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Prefaţă 

Volumul al 1 1 -lea al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cu
prinde articolele şi corespondenţele scrise de ei de la sfîrşitul 
lunii ianuarie 1855 pînă în aprilie 1856. Majoritatea acestor 
lucrări au apărut în ziarul german de orientare burghezo-de
mocratică „Neue Oder-Zeitungu ,  la care Marx a început să 
colaboreze la sfîrşitul lunii decembrie 1854. In acelaşi timp, 
Marx a continuat s ă  trimită articole la ziarul american „New 
York Daily Tribunen ,  care în acea perioadă era o publicaţie 
progresistă. Ca şi în anii precedenţi, unele articole ale lui 
Marx au fost publicate în organul cartiştilor „The People's  
Papern ,  care a început să apară din mai 1852 sub redacţia lui 
E. Jones. 

ln condiţiile reacţiunii politice, ale lipsei aproape totale 
a unei prese muncitoreşti şi democrat-revoluţionare, Marx 
şi Engels considerau necesară utilizarea ziarelor burgheze 
progresiste în scopul menţinerii legăturii cu masele şi al in
fluenţării opiniei publice în interesul proletariatului, în scopul 
luptei împotriva forţelor reacţionare. Colaborarea la „Neue 
Oder-Zeitung" îi oferea lui Marx posibilitatea de a întreţine 
legături mai strînse cu Germania, fapt căruia Marx şi Engels 
i-au acordat întotdeauna o mare importanţă, de a elucida ci
titorilor germani cele mai importante probleme ale politicii 
internaţionale, ale dezvoltării economice şi ale situaţiei poli
tice din ţările capitaliste, în primul rînd din Anglia şi Franţa, 
precum şi probleme ale mişcării muncitoreşti şi burghezo
democratice. 

lntrucît colaborarea la „Neue Oder-Zeitung" şi la „New 
York Daily Tribune" ameninţa să absoarbă tot timpul de care 
dispunea Marx şi să-l distragă de la cercetările în domeniul 
economiei politice, cărora întemeietorii marxismului le acor
dau o importanţă primordială, o parte din articolele pentru 
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„Tribuneu au fost scrise de Engels, la rugămintea lui Marx. 
Printre acestea se numără, în special, cronici militare, pe care 
adeseori Marx le traducea în limba germană, trimiţîndu-le şi 
la „Neue Oder-Zeitung". Ţinînd seama de condiţiile specifice 
ale muncii de corespondent pentru Germania, Marx repro
ducea în unele cazuri conţinutul articolelor militare ale lui 
Engels în expuneri proprii sau opera unele modificări, scurta, 
iar uneori completa aceste articole cu cronici asupra dezbate
rilor parlamentare şi a evenimentelor internaţionale, scrise 
de el însuşi. Aceste articole, care constituie, în esenţă, rezul
tatul muncii a doi autori, reprezintă unul din exemplele de 
colaborare creatoare a întemeietorilor marxismului. 

Activitatea publicistică a lui Marx şi Engels, care în dece
niul al 6-lea alcătuia o parte extrem de importantă a activi
tăţii revoluţionare a întemeietorilor comunismului ştiinţific, 
era indfsolubil legată de munca lor teoretică, de elaborarea 
teoriei revoluţionare a proletariatului. Paralel cu cercetările 
pe care le întreprinde în domeniul economiei politice, Marx 
studiază în această perioadă probleme legate de politica ex
ternă şi de diplomaţia statelor europene. Engels continuă să 
se ocupe de ştiinţele militare, în primul rînd de istoria artei 
militare, studiază istoria popoarelor slave, lingvistica. Rezul
tatele cercetărilor ştiinţifice ale lui Marx şi Engels şi-au găsit 
parţial expresia în articolele şi corespondenţele lor. Totodată, 
întemeietorii marxismului au adunat în procesul activităţii 
publicistice noi date faptice, pe care le-au utilizat ulterior în 
lucrările lor ştiinţifice. Astfel, unele materiale referitoare lu 
relaţiile funciare din Irlanda şi unele rapoarte ale inspectori
lor de fabrică reproduse în articolele pentru „Neue Oder-Zei
tung" au fost utilizate ulterior de Marx în „Capitalul". 

Publicistica revoluţionară a întemeietorilor marxismului 
a avut o mare importanţă pentru mişcarea muncitorească şi 
democrată internaţională din deceniul al 6-lea. ln pofida greu
tăţilor pe care le implica desfăşurarea propagandei revoluţio
nare în paginile lui „Neue Oder-Zeitung",  care apărea în 
condiţiile reacţiunii prusace, în pofida divergenţelor pe care 
le aveau în multe probleme cu redactorii de la „New York 
Daily Tribune", Marx şi Engels au reuşit să promoveze în 
publicistica lor linia proletară revoluţionară. Ei demascau 
rînduielile reacţionare din ţările Europei, dezvăluiau plăgile 
orînduirii capitaliste, supuneau unei critici biciuitoare teoriile 
reacţionare folosite de clasele dominante pentru apărarea 
ideologică a acestei orînduiri. Marx şi Engels au fundamentat 
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în articolele lor tactica proletariatului în cele mai importante 
probleme ale politicii internaţionale şi interne a statelor eu
ropene. Aplicînd metoda materialismului dialectic şi istoric 
la analiza evenimentelor curente, ei au demonstrat prin exem
ple concrete acţiunea legilor dezvoltării sociale descoperite 
de ei, au dezvoltat şi au concretizat în continuare învăţătura 
lor materialistă cu privire la societate, teoria luptei de clasă. 

Dintre numeroasele probleme elucidate în articolele cu
prinse în volumul de faţă, Marx şi Engels au acordat cea mai 
mare atenţie relaţiilor internaţionale şi războiului Crimeii, 
care în această perioadă intrase în faza sa finală. Articolele 
pe aceste teme cuprinse în volum reprezintă prin conţinutul 
lor o continuare a articolelor lui Marx şi Engels rnferitoare 
la problema orientală, publicate în volumele 9 şi 1 0  ale Ope
relor. Un loc însemnat ocupă în volum articolele care carac
terizează situaţia economică şi politică internă a ţărilor euro
pene, în primul rînd a Angliei, precum şi articolele consacrate 
mişcării muncitoreşti engleze. 

Intemeietorii marxismului au analizat toate aceste pro
bleme şi au apreciat evenimentele istorice de pe poziţiile unor 
revoluţionari proletari, avînd în vedere înainte de toate per
spectiva, în a cărei apropiere crdeau cu tărie, a unui nou 
avînt al mişcării burghezo-democratice şi proletare din Eu
ropa. După cum a arătat V. I .  Lenin, Marx şi Engels, în sta
bilirea liniei tactice a proletariatului în perioada războiului Cri
meii, au pornit de la condiţiile obiective ale epocii cuprinse 
între 1789 şi 1 871 , a cărei trăsătură caracteristică consta în 
faptul că lupta dintre capitalism şi feudalism nu era terminată. 
ln majoritatea ţărilor europene, sarcinile fundamentale ale 
revoluţiei burgheze rămăseseră nerezolvate şi după revoluţia 
din 1 848-1849, iar la ordinea zilei erau „răsturnarea absolu
tismului şi feudalismului, subminarea lor, sfărîmarea jugului 
străinu (V. I. Lenin, Opere, vol. 2 1 ,  Editura politică, 1959, 
pag. 294) . 

Marx şi Engels vedeau în realizarea consecvent revolu
ţionară a transformărilor burghezo-democratice în Europa con
diţia necesară a unei revoluţii proletare victorioase. Tactica 
lor în această perioadă, determinată de aceleaşi sarcini funda
mentale care au stat în faţa revoluţionarilor proletari şi în 
timpul revoluţiei din 1 848-1849, reprezenta, în esenţă, con
tinuarea în noi forme, corespunzătoare condiţiilor istorice 
schimbate, a tacticii revoluţionare promovate de „Noua ga
zetă renană" în anii 1 848-1849. 
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In articolele „Criza din Anglia" ,  „Perspective apropiate în 
Franţa şi în Anglia" şi altele, Marx şi Engels orientează clasa 
muncitoare şi pe reprezentanţii democraţiei revoluţionare în 
sensul folosirii conflictului internaţional, războiul Crimeii, în 
vederea declanşării unei revoluţii europene îndreptate împo
triva regimurilor contrarevoluţionare existente. Ei au subli
niat faptul că clasa muncitoare era interesată ca războiul 
Crimeii, pornit de clasele dominante în scopuri antipopulare, 
să servească drept impuls unor mari evenimente revoluţionare. 
Marx spera că, în urma acestor evenimente, „proletariatul va 
putea ocupa din nou poziţia pierdută după luptele din 
iunie 1848 în Franţa; acest lucru este valabil nu numai pentru 
Franţa, ci şi pentru toată Europa centrală, inclusiv Anglia" 
(vezi volumul de faţă, pag. 198) . 

Intemeietorii marxismului îşi puneau mari speranţe în 
iniţiativa revoluţionară a proletariatului francez. In articolul 
„Soarta marelui aventurier", vorbind de posibilitatea „celei 
de-a patra şi cea mai mare revoluţie franceză", Engels arăta 
că o asemenea revoluţie ar provoca zguduiri revoluţionare 
pe întreg continentul european. „Germanii, ungurii, polonezii, 
italienii, croaţii se vor elibera de lanţurile care-i leagă cu 
de-a sila unii de alţii şi, în locul alianţelor imprecise şi în
tîmplătoare şi al antagonismelor actuale, Europa va fi din 
nou împărţită în două mari lagăre cu stindarde diferite şi 
ţeluri noi. Şi atunci lupta se va duce doar între revoluţia 
democratică, de o parte, şi contrarevoluţia monarhică, de altă 
parte• (vezi volumul de faţă, pag. 139) . 

a şi în 1 848-1849, Marx şi Engels considerau că princi
palul sprijin al reacţiunii feudal-absolutiste din Europa era 
absolutismul ţarist. Ei au demascat într-o serie de articole 
rînduielile iobăgiste care domneau în Rusia ţaristă, planu
rile de cotropire ale ţarismului şi acţiunile diplomaţiei ţa
riste, au dat în vileag rolul de jandarm pe care ţarismul îl 
juca împreună cu celelalte forţe contrarevoluţionare ale Eu
ropei în reprimarea mişcărilor revoluţionare. Marx şi Engels 
s.au ridicat cu hotărîre împotriva tendinţei claselor guver
nante din ţările europene de a menţine şi a folosi ţarismul 
ca o unealtă în lupta împotriva revoluţiei. Ei considerau 
zdrobirea ţarismului, înlăturarea influenţei sale reacţionare 
asupra Europei drept cea mai importantă premisă a unei re
voluţii europene victorioase. 

In articolele lui Engels „Germania şi panslavismul" este 
demascat caracterul contrarevoluţionar al încercărilor abso-
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lutismului ţarist de a folosi în scopurile sale mişcările naţio
nale ale popoarelor slave din Europa centrală şi de sud, stră
duinţele ţarismului de a transforma chemarea la unire a sla
vilor într-un instrument al politicii sale de cotropire. Arătînd 
esenţa reacţionară a ideilor panslaviste, Engels observa că 
elementele monarhiste din rîndurile mişcării naţionale a unor 
popoare slave care răspîndeau aceste idei au jucat în mod 
obiectiv în anii 1 848-1849 rolul de sprijinitori ai monarhiei 
reacţionare a Habsburgilor în lupta acesteia împotriva revo
luţiei din Germania şi Ungaria. Marx şi Engels s-au pronunţat 
categoric împotriva oricărei ideologii naţionaliste, indiferent 
de forma pe care ar îmbrăca-o - pangermanism, panslavism 
etc. Ei au subliniat faptul că această ideologie duce la aţîţa
rea vrajbei naţionale între popoare, că e profund străină 
intereselor dezvoltării democratice, ale eliberării naţionale 
şi sociale a tuturor popoarelor, inclusiv a popoarelor slave. 

Susţinînd cerinţa de a se acorda independenţă slavilor 
de sud şi polonezilor, Engels nu extindea, totuşi, această ce
rinţă şi asupra altor popoare slave asuprite (cehii, slovacii 
etc.) care făceau parte din Imperiul austriac. In articolele 
„Germania şi panslavismul" , el vorbeşte despre aceste po
poare şi despre viitorul lor pornind de la teza greşită, enun
ţată de el încă în lucrările „Panslavismul democrat" ,  „Re
voluţie şi contrarevoluţie în Germania", potrivit căreia ele 
nu ar fi capabile de o existenţă naţională independentă şi 
în mod inevitabil nu ar avea altă soartă decît aceea de a fi 
înghiţite de vecini mai puternici (amănunte în această pri
vinţă vezi în prefeţele la volumele 6 şi 8 ale Operelor lui 
K. Marx şi F. Engels) . Această concluzie se explică mai ales 
prin faptul că Engels, care considera că tendinţa generală a 
dezvoltării capitalismului este centralizarea, crearea de state 
mari şi înghiţirea popoarelor mici de către naţiunile mari, 
nu a ţinut seama în măsură suficientă de cealaltă tendinţă -
de lupta dusă de popoarele mici împotriva asupririi naţionale, 
de năzuinţa lor spre independenţa naţională. Experienţa isto
rică a dovedit că popoarele slave care au făcut parte din Im
periul austriac nu numai că au fost capabile să ajungă la o 
dezvoltare naţională independentă, la crearea de state pro
prii, dar împreună cu celelalte popoare din lagărul socialist 
au devenit constructorii noii orînduiri sociale - orînduirea 
socialistă. 

Preconizînd necesitatea războiului revoluţionar împotriva 
ţarismului în numele reorganizării Europei pe baze demo-
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eratice, a eliberării popoarelor asuprite, a unificării pe cale 
democrat-revoluţionară atît a Germaniei cît şi a Italiei, Marx 
şi Engels au demascat politica claselor guvernante din Anglia 
şi Franţa, care au dezlănţuit un război în scopuri agresive, 
în scopul consolidării regimurilor monarhiste şi burghezo
oligarhice din Europa. 

In numeroase articole cuprinse în volumul de faţă, Marx 
şi Engels dezvăluie, pe baza unei analize minuţioase a fap
telor istorice, a documentelor diplomatice şi, în special, a 
protocoalelor Conferinţei din 1 855 de la Viena, a dezbateri
lor parlamentare ş.a.m.d., cauzele izbucnirii războiului Cri
meii şi adevăratul lui caracter. Ei demască declaraţiile false 
ale oamenilor politici şi ale presei oficiale vest-europene, în 
care războiul dus de Anglia şi Franţa împotriva Rusiei era 
prezentat drept un război în scopul „apărării0 independenţei 
Turciei, drept un război împotriva „despotismului ", pentru 
„libertate" şi „civilizaţie" . Războiul Crimeii, arată în arti
colele lor Marx şi Engels, a izbucnit în primul rînd din pri
cina ciocnirii de interese economice şi militare ale ţărilor 
beligerante, iar caracterul lui este determinat de politica hră
p ăreaţă a claselor dominante din aceste state. Marx şi En
gels dau în vileag contradicţiile dintre statele europene în 
problema Orientului apropiat, dezvăluie lupta dintre ele pen
tru împărţirea teritoriilor aflate sub stăpînirea Imperiului oto
man, pentru dominaţia în Balcani şi asupra strîmtorilor de 
la Marea Neagră, rivalitatea de interese dintre ele în Asia 
centrală. 

ln articolul „Palmerston. - Fiziologia claselor dominante 
din Marea Britanie" ,  precum şi în alte articole, Marx dez
văluie politica statelor occidentale faţă de „aliata" lor Tur
cia. El demască metodele rapace de înrobire colonială a Tur
ciei înapoiate de către statele europene, şi în special aser
virea ei financiară sub pretextul de a-i da ajutor. Punînd 
sub controlul lor ministerul de externe şi de interne al Tur
ciei, dispunînd de armata ei, statele apusene, arăta Marx, 
„vor să pună mîna pe finanţele Turciei0 (vezi volumul de 
faţă, pag. 407). 

ln articolul „O politică ciudată" ,  precum şi într-o serie 
de alte articole, Marx dezvăluie adevăratele scopuri politice 
urmărite de clasele dominante din Anglia şi Franţa în răz
boiul Crimeii. Marx şi Engels au văzut clar că, luptînd pentru 
înlăturarea Rusiei ca rival în Orientul apropiat şi mijlociu, 
năzuind să ocupe Sevastopolul, să smulgă Rusiei Caucazul, 
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să distrugă flota rusă şi să slăbească astfel puterea militară 
a Rusiei, Anglia burghezo-oligarhică şi Franţa bonapartistă 
nu erau nicidecum interesate în prăbuşirea ţarismului ca 
forţă contrarevoluţionară. Statele occidentale nu urmăreau 
cîtuşi de puţin să zdruncine sistemul politic reacţionar al 
Europei, îndreptat spre reprimarea mişcărilor revoluţionare 
şi de eliberare naţională, ale cărui baze au fost puse încă la 
Congresul de la Viena din 1815 şi unul dintre bastioanele 
căruia îl constituia ţarismul rus. Dimpotrivă, planurile cîr
muitorilor statelor occidentale prevedeau consolidarea aces
tui sistem. Războiul Crimeii, sublinia Marx dezvăluind planu
rile contrarevoluţionare ale clicilor guvernante din Anglia şi 
Franţa, „n-a fost întreprins în scopul anulării tratatului de la 
Viena, ci mai degrabă în scopul consolidării lui, prin inclu
derea suplimentară a Turciei în protocoalele din 1 815. Se speră 
că din acest moment va începe împărăţia de o mie de ani a 
conservatorismului şi că guvernele, cu forţe unite, se vor 
putea ocupa exclusiv de «liniştirea» spiritelor în Europa" (vezi 
volumul de faţă, pag. 329) . 

In articolele „Din viaţa parlDentară : Dezbateri în legă
tură cu moţiunea lui Disraeli " ,  „Planurile de război ale lui 
Napoleon" ,  „Incidentul din Camera comunelor. - Războiul 
Crimeii n I "Războiul local. - Dezbateri pe marginea reformei 
administrative. - Raportul comisiei Roebuck" şi altele, Marx 
şi Engels arată că cercurile guvernante din Anglia şi Franţa 
se temeau de transformarea conflictului oriental într-un in
cendiu revoluţionar care să cuprindă întregul continent, şi 
acest fapt a exercitat o profundă influenţă asupra diploma
ţiei, planurilor militare şi metodelor de ducere a războiului. 
Aţîţînd spiritul şovin în Franţa şi Anglia, cercurile guver
nante ale statelor europene, subliniau Marx şi Engels, depu
neau în acelaşi timp eforturi în direcţia localizării războiu
lui, pentru ca acesta să nu se transforme într-un război al 
popoarelor europene împotriva ţarismului şi a celorlalte forţe 
contrarevoluţionare. Marx şi Engels au supus unei critici ve
hemente planul promovat de guvernul francez şi susţinut 
de guvernul englez „de a duce un război local în scopuri 
locale", arătînd că acest plan reflecta teama clicii bonapar
tiste şi a oligarhiei engleze faţă de consecinţele revoluţio
nare ale unui război general european împotriva Rusiei ţa
riste, că el era dictat de considerente contrarevoluţionare, 
dinastice şi altele de acelaşi gen ale vîrfurilor conducătoare 
din Franţa şi Anglia. Marx şi Engels scoteau în evidenţă 
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faptul că  fără demascarea politicii claselor dominante din 
aceste ţări, fără o luptă hotărită împotriva acestei politici 
nu se putea obţine o schimbare radicală a caracterului răz
boiului, transformarea lui într-un război pentru reorganiza
rea Europei pe baze democratice. Marx şi Engels legau, în  
primul rînd, realizarea acestei sarcini de intensificarea acti
vităţii forţelor proletare şi democrat-revoluţionare. ln locul 
guvernelor contrarevoluţionare din Anglia şi Franţa, scria 
Marx, „în scenă trebuie să intre alte puteri" (vezi volumul 
.de faţă, pag. 334) . 

Marx a arătat într-o serie de articole şubrezenia coaliţiei 
statelor din apusul Europei care purtau războiul împotriva 
·-Rusiei, contradicţiile dintre aliaţi care s-au făcut simţite în 
tot cursul războiului. ln articolele cu privire la alianţa anglo

�tranceză, el dezvăluie rădăcinile istorice ale rivalităţii eco
, nomice şi politice a claselor dominante din Anglia şi Franţa, 
Care genera în mod inevitabil noi şi noi conflicte între ele. 

Legînd apariţia unui nou avînt revoluţionar de criza eco
nomică care era iminentă şi trebuia să provoace agravarea 
tuturor contradicţiilor şi înteţirea luptei de clasă, Marx 
acorda o atenţie specială Angliei capitaliste - ţara cu con
tradicţiile cele mai dezvoltate în acea vreme între burghezie 
şi proletariat. 

ln numeroase articole incluse în volumul de faţă, Marx 
explică situaţia economică şi politică a Angliei, politica in
ternă şi externă a claselor dominante şi a partidelor politice 
aflate la cîrma ţării, dezvăluie esenţa antipopulară a acestei 
politici. Urmărind politica internă a Angliei de-a lungul se
colelor, Marx arată în articolele „Politica tradiţională en
gleză" ,  „Lordul Palmerston" ,  „Noi demascări în Anglia" ,  
„Mitingul consacrat Poloniei 0 ,  în lucrarea „Căderea Karsu
lui " ,  precum şi într-o serie întreagă de alte articole că poli
tica şi diplomaţia claselor dominante din Anglia s-au distins 
întotdeauna prin perfidie, făţărnicie, amestec sub diferite 
pretexte mincinoase în treburile interne ale altor state, că 
Anglia a jucat un rol provocator în multe conflicte, mai ales 
în Orientul apropiat şi mijlociu. Luînd drept exemplu atitu
dinea lui Palmerston, Russell şi a altor oameni politici faţă 
de Polonia, Irlanda, Ungaria, Italia, Marx demască caracte
rul contrarevoluţionar al politicii engleze, arată ura claselor 
guvernante din Anglia împotriva mişcărilor de eliberare na
ţională, ură mascată adeseori prin fraze ipocrite atestînd 
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simpatia faţă de popoarele care luptă împotriva despotis
mului. 

In articolele „Piaţa de bani n, „Situaţia comercială şi fi
nanciară n I „Criza din Anglia u şi altele, Marx lămureşte si
tuaţia economică din Anglia, caracterizează starea producţiei 
industriale, a comerţului intern şi extern, a preţurilor de piaţă, 
a cursului valutelor. Urmărind prin exemple concrete acţiunea 
legilor economice ale capitalismului descoperite de el, anali
zînd dezvoltarea ciclului periodic al producţiei capitaliste, 
Marx relevă caracterul discontinuu al dezvoltării economiei 
capitaliste. El ajunge la concluzia că perioadei de avînt eco
nomic care a urmat după revoluţia din 1 848-1849 i-a luat 
locul o perioadă de stagnare într-o serie de ramuri industriale 
şi comerciale din Anglia, în primul rînd în industria textilă. 
Depresiunea economică apărută la sfîrşitul anului 1 853 şi în
ceputul anului 1 854, Marx o constată şi în 1 855. Această depre
siune s-a manifestat, după cum arată el în lucrările sale, prin 
scăderea producţiei la o serie de mărfuri industriale, prin 
creşterea şomajului, prin trecerea multor întreprinderi la săp
tămîna de lucru incompletă, prin falimentul unor mari firme 
comerciale. Marx a prevăzut că într-un viitor apropiat An
glia va trece printr-o criză economică mai grea decît cele 
de pînă atunci ; acuitatea acestei crize va fi sporită de o 
particularitate a economiei engleze, şi anume de dependenţa 
ei de starea pieţei mondiale. Previziunea lui Marx s-a rea
lizat în 1 857, o dată cu izbucnirea unei noi crize economice, 
care pentru prima dată în istorie a ajuns să aibă un caracter 
mondial. 

In legătură cu analiza situaţiei economice din Anglia, 
Marx a criticat vehement în articolele sale liberalismul bur
ghez englez, reprezentat de liber-schimbişti, care răspîndeau 
iluzia dispariţiei crizelor economice o dată cu introducerea 
principiului libertăţii comerţului. Marx arată că aceste iluzii 
se vor nărui, el dovedeşte inconsistenta afirmaţiilor liber
schimbiştilor şi ale altor economişti burghezi cu privire la 
posibilitatea dezvoltării fără crize a capitalismului. El de
mască burghezia liber-schimbistă şi pe ideologii ei Cobden, 
Bright şi alţi reprezentanţi ai aşa-numitei şcoli mancheste
riene ca pe nişte apologeţi ai capitalismului, ca pe cei mai 
înrăiţi duşmani ai clasei muncitoare. Marx smulge liber
schimbiştilor masca de „1 uptători pentru libertate", de „apă
rători" ai intereselor maselor populare împotriva aristocra
ţiei. Marx observă că, deşi liber-schimbişti. se manifestă im-
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·potriva amestecului statului în viaţa economică, ei fac tot
·odată apel la intervenţia parlamentului şi guvernului ori de 
cîte ori regimul bazat pe exploatare începe să fie ameninţat 
făţiş de mişcarea clasei muncitorilor salariaţi. Marx stigmati
zează în articolele sale pe liber-schimbişti pentru faptul că 
atentează la instituţia inspectorilor de fabrică, pentru încer
cările de a obţine abrogarea legilor cu privire la limitarea 
zilei de muncă pentru femei şi copii. 

Demascînd afirmaţiile mincinoase ale liber-schimbiştilor 
cu privire la „bunăstarea" oamenilor muncii din Anglia, 
Marx zugrăveşte pe baza materialelor cuprinse în rapoartele 
inspectorilor de fabrică tabloul zguduitor al exploatării ma
selor muncitoare din Anglia, în special a femeilor şi adoles
cenţilor. El arată grelele condiţii de muncă din întreprinde
rile capitaliste, menţionînd lipsa aproape totală a protecţiei 
muncii, datorită căreia sănătatea şi viaţa muncitorilor sînt 
permanent în pericol. „Buletinul industrial întocmit de in
spectorii de fabrică - scria Marx - este mai impresionant, 
mai înfiorător decît orice buletin asupra luptelor din Cri
meea. Pe lista celor răniţi şi ucişi femeile şi copiii figurează 
regulat în număr mare" (vezi volumul de faţă, pag. 408-409) . 

