a le publica în presa muncito
rească americană. Despre acest fapt Marx vorbeşte şi 
în articolul din „New York Daily Tribune" „Afacerea 
rachetelor. - Insurecţia din Elveţia". 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels prezintă o seamă 
de date care caracterizează scăderea volumului comer-

42 - Marx-Engels, Opere, voi. 9 
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ţului şi a producţiei industriale în Anglia şi Franţa şi 
demonstrează instabilitatea prosperităţii capitaliste. 

Marx şi familia lui se găsesc într-o situaţie grea din 
pricma dificultăţilor întimpinate de difuzarea lucrări
lor lui Marx şi a faptului că nu i se plătşte la timp 
onorariul cuvenit pentru articolele din „New York Daily 
Tribune". Engels îl ajută materialiceşte pe Marx şi fa
milia lui. 

Marx se găseşte în vizită la Engels la Manchester. 

1n legătură cu studierea istoriei ţărilor Orientului, 
Engels învaţă limba persană şi citeşte în original pe 
poetul Hafis şi pe istoicul Mirkhond. 

Marx scrie articolul „Revoluţia din China şi din Eu
ropa".  în care analizează cauzele şi caracterul răscoalei 
taipinilor din China şi arată influenţa inevitabilă a eve
nimentelor din China asupra dezvoltării economice şi 
politice a Europei. Articolul este publicat în „New 
York Daily Tribune" din 14 iunie ca articol de fond. 

Engels trimite lui Marx pentru a transmite lui Frei
ligrath (care strîngea sumele destinate pentru ajuto
rarea membrilor Ligii comuniştilor şi a familiilor lor, 
condamnaţi în procesul de la Colonia) b anii primiţi 
de la Weydemeyer. Aceştia fuseseră strînşi în Ame
rica în urma apelului lansat de Marx, Engels şi 
adepţii lor. 

Marx începe să scrie pentru „New York Daily Tri
bune" o serie de articole despre India, prilejuite de 
discutarea prelungirii Cartei Companiei engleze a In
diilor orientale, care urma să aibă loc în p arlament. 
Primul articol din această serie „Situaţia din Olanda. 
- Danemarca. - Conversiunea datoriei publice brita
nice. - India. - Turcia şi Rusia" a fost publicat în 
numărul din 9 iunie al ziarului. 

Engels citeşte cartea lui Forster „Geografia istorică a 
Arabiei" .  

l n  corespondenţa dintre Marx şi Engels are loc un 
schimb de păreri cu privire la problemele istoriei ţă
rilor din Orient. Referindu-se la relaţiile social-econo
mice din Orient, Marx remarcă că acolo nu există 
proprietate privată asupra pămîntului. 

După sfatul lui Marx, Enqels citeşte cartea lui Ber
nier despre Împărăţia Marilor Mogoli din India. 

Marx scrie o serie de articole pentru „New York Daily 
Tribune• despre problemele fundamentale ale politicii 
europene, atribuind o atenţie deosebită evoluţiei con
flictului dintre Rusia şi Turcia şi poziţiei pe care se 
situa diplomaţia din apusul Europei în acest conflict. 
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Articolele lui Marx : „Mazzini. - Elveţia şi Austria. 
- Problema turcă",  „Problema turcă. - «Times». -· 
Expnsiunea Rusiei • ,  „lnşelătoria rusă. - Eşcul lui 
Gladstone. - Reformele lui Charles Wood în Indiile 
orientale" sint publicate în numerele din 10, 14 şi 
22 iunie ale ziarului. 

Engels primeşte din America 440 de exemplare ale 
brosurii lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia•,  tipărită la Boston. Orindu-şi 
citeva exemplare pentru a le difuza la Manchester, el 
trimite broşurile lui Marx. 

Marx şi Engels >Înt înştiinţaţi din S.U.A. de Wey
demeyer şi Cluss despre polemica dusă în presa ger
mană din America între ei şi Willich, care începuse 
o serie de atacuri î mpotriva lui Marx în legătură cu 
publicarea brşurii „Dezvăluiri asupra procesului co
muniştilor de la Colonia•.  

Marx lucrează fo biblioteca de la British Museum, adu
nînd materiale pentru corespondenţele sale destinate 
ziarului „New York Daily Tribune•. O deosebită aten
tie acordă el lucrărilor despre India scrise de Chap
man, Dickinson, Mill, Campbell, Murray şi alţi autori, 
făcînd extrase din aceste lucrări în problemele refe
ritoare la sistemul colonial englez şi la orînduirea 
politică şi economică a ndiei. 

Marx studiază o serie de lucrări despre istoria Da
nemarcii ale lui Droysen, Samwer, Olshausen şi face 
extrase. Marx foloseşte rezultatele cercetărilor sale la 
comentarea evenimentelor din Danemarca în corespon
denţele sale pentru „New York Daily Tribune ". 

Marx corespondează cu Lassalle în legătură cu trimi
terea si difuzrea ilegală în Germania a broşurii 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co
lonia" . Engels propune ca broşurile să fie expediate 
în baloturi de fire toarse. Acest plan n-a fost însă 
realizat. 

Marx primeşte o seamă de informaţii care dovedesc 
de ce înaltă apreciere se bucură articolele sale pu
blicate în „New York Daily Tribune• din partea citi
torilor americani. 

In scrisoarea a către Engels, Marx îşi exprimă ne
mulţumirea faţă de c ompoarea redacţiei ziarului „New 
York Daily Tribune", care publică după bunul ei plac 
unele articole de o importanţă principială ale lui Marx şi 
Engels, în calitate de articole de fond, fără a indica 
numele autorului. Marx îsi exprimă intenţia de a tri
mite redactorului Dana o scrisoare în care să protes
teze împotriva acestui mod de a folosi articolele sale. 
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2-9 iunie Continuînd să acorde ajutor moral şi material tova
răşilor lor de luptă, foşti membri ai Ligii comniştilor, 
Marx şi Engels fac diligenţe pentru a procura o slujbă 
lui W. Wolff şi  W. Pieper. 

10 iunie Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Stăpînirea britanică în India•,  n care demască me
todele dominaţiei coloniale a englezilor în India. n 
articolul său, Marx dezvoltă ideile expuse de Engels 
în scrisoarea din 6 iunie cu privire la decăderea agri
culturii din India în urma gospodăririi colonizatorilor 
englezi. Articolul apare în „New York Daily Tribune" 
din 25 iunie. 

14 iunie lntr-o scrisoare către Engels, Marx îşi exprimă pă
rerile sale critice asupra cărţii economistului american 
Carey „Sclavia la noi şi  în străinătate" şi  asupra altor 
lucrări ale acestui autor, consacrate propovăduirii ar
moniei dintre interesele diferitelor cl ase şi  apologiei 
capitalismului. 

Mijlocul lunii lntr-o scrisoare către Cluss, Marx îi sfătuieşte pe Wey-
iunie demeyer şi Cluss să continue colaborarea la „Die Re

form •, deşi în redacţia gazetei creştea influenţa ele
mentelor mic-burgheze. Marx subliniază importanţa 
mncii l ui Weydemeyer şi Cluss la acest ziar, .vînd 
în vedere că proletarii revoluţionari nu dispun de alte 
organe de presă în America. 

Marx trimite lui Cluss >bservaţiile sale critice refe
ritoare Ia concepţiile economice ale lui Carey, pe care 
Cluss le foloseşte într-unul din articolele sale publi
cate în septembrie în ziarul „Die Reform". 

11 iunie Marx scrie un articol pentru „New York Daily Tribune" 
în care, în afară de faptul că trece n revistă prncipa
lele probleme ale politicii intene şi externe a Angliei, 
informează pe cititorii ziarului despre mişcarea gre
vistă din Anglia şi despre încercările de a reînvia agi
taţia cartistă il ţară. Cu acest articol Marx încpe să 
comenteze sistematic în corespondenţele sale problemele 
mişcării muncitoreşti din Anglia. Articolul „Prosperi
tate engleză. - Greve. - Problema turcă. - India" 
este publicat în „New York Daily Tribune• din 1 iulie. 

Aprox. 20 iunie Marx primeşte de la Cluss înştiinţarea că la şedinţa 
Comitetului Central al Asciaţiei muncitorşti ameri
cne în problema orintării ziarului „Die Reform •, ma
joritatea s-a pronunţat pentru linia promovată de Wey
demeyer în spiritul principiilor teoretice şi tactice ale 
lui Marx şi Engels. 

24 iunie Marx scrie articolul „Compania Indillor orientle, isto
ria şi rezultatele activităţii ei" ,  în care explică istoria 
subjugării coloniale şi  jefuirea Indiei de către clasele 
dominante din Anglia. Articolul este publicat în „New 
York Daily Tribune• din 1 1  iulie. 
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28 iunie 

Nu mai 
devreme 
de începutul 
Junii iulie 

Aprox. iulie
noiembrie 

1 iulie 

9 iulie 

12 iulie 

19 iulie 

22 iulie 

29 iulie-
12 august 

Marx scrie articolul despre drpturile arendaşului irlan
dz, în care dească metodele de jf  folosite de lati
fundiarii englezi în exploatarea ţăranilor irland:i. 
Articolul „Problema Indiei. - Drepturile arendaşului 
irlandez" este publicat în „New York Daily Tribune" 
dm 1 1  iulie. 

Engels citeşte proclamaţia antiiobăgistă scrisă de 
Herten : „Ziua răfuielii cu nobilimea rusă ! " ,  care a 
fost tipărită în tipgrafia rusă liberă de la Londra. 

Marx stdiază dările de seamă parlamenare, documen
tele diiplomatice şi materialele din perioada 1807-1850, 
acordînd o deosebită atenţie politicii externe a Angliei. 

Marx scrie p entru „New York Daily Trtbune" o cores
pondnţă despre conflictul ruso-turc şi despre mişca
rea grevistă din nglia, care este publicată în ziar la 
1 4  iulie. 

La Engels vine emigrantul g erman Jacoby, unul dinre 
inculpaţii în procesul comuniştilor de la Colonia, cu o 
recomandaţie din partea lui Marx. Egels îl ajută pe 
Jacoby să se instaleze la Manchester. 

Marx scrie n articol pentru „New York Daily Tri
bune" în legătură cu ocuparea Principatelor dunărene 
de către Rusia, în care se ridică impotriva politicii 
expansioniste a Ru.iei ţariste şi a p oziţiei pe care se 
situează guvenul enqlez în această problemă. Articolul 
lui Marx „Complicaţiile ruso-turce. - Şiretlicurile şi 
subterfugiile guvernului britanic. - Ultima notă a lui 
N esselrode. - Problema Indiilor orientale" este publi
cat în numărul din 25 iulie al ziarului. 

Marx scrie un rticol în „New York Daily Tribune" 
m care continuă comntarea conflictului ruso-turc şi 
tedinţele diplomaţiei din Europa de apus de a se 
amesteca .în acest conflict. ln articol. Marx fundamen
tează ideea propusă de el şi de Engels cu privire la 
crearea unor state democratice slave în Balcani. Arti
colul „Problema războiului. - Acivitatea parlamen
tară. - India" apare în numărul din 5 au gust al 
ziarului. 

Marx scrie articolul „Rezultatele viitoare ale stăpînirii 
britanice în India",  în care, făcînd bilanţul lucrărilor 
sale despre India, ajunge la concluzia inevitabilităţii 
prăbuşirii stăpînirii colniale engleze in această ţară. 
Articolul este publicat în „New York Daily Tribune" 
din 8 august. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• o serie 
de articole cu caracter general, în care comentează 
problemele fundamentale ale politicii europene. Arti-
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Sfîrşitul Junii 
iulie-începutul 
Junii august 

16 şi 19 august 

Aprox. 
19 august 

23 august 

30 august 

30 august-
27 septembrie 

colele lui Marx : „lnfrîgerea guvenului în problema 
financiară. - Birjarii. - Irlanda. - Problema rusă",  
„Impozitul pe nunţuri. - Manevrele Rusiei. - Dne
marca. - Statele Unite în Europa", „Problema răz
boiului. - Populaţia Angliei şi date cu privire la co
merţ. - Activitatea prlamentară" şi altele sînt publi
cate în ziar <incepind din 12 pînă la 24 august. 

Engels se află la Londra, unde vine să se intîlnească 
cu mama sa, care sosise pentru scurt timp din Ger
mania. 

Marx scrie două articole despre dezbaterile din parla
mentul englez cu privire la problema turcă, în care 
analizează poziţia Angliei în problema orintală. Arti
colele apar în „New York Daily Tribune"  la 2 septem
brie sub titlurile : „Urquhart. - Bm. - Problema 
turcă în Camera lorzilor" şi „Problema turcă în Camera 
comunelor" .  

Marx primeşte d e  la Freiligrath o scrisoare trimisă d e  
fostul membu a l  Ligii comuniştilor K .  Klein cu pro
punerea de a stabili legături între membrii fostului 
Organ Central al Ligii comuniştilor şi fostele comuni
tăţi ale Ligii din Solingn, Elberfeld şi Dlsseldorf. In 
răspunsul său către Klein, Marx sfătuieşte să se păs
treze organizaţia independentă a muncitorilor din fa
brici, pentru a evita pătrunderea elementelor mic
burqheze. Din motive conspirative, Marx recomandă 
ca legăturile cu Londra să se întreţină numai prin con
tacte personale. 

Marx scrie articolul „Situaţia pe continent şi în An
glia•,  în care, pe lingă comentarea problemei orientale, 
face şi bilanţul ultimei sesiuni p arlamentare din Anglia, 
demascînd politica reacţinară a guvernului de coali
ţie şi a parlamentului englez. Articolul este publicat 
în „New York Daily Tribune" din 5 septembrie. 

n legătură cu polemica desfăşurată în jurul lui Ba
kunin în coloanele ziarului „The Morning Advertiser" , 
în cursul căreia fusese atacată „Noua qazetă renană", 
Marx adresează o scrisoare deschisă redactorului zia
rului „Morning Advertiser" ,  în care explică atitudinea 
„Noii gazete renane" faţă de Bakunin. Scrisoarea lui 
Mrx este publicată in „Moning Advertiser" din 
2 septembrie. 

M arx scrie o serie de articole despre situaţia econo
mică din Europa. In aceste articole el relevă existenţa 
unor simptome ale crizei economice iinente în eco
noia unor importante ţări europene, m sînt Anglia 
şi Franţa. Articolele „Urcarea preţului griului. - Ho
lera. - Greve. - Mişcare în rîndurile marinarilor",  
„Evenimentele politice. - Lipsa d e  pîine din Europa" 
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3-4 septembrie 

9 septembrie 

29 sep tembrie 

4 octombrie-
6 decembrie 

7 octombrie 

12 octombrie 

Aprox. 21-27 
octombrie 

şi altele sînt publicate in „New York Daily Tribune• 
între 15 septembrie şi 17 octombrie. 

In legătură cu apariţia în „Morning Advertiser• a 
unei notiţe polemke împoriva „Noii gazete renane" , 
Marx adreseză o a doua scrisoare rdacţiei ziarului. 
Intrucît redacţia a refuzat să publice această scrisoare, 
Marx îşi publică răspunsul în ziarul cartist „People's 
Paper" din 10 septembrie. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• un ar
ticol despre legea bancară a lui Peel, care este publicat 
în numărul din 24 septembrie ca articol de fond. 

In legătură cu pregătirile de război făcute de Rusia 
şi de Turcia, Engels srie articolul „Ruşii în Turcia• , 
în care nalizează raportul forţelor militare la Dunăre. 
Cu acest articol î ncep cronicile militare scrise în mod 
rulat de Engel s în cursul războiului n Crimeea. 
Articolul este publicat în „New York Daily Tribune" 
din 17 octombrie ca articol de fond. 

Intro scrisoare către Marx, Engels comunică date 
concrete cu privire la situaţia din unele ramuri ale 
economiei ngleze. 

Pe baza unei analize aprofundate a materialelor Căr
ţilor albastre, a dărilor de seamă p arlamentare, a do
cumentelor diplomatice şi a presei, Marx scrie o serie 
de articole în care-l demască pe Palmerston, şi-l ca
racterizează ca pe reprezentantul oligarhiei guver
nante, făcînd totodată o apreciere a întregului sistem 
de quvnare englez. Articolele sînt publicate în ziarul 
„People's Paper• între 22 octombrie şi 4 decembrie, 
întreaga serie avînd titlul comun „Lordul Pal mers ton•. 
O mare parte din aceste articole sînt publicate în 
„New York Daily Tribune• ca articole de fond. Unele 
articole din această serie sînt reproduse în limba qer
mană în ziarul „Die Reform • .  

Continuînd com11tarea sistematică a desfăşurării  miş
cării greviste din Anglia, Mrx scrie articolul „Pro
blema războiului. - Chestiuni finnciare, - Greve• .  
Articolul este publicat în „New York Daily Tribune" 
din 21 octombrie. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx analizeazl situ1.ţia 
din Franţa şi ii propune să scrie un articol despre 1r
mările posibile ale crizei economice iminente a regi
mului bonapartist. 

Engels scrie două articole despre situaţia militară lin 
Balcani şi Caucaz în legătură cu războiul declarn t 
Rusiei de către guvenul turc, Articolele „Deplasirile 
armatelor în Turcia" şi „Războiul sfînt" sînt publicate 
în „New York Daily Tribune• din 8 şi 15 noiembrie 
ca articole de fond. 
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Aprox. 
noiembrie 

5 noiembrie 

Aprox. 
8 noiembrie 

1 1  noiembrie 

15 noiembrie 

Aprox. 
18 noiembrie 

Aprox. 
20 noiembrie 

Aprox. 
21 noiembrie 

Marx cere părerea lui Dana în ceea ce priveşte posi
bilitatea de a tipări în America articole despre istoria 
filozofiei 'ermane. 

Continuînd publicarea seriei de articole „Lordul Pal
merston " ,  scrisă de Mrx, redacţia ziarului „People's 
Paper" atrage atenţia cititorilor, într-o notă secial., 
asupra importanţei pe care o prezintă aceste rticole 
pentru demascarea politicii claselor dominante din 
Anqlia. 

EnJels scrie articolul „Mersul războiului din Turcia•,  
în cre analizează ostilităţile de l a  Dunăre dintre 
armata rusă şi cea urcă. Articolul este publicat la 
5 noiembrie ca articol de fond în „New York Daily 
Tribune•.  

Marx trimite la „New York Daily T.ribune " o cores
pondenţă scrisă de el şi de Engels. La 28 noiembrie 
redacţia publică o parte din corespondenţa scrisă de 
EnJels ca articol de fond, sub titlul : „lnfringerea ru
şilor".  Cealaltă parte din corespondenţă, scrisă de 
Max, n care sînt dezminţite afirmaţiile mincinoase 
ale presei burgheze engleze despre îmbunătăţirea si
tuaţiei muncitorilor englezi, este publicată în acelaşi 
număr al ziarului ca articol separat sub titlul „Pro
blema. muncitorească" . 

Mrx scrie articolul „Prosperitate. - Problema mun
c it>rească • ,  în care dezminte afirmaţia revistei bur
ghee engleze „Economist" despre pretilsul caracter 
stabil al prosperităţii economice din Anglia. n arti
colul lui Marx se vorbeşte despre agitaţia făcută de 
liderul cartiştilor nst Jones în favoarea convocării 
parlamentului muncitorsc. Articolul lui Marx este 
.publicat în „New York Daily Tribune• din 30 no
iembrie. 

Clltinuînd să urmărească cu minuţiozitate acţiunile 
militare, Enqels scrie un nou articol despre mersul 
războiului din Turcia. Articolul este publicat în „New 
York Daily Tribune" din 1 decembrie ca articol de 
fond. 

In scrisoarea către A. Cluss, Marx face o serie de ob
servaţii critice cu privire la concepţiile istorice ale 
lui Urquhart şi a poziţiei sale în problema orientală. 
Cluss foloseşte observaţiile lui Marx n articolul său 
intitulat „David Urquhart", publicat în ziarul „Die 
Reform" din 19 decembrie. 

Marx primeşte de la Cluss un numr al ziarului „Belle
tristisches Jornal und New Yorker Criminal-Zeitung• 
în care este publicat articolul lui Willich îndreptat îm
potriva lucrării lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia" .  
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Aprox . 
21-28 noiemlJrie 

Aorox . 
22 noiembrie 

25 noiembrie 

29 noiembrie 

Aprox. 
2 decembrie 

2-9 decembrie 

13 decembrie 

Aprox. 
14 decembrie 

Mijlocul lunii 
decembrie 

Marx scrie împotriva lui Willich pamfletul „Cavalerul 
nobilei conştiinte",  în care demască acţiunile sectariste 
şi tactica aventuroasă a elementelor mic-burgheze din 
mişcarea muncitorească. 

Engels primşte de la Marx textul articolului lui Wil
lich împotriva lui Marx. a rugmintea lui Marx, 
Engels scrie o declaratie în care dezminte născocirile 
lui Willich şi o trimite lui Marx ca s-o folosească în 
lucrarea sa „Cavalerul nobilei conştiinţe" . Marx a in
clus declaraţia lui Enqels în textul lucrării sale. 

Weydemeyer, Cluss şi Jacoby publică în „Belletri
stisches Joual und New Yorker Criminal-Zeitung• o 
declaratie în care dezmint atacurile calomnioase ale 
lui Willich împotriva lui Marx. n această declaraţie 
sînt folosite materialele trimise de Marx. 

Marx trimite pamfletul său „Cavalerul nobilei con
ştiinţe" lui Cluss ca să-l publice în America. P amfletul 
apare la New York la mijlocul lunii inuarie 1854. 

n articolul său pentru „New York Daily Tribune",  
Marx comentează agitaţia desfăşurată de Jones şi de 
alţi lideri cartişti pentru convocarea unui parlament 
muncitorsc. Articolul „Cuvîntarea lui Manteuffel. -
Mişcarea religioasă din Prusia. - Apelul lui Maz
zini. - Municipalitatea din Londra. - Reformele lui 
Russell . - ,Parlamentul muncitorilor" se tipăreşte în 
numărul din 12 decembrie al ziarului. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Războiul pe Dunăre• din seria cronicil.r militare. Ar
ticolul este publicat în numărul din 1 6  decembrie al 
ziarului ca articol de fond. 

Marx scrie două articole în „New York Daily Tribune• 
în care analizază poziţia puterilor din Europa apu
seană în războiul uso-turc. Articolele „Războiul din 
Turcia. - Situatia dezastruoasă din industrie" şi „Cva
drupla înţelgere. - nglia şi războiul • apar în nume
rele din 16 şi 26 decembrie. 

Marx scrie articolul „Victoria Rusiei. - Poziţia An
gliei şi Franţei" ,  Il care relevă creşterea contradic
ţiilor economice şi politice din imperiul lui Napoleon 
al III-iea, creştere care dovedşte instabilitatea rgi
mului bonapartist. Articolul apare în „New York Daily 
Tr1bune" la 27 decembrie. 

Marx primeşte din partea unei rude a sa, J. C. Juta, 
propunerea de a colabora la cotidi anul „Zuid-Afrikaan • ,  
care apare l a  Cape Town. 

Donnd să se elibereze de munca de functionar la firma 
„Ermen şi Engels " ,  Engels încearcă să devină corespon
dent militar al unui ziar londonez, pentru a avea m ai 
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A doua 
jumătate a 
lunii 
decembrie 

Aprox. 
16 decembrie 

16 decembrie 

20 decembrie 

Aprox. 
23 decembrie 

Sfi rşilul lunii 
decembrie 

Sfi rşilul lunii 
decembrie 1853-
1 ianuarie 1854 

mult timp liber ca să scrie cartea proiectată de el 
despre istoria războiului revolutionar din Ungaria din 
1 84--1 849, precum şi posibilitatea de a trăi la Londra 
împreună cu Marx. Această încercare eşuează. 