In articolele lui Marx este condamnată cu asprime pozi
ţia adoptată de liderii şcolii manchesteriene faţă de războiul 
Crimeii , este dezvăluit adevăratul sens al pledoariilor lui 
Cobden şi Bright în „apărarea păcii " ,  al lozincii lor „pacea 
cu orice preţ" .  Şcoala manchesteriană, sublinia Marx, luptă 
pentru pace, „pentru a avea posibilitatea să ducă un război 
industrial înăuntrul şi în afara ţării" (veii volumul de faţă, 
pag. 304) . El menţiona că frazele pseudopacifiste ale liber
schimbiştilor mascau tendinţele expansioniste ale burgheziei 
engleze, lupta i pentru dominaţie pe piaţa mondială. 

In articolele „Fostul guven englez" ,  „Guvernul răstur
nat " ,  „!n legătură cu criza de guvern" ,  „Două crize" ,  „Con
stituţia britanică" ,  „Palmerston şi oligarhia engleză"  se face 
o caracterizare multilaterală a regimului politic din Anglia. 
„ln realitate - scria Marx, dezvăluind caracterul antipopular 
al regimului oligarhiei burghezo-aristocrate - constituţia 
britanică nu este altceva decît un compromis învechdt, peri
mat şi depăşit între burghezi, care domină neoiicial, dar în 
fapt în toate sferele hotărîtoare ale societăţii burgheze, şi 
aristocraţia funciară, care guvernează în mod oficia]• (vezi 
volumul de faţă, pag. 1 04) .  Marx subliniază că unul dintre 
principalele obstacole pe drumul dezvoltării progresiste a 



Prefaţă xv 

ţării şi unul dintre pilonii regimului oligarhic îl constituie 
menţinerea în mîinile aristocraţiei a monopolului asupra ce
lor mai importante funcţii în stat, ceea ce îi permitea aces
teia să exercite o influenţă hotărîtoare în politica externă 
şi internă a Angliei. Sistemul politic oligarhic, observă Marx 
in numeroase articole ale sale, şi-a pus pecetea asupra în
treii vieţi politice a Angliei oficiale, reflectîndu-se în acti
vitatea parlamentară, în componenţa şi politica guvernelor, 
în organizarea administraţiei de stat şi militare, în poziţia 
principa lelor partide politice. Caracterizînd activitatea guver
nelor engleze - a guvernului de coaliţie al lui Aberdeen 
şi a guvernului whig al lui Palmerston, care i-a luat locul în 
februarie 1 855 -, Marx arată că ea însumează toate tarele 
regimului oligarhic, că scopul urmărit de aceste guverne a 
fost să  împiedice prin toate mijloacele introducerea oricăror 
prefaceri progresiste care ameninţau monopolul politic al 
vîrfurilor claselor dominante din Anglia. 

Grupul de articole „Cu privire la criza de guvern" ,  „Parti
de şi clici " ,  „«Morning Post» împotriva Prusiei. - Whigii şi 
toryi n şi altele întregesc în mod substanţial caracterizarea 
clasică făcută de Marx în lucrările sale anterioare partidelor 
ofioiale din Anglia, sistemului bipartid tradiţional, care con
sta în trecerea alternativă a puterii din mîinile torylor-con
servatori în cele ale whigilor-liberali. Marx subliniază con
servatorismul anchilozat al torylor, care se dovedeau susţi
nători zeloşi „a tot soiul de prejudecăţi vechi engleze cu 
privire la biserică şi stat, la protecţionism şi anticatolicism" 
(vezi volumul de faţă, pag. 236) . Totodată, el demască libe
ralismul de paradă al whigilor - aceşti reprezentanţi aristo
cratici ai burgheziei, care se străduiau, .ca şi toryi, să con
solideze regimul oligarhic, dar care dădeau dovadă de mai 
multă supleţe şi capacitate de adaptare. Whigii, observa 
Marx, „n-au stat niciodată în cumpănă să renunţe la preju
decăţile care i-ar fi împiedicat să-şi exeroite dreptul ereditar 
de monopol asupra funcţiilor de stat " ,  ei îşi schimbau „hai
nele şi vederile potrivit împrejurărilor momentului " (vezi 
volumul de faţă, pag. 236, 237) . 

Demascării politicii whigilor îi este consacrat pamfletul 
„Lordul John Russell " ,  inclus în volumul de faţă, pamflet în
dreptat îm_Otriva unuia dintre reprezentanţii tipici, după ex
presia lui Marx, „ai partidului carieriştilor",  cunoscut om 
politic, care a ocupat fără întrerupere înalte funcţii în stat. 
In acest pamflet, ca şi în alte articole, Marx arată că lupta 
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dintre tory şi whigi nu este decît o gîlceavă între cele două 
fracţiuni ale clasei conducătoare, că deosebirile în politica 
celor două partide s-au şters treptat pe măsura unirii diver
selor fracţiuni ale exploatatorilor, ca urmare a ascuţirii luptei 
de clasă dintre burghezie şi proletariat. Atacurile violente 
dezlănţuite împotriva guvernului de partidul care se afla în 
opoziţie nu erau decît un mijloc de înlăturare de la putere a 
partidului rival. Demascînd mecanismul sistemului bipartid 
englez, Marx arăta că partidul care venea la putere con
tinua să promoveze linia politică a predecesorilor săi. Efor
turile ambelor partide urmăreau în aceeaşi măsură menţine
rea monopolului puterii de stat în mîinile vîrfurilor burghezo
aristocratice. 

In articolele sale, Marx subliniază profundele contradicţii 
caracteristice regimului oligarhic din Anglia, neconcordanţa 
dintre sistemul politic învechit şi dezvoltarea economică a 
ţării, decăderea partidelor parlamentare tradiţionale. „Ve
chile partide parlamentare care deţin monopolul guvernării 
ţării - scrie Marx - nu mai există decît sub forma unor 
clici n (vezi volumul de faţă, pag. 49) . Articolele lui Marx în 
care se analizează regimul politic din Anglia pun într-o lu
mină vie procesul de descompunere a vechilor partide aristo
cratice şi al transformării lor în partidul conservator şi liberal 
al burgheziei engleze, proces care se desfăşura în Anglia la 
mijlocul secolului al XIX-lea şi care reflecta influenţa cres
cîndă a clasei capitaliştilor, consolidarea poziţiei i în toate 
sferele vieţii sociale. 

In articolele sale cu privire la Anglia, Marx acordă o aten
ţie deosebită clasei muncitoare engleze. In articolele „Mi
tingul de la London-Tavern" ,  „Cu privire la istoricul campa
niilor de agitaţie" ,  „Opoziţia burgheză şi cartiştii" ,  „Cu pr.
vire la mişcarea pentru reformă" ,  „Asociaţia pentru reforma 
administrativă. - Carta poporului " ,  „Mişcarea antibiseri
cească. - Demonstraţia din Hyde Park" ,  „Ciocniri între po
liţie şi popor. - Despre evenimentele din Crimeea n şi multe 
altele, Marx analizează problemele cele mai importante ale 
mişcării muncitoreşti engleze din timpul său. El constată în 
articolele sale o anumită înviorare a activităţii politice a pro
letariatului englez. Observînd în acelaşi timp străduinţele 
din ce în ce mai accentuate ale reprezentanţilor opoziţiei bur
gheze, inclusiv ale cercurilor opoziţioniste comercial-finan
ciare din City, de a supune clasa muncitoare din Anglia in
fluenţei lor, Marx sublinia fără încetare însemnătatea rezis-
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tenţei opuse de cartişti în faţa încercărilor asemănătoare ale 
elementelor burgheze. Marx reproduce în articolele sale con
ţinutul cuvîntărilor ţinute la mitingurile de masă de Ernest 
Jones şi de alţi militanţi cartişti, care arătau spiritul moderat 
şi inconsecvenţa opoziţiei burgheze împotriva oligarhiei, 
teama ei de mişcarea muncitorească, faptul că era gata să în
cheie un compromis cu aristocraţia şi demascau încercările 
liderilor burgheziei de a folosi mişcarea muncitorească în 
interesele lor meschine. In opoziţie cu revendicarea burgheză 
moderată a unei reforme administrative care să prevadă ac
cesul pe o scară mai largă al reprezentanţilor burgheziei la 
posturile publice, cartiştii susţineau revendicarea unei largi 
reforme electorale democrate pe baza celor 6 puncte ale Car
tei poporului. Marx considera drept un mare merit al car
tiştilor strădania lor de a elibera clasa muncitoare de sub 
influenţa burgheăiei, de a apăra poziţiile ei de sine stătă
toare, de a-i asigura rolul conducător în lupta pentru demo
cratizarea regimului politic din Anglia. 

Un mare interes prezintă prin conţinutul lui profund arti
colul lui Marx, menţionat mai sus, „Asociaţia pentru reforma 
administrativă. - Carta poporului u. In acest articol, Marx 
scoate în evidenţă importanţa istorică a programului politic 
al cartiştilor, al cărui punct central îl constituia revendicarea 
dreptului de vot universal. Marx subliniază că, în condiţiile 
existente în Anglia în deceniul al 6-lea, realizarea acestui 
program putea deschide clasei muncitoare drumul spre cuce
rirea puterii de stat şi spre folosirea ei în scopul realizării 
transformărilor socialiste. „El este Carta maselor populare -
arată Marx - şi dovedeşte că acestea au cucerit puterea 
politică pe care o folosesc ca un mijloc de înfăptuire a re
vendicărilor lor sociale"  (vezi volumul de faţă, pag. 289) . 
Acest articol confirmă faptul că Marx şi Engels cereau întot
deauna o abordare istorică concretă a lozincilor politice, in
clusiv a lozincii votului universal, al cărei conţinut şi a cărei 
importanţă se schimbau, după cum ne învaţă ei, în funcţie 
de condiţiile istorice. Dacă în Franţa şi, în general, pe conti
nent conţinutul lozincii dreptului de vot universal nu depăşea 
cadrul revendicărilor burghezo-democratice, cu totul alt ca
racter căpăta această revendicare, alături de celelalte puncte 
ale programului cartist, în condiţiile din Anglia. Considerînd 
revoluţia violentă drept unicul mijloc posibil de instaurare 
a dictaturii proletariatului în ţările de pe continent, Marx şi 
Engels exceptau Anglia, date fiind condiţiile existente în acea 
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perioadă. Ei au ţinut seama de partîcularităţile existente 
atunci în Anglia, ca, de pildă, lipsa unui aparat de stat militar
birocratic dezvoltat, spre deosebire de Franţa şi celelalte ţări 
de pe continent, ca şi de faptul că cea mai mare parte a popu
laţiei Angliei o constituia proletariatul. Avînd în vedere 
acest lucru, Marx şi Engels admiteau posibilitatea cuceririi 
puterii politice de către clasa muncitoare engleză pe cale 
paşnică, prin introducerea votului universal, prin transfor
marea radicală a sistemului parlamentar şi democratizarea 
deplină a regimului politic al Angliei. Pornind de la această 
perspectivă, Marx şi Engels au apreciat lozinca cartistă a vo
tului universal, fără a exclude, totodată, posibilitatea altor 
căi, nepaşnice, de luptă pentru cucerirea puterii de către pro
letariatul englez. Marx şi Engels considerau drept o condiţie 
importantă a victoriei proletariatului englez creşterea gra
dului său de conştiinţă şi organizare politică, crearea de către 
el a unui partid proletar de masă. 

Dar speranţele lui Marx şi Engels că lupta pentru renaş
terea mişcării cartiste va duce la rezolvarea acestei sarcini 
nu s-au realizat. Incercarea făcută de cartişti în deceniul al 
6-lea de a chema la viaţă mişcarea de masă pentru Cartă n-a 
reuşit. Insăşi mişcarea cartistă a părăsit curînd după aceea 
definitiv scena. Cauza acestui fapt era creşterea tendinţelor 
oportuniste în rîndul muncitorilor englezi, determinată de 
situaţia de monopol a Angliei pe piaţa mondială şi de coru
perea vîrfurilor proletariatului englez, a „aristocraţiei mun
citoreşti " ,  pe seama uriaşelor plusprofituri stoarse de bur
ghezie din colonii. 

Un mare număr de articole cuprinse în volum se ocupă de 
politica externă şi internă a Franţei în perioada războiului 
Crimeii. In articolele „Soarta marelui aventurier " ,  „Planurile 
de război ale lui Napoleon" ,  „Războiul local. - Dezbateri pe 
marginea reformei administrative. - Raportul comisiei Roe
buck" ,  care au mai fost menţionate, precum şi în articolul 
„Ultimul expedient al lui Napoleon" şi altele, Marx şi Engels 
dezvăluie adevăratele scopuri urmărite în război de Franţa 
bonapartistă, tendinţa de cucerire şi năzuinţa de a întări re
gimul bonapartist. Subliniind că Franţa bonapartistă era unul 
dintre principalii iniţiatori ai declanşării războiului Crimeii, 
dînd în vileag intenţiile lui Napoleon al III-lea, Engels ob
serva că aventurile militare constituie o parte caracteristică 
a politicii bonapartiste, că agresiunile şi cotropirile alcătuiau 
unul dintre principiile pe care se întemeia dominaţia politică 
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a clicii bonapartiste şi însăşi venirea la putere a dinastiei 
Bonaparte. Pentru Ludovic Bonaparte, arăta Engels, „imposi
bilitatea luării Sevastopolului echivalează cu pierderea 
Franţei" (vezi volumul de faţă, pag. 162) . Demascînd regimul 
bonapartist ca pe un regim de dictatură militară-poliţienească 
a burgheziei contrarevoluţionare, Marx şi Engels fac în arti
colele lor o caracterizare biciuitoare a căpeteniilor Franţei 
bonapartiste : a împăratului Napoleon al III-lea însuşi, acest 
uzurpator şi aventurier neruşinat, a acoliţilor săi apropiaţi -
mareşalul Saint-Arnaud, generalii Espinasse, Forey, Canro
bert _i alţi carierişti venali şi nesăţioşi, care nu dădeau do
vadă de nici un fel de talente pe cîmpul de luptă şi erau de 
o cruzime bestială în reprimarea mişcării revoluţionare. 

Marx şi Engels au urmărit cu atenţie încordată situaţia po
litică internă a Franţei. In articolele „Rapoartele generalilor. 
- Tribunalele engleze. - Ştiri din Franţa", „Banca Franţei.
Intăriri pentru Crimeea. - Noi feldmareşali " ,  „Conflictul an
glo-american. - Situaţia din Franţa",  ei relevă o agravare a 
situaţiei politice din ţară, datorită intensificării scumpetei şi 
altor dificultăţi economice, precum şi creşterii neobişnuite a 
febrei speculaţiilor etc. Semnele de nemulţumire apărute în 
masele populare, manifestarea unor stări de spirit revoluţio
nare în rîndul clasei muncitoare, al studenţilor, al unei anu
mite părţi a burgheziei şi chiar în rîndurile armatei, care fu
sese pînă atunci reazemul regimului bonapartist - toate 
acestea dovedeau şubrezenia celui de-al doilea Imperiu, con
firmau, după cum scria Marx, faptul că „epoca de înflorire 
a bonapartismului a luat sfîrşit" (vezi volumul de faţă, pag. 
638) . 

O fermă luare de poziţie împotriva bonapartismului a con
stituit-o articolul „Franţa lui Bonaparte cel Mic" ,  publicat de 
Marx în „The People's Paper" .  Acest articol reprezintă un 
strălucit model de publicistică revoluţionară combatantă a 
lui Marx. In acest articol este dată în vileag cu multă precizie 
şi plasticitate esenţa antipopulară a regimului celui de-al doi
lea Imperiu. Marx arăta cititorilor acestui ziar muncitoresc 
englez contrastul profund dintre Franţa bonapartistă oficială, 
care risipea fără milă bogăţiile naţionale ale ţării, şi Franţa 
maselor populare, cărora dominaţia clicii bonapartiste le-a 
adus numai suferinţe şi mizerie, persecuţii poliţieneşti şi re
presiuni sîngeroase. In adîncurile acestei Franţe populare, 
sublinia Marx, clocoteşte spiritul revoluţionar împotriva re
gimului lui Ludovic Bonaparte, apar simptome care preves-
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tesc „căderea imperiului speculaţiilor de bursă• (vezi volu
mul de faţă, pag. 644) . 

In articolele scrise în această perioadă, Marx şi Engels au 
continuat să explice poziţia Austriei în războiul Crimeii. Ur
mărind acţiunile întreprinse de guvenul austriac în decursul 
războiului, lupta desfăşurată între diplomaţia anglo-franceză 
şi cea rusă în problema poziţiei Austriei, precum şi analizînd 
situaţia internă a Imperiului austriac, Marx şi Engels au 
arătat cauzele politicii şovăielnice, de duplicitate a monarhiei 
de Habsburg în perioada crizei din Orient. Fiind un stat mul
tinaţional, întemeiat pe asuprirea popoarelor care intrau în 
componenţa sa şi pe aţîţarea vrajbei naţionale, monarhia 
austriacă reacţionară ascundea într-însa, după cum observau 
Marx şi Engels, o mare cantitate de material inflamabil. Te
mîndu-se de revoluţie, clica guvernantă din Austria avea 
nevoie de ţarism ca un sprijin la care să apeleze în cazul iz
bucnirii unor noi tulburări revoluţionare. In acelaşi timp, ur
mărind scopuri de cotropire în Balcani, ridicînd pretenţii 
asupra teritoriilor stăpînite de turci în Europa, Austria era 
interesată în slăbirea Rusiei ; din acest motiv ea a concen
trat o mare armată la Dunăre, a încheiat un tratat cu statele 
apusene, a început să ducă tratative cu aceste state în ve
derea unui ajutor financiar. Sfîşiată de tendinţe contradic
torii, Austria s-a situat pe o poziţie ostilă Rusiei, fără să se 
poată hotărî însă pînă la sfîrşitul războiului să se ridice direct 
împotriva ei. Un rol important în aceste oscilări ale guver
nului austriac a jucat, după cum observau Marx şi Engels, 
teama acestuia faţă de declanşarea unei mişcări de eliberare 
a popoarelor slave supuse de imperiul habsburgic în cazul 
intrării în război împotriva Rusiei. 

Legat de analiza poziţiei Austriei, Marx examinează şi po
litica Prusiei. El consideră că neutralitatea proclamată de cer
curile guvenante prusace a fost dictată şi ea de teama urmă
rilor revoluţionare ale mutării teatrului de acţiuni militare 
împotriva Rusiei ţariste în Europa centrală. Intrarea Prusiei 
în război ar fi putut servi drept impuls în desfăşurarea luptei 
pentru unitatea naţională a Germaniei pe cale democrat-revo
luţionară, ceea ce ar fi pus în primejdie însăşi existenţa mo
narhiei prusiene şi austriece. In articolul „Prusia", caracteri
zînd situaţia economică şi politică a ţării, Marx observă creş
terea rapidă a industriei şi comerţului şi, în legătură cu aceasta, 
o îmbogăţire fără precedent a claselor avute din Prusia -
moşierii şi burghezia. Referitor la aceasta din urmă, Marx 
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subliniază încă o dată afirmaţia făcută de el şi de Engels 
încă în 1848-1849 cu privire la incapacitatea burgheziei ger
mane de a juca rolul conducător în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor revoluţiei burgheze. Marx demască esenţa reacţio
nară a regimului politic al monarhiei prusiene, a cărui tră
sătură caracteristică era birocraţia omnipotentă, lipsa ori
·căror libertăţi democratice, lipsa de drepturi pentru majori
tatea populaţiei. Marx descrie situaţia grea a ţărănimii din 
Prusia, care rămînea, ca şi înainte, „sub tutela directă a 
nobilimii, atît din punct de vedere administrativ cît şi juridic• 
·(vezi volumul de faţă, pag. 686) . 

Un loc important ocupă în volum articolele lui Engels 
consacrate analizei desfăşurării acţiunilor militare pe teatrele 
de război din Crimeea şi Caucaz , a raportului de forţe dintre 
părţile beligerante, a diverselor operaţii militare. Aceste cro
nici militare prezintă un mare interes pentru ştiinţa istoriei 
militare. Ele dau posibilitatea de a urmări toate etapele im
portante ale războiului Crimeii, conţin teze şi concluzii pre
ţioase în probleme de istorie a artei militare, de strategie şi 
tactică militară, sintetizează, pe baza materialismului istoric, 
experienţa războaielor din vremea lui Engels. 

Intr-o serie de articole, Engels critică comandamentul 
anglo-francez, strategia folosită de acesta şi felul în care 
reprezentanţii puterilor apusene exercită conducerea opera
tivă a acţiunilor militare. Relevînd greşelile şi gafele coman
damentului trupelor aliate, lipsa unor planuri şi iniţiative 
strategice vaste, mărginirea şi spiritul de rutină de care 
dădea el dovadă, Engels a arătat că metodele defectuoase 
de ducere a războiului folosite de Anglia şi Franţa corespund 
întru totul scopurilor meschine, antipopulare urmărite în răz
boi de clicile guvernante din aceste ţări. In articolele „Lupta 
lin Crimeea", „Dezvăl uirile comisiei de anchetă" , „Armata 
britanică" , „Pedepsirea soldaţilor englezi n şi altele, Marx şi 
Engels denunţă conservatorismul sistemului militar englez, 
caracterul rutinar al organizării armatei engleze, remarcă 
nivelul scăzut al pregătirii teoretice şi militare a ofiţerilor 
englezi, incapacitatea comandanţilor şi a şefilor serviciului 
de intendenţă, care, în ciuda condiţiilor relativ favorabile, nu 
erau în stare să  asigure aprovizionarea armatei engleze cu ar
mament şi echipament. In articolele consacrate demascării 
bonapartismului, menţionate mai sus, Marx şi Engels au carac
terizat rînduielile contrarevoluţionare introduse de cercurile 
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bonapartiste în armata franceză, precum şi fizionomia jalnică a 
unor conducători militari ai celui de-al doilea Imperiu. 

Majoritatea covîrşitoare a cronicilor militare ale lui En
gels sînt consacrate asediului şi apărării Sevastopolului. 
Eroica epopee a apărării acestui oraş timp de 1 1  luni de către 
armatele ruse, epopee care a atras privirile întregii lumi, s-a 
aflat, fireşte, în centrul atenţiei lui Marx şi Engels. Conside
rînd asediul şi apărarea Sevastopolului ca o nouă etapă în 
campania din Crimeea, Engels analizează în amănunţime me
todele de asediu aplicate de armatele anglo-franceze şi meto
dele de apărare ale apărătorilor Sevastopolului. Pe baza stu
dierii experienţei campaniei de la Sevastopol, Engels a făcut 
importante sintetizări în legătură cu însemnătatea fortăreţelor 
în condiţiile războiului din vremea sa, precum şi în legătură 
cu interacţiunea dintre armatele de cîmp şi fortăreţe. 

In articolele „Incursiunea de la 23 martie" ,  „O bătălie la 
Sevastopol " şi altele, Engels analizează metodele de asediu 
folosite de aliaţi. El observă că „de la asediul Troiei este cu 
neputinţă să găseşti în analele războiului vreun asediu atît 
de nesistematic, lipsit de sens şi de orice glorie ca asediul 
Sevastopolului " (vezi volumul de faţă, pag. 209) . In ce pri
veşte lucrările de fortificaţii, subliniază Engels, ruşii au luat-o 
cu mult înaintea englezilor şi francezilor. Engels dă o înaltă 
apreciere organizării apărării Sevastopolului, artei militare
geniste a apărătorilor, scoate în evidenţă curajul şi eroismul 
apărătorilor fortăreţei ruse. In articolele „Mersul războiului " ,  
„Din Sevastopol" şi  altele, Engels dă ca exemplu aliaţilor 
măiestria geniştilor din ganizoana de la Sevastopol, printre 
care măiestria comandantului trupelor de geniu, Totleben, 
capacitatea acestora de a se orienta just şi rapid în orice si
tuaţii, organizarea iscusită a focului şi a lucrărilor de apărare. 
Construirea de către ruşi a unor noi fortificaţii în cursul 
apărării reprezintă, după părerea lui Engels, „un act de o 
îndrăzneală şi o dibăcie fără precedent, aşa cum n-a între
prins vreodată o garnizoană asediată" (vezi volumul de faţă, 
pag. 185) . Engels relevă folosirea de către ruşi a dispunerii 
în trepte a bateriilor, ceea ce le-a permis să folosească cu 
profituri maxime avantajele terenului. El arată că un mijloc 
important în sistemul general de apărare al ruşilor au fost re
uşitele lor incursiuni, în timpul cărora au acţionat „cu o mare 
artă îmbinată cu tenacitatea care-i caracterizează" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 1 65) . Engels a ajuns la concluzia că „toată 



Prefaţă XXIII 

organizarea acestei apărări a fost făcută în mod exemplar• 
(vezi volumul de faţă, pag. 186) . 

Din cele de mai sus rezultă că Engels a apreciat în măsura 
cuvenită eroismul şi arta militară a apărătorilor Sevastopo
lului, că el a ştiut să găsească criteriul obiectiv de caracte
rizare a evenimentelor militare, chiar atunci cînd nu dispu
nea decît de informaţii unilaterale şi uneori cu totul 
tendenţioase cu privire la desfăşurarea acţiunilor militare, 
informaţii cuprinse în comunicatele anglo-franceze, pe care, 
în acea perioadă, adesea nu avea posibilitatea să le verifice. 
Ulterior, pe baza unor cercetări mai detaliate şi multilaterale, 
Engels a revenit adeseori asupra experienţei eroicei apărări 
a Sevastopolului, pe care o considera drept un strălucit mo
del de apărare activă, un model de măiestrie militară şi de 
eroism din partea apărătorilor (vezi, de pildă, articolele lui 
Engels consacrate mişcării de eliberare naţională din India 
din 1 857-1859 şi „Insemnări cu privire la război" ,  scrise de 
el în perioada războiului franco-prusian) . 

Munca depusă de Engels în această perioadă pentru a stu
dia dezvoltarea artei militare şi-a găsit expresia în lucrarea 
de sinteză „Armatele din Europa n I cuprinsă în volumul de 
faţă. In această lucrare, ca şi în cronicile militare, Engels se 
dovedeşte un mare specialist militar, un profund cunoscător 
al istoriei militare şi al stării forţelor armate din vremea sa. 
In lucrare se face o caracterizare amănunţită a armatelor 
statelor europene, sînt arătate particularităţile fiecărei ar
mate : organizarea, recrutarea, sistemul de instrucţie, calită
ţile de luptă ale soldaţilor şi ofiţerilor. Tot aici Engels arată 
importanţa particularităţilor şi a tradiţiilor naţionale în dez
voltarea fiecărei armate, subliniind, în acelaşi timp, că pro
gresul general al tehnicii militare şi perfecţionarea artei mi
litare determină fiecare armată să-şi însuşească şi să folo
sească experienţa tuturor celorlalte armate. Engels critică 
tendinţele idealiste şi naţionaliste caracteristice literaturii 
de istorie militară a claselor dominante şi în special 
„teoria" de largă circulaţie a invincibilităţii veşnice a unor 
armate. Prin întreaga lucrare a lui Engels străbate ca un fir 
roşu importanta teză a materialismului istoric conform căreia 
starea şi capacitatea de luptă ale unei armate sînt determi
nate, înainte de toate, de nivelul dezvoltării economice, de 
orînduirea socială şi de regimul politic al ţării respective, 
teză dezvoltată ulterior pe larg de el în cartea „Anti-Dihringn.  
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Caracterizînd în special armata prusiană, Engels arată că, 
datorită regimului politic reacţionar din Prusia, principiul 
progresist al recrutării şi instruirii armatei prin pregătirea 
militară pe termen redus a întregii populaţii apte de serviciul 
militar n-a fost introdus consecvent în practică şi a fost de
naturat datorită străduinţelor cercurilor guvernante „de a 
avea o armată supusă şi de nădejde, care să poată fi folosită, 
la nevoie, pentru reprimarea tulburărilor din interiorul ţării " 
(vezi volumul de faţă, pag. 477) . Engels arată că asuprirea 
naţională şi aţîţarea vrajbei naţionale, care constituie trăsă
tura caracteristică a sistemului politic al monarhiei habsbur
gice, s-au reflectat şi în armata austriacă, influenţînd în mod 
negativ capacitatea de luptă a acesteia. Regimul feudal înapo
iat din Turcia, samavolnicia şi abuzurile paşalelor, arată En
gels în fragmentul „Armata turcă" ,  au constituit o piedică 
în calea introducerii unor reforme militare necesare. Engels 
arată influenţa rămăşiţelor feudalismului şi in armatel- mul
tor state europene. 

Descriind starea armatei ruse din acea vreme, Engels re
levă în această lucrare, ca şi în articolul special, intitulat 
„Armata rusă" ,  înapoierea ei tehnică, metodele învechite de 
recrutare şi instruire a trupelor, răspîndirea „muştrului ca
zon", atît de răspîndit, delapidările frecvente etc. ca rezultat 
al înapoierii economice a Rusiei ţariste, al dominaţiei relaţii
lor feudale-iobăgiste din cadrul ei, al regimului politic re
acţionar. Engels subliniază, în acelaşi timp, înaltele calităţi 
de luptă ale soldaţilor ruşi, pe care e mai uşor „să-i împuşti 
decît să-i faci să dea înapoi " (vezi volumul de faţă, pag. 490) . 

Trebuie însă să avem în vedere faptul că, în caracteriza
rea înapoierii armatei Rusiei iobăgiste, Engels a exagerat 
unele lucruri. Astfel, faptele istorice contrazic afirmaţiile 
despre pasivitatea permanentă a soldaţilor ruşi, despre rolul 
deosebit de important jucat de străinii din armata rusă, 
despre faptul că în rîndurile ei oamenii capabili constituiau 
o excepţie, că în condiţii de luptă egale ruşii ar fi fost înfrînţi 
întotdeauna de inamicii lor occidentali. Sursa acestor afir
maţii inexacte, asupra cărora Engels a revenit într-o anumită 
măsură în lucrările sale ulterioare („Padul şi Rin ul " şi altele) , 
o constituia interpretarea tendenţioasă a trecutului militar al 
Rusiei de către istoricii militari occidentali, din ale căror lu
crări, în lipsa altor surse, a fost nevoit Engels să extragă 
datele faptice. O anumită influenţă asupra concepţiilor lui 
Engels referitoare la armata rusă a exercitat-o orientarea 
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politică a articolelor sale împotriva ţarismului rus ca prin
cipal bastion al reacţiunii în Europa în acea epocă. 

lntr-o serie de articole - „Războiul anglo-francez împo
triva Rusiei", „Războiul european " şi altele -, scrise de Marx 
şi Engels în acea perioadă cînd, în fond, deznodămîntul 
războiului putea fi prevăzut, se trag unele concluzii asupra 
războiului Crimeii. „Războiul anglo-francez împotriva Rusiei 
va fi înscris în mod indiscutabil în istoria militară ca un 
«război de neînţeles». Discursuri grandilocvente alături de o 
activitate neînsemnată ; pregătiri gigantice şi rezultate jal
nice„. neobişnuita mediocritate a generalilor alături de ne
obişnuita vitejie a trupelor„. un întreg ghem de contradicţii 
şi inconsecvenţe. Şi toate acestea sînt Ja fel de caracteristice 
pentru ruşi cit şi pentru inamicii lor" (vezi volumul de faţă, 
pag. 532) . Marx şi Engels conchid că războiul Crimeii n-a 
îndreptăţit speranţele în transformarea lui într-un război 
pentru principii democratice şi revoluţionare, nu a dus la 
transformări radicale în Europa, la răsturnarea regimurilor 
reacţionare în ţările europene. El n-a rezolvat nici contra
dicţiile existente între state în problema orientală şi în alte 
probleme. Referindu-se în lucrarea „Căderea Karsului " ,  men
ţionată mai sus, la tratativele de pace duse la Paris între 
ţările beligerante, Marx le consideră nişte tratative de ochii 
lumii, iar tratatul de pace de la Paris - drept un tratat 
efemer. Prin aceasta Marx sublinia că pacea de la Paris în
cheiată în urma războiului Crimeii nu numai că n-a însemnat 
o reglementare a problemelor litigioase, dar a constituit de 
la bun început sursa unor noi conflicte, mai ascuţite, între 
statele europene. 

Deşi au remarcat faptul că războiul Crimeii nu a dus la 
schimbări radicale în regimul social şi politic al Europei, 
întemeietorii marxismului au recunoscut, totuşi, influenţa 
acestui război asupra dezvoltării interne a unor ţări, inclusiv 
asupra dezvoltării Rusiei. Astfel, revenind în 1 871 la apre
cierea războiului Crimeii, Marx scria într-o variantă prelimi
nară a lucrării sale „Războiul civil din Franţa" următoarele : 
„Deşi prin apărarea Sevastopolului Rusia şi-a salvat, poate, 
onoarea şi a aruncat praf în ochii străinătăţii prin triumfurile 
diplomatice obţinute la Paris, totuşi, după înfrîngerea suferită 
în campania din Crimeea, care a scos la iveală chiar în ţară 
caracterul putred al sistemului ei social şi politic, guvernul 
Rusiei i-a eliberat pe iobagi şi şi-a transformat întregul său 
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sistem administrativ şi judiciar" (Arhiva Marx-Engels, vol. III 
(VIII) ,  pag. 281 ) .  Legătura sesizată de Marx între înfrîngerea 
Rusiei în războiul Crimeii şi reformele pe care însuşi gu
vernul ţarist a fost nevoit să le introducă de sus, de la înălţi
mea tronului, după cum arăta Marx, pentru a evita o revoluţie 
de j os, a fost mai tîrziu profund şi multilateral dezvoltată de 
V. I .  Lenin, care a scris că „războiul Crimeii a dezvăluit 
putreziciunea şi neputinţa Rusiei iobage" (Opere, vol. 17, 
E.S.P.L.P. 1957, pag. 1 02). 

* 
* * 

In 1 855, o serie întreagă de articole ale lui Marx şi Engels 
au fost publicate concomitent în „Neue Oder-Zeitung" şi în 
„New York Daily Tribune" ; la includerea acestor articole în 
volumul de faţă s-a dat prioritate variantelor mai ample şi 
în care redacţiile ziarelor au operat mai puţine intervenţii. 
In aceste cazuri, în adnotări se face trimiterea la varianta 
neinclusă în volum. Deosebirile dintre variante sînt date în 
note de subsol pe paginile respective. 

Aşa cum au arătat Marx şi Engels în repetate rînduri în 
scrisorile lor, redacţia lui „New York Daily Tribune" adopta 
o atitudine cu totul arbitrară faţă de articolele lor. Căutînd 
să dea unei serii de corespondenţe, în special cronicilor mili
tare scrise de Engls, aparenţa unor articole scrise la New 
York, redacţia intervenea în text ; ea făcea adaosuri la unele 
din articolele lui Marx şi Engels ; în ediţia de faţă, cazurile 
de intervenţie din partea redacţiei au fost consemnate prin 
note la pasajul respectiv al articolului. 

Atunci cînd examinăm materialul istoric-concret existent 
în articolele publicate în. volumul de faţă, trebuie să ţinem 
seama de faptul că, pentru un număr considerabil de articole 
consacrate evenimentelor curente, Marx şi Engels au utilizat 
drept sursă în special informaţiile din presa burgheză - din 
ziarele „Times" ,  „Moniteur universel" ,  „Economist" şi altele. 
De aici luau ei, de regulă, informaţiile referitoare la mersul 
acţiunilor militare, la efectivul armatelor părţilor beligerante, 
la starea finanţelor, comerţului etc. In unele cazuri, aceste 
informaţii diferă de datele stabilite prin cercetări ulterioare. 

Erorile de nume proprii, denumiri geografice, date nu
merice, date etc. strecurate în textele din „New York Daily 
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Tribune" ,  „Neue Oder-Zeitung" şi din alte organe de presă 
au fost corectate prin controlul surselor folosite de Marx şi 
Engels, precum şi prin confruntarea variantelor articolelor lor. 

„.Titlurile articolelor date de Institutul de marxism
leninism sînt însemnate cu un asterisc. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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Karl Marx 

Deschiderea sesiunii parlamentului 1 

Londra, 24 ianuarie. Ieri a început sesiunea parlamen-
Ului 2• In Camera lorzilor, contele Ellenborough a făcut cu
noscut că joi, 1 februarie, va cere să fie prezentate parla
mentului date oficiale cu privire la efectivul trupelor trimise 
în Crimeea - infanterişti, cavalerişti şi marinari -, precum 
şj cu privire la numărul celor ucişi, răniţi, bolnavi şi în 
general inapţi de luptă. Ducele de Richmond l-a interpelat 
pe ministrul de război, întrebînd de ce la decenarea deco
raţiilor luptătorii de la Balaklava 3 au fost omişi. Ducele de 
Newcastle, ministrul de război, l-a redus la tăcere pe ducele 
de Richmond, răspunzînd că nu numai luptătorii de la 
Balaklava, dar în general toţi marinarii de pe Marea Neagră, 
chiar şi cei care n-au participat la lupte, trebuie să fie de
coraţi. Ducele de Richmond împreună cu contele Ellenbo
rough şi Hardwicke s-au opus, invocînd vechea teză a lui 
Adam Smith potrivit căreia valoarea „obiectelor de lux" ,  şi 
prin urmare şi a decoraţiilor, este invers proporţională cu 
masa lor. După aceste dezbateri atît de importante, care au 
durat aproximativ o jumătate de oră, lorzii s-au împrăştiat. 

Sala de şedinţe a Camerei comunelor a fost ticsit�. Dar 
aşteptările celor prezenţi nu s-au împlinit. Intrucît Disraeli 
nu a venit, a luat cuvîntul sir Benjamin Hall. Şedinţa, des
chisă la orele patru fără un sfert, s-a încheiat încă înainte 
de orele şase. De obicei toată lumea este impresionată de 
calmul distins cu care senatul roman a primit vestea înfrîn
gerii de la Canna 4• Dar commonersii * din Anglia i-au în-

* - membri ai Camerei comunelor. - Nota trad. 
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trecut pe patres conscripti * de la Roma. Uitîndu-te la e� 
n-ai fi zis că armatele engleze pier în Crimeea. Se pare ca 
starea sanitară a armatelor din Crimeea l-a determinat pe 
sir Benjamin Hall să propună două proiecte de legi cu 
privire la îmbunătăţirea organizării poliţiei sanitare din 
Anglia. Sir Benjamin Hall este unul dintre aşa-zişii radicali 
de genul lui sir William Molesworth, Osborne & Co. Radi
calismul acestor domni constă în aceea că ei revendică 
posturi ministeriale, deşi nici din oligarhie nu fac parte şi 
nici talente plebeiene nu au. Dar simpla lor prezenţă în gu
vern este un fapt radical. Aşa spun prietenii lor. De aceea, 
cînd în vara anului 1 854 în Anglia a început să bîntuie holera 
şi cînd „Consiliul pentru ocrotirea sănătăţii u, pînă atunci 
sub controlul lui Palmerston, ministrul de interne, s-a do
vedit tot atît de incapabil ca şi serviciul medical din tabăra 
de la Sevastopol, coaliţia a socotit că a sosit momentul potri
vit pentru a înfiinţa un nou post ministerial - postul special 
de preşedinte al Consiliului pentru ocrotirea sănătăţii - şi 
pentru a-şi întări poziţiile prin cooptarea „radicalului " 
sir Benjamin Hall. Aşa a devenit sir Benjamin Hall ministru 
al sănătăţii. Ce e drept, holera nu a dispărut din Londra după 
ce „Gazette" comunicase numirea lui, în schimb a dispărut 
n oarecare Taylor din paginile ziarului „Punch" 5 , în care 
el îşi bătea joc de coaliţie şi de ţarul rus. Sir Benjamin Hall 
l-a numit secretar al Consiliului pentru ocrotirea sănătăţii cu 
o remuneraţie de 1 OOO I .st. Ca radical, sir Benjamin Hall 
preferă măsurile radicale. Despre meritele bill-urilor lui vom 
vorbi atunci cînd vor i propuse. Chiar ieri ele i-au prilejuit 
o entree ** ministerială în Camera comunelor. 

La interpelarea lui Layard, 

„dacă guvenul nu obiectează împotriva propunerii de a se prezenta 
Camerei corespondenţa cu puterile străine în legătură cu tratatul din 
2 decembrie 1854 şi în special unele documente care cuprind interpretarea 
celor 4 puncte, documente înaintate guvernului rus de partea anglo-fran
ceză nu în vederea unor tratative, ci pentru a i adoptate•, 

lordul John Russell a răspuns că el nu ştie dacă va putea 
prezenta vreunul din documentele cerute. Acest lucru nu 
corespunde uzanţelor parlamentare. In ceea ce priveşte istoria 

* - senatorii. - Nota trad. 
** - intrare. - Nota trad. 
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cu cele 4 puncte 6, el poate face cunoscut în linii generale 
stimatului său amic următoarele : la sfîrşitul lunii noiembrie 
Rusia a comunicat, prin intermediul lui Gorceakov, că a 
adoptat aşa-numitele 4 puncte ; a urmat apoi tratatul din 
2 decembrie 7 ; după aceea, la 28 decembrie a avut loc la 
Viena întîlnirea dintre Gorceakov şi ambasadorii Angliei, 
Franţei şi Austriei. In numele aliaţilor, ambasadorul francez 
a dat publicităţii un document în care cele 4 puncte erau 
expuse aşa cum le interpretau ei. Această interpretare tre
buia să servească drept bază pentru tratative. Punctul 3 
prevedea să se pună capăt dominaţiei Rusiei la Marea 
Neagră. Gorceakov nu a fost de acord cu această interpre
tare, dar a declarat că vrea să se adreseze pentru instrucţiuni 
guvernului său. După zece zile Gorceakov i-a comunicat con
telui Buol că a primit instrucţiunile respective. La 7 sau 
8 ianuarie, în cabinetul ministrului de externe al Austriei, a 
avut loc o nouă întrevedere. Gorceakov a dat citire unui 
memorandum în care era expus punctul de vedere al guver
nului său. Contele Buol, lordul Westmorland şi baronul 
Bourqueney au declarat că ei nu sînt împuterniciţi să accepte 
memorandumul. Ca punct de plecare al tratativelor trebuie 
să slujească acceptarea interpretării propuse a celor 4 puncte. 
Atunci Gorceakov şi-a retras memorandumul şi a fost de 
acord ca interpretarea propusă să servească drept bază pen
tru tratative. Chiar dacă Rusia, a adăugat Russell, a acceptat 
această „bază u, şi-a păstrat totuşi dreptul de a contesta „fie
care punct" al ei după ce aceasta va fi formulată exact (în 
prezent formularea ei are un caracter provizoriu). Guvernul 
englez a declarat că este gata să înceapă tratativele pe baza 
sus-amintită, „deşi pînă în prezent nu l-a împuternicit pe 
ambasadorul său să ducă tratative" .  Ultima frază este sin
gura noutate pe care Russell a comunicat-o „commonersilor" . 

Momentul culminant al şedinţei l-a constituit declaraţia 
lui Roebuck că 

„joia viitoare e l  va face o propunere cu  pnvire la  crearea unei co
misii speciale care să precizeze efectivul armatei de la Sevastopol, să 
clarifice situaţia acesteia şi să cerceteze activitatea departamentelor în
srcinate să satisfacă nevoile armatei•. 

„Times"  8 îl „roagă • pe Roebuck „să zbiere şi să nu cruţe 
pe nimeni" .  Şi rugămintea ziarului „Times" şi trecutul 

3 - Marx-Engels - Opere voi. l i  
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d-lui Roebuck ne sugerează gîndul că el nu va zbiera,  ci 
mai degrabă va cîrîi pentru a-i împiedica pe ceilalţi să vor
bească. După cite ştim, Ulisse nu s-a folosit niciodată de 
Tersit ; în schimb whigii, care în felul lor nu sînt mai puţin 
şireţi decît Ulisse, îl folosesc pe Roebuck. 

Scris de K. Marx la 24 ianuarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 45 din 27 ianuarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

In legătură cu criza de guvern 

Londra, 26 ianuarie. Cînd un trimis al sultanului Melik
şah a sosit la Alamut şi l-a somat pe Hassan-ben-Sabbah să 
se predea, drept răspuns „bătrînul din munţi " s-a întors 
către unul din fedaveii 9 săi, poruncindu-i să se omoare. Fără 
să stea pe gînduri, tînărul şi-a înfipt pumnalul în piept şi 
s-a prăbuşit fără suflare pe lespedea de piatră. Tot aşa şi 
„bătrînul bărbat" * al coaliţiei i-a cerut lordului John 
Russell ca, jertfindu-se pentru el, să se omoare în Camera 
comunelor. Dar Russell, acest vechi parlamentar iubitor de 
oameni, la care porunca „iubeşte pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi" a însemnat întotdeauna „cămaşa ţi-e mai aproape 
decît haina" ,  a preferat să-l omoare pe „bătrîn" .  Nu ne-am 
înşelat în privinţa lui Roebuck. El a propus moţiunea sa, 
înţelegîndu-se în prealabil cu Russell, pentru a salva de la 
naufragiu „partea cea mai bună" a coaliţiei, şi anume pe 
whigi. 

Intr-adevăr, moţiunea lui Roebuck nu vizează întregul 
guvern, ci doar „departamentele" care au sarcina directă de 
a duce războiul, adică pe peelişti 10• In afară de aceasta, este 
limpede că nu întîmplător a declarat Russell la deschiderea 
parlamentului că baza tratativelor nu constituie o bază, în
trucît Rusia şi-a rezervat dreptul de a contesta fiecare din 
cele 4 puncte şi că tratativele nu sînt de fapt tratative din 
moment ce cabinetul englez n-a împuternicit încă pe nimeni 
să le ducă. De aceea, de îndată ce Roebuck şi-a prezentat, 
marţi, moţiunea, Russell i-a scris în aceeaşi seară „bătrînu
lui n că această moţiune nu urmăreşte decît să dea un vot de 
blam departamentului de război (peeliştilor) , din care cauză 
el este nevoit să-şi prezinte demisia. Aberdeen s-a dus la regină 

* - Aberdeen. - Nota red. 
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la Windsor Castle şi a sfătuit-o să-i primească demisia, ceea 
ce ea a şi făcut. Curajul „bătrînului" este explicabil dacă 
ţinem seama de faptul că Palmerston nu şi-a prezentat 
demisia. 

Camera comunelor a aflat de aceste evenimente impor
tante în şedinţa de joi .  Ea şi-a amînat şedinţa, iar Roebuck 
prezentarea moţiunii pentru astă-seară. Toţi membrii Ca
merei comunelor s-au repezit în Camera lorzilor, unde se 
aşteptau explicaţii din partea lui Aberdeen. Acesta însă a 
fost destul de abil şi nu a apărut la şedinţă sub pretextul că 
s-ar fi  dus din nou la Windsor, iar ducele de Newcastle a 
repetat în Camera lorzilor poveştile spuse de Palmerston în 
Camera comunelor. Totodată whigii din Camera comunelor 
au constatat cu groază în Camera lorzilor că planul le-a fost 
dat în vileag şi că nu mai au nici o cale de retragere. Toryi, 
care nu erau de loc dornici să-i vadă p e  whigi recăpătîndu-şi, 
în dauna peeliştilor, vechiul lor privilegiu de „concesionari, 
prin graţia lui dumnezeu, ai Marii Britanii" ,  l-au determinat 
pe lordul Lyndhurst să prezinte o moţiune care, spre deose
bire de cea a lui Roebuck, nu viza anumite departamente, ci 
întregul guvern şi nu se limita la simple reproşuri - a la 
Roebuck -, ci punea de-a dreptul guvernul sub acuzare. 
Moţiunea lordului Lyndhurst suna textual : 

„Vineri, 2 februarie, voi face o interpelare în legătură cu faptul că, 
după părerea acestei Camere, campania din Crimeea a fost întreprinsă de 
miniştrii maiestăţii-sale cu mijloace insuficiente, fără precauţia necesară 
şi fără o cercetare suficientă a caracterului şi forţei de împotrivire la care 
ne putem aştepta din partea duşmanului, şi că neglijenţa şi nepriceperea 
guvenului în conducerea acestei campanii au dus la cele mai funeste 
rezultate#. 

Nu încape îndoială că moţiunea lui Lyndhurst îi viza pe 
whigi în aceeaşi măsură în care moţiunea lui Roebuck îi 
viza pe adepţii lui Aberdeen. In treacăt fie zis, lordul John 
Russell a comunicat prin Hayter Camerei comunelor că la 
prima ocazie, deci astă-seară, va explica motivele demisiei 
sale. „Cel ce nu se aşteaptă la nimic nu se va înşela" 11• 

Scris de K. Max la 26 ianuarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• nr. 47 
din 29 ianuarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Din viata parlamentară 

Londra, 27 ianuarie. Din tonul şi aspectul şedinţei de ieri 
a Camerei comunelor se poate vedea exact cit de jos a căzut 
parlamentul englez. 

La deschiderea şedinţei, pe la orele 4 după-amiază, Ca
mera era ticsită, întrucît se prevedea un scandal în legătură 
cu explicaţia pe care lordul Russell urma s-o dea în ceea ce 
priveşte demisia sa. De îndată ce dezbaterile cu caracter 
personal au luat sfîrşit şi s-a trecut la fondul problemei -
moţiunea lui Roebuck -, patrioţii indignaţi s-au dus în 
grabă la masă ; sala de şedinţe s-a golit şi pe ici, pe colo au 
răsunat cîteva voci : „să se treacă la vot, să se treacă la 
vot !" A urmat o pauză penibilă pînă cînd ministrul de război 
Sidney Herbert s-a ridicat şi a ţinut în faţa băncilor goale 
un discurs amplu şi chibzuit. Unul cite unul membrii parla
mentului, sătui acum, au început să se întoarcă la locurile 
lor. Cînd Layard şi-a început discursul său, în jurul 
orei 9,30, erau prezenţi vreo 150 de deputaţi ; cînd a ter
minat, cam cu o oră înainte de închiderea şedinţei, sala se 
umpluse din nou. Ultima parte a şedinţei însă semăna mai 
degrabă a siestă parlamentară. 

Lordul John Russell, ale cărui merite se reduc la unul 
singur, şi anume rutina în tactica parlamentară, nu şi-a rostit 
discursul, cum se obişnuieşte în asemenea împrejurări, de la 
tribuna vorbitorului, ci din banca a treia din spatele fotoliilor 
ministeriale unde tronează whigii indispuşi. El a vorbit cu o 
voce stinsă, răguşită, lungind cuvintele, maltratînd, ca întot
deauna, pronunţia engleză, intrînd adesea în conflict cu regu
lile de sintaxă. (Nota bene : discursurile, în forma în care 
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apar în ziare, nu trebuie nicidecum identificate cu cele ros
tite.) Dacă oratorii de rînd suplinesc printr-o formă frumoasă 
a expunerii un conţinut prost, Russell, în schimb, a încercat 
să scuze un conţinut prost printr-o expunere şi mai proastă. 
Prin maniera lui de a vorbi el se scuza oarecum pentru ceea 
ce spunea. 