G. Levy vine din Disseldorf Ia Marx ca reprezentant 
al unui număr de foste comunităţi ale Ligii comunişti
lor din Provincia Renană. El încearcă să-i dovedească 
lui Marx necesitatea ca muncitorii din Iserlohn, Solin
gen şi alte oraşe din Provincia Renană să înceapă 
răscoala. Marx ii lămureşte că acest lucru este inopor
tun şi inutil în condiţiile de atunci din Germania. 

Unul ămtre articolele lui Marx despre Palmerston, pu
blicat în „New York Daily Tribune• sub titlul „Palmer
ston şi Rusia•,  apare sub formă de broşură în editura 
din Londra a lui Tucker. Intregul tiraj se epuizează în 
cîteva săptămîni. 

Marx scrie articolul „Demisia lui Palmerston •. Artico
lul este publicat în „New York Daily Tribune" din 
31 decembrie. 

Marx trimite ziarului „New York Daily Tribune• un 
articol cu privire la ecourile stîrnite n presă de de
misia lui Palmerston. Ziarul n-a publicat rticolul. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Mersul războiului din Turcia• din seria cronicilor 
militare. Articolul în care, pe baza informaţiilor presei 
engleze, se face dscrierea luptei navale de la Sinope 
şi a bătăliei de lingă Ahalţik apare la 9 ianuarie 1 854 
ca articol de fond. 

Marx primeşte de la Dana răspunsul la propunerea sa 
de a scrie unele articole despre istoria filozofiei ger
mane. Pentru publicarea acestor articole în una dintre 
revistele americane, Dana pune condiţia ca aceste arti
cole să nu contină nimic care să jignească sentimentul 
reliqios al americnilor. Intentia lui Marx de a scrie 
aceste articole rămîne nerealizată. 

Enqels se qăseşte la Londra în vizită la Marx. 
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Indice de nume 

A 

Abd-el-Kadir (1808-1 883) - con
ducătorul luptei de eliberare na
ţională a poporului algerian îm
potriva cotropitorilor francezi în
tre 1832 şi 1 847 ; în 1 847 a fost 
luat prizonier de francezi ; în 
1852, cu permisiunea lui Napo
leon al III-iea, s-a stabilit în 
Turcia. - 452. 

Abdi-paşa (n. 1801)  - general turc;  
în 1853 comandantul armatelor 
din Caucaz. - 461 , 462, 4. 

Abdul-Aziz (183-1 876) - fratele 
sultanului turc Abdul-Medj id ; 
între 1861  şi 1876 sultan al Tur
ciei. - 224. 

Abdul-Medjid ( 1823-161) - sul
tan al Turciei (1839-1861) . -
1 1 6, 1 72, 174, 26, 222-225, 242, 
243, 250, 262, 279-281, 85-287, 
20, 296, 297, 332-337, 34--348, 
436, 437, 445, 446, 452, 487, 555, 
561 ,  562, 564, 570. 

Aberdeen, George Gordon, conte 
(1784-1860) - bărbat de stat en
glez, tory ; din 1850 lideul adep
ţilor lui Peel ; ministu de exter
ne (1828-1830, 1841-1846) şi 
prim-ministru al guvernului de 
coaliţie (1852-1855) . - 3, 4, 2 1 ,  
33, 35, 87, 1 13, 1 8 ,  130, 146, 1 5-
154, 176, 185, 188, 1 98, 204, 208, 
215, 245, 20, 270, 272, 26 : '  286. 

287, 290, 323, 333, 334, 336, 348, 
378, 4 12, 4 19, 420, 427-428, 448, 
555, 559, 576. 

Adelaida (1777-1 847) - arhiduce· 
să de Orleans, sora rgelui Fran
ţei Ludovic-Filip. - 216. 

Aga-Mahomed (1742-1797) - şah 
al Iranului (1794-1 797) . întemeie
torul dinastiei Kadj arilor. - 122. 

Ahmed (m. 1855) - bey al Tunisu
lui ( 1 837-1855). - 437. 

Al bano - arhitect englez. - 273. 

Albemarle, George Thomas Keppel, 
conte (17-1891) - om politic 
englez, whig, ulterior liberal ; 
membru al parlamentului ; la 
începutul deceniului al 3-lea al 
secolului al XIX-iea a ocupat o 
serie de posturi de comandă în 
armata engleză colonială din In
dia ; mai tirziu general. - 228. 

Albert (1819-1861) - prinţ din di
nastia Saxa-Cobrq-Gotha ; sotul 
reginei Victoria, regină a n
gliei. - 272, 571 ,  577. 

Alexandru I (1777-1825) - împă
rat al Rusiei (1801-1825) . - 5, 
347, 386, 392. 

Alexandru Karagheorghevici (1806-
1885) - domnitor al Serbiei 
(1842-1858) . - 243, 297, 87, 555, 
577, 
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Ali-paşa ( 1741-1 822) - întemeieto
rul şi conducătorul statului in 
sud-vestul peninsulei Balcanice 
cu capitala în oraşul !anina 
(1 788-1822) ; după doi ani de os
tilităţi înverşunate împotriva tru
pelor sultanului din Turcia 
( 1 820-1 822) a capitulat şi a fost 
ucis mişeleşte. - 34. 

Amherst, William Pitt, conte ( 1773-
1 857) - diplomat şi bărbat de 
stat englez ; guvernator general 
al Indiei ( 1 823-1828) . - 214.  

Anderson - quvernator l Băncii 
Scoţiei. - 321 .  

Anderton, William - fabricnt en
glez din Yorkshire. - 442, 443. 

Andronnikov, Ivan Malhazovici, 
prinţ (17-1868) - gneral rus, 
participnt la operaţiile militare 
din aucaz în timpul războiului 
din Crimeea ; de origine gruzin. 
- 54. 

Anstey, Thomas Chisholm (1816-
1 873) - jurist şi om politic en
qlz, radical burghz ; între 1 847 
şi 1 52 membru al parlamentului. 
- 385, 4 10, 414-417, 428. 

Antoine, Gustave - la nceputul 
deceniului al 6-lea al secolului al 
XIX-lea emigrant francez la Lon
dra ; ginerele lui Auguste Blan
qui. - 536. 

Argyll, George Dougls Campbell, 
duce ( 1823-1900) - bărbat de 
st.t englez, adept al lui Peel, mai 
tîrziu liberal ; lord-păstrător al 
sigiliului (1 853-155, 15-186, 
1 --1881 ) ,  ministru pentru pro
blemele Indiei ( 1868-1 874). - 204. 

Ariosto, Ludovico (1 474-1533) -
cel mai de seamă poet italian din 
epoca Renaşterii, autorul poemei 
„-lando furioso " .  - 367. 

Aristotel (34-322 î.e.n.) - mare 
qinditor din antichitate ; în filo
zofie oscila între materialism si 

idealism ; în lucrarea sa „Poli
tica" s-a mnUestat ca teoreti
cian al statului sclavagist. - 188. 

Arnim, Heinrich Friedrich, conte 
(1791-1859) - diplomat prusin, 
ministru de externe ( 149) în gu
vernul reacţionar Brandenburg, 
ministru plenipotenţiar la Viena 
( 1 845-1848, 1851-1858) . - 250. 

Asurbanipal (în lucrările autorilor 
din antichitate Sardanapal) - îm
părat al Asiriei (68 - aprox. 626 
î.e.n) . - 26. 

Attwood, Thomas (1 783-1856) -
bancher englez, conomist şi om 
politic, radical burghez ; a derat 
la aripa de dreapta, reformistă, 
a mişcării cartiste ; în 1 839 s-a 
îndepărtat de cartişti. - 4 1 1 ,  416, 
433. 

Aurangzeb ( 1618-1 707) - padişah 
( 1 658-1707) din dinastia Marilor 
Mogoli din India. - 136. 

Austin - în 1853 locţiitor al direc
torului închisorii din Birmingham. 

325. 

B 

Backhouse, John (1772-1845) -
demnitar englez ; în 1 827-1842 
loctiitor al ministrului de externe. 
- 413. 

Baden, duce de - vezi Frederic I. 

Bahadur-şah l II-iea (1 767-1862) 
- ultimul padişah (1 837-1858) 
din inastia Marilor Mogoli din 
India. - 21 2. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici 
( 1 81 4-1876) - democrat rus, pu
blicist, a participat la revoluţia 
din 1 848-1849 din Germania ; 
mai tîrziu unul dintre ideologii 
anarhismului ; în Inteaţionala I 
a acţionat ca un duşmn înver
şunat al maxismului ; la Con-
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gresul de la Haga din 1 872 a 
fost exclus din Internaţionala I 
pentru activitate sciionistă. -
304-306, 31 1-312. 

Balcarres - vezi Crawford, James. 

Bandiera, fraţii Attilio (1810-1 844) 
şi Emilio (181 ---1844) - militanţi 
in mişcarea d e  eliberare naţio
nală din Italia, ofiţeri n flota 
austriacă ; membri i scietăţii 
„Tînăra Italie" ; executaţi pen
tu tentativa de a organiza o răs
coală în Calabria (1844) . - 565. 

Bangya, Janos (1817-1868) - zia
rist şi ofiţer ungur, participant 
la revoluţia din 1848-1849 din 
Ungar.ia ; după înfrîngerea revo
luţiei, emisar al lui Kossuth în 
străinătate şi în acelaşi timp agent 
secret al poliţiei ; mai tîrziu, sub 
numele de Mehmd-bey, a slujit 
în armata turcă. - 42-45. 

Baraguay d'Hilliers, Achille ( 1795-
1878) - general francez, din 1854 
mareşal, bonapartist ; ambasador 
Ja Constantinopole ( 1853-1854) ; 
n 1854 a comandat corpul ex
pediţionar francez în Marea Bdl
tică. - 464. 

Baring, Alexander (1774-1848) -
şeful ni case de bancă din 
Londra, tory ; membru al parla
mentului. - 321. 

Barthelemy, Emanuel ( aprox. 1820-
1855) - muncitor francez, blan
quist, participant la asociaţiile 
revoluţionare secrete în perioada 
monarhiei din iulie şi a revolu
ţiei din iunie 1 88 de la Paris , 
apoi emigrnt în Anglia ; unu! 
dintre conducătorii societăţii 
franceze a emigranţilor blan
quişti de la Londra ; a aderat la 
racţiunea s ectară-aventuristă a 
lui Willich-Schapper ; executat în 
1 855, fiind acuzat de crimă. -
524, 535, 536. 

Bauer, Buno (180--1882) - filozof 
idealist german, unul dintre cei 
mai de seamă tineri hegelieni, ra
dical burghez ; după 1866 naţio
nal-liberal. - 44, 516 .  

Beaumont, Miles Thomas Stapleton. 
baron (1805-1854) - proprietar 
funciar englez, membru al Ca
merei lorzilor ; liberal. - 224, 28 1 .  

Beaumont-Vassy, Eduard-Frdinand 
de la Bonniniere, viconte (181--
1876) - scriitor şi istoric fran
cez ; monarhist. - 1 27. 

Becker, Hrmann Friedrich ( 1820-
1885) - j urist şi publicist ger
man, din 1850 membru al Liqii co
muniştilor, unul d intre inculpaţii 
în procesul comuniştilor de la Co
lonia (1852) . condamnat la 5 ani 
închisoare ; mai tîrziu naţional
liberal. - 512, 513, 515, 531-533. 

Beecher-Stowe, Harriet Elisabeth 
( 181 1-1 896) - scriitoare ameri
cană, autoarea romanului „Coliba 
unchiului Tom• - 86. 

Bell, George - negustor englez, 
fratele şi tovarăşul lui James 
Bell. - 426, 430, 43 1-434. 

Bell, James (m. 1842) - negustor 
englez ; în deceniul al 4-lea al se
colului trecut, spion englez în 
Caucaz. - 433. 

Bem, J6zef ( 179-1 850) - general 
polonez, militant în mişcarea de 
eliberare naţională, participant 
la răscoala din 1 830-1831 ; în 
1 88 a luat parte la lupta revolu
ţionară de la Viena ; unul dintre 
conducătorii armatei revoluţio
nare din Ungaria ; mai tîrziu a 
slujit în armata turcă. - 275. 

Bennoch, Francis - negustor en
glez ; în 1853 membru al munici
palităţii londoneze. - 542. 

Beranger, Pierre-Jen (1780-1857} 
- unul dintre cei mai de seamă 
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poeţi democraţi francezi, autorul 
unor satire politice. - 6. 

Berends, Julius (n. 1817) - patro
nul unei tipgrafii din Berlin, 
democrat mic-burghz, în 1848 
deputat al Adunării naţionale din 
Prusia ; făcea p arte n aripa de 
stînga. - 3 1 .  

Berkeley, Frncis Henry Fitzhar
dinge ( 1794-1870) - om politic 
liberal englez, membru al parla
mntului. - 1 45. 

Berlin, LouisMarie-Armnd ( 1801-
14) - ziarist francez, orleanist ; 
în 1841-1854 directorul ziaului 
„Jounal des Debats• .  - 1 28. 

Bethmann-Hollweg, Moritz August 
( 179-1877) - jurist şi om po
litic prusian, unul dintre liderii 
partidului conservator ; deputat 
în prima, apoi în a doua Cameră 
a Landtagului prusian ( 1849-
1 855) . - 30, 39. 

Bethune, Jon Elliot Drinkwater 
( 1 801-1851)  - j urist englez şi 
mare demnitar ; între 1 848 şi 1851  
membru în Consiliul de e lingă 
guvernatoul general al Indiei. 
- 132. 

Bineau, Jean-Martial ( 1 80-1855) -
inginer şi om politic francez, mi
nistru al lucrărilor publice (1 849-
1 851 ) .  ministu de finanţe ( 1852-
1855) ; bonapartist. - 339. 

Blackett, John Fenurik Burgoyne 
( 1821-1 86) - membru al par
lamentului englez. - 1 35, 292. 

Blanc, Louis ( 18 1 1-1882) - socia
list mic-burghez francez, istoric ; 
în 1848 membru al guvernului 
provizoriu, s-a situat pe o poziţie 
conciliatoare faţă de burghezie ; 
în august 1 848 a emigrat în An
glia ; unul dintre conducătorii 
emigraţiei mic-burgheze de l a  
Londra. - 535, 536. 

Blanqui, Louis-Auguste ( 180-1881) 
- revoluţionar francez, comunist 
utopist, organizatoul nei serii 
de asociaţii secrete şi a unor 
comploturi ; participnt activ la 
revoluţia din 1 830 ; în perioada 
revoluţiei din 1 848 se afla la ex
trema stingă a mişcării democra
tice şi proletare din Frnţa ; con
danat în repetate rînduri la în
chisoare. - 535, 536. 

Blum, Hans - demorat mic-bur
ghez grman ; după scizinea Li
gii comuiştilor n 1850 a aderat 
la fracţiunea sectară-aventuristă 
a lui Willich-Schapper ; mai tîr
ziu a emigrat în S.U.A., unde a 
participat la războiul civil de 
partea statelor din nord. - 5 12. 

Bodkin, William Hry ( 1791-1874) 
- jurist englez, tory, membu al 
parl amentului ( 141-1847) ; în 
1 853 împuternicit al guvernului. 
- 90. 

Bojardo, Matteo Maria ( 1 434-1 494) 
- poet italian din epoca Renaşte
rii, autorul poemei „Orlando in
namorato " .  - 5 16. 

Bonaparte - vezi Napoleon I. 

Bonaprte - vezi Napoleon al 
III-iea. 

Bonaparte - dinastie imperială din 
Franţa ( 1804-1814,  1815  şi 1852-
1 870) . - 573. 

Bourboni - dinastie rgală din 
Franţa ( 158-172, 181 4-1815 şi 
181-1830). - 571 .  

Bourqueney, Fran;oise-Adolphe 
( 179-1869) - diplomat francez, 
ministru plenipotenţiar (1841-
1844) , apoi ambasador ( 1844-
1 848) la Costantinopol ; ministu 
plenipotenţiar ( 153-1856) , apoi 
anba�ador ( 1856-1859) la Vien' .. 
- 250. 
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Boustrapa - vezi Napoleon al 
III-iea. 

Boylin, James - funcţionar la fa
brka de rachete a lui W. Hale, 
situată într-o suburbie a Londrei. 
- 90. 

Briggs, John (178-1875) - general 
englez ; în 1801-1835 a fost în 
slujba Companiei ngleze a In
diilor orientale; în 1853 membru în 
Consiliul acţionarilor Companiei 
engleze a Indiilor orientale. -
21 1 . 

Bright, John (181 1-1889) - fabri
cant englez, om politic burghez, 
nul dintre liderii liberschimbis
mului şi fondatorii Llgii împotriva 
legilor c erealelor ; de la sfîrşitul 
deceniului al 7-lea l secolului 
trecut, liderul aripii de stînga a 
partidului liberal ; a ocupat o se
rie de posturi ministeriale în gu
vernele liberale. - 61,  133, 145, 
185, 193, 204, 29, 215, 8, 476, 
477. 

Brok, Petru Feodorovici (1805-
1875) - bărbat de  stat rus, minis
tru de finanţe ( 1852-1 858) . -
256. 

Brougham, Henry Peter, baron 
(177--1868) - jurist şi om de 
litere englz, în deceniul al 3-lea 
şi al 4-lea l secolului trecut a 
fost un militant de vază al parti
dului whigilor, lord-cancelar 
(1830-1834) ; în deceniul al 6-lea 
al secolului trecut n-a avut nici 
un rol important în viaţa poli
tică. - 197. 

Broughton - vezi Hobhouse, John 
Cam. 

Bruck, Karl Ludwig, baron (1798-
1860) - bărbat de stat şi diplo
mat austriac : mre om de afa
ceri ; ministru al comerţului, al n
dustriei şi al lucrărilor publice 
(1848-1851) ; ministru plenipoten
ţiar la Constantinopol (1853-

1855), ministru de finanţe (185-
1 860) . - 205, 297, 436, 446. 

Bruhn, Karl (n. 1803) - ziarist ger
man, membru al Ligii comunişti
lor, din care a fost exclus in 
1850 ; mai tîrziu adept al lui Las
salle. - 514. 

Brunnov, Filip Ivnovici, aron 
(1797-1875) - diplomat rus, mi
nistru plenipotenţiar ( 1840-1854) .  
apoi ambasador (1860-1874) la  
Londra. - 146, 150, 151 ,  185, 277. 

Brulus (Marcus Junius Brutus) 
(aprox. 8542 î.e.n.) - om po
litic roman, unul dintre iniţiatorii 
complotului republican aristocra
tic împotriva lui Iuliu Cezar. - 31 . 

Bucher, Lothar (1817-1892) - dem
nitar şi pubLicist prusian ; în 1 848 
deputat al Adunării naţionale din 
Prusia, făcea parte din centrul 
sMnga : după înfrîngerea revolu
ţiei din 1848-1849, emigrant la 
Londra : mai tîrziu naţional-libe
ral, adept al lui Bismarck. - 517. 

Budberg, Aleksandr Ivanovici (1798 
-1876) - general rus 1 în 1853-
1854 comisar extraordinar în Prin
cipatele dnărene. - 570. 

Bulwer, William Henry Lytton Earle 
(1801-1872) - diplomat englez, 
membru al parlamentului (1 830-
1837) . whig : în 1839 şi 1840 în
sărcinatul cu afaceri al Angliei 
la Paris, apoi ministru plenipo
tenţiar la Madrid ( 1843-1848), la 
Washington ( 1849-1852) şi la 
Florenţa ( 1852-1855) : în 1858-
1865 ambasador la Constantino
pol. - 398, 4 16, 561 .  

Buol-Schauenslein, Karl Ferdinand, 
conte (1797-1865) - bărbat de 
stat şi diplomat austriac, ministru 
plenipotenţiar la Petersburg 
( 184--1850). apoi la Londra 
( 1851-1852) . prim-ministru şi mi
nistru de externe ( 1852-1859) . -
205, 20, 275, 342, 570. 
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Biirgers, Heinrich (1820-1878) -
publicist radical german, colabo
rator la „Gazeta renană" (1842-
1843) . în 1848 membru al comu
nităţii de la Colonia a Ligii co
muniştilor, unul dintre redactorii 
„Noii gazete renaneH ; din 1850 
membru al Comitetului Central al 
Liqii comuniştilor ; la procesul 
comuniştilor de la Colonia (1852) 
condamnat la 6 ani închisoare ; 
mai tîrziu progresisl - 526. 

Burke, Edmund (1729-1797) - pu
blicist şi om politic nglez, whig, 
membru l parlamentului ; la în
ceputul activităţii sale înclina 
spre liberalism ; mai tîrziu unul 
dintre adversarii înverşunaţi ai 
revoluţiei burgheze franceze din 
secolul al XVIII-iea. - 195. 

Butt, Isaac ( 1813-1879) - avocat şi 
om politic irlandz, liberal, mem
bru al parlamentului ; în deceniul 
al 8-lea al secolului trecut, unul 
dintre organizatorii mişcării pen
tru autonomia Irlandei (Home
Rule) . - 61.  

c 
Campbell, Gorge (1824-1892) -

funcţionar superior englez în co
loniile din India între 1843 şi 1 874 
(cu întreruperi) ; autorul unei 
serii de lucrări asupra Indiei ; 
mai tirziu membu al parlamentu
lui ( 1875-1892) .  liberal. - 1 92-
193, 195, 212, 228, 229, 234. 

Canning, George (1770-1827) -
bărbat de stat şi diplomat englez, 
unul dintre liderii torilor ; mi
nistru de extene ( 1807-1 809, 
1822-1827) . prim-ministru ( 1827). 
- 369, 370, 373, 412. 

Cardwell, Edward ( 1813-1886) -
bărbat de stat enqlez, unul din
tre liderii adepţilor lui Peel, mai 
tirziu liberal ; ministru al comer
ţului (1852-1855) ; secretar gene
ral pentu problemele Irlandei 

( 1859-1861) ; ministru al coloni
ilor (1864-186) şi ministru de 
război ( 1868-1874) . - 204. 

Carlyle, Thomas ( 179--1881)  
scriitor englez, istoric, filozof 
idealist care propovăduia cultul 
eroilor ; critica burghezia englez. 
de pe poziţiile romantismului re
acţionar ; a aderat la partidul to
.rilor ; după 1 848 reacţionar în
vederat, dşman făţiş al mişcării 
muncitoreşti. - 325. 

Carnat, Lazare-Hippolyte (1801-
1888) - publicist şi  om politic 
francez, republican burghez, mem
bru al guvernului provizoriu în 
1 848, în perioada celei de-a doua 
republici, deputat în Adunarea 
constituantă şi în Adunarea le
qislativă ; după 1 851  unul dintre 
liderii opoziţiei republicane faţă 
de regimul bonapartist. - 572. 

Carol I ( 160--1649) - rege al An
qliei ( 162--1649) ; a fost execu
tat în timpul revoluţiei burgheze 
engleze din secolul al XVII-iea. 
- 156. 

Carol al X-lea ( 1757-1836) - rege 
al Franţei ( 1824-1830). - 245. 

Carol-Albert (1798-1849) - reqe 
al Sardiniei (1831-1849) . - 541. 