Şi într-adevăr, avea pentru ce să se scuze ! Lunea trecută 
nu s-a gîndit încă la demisie, marţi însă, imediat după ce 
Roebuck şi-a prezentat moţiunea, a găsit că demisia sa este 
inevitabilă. Aceasta aminteşte de lacheul care nu avea nimic 
împotriva minciunii, dar a cărui conştiinţă se trezea de în
dată ce minciuna era dată în vileag. Pe ce bază ar putea el 
să se opună propunerii de a se institui o anchetă parlamen
tară, aşa cum i-o cere datoria sa de lider al Camerei comu
nelor ? Oare răul nu-i destul de mare pentru a impune o 
anchetă ? Nimeni nu poate tăgădui starea deplorabilă a 
armatei de la Sevastopol. Ea este nu numai jalnică, ci de-a 
dreptul îngrozitoare, zguduitoare. Sau ar fi trebuit să susţină 
în faţa parlamentului că o comisie de anchetă a acestuia e 
inutilă, deoarece pentru înlăturarea răului s-a recurs la 
măsuri mai eficiente ? Aici Russell a atins o problemă spi
noasă, deoarece el era direct răspunzător de adoptarea unor 
asemenea măsuri nu numai în calitate de membru al guver
nului, ci mai ales ca preşedinte al lui Privy Council *. 
Russell recunoaşte că a fost de acord cu numirea ducelui 
de Newcastle ca ministru „suprem" de război. El nu poate 
nega că măsurile în ceea ce priveşte aprovizionarea cu ali
mente, echipament şi îngrijirea medicală a armatei trebuiau 
luate cel mai tîrziu în august şi septembrie. Dar ce a făcut 
el, Russell, după propria lui mărturisire, în cursul acestei 
perioade critice ? A călătorit prin ţară, a ţinut scurte dis
cursuri în faţa unor „literary institutionsu * * şi s-a ocupat 
cu publicarea corespondenţei lui Charles James Fox 12• ln 
timp ce el călătorea prin Anglia, Aberdeen călătorea prin 
Scoţia şi din august pînă la 1 7  octombrie n-a avut loc mei o 
şedinţă a guvernului. In cadrul acestei şedinţe a guvenului, 
lordul John, potrivit propriei sale relatări, nu a propus nimic 
demn de a fi comunicat parlamentului. Apoi lordul John a 
stat din nou o lună întreagă să reflecteze, după care, l J  

• - Consiliu secret. - Nota trad. 
•• - societăţi literare. - Nota trad. 
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27 noiembrie, i-a trimis lui Aberdeen o scrisoare în care i-a 
propus să unifice postul de ministru de război cu cel de 
secretary at war *, încredinţîndu-le pe amîndouă lordului 
Palmerston, cu alte cuvinte să-l destituie pe ducele de New
castle. Aberdeen a respins această propunere. La 28 noiem
brie Russell i-a scris din nou în acest sens. Pe bună dreptate, 
Aberdeen i-a răspuns la 30 noiembrie că propunerea lui se 
reduce doar la atît : înlocuirea unei persoane cu alta, a lui 
Newcastle cu Palmerston. Cînd însă ministerul coloniilor a 
fost separat de ministerul de război, Russell a consimţit 
bucuros să i se dea lui Newcastle ministerul de război pentru 
a instala ca ministru al coloniilor pe unul dintre whigii săi 
- sir George Grey. Aberdeen l-a întrebat atunci personal 
pe Russell dacă nu intenţionează să facă această propunere 
în cadrul consiliului de miniştri. Russell a renunţat însă 
„pentru a nu sparge guvenul", după cum a spus el. Aşadar, 
în primul rînd guvernul şi abia pe urmă armata din Crimeea. 

După cum a recunoscut Russell, nu au fost luate nici un 
fel de măsuri pentru înlăturarea răului. In ceea ce priveşte 
conducerea militară, toate reformele se reduceau la aceea 
că intendenţa a fost subordonată ministrului de război. Cu 
toate că n-au fost luate nici un fel de măsuri pentru îmbu
nătăţirea situaţiei, Russell a rămas liniştit în guvern şi de 
la 30 noiembrie 1 854 pînă la 20 ianuarie 1 855 nu a mai făcut 
nici un fel de propuneri. In acea zi - sîmbăta trecută -
Aberdeen i-a comunicat lui Russell unele propuneri de re
forme în ceea ce priveşte conducerea militară, pe care acesta, 
găsindu-le insuficiente, a făcut cîteva contrapropuneri în 
scris. Abia după trei zile el a socotit necesar să-şi dea 
demisia, deoarece Roebuck şi-a prezentat moţiunea, iar 
Russell nu era dispus să împartă răspunderea cu un guvern 
din care a făcut parte şi la ale cărui acţiuni a participat şi 
el. Potrivit informaţiilor sale - declară Russell - Aber
deen nu ar fi dispus să-l numească pe Palmerston dictator 
al ministerului de război, şi, dacă aşa stau lucrurile, atunci 
el, Kurtius, nu poate decît să se felicite că a fost bine in
spirat cînd a părăsit guvernul şi s-a prăvălit în abisul opozi
ţiei. Astfel lordul John, alunecînd tot mai jos, a distrus şi 
ultimul pretext plauzibil care i-ar fi putut justifica demisia, 

* - secretar pentru probleme de război. - Nota trad. 
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întrucît declară : 1 )  că perspectivele războiului nu sînt de 
loc de natură să prilejuiască deprimarea existentă ; 2) că 
Aberdeen este un mare ministru, Clarendon - un mare 
diplomat şi Gladstone - un mare financiar ; 3) că partidul 
whigilor nu e format din carierişti, ci din patrioţi entuziaşti 
şi, în sfîrşit, că el, Russell, se va abţine să voteze moţiunea 
lui Roebuck, deşi a ieşit din guvern, chipurile, pentru că un 
patriot nu ar putea avea nici un fel de obiecţii împotriva 
moţiunii lui Roebuck. Cuvîntarea lui Russell a fost primită 
cu şi mai multă răceală lecit a fost rostită. 

Palmerston a vorbit în numele guvernului. Situaţia sa era 
amuzantă. Kurtius-Russell îşi dă demisia pentru că Aberdeen 
nu vrea să-l numească pe Palmerston ministru de război. 
Brutus-Palmerston îl atacă pe Russell pentru că acesta în 
clipe de primejdie îl părăseşte pe Aberdeen. Palmerston s-a 
complăcut în această situaţie amuzantă. Potrivit obiceiului 
lui în momente critice, el s-a folosit de ea pentru a stîrni 
hazul, transformînd o situaţie serioasă într-o farsă. Cînd 
Palmerston i-a reproşat lui Russell că nu a luat încă din 
decembrie această hotărîre eroică, Disraeli - care cel puţin 
nu-şi ascunde bucuria produsă de pieirea constituţiei vene
ţiene - a rîs în hohote, iar Gladstone, a cărui specialitate 
este seriozitatea, a murmurat, fără îndoială, toate rugăciunile 
puseiste 13 ca să nu izbucnească în rîs. Palmerston a de
clarat că adoptarea moţiunii lui Roebuck înseamnă căderea 
guvernului. In cazul că moţiunea ar fi respinsă, guvernul 
urmează să discute propria sa remaniere (inclusiv problema 
dictaturii lui Palmerston) . 

Mare scamator acest Palmerston I Cu un picior în groapă, 
el se pricepe totuşi să convingă Anglia că este un homo 
novus * şi că cariera sa abia începe I După ce a fost timp 
de 20 de ani ministru de război, în care calitate nu s-a făcut 
cunoscut decît prin susţinerea sistematică a pedepselor cor
porale şi prin traficul cu funcţii în armată 14, el are îndrăz
neala să se dea drept omul al cărui nume ajunge pentru a 
anihila lipsurile întregului sistem I Singurul dintre toţi mi
niştrii Angliei care a fost demascat în parlament în repetate 
rînduri şi mai ales în 1848 ca agent rus, el are îndrăzneala 
să se pretindă unicul om în stare să conducă Anglia în 
războiul împotriva Rusiei. Ce om mare acest Palmerston I 

* - om nou. - Nota !rad. 
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De dezbaterile asupra moţiunii lui Roebuck, amînate pen
tru şedinţa de luni seara, ne vom ocupa data viitoare. 
Această moţiune a fost întocmită cu atîta abilitate, incit 
adversarii guvernului au declarat că o vor vota, deşi o găsesc 
absurdă, iar adepţii guvernului că o vor susţine, deşi vor 
vota împotriva ei. Şedinţa Camerei lorzilor nu a prezentat 
un interes deosebit. La declaraţia lui Russell, Aberdeen nu a 
adăugat nimic decît uimirea sa : Russell a uimit întregul 
guvern. 

Scris de K. Marx la 27 ianuarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung# 
nr. 49 din 30 ianuarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Pe măsură ce se apropie data deschiderii noii Conferinţe 
de la Viena 16, este tot mai puţin probabil ca Rusia să facă 
vreo concesie. Strălucitul succes pe care l-a avut iscusitul 
coup * diplomatic al ţarului, promptitudinea cu care a accep
tat baza pentru tratative propusă, îi creează acestuia, cel 
puţin pentru moment, o situaţie foarte avantajoasă. Iată de 
ce se poate spune cu toată certitudinea că, indiferent de 
aparenţele create de faptul că ţarul a acceptat propunerile 
de pace, singura bază reală pentru aplanarea conflictului, 
pe care el o recunoaşte în momentul de faţă, este în fond 
menţinerea statu-quoului ** . Prin acceptarea celor 4 puncte n, 
ţarul u pus din nou Austria într-o situaţie foarte echivocă şi, 
continuînd totodtl. să ţină Prusia în frîu, a cîştigat astfel 
timp pentru a-şi aduce la graniţă toate rezervele şi noile 
unităţi formate înainte ca ostilităţile să poată începe. 

Insuşi faptul că ţarul a consimţit să se ducă tratative per
mite ca din armata rusă de observaţie de la frontiera 
Austriei să se retragă un număr de trupe, pentru a căror înlo
cuire ar fi nevoie de două luni sau de zece săptămîni, adică 
cel puţin 60 000-80 OOO de oameni. Deoarece fosta Armată 
de la Dunăre a încetat în întregime să mai existe ca atare -
corpul 4 se află de la sfîrşitul lunii octombrie în Crimeea, 
corpul 3 a sosit acolo la sfîrşitul lunii decembrie, iar restul 
corpului 5 împreună cu cavaleria şi rezervele se află acum 
în drum spre Crimeea -, ea trebuie înlocuită pe Bug şi pe 
Nistru cu trupe proaspete din efectivul Armatei de vest, 
care staţionează în Polonia, Volînia şi Podolia. Prin urmare , 
dacă războiul se va muta în centrul continentului, un răgaz 

* - lovitură. - Nota trad. 
** - situaţiei existente. - Nota trad. 
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de 2-3 luni va fi de cea mai mare importanţă pentru Rusia, 
deoarece în prezent trupele ei, dispersate de-a lungul în
tinsei linii Kalisz-Izmail, nu mai sînt în stare să reziste fără 
întăriri numărului mereu crescînd al trupelor austriece. 
Rusia a cîştigat acum acest răgaz, şi vom arăta mai j os în 
ce stadiu se află în prezent pregătirile ei militare. 

Cu alt prilej am descris pe scurt organizarea armatei 
ruse 18• Marea armată activă destinată să execute operaţii în 
sudul şi vestul Europei era formată iniţial din 6 corpuri de 
armată, avînd fiecare 48 de batalioane, 2 corpuri compuse din 
trupe de elită, avînd fiecare 36 de batalioane, în afară de o 
cavalerie relativ numeroasă, regulată şi neregulată, şi de arti
lerie. După cum am mai arătat, guvernul nu numai că a 
chemat sub arme rezervele din care a format batalioanele 
patru, cinci şi şase incluse în trupele de elită şi batalioanele 
cinci şi şase incluse în celelalte 6 corpuri de armată, dar a 
şi format în fiecare regiment, prin noi recrutări, batalioanele 
şapte şi opt, astfel incit numărul batalioanelor din cele 6 
corpuri de linie a crescut de două ori, iar al acelora din 
trupele de elită (de gardă şi de grenadieri) a crescut mai 
mult decît de două ori. Efectivul forţelor ruse poate fi eva
luat cu aproximaţie după cum urmează : 

Unităţile de gardă şi de gre
nadieri -
primele 4 batalioane 
din fiecare regiment . . 

Unităţile de gardă şi de gre
nadieri -
ultimele 4 batalioane 
din fiecare regiment . . 

Corpurile 1 şi 2 (care n-au 
luat încă parte la lupte) , 
primele 4 batalioane s au 
batalioane active din 
fiecare regiment . . . 

Corpurile 1 şi 2 - ultimele 
4 batalioane 
din fiecare regiment . 

Corpurile 3, 4, 5 şi 6 -
batalioane active . . 

96 de batalioane a 
900 de oameni -

96 de b atalioane a 
700 de oameni -

96 de b atalioane a 
900 de oameni -

96 de batalioane a 
700 de oameni -

192 de ba talioane a 
500 de oameni -

86 400 

67 200 

86 400 

67 200 

96 OOO 
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Corpurile 3, 4, 5 şi 6 -
ultimele 4 batalioane 
din fiecare regiment . . 192 de batalioane a 

700 de oameni -

Corpul finlandez . . . • 16 batalioane a 

Total . 784 

ln plus : cavaleria regulată . 
cavaleria neregulată . 
artileria . . . . . 

900 de oameni -

Total . 

134 400 

14 400 

552 OOO 

80 OOO 
46 OOO 
80 OOO 

758 OO 
Unele cifre indicate de noi ar putea să pară exagerate, în 

realitate însă nu este aşa. Imensele recrutări efectuate de la 
începutul războiului ar fi trebuit, în pofida pierderilor sufe
rite exclusiv de cele 96 de batalioane active ale corpurilor 
3,  4, 5 şi 6, să sporească în şi mai mare măsură efectivul 
armatei, dar am ţinut seama de numeroasele cazuri de mor
talitate în rîndurile recruţilor înainte de a ajunge la regi
mentele lor. In afară de aceasta, cifra noastră referitoare la 
cavalerie este foarte modestă. 

Din trupele de mai sus, 8 OOO de oameni (o divizie din 
corpul 5) se află în Caucaz, şi de aceea trebuie scăzuţi din 
numărul total, întrucît nu menţionăm aici decît trupele folo
site în Europa. Restul de 750 OOO de oameni sînt dislocaţi 
aproximativ după cum urmează : pe coasta Mării Baltice se 
află, sub comanda generalului Sievers, Armata de la Baltica, 
compusă din corpul finlandez şi din unităţile de rezervă ale 
gărzii, ale grenadierilor şi ale corpului 6, care împreună cu 
cavaleria şi cu artileria numără aproximativ 135 OOO de 
Qameni ; o parte din această armată este însă formată din 
recruţi neinstruiţi şi batalioane formate în grabă. In Polonia 
şi la graniţa Galiţiei, de la Kalisz şi pînă la Kamenet, se 
află unităţi de gardă, de grenadieri, corpul 1 ,  o divizie din 
corpul 6 şi o parte din rezervele grenadierilor şi ale corpu
lui 1 ,  care împreună cu cavaleria şi cu artileria se ridică în 
total la aproximativ 235 OOO de oameni. Această armată re
prezintă partea cea mai bună a forţelor militare ale Rusiei ; 
ea cuprinde trupele de elită şi partea cea mai bună a rezer
velor. In Basarabia şi în spaţiul dintre Nistru şi Bug se află 
două divizii ale corpului 2 cu o parte din rezervele lor -
în total aproximativ 60 OOO de oameni. Aceste trupe repre
zentau o parte din Armata de vest, dar, după deplasarea 
Armatei de la Dunăre în Crimeea, ele au fost detaşate din 
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Armata de vest şi trimise în locul acesteia din urmă. In 
prezent, aceste trupe de sub comanda generalului Paniutin 
stau faţă în faţă cu armata austriacă din Principatele dună
rene. Pentru apărarea Crimeii au fost destinate corpurile 3 
şi 4, o divizie din corpul 5, două divizii din corpul 6 şi unele 
rezerve, aflate deja acolo, precum şi cite o divizie, aflată 
încă în marş, din corpurile 2 şi 5 ; efectivul acestor trupe 
împreună cu cavaleria şi artileria numără nu mai puţin de 
170 OOO de oameni, sub comanda lui Menşikov. Din restul 
rezervelor şi al noilor mari unităţi, în special din corpurile 
1 ,  2, 3,  4 şi 5, generalul Ceodaev formează acum o mare 
armată de rezervă, care este concentrată în interiorul 
Rusiei şi va număra aproximativ 150 OOO de oameni. Cîţi 
dintre ei sînt în marş spre Polonia sau spre sud este, fireşte, 
imposibil de precizat. 

Astfel, împăratul Nicolaie, care în vara trecută avea mai 
puţin de 500 OOO de oameni la graniţa de vest a imperiului 
său, din Finlanda pînă în Crimeea, dispune acum acolo de 
600 OOO de oameni, în afară de o armată de rezervă cu un 
efectiv de 150 OOO de oameni în curs de organizare în inte
rior. Cu toate acestea, în comparaţie cu Austria, el dispune 
acum de mai puţine forţe decit atunci. In august şi septem
brie anul trecut, în Polonia şi Podolia erau 270 OOO de soldaţi 
ruşi, iar pe Prut şi Nistru se afla Armata de la Dunăre, nu
mărînd aproximativ 80 OOO de oameni ; această armată era 
ţinută acolo mai mult de teama austriecilor decit pentru alte 
motive. Prin urmare, atunci putea acţiona împotriva Austriei 
o armată de 350 OOO de oameni. Acum, după cum am văzut, 
se găsesc acolo numai 295 OOO de oameni, concentraţi de-a 
lungul liniei avanposturilor austriece, pe cind Austria le 
opune direct 320 OOO de oameni în ajutorul cărora poate tri
mite 70 00080 OOO de oameni dislocaţi în Boemia şi Mo
ravia. Această inferioritate numerică a armatei ruse în 
momentul de faţă şi nesiguranţa că, într-un asemenea ano
timp şi într-o ţară în care întreaga administraţie este coruptă, 
întăririle din interior ar putea veni la timp sînt motive abso
lut suficiente ca guvernul rus să caute să ciştige cit mai mult 
timp. Superioritatea numerică a inamicului îi împiedică pe 
ruşi să întreprindă acţiuni ofensive, ceea ce înseamnă că 
într-un teren descoperit cum este teritoriul Poloniei, fără 
cursuri mari de apă între cele două armate, la prima ciocnire 
trupele ruse vor fi silite să se retragă pe poziţii care pot fi 
menţinute. In cazul de faţă aceasta ar duce la scindarea 
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armatei ruse în două părţi, dintre care una ar fi nevoită să 
se retragă spre Varşovia, iar cealaltă spre Kiev, avînd între 
ele mlaştinile de netrecut ale Polesiei, care se întind de la  
Bug (nu Bugul de  sud, c i  afluentul Vistulei) pînă la Nipru. 
Ar fi într-adevăr un mare noroc, pe care ruşii îl au numai 
rareori în asemenea condiţii, ca mulţi dintre ei să scape 
fără a fi împinşi în aceste mlaştini. Prin urmare, chiar fără 
lupte, cea mai mare parte a Poloniei de sud, Volînia, Podolia, 
Basarabia, adică întregul teritoriu dintre Varşovia, Kiev şi 
Herson ar trebui evacuate. Pe de altă parte, o armată rusă 
superioară numericeşte ar putea tot atît de uşor să-i alunge 
pe austrieci din Galiţia şi Moldova înainte ca aceştia să rişte 
o bătălie hotărîtoare şi să cucerească trecătorile spre Un
garia ; rezultatele nu sînt greu de imaginat. Intr-adevăr, în
tr-un astfel de război între Austria şi Rusia, prima acţiune 
ofensivă încununată de succes este de cea mai mare impor
tanţă pentru ambele părţi, şi fiecare din ele va face tot ce-i 
stă în putinţă pentru a se stabili prima pe teritoriul inami
cului. 

Am afirmat în repetate rînduri că, atîta timp cît Austria 
nu se ridică împotriva Rusiei, acest război nu va stîrni, din 
punct de vedere al artei militare, interesul pe care îl trezesc 
toate războaiele europene. Chiar şi evenimentele din Cri
meea nu reprezintă, altceva decît un război mare pe scară 
mică. Marşurile inimaginabil de lungi ale ruşilor, calamită
ţile abătute asupra aliaţilor au redus pînă acum efectivul 
armatelor beligerante într-atît, încît nu s-a dat nici o bătălie 
cu adevărat mare. Ce fel de bătălii sînt acelea în care de 
fiecare parte sînt angajaţi 15 000-25 OOO de oameni ! Ce 
operaţii strategice de interes cu adevărat ştiinţific se pot 
executa pe micul spaţiu dintre Hersones şi Bahcisarai ? Şi 
chiar şi aici, oricîte bătălii s-ar da, nu vor fi niciodată soldaţi 
suficienţi pentru a ocupa întreaga linie a frontului. Mai cu
rînd prezintă interes ceea ce nu se face decît ceea ce se face. 
In rest, tot ceea ce se întîmplă are mai curînd un caracter 
anecdotic decît istoric. 

Ar fi însă cu totul altceva dacă ar intra în acţiune cele 
două mari armate care stau acum faţă în faţă la graniţd 
Galiţiei. Indiferent de intenţiile şi capacitatea comandanţilor, 
efectivul mare al armatelor şi caracterul terenului exclud 
orice simulacru de război şi situaţie imprecisă. Concentrarea 
rapidă, marşurile forţate, stratagemele militare şi învăluirea 
flancurilor cu forţe mari, schimbarea bazelor şi a direc�iilor 
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de operaţii, pe scurt manevre şi bătălii de mari proporţii, în 
conformitate cu adevăratele principii ale artei militare, toate 
acestea devin aici absolut necesare şi fireşti ; în aceste con
diţii, comandantul care se va conduce după considerente 
politice sau nu va acţiona destul de hotărtt îşi va duce 
armata în mod inevitabil la pieire. Un război de asemenea 
proporţii şi pe un asemenea teren capătă imediat un caracter 
serios, devine un război în adevăratul înţeles al cuvîntului ; 
tocmai de aceea războiul ruso-austriac, dacă va izbucni, va 
fi unul din evenimentele cele mai de seamă de după 1815. 

In ceea ce priveşte perspectivele de încheiere a păcii, în 
prezent ele nu mai sînt atît de sigure ca acum cîteva săptă
mîni. Dacă aliaţii se vor arăta dispuşi să pună capăt luptei 
în condiţiile menţinerii de fapt a statu-quoului, atunci răz
boiul ar putea fi oprit ; dar în ce măsură aceste speranţe sînt 
justificate este greu de spus. Nu este de presupus, fireşte, 
că Rusia va accepta condiţiile pe care Franţa şi Anglia sînt 
gata să le propună sau să consimtă la ele atîta timp cît 
jumătate din Germania o sprijină, cel puţin din punct de 
vedere moral, şi după ce a mobilizat forţele uriaşe enume
rate mai sus. Este puţin probabil ca, după un şir aproape 
neîntreruEt de tratate de pace avantajoase, începînd de la 
Petru cel Mare pînă la pacea de la Adrianopol 19, să urmeze 
un tratat care să însemne renunţarea la dominaţia pe Marea 
Neagră, cînd Sevastopolul n-a căzut încă şi cînd doar o 
treime din trupele ruse au fost aruncate în luptă. Dar, dacă 
pacea nu poate fi încheiată înainte ca soarta Sevastopolului 
sau a expediţiei aliaţilor să fie definitiv clarificată, cu atît 
mai greu va fi ea de realizat după ce rezultatul campaniei 
din Crimeea va fi hotărît. Onoarea Rusiei, în cazul cînd 
Sevastopolul va cădea, şi onoarea aliaţilor, în cazul cînd 
aceştia vor fi înfrînţi şi aruncaţi în mare, nu vor permite 
încheierea unui acord atîta timp cît nu vor fi obţinute rezul
tate decisive. Dacă în timpul pregătirilor în vederea confe
rinţei s-ar fi încheiat un armistiţiu, a cărui posibilitate am 
întrevăzut-o cînd s-a aflat că ţarul a acceptat cele 4 puncte, 
ar fi existat temeiuri de a nutri speranţe de pace ; în ac
tualele împrejurări însă sîntem nevoiţi să recunoaştem că 
trebuie să ne aşteptăm curînd la un mare război european. 
Scris de F. Engels 
la aproximativ 29 ianuarie 1855 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 4 316 
din 17 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Din viaţa parlamentară. -
De pe teatrul de acţiuni militare 

Londra, 29 ianuarie. Aprecierea pe care am făcut-o asupra 
parlamentului englez este azi confirmată de presa engleză. 

„Parlamentul englez - scrie ziarul „Morning Advertiser• 0 - s-a 
întrunit tlin nou şi s-a împrăştiat în prima seară în hohote de rîs mai 
dezgustătoare decît gluma unui idiot la catafalcul tatălui său• . 

. 
Nici ziarul „Times" nu se poate abţine să nu remarce : 

„Puţini sînt, desigur, aceia care, citind darea de seamă asupra şedinţei 
de vineri, să nu fi fost cuprinşi de melancolie. La o analiză mai profundă 
reiese că acest sentiment este provocat de convingerea că corpurile 
noastre legiuitoare, chemate în condiţii excepţionale să examineze pro
bleme din cele mai serioase, dau prioritate problemelor secundare în 
detrimenlul celor principale şi că interesele personale şi cu caracter 
îngust de partid le răpesc ore întregi, care ar trebui consacrate exclusiv 
situaţiei desperate a armatei noastre din Crimeea·. 

Cu acest prilej „Times" e de părere că în postul de prim
ministru să fie numit Palmerston, deoarece acesta este „prea 
bătrîn" pentru funcţia de ministru de război. Acelaşi ziar 
era de părere ca expediţia din Crimeea să fie întreprinsă în
tr-un anotimp şi cu un efectiv care, după cum atestă 
sir Howard Douglas, cel mai mare critic militar al Angliei, 
constituiau aproape o garanţie a eşecului ei. 

La caracterizarea şedinţei de vineri se mai pot adăuga 
următoarele. Deşi Roebuck, care suferă de mult de o boală 
cronică, a fost silit să-şi întrerupă discursul după 10 minute 
şi să treacă de-a dreptul la moţiunea sa, el a avut totuşi destul 
timp pentru a formula fatala întrebare : am trimis în Orient 
o armată de 54 OOO de oameni bine echipaţi ; din aceştia au 
rămas doar 14 OOO. Ce s-a întîmplat cu cei 40 OOO de oameni 
lipsă ? Dar cum a răspuns la această întrebare ministrul de 
război, Sidney Herbert, marele patron al pietiştilor englezi, 
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al tractarienilor 21 ? Cică sistemul nu \ bun de mm1c. Cine 
-s-a opus însă oricărei reforme radicale a acestui sistem acum 
cîteva luni, cînd s-a procedat la separarea ministerului de 
război de ministerul coloniilor ? Sidney Herbert şi colegii lui . 
.Sidney Herbert nu se mulţumeşte să se refugieze în spatele 
„sistemului" ,  ci îi învinuieşte pe comandanţii de brigăzi şi 
de regimente de incapacitate totală. Cine cunoaşte însă sis
temul ştie că aceşti comandanţi nu au nimic comun cu admi
nistrarea şi, prin urmare, nici cu administrarea proastă, a 
cărei victimă, după cum se ştie, a devenit o armată model. 
Dar preacinstitului Herbert i s-a părut că încă nu s-a 
spovedit destul de păcatele altora. Cică soldaţii englezi sînt 
stîngaci. Ei n-au prezenţă de spirit. Sînt într-adevăr viteji, 
dar proşti. 

„La bătaie-s neîntrecuţi, 
Dar la minte cam molcuţi• *. 

Iar el, Sidney Herbert, şi colegii săi sînt nişte genii nere
cunoscute. Mai este oare de mirare că predica lui Herbert 
l-a răscolit pe sucitul Drummond, îmboldindu-l să pună între
barea dacă n-ar fi timpul să se suspende constituţia şi să se 
numească un dictator al Angliei ? Confuzia generală a ajuns, 
în sfîrşit, la expresia clasică atunci cînd Vernon Smith, fost 
ministru whig, a declarat că nu ştie ce vrea de fapt autorul 
moţiunii, nici ce-ar avea de făcut el personal, nu ştie dacă 
un nou guvern e pe cale să se formeze, nici dacă vechiul 
guvern a existat vreodată, şi că de aceea nu intenţionează 
să voteze pentru moţiune. Cu toate acestea, „Times " crede 
că moţiunea va fi adoptată deseară. După cum se ştie, Ia 
�6 ianuarie 1810  moţiunea lordului Porchester, prin care se 
cerea instituirea unei comisii de anchetă în legătură cu 
expediţia de pe insula Walcheren 22, a întimpinat opoziţia 
parlamentului englez. O opoziţie similară s-a constatat şi la 
26 ianuarie 1 855. Numai că la 29 ianuarie 1810 moţiunea d 
fost adoptată, iar Anglia este o ţară a precedentelor istorice. 

Simpla acceptare a tratativelor de p ace a permis Rusiei 
să retragă din armata de observaţie de la frontiera 
Austriei un număr de trupe, pentru a căror înlocuire ar fi 
nevoie de două luni sau de 10 săptămîni, adică cel puţin 
60 00080 OOO de oameni. Acum ştim că fosta Armată (rusă) 
de la Dunăre a încetat în întregime să mai existe ca atare, 

* Goethe. Din ciclul „Maxime în versuri·. Versuri p arafrazate. -
Nota red. 

4 
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întrucît corpul 4 se află încă de la sfîrşitul lunii octombrie 
în Crimeea, corpul 3 a sosit acolo la sfîrşitul lunii decembrie, 
iar restul corpului 5, împreună cu cavaleria şi rezervele, se  
află în  drum spre Crimeea. Noua repartizare a acestor trupe, 
care urmează să fie înlocuite pe Bug şi pe Nistru cu trupe 
din efectivul Armatei de vest (care staţionează în Polonia, 
Volînia şi Podolia) , şi faptul că o parte din corpul 2 şi din 
rezervele de cavalerie se află de asemenea în marş spre 
Crimeea explică în suficientă măsură, chiar lăsînd deoparte 
toate celelalte considerente de ordin diplomatic, de ce Rusia 
a acceptat, fără o clipă de ezitare, să reia tratativele pe aşa
numita „bază" .  Un răgaz de 2-3 luni va fi de cea mai mare 
importanţă pentru Rusia, deoarece armata ei, dispersată 
de-a lungul întinsei linii Kalisz-Izmail, nu mai e în stare să 
reziste fără întăriri numărului mereu crescînd al trupelor 
austriece. Pentru o mai bună ilustrare dăm mai j os urmă
toarele date cu privire la efectivul şi la felul cum este dis
pusă marea armată rusă activă, destinată să execute operaţii 
în sudul şi vestul Europei ; aceste date sînt extrase din 
sursele cele mai sigure şi mai curînd supraestimează decît 
subestimează forţele ei. Iniţial această armată era formată 
din 6 corpuri de armată, avînd fiecare 48 de batalioane, 
2 corpuri compuse din trupe de elită (de gardă şi de grena
dieri) , avînd fiecare 36 de batalioane, în afară de o cavalerie 
relativ numeroasă - regulată şi neregulată - şi de artilerie. 
Guvernul rus a chemat apoi sub arme rezervele, din care a 
format batalioanele patru, cinci şi şase incluse în trupele de 
elită şi batalioanele cinci şi şase incluse în celelalte corpuri 
de armată. Curînd după aceea fiecare regiment a fost com
pletat cu cite un batalion şapte şi opt formate prin noi recru
tări, astfel încît numărul batalioanelor din corpurile de linie 
a crescut de două ori, iar al acelora din trupele de elită a 
crescut mai mult decît de două ori. 

Efectivul acestor forţe armate poate fi evaluat cu apro
ximaţie după cum urmează : unităţi de gardă şi de grena
dieri - primele 4 batalioane din fiecare regiment, adică 
96 de batalioane a 900 de oameni, în total 86 400 de oameni ; 
ultimele 4 batalioane din fiecare regiment, adică 96 de bata
lioane a 700 de oameni, în total 67 200 de oameni ; corpu
rile 1 şi 2 (care n-au luat încă parte la lupte) - primele 
4 batalioane din fiecare regiment, adică 96 de batalioane a 
900 de oameni, în total 86 400 de oameni. Ultimele 4 bata
lioane din fiecare regiment, adică 96 de batalioane a 700 de 
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oameni, în total 67 200 de oameni ; corpurile 3, 4, 5 şi 6 -
primele 4 batalioane din fiecare regiment, adică 192 de bata
lioane a 500 de oameni, în total 96 OOO de oameni ; ultimele 
4 batalioane din fiecare regiment, adică 192 de batalioane 
a 700 de oameni, în total 134 400 de oameni ; corpul finlandez 
- cu un efectiv de 14 400 de oameni. In total 784 de batalioane, 
numărînd 552 OOO de oameni ; cavaleria (regulată) - 80 OOO de 
oameni, cavaleria (neregulată) - 46 OOO de oameni ; artileria 
- 80 OOO de oameni. In total 758 OOO de oameni. Pierderi au su
ferit pînă acum numai cele 96 de batalioane active ale corpuri
lor 3,  4, 5 şi 6. 

Scăzînd divizia 1 a corpului 4, care se află în Caucaz, 
rămîn 750 OOO de oameni dislocaţi acum după cum urmează : 
pe coasta Mării Baltice se află, sub comanda generalului 
Sivers, Armata de Ia Baltica, compusă din corpul finlandez 
şi din unităţile de rezervă ale gărzii, ale grenadierilor şi ale 
corpului 6 ; împreună cu cavaleria etc. ,  această armată nu
mără aproximativ 135 OOO de oameni, dintre care o parte este 
formată din recruţi neinstruiţi şi batalioane formate în grabă. 
In Polonia şi la graniţa Galiţiei, de la Kalisz şi pînă la Ka
meneţ, se află unităţi de gardă, de grenadieri, corpul 1 ,  
divizia a 2-a a corpului 6, o parte din rezervele grenadierilor 
şi ale corpului 1 ,  care împreună cu cavaleria şi artileria se 
ridică în total la aproximativ 235 OOO de oameni. Aceste 
trupe de elită ale armatei ruse se află sub comanda lui Gor
ceakov. In Basarabia şi în spaţiul dintre Nistru şi Bug se 
află dispuse două divizii ale corpului 2 cu o parte din rezer
vele lor, în total aproximativ 60 OOO de oameni. Aceste trupe 
reprezentau o parte din Armata de vest, dar, după deplasarea 
Armatei de la Dunăre în Crimeea ele au fost detaşate din 
Armata de vest şi trimise în locul acesteia din urmă. In 
prezent, aceste trupe de sub comanda generalului Paniutin 
stau faţă în faţă cu armata austriacJ din Principatele dună
rene. Pentru apărarea Crimeii au fost destinate corpurile 3 
şi 4, două divizii din corpul 6 cu rezervele lor, precum şi 
cite o divizie din corpurile 2 şi 5 armată, care acum sînt în 
marş - în total, împreună cu cavaleria, 170 OOO de oameni 
sub comanda lui Menşikov. Din restul rezervelor şi al bata
lioanelor nou formate - în special din corpurile 1 ,  2, 3, 4 
şi 5 - generalul Ceodaev formează o nouă mare armată de 
rezervă. Ea este concentrată în interiorul Rusiei şi numără 
aproximativ 150 OOO de oameni. Cîţi dintre ei sînt în marş 
spre Polonia sau spre sud nu se ştie. 

4* 
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Astfel, în timp ce la sfîrşitul verii trecute Rusia avea la 
graniţa ei de vest, din Finlanda pînă în Crimeea, mai puţin 
de 500 OOO de oameni, acum ea dispune acolo de 600 OOO de 
oameni, în afară de o armată de rezervă cu un efectiv de 
150 OOO de oameni. Cu toate acestea, în comparaţie cu 
Austria, Rusia este acum mai slabă decît atunci. Atunci, în 
august şi septembrie, în Polonia şi Podolia se aflau 270 OOO de 
soldaţi ruşi, iar armata rusă de la Prut, Nistru şi Dunăre 
număra aproximativ 80 OOO de oameni, constituind împreună 
o armată de 350 OOO de oameni, care putea acţiona împotriva 
Austriei. Acum se găsesc acolo numai 295 OOO de oameni, pe 
cînd Austria le opune direct 320 OOO de oameni, în ajutorul 
cărora poate trimite alţi 70 000-80 OOO de oameni dislocaţi 
în Boemia şi Moravia. De aceea Rusia nu poate întreprinde 
în momentul de faţă acţiuni ofensive, ceea ce înseamnă că 
într-un teren descoperit cum este teritoriul Poloniei, fără 
cursuri mari de apă între cele două armate, trupele ruse vor 
fi silite să se retragă pe poziţii care pot fi menţinute. Dacă 
Austria ar trece acum la ofensivă, armata rusă ar fi scindată 
în două părţi, dintre care una ar fi nevoită să se retragă spre 
Varşovia, iar cealaltă spre Kiev, avînd între ele mlaştinile 
de netrecut ale Polesiei, care se întind de la Bug pînă la 
Nipru. Iată de ce în momentul de faţă hotărîtor pentru Rusia 
este să cîştige timp. Aşa se explică „considerentele ei diplo
matice". 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Fostul guven englez 23 

lnregistrînd venirea la putere a guvernului Palmerston, u 
cărui carieră, după cum presupunem, va fi de scurtă durată 
şi nu prea strălucită, credem nimerit să aruncăm o privire 
asupra istoriei guvernului care l-a precedat. Este greu de spus 
ce anume din activitatea acestui guvern va scoate mai mult 
în evidenţă viitoarele cercetări istorice - pretenţiile lui ini
ţiale, importanţa evenimentelor la care a participat, incapaci
tatea lui fără precedent, sau ruşinoasa lui cădere. 

Trebuie să amintim că lordul Aberdeen şi coaliţia sa au 
venit la putere în urma votului care, la 16 decembrie 1852, 
a răsturnat guvernul Derby. La votarea bugetului pe care l-a 
propus, Disraeli a rămas în minoritate. Bugetul a fost respins 
cu o majoritate de 19 voturi sub pretextul că extinderea im
pozitelor pe imobile şi a impozitelor directe propusă de el 
contravine principiilor unei economii politice sănătoase pro
clamate de whigi şi peelişti. In realitate, elementul hotărîtor 
în acest vot l-a constituit brigada irlandeză 24, care, după cum 
se ştie, se călăuzeşte după considerente cu caracter prea puţin 
teoretic ; pînă şi la aşa-zişii liberali sau liberali conservatori 
vorbele au fost în contradicţie cu faptele, deoarece au relult 
în propriul lor buget multe din propunerile lui Disraeli şi au 
împrumutat cea mai mare parte din argumentele acestuia. In 
orice caz, toryi au fost răsturnaţi, şi ,  după cîteva ciocniri şi 
încercări infructuoase, s-a format coaliţia datorită căreia, 
după cum se exprimă ziarul londonez „ Times " , Anglia se află 
acum „la începutul împărăţiei politice de o mie de ani " .  
Această împărăţie de  o mie de ani a durat exact doi ani ş i  o 
lună şi s-a încheiat cu o înfrîngere şi un dezastru total, stir
nind indignarea generală a poporului englez. Acelaşi „Times • 
care a declarat că înscăunarea „tuturor talentelor" înseamnă 
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începutul împărăţiei de o mie de ani, a contribuit mai mult 
decît oricare alt ziar la căderea acestui guvern. 

„Talentele " au venit în faţa parlamentului la 10 februarie 
1 853. Ele au proclamat din nou programul whigilor, pe care 
lordul John Russell l-a propus încă din 1850 şi care a dus 
foarte curînd la demisia guvernului. In ceea ce priveşte pro
blema principală, reforma parlamentară, a reieşit că ea nu 
putea fi pusă în discuţie pînă la „sesiunea următoare" . Deocam
dată ţara trebuia să se mulţumească cu reforme administrative 
de mai mică importanţă, dar mai numeroase şi cu un caracter 
mai practic ca reforma judecătorească, introducerea de noi 
regulamente pentru căile ferate şi îmbunătăţirea învăţămîntu
lui public. Plecarea lordului John Russell de la ministerul 
afacerilor externe, unde a fost înlocuit de lordul Clarendon, 
a fost prima dintre schimbările atît de caracteristice pentru 
acest guvern talentat, schimbări care au dus întotdeauna la 
crearea de noi funcţii, de noi sinecure, de noi salarii pentru 
apărătorii fideli ai guvernului. Un timp oarecare Russell a 
fost membru al guvernului, fără alte funcţii în afară de ced 
de lider al Camerei comunelor şi fără să  primească o remune
raţie ; foarte curînd însă a solicitat acest avantaj , şi în cele 
din urmă i s-a acordat rangul şi titlul de preşedinte al Con
siliului secret, retribuit cu o frumuşică sumă anuală. 

La 24 februarie, lordul John şi-a prezentat în Cameră bill-ul 
cu privire la abolirea îngrădirii drepturilor evreilor, care nu 
a avut însă nici un rezultat, deoarece Camera lorzilor l-a 
înmormîntat. La 4 aprilie el a propus bill-ul său cu privire 
la reforma învăţămîntului, De la un guvern de trîntori ca 
acesta nici nu te puteai aştepta la altceva decît la asemenea 
bill-uri incolore şi neînsemnate. Pe atunci Palmerston, f.ind 
ministru de interne, a descoperit noua conspiraţie cu praf de 
puşcă - cunoscuta afacere cu rachete Kossuth-Hale. Amintim 
că, din ordinul lui Palmerston, la fabrica de rachete a d-lui 
Hale s-a făcut o percheziţie şi s-au confiscat multe rachete şi 
substanţe explozive ; s-a făcut multă vîlvă în jurul acestei 
afaceri, iar la 15 aprilie, cînd a fost discutată în parlament, 
Palmerston, prin aluziile sale misterioase, i-a dat o şi mai 
mare importanţă. Numai într-un singur punct Palmerston n-a 
fost de loc misterios : el s-a declarat principalul informator 
al poliţiei de pe continent în problema emigranţilor şi, cu 
acest prilej , a fost tot atît de sincer ca şi sir James Graham 
în 1844, cînd acesta a dispus interceptarea scrisorilor lui 
Mazzini 25• In cele din urmă, nobilul informator a fost totuşi 
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silit să abandoneze această afacere, întrucît singura învinuire 
care i se putea aduce d-lui Hale era că fabrica lui de sub
stanţe explozive se afla la o distanţă mai mică de suburbiile 
Londrei decît permitea legea. Marea conspiraţie care urmărea, 
chipurile, să arunce în aer toată Europa s-a redus la o simplă 
încălcare - pasibilă de amendă - a ordonanţelor poliţiei I 

Acum i-a venit din nou rîndul lui Russell. La 31 mai, în 
discursul său în Cameră, el i-a ofensat atît de grav pe cato
lici 26 - cu ajutorul cărora obţi1mse postul său -, încît irlan
dezii din guvern şi-au dat imediat demisia. Aceasta a fost o 
1ovitură prea grea pentru „solidul guvern" .  Existenţa guvernu
lui era condiţionată, în primul rînd, de sprijinul brigăzii irlan
deze, şi de aceea, într-o scrisoare adresată unuia dintre mem
brii brigăzii irlandeze, Aberdeen a fost silit să-şi dezavueze 
colegul, iar Russell a trebuit să retracteze în parlament cele 
spuse. 

Cea mai importantă problemă dezbătută în această sesiune 
a parlamentului a fost bill-ul cu privire la lndiile orientale, 
prin care guvenul propunea prelungirea pe încă 20 de ani 
a Cartei companiei lndiilor orientale, fără a aduce însă nici 
un fel de schimbări esenţiale în sistemul de guvernare al 
1ndiei. Această propunere era inacceptabilă chiar şi pentru 
acest parlament, şi a trebuit să se renunţe la ea. S-a hotărît 
ca parlamentul să aibă dreptul de a anula Carta, cu condiţia 
să se facă cunoscut acest lucru companiei cu un an înainte. 
Sir Charles Wood, fostul ministru de finanţe care nu a dat 
dovadă de prea mult talent în guvernul Russell, şi-a dovedit 
acum capacitatea în Consiliul de control, adică consiliul pen
tru problemele Indiei. Toate reformele propuse s-au redus la 
cîteva schimbări neînsemnate şi puţin eficace în sistemul de 
procedură judiciară şi la ocuparea fără concurs a funcţiilor 
civile şi a posturilor militare care reclamă cunoştinţe de 
specialitate. Dar aceste reforme erau simple pretexte ; esenţa 
bill-ului se reducea la următoarele : remuneraţia preşedintelui 
Consiliului de control, sir Charles Wood, a fost mărită de la 
1 200 la 5 OOO I .st. ; numărul directorilor aleşi de companie a 
fost redus de la 24 la 18 ,  dintre care 6 numiţi de guvern ; 
această întărire a tutelei guvernului nu le-a lezat cu nimic 
demnitatea, dat fiind că remuneraţiile directorilor au crescut 
de la 300 la 900 I.st. ,  iar preşedintele şi vicepreşedintele pri
meau cite 1 OOO 1 .st. Risipa banului public nu s-a oprit aici. 
S-a hotărît ca postul de guvernator general al Indiei şi postul 
de guvernator al Bengalului, ocupate pînă acum de una 
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şi aceeaşi persoană, să fie separate şi totodată să se creeze 
o nouă prezidenţie cu un nou guvernator pentru regiunea 
propriu-zisă a Indului, aflată în subordinea guvernatorului 
general. Fiecare dintre aceşti guvernatori trebuia, bineînţeles, 
să-şi aibă un 'consiliu al său, iar funcţiile în aceste consilii 
erau nişte sinecure grase. Ce fericire pentru India să fie,  în 
sfîrşit, condusă după adevăratele principii ale whigilor I 

Apoi s-a discutat bugetul. Această uimitoare combinaţie 
financiară, ca şi planul de lichidare a datoriei publice, prezen
tat de d-l Gladstone, a fost atît de amănunţit analizată de ziarul 
, ,Tribune" ,  încît nu mai este nevoie să facem din nou o ex
punere amplă. O bună parte din acest proiect era împrumutdt 
din bugetul lui Disraeli, care, la timpul său, provocase indig
narea virtuosului Gladstone ; ambele bugete prevedeau re
ducerea taxei vamale la ceai şi extinderea impozitului direct. 
Unele dintre cele mai importante măsuri prevăzute în buget 
i-au fost impuse marelui financiar după ce contrapropunerile 
lui au căzut în repetate rînduri în parlament : de pildă des
fiinţarea impozitului pe anunţurile de ziar şi extinderea im
pozitului pe succesiuni asupra proprietăţii funciare. A trebuit 
să se renunţe la proiectul de reformă a sistemului patentelor, 
revizuit de cîteva ori în timpul dezbaterilor. In cursul dezba
terilor, bugetul, întocmit cu pretenţia de a reprezenta un sistem 
închegat, s-a transformat într-un fel de mixtum compositum * 
amorf, reprezentînd capitole fără importanţă şi nelegate între 
ele, care n-a meritat nici a suta parte din timpul pierdut cu 
discutarea lui. 

'In ceea ce priveşte reducerea datoriei publice, Gladstone 
a suferit un fiasco şi mai mare. Planul său, întocmit cu pre
tenţii şi mai mari decît bugetul, s-a redus la emiterea unor 
bonuri de tezaur de 2 1;2°/o, în loc de obligaţii de tezaur de 1 0/o, 
l a  care publicul pierdea 1 1;2°/o din suma totală. Potrivit acestui 
plan trebuia să se răscumpere, spre marea nemulţumire a 
publicului, toate obligaţiile de tezaur aflate în circulaţie, pre
cum şi obligaţiile Companiei Mărilor sudului 21 în valoare 
de 8 OOO OOO ; el a dus de asemenea la eşuarea completă a 
operaţiei cu bonurile de tezaur, pe care nimeni n-a mai vrut 
să le accepte. Ca urmare a acestor măsuri remarcabile, 
d-l Gladstone a avut satisfacţia să vadă că la 1 aprilie 1 854 
fondul disponibil al trezoreriei a scăzut în timp de un an de 

* - amestecătură. - Nota trad. 
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la 7 800 OOO 1. st. la 2 800 OOO 1. st., reducînd astfel, tocmai în 
ajun de război, cu 5 OOO OOO I .st. fondul disponibil al trezo
reriei statului. Şi toate acestea s-au întîmplat deşi, după cum 
reiese din corespondenţa secretă a lui sir H. Seymour, încă 
cu un an înainte guvernul trebuia să ştie că un război cu Rusia 
era inevitabil. 

Noul bill cu privire la relaţiile dintre landlorzii şi arendaşii 
din Irlanda 28, propus de toryul Napier încă în timpul guvernului 
lordului Derby, a trecut prin Camera comunelor cu asentimen
tul, cel puţin aşa se p ărea, al guvernului , dar Camera lorzilor 
l-a respins, şi la 9 august Aberdeen şi-a exprimat satisfacţia 
faţă de acest rezultat. Bill-ul cu privire la deportări 29, bill-ul 
cu privire la navigaţie şi alte bill-uri devenite legi au fost 
moştenite de la guvernul Derby. Bill-ul cu privire la reformd 
parlamentară, la reforma învăţămîntului public şi aproape 
toate bill-urile cu privire la reforma judecătorească au trebuit 
să fie amînate. Probabil că whigii englezi ar considera o 
nenorocire pentru ei ca vreuna din măsurile lor să n-aibă 
această soartă. Singurul bill care a fost adoptat şi care poate 
fi socotit pe drept cuvînt ca aparţinînd acestui guvern este 
marele act cu privire la birjari, dar şi acesta a trebuit să fie 
modificat a doua zi după votarea lui din pricina revoltei gene
rale a birjarilor. „Toate talentele" nu s-au priceput să facă 
aplicabil nici măcar regulamentul cu privire la birjari. 

La 20 august 1 853, Palmerston a închis sesiunea parla
mentului, încredinţîndu-1 că poporul poate fi liniştit în ceea 
ce priveşte dificultăţile din Orient ; Principatele dunărene 
vor fi evacuate, pentru aceasta stau chezăşie „încrederea sa 
în onoarea şi caracterul împăratului Rusiei, care-l vor deter
mina pe acesta să-şi retragă trupele din Principatele dună
rene ! "  La 3 decembrie s-a aflat că flota turcă a fost distrusă 
de ruşi la Sinope. La 12 decembrie cele patru puteri au trimis 
la Constantinopol o notă în care, de fapt, cereau Porţii con
cesii mult mai mari decît prevedea chiar nota trimisă înainte 
de Conferinţa de la Viena 30• La 14 decembrie guvernul en
glez a telegrafiat la Viena că nu consideră evenimentele de 
la Sinope o piedică pentru continuarea tratativelor. Palmer
ston a fost întru totul de acord cu aceasta, dar a doua zi şi-a 
dat demisia - oficial din pricina unor divergenţe în legătură 
cu bill-ul cu privire la reforma parlamentară propus de 
Russell, în realitate pentru a face opinia publică să creadă 
că a demisionat din motive de politică externă şi de politica 
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în problema războiului. După ce şi-a atins scopul, a reintrat 
în �uvern peste cîteva zile, evitînd astfel orice explicaţii ne-
plăcute în parlament. . 

In 1854, reprezentaţia a început cu demisia d-lui Sadleir, 
unul dintre adjuncţii ministrului de finanţe, care era totodată 
samsarul guvernamental al brigăzii irlandeze. Afacerile scan
daloase demascate într-un tribunal irlandez au lipsit guvernul 
de unul din talentele lui. Apoi au fost date în vileag noi afa
ceri scandaloase. D-l Gladstone, virtuosul Gladstone, a încer
cat să plaseze în postul de guvernator al Australiei pe una 
dintre rudele sale, un oarecare Lawley, secretarul său particu
lar, cunoscut doar ca jucător pasionat la curse şi la bursă, 
dar, din fericire, planul a căzut foarte curînd. Acelaşi Glad
stone s-a văzut la doi paşi de păcat şi din pricina unui oare
care O'Flaherty, un subaltern al său, plasat în acest post de 
el , care a dispărut cu o sumă considerabilă din fondurile statu
lui . Un alt individ, pe nume Hayward, care a scris un pamflet 
voluminos, lipsit de orice valoare literară şi ştiinţifică, împo
triva lui Disraeli, a primit pentru aceasta ca recompensă de 
la Gladstone o funcţie în consiliul de patronaj al săracilor. 