Carol cel Mare (aprox. 72-81 4) -
rege al francilor (768800) şi 
împărat (800-814) .  - 245. 

Carrard, Nicolas (m. 1 853) - unul 
dintre liderii opoziţiei clericale 
fată de guvenul brghez al El
veţiei, conducătorul rebeliunilor 
reacţionare din Fribourg în 1850, 
1851 şi 1853. - 93. 

Cassola, Carlo (n. 1814) - patriot 
italian, revoluţionar, adept al lui 
Mazzini. - 324. 

Cervantes de Saavedra, Miguel 
( 1547-1616) - mare scriitor re
alist spaniol. - 3, 370. 
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Chambord, Henri-Charles, conte 
( 12-1 883) - ultimul reprezen
tant l vchii linii dinastice a 
Bourbonilor, nepotul li Carol al 
X-lea ; pretendent la tronul Fran
ţei sub numele de Henric l 
V-lea. - 571 .  

Chapman, John ( 1801-1854) - pu
blicist englez, radical burghez, 
adept l politicii de reforme în 
India. - 233. 

Charles, Jacques-Joubert (1793-
1 882) - om politic reacţionar şi 
scriitor elveţian ; participant la 
rebeliunea reacţionară din Fri
bourg din 1 853. - 3. 

Chenu, Adolphe (n. aprox. 1 817) -
a făcut parte din societăţile revo
luţionare secrete lin Franţa în 
perioada monarhiei din iulie, pro
vocator şi agent secret l poliţiei. 
- 42. 

Child, Josiah (13--1699) - eco
nomist englez, bancher şi negus
tor, mercantilist ; în 1 681-1683 
şi 1-1 688 preşedintele Cnsi
liului dirctorilor Companiei en
glze a Indiilor orientale. - 1 6 1 .  

Childs, Thomas - căpitanul vapo
rului englez „Vixen". - 26. 

Chollet, Joseph - participant la re
beliunea reacţionară din Fribourg 
din 1 853. - 93. 

Clanricarde, Ulick John de Burgh, 
marchiz ( 1 82-1874) - diplomat 
şi om politic englez, whig ; amba
sador la Petersburg (1 838-1 84 1 ) .  
- 197, 268, 281.  

Clarendon, George-William-Frede
rick Villiers, c onte ( 1 8--1 870) 
- bărbat de stat englez, whig, 
mai tîrziu liberal ; lord-proteator 
al Irlandei ( 1 847-1852) ; a înă
buşit cu cruzime răscoala irlan
deză din 1 848 ; ministru de ex
terne ( 1 853-1 88, 1 865-1 866 şi 

43 - Marx-Engcls, Opere, voi. 9 

1 868-1870). - 21 , 35, 146, 1 50, 
1 5 1 ,  1 97, 1 98, 204, 24, 250, 252, 
3, 255, 276, 280, 281 ,  323, 335, 
336, 347, 8. 

Clementi, Luigi - p atriot italin, 
revoluţionar, adept al lui Mazzini. 

- 34. 

Clive, Robert ( 17--1774) - guver
nator al Bengalului ( 1757-1760 şi 
1765-1767) ; a fost primul care 
a aplicat pe scară largă metoda 
de jf practicată de dominaţia 
colonială engleză în ndia. -
1 59, 5. 

Cloots, Anacharsis - (175-1794) 
- militant al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
l XVIII-iea ; a fost apropiat de 
iacobinii de stînqa ; baron pru
sin înainte de revoluţie. - 31 1 .  

Cobbe tt, John Morgan (1 800-1877) 
- avocat şi om politic englez, 
membru -al parlamentuli, fiul lui 
William Cobbett. - 199, 201 ,  241 . 

Cobbett, William ( 1762-1 835) -
publicist şi om politic englez. re
prezentant de scamă al radica 
lismului mic-burghez ; a luptat 
pntru democratizarea rgimului 
politic din Anglia, - 1 57, 19-
201 .  

Cobden, Richard ( 1804-1 865) -
fabricant englez, om politic bur
ghez, nul dintre liderii liber
schimbiştilor şi întemeietorii Ligii 
î mpotriva legilr cerealelor ; 
membru l parlamentului. - 61 , 
145, 16, 249, 22-295, 29, 448, 
465, 476, 477, 491 . 

Coburg - v ezi Albert. 

Coburg - familie princiară din 
Germnia, din c are au făcut parte 
sau de care au fost legate di
nastiile domnitoare din Belgia, 
Portugalia, Anglia, precum şi din
tr-o serie de alte ţări n Ewopa. 
- 272, 331 ,  395, 36, 578. 
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Codrington, Edward ( 1 770-1 851) -
amiral englez ; a comandat esca
drele Teunite ale Rusiei, Angliei 
.i Franţei în lupta navală de la 
Navarino ( 1 827). - 378, 401 .  

Colbert, J ean-Baptiste (16 19-1683) 
- om de stat francez, controlor 
general (1 665-1683), conducăto
rul de fapt al politicii interne şi 
extene a Franţei ; a promovat o 
politică mercantilistă in interesul 
consolidării monaThiei absolute. 
- 75. 

Collier, Robert Porrett (1817-1886} 
- jurist şi om politic englez, ra
dical burghez, membru al parla
mentului. - 53. 

Cooper, Fenimore (1789-1851) -
romancier de vază americn. - 42. 

Coppock, James ( 1 798-1 857) - ju· 
rist englez, împutenicit al libe
ralilor pentru algerile în parla
ment. - 326. 

Corry, Armour Laurey ( 1792-1855) 
- amiral englez. - 122. 

Cowell, George - muncitor englez, 
militant al mişcării cartiste, unul 
dintre conducătorii grevei din 
Preston din 1 853-1854. - 475, 
491. 

Crawford, Edward Henry John (n. 
1816) - judecător englez ; în 
1852-1853 membru al p arlamen
tului. - 1 86, 1 87. 

Crawford, James Lindsay Balcures, 
conte (1783�1869) - mare lati
fundiar englez şi proprietar do 
mine de cărbuni. - 354, 465, 476. 

Cromwell, Oliver ( 1 5--1658) -
conducătorul burgheziei şi al no· 
bilimii îmburghezite in perioada 
revoluţiei burgheze engleze din 
secolul l XVII-iea ; din 1653 lord
protector al Angliei, Scoţiei şi 
Irlandei. - 156. 

Crossley, Francis ( 1 8 1 7-1 872) - fa· 
bricant englez, radical burghez ; 
membru al parlamentului. - 208. 

Czartoryski, Adam loji, prinţ 
( 1770-1 861) - magnat polonez ; 
la începutul secolului al XIX-iea 
prieten intim al lui Alexandru I ; 
inistru de externe al Rusiei 
(1 804-1806) ; în timpul revoluţiei 
din Polonia din 1830-1 831 condu
cătorul guvernului provizoriu ; 
după innăbuşirea răscoalei a emi
grat la Paris, unde a fost n 
fruntea emigraţiei monarhisto
conservatoare poloneze. - 299, 
413. 

D 

Dalhousie, James Andrew Ramsay, 
mrchiz ( 1 8 1 2-1860) - bărbat de 
stat englez, adept al lui Peel, gu
venator general al Indiei (1 848-
1856} ; a promovat o politică de 
cotropiri coloniale. - 1 3 1 ,  132, 
212. 

Danilo Negoş ( 1 82--1 860) - prinţ 
al Muntengrului (1 852-1860) . -
475. 

Dannenberg, Petr Andreevici ( 1792-
1 872) - general rus ; în perioada 
războiului din Crimeea a coman
dat unităţi militare la Dunăre şi  
în Crimeea. - 487, 501 .  

Danton, Georges-Jacques ( 1759-
1794} - unul dintre militanţii de 
seamă ai revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea, conducătorul aripii 
de dreapta a iacobinilor. - 31 1 .  

Decker, Karl (1784-184) - gene
ral german şi  autorul unor scrieri 
militare. - 5 1 1 .  

Delacour (sau d e  l a  Cour), Edmond 
( 1805-1873) - diplomat francez ; 
în 1 853 ambasador la Constanti
nopol. - 22, 1 19, 277. 
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Delahodde (sau de la Hodde) , Lu
cien ( 1 80--1 865) publicist 
francez ; a făcut parte din so
cietăţile revoluţionare secrete din 
perioada Restauraţiei şi a mo
narhiei din iulie ; agent al po
litiei. - 42. 

Delasusse (sau de la Susse) , Aron 
Louis Frederic ( 1 78--1 860) -
amiral frncez. - 1 19. 

Delescluze, Louis Charles (1 809-
1871) - revoluţionar francez mic
burghez ; a participat la revolu
ţiile din 1 830 şi 1 848, a avut de 
suferit p ersecuţii şi  a trăit în emi
qraţie ; în 1871 militant de seamă 
al Comunei din P ris, a aderat 
la majoritatea blanquistă-iaco
bină ; a murit pe baricade. - 450. 

Delius - demnitar prusian, deputat 
în Cmera a doua a Landtagului 
prusian (1852-1853). - 3 1 .  

Delius, Krl - negustor din Mag
deburg, - 31.  

Demostene (384-322 î.e.n.) - re
marcabil orator şi om politic in 
Grecia anti că, conducătorul par
tidului antimacedonian în Atena, 
adept l democraţiei sclavagiste. 
- 2 1 .  

Derby, Edward George Geoffrey 
Smith Stanley (1799-1869) - din 
1851 conte, bărbat de stat englez, 
lider al tarilor, mai tîrziu unul 
dintre liderii partidului conserva
tor ; prim-ministru ( 1852, 1 858-
1 859 şi 1 866-1868) . - 3, 1 97, 270, 
299, 300, 402, 434. 

Desmoulins, Camille ( 1760-1794) -
publicist francez, militant l revo
lutiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XIII·lea ; 
iacobin de dreapta. - 3 1 1 .  

Dibici, Ivan Ivanovici, conte (1785-
1 83 1 )  - general feldmareşal rus, 
comandant suprem în războiul 
ruso-urc din 1 2--1829 ; coman· 

43* 

dant suprem al armatei care a 
înnăbuşit revoluţia poloneză din 
1 830- 1 83 1 .  - 7, 4, 486. 

Dickens, Charles ( 1 81 2-1870) 
mre scriitor realist nglez. - 85. 

Dickinson proprietarul unei 
uzine de topit fontă în Black
borne (Lancashire, Anglia). - 354. 

Dickinson, John ( 1 8 1 5-1876) - pu
blicist englez, liberschimbist, au
torul unei serii de lucrări despre 
India ; unul dintre întemeietorii 
„Asociaţiei în favoarea reformelor 
în Indiile orientale" . - 1 94. 

Dietz, Oswald (aprox. 1 824-1864) 
-arhitect german din Wiesbaden, 
participant la revoluţia din 1848-
1849, emigrant la Londra, membru 
l Comitetului Cntral al Ligii co
muniştilor ; după sciziunea Liqii 
în 1 850 a făcut parte din frac· 
tiunea sectară-aventuristă a lui 
Willich-Schapper. Membru al Co· 
mitetului Central al acesteia ; mai 
tiziu a luat parte la războiul ci
vil din S.U.A. - 528. 

Dinastia manciuriană (Ţin) - dinas
tie imperjală care a domnit în 
China din 1644 pînă în 1912. -
1 02, 108. 

Disraeli, Benjamin, din 1871 conte 
de Beaconsfield (1804-1881)  -
bărbat de stat şi scriitor englez, 
unul dintre liderii tarilor, mai 
tîrziu lider al pa'tidului conser
vator ; ministru de finanţe ( 1 852, 
1 85--1 859 şi 186--1 868), prim· 
ministru ( 1 868 şi 1 874-1880) . -
3, so, 55, 51, 58, 6 1 ,  62, 64, 67, 
74-76, 78, 80, 8 1 ,  82, 87, 89, 145, 
187, 1 88, 197, 215, 256, 271 ,  283, 
3 1 6. 

Dolgorukov, Vasilii Andreevici, 
prinţ (1803-168) - bărbat de 
stat rus, ministu de război 
( 1 853-1856) ; comandntul j an
dameriei şi şeful departamentu
lui al IIl·lea ( 1856-166). - 256. 
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Dronke, Enst (1 822-1891) - publi
cist germn, la început „adevărat 
socialist", apoi mebu al Ligii 
comuniştilor şi unul ntre redac
torii „Noii gazete renane" ; după 
revolutia din 184--1 849 a emi
qrat in nglia ; în 1 850, în timpul 
sciziunii Liqii comuniştilor, adept 
al lui Marx şi .qels ; mai tîrziu 
s-a reras din acivitatea politică. 
- 3, 44, 5 14. 

Drouyn de Lhuys, Edouard (1 805-
1881) - diplomat şi om politic 
francz ; în dceniul al 5-lea al 
secolului trecut, monarhist-orle
anist derat ; după 1851 bona
partist ; ministu de extene 
(184--1849, 1851 ,  1852-1855, 
1862-186). - 216, 222, 224, 276, 
284, 323, 2. 

Druey, Hnri (17--1855) - bărba1 
de stat elvetian, radical, membru 
al onsiliului fderal ( 1--
1854) ; n 1850 preşedinte al Con
fderaţiei elveţiene. - 10. 

Dundas, James Whitley Deans 
(1785-1862) - amiral englez ; 
din 1852 pînă in ianuarie 1855 
comandant suprem al flotei en
gleze din Mrea Mediterană care 
a prticipat la războiul din Cri
meea. - 5, 1 22, 128. 

Duplat (sau Du Plat), Gustavus 
Charls - diplomat nglez, intre 
1841-1854 consul la Varşovia. 
- 30. 

Durham John George Lambton, 
conte (1 792-1840) - om poliic 
englez, whig, ambasador Ja Pe
tersburg (1835-1837). - 421, 43 1 .  

E 

Ecaterina a li-a (172-176) - îm
părăteasă a Rusiei (176-179J) . 
- 34, 1 23,  32. 

Eccrius, Johann Fridrich - croi
tor german, membru al Ligii co-

muniştilor ; n 1851 emigrnt la 
Londra ; în timpul sciziunii Ligii 
comuniştilor adept l lui Marx şi 
ngels. - 59. 

Eccrius, Johann Georg (181 --1889) 
- croitor qerman, militant de 
seamă al mişcării muncitoreşti 
intenaţionale, membru al Ligii 
celor drepţi, apoi al Ligii comu
niştilor, membru al Consiliului 
gneral l Intenaţionalei I ; mai 
îrziu a luat prte la :rea 
trade-unionstă ngleză; fratele 
celui de mi sus. - 529. 

Edurd l IV-iea (142-1483) 
rege al nglii (1461-1483). 
268. 

Elisabeta I (153-1603) - regma a 
.glii ( 155--1603). - 156, 160. 

Ellenborough, Edward Law, conte 
( 17-1811) - bărbat de stat n
glez, tory, guvernator general al 
ndiei (1842-144) .  ministru al 
marinei ( 146) . preşedinte al Con
siliului de control p entru pro
blemele Indiei ( 1858) . - 191, 197,  
211 ,  281 .  

Elphinstone, Mountstuart (1779-
159) - guvenatorul Bombayulu1 
(181 -127), autorul cărţii „Isto
ria Indiei". - 2 1 1. 

Enanuel, Gheorghii Arsenievici 
(1 775-1837) - general rus, ma
qhiar de orgină, comandant de 
trupe n Caucaz ( 182-183 1) 1 în 
1829 a intreprns expediţia spre 
Elbrus. - 4 1 9. 

Engelhardt - general us ; în 183 
comandant de trupe la Dunăre. -
502. 

Enqels, Friedrich (1 82-1895) (vezi 
datele bioqrafice). 3, 44, 0, 95, 
247, 305, 47481 ,  486, 503, 514-
521 ,  525, 526, 537, 547. 

Ersch, Joh.nn Samuel (1 766-1828) 
- bibliograf german, profesor de 
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qeografie şi statistică la Halle. -
52. 

Esop (secolul al VI-lea i.e.n.) - fa
bulist semilegendar din Grecia 
ntică. - 56. 

Evans, George de Lacy (1 787-1870) 
- ofiţer englez, din 1845 gene
ral ; participant la războiul din 
Crimeea ; om politic liberal. mem
bu al parlamentului. - 386, 408. 

Ewerbeck, August Hermann (1816-
1860) - medic şi literat german, 
membru al Ligii comuniştilor ; a 
işit din Ligă în 1850. - 304. 

F 

Ferdinand al VII-iea (1784-1833) 
- rege al Spaniei (1808 şi 1814-
133).  - 377. 

Ferdinand-August-Franz-Anton (1816 
-1885) - prinţ de Saxa-Coburg
Saalfeld-Kohary, soţul reginei 
Portugaliei Maria a II-a da Glo
ria ; rege al Portugaliei sub nu
mele de Ferdinand al Ii-lea {1837 
-1853), din 1 83 pînă în 1855 re
gnt al regatului. - 395. 

Ferdinando-Alberto-Amedeo (1 822-
1 855) - duce de Genua, fratele re
qelui Victor-Emmanuel al 11-lea al 
Sardiniei. - 1 18. 

Fickler, Joseph (1808-1855) - zia
rist germn, democrat mic-bur
qhez, unul dintre conducătorii 
mişcării democratice din Baden 
din 1 848-1849 ; membru al gu
venului provizoriu din Baden în 
1849 ; după înfrîngerea revoluţiei 
a migrat în Elveţia, apoi în n
glia. - 516. 

Fişbah - gneral rus, în 1 853 co
mandant de trupe la Dunăre. -
502. 

Fitzroy, Henry (1807-1859) - om 
politic englez, adept al lui Peel ; 

în 1852-1 855 locţiitor al mi
nistrului de intene. - 238, 39. 

Fitzwilliam, Charles William, conte 
(1786-1857) - p arlamntar en
glez, whig. - 197, 316. 

Fleury, Charles (numele adevărat 
Karl Friedrich August Krausej 
(n. 1824) - negustor din Londra, 
spion prusian şi agnt al poliţiei. 
- 42, 90. 

Forbes, Charles - proprietar fun
ciar din Scoţia. - 444. 

Fox, i arles James (1 749-1 806) -
bărbat de stat nglez, lider al 
whigilor ; în 1783 ministru de ex
tene în guvernul de coaliţie Port
land (guvenul Fox-North) . - 1 30, 
158. 

Francisc I (1 49-1547) - rege al 
Franţei {1515-1 547) . - 62, 

Franz-Iosif I ( 1830-1916) - împă
rat al Austriei (1848-1916) . -
1 1 8, 447. 

Frederic I (1 826-1907) - conducă
tor de fapt al Badenulul din 1852, 
mare duce de Baden din 1856. -
540. 

Frederic I Barbarossa (aprox. 1 1 23-
1 1 0) - rege german din 1 1 52, 
apoi împărat al aşa-numitului 
Sfînt Imperiu Roman ( 1 1 55-1 190) . 
- 1 15, 383. 

Frederic al VII-iea (1 808-1863) -
rege al Danemarcii (1848-1863). 
- 241 . 257, 258, 474. 

Frederic-Wilhelm al IV-iea (1795-
186 1 )  - rege al Prusiei ( 14-
1861) .  - 30, 31 , 1 1 8, 222, 337, 539. 

Fuad-efendi (1814-169) - bărbat 
de stat turc ; în deniul al 6-lea 
şi al 7-lea al secolului recut, a 
ocupat n repetate rînduri postul 
de mare-vizir şi cel de ministru 
de extene. - 5, 1 1 6. 
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G 

Gammage. Robert George (18 15-
1888) - militant al mişcării car
tiste, de profesiune şelar şi ciz
mar ; autorul lucrării „Istoria car
tismului" . - 180, 181 .  

Garşanin, Ilia (1812-1874) - bir
bat de stat sîrb, liberal ; ministru 
de intne (1 83-1 852, 1 858-
1859), preşedinte al Consiliului de 
minh;tri şi ministru de exteme 
(1 852-1 853, 1861-1 867) ; în de
ceniul al 6-lea l secolului trecut, 
politica sa avea o orientare nti
rusă, mai tîrziu a cntribuit la o 
apropiere intre Serbia şi Rusia. -
12, 243, 287. 

Gebert, August - mncitor din 
Mecklenburq, membru al Ligii co
muniştilor din Elveţia, apoi s-a 
mutat la Londra ; după sciziunea 
Lii in 1 850 a făcut parte din 
fracţiunea sectară-aventuristă a 
lui Willich-Schapper, membru al 
Comitetului ei cntral. - 59. 

Genua, duce de - vezi Ferdinando
Alberto-Amedeo. 

George I (1660-1727) - rege al 
Angliei (1714-1727) . - 161.  

George al 11-Iea (1 63-1760) - reqe 
al Angliei (1 727-1760) . - 161. 

George al 111-lea (173-1 820) - re9e 
al Angliei (1 760-1820). - 158, 
161.  

Gerbex, Charles (181-1879) - ofi
ter elveţian, din 1852 comndant 
al gărzii naţionale din cantonul 
Fribourg ; a organizat înnăbuşirea 
rebeliunii reacţionare din 1 853 n 
Fribourg. - 93. 

Gnlach, Wilhelm - emigrnt ger
man Ia Londra, muncitor la fa

brica de rachete W. Hale, situată 
într-o suburbie a Londrei. - 92. 

Geza (mai exact Goişa) (aprox. 
949-997) - domnitor al Unga
riei (972-997) ; a contribuit la 
răspîndirea crştinismului în Un
garia. - 59. 

Ghica, Grigore Alexandru (1 807-
1857) - domn al Moldovei ( 1849-
1853 şi 1 854-1856) . - 250, 296, 
326, 570. 

Gibson, Thomas Milner (1 80&-1 84) 
- bărbat de stat nglez, liber
schimbist, mai tîrziu liberal ; mi
nistru al comerţului {1859-1 865 
şi 1 865-1866) . - 61,  5, 75, 185. 

Gimpel - democrat german ; în de
ceniul al 6-lea al secolului al 
XIX-lea emigrant la Londra. 
529. 

Girardin, Emile de (1 806-1 881)  
publicist şi om politic burghez ; 
din deceniul al 4-lea pînă în de
ceniul al 7-lea al secolului recut 
a fost, cu întreruperi, redactoul 
qaetei „La Presse" ; în politică 
s-a caracterizat printr-o lipsă de 
principi dusă la extrem. - 1 1 9. 

Glads tone, William Ewart (1 809-
1898) - bărbat de stat englz, 
tory, apoi adept l lui Peel ; în a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-iea lider al p artidului libe
ral ; ministru de finanţe ( 1852-
1855 şi 1 85--1866) şi prim-mi
nistru {1 868-1874, 1880-1 885, 
1886, 182-1 894). - 46-51,  55-
8, 61 ,  62-71 ,  73-79, 81-87, 1 12, 
125, 128, 1 9, 131 ,  154, 155, 1 85, 
1 86, 187, 196, 197, 237, 300, 327, 
353, 448. 

Goderich - vezi Robinson, Frede
rick John. 

Godwin, Henry Thomas (1 784-
1853) - general englez, coman
dant suprem în al doilea război 
anglo-birman (1 852) - 214. 

Goethe, Johnn Wolfgang (174-
1832) - mare scriitor şi  ginditor 
german. - 141,  395. 



Indice de nume 679 

Goldheim - ofiţer de poliţie pru
sian ; la începutul deceniului al 
6-lea al secolului al XIX-iea unul 
dintre conducătorii agenturii pru
siene de la Londra. - 90. 