Parlamentul şi-a reluat lucrările la începutul lunii februa· 
rie.  La 6 februarie Palmerston a anunţat că va prezenta un 
bill cu privire la crearea miliţiei în Irlanda şi Scoţia ; dar cînd 
la 27 martie războiul a fost realmente declarat, el a conside
rat de datoria sa să nu prezinte bill-ul pînă la sfîrşitul lunii 
iunie. La 13 februarie Russell şi-a prezentat bill-ul său cu pri
vire la reforma parlamentară numai pentru ca după zece săptă
mîni să-l retragă, „cu lacrimi în ochi" , tot pe motivul decla
rării războiului. In martie Gladstone a prezentat bugetul său, 
cerînd doar „suma care ar fi necesară pentru a aduce înapoi 
pe cei 25 OOO de soldaţi care sînt pe punctul de a părăsi ţăr
.murile britanice" .  Mulţumită colegilor săi, el a scăpat acum 
de această grijă. Intre timp, ţarul, dînd publicităţii corespon
denţa secretă 31, a silit guvernele Franţei şi Angliei să declare 
război. Din această corespondenţă secretă, care începe cu de
ipeşa lui Russell din 1 1  ianuarie 1 853, reieşea că, încă din 
acea perioadă, miniştrii englezi erau bine informaţi asupra 
intenţiilor agresive ale Rusiei. Toate afirmaţiile lor cu privire 
la onoarea şi caracterul lui Nicolaie, la politica moderată şi 
iubitoare de pace a Rusiei apăreau acum ca nişte născociri 
neruşinate, scornite numai pentru a-l induce în eroare pe 
John Bull. 
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La 7 aprilie lordul Grey, simţind o puternică vocaţie pen
tru postul de ministru de război, ca să distrugă disciplina în 
armată tot aşa cum reuşise, atunci cînd se afla în fruntea 
coloniilor, să submineze autoritatea imperiului britanic în 
aproape toate coloniile, s-a pornit să ţină o serie de filipice 
împotriva actualei organizări a ministerului de război. El a 
cerut unificarea tuturor departamentelor militare sub con
ducerea unui singur ministru de război. Acest discurs a ofe
rit miniştrilor prilejul de a crea in iunie, prin separarea minis
terului de război de ministerul coloniilor, un nou post, şi 
anume postul de ministru de război. Astfel situaţia a rămas 
tot atît de proastă ca şi mai înainte, cu singura deosebire că 
a mai apărut o nouă funcţie cu o nouă remuneraţie.  Exami
nînd activitatea parlamentului din cursul acestei sesiuni, pu
tem trage următoarele concluzii : au fost prezentate 7 bill-uri 
importante : 3 dintre ele, şi anume bill-ul care prevedea modi
ficarea legii cu privire la trimiterea la urmă a săracilor 32, 
bill-ul cu privire la învăţămîntul public în Scoţia şi bill-ul 
cu privire la modificarea textului jurămîntului depus în parla
ment 33 - variantă a bill-ului cu privire la drepturile evreilor 
- au fost respinse ; alte 3, şi anume : bill-ul cu privire la 
preîntîmpinarea corupţiei în alegeri, bill-ul cu privire la re
organizarea aparatului administrativ şi bill-ul cu privire la 
reforma parlamentară, au fost retrase ; un singur bill, şi anume 
cel cu privire la reforma universităţii Oxford, a fost adop
tat, dar şi acesta într-o formă complet modificată. 

Nu mai este nevoie să vorbim aici despre felul cum este 
dus războiul, despre eforturile diplomatice ale coaliţiei, toate 
acestea fiind proaspete în memoria oricui. Parlamentul, ale 
cărui lucrări au fost întrerupte la 12 august anul trecut, s-3 
întrunit din nou în decembrie pentru a vota în grabă două 
măsuri care nu sufereau amînare : bill-ul cu privire la legiunea 
străină şi bill-ul prin care membrii miliţiei ca atare se puteau 
angaja ca voluntari pentru serviciul militar în afara graniţe
lor ţării. Aceste două bill-uri au rămas pînă în ziua de astăzi 
pe hîrtie. Intre timp s-au primit ştiri despre situaţia dezastruoasă 
a armatei britanice în Crimeea. Aceasta a provocat indignarea 
opiniei publice ; faptele erau flagrante şi incontestabile ; 
miniştrii au trebuit să se gîndească la demisie. Parlamentul 
s-a întrunit în ianuarie, Roebuck a anunţat că va prezenta o 
moţiune, lordul John Russell a dispărut subit şi, în urma unor 
dezbateri de numai cîteva zile, „toate talentele" ,  suferind o 
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înfrîngere fără precedent în istoria parlamentară, au fost 
răsturnate. 

Marea Britanie se poate făli cu multe guverne incapabile, 
dar unul mai incapabil, mai neputincios şi mai nesăţios şi 
totodată mai înfumurat ca guvernul „tuturor talentelor" n-a 
existat niciodată. Acest guvern a început cu o lăudăroşenie 
fără margini, şi-a petrecut timpul în dispute mărunte, a sufe
rit înfrîngeri şi a sfîrşit în modul cel mai ruşinos cu putinţă. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 1 februarie 1855 

Publicat ca articol de fond în 
ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 321 din 23 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleza 
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In legătură cu criza de guvern 

Londra, 2 februarie. Aseară, după ce Palmerston a anunţat 
oficial demisia guvernului, Camera comunelor şi-a amînat din 
nou şedinţa. 

La această înmormîntare a „guvernului tuturor talentelor" 
Aberdeen a rostit în Camera lorzilor un discurs funebru. El 
a arătat că a fost împotriva moţiunii lui Roebuck nu pentru 
că guvernul său s-ar teme de o anchetă, ci pentru că moţiunea 
încalcă constituţia. Aberdeen a evitat totuşi să ilustreze cu 
exemple din istorie această afirmaţie, aşa cum a făcut priete
nul său Sidney Herbert, care a interpelat Camera comunelor 
dacă are de gînd să imite Directoratul francez ( înfiinţat în 
1795) , care a trimis comisari pentru a-l aresta pe Dumouriez 
- comisari pe care, după cum se ştie, Dumouriez îi extrădase 
Austriei în 1793 34• Thanul scoţian se abţine să etaleze o 
asemenea erudiţie. Guvernul său, ne încredinţează Aberdeen, 
nu ar avea decît de cîştigat dacă s-ar numi o comisie de an
chetă. El merge mai departe şi anticipează rezultatul anche
tei, tămîindu-se pe sine şi pe colegii săi, mai întîi pe ministrul 
de război, pe urmă pe lordul trezorier şi pe ministrul marinei 
şi, în sfîrşit, pe ministrul afacerilor externe. Fiecare, în postul 
pe care l-a deţinut, a fost mare, a fost un talent. In ceea ce 
priveşte situaţia militară a Angliei, e drept că starea armatei 
din Crimeea este grea, Bonaparte însă a informat Europa că 
armata franceză numără 581 OOO de oameni şi în plus el a mai 
chemat sub arme încă 140 OOO de oameni. Sardinia a pus la 
dispoziţia lordului Raglan 15 OOO de soldaţi excelent instruiţi. 
In cazul că tratativele de pace de la Viena ar eşua, ne este 
asigurat ajutorul unei mari puteri militare care dispune de o 
armată de 500 OOO de oameni. 

Oricum, thanul scoţian nu suferă de boala renumitului 
economist şi istoric Sismondi, care, după cum recunoştea el 
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însuşi, cu un ochi vedea totul în negru. Aberdeen vede cu 
amîndoi ochii totul în roz. Astfel, el  vede în momentul de 
faţă în toate districtele Angliei o stare înfloritoare, în timp 
ce negustorii, fabricanţii şi muncitorii susţin că trec printr-o 
grea criză comercială. Din sarea atică, pe care încă lordul 
Byron 35 a relevat-o la thanul scoţian, Aberdeen presară puţin 
asupra adversarului său, lordul Derby : 

„Stimaţi lorzi I Ţara are acum nevoie de un guvern puternic. Pe ce 
cale poate fi creat acesta nu eu sînt în măsură să indic. Au circulat zvo
nuri persistente că lordul Derby ar fi primit ordin de la maiestatea-sa 
să-şi asume formarea guvernului. Dar, văzîndu-1 pe lordul Derby la locul 
său obişnuit, presupun că nu este aşa şi că zvonurile răspîndite sînt 
fals eu. 

Pentru a înţelege rafinamentul atic al acestei declaraţii ,  
e necesar să reproducem răspunsul lordului Derby. 

„Nobilul conte Aberdeen subestimează sursa informaţiilor sale. Nu 
din zvonuri a aflat Aberdeen, ci el însuşi• (Derby) „i-a comunicat per
sonal, înainte de a se duce la Camera lorzilor, propunerea reginei. Refe
rindu-se la zvonurile care, chipurile, l-au determinat pe nobilul conte 
să creadă că el „(Derbyr a avut o întrevedere cu maiestatea-sa, nobilul 
conte n-a făcut decît să folosească o figură retorică din teama sa obiş
nuită de a nu exagera şi din dorinţa de a prezenta în mod nepărtinitor 
fiecare detaliu al cauzei apărate de el·. 

Cu acest prilej Derby a mai declarat că, dată fiind starea 
actuală a partidelor şi situaţia existentă în Camera comunelor, 
nu-şi poate asuma formarea guvernului. 

Declaraţiile ministrului de război, ducele de Newcastle, 
şi tabloul relaţiilor care domnesc în sinul „familiei armo
nioase" ,  schiţat de el, au făcut ca atît războiul Crimeii cît şi 
criza de guvern să nu se mai afle în centrul atenţiei publicului 
prezent în Camera lorzilor şi a nobililor pairs. Explicaţia dată 
de lordul John Russell în Camera comunelor, spune ducele 
de Newcastle, îl sileşte să se pronunţe asupra poziţiei pe care 
a avut-o în guvernul răstunat. Expunerea lui Russell n-a fost 
nici completă, nici sinceră. Russell a prezentat lucrurile în 
aşa fel ca şi cum, la separarea ministerului de război de 
ministerul coloniilor, numai cu greu a consimţit, cedînd „do
rinţei fierbinţi " a ducelui de Newcastle, la numirea acestuia 
în postul de ministru de război. De fapt, cînd această separare 
a fost hotărîtă în consiliul de miniştri, el (Newcastle) a decla
rat : „personal sînt gata să primesc oricare din cele două 
ministere, sau nici unul " .  El nu-şi aminteşte ca Russell să-şi 
fi exprimat dorinţa de a încredinţa lordului Palmerston mi-
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nisterul de război, îşi aminteşte însă că la un moment dat 
Russell însuşi era gata să preia conducerea acestui minister. 
El (Newcastle) nu s-a gîndit niciodată să-i stea în cale şi a 
preluat ministerul de război cu conştiinţa clară că în caz de 
reuşită nu lui i se vor atribui meritele, iar în caz de nereuşită 
toate reproşurile îi vor fi adresate lui. A socotit însă de dato
ria lui să nu dezerteze din acest post ingrat, care implică pri
mejdii şi dificultăţi. Unii numeau aceasta „înfumurareu , lor
dul Russell o numea cu o distincţie protectoare „lăudabila 
sa ambiţie" .  In mod intenţionat, lordul Russell a tăinuit Came
rei comunelor următorul pasaj dintr-o scrisoare a lui Aberdeen 
către nobilul lord : 

„Am făcut cunoscut ducelui de Newcastle şi lui Sidney Herbert con
ţinutul scrisorii dv. După cum era de aşteptat, ambii au stăruit ca, în 
ceea ce priveşte posturile lor, să fie luate măsuri care să servească cel 
mai bine interesele generale#. 

Cu acest prilej , el (Newcastle) i-a mai declarat şi verbal 
contelui Aberdeen următoarele : 

„Nu-i oferiţi lordului Russell un pretext pentru a ieşi din guvern. 
Nu vă opuneţi cu nici un chip dorinţei sale de a mă îndepărta din funcţie. 
Purtaţi-vă cu mine aşa cum o reclamă interesele generale#. 

In Camera comunelor, a spus Newcastle, lordul John 
Russell a făcut aluzie în mod misterios la greşelile pe care 
el le-a semnalat în scrisoarea către Aberdeen, dar a evitat ;să 
dea citire pasajelor respective. Prima se referă la faptul 

'
că 

Regimentul 97 nu a fost trimis din Atena în Crimeea, ministrul 
de externe însă a socotit inadmisibilă şi periculoasă retrage
rea trupelor engleze din Atena. In ceea ce priveşte a doua 
greşeală a sa, şi anume că nu a trimis 3 OOO de recruţi, lordul 
Raglan s-a împotrivit să i se mai trimită şi pe viitor soldaţi 
atît de tineri şi neobişnuiţi cu disciplina. In afară de aceasta, 
în acel moment vasele de transport lipseau cu desăvîrşire. 
Aceste două pretinse greşeli erau tot ce a putut născoci 
Russell, care se recrea împreună cu colegii săi în staţiuni 
balneare, în timp ce el (Newcastle) nu s-a clintit în tot cursul 
anului 1 854 de l. postul său, muncind din greu. De altfel, 
Russell însuşi i-a scris la 8 octombrie în legătură cu aceste 
„greşeli u : „Aţi făcut tot ce era cu putinţă, şi eu sînt plin df 
speranţe în ceea ce priveşte succesul u . 

Aberdeen, a spus Newcastle, a prezentat totuşi consiliului 
de miniştri propunerea lui Russell referitoare la schimbarea 
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unor miniştri. Această propunere a fost însă respinsă în una
nimitate. La 13 decembrie el (Newcastle) a rostit în Camera 
lorzilor un amplu discurs în apărarea ministeriatului său ; la 
16 decembrie Russell i-a declarat lui Aberdeen că şi-a schim
bat punctul de vedere şi că a renunţat la intenţia sa de a-i 
schimba pe unii miniştri. Cu excepţia a două cazuri, Russell 
nu a făcut niciodată propuneri concrete de reforme în ceea ce 
priveşte administraţia militară. Cu trei zile înaintea demisiei 
sale şi a moţiunii lui Roebuck a avut loc o şedinţă a consiliu
lui de miniştri. Russell a propus să se dea un caracter oficial, 
formal consfătuirilor şefilor tuturor departamentelor militare, 
consfătuiri care de cîtva timp se ţineau în cabinetul ministru
lui de război. Propunerea sa a fost adoptată. Curînd după 
aceea Russell a trimis un proiect în scris, care, în afara pro
punerii deja adoptate de consiliul de miniştri, mai cuprindea 
încă două propuneri : 1) de a se înfiinţa un consiliu suprem, 
în frunte cu ministrul de război, în care să intre şi direcţia 
artileriei şi care să controleze întreaga administraţie civilă a 
armatei ; 2) de a se numi în acest consiliu suprem, în afara 
şefilor departamentelor militare, doi ofiţeri superiori. Russell 
a declarat în Camera comunelor că a avut toate temeiurile 
să creadă că „propunerile sale scrise" vor fi respinse. Aceasta 
nu corespundea realităţii. Prima propunere a fost acceptată 
de ducele de Newcastle ; a doua propunere a fost respinsă, 
printre altele, pentru că „intendanlul general " pe care Russell 
îl propunea în consiliul suprem era de ani de zile o figură 
legendară şi nici nu mai exista în armata engleză. Aşadar, 
Russell n-a făcut niciodată o propunere care să nu fi fost 
primită. De altfel, el (Newcastle) i-a declarat încă la 23 ianuarie 
contelui Aberdeen că, oricare ar fi hotărîrea parlamentului 
- pentru sau împotriva guvernului -, el tot va demisiona. 
N-ar vrea însă să se creeze impresia că a fugit înainte ca 
parlamentul să se fi  pronunţat. 

Lordul John Russell, a cărui viaţă întreagă, după cum 
spune bătrînul Cobbett, n-a fost decît un şir de „false pretexte 
pentru viaţă" ,  a sucombat, după cum reiese din discursul 
ducelui de Newcastle, tot sub un fals pretext. 

Scris de K. Marx la 2 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 59 din 5 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Căderea guvernului Aberdeen 

Londra, vineri 2 februarie 1855 

Niciodată încă în analele organelor reprezentative nu s-a 
văzut o cădere atît de ruşinoasă ca aceea a celebrului guvern 
al „tuturor talentelor" din Anglia. Oricărui guvern i se poate 
întîmpla să fie pus în minoritate, dar să fie înfrînt cu o ma
joritate de 305 voturi faţă de 148, adică mai mult de doua 
treimi, şi încă într-o adunare cum este Camera comunelor 
din Marea Britanie, - cu aceasta nu s-a putut lăuda decît 
pleiada de capete geniale conduse de ce cher * Aberdeen. 

Nu încape îndoială că, de îndată ce s-a întrunit parlamen
tul, guvenul a înţeles că zilele îi sînt numărate. lntîmplările 
scandaloase din Crimeea, pieirea unei armate întregi, ne
putinţa tuturor organelor şi persoanelor care au luat parte la 
conducerea războiului, indignarea care a cuprins ţara, alimen
tată de atacurile ziarului „Times" , hotărîrea fermă a lui John 
Bull de a descoperi, în sfîrşit, cine este vinovat de cele întîm
plate sau cel puţin de a-şi vărsa asupra cuiva minia - toat� 
acestea trebuiau să-i arate guvernului că i-a sunat ceasul . 

Deodată au fost anunţate numeroase interpelări şi moţiuni 
care constituiau o ameninţare pentru guvern ; deosebit de 
ameninţătoare a fost propunerea lui Roebuck de a se crea o 
comisie care să stabilească modul în care a fost dus războiul 
şi să cerceteze activitatea tuturor celor mai mult sau mai 
puţin răspunzător.. de conducerea lui. Aceasta a dus brusc la 
un deznodămînt. Simţul său politic l-a făcut imediat pe lordul 
John Russell să-şi dea seama că moţiunea lui Roebuck va fi 
adoptată în ciuda votului minorităţilor 36 ; şi un om de stat 
ca el, care se poate mîndri că nu numără atîţia ani de cite 
ori a rămas în minoritate, nu-şi putea permite ca şi de data 
aceasta majoritatea voturilor să fie împotriva lui. De aceea 

* - drăguţul de. - Nota trad. 

5 - Marx-Engels - Opere voi. 11  
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lordul John Russell, cu laşitatea şi josnicia care îi sînt carac
teristice, însuşiri pe care de-a lungul întregii sale cariere le-\ 
ascuns sub masca unei limbuţii pline de importanţă şi a unei 
înfumurări înnăscute, a considerat că „cea mai bună latură 
a vitejiei este prudenţa" * şi a şters-o din postul lui fără a-şi 
preveni colegii. Deşi Russell este un om de care te poţi lipsi 
foarte uşor, se pare totuşi că „toate talentele" au fost de-a 
dreptul consternate de plecarea lui neaşteptată. Presa engleză 
l-a condamnat în mod unanim pe micul om de stat, dar ce 
importanţă putea să  aibă acest lucru ? întreaga presă şi toate 
condamnările ei nu puteau pune capăt haosului care domnea 
în guvern. Şi într-un moment de asemenea dezorganizare, 
cind ducele de Newcastle îşi dăduse demisia din postul de 
ministru de război şi lordul Palmerston nu-l luase încă în pri
mire, guvernul a trebuit să facă faţă formidabilei moţiuni a 
d-lui Roebuck. 

D-l Roebuck, un mic avocat, ar fi fost un whig tot atît de 
mic, de amuzant şi de inofensiv ca şi lordul John Russell dacă 
ar fi fost mai norocos în cariera sa parlamentară. Dar acest 
ci-devant ** avocat fără practică, actualmente flecar parlamen
tar, n-a izbutit, cu toată energia şi abilitatea sa, să adune un 
capital politic cit de cit însemnat. Deşi a jucat întotdeaunl 
rolul unui fel de agent secret şi de încredere al oricărui gu
vern whig, el n-a ajuns niciodată într-o situaţie care să-i 
asigure un „post" ,  scopul suprem al tuturor liberalilor brita
nici. Inşelat în speranţele sale cele mai bune, subapreciat 
de propriul său partid, zeflemisit de adversarii săi, amicul 
Roebuck şi-a simţit sufletul umplîndu-i-se de amărăciune şi 
a devenit încetul cu încetul j avra cea mai invidioasă, mai 
răutăcioasă, mai nesuferită şi mai enervantă care a lătrat 
vreodată în parlament. ln această calitate, fără a pretinde 
nici măcar dreptul la recunoştinţa sau respectul cuiva, el i-a 
servit pe rînd pe toţi cei care au ştiut să-l folosească în pro
priile lor scopuri. Dar nimeni n-a ştiut să-l folosească mdi 
bine decit vechiul nostru prieten Palmerston, care la 26 ia
nuarie l-a pus din nou să-i facă jocul. 

Moţiunea d-lui Roebuck, în sine, cu greu putea avea un 
sens într-o adunare ca cea a Camerei comunelor din Anglia. 
Este îndeobşte cunoscut cu cită nepricepere, indolenţă şi 
încetineală ucigătoare lucrează comisiile Camerei comunelor ; 

* Această expresie este luată din piesa lui Shakespeare „Henric 
al IV-lea• (partea I, actul V, scena a 4-a). - Nota red. 

** - fost. - Nota trad. 
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dacă o cercetare a felului în care a fost condus actualul război, 
făcută de o asemenea comisie, ar putea avea în genere un 
rezultat, în nici un caz însă nu ar avea un folos practic, 
deoarece rezultatele ei ar veni cu multe luni mai tîrziu decît 
ar fi necesar. Numai într-o adunare revoluţionară dictatorială 
cum a fost Convenţia naţională din 1793 în Franţa asemenea 
comisii pot da rezultate pozitive. In asemenea cazuri, însă, 
însuşi guvernul nu reprezintă altceva decît o comisie de acest 
fel ; membrii lui sînt chiar împuterniciţii adunării, şi, de aceea, 
într-o asemenea adunare moţiuni de felul acesta ar fi de pri
sos. Totuşi d-l Sidney Herbert nu a greşit întru totul cînd a 
arătat că moţiunea (fireşte, fără nici o intenţie din partea 
d-lui Roebuck) are un caracter oarecum neconstituţional şi 
cînd a întrebat, cu cunoaşterea precisă a faptelor istorice 
care-l caracterizează, dacă nu cumva Camera comunelor in
tenţionează să trimită comisari în Crimeea tot aşa cum a tri
mis Directoratul (sic I) comisari la generalul Dumouriez. Re
marcăm că aceeaşi cronologie exactă care susţine că Directo
ratul (instituit în 1795) a trimis comisari la Dumouriez, pe 
care acest general îi arestase şi-i predase Austriei încă în 
1793, este şi o ilustrare vie a confundării evenimentelor în 
timp şi spaţiu care domneşte în toate acţiunile d-lui Sidney 
Herbert şi ale colegilor săi. In ceea ce priveşte moţiunea d-lui 

Roebuck, caracterul ei neconstituţional, menţionat mai sus, a 
oferit multor candidaţi la diferite posturi un pretext să nu o 
voteze, lăsîndu-şi astfel deschis drumul pentru participarea 
la orice combinaţie posibilă. Şi totuşi împotriva guvernului 
a votat o majoritate zdrobitoare I 

Ceea ce a caracterizat în mod deosebit dezbaterile au fost 
disputele dintre diferitele departamente. Fiecare departament 
a încercat să arunce vina asupra celuilalt. Sidney Herbert, 
secretar al ministerului de război, afirma că toată vina o 
poartă serviciul de transporturi ; Berna! Osborne, secretar al 
amiralităţii, declara că sistemul vicios şi putred folosit de 
şeful înaltului comandament de la Londra este cauza tuturor 
relelor ; amiralul Berkeley, unul dintre lorzii amiralităţii, i-a 
dat să înţeleagă destul de transparent d-lui Herbert că trebuie 
să vadă mai întîi bîrna din ochiul lui etc. Schimburi similare 
de amabilităţi au avut loc şi în Camera lorzilor între ducele 
de Newcastle, ministru de război, şi vicontele Hardinge, co
mandant suprem. Este drept că situaţia d-lui Herbert a deve
nit extrem de dificilă din pricina lordului John Russell, care, 
explicînd cauzele demisiei sale, a recunoscut că toate infor-

5* 
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maţiile cu pnvHe la starea armatei din Crimeea apărute în 
presă erau în fond juste şi că situaţia trupelor era , ,îngrozi
toare şi insuportabilă u .  Aşadar, ce altceva i-a rămas lui Sidney 
Herbert de făcut decît să recunoască faptele fără să crîcnească 
şi să se justifice , aducînd o serie de argumente extrem de 
stîngace şi în parte neîntemeiate. El a fost nevoit să  re
cunoască şi mai categoric completa incapacitate şi dezorgani
zare a departamentului de război. Am reuşit relativ uşor, a 
spus Herbert, să trimitem la Balaklava, la o distanţă de 3 OOO 
de mile, 240 OOO de tone de provizii de tot felul şi o nume
roasă armată (urmează o dare de seamă însufleţită în care 
înşiră tot echipamentul, toate corturile, proviziile, ba chiar şi 
obiectele de lux trimise armatei din belşug) . Dar vai I De 
toate acestea era nevoie nu la Balaklava, ci la un punct aflat 
la o distanţă de 6 mile de ţărm. Transportarea tuturor pro
viziilor la o distanţă de 3 OOO de mile a fost posibilă, dar la 
o distanţă de 3 006 mile n-a mai fost posibilă ! Faptul că ele 
trebuiau transportate cu 6 mile mai departe a zădărnicit totul. 