Golovin, Ivan Gavrilovici ( 1816-
1886) - moşier rus, liberal, emi
grant în Anglia, publicist ; în de
ceniul al 5-lea şi al 6-lea l se
colului trecut întreţinea legături 
de prietenie cu Herţen şi Baku
nin. - 304, 3 10, 3 1 1 . 

Gorceakov, Mihail Dmitrievici, prinţ 
(1 793-1861) - general us, co
mandantul trupelor de la Dunăre 
(153-1854) . comandan,tul suprem 
al armatei din Crimeea (februarie
decembrie 1855) ; regentul rega
tului polonez ( 1 856-1861).  - 1 84, 
4, 250, 256, 333, 346, 359, 445, 
446, 464, 474, 483, 487, 488, 500, 
504, 505, 570. 

Goltfried de Bouillon (aprox. 1060-
1 100) duce al Lorenei de j os (1089 
-1 100), unul dintre comandanţii 
primei cruciade ( 1--109) . -
517. 

Graham, Jdlles Robert George 
(1792-1861) - bărbat de stat en
qlez, a începutul activităţii sale 
whig, apoi adept al lui Peel ; mi
nistu de interne ( 1841-1846) . 
primul lord al airalităţii (minis
tru al marinei) ( 183-1834, 1852-
1 855) . - 278, 565, 566. 

Granier de Cassagnac, Adolphe 
( 1 8--1880) - ziarist francez, om 
politic lipsit de princjpii , pînă la 
revolutia din 1 848 orleanist, apoi 
boapartist ; în perioada celui 
de-a. Ii-lea imperiu, deputat al 
Corpului legislativ ; s-a situat pe 
o poziţie de exremă dreaptă ; a 
colaborat la „Constitutionnel". -
2 1 .  

Granville, George Leveson-Gower, 
conte (181--1891) - bărbat de 
stat englz, whig, mai tirziu unul 

dinre liderii partidului liberal ; 
ministru de externe ( 1851-1 852, 
1 87-1 874 şi 188-1 885) . minis
tru al coloniilor ( 1 86B-1 870, 
1 886) ; în 1 852-1854 preşedinte 
al Consiliului secret. - 204. 

Greeley, Horace ( 181 1-1872) - zia
rist burghez şi om politic ameri
can, fondatorul şi unul dintre re
dactorii gazetei progresiste „New 
York Daily Tribune" ; mai tirziu 
s-a lepădat de radicalism. - 1 87.  

Greii - ofiţer de poliţie prusian ; 
la începutul deceniului al 6-lea al 
serolului al XIX-iea, unul dintre 
conducătorii agenturii prusiene la 
Londra. - 42. 

Grey, Charles, conte (1 764-1845) -
bărbat de stat englez, unul dintre 
liderii whigilor ; prim-ministru 
(183-1834). - 401 ,  420. 

Grey, George (179--1 882) - băr
bat de stat nglez, whig, ministru 
de intene ( 1846-1852, 1 855-
1 858 şi 1 861-1 866) şi minisru al 
coloniilor (1854-185), - 199. 

Grey, Henry George, conte ( 1 802-
1894) - bărbat de stat englez, 
whig, scretar pentru probleme 
militare (1835-1839) şi ministru 
al coloniilor ( 1846-1852) ; fiul lui 
Charles Grey. - 197. 

Grillenzoni, Giovanni (1796-1868) 
- patriot italian, revoluţionar, 
adept al lui Mazzini. - 324. 

Grosvenor, lord Robert ( 1 801-1893) 
- om politic englez, whig, mai 
tîrziu liberal. - 65. 

Gruber, J ohann Gottfried ( 1774-
1851) - savnt german, istoric al 
literaturii. - 62. 

Grundtvig, Nikolai Frederik Seve
rin (1783-1 872) - iteoloq şi poet 
danez, membru al folketingului, 
adversr al nirii Schleswig-Hol
steinului cu Germania. - 1 1 1 . 
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Guizot, Fran:ois-Piere-Guillaume 
( 1787-1874) - istoric burghez şi 
om de stat francez ; din 140 pînă 
la revoluţia din februarie 148 a 
condus de fapt politica internă şi 
extenă ; exponentul intereselor 
marii bighezii financiare. - 21,  
3, 95, 98, 216. 

Guyon - vezi Kurşid-pşa. 

Gyulay, Ferentz, conte ( 179-1 868) 
- feldmarşal austriac, ministru 
de război ( 1849-1850). comandan
tul suprem al aratei austriece 
în războiul austro-italo-francz 
din 1 859. - 14. 

H 

Habsburg - nastia de împăraţi ai 
aşanumitului Siint Imperiu Ro
man a domnit dn 1 273 pînă in 
1806 (cu întreuperi) , .împăraţi ai 
Austriei (in 1 804) şi împăraţi i 
Austro-Ungariei (1 867-1 9 1 8) .  -
17. 

Hale, Robert - fiu şi tovarăş al lui 
William Hale. - -2, 1 1 7. 

Hale, Wmiam - proptfotarul fa
bridi de rachete situată într-o 
subuibie a Londrei, - 2, 1 17. 

HaIIiday, Frederick Jams (1806-
101) - funcţionar al Compniei 
englze a Indiilor orientale, gu
verna.tor l Benqalului (1 854-
1 859). - 1 88. 

Hamilton - vezi Seymour, George 
Hamilton. 

Hammer-Purgstall, Joseph (1714-
1 856) - istoric-orientalist burghez 
austriac, autor al nor lucrări des
pre istoria Turciei ; din 1796 pînă 
în 1835 a fost în serviciul diplo
matic pentu Orientul apropiat. 
- 23 . 

Hampden, John (1594-1643) - mi
litant de seamă al rev oluţiei bur
gheze din Anglia din secolul al 

XVLI-lea ; exponentul intereselor 
burghe.iei şi al nobilimii i mbur
ţJhezite. - 38. 

Hardwicke, Charles Filip York, conte 
( 1799-1873) - ofiţer de marină 
şi om politic nglez, toy ; m 
14 amiral. - 281 .  

Hnsenclevcr. Johann Peter (181--
1853) - german, pic>r rle gen. 
- 247. 

Hegel, Georq Wilhelm Friedrich 
( 177-1831) - cel mai de seamă 
reprezentant al filozofiei clasice 
germane, idealist obiectiv ; a ela
borat în mod multilateral dialec
tica idealistă. - 102, 5 1 1 ,  5 15. 

Heise, Henann (. 1 80) - demo
crat şi publicist german, partici
pant la revoluţia din 1 84--1849, 
apoi emigrant în Anglia. - 531 .  

Henric al V-lea - vezi Chambord, 
HnryCharles, 

Henry, Thomas (1807-1876) - ju
decător engle.. - 90, 92. 

Henze, A. - ofiţer german, mem
bru al Ligii comuniştilor : după 
sciziunea Liqii în 1 850 a făcut 
parte din fracţiunea Willich
Schapper ; martor din partea acu
zării în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852) . - 530-532. 

Herbert, Sidney ,(1810-1861) - br
bat de stat englez, la încputul 
activităţii sale tory, apoi adept al 
lui Peel ; secretar pentru proble
mele militare (1 845-1846 şi 1 852-
1855) şi ministru de război (1859-
1860) . - 61,  204. 

Herries, John Charles (177-1855) 
- bărbat de stat englez, toy. -
188, 393. 

Herten, Aleksandr lvanovici (1812-
1 870) - mare democrat revolu
tionar rus, filozof-materialist, pu
blicist şi scriitor. - 304. 
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Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich 
( 10-1856) - d emnLtar prusin · 
din 1848 preşedintele poliţiei di� 
Berlin, n 1853 şeful departa
mntului poliţiei din ministerul de 
intne. - 2--3 1 .  

Hirsch, Wilhelm - funcţinar co
mercial din Hamburg ; la începu
tul deceniului al -lea al secolu
lui al XIX-lea agent de poliţie 
pusian la Londra. - 42, 3. 5, 
90, 5 1 1 ,  528, 529. 

Hobhouse, John Cam, baron Brough
ton (178--1869) - bărbat de 
stat eglez, whig, preşdinte al 
Consiliului de control pentru In
dia (13-1 841 şi 1 84--1852) . -
148. 

Hogg, James Weir (1790-1876) -
om politic nglz, adept al lui 
Peel, membru al parlmentului · 
în 1 84--147 şi 18-1853 prşe: 
dinte l Consiliului directorilor 
Compniei ngl&e a Indiilor 
ientale. - 134, 135, 237. 

Hozer - poet epic semilegendar 
dm Grecia antică, autoul „Ilia
dei" şi „Odiseii " .  - 120. 

Hooson, Edward - muncitor en
qlz, militnt al mişcării cartiste. 
- 180, 182. 

Horaţiu (Quintus Horatius Flaccus) 
(6-8 î.e.n.) - renumit poet ro
man. - 4. 

Horsfall, Thomas Berry (n. 1805) -
proprietar de mine şi om politic 
nglz, membu al parlamentului, 
tory. - 443. 

Hume, Joseph (1777-1855) - om 
politic englez, unul dintre liderii 
radicalilor burghezi, membru al 
Parlamentului. - 53, 74, 83, 135, 
209, 33, 391 ,  393, �9. 434, 476. 

Huni, Hnry (1773-135) - cu
noscut orator şi om politic en-

glz, radical burghez, membru al 
parlamenului. - 382. 

I 

lbrahim-paşa (178-1848) - coman
dnt de oşti egiptean, fiu adoptiv 
al conducătoului Egiptului Maho
med-Ali ; în 1 82-1 28 a comn
dat trupele turceşti care acţionau 
împotriva răsculaţilor greci ; co
mandanul suprem al trupelor 
giptne în războaiele Egipului 
împotriva Turciei ( 1 83 1-1833 şi 
183- 1 841)  ; in 1 84. vicerege al 
Egiptului. - 37, 40, 402. 

lnfanta Spniei - vzi Maria-Lui
sa-Fernanda. 

lnglis, Robert Harry (178--1855) -
om politic englz, tory, membru al 
parlamntului. - 188, 405. 

lngraham, Duncn Nathaniel (1802 
-1891 ) - oiţer de marină ame
rican, in 1853 căPitanul vasului 
de război „Saint-Louis" ; partici
pnt la aşa-numil „incident de 
la Smirna" . - 225, 314. 

In fără lară (aprox. 1 167-1216) 
- rege l Angliei ( 1 1 99-1216) .  
- 25. 

lslamatov, Ivan Nikolaevici - ofi
tr de marină s, comandant al 
frgatei „Aurora•. - 55, 56. 

lsmail-paşa (180-161) - general 
turc, de oriqine crasiană ; în 
1853 comndant de upe la Du
năre. - 487. 

lvndis - înalt funcţionar al Mi
nisteului de Intene al Munte
niei în 1853. - 26. 

J 

Jocelyn, Robert, viconte (1816-
1854) - ofiţer englz, membu al 
parlamentului, în 184-1 846 a 
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ocupat un post în Consiliul de 
control pentru afacerile Indiei. -
208, 209. 

Jones, Enest harles ( 1819-1869) 
- militant de seamă al mişcării 
mncitoreşti egleze, poet şi pu
bicist proletar, unul dintre con
ducătorii cartismului revoluţio
nx ; redactor la ziarul „Northen 
Star" , la ziarul „Notes to the 
People" şi la „People's Paper• ; 
prieten al lui Marx şi Engels. -
60, 1 43,  1 79-183, 208, 241 , 477, 
491 ,  492, 99, 543, 544. 

K 

Karagheorghe (Gheorghe Petrovici) 
( 1752-1 817) - conducătorul luptei 
poporului sîrb împotriva juqu
lui turcesc în 1804-1813 ; dom
nitor al Serbiei independente 
( 181 1-1813), întemeietorul dinas
tiei Karagheorghevici ; în 1 81 3. 
suferind o înfrîngere, a fugit din 
Serbia ; n 1817 s-a reîntors pe 
ascuns în patrie ; ucis din ordinul 
lui Miloş Obrenovici. - 37. 

Karnicki, Vladislav, conte - diplo
mat austriac ; în 1 853 însărcinat 
cu afaceri la Berlin. - 1 17. 

Keogh, William Nicolas ( 1S17-1878) 
- jurist şi om politic irlandez, 
adept al lui Peel, unul dintre li
derii fracţiunii irlandeze din par
lament ; a ocupat în repetate rin
duri posturi înalte de jurist în 
aministraţia engleză a Irlandei. 
- 130. 

Kepler, Johann ( 1571-1630) - re
numit astonom german. - 102. 

Kinkel, Gottfried {1815-1 882) -
poet şi publicist germn, demo
crat mic-burghez, participant la 
răscoala din BadenPalatinat din 
1 89 ; cndamnat de tribunalul 
prusian la închisoare pe viaţă, a 
evadat din închisoare şi a emigrat 

în AnJlia ; unul dintre liderii emi
qraţiei mic�burgheze de la Lon
dra ; a luptat împotriva lui Marx 
şi Engels. - 45, 513, 517. 

Kinkel, Johanna, născută Mokkel 
(1810-1858) - soţia lui Gottfried 
Kinkel. - 513, 529, 531 .  

Kiselev, Nikolai Dmitrievici (1 800-
1 869) - diplomat rus, în 1 851-
1854 ministru plenipotenţiar la 
Paris. - 125. 

Knight, Henry Halley (1786-1846) 
- explorator şi scriitor nglez, 
membru al parlamentului. - 386. 

KoJJmann - librar şi editor în Ger
mania. - 4. 

Konstan tin Pavlovicl ( 1779-1831) 
- mare duce rus, din 1 8 1 4  co
mandant suprem al armatei din 
Polonia, de fapt namesnic al Po
loniei ( 1814-1831 ) .  - 1 23, 413. 

Kornilov, Vladimir Alekseevici 
( 186-1854) - personalitate mi
litară de samă, amiral, şeful sta
tului-major al flotei Mării Negre 
(1849-1853) .  nul din !nsufleţito
rii şi organizatorii apărării eroice 
a Sevastopolului. - 5, 583. 

Kokielski, Vladislav (n. 1 820) -
demcrat polonez, emigrant, mai 
tirziu Jeneral în armata urcă. 
- 305. 

Kossuth, Lajos (Ludwig) (1 802-
1 894) - conducătorul mişcării de 
eliberare naţională din Ungaria, 
în revoluţia din 1848-1849 se 
afla în fruntea elementelor demo
cratice-burgheze, şeful quvemu
lui revoluţionar din Ungaria ; 
după înfringerea revoluţiei a emi
qrat din UnJaria. - 4, 45, 60, 
73, 92, 417. 

Koszta, Martin (. 1 858) - partici
pant la revoluţia din Ungaria din 
1848-1849 ; după infrîngerea re
voluţiei a emigrat în Turcia, apoi 
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în S.U.A., unde a devenit cetă
tean americn ; implicat în aşa
numitul „incident de la Smina" 
(1 853). - 205, 224, 275, 314. 

Kremer, Ghor�hi - consul gene
ral al Rusiei la Londra în 1 853. 
- 0. 

Kuli·han - vezi Nadir·şah. 

Kupfer, Adolf Ikovlevici (17-
1865) - fizicin, mineralog, cris
talograf şi meteorolog rus 1 în 
1829 ş eful expediţiei ştiinţifice 
spre lbrus. - 419, 

Kurşid·paşa (Richard Debaufre Gu· 
yon) (1803-1 856) - general turc, 
de origine englez, participnt la 
revoluţia din 1 848-1849 din Un· 
qaria ; după înfrîngerea revolu· 
ţiei a emigrat în Turcia ; în 1853 
comandnt al trupelor turceşti în 
Caucaz.- 487. 

L 

Labouchere, Henry (1 798-1 869) -
bărbat de stat nglez, whig ; mi· 
nistu al comerţului ( 1 83-184 1 
şi 1847-1852). ministru al colo· 
niilor (1 855-1858) . - 199. 

Lagrene, TheodoseMarie-Melchior
Joseph (1800-1862) - diplomat 
francz ; în peTioada în care se 
afla la Petersburg fo calitate de 
prim-secretar al ambasadei, în 
1831-1834, a îndeplinit un anu· 
mit timp funcţia de însărcinat cu 
afaceri. - 49. 

La Gueronniere, Louis-Etienne-Ar· 
thur Dubreuil-Helion ( 1 816-1 875) 
- publicist şi om politic francez ; 
în deceniul al 6-lea al secolului 
trecut bonapartist. - 222. 

Landolphe - socialist mic-burghez 
francez, emigrant la Londra 1 a 
aderat la fracţiunea sectară-aven· 
turistă a lui Willich-Schapper. -
535. 

Lansdowne, Henry Petty·Fitzmau
rice, marchiz ( 1780-1863) - băr
bat de stat englez, whig ; în 1806-
1807 ministru de finanţe, preşe· 
dinte al Consiliului privat (1 830-
1841,  1846-1852) , m inistu firă 
portofoliu (1852-1863). - 270. 

Lavalette (sau La Valette), Charles
Jean-Mari-Felix ( 1806-1 881) -
bărbat de stat francez, bonapar
tist ; în 1 851-1853 ambasador la 
Constantinopol, ministru de in
tene ( 1865-1867), ministru de ex
tene (1 868-1869) . - 287. 

Layard, Austin Henry (1817-1894) 
- arheolog şi om politic englez. 
radical burghez, mai tîrziu libe
ral, membru l parlmentului. -
196, 197, 204, 215, 28, 2-289. 

Lazarev, Mihail Petrovici (1788-
1851)  - vestit conducător al flo
tei ruse, amiral, exploratorul An
tarcticii, din 1833 comandntul su
prem al Flotei n Marea Neagră. 
- 426. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
( 1807-1 874) - publicist şi om 
politic francez, unul dintre liderii 
democraţilor mic�burghezi, redac· 
toul gazetei „La Reforme " ; în 
1 848 membu al guvenului provi
zoriu, deputat în Adunarea cons
tituantă şi în Adunarea legisla
tivă, în c are conducea partidul 
Muntelui ; după demonsraţia de 
la 13 iunie 1849 a emigrat în An
glia. - 450, 535, 572, 573. 

Leeds - vezi Osborne, Thomas. 

Leiningen-Westerburg, Christian 
Franz, conte (1812-1 856) - ge
neral au striac ; în 183 a fost tri
mis u o misiune extraordinară la 
Constantinopol. - 280. 

Leopold I (170-165) - rege al 
Belgiei ( 1 83 1- 1 865) . - 1 1 8, 272, 
57 1 .  

Libenyi, Jnos (aprox. 1832-1853) 
- croitor maghiar, în 153 a să-



vîrşit un atentat împotriva împă
ratului Austriei Frnz-Iosif. - 3 1 .  

Liddel, Henry George ( 1821-103) 
- p arlamentar englez. - 198. 

Liders, Aleksandr Nikolaevici 
( 17--1874) - general rus, a co
mandat un corp de armată la Du
năre ( 1853-1854), armata din sud 
( 1855), iar la începutul anului 
1 86 comandant suprem al arma
tei din Crimeea. - 485, 502. 

Liprndi, Pavel Perovici (179--
1864) - general rus, în perioada 
războiului din Crimeea a coman
dat unităţi ale armatei la Dunăre 
şi în Caucaz. - 0 1 .  

Liven, Cristofor Andreevici, prinţ 
( 177-1839) - diplomat s, mi
nistru plenipotenţiar la Berlin 
( 181--1&12) , ambasador la Lon
dra ( 1812-1834). - 174, 176, 245, 
378. 

Liven, Dria (Doroteea) Cristofo
rovna, prinţesă (178-1857) -
soţia diplomatului rus C. A. Li
ven ; a jucat un rol însemnat in 
viaţa diplomatică europeană prin 
oamenii politici care frecventau 
saloanele ei de la Londra şi Pa
ds. - 2. 

Liven, Wilhelm Karlovici, baron 
(18-1880) - g eneral rus ; a în
deplinit în repetate rinduri misi
uni diplomatice. - 337. 

Live1poo/, Robert Banks Jenkinson, 
conte ( 177--128) - bărbat de 
stat eglz, unul dintre liderii 
torilor ; a ocupat o serie de pos
turi ministeriale, prim-ministru 
(1812-1827) . - 370. 

Lizius - editor din Frankfurt pe 
Mn. - 45. 

Lochner, Georg (n. aprox. 1824) -
militnt al mişcării muncitoreşti 
germane, membru al Ligii conu-

niştilor şi al Consiliului general 
al Intenaţionalei I ; de profe
siune tîmplar ; prieten şi adept al 
lui Mx şi Engels. - 528. 

Loustallot, Elisee ( 1762-1790) -
publicist francez, revoluţionar de
mocrat, militnt al revoluţiei bur
gheze franceze de la sfirşitul se
colului al XVIJ-lea. - 1 18. 

Lowe, Robert (181 1-182) - bărbat 
de stat şi publicist englez, co
laborator la zial „The Times " ,  
whig, mai tirziu liberal, membru 
al prlamntului ; ministru de fi. 
nnţe ( 1868-1873), ministru de 
intene ( 1873-1874). - 237. 

Lucinian, Levon - prinţ armean, 
aventurier politic, emigrant ; în 
1853 a răit în Anglia. - 146. 

Ludovic al XIV-iea ( 1638-1715) 
rege al Franţei ( 1643-1715) .  -
75. 

Ludovic-Bonaparte - vezi Napo
leon al III-iea. 

Ludovic-Filip (1773-180) - duce 
de Orleans, reqe al Franţei 
( 183--1848). - 4, 156, _157, 175, 
21--217, 272. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al III-iea. 

Lund - fabricant englez din York
shhe. - 442. 

M 

Macaulay, Thomas (180--1859) -
istoric burghez şi om politic en
glz, whig, membru al prlamen
tului ; în calitate de membru al 
Consiliului de pe lingă guvena
torul general al Indiei (1833-
1838) s-a ocupat cu întocmirea 
odului penal pentru India, care 
a intrat în vigoare în 1860. -
132, 192. 

MacDonnell - moşiereasă din Sco
tia. - 44. 
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MacGregor, Jms - membru l 
parlamenului englez în 1 852-
183. - 6 1 .  

Maddock, Thomas Herbert (172-
1870) - om politic englez, mem
bru l parlamntului - 237. 

Madier - mcnic francez, demo
crat mic-burqhez, la începutul de
ceniului al 6-lea l secolului al 
XIX-iea igrant în nglia. 
537. 

Mahmud al II-iea (17--1839) -
sultan al Turciei (180-1 839). -
172, 174, 380, 397�. 414, 561 .  

Mahomed-Ali (176--189) - condu
cător l Egiptului (10--189), a 
realizat o serie de reforme pro
gresiste ; în 1831-1833 şi 183--
1840 a purtat războaie împotriva 
sultanului Turciei pntu a rs· 
forma Egiptul într-un sta.t inde· 
pendnt de Turcia, - 207, 216, 
384, 397-402, 561. 

Mahon, Philip Henry Stanhope, vi
conte (105-1875) - om politic 
şi itoric englez, adept al lui Peel, 
membru l prlmntului ; în 
1834-1835 locţiitor I ministrului 
de externe. - 4.02, 4.19, 20. 

Malcolm, Jon (176--1833) - diplo
mat şi denitar englez în slujba 
Compniei engleze a Indiilor 
orientale, autoul unei serii de 
lucrări despre India ; ministu 
pleipotenţiar la Theran (179--
1801 , 1808-1809 şi 1810) ; în 
182--1830 guvernator al Bom
bayuluL - 2 1 1 .  

Malet, laude�Fran:ois (1754-18 1 2) 
- general şi om politic francez, 
republican ; conducătorul com
plotului antibonaparist din 1812 ; 
după eşuarea complotului a fost 
împuşcat. - 572, 

Malmesbury, James Howard Harris, 
conte (1807-1889) - bărbat de 

stat englz, tory, mai tîrziu mili
tnt de seamă l partidului con
sevator ; ministru de externe 
( 1 852, 1 858-1859) , lord-păstrător 
al sigiliului (16-1 868, 1874-
1876) . - 198, 224, 269, 27--280. 

Malthus, Thomas Robert ( 1766-
1834) - preot nglez, economist, 
ideolgul aristocraţiei latifundiare 
îmburghezite, apolgetul capita
lismului, propovăduitorul unei 
teorii mizantrope cu privire la 
populaţie. - 264, 9, 477, 489, 
491 . 

Mnteullel, Krl, baron (1 806-
1 879) - bărbat de stat prusin, 
locţiitor al ministrului de interne 
(1851-1853), ministru al agricul
turii (1 85-1858), fratele lui Otto 
Theodor Mnteuffel. - 30, 3 1 .  

Manteullel, Otto Theodor (180--
1882) - bărbat de stat prusian, '
reprzentnt al birocraţiei nobi
liare ; ministru de intne (1 848-
1850), prjm-mnistru şi ministru de 
externe (1�1858) . - 30, 3 1 .  

Manu, Inu - ministu de exter
ne l Munteniei ( 1 850-1854) . -
96. 

Maria a 1-a da Gloria (181--1853) 
- regină a Portugaliei (1826-
1828 şi 1 834-1 853). - 395. 

Maria-Antoaneta (175--1793) - re
gină a Franţei (1 77-1793) , se>ţia 
lui Ludovic l XVI-iea, decapitaă 
în timpul revoluţiei burgheze 
frnceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII'1ea, - 494. 

Mria-Cristina (18--1878) - re
gină a Spaniei ( 1 829-1833) , so
ţia lui Ferdinand al VII-iea, re· 
qentă a regatului (1 833-1 840) . -
396. 

Mria-Luisa-Fernanda ( 1 832-1897) 
- soţia ducelui de Montpensier, 
sora rginei Isabella a II-a a Spa· 
niei, infantă. - 392. 
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Martin, William Fnchot ( 1801-
1 895) - amiral nglez, în  1853 
comandant al şantierului n aval de 
la Portsmouth. - 565. 

Marx, Francis Joseph Peter (18 16-
1 876) - publicist conservator en
glz, moşier ; prieten şi adpt al 
li D. Urquhart. - 34, 306. 

Marx, Jenny, născută von West
fallen ( 18 14-1881) - soţia lui 
Karl Marx, prietena lui devotată 
care l-a ajutat în permanenţă. 
- 43. 

Marx, Karl ( 1818-183) - vezi da
tele biografice. - 3, 29, 30, 39, 
41 ,  42-45, 0, 92, 1 1 8, 12--128, 
149, 150, 165, 179, 1 86, 1 92, 198, 
216, 242, 247, 252, 255, 256, 267, 
275, 304-306, 308, 310, 313,  324, 
328, 332, 338, 339, 441, 448, 450, 
465, 467, 476, 47, 498, 51 1-518. 
521 ,  524-538, 555, 557, 565. 

Massena, Andre (175-1817) - ma
reşal francez ; a luat parte la răz
boaiele lui Napoleon. - 455, 485. 

Matthews, John - muncitor en
glz ; cartist. - 491 . 

Maupas, Charlemagne-Emile ( 18 18-
1888) - avocat francez, bonapar
tist, prefect al poliţiei la Paris 
(1851 ) ,  nul dintre organizatorii 
loviturii de stat din 2 decembrie 
1851 ,  ministru al poiţiei ( 1852-
1853). - 29, 31 .  

Mavroghenl - diplomat turc, la 
începutul deceniului l 4-lea al 
secolului al XIX-iea însărcinat cu  
afaceri la Viena. - 399. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) 
revoluţionar italian, democrat 
burghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională din 
Italia ; în 1849 şeful guvernului 
provizoriu al Repubicii din Roma, 
în 1 850 nul dintre organizatorii 
Comitetului central al democraţiei 

europne de la Londra. - 3, 4, 
39, 0, 100, 541. 

Mayne Rejd - vezi Reid, Thomas 
Mayne. 

Mayne, Richard ( 1796-1868) - şe
ful poliţiei din Londra (din 1850). 
- 308. 

McNeill, John (179--1883) - diplo
mat englez, în 13-1842 minis· 
tru plenipotenţiar la Teheran. 
380. 

Mehmed-Ali-paşa (1807-1868) 
militar şi bărbat de stat turc ; din 
1 852 şi pînă la 13 mai  1853 mare
vizir, apoi ministru de rzboi 
(1853-1854) . - 348. 

Meiendorf, Petr Kazimirovici (179-
1863) - diplomat rus ; în 1850-
1854 ministu plnipotenţiar la 
Viena. - 205, 285, 337, 345. 

Melanchton, Philipp (1497-1560) 
teolog german, cel mai apropiat 
tovarăş de luptă al lui Luther ; 
împreună cu acesta a adaptat 
protestantismul la interesele prin· 
ciare. - 517. 

Mendon - rege al Birmaniei (1853-
1 878). - 517. 

Menşikov, Aleksandr Sergheevici, 
prinţ (1 787-1869) - militar şi 
bărbat de stat rus, �n 1853 amba
sador extraordinar la Constanti
nopol, comandantul suprem l for
ţelor militare terestre şi mari
time din Crimeea (1 853-1855) -
4, 5, 4 1 ,  1 1 5, 1 16, 1 19, 122, 126, 1 27, 
146, 150, 1 5 1 ,  1 54, 205, 277, 279-
281 , 284, 285, 287, 288, 337, 345, 
346, 445, 555, 560. 

Metternich, Klemens, prinţ (1773-
1859) - bărbat de stat şi diplomat 
austriac, reacţionar ; ministru de 
externe (1 809-1821)  şi cancelar 
( 1821 --1848), unul dintre organiza
torii SfiJtei Alianţe, - 33, 95, 98, 
378, 412, 565, 
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Meyen, Eduard (1812-1870) - pu
blicist german, tînăr hegelian de 
stînga ; democrat mic-burghez ; 
după Î.frîngerea revoluţiei din 
148-1849 a emigrat în Anglia ; 
mai tîrziu naţional-liberal. - 517. 

Mihail Obrenovici (1823-1868) -
donitor al Serbiei ( 1839-1842 şi  
1860-1868). - 23, 287. 

Mill, James (1773-1836) - econo
mist burghez şi filozof englez, 
popularizatoul teoriei lui Ricrdo, 
autoul lucrării „Istoria Indiei 
britnice" .  - 158. 

Miller, Joseph (Joe) (1684-1738) -
artist comic p>pular englz. - 73 

Milner Gibson - vezi Gibson, Tho· 
mas Milner. 

Milnes, Richard Monckton ( 18-
1885) - scriitor şi om politic en
glz ; la începutul activităţii sale 
tory, în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, liberal, membru 
al parlamentului. - 291 ,  299. 

Miloş Obrenovici (1780-1860) -
domnitor l Serbiei (18 17-1839 
şi 185-1860), întemeietorul di
nastiei Obrenovici. - 37. 

Minie, Claude-Etienne ( 1804-1879) 
- ofiţer francez şi inventator în 
domeniul militar. - 505. 

Miskowsky, Heinrich Ludwig (m. 
1854) - ofiţer polonez, partici
pant la revoluţia din Ungaria din 
184-1849 ; după înnăbuşirea 
revoluţiei a emigrat în Turcia, 
apoi la Londra. - 522. 

Molesworth, Willim (1810-1855) 
- bărbat de stat englez, libral, 
membru al parlamentului, şeful 
departamentului de lucrări pu
blice ( 1853) şi  ministru al colo
niilor (1855). - 52, 204, 273. 

Monrad, Ditlev Gothard (181 1-
1887) - episcop şi om politic da-

nez ; prim-ministru şi ministru de 
finanţe ( 1863-1864), ministru al 
instrucţiunii publice şi l cultelor 
(1848 şi 1859-1863) ; în deceniul 
al 6-lea l secolului trecut, lider 
al partidului naţional-liberal. 
474. 

Monsell, William (1812-1894) -
om politic irlandez, liberal, unul 
dintre liderii fracţiunii irlandeze 
din parlament ; în 1 852-1857 
fncţionar la direcţia artileriei. 
- 130. 

Montpensier, ntoine-Marie-Phi-
lippe-Louis, duce (1824-1890) -
fiul regelui Frnţei Ludovic-Filip, 
soţul infanti spaniole Maria
Luisa-Fenanda ; m 186-1869 
pretendent la tronul Spaniei. -
392. 

Morison, James (1770-1840) - ne
gustor englez, a făcut o avere 
uriaşă cu vîzarea aşa-numitelor 
„pilule Morison• .  - 512. 

Mozart, Wolfgng Amadeus ( 1756-
1791)  - mare compozitor austriac. 
- 397. 

Millner, Adolf ( 1774-1829) 
scriitor şi critic german. - 45. 

Mun, Thomas (1571-1641) - ngus
tor şi economist englez, mercan
tilist, din 1615 nl dintre direc· 
torii Companiei engleze a IndiiloI 
orientale. - 160. 

Munro, Thomas (1761-1 827) - ge· 
neral englez, guvenator al Md
drasului (18 19-1827). - 2 1 1 .  

Muntz, George Frederick (1794-
1857) - om politic englez, radical 
burghez, membu al parlamentu
lui ; în perioada luptei pentu re
forma parlamentară din 1832 a or
ganizat o serie de mitinguri de 
masă pentru apărarea reformei. -
291. 
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Mustaia-p;a (n. aprox. 176) -
bărbat de stat turc, din mai 1853 
pină în mai 1854 mare-vizir. -
336, 348. 

N 

Nadir-şah (Kuli-han) (188-1747) -
şh al Irnului (173-1747) ; în 
173-1739 a inreprns o campa
nie de coropi.re în ndia. - 133 
136, 

' 

Nahimov, Pavel Stepnovici (1802-
1855) - vestit conducător l flo
tei ruse, amral, a comandat esca
dra rusă în lupta navală de la 
Sinope ; unul dintre conducătorii 
şi  organizatorii apărării eroice a 
Sevastopolului (18--1855) . 
58 1 ,  2. 

Nmîk-paşa - om politic turc ; în 
ctombrie 1832 a fost trimis cu o 
misiune diplomatică la Londra. -
399. 

Napier, Joseph (180--1882) - om 
politic nglez, tory,·  membru al 
parlamentului ; în 1852 a făcut 
parte din guv.ul Derby în ca
litate de attoney-general pentru 
Irlanda ; în 1858-1859 lord-can
clar pentru afacrile Irlndei -
29. 

. 

Napo�eon
v 

I Bonaparte (176--1821) 
- 1mparat al Franţei (180--1 8 14 
şi 1815) .  - 5, 6, 377, 386 392 482 
504. 

' ' ' 

Napoleon l III-iea (Ludovic-Nap
leon Bonaparte) (18-1873) -
nepotul lui Napoleon I, preşedin
tele Repubicii a doua ( 1 848-
1851 ) ,  împărat al Franţei (1852-
1870). - 19, 21-22, 29, 30, 62, 
95, 1 18, 1 5 1 ,  1 53, 175, 29, 222, 224, 
242, 29, 262, 272, 273, 277-278, 
280, 330, 452, 2, 571574, 577. 

Nasr-ed-din ( 1 83 1-1896) - şah al 
Irnului (1-1896). - 437. 

Naut, Stephan Adolf - negustor 
din Colonia, girnt responsabil al 
„Noii gazete renne" .  - 530. 

Nepokoicitki, Artur Admovici 
(1813-1881) - general s, a luat 

arte la războiul Crimeii. - 5. 

Nesselrode, Dmitrl Karlovici conte 
- diplomat rus, fiul lui K�rl Va
silievici Nsselrode. - 5. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
( 17-1862) - bărbat de stat şi 
diplomat rus ; cancelar ( 1 816-
186) . - 173, 174, 176, 204, 206, 
208, 2 16, 217, 22, 223, 242, 253, 
258, 280, 323, 37, 342-346, 49, 
25, 435, 438, 445, 

Newcastle, Henry Pelham Fienes 
Pelham Clinton, duce (181 1-164) 
- bărbat de stat nglez, adept al 
lui Peel, secretar gneral al afa· 
cerilor pntru Irlanda (1846), mi
nistru de război şi  al coloniilor 
(1852-1854), ministru de război 
( 185--1855) şi ministru al colo· 
niilor (185-1864). - 270. 

Newman, Francis William (1805-
1 897) - profesor de filologie şi  
scriitor englez, autoul unei seri 
de lucrări despre probleme reli
gioase, politice şi economice ; ra· 
dical burghez. - 170. 

Newton, Isaac (1 642-1727) - mare 
fizicin englez, astronom Şi ma
tematician, fondatorul mecanicii 
ca ştiinţă, - 102. 

Nikolai I (17-1855) - împărat l 
Rusiei (182-1855) . - 5, 18,  21 ,  
38, 1 18, 1 22, 1 23,  1 26-128, 146, 
151 ,  1 54, 172-174, 184, 185, 201 , 
205-207, 222, 223, 225, 242, 24, 
245, 250, 51,  255-258, 27-280, 
282, 28--286, 290, 299, 3 13, 332-
337, 345-349, 363, 369, 379, 380, 
383, 384, 398, 41 1-413, 417, 430, 
433, 437, 438, 445, · 446, 451 ,  453, 
457, 473, 475, 505, 559, 562, 563, 
57-575, 578. 



Nirod - general rus ; în 1853 a co
mandat unităţi ale armatei de la 
Dnăre. - 502. 

Normanby, Constantin Henry Phipps, 
marchiz (1797-1863) - bărbat de 
stat englez, whig, lord-protector 
al Irlandei (1835-1839), ministru 
al războiului şi al coloniilor 
(1839) , ministru de intene (1839-
1841)  ; în 1846-1 852 ambasador 
la Paris. - 392. 

Nomer - funcţionar din justiţia 
prusiană la începutul deceniului 
al 6-lea al scolului al XIX-iea. 
- 90. 

North, Frederick (1732-1792) -
bărbat de stat englez, tory, mi
nistu de finanţe (1767), prim-mi
nistru ( 1770-1 782) ; în 1783 mi
nistru de

• 
interne în guvernul de 

coalitie Portland (guvernul Fox
North) . - 130, 158. 

o 
O'Brien, William Smith (1803-1864) 

- militant al mişcării de elibe
rare naţională a Irlandei, lider al 
aripii drepte a asociaţiei „Tînăra 
Ir landă", membru al parlamentu
lui (1828-1831 şi 1835-1 849) ; în 
1848 a fost arestat de autorităţile 
engleze şi condamnat la moarte ; 
pedeapsa i-a fost comutată în exil 
pe viaţă ; în 1856 a fost amnis
tiat. - 392. 

O'Connell, Daniel (1775-1847) -
avocat şi om politic burghez ir
landez, liderul aripii drepte a miş
cării de eliberare naţională. 
430. 

O'Connor, Feargus (1794-1855) -
unul dintre liderii cartismului, în
temeietorul şi redactorul ziarului 
„Northen Star" ; după 1 848 refor
mist. - 60. 

Oersted, Anders Sand6e ( 1778-
1860) - jurist şi bărbat de stat 

44 - Marx-En:els, Opere, voi. 9 

danz ; în 1853-1854 prim-mi
nistru. - 474. 

Omer-paşa (Mihail Laas) (1806-
1871)  - general turc, de origine 
croat, comandant suprem al tru
pelor turceşti în războiul Crimeii. 
- 333, 337, 359, 445, 454-456, 458, 
459, 479-481, 483, 48-488, 501-
504, 548-553, 585. 

Orleans - dinastie regală din Fran
ţa ( 1 830-1848) . - 578. 

OrJeans, Elena de, născută de Me
cklenburg-Schwerin, ducesă ( 1814 
-1858) - văduva lui Ferdinand, 
fiul cel mai mare al regelui Lu
dovic-Filip şi mama contelui de 
Pris, pretendent la tronul Franţei. 
- 272. 

Orlov, Aleksei Feodorovici, "Onte, 
după 1 856 prinţ (1786-1861) -
militar şi bărbat de stat rus, di
plomat ; a încheiat tratatele de 
pace de la Adrinopole (1829) şi 
de la Unkiar-Skelessi (1833) cu 
Turcia ; a fost şeful delegaţiei 
ruse la Congresul de la Paris 
(1856) . - 397. 

Orsini, Felice (1819-1858) - demo
crat burghez italian, republican, 
unul dintre participanţii de seamă 
la lupta pentru eliberarea naţio
nală şi unirea Italiei ; a fost exe
cutat pentru atentatul împotriva 
lui Napoleon al III-iea. - 541 .  

Osbome, Thomas, d i n  1689 marchiz 
de Carmarthen, din 1694 duce de 
Leeds (1631-1 712) - bărbat de 
stat englez, tory, prim-ministru 
(1 674-1679 şi 1 6--1695) ; în 
1695 acuzat de parlament pentru 
luare de mită. - 157. 

Osman-paşa (aprox. 1785-aprox. 
160) - amiral turc, a comandat 
escadra turcă în lupta navală de 
la Sinope, - 583. 

Osten-Sacken, Dmitri Erofeevici 
(1789-1 881) - general rus ; în 
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perioada războiului din Crimeea 
a comandat corpul de armată din 
sudul Rusiei (1 853-1 854), şeful 
gaizoanei din Sevastopol (sfîr
şitul anului 1 854-1855). - 502. 

Olhon I ( 181-1867) - print de ori
gine bavareză, apoi rege al Gre
ciei ( 132-1862) . - 396. 

p 
Pakington, John Somerset ( 1799-

1 880) - bărbat de stat englez, 
tory, mai tîrziu coservator, mi· 
nistru de Tăzboi şi al coloniilm 
(1852), primul lord al amiralităţii 
(ministru al marinei) ( 1 858-1859 
şi 1 86--1 867) şi ministru de răz
boi ( 1867-1868) . - 3, 61 , 80, 237, 
283, 289, 20. 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte ( 1784-1865) - bărbat de 
stat englez, la începutul actLvităţii 
sale, tory, din 1 830 unul dintre li
derii whigilor, s-a sprijinit pe 
elementele de dreapta ale acestui 
prtid; ministru de externe ( 130-
1 834, 13-1841 şi 1 846-1851),  
ministTU de interne (1 852-1 855) şi 
prim-ministru (185-1858 şi 1 859-
1 865). - 3, 2 1 ,  27, 3, 35, 61 ,  62, 
73, 151-1 53, 198, 1 99, 204, 240, 
249, 250, 262, 272, 274, 294, 295, 
29, 3 16, 323, 332, 334, 336, 348, 
365, 367-413, 41--417, 420, 422-
427, 42-435, 448, 49, 555, 557-
559, 561, 562, 67, 570, 576-
579. 

Paskevici, Ivan Feodorovici, prinţ 
( 1782-1856) - general-feldmare· 
şal rus, din vra anulu i  1 831 co
mandant suprem al trupelor ruse 
care au înnăbuşit isurecţia polo· 
nezilor din 1 830-1831 ; din 1832 
namesnic al regatului polon ; în 
1 849 comndant suprem l ar
matei ruse care a participat la 
înnăbuşirea revoluţiei din Unga
ria ; în 1854 comandant suprem 
al trupelor de la Dunăre. - 453, 
458. 

Pavlov, Prokofii Iakovlevici ( 179-
1 868) - general rus, în perioada 
războiului din Crimeea a coman
dat unităţile aTmatei de la Dunăre 
şi din Crimea. - 487, 501 .  

Peace - funcţionar englez la mi
nele de cărbuni ale contelui Craw· 
ford. - 476. 

Pedro I ( 1798-1834) - împărat al 
Braziliei ( 1 822-131) ,  rege al Por
tugaliei sub numele de Pedro al 
!V-lea ( 1826), a abdicat de la tro
nul Portugaliei n favoarea fiicei 
sale Maria a 11-a da Gloria. - 396. 

Peel, Robert ( 1788-1850) - bărbat 
de stat englez, lider al torylor mo
deraţi, cunoscuţi sub numele de 
adepţi ai Jui Peel, ministru de in
tne ( 1 822-1827 şi 1 828-1830), 
prim-ministru ( 1 834-1835 şi 1 841-
186) ; cu sprijinul liberalilor a 
obţinut abrgarea legilor cereale
lor (1 846) . - 63, 77, 1 9 1 ,  272, 313, 
3 1 6-318,  320-322, 338, 381 ,  389, 
394, 397, 400, 408, 410, 432, 433, 
435, 438, 465. 

Peel, Robert ( 1822-1 895) - om po
litic şi diplomat englez ; la în
ceputul deceniului al 6-lea al se
colului trecut, adept al lui Peel, 
membru al parlamentului ; fiul 
celui de mai sus. 

Pellat t, Ansley (1791-1863) - om 
de afaceri englez, radical burghz, 
membru al parlamentului. - 179. 

PercevaJ, Spencer ( 1762-1 812) -
bărbat de stat englz, tory, în 
1 807-1809 ministru de finanţe, 
prim-ministru ( 1809-1812) .  - 370. 

Perczel, Moritz ( 181 1-1 899) - g
neral ungur, participant la revo
luţia din 1 848-1849 din Ungaria ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat în Turcia, apoi, în 1851, în 
Anglia. - 4. 

PericJe (aprox. 4-29 î.e.n.) 
bărbat de stat din Atena, a contri-
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buit la consolidarea democraţiei 
sclavagiste. - 36. 

Perovski, Vasilii Alekseevici (1795 
-1857) - general rus, guvernat01 
militar al Orenburgului (1 833-
1842), guvenator general al gu
berniilor Orenburg şi Samara 
( 1 851-1 857) ; în 1839-1840 a co
mandat expediţia militar. din 
Hiva. - 473. 

Perrier, Ferdinand (1812-1882) -
ofiţer şi literat elveţian ; coman
dantul gărzii naţionale a canto
nului Fribourg (1 849-1852) ; unul 
dintre conducătorii rebeliunii din 
Friborg din 1853. - 93. 

Petru I ( 1672-1725) - ţar al Rusiei 
din 1682, împărat al întregii Rusii 
din 1721.  - 26, 123, 244. 

Petru ermitul (sau Petru din 
Amiens) (aprox. 105-1 1 1 5) -
călugăr şi propovăduitor francez, 
unul dintre conducătorii cetelor 
de ţărani înarmaţi care au luat 
parte la prima cruciadă (1 09-
1099). - 51 1 ,  517.  

Phillimore, John George (1 808-
865) - jurist şi om politic liberal 
englez, membru al parlamentului. 
- 145. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1826) -
filolog şi ziaist german, membru 
al Ligli comuniştilor, emigrant la 
Londra ; în 1 850-1854 prieten cu 
Marx şi Engels. - 529, 532. 

Pietri, Pierre Marie (1809-1864) -
om politi c francez, bonapartist, 
prefectul poliţiei din Paris (1 852-
1858). - 29. 

Pindar (aprox. 522 - aprox. 442 
î.e.n.) - poet liric dn Grecia an
tică ; a scris ode solemne. - 370. 

Pitt, William junior (1 759-1 806) -
bărbat de stat englez, unul dintre 
liderii torylor ; prim-ministru 

44• 

(1783-1801 şi 1804-1806) . - 78, 
158, 159, 189. 