Poate că Herbert, prin implorările lui, ar fi trezit oarecare 
compătimire dacă n-ar fi fost discursurile rostite de Layard, 
de Stafford şi de colegul său Gladstone. Primii doi deputaţi 
tocmai se întorseseră dintr-o călătorie în Orient ; ei văzuseră 
cu propriii lor ochi tot ceea ce relatau. Fără să se limiteze 
la o repetare a celor publicate în ziare, ei au venit cu exemple 
de neglijenţă, incapacitate şi proastă administrare, şi situaţia 
jalnică descrisă de ei întrecea cu mult tot ceea ce se ştiuse 
pînă atunci. Cai transportaţi pe vase cu pînze de la Vama 
la Balaklava, fără nici un fel de furaje ; raniţe plimbate de 
cîte 5-6 ori din Crimeea în Bosfor şi înapoi, în timp ce oa
menii mureau de foame, de frig şi de umezeală, lipsiţi de 
îmbrăcămintea care se afla în aceste raniţe ; „convalescenţi" 
atît de slabi , încît nu se puteau ţine pe picioare, trimişi înapoi 
pe front în Crimeea ; bolnavi şi răniţi lăsaţi în voia soartei, 
într-o mizerie cumplită, la Skutari, Balaklava şi pe vasele de 
transport, fără să se îngrijească cineva de ei, - toate acestea 
alcătuiau un tablou în faţa căruia păleau cu totul descrierile 
„corespondentului nostru u sau relatările primite din Crimeea 
de la persoane particulare. 

Pentru a atenua puternica impresie provocată de aceste 
descrieri trebuia să se recurgă la savanta mulţumire de sine 
a d-lui Gladstone, dar, din nefericire pentru Sidney Herbert, 
Gladstone a retractat tot ceea ce recunoscuseră colegii săi în 
prima seară a dezbaterilor. Herbert a fost întrebat fără încon-
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jur de Roebuck : aţi trimis din Anglia 54 OOO de oameni, acum 
se află sub arme numai 1 4  OOO, ce s-a întîmplat cu ceilalţi 
40 OOO ? Herbert i-a răspuns lui Roebuck amintind doar că o 
parte dintre ei au pierit încă la Gallipoli şi Vama ; el n-a 
pus de loc la îndoială exactitatea datelor generale cu privire 
la cei căzuţi şi scoşi din luptă. Se dovedeşte însă acum că 
Gladstone este mai bine informat decît secretarul ministeru
lui de război : „potrivit ultimelor rapoarte primite de noi" ,  
a declarat el, efectivul real al trupelor nu este de 1 4  OOO, ci 
de 28 200 de oameni, în afară de 3 000-4 OOO de soldaţi din 
infanteria marină şi marinari care fac serviciu pe ţărm. Glad
stone a avut, fireşte, grijă să nu comunice „data ultimelor 
rapoarte" . Avînd însă în vedere obişnuita încetineală cu care 
listele de morţi şi răniţi sînt întocmite în toate serviciile şi 
mai ales la comandamentele brigăzilor, diviziilor şi la statul
major ale armatei, putem presupune că faimoasele rapoarte 
ale d-lui Gladstone sînt datate aproximativ 1 decembrie 1 854 
şi că includ marele număr de oameni care au fost scoşi din 
luptă din pricina vremii proaste şi a surmenajului în cursul 
ultimelor şase săptămîni . Se pare că Gladstone are acum 
aceeaşi încredere oarbă în documentele oficiale pe care el 
se aştepta, la timpul său, s-o aibă opinia publică faţă de 
proiectele sale financiare. 

Nu am de gînd să fac o analiză mai amănunţită a acestor 
dezbateri. In afară de o mulţime de dii minorum gentium *, 
au vorbit Disraeli, apoi Walpole, fost ministru de interne 
tory, şi, în sfîrşit, Palmerston, care a luat „mărinimos" apă
rarea colegilor s ăi calomniaţi. In cursul dezbaterilor, Palmer
ston n-a rostit nici un cuvînt pînă nu s-a convins definitiv ce 
întorsătură vor lua ele. Abia atunci a luat cuvîntul. Zvonurile 
care ajungeau pînă la băncile miniştrilor prin trepăduşii lor, 
starea generală de spirit a Camerei - totul dovedea că în
frîngerea guvernului este inevitabilă, înfrîngere care urma 
să-i distrugă pe colegii săi, dar nu să-l atingă pe el. Deşi 
Palmerston trebuia, evident, să plece o dată cu ceilalţi, el 
era totuşi atît de sigur de poziţia sa, atît de convins că ple
carea colegilor săi îi va fi de folos, încît aproape considera 
că curtoazia îl obligă să-i petreacă cu o plecăciune. Şi de 
această obligaţie s-a achitat rostindu-şi discursul exact 
înaintea votării. 

* - zei tineri în sens figurat - mărimi de mina a doua. - Nota 
I rad. 
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Intr-adevăr, Palmerston a acţionat cu multă dibăcie. Cîşti
gîndu-şi, datorită afacerii Pacifico, reputaţia de „adevărat mi
nistru englezu 37, el a ştiut s-o păstreze în aşa măsură, incit, 
în ciuda celor mai uluitoare demascări, John Bull se considera 
întotdeauna vîndut unei puteri străine de îndată ce Palmerston 
părăsea ministerul de extene. Alungat în modul cel mai 
neceremonios cu putinţă din acest post de către lordul John 
Russell, Palmerston, recurgînd la ameninţări, l-a silit pe mi
cul Johny să nu divulge cauzele alungării sale, şi din acel 
moment „adevăratul ministru englez" a stîrnit şi mai mult 
interes ca victimă nevinovată a colegilor săi ambiţioşi şi inca
pabili, ca un om pe care whigii l-au trădat. După căderea 
guvernului Derby, Palmerston a fost numit în postul de mi
nistru de interne, fapt care l-a făcut din nou să apară ca o 
victimă. Ei nu se pot dispensa de acest mare om, pe care îl  
urăsc, dar, întrucît nu vor să-l pună în postul care i se cu
vine, se descotorosesc de el dindu-i o funcţie nedemnă de un 
asemenea geniu. Aşa judeca John Bull şi se mîndrea şi mai 
mult cu Palmerston al său văzînd cum se agită acest adevă
rat ministru englez într-o funcţie secundară : se amestecă în 
treburile judecătorilor de pace, îi hărţuie pe birjari, îi muş
truluieşte pe cei de la serviciul de canalizare, intervine cu 
toată elocinţa sa în legătură cu sistemul patentelor, se înverşu
nează într-o problemă atît de importantă ca aceea a fumului, 
stăruie pentru o centralizare a poliţiei şi se opune înmormîn
tărilor în raza oraşului. Adevărat ministru englez I Ca model 
de comportare, izvor de informaţii, sursă de inspiraţie pentm 
noi măsuri şi reforme i-a servit nesfîrşita serie de scrisori ale 
lui „Paterfamiliasu * din ziarul „Timesu .  Nimeni nu era, fireşte, 
mai mulţumit de aceasta decît Paterfamilias, copia fidelă a 
majorităţii alegătorilor burghezi din Anglia, pentru care Pal
merston devenise un idol. „Iată ce poate face un om mare 
într-o funcţie mică I Care dintre foştii miniştri de interne s-a 
preocupat vreodată de înlăturarea unor asemenea rele ! " E 
drept că  nici reforma cu privire la birjari n-a fost introdusă, 
nici fumul n-a fost înlăturat, cimitirele n-au dispărut din oraş, 
poliţia n-a fost centralizată, într-un cuvînt nici una din aceste 
mari reforme nu a fost înfăptuită, dar vina nu o poartă 
Palmerston, ci colegii săi invidioşi şi obtuzi I Cu timpul agi
taţia şi sîcîiala lui Palmerston au început să fie considerate 
ca o dovadă de mare energie şi activitate. Şi acest om de st.t, 

* - capul familiei. - Nota trad. 
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cel mai nestatornic din cîţi a avut Anglia, care n-a putut nici
odată duce la bun sfîrşit nici tratativele începute, nici vreun 
bill în parlament, acest politician care se agita numai de dra
gul de a se agita şi ale cărui măsuri rămîneau pînă la urmă 
pe hîrtie - acest Palmerston a fost proslăvit ca unicul om pe 
care ţara se putea bizui în momente critice. Adevărul este că 
el însuşi a contribuit mult la această proslăvire. El nu s-a 
mulţumit să fie numai coproprietar al ziarului „Morning 
Post" 38, în care zilnic era prezentat ca viitor salvator al ţării, 
ci a angajat tineri de felul lui Wikoff, care trebuiau să-l ridice 
în slăvi în Franţa şi America ; acum cîteva luni a mituit ziarul 
„Daily News" 39, comunicîndu-i unele rapoarte telegrafice şi 
alte informaţii importante : el avea un cuvînt de spus în aproa
pe toate redacţiile ziarelor londoneze. Proasta conducerea a 
războiului a creat situaţia critică pe care o aştepta Palmerston 
pentru ca, pe ruinele coaliţiei, să se ridice la o culme inacce
sibilă. In acest moment hotărîtor el şi-a asigurat sprijinul ne
condiţionat al ziarului „Times" .  Cum a reuşit s-o facă, la ce 
înţelegere a căzut cu d-l Delane este, fireşte, greu de spus ; 
fapt este că a doua zi după votare toată presa cotidiană lon
doneză, cu excepţia ziarului „Herald" 40, cereau într-un singur 
glas numirea lui Palmerston ca prim-ministru, şi presupunem 
că el a considerat c ă  şi-a atins ţinta strădaniilor sale. Din ne
fericire pentru el, acest adevărat ministru englez o plictisise 
cam des pe regină, şi ea va face tot posibilul pentru a-i dejuca 
planurile. 

Scris de K. Max la 2 februarie 1855 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. ( 316 
din 17 februarie 1855 

Semnat : K a r l  M a r x  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Guvernul răsturnat 

Londra, 3 februarie. La 16 decembrie 1852 primul punct 
din bugetul propus de Disraeli - extinderea impozitelor di
recte, şi în primul rînd a impozitului pe clădiri, - a fost res
pins cu o majoritate de 19 voturi. Guvernul tory a demisionat. 
După o luptă de culise de 10 zile s-a format un guvern de 
coaliţie. El se compunea dintr-o parte a oligarhiei whigilor 
- de data aceasta clanul Grey a fost exclus - din peelişti 
birocraţi, dintr-un amestec de aşa-zişi radicali din Mayfair 41, 
ca Molesworth şi Osborne, în sfirşit din samsarii brigăzii 
irlandeze, Sadleir, Keogh şi Monsell, al căror vot a fost ho
tărîtor la 16 decembrie şi cărora li s-au dat portofolii de im
portanţă secundară. Noul guvern s-a intitulat singur „guver
nul tuturor talentelor" .  In el erau reprezentate într-adevăr 
aproape toate talentele care, de 30 de ani şi mai bine, s-au 
perindat la guvern. „Times" a anunţat formarea „guvernului 
tuturor talentelor" cu umătoarele cuvinte : „Ne aflăm acum 
la începutul împărăţiei politice de o mie de an1 • . Şi într-ade
văr, pentru cercurile conducătoare „împărăţia politică de o 
mie de ani " a început din clipa cînd au descoperit că forma
ţiile lor de partid s-au destrămat, că la baza contradicţiilor 
lor intene stăteau numai capricii şi vanităţi personale şi că 
fricţiunile dintre ei nu mai puteau stîrni interesul naţiunii. 
Guvenul de coaliţie nu reprezenta o fracţiune distinctă. El 
reprezenta „toate talentele" acelei clase care fusese pînă 
atunci la cîrma Angliei. De aceea este important să aruncăm 
o privire retrospectivă asupra activităţii lui. 

După căderea guvernului Derby, parlamentul şi-a amînat 
şedinţele pînă după vacanţa de crăciun. Apoi şi le-a amînat 
din nou pînă după vacanţa de paşti. Abia atunci a început 
adevărata sesiune din 1853, consacrată aproape în întregime 
discutării bugetului propus de Gladstone, a bill-ului lui sir 
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Charles Wood cu privire la India şi a bill-ului lui Young 
cu privire la reglementarea relaţiilor dintre proprietarii fun
ciari şi arendaşii din India. 

Inainte de a prezenta Camerei spre examinare bugetul său, 
Gladstone a anunţat importante operaţii în vederea reduce
rii datoriei publice - atît a celei pe termen scurt cit şi a celei 
consolidate. Operaţia privind datoria pe termen scurt consta 
în aceea că Gladstone a redus dobînda la obligaţiile de tezaur 
de la 1 1/2 pence la 1 pence pe zi şi anume într-un moment 
cînd pe piaţă rata dobînzii era în creştere. Rezultatul acestei 
operaţii a fost că Gladstone a trebuit mai întîi să răscumpere 
obligaţii de tezaur în valoare de 3 OOO OOO, pe care să le emită 
apoi cu o dobîndă mai mare. Şi mai reuşită a fost experienţa 
sa cu enorma datorie publică consolidată. Oficial, scopul său 
era reducerea datoriei. Gladstone a operat atît de abil, incit 
la sfîrşitul anului financiar a fost nevoit să răscumpere at par ' 
de 8 OOO OOO obligaţii ale Companiei Mărilor sudului, care pe 
atunci cotau la bursă numai 85°/o din valoarea nominală. ln 
acelaşi timp Gladstone a lansat la bursă noi hîrtii de valoare, 
inventate de el - bonuri de tezaur. El a fost împuternicit de 
parlament să emită aceste hîrtii pînă la concurenţa sumei de 
30 OOO OOO I. st. Cu greu el a reuşit să plaseze bonuri în sumă 
de 400 OOO I. st. Intr-un cuvînt, operaţiile lui Gladstone în ve
derea reducerii datoriei publice s-au soldat cu creşterea su
mei datoriei consolidate şi cu creşterea dobînzii la datoria 
publică pe termen scurt. 

Bugetul lui Gladstone, fala coaliţiei, consta din elementele 
cele mai eterogene. Unele capitole din buget, ca reducerea 
taxei vamale la ceai, a accizelor {cu singura deosebire că 
Gladstone reducea accizele la săpun, pe cînd Disraeli - pe 
cele la malţ) şi majoritatea impozitelor directe, au fost luate 
d

_
e Gladstone din bugetul predecesorului său. Alte capitole, 

ş1 anume cele mai importante, ca impunerea proprietăţii fun
ciare cu un impozit pe  succesiuni, desfiinţarea impozitului 
pe anunţurile de ziar etc. i-au fost impuse lui Gladstone după 
ce Camera a respins în două rînduri contrapropunerile sale. La 
unele capitole din bugetul său, ca, de pildă, reforma sistemu
lui patentelor, a fost nevoit să renunţe cu totul. Pretinsul 
sistem enciclopedic prezentat de el în Cameră s-a dovedit a 
fi un amestec de capitole eterogene şi contradictorii. Doar un 
capitol din buget, şi anume cel prin care se desfiinţa taxa de 

* - la paritate. - Nota trad. 
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timbru pe suplimentele de ziare, era creaţia lui ; prin aceasta 
„Times" ,  singurul ziar care apărea cu supliment, economisea 
30 000-40 OOO 1.  st. anual. In schimb, Gladstone ţinea cu tot 
dinadinsul să fie menţinută taxa de timbru pe ziare, cîştigîn
du-şi astfel simpatia ziarului „Times", care ar dori să-l vadă 
.şi în noul guvern. Iată înfăptuirile măreţe ale lui Gladstone 
:u care s-a fălit coaliţia pe toată durata sesiunii din 1 853. 

La 30 aprilie 1854 a expirat Carta Companiei Indiilor ori
-entale. Aşadar, relaţiile dintre Anglia şi India trebuiau regle
mentate din nou. Coaliţia a căutat să prelungească Carta 
'Companiei Indiilor orientale pe încă 20 de ani, dar nu a reuşit. 
India nu a mai fost din nou „dată în arendă" pentru decenii 
companiei. Carta mai rămînea în vigoare pînă la „rezilierea" 
ei, lucru pe care parlamentul îl  putea face în orice moment. 
Acest punct, singurul important din legea cu privire la India, 
a fost adoptat împotriva dorinţei guvernului. Abstracţie fă
cînd de cîteva modificări fără importanţă în domeniul proce
durii judiciare în India şi de faptul că unele funcţii civile şi 
posturi militare care reclamă cunoştinţe de specialitate au 
devenit accesibile tuturor acelora care au capacitatea nece
sară, esenţa reformei cu privire la India se reduce propriu-zis 
la  următoarele : remuneraţia ministrului pentru India (Presi
dent of the Board of Control *) cu reşedinţa l a  Londra a crescut 
de la 1 200 la 5 OOO 1. st. anual. Din cei 18 directori ai Compa
niei Indiilor orientale, de acum încolo 6 vor fi numiţi de gu
vern şi numai 1 2  vor fi aleşi de acţionari. Remuneraţia acestor 
directori creşte de la 300 la 900 1. st., iar a celor 2 preşedinţi 
de la 400 l a  1 OOO 1. st. In afară de aceasta, postul de guverna
tor l Bengalului lîmpreună cu colegiul său guvernamental) 
se separă pe viitor de postul de guvernator general al Indiei ; 
in acelaşi timp va lua fiinţă un nou post de guvernator împre
ună cu consiliul său pentru regiunea propriu-zisă a Indului. 
Intreaga reformă cu privire la India a „guvernului tuturor 
talentelor" se reduce la această creştere a apuntamentelor şi 
la crearea de noi sinecure. 

Bill-urile referitoare la relaţiile dintre landlorzii şi aren
daşii din Irlanda, guvernul de coaliţie le-a preluat de la pre
decesorul lui, guvernul tory. El nu putea rămîne în urma pre
decesorului său. Guvernul a propus aceste bill-uri şi cu puţin 
înainte de închiderea sesiunii, după dezbateri care au durat 
1 O luni, a reuşit să le treacă în Camera comunelor sau, mai 
bine zis, a îngăduit să fie votate acolo. Dimpotrivă, în Camera 

* - preşedintele Consiliului de control. - Nota !rad. 
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lorzilor, Aberdeen a consimţit ca aceste bill-uri să fie res
pinse sub pretextul că ele trebuie examinate mai îndeaproape 
şi aduse din nou în discuţie la viitoarea sesiune. � Bill-urile guvernului cu privire la reforma parlamentara, 
la reforma învăţămîntului public, la reforma judecătorească 
etc. au fost amînate, la cererea guvenului, pentru sesiunea 
următoare. Marea operă „a tuturor talentelor" - bill-ul cu 
privire la birjarii din Londra - a căpătat, într-adevăr, putere 
de lege, dar n-a trecut bine pragul parlamentului, că a şi tre
buit să se întoarcă pentru a fi refăcută. Ea se dovedise ina
plicabilă. 

In cele din urmă, la 20 august, sesiunea parlamentului a 
luat sfîrşit. Palmerston a rezumat politica externă a guver
nului în perioada acestei sesiuni în următoarele cuvinte ros
tite la încheierea sesiunii parlamentului : membrii parlamen
tului pot pleca liniştiţi. „Am deplină încredere în onoarea şi 
caracterul împăratului Rusiei " ,  care îşi va retrage de bună
voie trupele din Principatele dunărene. 

In cursul sesiunii din 1853, amestecul oficial al lui Pal
merston în politica externă s-a limitat la această declaraţie, 
la un discurs rostit în parlament cu cîteva zile înainte de în
chiderea Camerei comunelor, în care el a taxat blocarea 
Dunării la braţul Sulina drept o glumă de prost gust a ruşilor, 
şi, în sfîrşit, la mărturisirea pe care a fost silit să o facă în 
şedinţa din 15 aprilie 1853 - cu prilejul aşa-numitei conspi
raţii cu praf de puşcă a lui Kossuth - că, din însărcinarea 
curţilor europene, el va folosi poliţia engleză pentru a-i su
praveghea pe emigranţii politici. 

Scris de K. Marx la 3 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 63 din 1 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Partide şi clici 

Londra, 5 februarie. Durata actualei crize de guvern este 
mai mult sau mai puţin normală, întrucît în Anglia asemenea 
crize se prelungeau în medie 9-10 zile. In celebra operă a 
lui Quetelet „Despre facultăţile omului " •2 te uimeşte faptul 
c. în ţările civilizate poate fi stabilit dinainte cu o precizie 
aproape matematică numărul anual al catastrofelor, al de
lictelor etc. Dimpotrivă, o anumită durată a crizelor de gu
vern din Anglia în diferite perioade ale secolului al XIX-lea 
nu are nimic uimitor, deoarece aici, după cum se ştie, tre
buie întotdeauna să se epuizeze o anumită serie de combinaţii, 
să fie traficat un anumit număr de posturi şi să se paralizeze 
reciproc un anumit număr de intrigi. Neobişnuit este numai 
caracterul combinaţiilor, impuse de data aceasta de descom
punerea vechilor partide. Această descompunere a făcut po
sibilă şi inevitabilă constituirea guvernului de coaliţie care 
a căzut. Casta guvernantă, care în Anglia nu coincide nici
decum cu clasa dominantă, va fi împinsă cînd la o coaliţie, 
cînd la alta, pînă ce se va dovedi definitiv că şi-a pierdut ca
pacitatea de a guverna. După cum se ştie, adepţii lui Derby 
au respins în mod cit se poate de patetic orice coaliţie. 
După ce regina l-a însărcinat pe lordul Derby cu formarea 
unui nou guvern, acesta a păşit de îndată la înjghebarea 
unei coaliţii nu numai cu Palmerston - căruia Disraeli i-a 
declarat deschis, cu prilejul dezbaterii moţiunii lui Roebuck, 
c. votul de blam propus este îndreptat în egală măsură atît 
împotriva ducelui de Newcastle şi Aberdeen, cit şi împo
triva lui însuşi -, ci şi cu Gladstone şi Sidney Herbert, deci 
cu peeliştii, pe care toryi îi urmăresc cu o ură deosebită, 
considerîndu-i adevăraţii vinovaţi de descompunerea parti
dului lor. Russell, însărcinat şi el cu formarea guver
nului, a încercat să facă o coaliţie cu aceiaşi peelişti, a 
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căror prezenţă în vechiul guvern i-a servit drept pretext 
pentru a-şi da demisia şi care în cadrul solemn al unei şe
dinţe a parlamentului i-au demascat minciunile. In sfîrşit, 
dacă Palmerston va reuşi să formeze un guvern al său, acesta 
va fi doar o a doua ediţie, puţin modificată, a vechiului gu
vern de coaliţie. Se prea poate ca clanul Grey al whigilor să  
ia locul clanului Russell al  whigilor ş i  aşa mai departe. Ve
chile partide parlamentare care deţin monopolul guvernării 
ţării nu mai există decît sub forma unor clici, dar aceleaşi 
cauze care au făcut aceste clici neputincioase, lipsindu-le de 
posibilitatea de a forma partide şi de a se delimita, le lipsesc 
şi de posibilitatea de a se uni. De aceea în nici o perioadă 
din istoria parlamentară a Angliei nu întîlnim o asemenea 
fărîmiţare în nenumărate clici neînsemnate şi întîmplă
toare ca în perioada guvernului de coaliţie. Numai două din 
aceste clici sînt importante din punct de vedere numeric : 
adepţii lui Derby şi adepţii lui Russell. Din suita lor face 
parte un grup foarte ramificat de vechi şi puternice familii 
cu o clientelă numeroasă. Dar tocmai numărul lor mare este 
izvorul slăbiciunii atît a adepţilor lui Derby cit şi a adep
ţilor lui Russell. Prea puţini pentru a forma o majoritate par
lamentară independentă, ei sînt în acelaşi timp prea mulţi 
şi numără în rîndurile lor atîţia carierişti ale căror pretenţii 
trebuie satisfăcute, incit nu pot oferi ca recompensă posturi 
importante pentru a-şi asigura suficient sprij in din afară. 
De aceea clicile numericeşte slabe ale adepţilor lui Peel, 
Grey, Palmerston etc. se pretează la formarea de guverne 
de coaliţie. Dar factorul datorită căruia ele pot forma ase
menea guverne - slăbiciunea fiecăreia dintre aceste clici 
- face ca majoritatea lor parlamentară să fie un fapt pur 
întîmplător, care poate fi anihilat în orice zi printr-o înţe
legere fie între adepţii lui Derby şi cei ai lui Russell, fie între 
adepţii lui Derby şi şcoala manchesteriană 43 etc. 

Incercările din ultimul timp de a forma noi combinaţii 
ministeriale prezintă interes şi din alt punct de vedere. In 
toate aceste combinaţii figurau membri ai vechiului guvern. 
In fruntea ultimei combinaţii se află membrul cel mai mar
cant al fostului guvern. Dar, după cum a declarat Palmers
ton însuşi în răspunsul său către Disraeli, nu s-a pronunţat 
oare Camera comunelor, prin adoptarea moţiunii lui Roe
buck, nu numai pentru un vot de blam dat tuturor membri
lor vechii coaliţii, ci şi pentru instituirea unei comisii care să 
cerceteze activitatea lor ? Această comisie nu a fost încă in-
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stituită, cercetările nu au început încă, iar acuzaţii trec din 
nou la cîrma ţării. Dar, dacă parlamentul poate răsturna gu
vernul, guvenul poate dizolva parlamentul. Şi ce influenţă 
poate avea perspectiva unei dizolvări asupra actualului par
lament reiese din declaraţia pe care a făcut-o sir J. Trollope 
în Camera comunelor la 1 martie 1 853 : 

„Există deja - a arătat el - 14 comisii instituite de Cameră dintre 
membrii ei pentru a cerceta cazurile de corupţie din timpul ultimelor 
alegeri parlamentare. Dacă vom continua în felul acesta, în curînd în
tregul parlament se va transforma într-o comisie pentru cercetarea cazu
rilor de corupţie în alegeri. Ba mai mult, numărul deputaţilor acuzaţi 
este atît de mare, incit numărul celor neînvinuiţi nu ajunge pentru a-i 
judeca sau chiar şi numai pentru a-i ancheta•. 

Ar fi cumplit ca încă de la începutul celei de-a treia se
siuni parlamentare să se piardă, din patriotism, locuri atît 
de scump plătite. 