Pollexfen, John (n. aprox. 1638) -
negustor şi autor englz al uno1 
scrieri economice, adept al abro
gării monopolului Companiei en
gleze a lndiilor orientale. - 161 .  

Ponsonby, John, viconte (aprox. 
177-1 855) - diplomat englez, 
ministru plenipotnţiar la Neapole 
(1832), ambasador la Constntino
pol (1 832-1841) şi la Viena 
(1846-1 80). -402, 433. 

Portland, William Hy, duce de 
Bentinck (1 738-1809) - bărbat de 
stat englez, unul dintre liderii 
whigilor ; mnstu de interne 
(1 794-1 801) .  prim-ministru (1183 
şi 1807-1809). - 370. 

Po temkin, Grigori Aleksandrovici, 
prinţ (1 739-1791 ) - bărbat de 
stat rus, general-feldmareşal (din 
1784) ; a condus colonizarea ţinu
•turilor din sudul Rusiei. - 432. 

Pozzo-di-Borgo, Karl Osipovici, 
conte (1764-1842) - diplomat 
rus, de origine corsican, din 1814 
pînă în 1 821 ministu plenipoten
ţiar, din 1821 pînă în 1835 amba
sadT la Paris, apoi la Londra 
(1835-1 839) . - 173-176, 2 1 6, 242, 
245. 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-
1858) - feldmareşal austriac, din 
1831 a comandat trupele austrie:e 
în Italia de nord, în 1848-1 849 a 
înnăbuşit cu cruzime mişcarea re
voluţionară şi de eliberare naţio
nală din Italia ; în 185-1 856 gu
vernatT general al regatului 
Lombrda-Veneţian. - 39, 41 , 48. 

Rallles, Thomas Stamford (1781-
1826) - funcţionar colonial en
glez, din 181 1-1816 guvernator al 
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lavei, autorul cărţii „Istoria la
vi". - 136. 

Ramorino, Girolamo (1792-184)) - 
general italian, a comandat armita 
piemonteză în timpul revoluţiei 
din 1848-1849 din Italia ; prin 
tactica sa de trădare a contribuit 
la victoria trupelor austriece 
contrarevoluţionare. - 488. 

Redclille - vezi Stratlord de Red
cliffe, Stratford. 

Reev, Henry ( 1813-1895} - ziarist 
şi funcţionar de stat englez, din 
1853 secretar al Consiliului pri
Tat. - 332, 34 1 .  

Reichenbach, Oskar, conte (n, 18 15) 
- moşier din Silezia, democrat 
mic-burghez, în 1848-1849 depu
tat al AdJlării naţionale de la 
Frankfurt, n 1850 emigrant în 
Anglia, apoi în America. - 517. 

Reid, Thomas Mayne ( 1818-1883) 
- cunoscut scriitor englez, autor 
de romane de aventuri. - 2. 

RempeJ, Rudolf (1815--1 868) - om 
de afaceri german, la mijlocul de
ceniului al -lea al scolului tre
cut „adevărat socialist• - 530. 

Reşld-paşa ( 1802-1 858) - bărbat de 
stat turc ; a ocupat în repetate 
rînduri postul de mare vizir şi 
acela de ministru de externe ; în• 
1 853 (din 13 mai) ministru de ex
terne. - 1 16, 1 84, 242, 243, 275, 
279, 285, 297, 3 13, 336, 348, 436, 
446, 555, 60. 

Reuler, Max - la începutul dece
niului al 6-lea al scolului al 
XIX-iea agent al poliţiei prusiene 
la Londra. - 5 1 1 ,  512. 

Ricardo, David ( 1772-1823) - eco
nomist englez, unul dintre cei mai 
de seamă reprezntanţi ai econo
miei politice clasice burgheze. -
1 69, 477. 

Richard I Inimă de Leu ( 1 157-1 199) 
- rge al Angliei (1 189-1 199). 
- 1 15. 

Ricl1ard l III-lea (1452-1485) 
rege al Angliei ( 1483-1485). 
1 14. 

Richards, Alfred Bate ( 1820--1 876) 
- dramaturg şi ziarist englez, s-a 
ridicat împotriva pacifismului lui 
Cobden şi al manchesterienilor. -
73, 225, 56. 

Richelieu, Armand Jean du Plessis, 
duce (1585--1642) - mare bărbat 
de stat al Franţei în perioada ab
solutismului ; cardinal. - 245. 

Riurik - dinastie de prinţi ruşi, 
apoi de ţari (912-1598} - des
cendenţi ai marelui principe din 
Kiev Igor, socotit, potrivit celor 
scrise în letopiseţe, ca fiu al lui 
Riurik, co nducător semilgendar 
al cetelr varege. - 244. 

Robinson, Frederick John, viconte 
Goderich (1782-1859) - bărbat 
de stat englez, tory ; în 1823-
1 827 ministru de finanţe ; prim-
ministru ( 1827-1828) .  370, 
557. • 

Roden, Robert Jocelyn, conte (1788-
1 870) - aristocrat englz, conser
vator. - 269. 

„ 
Roebuck, John Arthur ( 1801-1879) 

- om politic şi publicist englez, 
radical burghez, membru al par
lamentului. - 417, 429. 

Ronalds, Charles - jurist englez, -
565. 

Ronge, Johannes ( 1813-1 887) -
preot german, unul dintre iniţia
torii mişcării „catolicilor ger
mani • ,  care căutau să adapteze 
catolicismul la nevoile burgheziei 
germane ; participant la revoluţia 
din 1848-1849, democrat mic-bur
ghez ; după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat în Anglia. - 517. 



Indice de nume 613 

Rose, Hugh-Henry (1801-1885) -
ofiţer englez, mai tîrziu feldmare
şal ; însărcinat cu afaceri la Con
stantinopol (1 852-1853) , în timpul 
războiului din Crimeea rprezen
tant pe lingă statul-major al ar
matei franceze în Crimeea ; a par
ticipat la înnăbuşirea răscoalei 
pentru eliberarea naţională din In
dia (1857-1859) . - 5, 154, 278, 
284. 

Rothacker, Wilhelm - democrat 
g erman, membru al Ligii comu
niştilor, după revoluţia din 1848-
1849 emigrnt ln S.U.A, - 514, 
515. 

Roussin, Albin Reine, baron ( 1781-
1854) - amiral francez, ministru 
al marinei (1840, 1843) ; în 1832--
1834 ambasador la Constantinopol 

- 397. 

Ruge, Arnold ( 1802-1880) - publi
cist german, tînăr hgelian de 
stînga ; radical burghz, în 1 848 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt, făcea parte din aripa 
stingă ; în deceniul al 6-lea al se
colului trecut unul dintre liderii 
emigrnţiei mic-burgheze germane 
din nglia ; după 1 866 naţional
liberal. - 517. 

Russell, Henry (175 1-1836) - jurist 
englez, din 1798 pînă în 1813 ju
dcător în India. - 2 1 1 .  

Russell, John (1792-1878) - bărbat 
de stat englez, lider al whigilor, 
prim-ministru (184-1852 şi 1 865-
1866), ministru de externe (1 852-
1 853 şi 1859-1865). - 52-54, 
59, 6 1 ,  85, 1 13, 129-1 3 1 ,  145, 
146, 1 48, 151 ,  187, 1 97, 199, 205, 
215, 224, 237, 250, 256, 283-286, 
289, 290, 336, 348, 373, 542, 543, 
576. 

Ruston, Benj amin (m. 1853) - mun
citor nglez, cartist. - 183. 

s 
Sadleir, John (181--1856) - ban

cher şi om politic irlandez, nul 
dinre liderii fracţiunii irlandze 
din parlament, în 1853 locţiitor al 
ministrului de finanţe. - 130. 

Saint-Leonards 
Edward. 

vezi Sugden, 

Saint-Marc-Girardin (1801-1873) -
ziarist şi critic literar francez, 
orleanist. - 127, 128. 

Salt, Titus (1803-1876) - fabricant 
englez. - 351, 443. 

Saltikov, Aleksei Dmitrîevici, prinţ 
( 180-1 859) - explorator rus, 
scriitor şi pictor, în 184 1-1843 şi 
1 84--1846 a călătorit prin India. 
- 34. 

Sand George (adevăratul ei nume 
Aurore Dupin) (180--1 876) - cu
noscută scriitoare franceză, autoa
rea unei serii de romane cu teme 
sociale, reprezentantă a urentu
lui democratic în romantism. 
304, 305. 

Sardanapa/ - vei Asurbnipal. 

Saunders, John - funcţionar al po
liţiei judiciare din Londra. - 91. 

Schapper, Karl (aprox. 181 -1870) 
- militant de v ază al mişcării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale, unul dintre conducăto
rii Ligii celor drepţi, membru al 
Comitetului central al Ligii comu
niştilor, participant la revoluţia 
din 1848-1849 ; în 1850 unul din
tre conducătorii fracţiunii sctare
aventuriste în timpul sciziunii 
Ligii comuniştilor ; în 186 s-a 
aprpiat din nou de Marx ; mem
bru al Consiliului general al In
tenaţionalei I. - 5 1 1 ,  522, 526, 
535. 

Schirttner, Auqust - dgar din Ha
nau, participant la revoluţia din 
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1848 şi la răscoala din Baden
Palatinat din 1849, apoi emigrant 
la Londra ; patronul birtului nde 
se adunau emigranţii mic-burghezi 
germani ; membru al Ligii comu
niştilor ; după sciziunea Ligii din 
180 a făcut parte din fracţiunea 
lui Willich-Schapper, membru al 
Comitetului ei central. - 517. 

Schi/y, Victor ( 181--1875) - demo
crat german, avocat de profe
siune, participant la răscoala din 
B aden-Palatinat în 1 849, membru 
l Intenaţionalei I. - 53 1 .  

Schimme/pfennig, Alexander ( 1824 
-1865) - ofiţr prusian democrat, 
ic-burghez, participant la răs
coala din Baden-Palatinat din 
1849, apoi emigrant ; a aderat la 
fracţiunea sectră-aventuristă a 
li Willich-Schapper ; participant 
la războiul civil din S.U.A. de par
tea celor din Nord. - 531 . 

Schneider II, Karl - j urist german, 
democrat mic-burghez, participant 
la revoluţia din 184--1849, apă
rător în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852). - 512, 531 .  

Schrmm, Korad (aprox. 1822-
1856) - participnt de seamă la 
mişcarea muncitorască germană, 
membru al Ligii comuniştilor, din 
1849 emigrant la Londra, girant 
rsponsabil al lui „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-okono
mische Revue" ; în timpul sciziu
nii Ligii comuniştilor din 1 850 
adept al lui Marx ; prieten şi to
vrăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 521-525, 532 

Schwarzenberg, Friedrich, prinţ 
(1800--1870) - ofiţer austriac, 
apoi general, unul dintre organi
zatorii înnăbuşirii răscoalei ţără
neşti din Galiţia (1846) , în 1849 a 
participat la înăbuşirea revolu
ţiei din Ungria. - 391, 

Scully, Francis (n. 1S20) - om po
litic irlandez, liberal, membru al 
parlamentului ( 1847-1857) . - 270, 

Sebstiani, Horace, conte (1772-
1851) - marşal frncez, diplo
mat ; inisru de externe (1830-
1832), ambasador la Londra 
(1835-1840). - 216. 

Seymour, George Hamiltn ( 1797-
1880) diplomat englez, în 
1851-1 854 ministru plenipotenţiar 
la Petersburg. - 323. 

Shakespeare, William (1564-1616) 
- celebru scriitor englez. - 291 ,  
295, 350, 367, 399, 4 1 1 ,  538. 

Sheil, Richard Lalor (1791-1851) -
dramaturg şi om politic irlandez, 
membru al parlamentului, whig. 
- 407, 408, 417. 

Sian-fîn (aprox. 1831-1861) - îm
părat al Chinei (1850--1861) .  -
104, 108. 

Sidmou th, Henry Addington, vi
c onte (1 757-1844) - bărbat de 
stat nglez, tory ; prim-ministru 
şi ministru de finanţe (1801-
1804) ; în calitate de ministru de 
interne ( 1 812-1821) a luat măsuri 
represive împotriva işcării mun
citoreşti. - 37 1.  

Sidney - vezi Herbert Sidney. 

Sidney, Philip (1 554-1586) - poet 
englez din epoca Renaşterii, 
curtean şi diplomat. - 295. 

Siege/, Franz ( 1824-1902) - ofiţer 
din Baden, democrat mic-burghez, 
participant la mişcarea revoluţio
nară din Baden în 1 848-1849, co
mandnt suprem, apoi locţiitor al 
comandantului suprem al armatei 
revoluţionare din Baden în timpul 
răscoalei din Baden-Palatinat din 
1849 ; a emigrat în Elveţia şi în 
Anglia ; în 1852 s-a stabilit în 
S.U.A. ; a prticipat la războiul 
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civil de partea celor din Nord 
- 519. 

Sieyes, Emmanuel Joseph (1748-
1 836) - abate francez, militant al 
revoluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, re
prezentant al marii burghezii. -
15. 

Slade, Adolphe (1 804-1877) - ofi
ţer de marină englez, mai tîrziu 
amiral ; în 1849-1866 era în 
slujba Turciei, în preajma războ
iului Crimeii era contraamiral al 
flotei turceşti. - 458. 

So/oele (aprox. 497-apro:. 406 
î .e.n.) - renumit dramaturg din 
Grecia antică, autor de tragedii 
clasice. - 396. 

Soimonov, Fedor Ivanovici ( 1 800-
1854) - general rus, în p erioada 
războiului din Crimeea comandant 
de trupe la Dunăre şi în Crimeea, 
a căzut în lupta de la Inkerman. 
- 501 . 

Songeon - democrat francez ; a 
făcut parte din asociaţiile revolu
ţionare secrete ale muncitorilor 
din Paris în timpul revoluţiei din 
1848 ; emigrant la Londra ; mai 
tîrziu preşedinte al consiliului 
municipal din Paris. - 525. 

Soulouque, Faustin (aprox. 1782-
1867) - preşedinte al republicii 
negre Haiti, în 1849 s-a proclamat 
împărat sub numele de Faustin I. 
- 279. 

Spencer, Herbert (182--1903) - fi
lozof şi sociolog burghez enqlez, 
pozitivist, apologet al capitalis
mului. - 17--171 .  

Stanley - vezi Derby, Edward 
George Geoffrey Smith. 

Stanley, lord Edward Henry, din 
1869 conte de Derby (1826-1893) 

- om de stat englez, tory, în de
ceniul al 6-lea şi al 7-lea conser-

vator, apoi liberal ; ministru pen
tru afacerile Indiei ( 1858-1859), 
ministru de externe (1 866-1 868 
şi 1874-1 878) , ministru al colo
niilor (188-1885) ; fiul lui 
Edward Derby. - 147, 148, 156, 
165, 183. 

Stechan, Gottlieb Ludwig (n. aprox. 
1814) - tîmplar din Hanovra, 
membru al Ligii comuniştilor, 
după sciziunea Ligii comuniştilor 
din 1850 a făcut p arte din frac
ţiunea sectară a lui Willich-Schap
per ; din decembrie 1851 a trecut 
în rîndurile adepţilor lui Marx şi 
Engels, din 1852 a fost în fruntea 
Asociaţiei muncitoreşti din Lon
dra. - 528, 529. 

Steffen, W. - fost ofiţer prusian, 
martor din partea apărării în 
procesul comuniştilor de la Colo
nia ( 1852), în 1853 a emigrat în 
Anglia, apoi în S.U.A., î n  dece
niul a 6-lea a fost în legături de 
prietnie cu Marx şi Engels. - 533. 

Stewart, Patrick - om politic en
glez, în 1835-1 836 membru al 
parlamentului, radical burghez. -
388, 421, 22, 426. 

Stieber, Wilhelm (1818-1 882) -
funcţionar de poliţie prusian, unul 
dintre organizatorii procesului de 
la Colonia împotriva membrilor 
Ligii comuniştilor şi martorul 
principal la acest proces (1 852) ; 
împreună cu Wermuth a întocmit 
cartea „Comploturile comuniste 
din secolul al XIX-iea• ; mai tîrziu 
şeful poliţiei politice din Prusia. 
- 29-3 1 ,  39, 90, 518. 

Strassoldo-Grafenberg, Michael, 
conte (1800-1873) - funcţionar 
de stat austriac, în 1850-1853 
quvernator al oraşului Milano. -
330. 

Stratford de Redclille, Stratford 
Canning, viconte (1786-1880) -
diplomat englez, ministru pleni
potenţiar la Constantinopol ( 1810--
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1812, 182--1828, 1 841-1858), -
22, 1 19, 242, 284, 332, 403, 417, 
434, 564, 570, 

Stuarl, l"d DudJey Coots ( 1803-
1854) - om politic englez, whig, 
membru al parlamentului ; a avut 
legături u cercurile conserva
toare ale emigranţilor pol-nezi 
monarhişti. - 2, 256, 290, 293, 
29, 382, 388, 417, 419, 431 .  

Sugden, Edward, baron Saint-Leo� 

nards (1781-1875) - jurist şi băr
bat de stat englez, tory, în 1852 
lord-cancelar, - 269, 394. 

Sutherland, Elisabeth Leveson-
Gower, marchiză de Sta/lord, du
cesă (1765--1839) - mare latifun
diară din Scoţia. - 19, 444. 

Suvorov, Aleksandr Vasilievici 
( 173-1800) - mare conducător 
de oşti rus, - 362, 485. 

Sveatoslav Igorevicl (aprox. 942-
972) - mare cneaz al Kievului 
(aprox. 94--972) , - 244. 

Swill, Jonathan (1 667-1745) - r
numit scriitor satiric englez, de 
origină irlandez, - 241 . 

Szemere, Bertalan (18 12-1 869) - om 
politic şi publicist ngur ; minis
tru de interne ( 1848) şi şef al gu
vernului revoluţionar (1849) ; după 
înfrînqerea revoluţiei a emigrat 
din Ungaria. - 4, 525. 

Szirmay - la începutul deceniului 
al 6-lea al scolului al XIX-iea 
emigrant ungur, emisar al lui 
Kossuth la Paris. - 45. 

ş 

Şaii-han - diplomat iranian, în 
1 853 ministru plenipotenţiar l a  
Londra. - 473. 

Şamil (aprox. 1 798-1 871 )  - con
ducătoru1 populaţiei din munţii 

din Daghestan şi Cecenia în lupta 
împotriva colonizatorilor ţrişti 
din deceniul l 4-lea pînă în de
ceniul l -lea al secolului al 
XIX-iea, unul dintre ideologii 
miuridismului reacţionar, de cre 
s-a folosit Turcia sultanilor in 
scopuri de cotropire. - 154, 51 , 
475, 484, 485. 

Şie/an I „cel Sfînt• (aprox. 97-
1 038) - principe ungur (din 97) , 
din 101 pînă în 1038 rge al 
Ungariei. - 525. 

Ştirbei, Barbu Dimitrie Bibescu, 
prinţ ( 1801-1869) - domn al Mun
teniei ( 1 849-1853 şi 1 854-1 856) . 
- 250, 296, 336, 570. 

T 

Talleyrand-Perigord, Charles Mau
rice, prinţ (175-1838) - renu
mit diplomat francez, ministru de 
externe ( 1797-1799, 179 - 1807, 
1 814-1 815), reprezentantul Fran
ţei la Congresul de la Viena 
( 1 8 1 4-18 15) , s-a distins prin cu
piditate şi printr-o extremă lipsă 
de principii în politică ; în 1 830--
1 834 ambasador la Londra, - 385, 
430. 

Talişcev, Dmitri Pavlovici (1767-
1 845) - diplomat rus, în 1 82--
1 841 amb asador la Viena, - 205. 

Taylor, Herbert ( 1775-1839) - ge
neral englez, în 1830--1837 secre
tar p articular al regelui Wilhelm 
al IV-lea, - 413, 41 6. 

Techow, Gustav Adolf (1813-1 893) 
- ofiţer prusian, democrat mic
burghez, participant la evenimen
tele revoluţionare din 1 848 din 
Berlin, şeful statului-maj or al 
armatei revoluţionare din Pala
tinat, după fofrîngerea răscoalei 
din 1 849 în Baden-Palatinat a 
emigrat in Elveţia ; în 1 852 s-a 
stabilit în Ausria. - 514, 515, 525. 
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Thugut, Johann Amadeus Frz de 
Paula, barn ( 173-1 818) - di
plomat şi bărbat de stat austriac, 
ministru plenipotenţiar la Con
stantinopol ( 1771-1776), ministu 
de externe (1194-180). - 243, 
244. 

Tîmur (Tmrln) ( 133--1 405) -
comandant de oşti şi cotropitor 
din Asia centrală, a întemeiat la 
răsărit un stat de o mare întin
dere. - 212. 

Tippu Sahib (aprox. 1 749-1799) -
cîrmuitor din Maisur (1782-1799), 
în deceniile al 9-lea şi al 1G-lea 
ale scolului al XVIlI-lea a pur
tat un şir de războaie împoriva 
expansiunii engleze în India. -
159. 

Tschernîng, Anton Frederik ( 1 795-
1874) - ofiţer danez, om politic, 
liberal, în 1848 ministu de răz
boi. - 473. 

Tucker - editor din Londra. - 519. 

u 
Ungern-Sternberg, Enst Wilhelm, 

b aron - diplomat rus, în dece
niul al 6-lea l secolului al 
XIX-iea ministru plenipotenţiar la 
Copenhaga, - 253. 

Ure, Andrew (1778-1851) - chi
mist englez, economist vulgar, li
b er-schimbist. - 0. 

Urquhrt, David (1805-lBn) - di
plomat englez, publicist şi om po
litic reacţionar, turcofil ; în de
ceniul al 4-lea l secolului trecut 
a avut misiuni diplomatice în 
Turcia, în 1847-1852 membru al 
parlamentului, tory. - 27, 1 28, 
275, 298, 332, 336, 348, 39, 413-
416, 423, 433, 579. 

Uzner, August (n. aprox. 1818) - · 
ofiţer prusian, participant la re
voluţia din 1848-1849 din Ger-

mania şi din Ungaria ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat la 
Londra ; a lucrat la fabrica lui 
W. Hale. - 91,  2. 

V 

Vicari, Hermann ( 177--1 868) -
prelat catolic german, din 1 842 
arhiepiscop in Freiburg (Baden) . 
- 540. 

Victoria (181--1901) - regină a 
Angliei (1837-1901) .  - 10, 208, 
271, 272, 299, 302, 433, 566, 577. 

Vîdil, Juls - ofiţer francez, socia
list, membru al Comitetului aso
ciaţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra ; a avut le
gături cu fracţiunea sectară
avnturistă a lui Willich-Schap
per. - 35, 536. 

Vidocq, Fran;ois-Eugene ( 1775-
1 857) - delicvent francez de drept 
comun, agent secret al poliţiei ; 
i se atribuie ,.Memoriile lui 
Vidocq• ; numele lui a devenit un 
nume comun p entru desenarea 
copoiului abil şi a şarlatanului. 
- 2, 371 .  

ViJJeJe, Jean Baptiste Seraphin Jo
seph, conte (1773-1 854) - băr
bat de stat francez din perioada 
Restauraţiei, lgitimist, prim-mi
nisru ( 1822-1828). - 1 72, 216, 
412. 

Voinovici, Marko Ivanovici, conte 
(m. 1807) - ofiţer de �arină ns 
de origine dalmată ; din 1801 ami
ral ; în 1 781 a condus expediţia 
navală al cărei scop era de a 
crea o fortificaţie militară pe o 
insulă de lingă ţărmul de răsărit 
al Mării Caspice ; expediţia a 
eşuat. - 1 22. 

Vorontov, Mihail Semenovici, prinţ 
( 1782-186) - bărbat de stat 
rus, general, în 1 844-1854 co
mandant suprem al trupelor din 



698 Indice e mne 

Caucaz şi namesnic al Caucazu· 
lui. - 475, 484, 485, 505, 584. 

w 
Waldeck, Benedikt Fraz Leo 

(1 802-1870) - om politic ger· 
man, radical burghez, de pro· 
fesiune j urist ; în 1848 unul dintre 
conducătorii aripii stingi şi vice· 
preşedinte al Adunării naţionale 
din Prusia ; mai tîrziu progresist. 
- 31.  

Walewski, Alexandre Florian Jo· 
seph Colonna, conte (1810-
1868) - diplomat şi bărbat de 
stat francez, fiul lui Napoleon I 
şi al contesei poloneze Walew· 
ska ; participant la răscoala po� 
lonezilor din 1830-1831 ; dupa 
înfringerea răscoalei a eigrat în 
Franţa ; ministnl de externe 
(1 855-1 860) ; a prezidat şedinţele 
Congresului de la Paris (1 856). -
385. 

Walmsley, Joshua (1794-1871) -
om politic nglez, radical bur· 
ghez, membru l parlamentu· 
lui. - 224. 

Walter sărmanul (sau Gauthier săr
manul) (m. 1096) - cavaler fran
cez, unul dintre conducătorii ce
telor de ţărani francezi în timpul 
primei cruciade (109-1099). -
5 1 1 .  

Warren, Charles (1798-1866) - ofi
ţer englez, din 1 858 general, în 
1 8 1 6-1 819 şi 1830-1 838 a servit · în Indi„ a participat la războiul 
Crimeii. - 232. 

Weck, Louis - participant la re
beliunea reacţionară din Fribourg 
(Elveţia) din 1853. - 93. 

Weckbecker - consul general aus-
triac la Smirna în 1853. 205, 
224. 

Weerth, Georg (1 822-1856) - poet 
proletar şi publicist german, 

membru al Ligii comuniştilor, în 
1 848-1849 unul dintre redactorii 
„Noii gazete renane• ; prieten 
cu Max şi Engels. - 4. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
de (176--1852) - comandant de 
oşti şi bărbat de stat englez, tory, 
prim-ministru (1 82-1830). - 2 1 1 ,  
370, 373, 393, 401 ,  412, 419, 427, 
455, 462. 

Westmorland, John Fane, conte 
{ 1784-1859) - diplomat englez, 
ministru plenipotenţiar la Berlin 
(1841-1851 } şi Ia Viena (185 1-
1855) . - 250, 263. 

Westphalen, Ferdinand von (179--
1876) - bărbat de stat prusian, 
ministru de interne (1 850-1858}, 
reacţionar ; frate vitreg al soţiei 
lui Marx, Jenny Marx. - 29, 30. 

Weydemeyer, Joseph ( 1 81�18
�
6�� 

- militnt de vază al mişcam 
muncitoreşti germane şi ameri· 
cane membru al Ligii comunişti
lor, 

'
participant la revoluţia din 

1 848-1 849 din Germania şi la 
războiul civil din S.U.A. de par
tea statelor din Nord ; a pus ba
zele propagandei marxiste în 
S.U.A. ; prietn şi tovarăş d e  
luptă a l  lui Marx ş i  Engels. 
535. 

Wilhelm I (1772-1 843) - rege al 
Olandei (1813-1840) ; de la 1 8 15 
pînă la 1 830 şi rge al Belgiei. 

- 392. 

Wilhelm I (1797-1888) - principe 
al Prusiei, rege al Prusiei (1861-
1888). împărat al Germaniei 
(187 1-1888). - 30. 

Wilhelm al 111-lea de Orania 
(1650-1702) - stathuder al Ţări
lor de Jos (1672-1702) , rege al 
Angliei ( 168--1702). - 156, 157, 
161, 37 1. 
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Wilhelm al IV-iea ( 176--1837) 
rege l Angliei (1 83-1837) . 
413-41 6, 432, 433. 

Williams, William - om politic 
englez, radical burghez, în 1 853 
mmbru al parlamentului, - 53, 
74. 

Willich, August ( 18 1-1 878) - ofi· 
ţer prusian, demisionat din ar
mată pentru convingerile sale po
litice, membru al Ligii comunişti
lor, participant la răscoala din 
BadenPalatinat din 1849 ; unul 
dintre liderii fracţiunii sectare
aventuriste cre s-a desprins în 
1850 de Liga comuniştilor ; în 
1853 a emigrat în S.U.A. Partici
pant la războiul civil de partea 
statelor din Nord. - 2, 45, 501-
538. 

Wilson, James (180--1860) 
economist burghez şi om politic 
englez, liber-schimbist, fondato1 u} 
şi redactorul revistei „Economist" ; 
în 1853-1858 secretar al iiniste
rului de Finanţe. - 1 69. 

Wise, John Ashford - membru al 
parlamentului englez din 1853. -
273. 

Wood, Charles (1 80-1385) - băr
bat de stat englez, whig, în 
1 8.--1852 ministru de finanţe ; 
prşedinte al Consiliului de con
trol pentru afacerile Indiei (! 852-
1855) , în 1855-1858 primul lord 
al amiralităţii (ministru al mari
nei), ministru pentru afacerile 
Indiei (1859-1866). - 83, 1 13 ,  
1 1 4, 1 25, 13 1-133, 135, 1 36, 147, 
1 48, 187, 190, 195, 197, 237, 278, 
283. 

Wuilleret, Louis (181--1898) - ju
rist şi bărbat de stat elveţian, 
unul dintre conducătorii partidu
lui conservator al cantonului Fri
bourg, clerical ; a fost arestat fi
ind bănuit de participare la �
beliunea reacţionară din 1 853 din 
Fribourg. - 93, 

z 
Zamojski, Vladislav, conte - mag

nat polonez, p articipant la răs
coala din 183-1831 ; după în
năbuşirea răscoalei, unul dintre 
conducătorii emigraţiei monar
histe-conservatoare de la Paris. 
- 413. 
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Personaje din literatură şi mitologie 

Achile - erou din mitologia Gre
ciei antice, unul dintre cei mai 
curajoşi eroi greci care au ase-

„ diat Troia i cearta lui cu condu
cătorul oştilor greceşti Agamem
non şi retragerea lui în cort con
stituie subiectul primului cîntec 
din „Iliada" lui Homer. - 120. 

Ahriman - numele grec al zeului 
persan, n antichitate, Anhra
Mainiu, care personifica princi
piul răului în lume. Anhra-Mai
niu se afla într-o vrajbă veşnică 
şi neîmpăcată cu Ahuramazda 
(în greceşte Ormuz) , care perso
nifica principiul binelui. - 516. 

Aladin - personaj din povştile 
arabe „O mie şi un a de nopţi " ,  
posesorul unei lămpi miraculoase. 
- 38. 

A/cina - personaj din poema lui 
Ariosto „Orlndo furioso" i o 
vrăjitoare răutăcioasă. - 367, 417. 

Birch Harvey - personajul princi· 
pal din romanul lui Fenimore Co
oper „Spionul". - 42. 

Cerber - în mitologia Greciei an
tice, un cîine cu trei capete care 
păzea intrarea în împărăţia in
fernului, unde se chinuiau sufle
tele celor morţi. - 77. 

Don Ouijo te - eroul principal al 
romnului cu acelaşi nume al lui 
Cervants. - 83, 214, 370, 377. 

Epimenide - potrivit unei lgende 
din Grecia antică, un preot din 
Creta care a domit mai mult de 
o jumătate de veac fără să se 
trezească. - 169. 

Fa/stai/ - personaj dintr-o serie de 
opere ale lui Shakespeare („Ne
vestele vesele n Windsor" , 
„Henric l IV-iea " ) ,  întruchi
pînd pe fricosul lăudărs, pala
vragiu

_ 
şi beţiv. - 399, 4 1 1. 

Faust - personajul principal din 
tragedia cu acelaşi nume a i 
Goethe. - 395. 

Hercule - numele roman al erou
lui semilgendr Heracles din 
mitologia Greciei antice i una 
dintre cele 12 isprăvi ale lui He
racles a rost îmblînzirea ş i  ră
pirea cîinelui Cerber, care păzea 
intrarea în infen. - 77. 

Iisus Hristos - întemeietorul le
gendar al crştinismului. - 518, 
526. 

John BulJ (John Taurul) - nume 
comun prin care sînt dsenaţi 
de obicei reprezentanţii burghe
ziei engleze i a căpătat o largă 
răspîndire din 1712, cind a apărut 
satira politică a scriitorului ilu
minist Arbuthnot „Istoria lui Jom 
Bun•.  - 200, 276. 
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Juggernaut - în mitologia indiană, 
una dintre personificările zeilui 
Vişnu. - 135, 324. 

Mnu - legiuitor legendar al In
diei antice ; „legile lui Manu • au 
fost întcmite de brahmani in 
perioada dintre secolul I şi al 
V-lea. - 1 14, 187. 

Maria Magdalena - potrivit legen
dei evanghelice, adeptă a lui 
Hristos, păcătoasă pocăită. - 396. 

Oedip - erou al ciclului teban de 
mituri din Grecia antică, perso
najul principal al tragediei lui 
Sofocle ; potrivit legendei, el a 
dezlegat ghicitQarea SfinxulJi şi 
astfel a scăpat Teba de monstrul 
setos de sînge. - 1 88. 

Orindur - unul dintre eroii prin
cipali din drama lui Millner 
„Vina" . - 45. 

Ormuz - numele grec al zeului 
persan Ahuramazda, care personi
fica principiul binelui în lume. 

- 515. 

Pecksniff - personaj - bigot şi 
făţanic - din romanul lui Di· 
ckens „Viaţa şi aventurile lui 
Martin Chuzzlewit" . - 5. 

Rugiero - personaj din poemul lui 
Ariosto „Orlando furioso " .  - 367. 

Samuel (Samail} - conform mitolo· 
giei ebraice, căpetenia demonilor, 
care reprezenta de asemenea în
gerul morţii. - 524. 

Sancho Panza personaj din 
romanul lui Cervantes „Don Qui
jote" ; într-unul din episoadele 
romanului, Sancho Panza a fost 
numit guvernatorul unei insule 
născocite cu numele de Barataria 
(de la cuvintul spaniol „barato" 
- „ieftin • ; aici în sensul de 
„cumpărat pe un preţ de nimic" ) .  
- 83. 

Şahriar - personaj din poveştile 
arabe „O mie şi una de nopţi• , 
deipot oriental. - 211 .  

Şahzeman - perslaj din poveştile 
arabe „O mie şi una de nopţi• ,  
despot oriental. - 2 1 1 .  

Tom - personajul principal din ro
manul lui Beecher Stowe „Coliba 
unchiului Tom" . - 86. 

Wagner - personaj din tragedia 
lui Goethe „Faust" ; tipul sa
vantului de cabinet, rupt de 
viaţă. - 395. 

Winkelried, Arnold - luptător el
veţian, semilegendar, eroul epic 
al ,,Cîntecului de la Sempach" ,  
consacrat victoriei repurtate de 
elveţini asupra Habsburgilor 
austrieci n lupta de la Sempach 
din 1386. - 517. 
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Indice de publicaţii periodice 

„Advertiser• - vezi „The Morn.ing Advertiser•. 
„Agramer Zeitung• (Agram, astăzi Zagreb) . - 475. 
„Agram Gazette• - vezi „Agramer Zeitung•. 
„Allgemeine Oder-Zeitung• (Beslau, astăz. Wro:law) . - 304. 
„AJJgemeine Zeitung• (Augsburg). - 126. 427, 560. 
„L'Assemblee nationale" (Paris). - 153, 223, 313, 341 . 
„Augsburger Zeitung• - vezi „Allgemeine Zeitung• . 
„Basler Zeitung• . - 314. 
„Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zeitung• .  - 45, 51 1 ,  517. 
„Breslauer Zeitung•. - 307. 
„Der Bund" (Berna} . - 1 17. 
„Chronicle" - vezi „The Morn.ing Chronicle". 
„Le Constitutionnel" (Paris) . - 21,  22, 121, 297, 314, 436, 446. 
„Le Courrier de Marseille". - 19. 
„Criminal-Zeitung• - vezi „Belletristiscl1es Journal und New Yorker Cri

minal-Zei tung•. 
„The Daily News• (Londra) . - 21, 26, 27, 87, 290, 316, 326, 465, 491, 565, 56. 
„The Economist• (Londra) . - 15, 28, 106, 107, 169, 228, 252, 327, 328, 470, 

472, 489-491, 493-498, 543, 557. 
„L'Emancipation• (Bruxelles). - 40. 
„The Examiner• (Londra). - 273. 
„Frankfurter Journal". - 72. 
„Frankfurter Postzeitung•. - 263. 
„Gazeta din Augsburg• - vzi „Allgemeine Zeitung•. 
„Gazeta din Petersburg• . - 28. 
„Gazette• - vezi „The London Gazette•. _ 
„Gazette• - vezi „Oesterreichisch Kaiserliche Wiener Zeitung·� 
„The Globe and Traveller• (Londra). - 12, 153, 333, 338, 341, 345, 407, 67. 
„The Guardian • (Londra) . - 62. 
„Hamburger Nachrichten• .  - 251. 
„Herald" - vzi „The Morn.ing Herald" . 
„L'Impartial de Smyrne•.  - 262, 315. 
„S. Pe tersburgskie vedomosti".  - 276. 
„Journal de Constantinople" . - 298, 484. 
„Journal des Debats politiques et lit teraires• (Paris) . - 1 15, 127, 333, 341. 
„Journal de J'Empire" - vezi „Le Pays• . 
„Journal de Saint-Petersbourg•. - 409. 
„Kolnische Zeitung•.  - 224, 252, 474, 532. 
„The Leader• (Londra) . - 273, 323, 328. 



Indice de publicaţii periodice 703 

„Litographic Correspondence• - vezi „Preussische Litographische Cor-
respondenz•. 

„The Liverpool Courier• . - 342. 
„Lloyd• - vezi „Wiener Lloyd•. 
„The London Gazette•. - 430, 432. 
„The Manchester Guardian• . - 24 1 ,  351 . 
„Mark-Lane Express, Agricultural Journal• (Londra) . - 329, 330, 353. 
„Melbourne Commercial Circular• (Australia) . - 468. 
„Le Moniteur universe1• (Paris) . - 5, 22, 1 18, 262, 329, 339, 341 ,  569. 

„The Morning Advertiser• (Londra) . - 2 1 ,  40, 62, 78, 223, 225, 273, 298, 304, 
306, 310, 3 1 1 ,  336, 348, 565. 

„The Morning Chronicle• (Londra) . - 21,  47, 55, 87, 149, 153, 252, 3 13, 328, 
333, 339, 436, 437, 559, 564, 566, 570. 

„The Morning Herald• (Londra). - 19, 20, 87, 122, 150-1 51,  155, 259, 405, 
446, 465, 557, 565. 

„The Morning Post• (Londra) . - 20, 61 ,  87, 1 19, 153, 205, 223, 240, 24.. 
250, 262, 333, 338, 34 1 ,  345, 353, 45 1 ,  557-559, 561 ,  562, 566, 567, 570. 

„National-Zeitung• (Berlin) .  - 250, 299. 
„La Nation, organe quo tidien democrate socialiste• {Bruxells). - 272, 314.  
„Neu-England Zeitung•. - 5 1 1 .  
„Neue Oder-Zeitung• - vezi „Allgemeine Oder-Zeitung•, 
„Neue Preussische Zeitung• (Berlin). - 256. 
„Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" (Colonia) . - 1 1 1 ,  304, 

305, 530. 
„Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ăkonomische Revue• (Londra, Hm

burg) . - 43, 518. 
„New York Daily Tribune• . - 3,  1 2, 18, 22, 28, 32, 38, 41, 59, 61, 66, 80, 

93, 101,  1 10, 1 1 6, 121 ,  124, 134, 141 149, 1 55, 1 64, 172, 183, 184, 196, 203, 213, 
221 ,  229, 236, 247, 254, 261 , 274, 282, 295, 303, 36, 39, 322, 33 1, 340, 
352, 357, 364, 365, 444, 449, 452, 8, 464, 478, 485, 488, 492, 499, 505, 
546, 554, 558, 5G8, 575, 579, 86. 

„New Yorker Criminal-Zeitung• - vezi „Belletristisches Journal und New 
Yorker Criminal-Zeitung•. 

„Notes to the People• (Londra) . - 530. 
„Ober-Postamts-Zeitung• - vezi „Frankfurter Postzeitung•. 
„The Observer• (Londra) . - 1 13, 153, 328, 339, 352. 
„Oesterreichische Correspondenz• (Vina) . - 4, 474. 
„Oesterreichisch Kaiserliche Wiener Zeitung• . - 391. 
„Ost-Deutsche Post• (Viena). - 564. 
„II Parlamen ta• (Torino) . - 259, 3 14. 
„La Patrie• (Paris) . - 1 19, 205, 250, 255, 436, 535, 536. 
Le Pays• {Pris). - 22, 1 1 9, 222, 223. 
„The People's Paper• (Londra) . - 46, 5 1 ,  0, 7 1 ,  89, 310, 3 1 1 ,  365, 444, 

467, 530. 
„The Portfolio• (Londra) . - 173, 4 13,  428, 433. 
„Post• - vezi „The Morning Post• .  
„Post Zeitung• (Stockholm). - 251 .  
„Le Precurseur• (Anvers). - 524. 
„The Press• (Londra) . - 145, 150, 1 85, 27 1, 569. 
„Die Presse• (Viena) . - 40, 259, 337, 452. 
„La Presse• (Paris). - 1 19, 216, 243, 464. 
„Preston Pilot• .  - 491 . 
„Preussische Litographische Correspondenz• (Berlin) . - 3 13. 
„Preussisches Wochenblatl" (Berlin). - 39. 



7( Indice de pblicaţii peridice 

„Punch, or the London Charivari• .  - 316. 
„The Red Republican• (Londra) . - 530. 
„Revolutions de Paris• .  - 118. 
„Satellite• (Braşov, Trnsilvania) . - 3 14. 
„Le Semaphore {e MarseiJJe". - 154. 
„Le SiecJe• (Paris) . - 1 18, 1 19, 272. 
„La Suisse• (Bena). - 1 17. 
„The Sun• (Lonra) . - 316, 317. 
„Sunday Times• (Londra) . - 323, 355. 
„The Times• (Londra) . - 20, 21, 26, 65, 73, 76, 77, 81, 87, 1 15, 1 19, 122, 

123, 126, 128, 142, 145, 146, 149-155, 16--169, 171, 196, 201,  202, 237, 
239, 240, 257, 327, 328, 333-335, 337, 339, 341 ,  349, 413, 414, 425, 437, 438, 
444, 451,  465, 480, 543, 555, 560, 561,  567, 570. 

„Tribune• - vezi „New York Daily Tribune• . 
„Triester Zeitung•. - 1 19. 
�er Wanderer• (Viena). - 314, 475. 
„WeekJy Dispatch• (Londra) . - 469. 
„WeekJy Times• (Londra). -- 302, 472. 
„Wiener Lloyd•. - 185. 
„Die ZeW (Berln) . - 19, 345. 
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Indice de numiri geografice " 

A 
Abbasabad - 379. 
Accrington - 466. 
Acton - 442. 
Adana - 402. 
Addiscombe, localitate în Anglia -

192. 
Adige, fluviu în Italia - 482. 
Adrianopole (turc : Edirne) - 34, 

1 1 5, 122, 150, 152, 207, 262, 361 , 
362-364, 380, 398, 407, 414, 419-
424, 427, 429, 432, 434, 454, 561 . 

Adriatica, mare - 9, 17. 
Agra - 226, 340. 
Agram (Zagreb) - 1 1 .  
Ahalţih (Ahaltihe) - 460, 580, 583, 

584. 
Ainagic (turc : Inecik) - 361 . 
Akkerman (Bielgorod-Dnestrovski) 

- 380, 381. 
Aland, insulele - 473. 
Albania - 1 6, 244, 363. 
Alep (Haleb) - 298. 
Alexandria - 1 16, 400, 402. 
Aleksandrovski, fort în Caucaz. 

432. 
Allahabad - 340. 
Alpi, munţi - 135. 
Alpii Transilvaniei (Carpaţii su-

dici) - 482. 
Amoi (Siamîn) - 467. 
Amsterdam - 392. 
Amu-Daria, fluviu - 473. 
Anapa - 150, 428. 
Anatolia - 584. 

Antiohia (turc : Antakya) - 1 16. 
Antivari (Bar) - 1 7. 
Anvers - 307, 522, 524. 
Apenini, munţi - 135. 
Arabia - 137. 
Aral, mare - 473. 
Arax, fluviu - 379, 459-460. 
Ardahan, localitate în Caucaz 

484, 485. 
Argeş, rîu, afluent al Dunării 

457, 483, 548-549. 
Arhipelag, în Marea Egee - 5, 244. 
Armenia - 7, 8, 25, 122, 146, 459, 

460, 583. 
Arta - 17. 
Ashton - 556. 
Ashton, district - 556. 
Asia centrală - 1 60. 
Asia Mică - 7, 288. 
Astrabad - 1 22, 125. 
Atlan tic, ocean - 97, 201. 
Autigny, localitate în Elveţia - 92. 
A va, în Birmania - 302, 448. 
Azov, marea de - 299. 
Aylesbury, lcalitate în Anglia 

316. 

B 

Bacup - 442, 466, 556. 
Bacup, district în Anglia 466. 
Baden - 520, 540. 
Bagdad - 14. 
Baiazet (Dogubaiazit) - 484, 584. 
Balcani, munţi - 24, 27, 34, 360-

362, 454, 456, 458. 

* Intre paranteze sînt arătate ac tualele denumiri de pe hărţile geo
grafice. - Nota Red. 

45 - Marx-Engels - Opere, voi. 9 
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Balcanică, peninsulă - 34. 
Balta-Liman - 152, 255, 287, 335. 
Baltică, mare - 128, 245, 473. 
Barnsley - 177. 
Baroda - 340. 
Basarabia - 9, 242, 289, 481. 
Base/ - 96. 
Batum (Batumi) - 122, 460-463, 

484, 569, 584. 
Beirut - 245. 
Belgrad - 1 1 ,  37, 297, 360. 
Bellary - 340. 
Belle-lle - insulă în golful Biscaia 

- 535. 
Benares - 340. 
Bengal - prezidenţie în India -

133, 135, 140, 159, 214, 215, 226-
228, 235, 

Berbice, comitat din Guiana brita
nică - 392. 

Berlin - 2--3 1, 43, 44, 90, 98, 124, 
249, 250, 305, 307, 438, 451, 474, 
530, 53 1,  539. 

Bermondsey, suburbie, în prezent 
cartier al Londrei - 324. 

Berna - 1 1 7, 125. 
Besik (Beşik), golf în Marea Egee 

- 206, 262, 279, 285, 292, 334, 436. 
Bihar, ţinut în India - 159. 
Bingley - 442. 
Birmania - 164, 191 ,  214, 215, 302, 

448. 
Birmingham - 291 ,  324, 354, 376, 440, 

448. 
Birmingham, district în Anglia -

1 77. 
Biscaia, qolf - 122. 
Bischolsheim, localitate in Germa

nia - 540. 
Blackburn - 177, 354, 442, 475. 
Blackstone-Edge, deal şi localitate 

în Anglia - 179, 183. 
Boemia - vezi Cehia 
Bolton - 177, 354, 441-443, 477, 

556. 
Bombay, oraş şi prezidenţie în India 

- 159, 22--228, 235, 340. 
Bos/or, strîmtoare - 13, 15, 16, 25, 

26, 34, 396, 397, 458, 581 . 
Bosnia - B, 1 1 ,  36, 205, 244, 297, 

363. 
Boston - 177. 
Boulogne - 572. 
Bradiord - 351, 440. 

Braşov (Kronstadt, actualmente Ora-
şul Stalin) - 314. 

Brăila - 421, 479, 480, 501 , 504, 585. 
Breslau (Wro;law) - 304. 
Bridgewater - 354. 
Bristol - 161,  177. 
Brussa (turc : Bursa) - 243. 
Bruxelles - 115, 272, 524, 525, 57 1.  
Bucovina - 9.  
Bucureşti - 1 9, 35,  1 52, 206, 250, 

255-256, 257, 337, 454, 480, 48 1 ,  
483, 487, 501, 504, 553, 585. 

Buda, capitala Ungariei, partea Bu
dapestei contemporane situată pe 
malul drept al Dunării - 97. 

Buenos Aires - 392. 
Buhara - 14. 
Bulgaria - 36, 244, 287, 363, 464, 

561. 
Bunei Speranţe, capul 
Burnley - 442, 466, 556. 
Bury, lcalitate în Anglia - 354, 

442, 66, 477, 556. 
Buzău - rîu, afluent al Dunării -

457. 

c 
Calafat - 453, 479, 481-483, 503-

504, 547, 552, 553, 585. 
Calcula - 132, 159, 231 ,  234, 340. 
Calicut - 340. 
Califonia - 105, 349, 465. 
Cambridge : 326. 
Canalul Mare al Chinei - vezi Ma-

rele Canal al Chinei 
Canalul Mînecii - 153, 555. 
Canterbury - 326. 
Canton - 15, 108, 467. 
Carnatic, ţinut în India - 159. 
Carolina de Sud, stat in S.U.A. 

201 . 
Caspică, mare - 13, 125, 379, 418, 

459. 
Caucaz - 418-420, 434, 435, 451 ,  

458, 459, 461-463, 484, 485, 502, 
505, 580. 

Cehia - 1 12, 244. 
Ceilon, insulă - 135. 
Cheshire, comitat în Anglia - 354. 
Chester - 533. 
Chilia - 5. 
Chur, localitate în Elveţia - 324. 
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Church-Parish (Church). localitate 
în Anglia - 442. 

Cincinnati - 515. 
Cioroh, riu în Caucaz - 461 . 
Circasia - 150, 294, 426-433. 
Colne - 442. 
Colonia (Koln) - 30, 31,  42, 43, 307, 

513, 526, 529-533. 
Constantinopol {Istanbul) - 4, 8, 

10, 1 1 ,  13-18, 26-28, 33, 35, 37, 
38, 72, 1 15, 1 16, 1 1 8, 1 19, 123, 124, 
146, 150, 151, 154, 204-207, 225, 
242-246, 250, 255, 262, 275, 277-
280, 284, 285, 287-289, 294, 296-
298, 301 , 313-316, 332, 333, 336, 
348, 361-363, 396-398, 402-403, 
407, 41 4, 417, 41 8, 427, 433-435, 
436, 453, 456, 457' 464, 480, 484, 
486, 503, 555, 565, 578, 580, 582, 
583. 

Copenhaga - 72, 252, 37 1,  450, 473. 
Cornul de Aur, golf - 1 1 9. 
Cracovia - 299, 386-392, 393, 420, 

424, 56 1.  
Craiova - 337, 363, 479, 481, 482, 

503, 547. 
Crimeea - 123, 242, 432. 
Croaţia - 10. 
Cuba, insulă - 163. 
Cuban, rîu - 41 8, 430, 485, 

Dacca - 138. 
Dalmaţia - 10. 

D 

Danzig (Gdansk) - 17, 307. 
Dardanele, strîmtoare - 5, 13, 15, 

16, 1 19, 1 28, 151 , 153, 282, 285, 
332, 335, 352, 406-408, 418, 424, 
561 .  

. 

Daria/, defileu în munţii Caucaz. -
418. 

Darwen, vale in Anglia - 177. 
Debreţin - 35. 
Deccan, podiş în India - 135. 
Delhi - 133, 212, 340. 
Demerara, comitat în Guiana bri

tanică - 392. 
Derby - 443. 
Derbyshire, comitat în Anglia -

354. 
Doab, ţinut cuprins între Gange şi 

Djumna - 340. 

Dobral, defileu în munţii Balcani 
- 361 . 

Don, fluviu - 13. 
Dresda - 124. 
Dubno - 454. 
Duero, fluviu în peninsula Iberică 

- 401. 
Dunărea, fluviu - 7, 9,  10, 13, 1 6, 

20, 126, 150, 198, 222, 263, 301,  
346, 347, 358-363, 41--425, 426, 
437, 453-458, 459, 464, 474, 475, 
47-85, 488, 500-504, 547-549, 
553, 561, 578, 585. 

Durazzo (Durres) - 17. 
Durham - 208. 
Diisseldorf - 247. 

E 

Edinburgh - 448, 466. 
E/brus, munte - 419. 
Enfield, localitate în Anglia - 442. 
Enos - 259. 
Epir - 10. 
Erivan (Ervan) - 379, 460, 584. 
Erzerum (Erzurm) - 397, 4-

463, 484. 
Escaut (germ. Schelde), fluviu 

401.  
Essequibo, în Guiana olandeză 

32. 
Eufrat, fluviu în Orientul apropiat 

- 14, 459. 

F 

Farvagny, district în lveţia - 92. 
Filipopol (Plovdiv) - 360. 
Flandra - 137. 
Frankfurt pe Main - 45, 530. 
Freiburg - 540. 
Fribourg, canton în Elveţia 92, 

93, 117, 125. 
Furcile caudine - defileu în munţii 

Apenini, in apropiere de oraşul 
Caudium (Roma antică). - 208. 

G 

Galaţi - 14, 126, 337, 422, 501 .  
Galiţia - 9 ,  1 7 ,  6. 
Gange, fluviu în India - 340. 
Gaţi, munţi în India - 232, 340. 
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Geneva - 96. 
Gerlachsheim, localitate în Germa-

nia - 540. 
Gibraltar - 1 6. 
Giurgiu - 380, 479-481. 
Glasgow - 354, 420. 
Glengarry, localitate în Scoţia 

444. 
Glossop - 556. 
Gotland, insulă în Marea Baltică -

473. 
Grodno, gubernie - 251 .  
Griinsfeld, localitate î n  Germania -

540. 
Gruzia - 123, 299, 418, 419, 460, 

464, 484, 563, 583. 
Guildford - 565. 
Gujarat, ţinut în India - 160. 
Guria - 418. 

H 

Haga - 72. 
Haileybury, localitate în Anglia 

192. 
H alifax - 183, 208. 
Hamburg - 37, 307, 529. 
Hamm - 530. 
Hampshire, comitat în Anglia - 448. 
Hanian, oraş în provincia Hupei în 

China - 104. 
Hanovra - 528-529. 
Hardwar - 234. 
Hâvre (Le) - 37. 
Helsingor - 16. 
Herat - 473. 
Hertfordshire, comitat în Anglia -

470. 
Herţegovina - 8. 
Hessa - 532. 
High, localitate în Anglia - 476. 
Himalaia, munţi - 135, 237. 
Hindustan - 109, ·13--138, 140, 

230, 237, 340. 
Hiva - 14, 473. 
Hîrşova - 359, 453, 455, 504. 
Holborn, localitate în Anglia - 239. 
Holstein - 1 1 1 ,  258, 450, 529. 
Homs - 397. 
Honcong - 108. 
Hotin - 454, 
Hull - 239, 326. 
Hyde - 556. 

I 
!anina - 34. 
laşi - 126, 250, 256, 257, 454. 
lava - 136. 
Iemen - 137. 
Jena - 482. 
Ierusalim - 1 16.  
Ihtiman, trecătoare - 360. 
Imeretia - 418. 
Indul, fluviu - 15, 133. 
Ionice, insulele - 17. 
Irlanda - 4, 68, 70, 76, 79, 86, 129, 

1 35, 165, 166, 1 68, 170, 237, 240, 
241 ,  249, 269, 307, 374, 398. 

Irwell-Vale, localitate în Anglia 
442. 

Isaccea - 464. 
Istanbul - vezi Constantinopol 
Iutlanda, peninsulă - 258. 
Izmail - 362, 

J 

Jerkum-Kale, fortificaţie pe litora
lul caucazian - 484. 

Jersey, iSulă în golful Normandiei 
- 572. 

Jiu, rîu, afluent al Dunării - 480, 
482. 

K 

Kamcik (Kamcia) , rîu în Bulgaria -
454, 456. 

Kapan, localitate în Caucaz - 379. 
Karlsdorf - 520. 
Kars - 122, 460, 484, 485. 
Kattegat, strîmtoare - 473. 
Keighley, localitate ln Anglia 

442. 
Kidderminster - 177. 
Kiev - 244. 
Kiev, g ubenie - 251 .  
Kilmainham, localitate î n  Irlanda -

61 . 
Kilmarnock - 354. 
Kindley, localitate în Anglia - 466. 
Knoydart - 444. 
Konigsberg (Kaliningrad) - 307, 330. 
Konigshofen - 540. 
Konya - 397, 400. 
Kovno (Kaunas) ,  gubernie - 251. 
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Kuciuk-Kainargl - 1 15, 206, 243, 
432, 445, 561 .  

Kulevcia (Kiulevcia), localitate în 
Balcani - 7, 361 .  

Kura, fluviu în Caucaz ·- 460, 584. 
Kurdistan - 359. 
Kurlanda - 123. 
Kiitahya (Kuitahia) - 402. 

L 

Ladoga, lac - 16. 
Lahore - 340. 
Laibach (Liubliana) - 5, 1 16. 
Lancashire, comitat în Anglia 

97, 140, 143, 179, 240, 325, 351, 354, 
466. 

Lausanne - 93. 
Leeds - 376, 440. 
Leicester - 440. 
Leicestershire, comitat în Anglia -

448, 
Letea, insulă în Delta Dunării -

423, 
Liban - 7. 
Lisabona - 396. 
Liverpool - 142, 161 ,  177, 326, 423. 
Lombardia - 41,  1 01 ,  135, 330, 353, 

482, 488, 
Londra - 4, 5, 19, 30, 40, 41 ,  43, 

90, 106, 1 1 5, 146, 150, 151 ,  161 ,  
170, 208, 2 16, 238, 239, 242, 248, 
252, 272, 283, 299, 307, 332, 341, 
346, 349, 352, 380, 399, 413, 4 19, 
423, 426, 437, 44 1 ,  464, 512, 514, 
525, 528, 53 1 ,  542, 561 ,  565, 566, 
567. 

Luigiana - 541 . 

M 

Macedonia - 1 1 , 1 6, 36, 363, 453, 
Madras, oraş şi prezidenţie în In-

dia - 1 59, 226-228, 235, 453. 
Magdeburg - 3 1 ,  5 12. 
Maidstone - 91.  
Ma/acea - 2 14. 
Malka, rîu în Caucaz - 451 . 
Malta, insulă - 5, 17, 122, 154, 406. 
Manchester - 43, 44, 70, 133, 1 42, 

178, 267, 338, 339, 354, 376, 439-
44 1 , 443, 448, 466, 477, 492, 517, 
543, 556. 

Marita, fluviu - 34. 
Marsilia - 339. 
Marele canal al Chinei vezi şi 
Canalul mare. 
Marele Novgorod - vezi şi Novgo

rod, Marele, 
Măcin - 464, 585. 
Mediterană, mare - 15, 17, 26, 1 15, 

225, 259. 
Mekadei, în Birmania - 302. 
Melbourne - 35 1 ,  515. 
Mesopotamia - 137, 288. 
Mid, localitate în Elveţia - 92. 
Milano - 17, 3 1 ,  98, 541 . 
Mincio, rîu în Italia - 482. 
Mingrelia - 123, 418, 584. 
Minsk, gubernie - 251 .  
Modena - 54 1 .  
Mogan, localitate î n  Caucaz - 379. 
Moldova - 8, 9, 1 1 ,  25, 34, 15-

154, 173, 206, 250, 256, 287, 296, 
298, 336, 360, 363, 4 18, 419, 422, 
570. 

Morava, afluent al Dunării - 1 1 .  
Moreea (Peloponez), peninsulă -

10, 34. 
Moscova - 1 1 .  126. 
Mozdok - 418. 
Mun tenegru - 12, 20, 359, 363, 475. 

N 

Nahicevan - 379. 
Nanchin -· 108. 
Navarino (Pylos) - 25, 34, 207, 378, 

401, 561 ,  
Neapole - 96, 99, 330, 402. 
Neuchâtel, canton in Elveţia - 95, 

1 1 8. 
Neva, fluviu - 246, 396. 
Newcastle - 292, 348. 
Newchurch, localitate în Anglia -

466, 556. 
Newton - 556. 
New York - 15, 247. 
Nicopole - 362, 480, 503. 
Ninive, oraş antic - 196. 
Nipru, fluviu - 13, 502. 
Nistru, fluviu - 9, 13. . 
Niş, localitate în Balcani - 297. 
Nottingham - 60, 177, 440. 
Novara - 488. 
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Novgorod, Marele 
rele Novgorod. 

Nirnberg - 4. 

o 
Oceakov - 362. 

vezi şi Ma-

Odesa - 14, 1 19, 198, 284, 288, 307, 
314,  346, 421 ,  422, 427, 462, 502, 
569. 

Oldham, localitate în nglia - 199, 
354, 442. 

Olmiitz - 337, 437, 451 .  
Olt, afluent a l  Dunării - 488, 482, 

483, 487. 
-

Oltenia (Valahia Mică) - 474, 479, 
483, 03. 

Oltenita - 479, 487, 500, 501, 503-
505, 547, 548, 552, 553, 585. 

OJtu - 461. 
Oraş - 453. 
Orissa, ţinut în India - 159, 235. 
Ostende - 37, 522. 
Oxfordshire, comitat în Anglia -

469. 

p 
Pacific, ocean - 566. 
Padiham - 466. 
Padul (ital. Po) . fluviu - 488. 
Palestina - 7. 
Palmira, oraş şi stat din vechime -

137. 
Paris - 5, 44, 45, 98, 1 15, 1 18, 125, 

127, 154, 173, 223, 242, 249, 273, 
274, 284, 285, 29, 304, 330, 333, 
346, 385, 4 12, 438, 450, 451 ,  464, 
561, 573, 574 . 

Parma - 54 1 .  
Patna - 340, 449. 
Pădurea Neagră, munţi - 13. 
Pechin - 1 04 , 108. 
Pegu, provincie în Birmania - 2 14, 

2 15, 302. 
Penang, insulă în strîmtoarea Ma

lacca - 214. 
Penderekli (Eregli) - 296. 
Penjab (Punjab) - 14, 160, 226, 340, 

473. 
Persic, golf - 459. 
Pesta, capitala Ungariei, partea Bu

dapestei contemporane situată pe 
malul stîng al Dunării - 37. 

Petersburg (Leningrad) - 1 1 ,  15, 
35, 125, 126, 151 ,  1 84, 26, 242, 
250, 251, 255, 26, 262, 284, 285, 
28--289, 292, 294, 296, 338, 345, 
346, 397, 398, 6, 4 19, 43 1 ,  432, 
475, 539, 571 ,  580. 

Peterwardein (Petrovaradin) - 205. 
Petra, oraş din vechime - 137. 
Piemont - 453, 541, 542. 
Pind, munţi în Balcani - 27. 
Plevna (Pleven) - 3 16. 
Podolia (Hmelniţki) , gubernie 

251 .  
Poona - 340. 
Port Phillip (Australia) - 468. 
Portsmouth - 1 1 5, 565, 566. 
Posieux, localitate în Elveţia - 93. 
Poti - 150, 464. 
Potsdam - 222. 
Praga - 1 1 .  
Preston - 354, 441-443, 466, 476, 

491 ,  492, 49, 556. 
Prez, localitate în Elveţia - 92. 
Prome, localitate in Birmania -

448. 
Prut, rîu - 184, 222, 223, 263, 279, 

289, 342, 358, 437, 501 ,  502, 563. 

R 
Rajmahal - 340. 
Rasova - 480. 
Ravenna - 330. 
Redut-Kale, fortificaţie pe litoralul 

caucazian - 462, 484, 485. 
Resolven - 308. 
Ringwood, localitate n Anglia -

177. 
Rion (Rioni) . iu in Caucaz - 460. 
Risquons-Tout, localitate î11 Belgia 

- 450. 
Rochdale, district în Anglia - 556. 
Rhodos, insulă în Marea Ionică -

56. 
Roma - 245, 246. 
Romont, localitate în Elveţia - 93. 
Rostock - 307. 
Ro therhithe, suburbie a Londrei -

0, 91 .  
Rot terdam - 307. 
Rowsten tall - 466. 
Rumelia - 259. 
Rusciuc (Ruse) - 455, (79, 480, 481,  

487, 503, 586. 
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s 

Sahara - 137. 
Saint Albans - 326. 
Saint-Jean-d'Acre (Acre, Akka) -

218.  
Salaina, insulă în Marea Egee 

151 ,  280. 
Salsette, insulă - 136. 
Sardinia, insulă - 98-99. 
Sava, afluent al Dunării - 7. 
Scales' Orchard, localitate în An-

qlia - 354. 
Schleswig - 1 1 1 ,  258, 450, 529. 
Scoţia - 65, 70, 86, 318, 350, 444. 
Serbia - 8, 1 1 ,  25, 36, 37, 243, 244, 

287, 297, 298, 363, 453, 483, 487, 
503, 552, 555, 56 1 ,  585, 

Sevan, lac în Caucaz - 379. 
Sevastopol - 4, 332, 397, 426, 427, 

502, 58 1 ,  582. 
Sf. Nikolai (Şefkatil), debarcader -

419,  583. 
Sheffield - 316, 348. 
Sharnf ord - 466. 
Shrewsbury - 325. 
Sicilia, insulă - 135. 
Sidney - 15, 351. 
Silistra - 244, 316, 359-363, 480, 

487, 586. 
Sind, ţinut în Pakistan - 1 4, 160, 

1 9 1 .  
Singapore - 214. 
Sinope - 569, 570, 580, 581 ,  583. 
Siret, rîu, afluent al Dun�rii - 457, 

481. 
Siria - 288, 484. 
Slatina - 481, 482, 487. 
Sli te, Punct fortificat pe insula Got

land - 473. 
Slavonia - 10. 
Smirna (turc : Izmir) - 154, 205, 

224, 260, 262, 279, 314, 406. 
Sofia - 360, 362, 363, 453, 480, 486, 

487, 503. 
Son, rîu în India - 340. 
Southampton, localitate in Anglia 

- 417. 
Southwark - 179. 
Spitalfields - 177. 
Spithead, strîmtoare - 1 15. 
Sta/ford - 348. 
Stalybridge - 442, 556. 
Stanford - 466. 

Statul papal - 330. 
Stettin - 17, 307. 
Stockholm - 124, 251 .  
Stockport - 142, 177, 178, 442. 
Strasbourg - 572, 573. 
Sugiuk-Kale, fortificaţie pe litoralul 

caucazian - 426, 428. 
Sulina, brat în delta Dunării - 301 ,  

423-425. 
Sul (Eresunn) . strîmtoare - 1 6, 

128, 473. 

ş 

Şanhai - 105, 1 08.  
Şiraz - 14. 
Şiştav (Şviştov) - 503. 
Şumla (Kolarovgrad) 315, 316, 

36--363. 

T 

Taganrog - 14. 
Tago (Tajo),  fluviu în peninsula 

Iberică - 401 .  
Taliş, localitate în Caucaz - 379. 
Tamisa, fluviu în Anglia - 239, 307. 
Tampico - 428. 
Tarnov - 39 1 .  
Taurus, munţi î n  Turcia - 397. 
Teheran - 14, 124. 
Terek, fluviu în Caucaz - 485. 
Termopile, trecătoare în Grecia 

520. 
Teni, localitate în Italia - 330. 
Tesalia - 1 0, 16. 
Tessin (Ticino) , canton în Elveţia 

- 324. 
Thana - 340. 
Tiflis (Tbilisi) - 418,  460, 461, 484, 

485, 584. 
Tigru, fluviu în Orientul apropiat 

- 14. 
Tilsit (Sovietsk) - 5, 1 1 6. 
Tolentino, localitate în Italia - 330. 
Torino - 438. 
Torni-le-Grand, localitate în Elve• 

tia - 93. 
Torres Vedras - 455. 
Toulon - 5, 22. 
Tracia - 1 1 ,  36. 
Transcaucazia - 461 , 584. 
Transilvania - 9, 256. 
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Trebizonda (Trabzon) - 10, 14-16, 
122, 397, 418, 458, 0, 463. 

Trentham, localitate în Anglia 
354. 

Triest - 17, 301 .  
Tungao, în Birmania - 302. 
Tunona (Djumna), rîu în India 

340. 
Turan (Turchestan), depresiunea -

13. 
Turkestan - 14. 
Turkmanciai - 379. 
Turtucaia (Tutrakan) - 3 15, 487, 500, 

501, 54---551 .  
Turnu-Măgurele - 479, 480. 
Tyne, rîu în Anglia - 292. 

u 
Ucian, oraş în provincia Hupei în 

China - 104. 
Ungaria - 10, 13, 17, 244, 256, 288, 

352, 417, 418. 
Unkiar-Skelessi - 207, 397, 398, 402, 

404-4 1 1 ,  417, 
Utrecht - 392. 

V 

Valahia - 8, 9, 1 2, 25, 34, 150-154, 
173, 26, 250, 256, 287, 296, 307, 
336, 360, 363, 418, 419, 422, 457, 
474, 481,  482, 486-488, 500-503, 
548, 552, 570. 

Van Diemen, /ara lui (Tasmania} -
324. 

Vama - 361, 362, 44-456, 458, 
480. 

Varşovia - 35, 362, 384, 387, 30, 
438, 454. 

Veneţia - 194. 
Verona - 5, 1 16, 377, 380. 
Vidin - 362, 453, 464, 474, 479-

483, 487, 500, 501 , 547, 553, 585. 
Viena - 3, 6, 7, 1 1 ,  0, 98, 100, 117, 

1 18, 124, 127, 135, 224, 242, 249, 
250, 252, 256, 263, 276, 284-286, 
296, 334, 337, 342, 345, 346, 383, 
387-394, 413, 421-424, 436, 437, 
445, 446, 459, 464, 474, 479, 501, 
539, 559, 561 ,  565, 571 .  

Vi/na (Vilnius), gubernie - 251 .  
Volga - 13. 
Volînia, gubemia - 251. 
Vo/înia - 475, 502. 

w 
Wales (Ţara Galilor) - 302, 307, 

476. 
Washington - 314. 
Waterloo - 456. 
West Riding, comitat în Anglia -

183. 
Wigan - 354, 464, 466, 475, 47.. 
Withnell - 442. 
Wolverhampton - 354. 

y 
Yorkshire, comitat în Anglia -

142, 179, 325, 443, 466, 467, 469. 

z 
Zabliac - 475. 
Zemlin (Zemun), oraş în Iugosla

via - 154. 
Zirich - 96, 485. 
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