Scris de K. Marx la 5 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 65 din 8 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Două crize 

Londra, 6 februarie. In momentul de faţă, atenţia opmie1 
publice este pe de-a-ntregul absorbită de două crize : criza 
prin care trece armata din Crimeea şi criza de guvern. Prima 
preocupă poporul, cea de-a doua - cluburile şi saloanele. 
Potrivit ultimelor ştiri primite din Crimeea, relatate în culo
rile cele mai sumbre, efectivul armatei engleze s-a redus de 
la 14 OOO la 12 OOO de oameni, şi n-ar fi exclus ca în curînd 
să se ridice asediul Sevastopolului. Intre timp, în Camera 
comunelor sînt dezbătute intrigi de salon. Lordul Russell ş1 
d-l Gladstone perorează iarăşi de-a lungul unei întregi şe
dinţe despre, pentru şi împotriva ieşirii marelui Russell din
tr-un guvern care nu mai există. Nici una dintre părţi nu 
aduce fapte noi, ci continuă să pledeze în favoarea celor 
vechi. Lordul John este propriul său avocat, Gladstone -
avocatul ducelui de Newcastle. Considerentele profunde în 
legătură cu capacitatea acestuia din urmă ca ministru de r.z
boi sînt cu totul deplasate din moment ce armata pe care ar 
trebui să o conducă nu mai există. Pînă şi actuala Cameră a 
comunelor şi-a manifestat nemulţumirea prin binecunoscutul 
mîrîit tradiţional, cînd Gladstone, la sfîrşitul amplului său 
discurs, a spus că „el ar dori ca toate neînţelegerile (dintre 
Russell şi Newcastle) să fie date uitării" .  

Aşadar, nu votul de neîncredere al Camerei, ş i  cu atît mai 
puţin pieirea unei armate engleze, ci simple „neînţelegeri " 
dintre un bătrîn lord şi un tînăr duce - iată la ce se reduce 
criza de guvern. Crimeea nu este decît un pretext pentru in
trigile de s alon. Neînţelegerea dintre guvern şi Camera 
comunelor nici nu merită să fie amintită. Era prea mult pînă 
şi pentru actuala Cameră a comunelor. A căzut Russell, a că
zut Gladstone, şi nu s-a ales nimic din toată şedinţa. 
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Ambelor Camere li s-a comunicat că lordul Palmerston 
a fost însărcinat cu formarea guvernului. El s-a izbit, totuşi, 
de piedici neaşteptate. Lordul Grey a refuzat să-şi asume 
conducerea unui război pe care de la bun început l-a dez
aprobat şi îl dezaprobă şi acum. Aceasta a fost spre fericirea 
armatei, a cărei disciplină de bună seamă el ar fi dis
trus-o, aşa cum, la timpul său, a distrus disciplina în colonii. 
Dar şi Gladstone, Sidney Herbert şi Graham s-au dovedit 
neînduplecaţi. Ei cereau întoarcerea tuturor peeliştilor în 
guvern. Aceşti bărbaţi de stat îşi dau seama că formează o 
clică neînsemnată, care dispune în Camera comunelor de 
aproximativ 32 de voturi. Numai menţinînd laolaltă „marile" 
ei talente, mica clică poate spera să-şi păstreze indepen
denţa. Dacă o parte dintre liderii peeliştilor ar intra în gu
vern, iar o altă parte ar rămîne în afara lui, aceasta ar în
semna dispariţia acestui club de respectabili bărbaţi de stat. 
Intre timp, Palmerston a recurs la măsuri extreme, încercînd 
să se impună parlamentului, unde nu are un partid propriu, 
la fel cum s-a impus reginei. Guvernul său încă nu-i format 
şi el şi ameninţă în „Morning Post " că va face apel la popor 
împotriva parlamentului. El ameninţă că va dizolva Camera 
dacă aceasta va îndrăzni „să nu-i acorde respectul de 'are, 
dincolo de zidurile palatului Westminster, se bucură în rîn
durile poporului " .  Acest „popor" se limitează la ziarele 
care-i aparţin în întregime sau pe jumătate. Acolo unde în 
ultimul timp s-a făcut auzit glasul poporului, de pildă la mi
tingul din Newcastle - pe Tyne - de unde au fost trimise 
parlamentului petiţii în care se cerea punerea sub acuzare 
a guvernului -, Palmerston a fost demascat cu hotărîre ca 
fiind conducătorul secret al răposatei coaliţii. 

Incă cîteva observaţii pentru completarea necrologului 
„guvernului tuturor talentelor" . La 30 noiembrie 1853 au avut 
loc evenimentele de la Sinope ; la 3 decembrie s-a aflat des
pre ele la Constantinopol ; la 12 decembrie, reprezentanţii 
puterilor au trimis Porţii o notă prin care se cerea să se facă 
Rusiei concesii mult mai mari decît prevedea faimoasa notă 
de la Viena ; la 14 decembrie, guvernul englez a telegrafiat 
la Vieµa că evenimentele de la Sinope nu trebuie să între
rupă tratativele de pace de la Viena. Lordul Palmerston a 
participat la şedinţa guvernului în cadrul căreia s-a luat 
această hotărîre. El a aprobat-o, totuşi în ziua următoare a 
ieşit din guvern, sub pretextul că bill-ul lui Russell cu privire 
la reforma parlamentară este în contradicţie cu convingerile 
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sale conservatoare. Adevăratul scop al lui Palmerston era să 
se spele pe mîini, să nu răspundă în faţa publicului pentru 
evenimentele de la Sinope. De îndată ce acest scop a fost 
atins, el s-a întors în guvern. 

La începutul lunii februarie 1854, parlamentul şi-a reluat 
activitatea. I-au fost prezentate documente diplomatice refe
ritoare la complicaţiile din Orient. Cele mai importante do
cumente însă lipseau. Parlamentul le-a primit de la împăra
tul Nicolaie, via * Petersburg, în loc să le primească de la 
miniştrii englezi. Din corespondenţa „secretă şi confidenţia
lă "  44 dată publicităţii la Petersburg, parlamentul uluit şi-a 
dat seama cit se poate de limpede că de-a lungul întregii se
siuni trecute, atît în 1 853 cit şi în 1 854, miniştrii l-au înşelat 
cu bună ştiinţă în problemele de politică externă. Această 
corespondenţă dată publicităţii i-a silit pe miniştri să declare 
război la 27 martie. La 6 februarie, Palmerston anunţase că 
va prezenta un bill cu privire la chemarea sub arme a mili
ţiei în Scoţia şi în Irlanda. Dar, de îndată ce războiul a fost 
declarat, el şi-a amînat prezentarea bill-ului, propunîndu-1 
abia la sfîrşitul lunii iunie. La 13 februarie, Russell şi-a pre
zentat bill-ul său cu privire la reforma parlamentară, amî
nînd cea de-a doua citire a acestuia pînă la sfîrşitul lunii 
aprilie, dar în martie l-a retras, suspinînd patetic ; pentru 
această j ertfă, colegii lui l-au răsplătit dindu-i în locul pos
tului, ca să zicem aşa, de ministru extraordinar fără portofoliu 
şi fără apuntamente, pe care l-a avut pînă alunei, o sinecură 
ministerială remunerată - postul de preşedinte al Consi
liului secret. La 6 martie, marele financiar Gladstone şi-a pre
zentat bugetul. El s-a limitat să ceară dublarea impozite
lor pe venit pe o perioadă de 6 luni. El n-a cerut „decit suma 
care ar fi necesară pentru a aduce înapoi pe cei 25 OOO de sol
daţi care sînt pe punctul de a părăsi Anglia" . De această 
grijă l-a scutit colegul său Newcastle. Incă la 8 mai Glad
stone s-a văzut silit să prezinte un al doilea proiect de buget. 
La 12 aprilie el s-a pronunţat împotriva oricărui împrumut 
de stat, iar la 21 aprilie a propus parlamentului să aprobe un 
împrumut de 6 OOO OOO pentru acoperirea cheltuielilor nece
sitate de nefericita sa experienţă cu conversiunea datoriei 
publice. La 7 aprilie, lordul Grey a rostit un discurs în care 
a arătat lipsurile administraţiei militare engleze. La 2 iunie, 
guvernul a folosit această propunere de reformă la fel cum a 

* - prin. - Nota lrad. 
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folosit reforma cu privire la administrarea Indiei şi reforma 
cu privire la epidemia de holeră, anume creînd un nou post. 
Ministerul de război a fost separat de ministerul colonlilor, 
restul rămînînd ca mai înainte. In cursul acestei sesiuni, rea
lizările guvernului în domeniul legislativ s-au redus la pre
zentarea a şapte bill-uri importante. Trei dintre ele au fost 
respinse : bill-ul care prevedea modificarea legii cu privire 
la trimiterea la urmă a săracilor, bill-ul cu privire la învăţă
mîntul public în Scoţia şi bill-ul cu privire la modificarea 
formulei jurămîntului depus în parlament. Trei bill-uri au 
fost retrase : bill-ul cu privire la preîntîmpinarea corupţiei 
în alegeri, bill-ul cu privire la reorganizarea generală a apa
ratului administrativ şi bill-ul cu privire la reforma parla
mentară. Un singur bill, şi anume cel cu privire la reforma 
Universităţii Oxford, a fost adoptat, dar şi acesta cu amenda
mente atît de numeroase, încît din forma lui iniţială n-a mai 
rămas nimic. Amintirea măreţelor fapte diplomatice şi mili
tare ale guvernului este încă proaspătă. Acesta a fost „gu
vernul tuturor talentelor" .  

Scris de  K.  Marx la 6 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung# 
nr. 67 din 9 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Lupta din Crimeea 

Imediat după bătălia de la Alma şi după marşul aliaţilor 
asupra Balaklavei ne-am exprimat părerea că victoria finală 
în campania din Crimeea va reveni aceleia dintre părţile be
ligerante care va concentra prima forţe proaspete suficiente 
pentru a dobîndi o superioritate atît numerică cit şi calita
tivă asupra inamicului 45• De atunci, situaţia s-a schimbat în 
mare măsură şi multe iluzii au fost spulberate. Dar în tot 
acest timp, între ruşi şi aliaţi a avut loc un fel de întrecere 
în concentrarea de întăriri şi trebuie să recunoaştem că în 
această întrecere ruşii au luat-o înainte. In ciuda mult lău
datelor perfecţionări în domeniul tehnicii şi al mijloacelor de 
transport, pentru armata ruşilor barbari este mult mai uşor 
să străbată 300-500 de mile pe uscat decît pentru armata 
francezilor şi englezilor ultracivilizaţi 2 OOO de mile pe mare, 
mai ales cînd aceştia din urmă neglijează parcă intenţionat 
toate avantajele pe care le oferă înalta lor civilizaţie, în timp 
ce ruşii barbari îşi pot permite să piardă de două ori mai 
mulţi soldaţi decît aliaţii fără să se teamă că-şi vor pierde 
pînă la urmă superioritatea. 

Dar la ce se pot aştepta aliaţii cînd una dintre armatele 
lor - cea britanică -, pierzînd nădejdea de a fi distrusă 
de ruşi, începe să se distrugă singură în mod deliberat, cu 
o perseverenţă sistematică, cu un zel şi o reuşită care depă
şesc toate succesele ei anterioare ? Şi totuşi aşa stau lucru· 
rile. Potrivit informaţiilor primite ,  armata britanică a încetat 
să mai existe ca atare. Din 54 OOO de oameni, sub arme au 
rămas doar cîteva mii, dar şi aceştia mai sînt consideraţi 
„apţi pentru srviciu" numai pentru că nu există locuri în 
spitale, unde să-şi dea sufletul. In ceea ce-i priveşte pe fran
cezi, s-ar putea să mai aibă sub arme aproximativ 50 OOO de 
omeni, deşi iniţial au fost de două ori pe atîţia. In orice caz, 

6 *  
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ei au reuşit să păstreze cel puţin de cinci ori mai mulţi sol
daţi apţi de luptă decît englezii. Dar ce reprezintă 50 OOO sau 
60 OOO de oameni cînd trebuie să rezişti o iarnă întreagă în 
Chersonesul Heraclian, să continui blocada Sevastopolului 
dinspre sud, să aperi tranşeele, iar cu forţele care au mai 
rămas să treci primăvara la ofensivă ? 

In prezent, englezii au încetat să mai trimită întăriri. De 
fapt, se pare că Raglan, care şi-a pierdut orice speranţă de a 
salva armata, nu vrea să mai primească noi întăriri, neştiind 
cu ce să hrănească, unde să încartiruiască şi cum să folo
sească nici măcar oamenii care i-au rămas. Se prea poate 
ca francezii să pregătească noi divizii pentru a fi îmbarcate 
în martie, dar sînt ocupaţi pînă peste cap cu pregătirea unei 
eventuale mari campanii de primăvară pe continent şi există 
sută la sută şanse ca întăririle trimise de ei să fie sau prea 
slabe, sau să ajungă prea tîrziu. Pentru a remedia această 
stare de lucruri s-au luat două măsuri, ambele denotînd to
tala neputinţă a aliaţilor de a preîntîmpina catastrofa spre 
care merge încet, dar sigur armata lor din Crimeea. In pri
mul rînd, pentru a repara enorma greşeală de a fi întreprins 
expediţia din Crimeea cu 4 luni prea tîrziu, ei au comis o 
greşeală incomparabil mai mare trimiţînd acolo în toiul 
iernii, la 4 luni după sosirea propriilor lor trupe în Crimeea, 
cele cîteva rămăşiţe ale armatei turce care mai erau apte de 
luptă. De îndată ce această armată, a cărei forţă şi capaci
tate de luptă fuseseră subminate încă la Şumla, ca urmare 
a neglijenţei, incapacităţii şi corupţiei guvernului turc, va 
debarca în Crimeea, va fi decimată de foame şi frig cu o re
peziciune care va face să pălească pînă şi performanţa mi
nisterului de război al Angliei în acest domeniu. Aşa se va 
întîmpla dacă ruşii vor avea destulă minte să-i lase cîtva 
timp în pace pe turci, fără a-i ataca. In cazul cînd condiţiile 
atmosferice vor permite un atac, turcii vor fi imediat distruşi, 
deşi pe ruşi aceasta îi va costa mai scump şi nu le va oferi 
alt avantaj decît cel moral. 

In afară de aceasta, aliaţii au angajat - altfel nu putem 
spune - 15 OOO - 20 OOO de piemontezi, care urmează 
să completeze rîndurile rărite ale englezilor şi să fie apro
vizionaţi de intendenţa britanică. In 1848 şi 1849, piemonte
zii s-au dovedit a fi soldaţi buni şi viteji. Cum în cea mai 
mare parte sînt munteni, ei au o infanterie care, în mod fi
resc, este mai adecvată chiar decît cea franceză pentru 
acţiuni militare pe un teren accidentat şi pentru lupte în for-
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maţii rărite, iar cavaleriştii recrutaţi din cîmpia Fadului, de 
statură înaltă şi bine proporţionaţi, amintesc de regimentele 
de elită ale cavaleriei engleze. In plus, ei au învăţat multe 
în campaniile aspre din vremea revoluţiei. Fără îndoială, 
aceste două divizii piemonteze se vor dovedi o bună „le
giune străină" în actualul război. Dar ce vor face aceşti flă
căi mărunţi, sprinteni, abili şi iuţi sub comanda unui bătrîn 
rutinar * englez care n-are idee de manevre militare şi nu 
cere soldaţilor săi decît acea tenacitate îndîrjită care a făcut 
faima soldatului britanic şi constituie, totodată, singura sa 
calitate militară ? Ei vor fi plasaţi pe poziţii nepotrivite cu 
modul lor obişnuit de luptă ; vor fi împiedicaţi să facă ceea 
ce sînt în stare şi, în schimb, li se va cere să îndeplinească 
sarcini pe care nici un om cu bun simţ nu le-ar pretinde de 
la ei. A duce o armată britanică într-un mod atît de necuge
tat, de absurd şi de stupid la masacru, aşa cum s-a procedat 
la Alma, poate că înseamnă drumul cel mai scurt de înde
plinire a sarcinilor care-i stau în faţă. Bătrînul duce h pri
vea de obicei asemenea lucruri cu tot atîta uşurinţă. Se prea 
poate ca şi trupele germane să fie obligate să facă acelaşi 
lucru, deşi înalta pregătire militară a ofiţerilor germani nu 
i-ar lăsa să tolereze multă vreme o conducere atît de proastă 
a trupelor. Dar a pretinde aşa ceva armatei franceze, italiene 
sau spaniole, unor trupe pregătite în special pentru acţiuni 
de ifanterie uşoară, pentru manevrări, pentru folosirea avan
tajelor terenului, adică unor trupe a căror capacitate de luptă 
depinde în mare măsură de mobilitatea şi orientarea rapidă 
a fiecărui soldat în parte, nu este cu putinţă ; pentru aseme
nea trupe acest sistem stîngaci de ducere a războiului este 
cu totul nepotrivit. După toate probabilităţile însă, bieţii 
piemontezi vor fi scutiţi de greaua încercare de a lupta după 
sistemul englezesc. Ei vor fi aprovizionaţi de intendenţa bri
tanică, această instituţie care se bucură de o faimă proastă 
şi care pînă acum nu s-a priceput să se aprovizioneze decît 
pe sine însăşi. Prin urmare, piemontezii vor împărtăşi soarta 
noilor întăriri ale trupelor britanice. Şi dintre ei vor muri 
cîte o sută de oameni pe  săptămînă şi de trei ori pe atîţia 
vor umple spitalele. Dacă lordul Raglan îşi închipuie că pie-

. montezii vor suporta cu aceeaşi resemnare ca şi trupele bri
tanice incapacitatea sa şi a intendenţei sale, el se va con
vinge curînd că se înşală amarnic. Numai englezii şi ruşii 

* - Raglan. .. Nota red. 
* - Wellington. � Nota red. 
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s-ar mai supune în asemenea condiţii, şi trebuie să recu
noaştem că aceasta nu face cinste caracterului lor naţional. 

Felul în care se va desfăşura de-acum încolo această 
tristă campanie - tot atît de tristă şi de mohorîtă ca şi pla
toul noroios al Sevastopolului - se conturează cam aşa : de 
îndată ce ruşii îşi vor fi concentrat toate forţele şi vremea 
le va permite, ei vor ataca, după toate probabilităţile, în pri
mul rînd trupele turce ale lui Omer-paşa. Englezii, francezii 
şi turcii aşteaptă acest lucru, ştiind bine ce poziţii proaste au 
fost rezervate acestora din urmă. In orice caz reiese că turcii 
sînt trimişi spre nord cu bună ştiinţă ; şi nimic nu dovedeşte 
mai bine situaţia desperată a aliaţilor decît faptul că, pro
cedînd astfl, propriii lor generali au fost siliţi s-o recu
noască. Nu încape nici o îndoială că turcii vor fi înfrînţi. Şi 
ce se va întîmpla cu armatele aliaţilor şi cu trupele piemon
teze ? Fanfaronada în legătură cu un asalt asupra Sevasto
polului a încetat acum aproape cu desăvîrşire. Ziarul londo
nez „Times" publică pe această temă scrisoarea din 3 
februarie a colonelului E. Napier, în care se spune că, dacă 
aliaţii vor ataca Cartierul de sud al Sevastopolului, e aproape 
sigur că voT pătrunde în oraş ; dar ei vor fi raşi de pe supra
faţa pămîntului de focul nimicitor al forturilor şi bateriilor 
din nord, fiind, totodată, asediaţi de armata rusă de cîmp. 
Ar trebui, spune el,  să fie mai întîi înfrîntă această armată 
şi abia apoi înconjurat oraşul, atît dinspre nord cît şi dinspre 
sud. Pentru exemplificare, el aminteşte că ducele de Wel
lington a ridicat de două ori asediul oraşului Badaj6z pentru 
a porni împotriva unei armate care venise în ajutorul asedia
ţilor 46• Colonelul Napier are perfectă dreptate şi ziarul „Tri
bune" a scris aproape acelaşi lucru în timpul faimosului 
marş de flanc asupra Balaklavei 47• Cît priveşte însă pătrun
derea aliaţilor în Sevastopol, se pare că el nu ţine seama de 
specificul lucrărilor de apărare ale ruşilor, care fac imposi
bilă luarea oraşului printr-un �ingur asalt. Există acolo, în 
primul rînd, întărituri exterioare, apoi principalul meterez. 
şi după el clădirile oraşului, transformate în redute ; străzi 
baricadate ; cvartale întregi de case prevăzute cu ambrazuri 
şi, în sfîrşit, ambrazmi făcute în zidurile din spate ale fortu
rilor de pe mal ; luarea fiecăruia dintre ele va necesita un 
atac separat şi poate un asediu de sine stătător, ba chiar 
operaţii de minare. Dar, în afară de toate acestea, incursiu
nile încununate de succes întreprinse de ruşi în ultimul timp 
au dovedit în suficientă măsură că asediatorii s-au apropiat 
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de oraş pînă la o distanţă care a permis să se creeze un echi
libru perfect al forţelor beligerante, atacanţii neavînd altă 
superioritate decît cea a artileriei. Atîta timp cit incursiunile 
nu pot fi zădărnicite, orice gînd de asalt este absurd ; dacă 
asediatorul nu este în stare să-l silească pe asediat să nu iasă 
dincolo de zidurile cetăţii, cu atît mai puţin poate conta să 
ia această cetate printr-o luptă corp la corp. 

In felul acesta, asediatorii vor continua să vegeteze în 
tabăra lor. Ei vor fi pironiţi acolo de propria lor slăbiciune 
şi de armata rusă de cîmp şi Tîndurile lor vor continua să se 
rărească, în timp ce ruşii vor aduce forţe proaspete ; şi dacă 
noul guvern englez nu va recurge la alte resurse, absolut 
necunoscute pînă acum, va veni ziua cînd englezii, francezii , 
piemontezii şi turcii vor fi măturaţi de pe pămîntul Crimeii. 

Scris de F. Engels la aproximativ 
9 februarie 1855 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 4 323 
din 26 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Palmerston. - Armata 

Londra, 9 februarie. Ca urmare a înfiinţării unor noi posturi 
ministeriale pentru Palmerston şi Sidney Herbert, trebuia să 
aibă loc formalitatea realegerii lor în parlament. Din această 
cauză, ambele Camere şi-au amînat ieri şedinţele pentru o săp
tămînă. Comunicările făcute în Camera lorzilor de lordul Derby 
şi de marchizul de Lansdowne în legătură cu dedesubturile 
crizei de guvern repetau lucruri de mult spuse. Importantă a 
fost o singură afirmaţie a lui Derby, care a dat în vileag se
cretul situaţiei lordului Palmerston. După cum se ştie, Pal
merston nu se sprijină pe nici un partid parlamentar sau pe  
vreo clică care să se ascundă sub denumirea de  partid. Whigii, 
toryi şi peeliştii nutresc faţă de el aceeaşi neîncredere. Şcoala 
manchesteriană îl combate pe faţă. Adepţii săi personali din 
rîndurile radicalilor Mayfair (spre deosebire de radicalii man
chesterieni) nu sînt mai mulţi de o duzină. Cine şi ce anume i-a 
dat, aşadar, posibilitatea să se impună coroanei şi parlamen
tului ? Popularitatea sa ? Ea putea contribui tot atît de puţin 
la aceasta pe cit de puţin lipsa de popularitate i-a putut îm
piedica pe Gladstone, Herbert, Graham şi Clarendon să pună 
din nou mina pe cîrma statului. Sau poate că acest om, care nu 
a făcut niciodată parte din vreun partid, le-a slujit alternativ 
pe toate, le-a părăsit rînd pe .rînd pe toate şi a oscilat mereu 
între toate, este conducătorul firesc al unor partide în descom
punere, care încearcă să oprească mersul istoriei prin crearea 
unor coaliţii ? In momentul de faţă, acest fapt nu dovedeşte 
nimic, întrucît în 1 852 el nu era suficient pentru a-l aduce în  
fruntea coaliţiei pe  Palmerston, ş i  nu  pe Aberdeen. 

Derby a dat cheia pentru dezlegarea enigmei. Palmerston 
este prietenul declarat al lui Bonaparte. Faptul că a recunos
cut prea repede lovitura de stat din decembrie 1 851  a fost 
considerat pe atunci drept cauză a înlăturării sale din guver-
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nul whigilor 48• De aceea el este „persona grata" - omul care 
se bucură de încrederea lui Bonaparte. Şi în prezent alianţa cu 
Bonaparte are o importanţă hotărîtoare. Aşadar, Palmerston a 
aruncat factorul politicii externe în balanţa combinaţiilor mi
nisteriale, şi nu pentru prima oară, după cum ne putem uşor 
convinge făcînd o incursiune mai adîncă în istoria guvenelor 
din Anglia în perioada 1830-1852. 

Dat fiind că acum situaţia armatei din Crimeea nu mai 
poate servi pentru intrigi ministeriale, în şedinţa de ieri a 
Camerei comunelor lordul John Russell a retractat aprecierea 
sa pesimistă cu privire la starea de lucruri, a umflat din nou 
efectivul armatei britanice cu cîteva zeci de mii de oameni, cu 
care prilej a făcut schimb de felicitări cu prea cinstitul Glad
stone. In pofida acestei „învieri parlamentare" a armatei bri
tanice, nu mai încape nici o îndoială că în prezent ea a încetat 
să mai existe ca armată. Cîteva mii de oameni mai contează ca 
„valizi ", deoarece în spitale nu mai este loc şi pentru ei. In 
armata franceză, din 1 00 OOO de oameni n-au mai rămas decît 
vreo 50 OOO. Dar ce reprezintă 50 OOO sau 60 OOO de oameni 
cînd trebuie să rezişti o iană întreagă în Chersonesul Hera
clian, să blochezi Sevastopolul dinspre sud, să aperi tranşeele, 
iar cu forţele care au mai rămas să treci primăvara la ofen
sivă ? Se prea poate ca francezii să aibă gata pregătite noi 
divizii pentru a fi îmbarcate în martie, dar sînt ocupaţi pînă 
peste cap cu pregătirile pentru o campanie de primăvară pe 
continent şi, după toate probabilităţile, întăririle trimise de 
ei sau vor fi prea slabe, sau vor ajunge prea tîrziu. 

Dovada neputinţei guvernelor Angliei şi Franţei şi a lăsării 
în voia soartei a armatei din Crimeea o constituie două 
măsuri luate pentru remedierea acestei situaţii. 

Pentru a repara greşeala de a fi întreprins expediţia din 
Crimeea cu 4 luni prea tîrziu, ei au comis o greşeală incom
parabil mai mare trimiţînd acolo în toiul iernii, la 4 luni după 
sosirea propriilor lor trupe în Crimeea, cele cîteva rămăşiţe 
ale armatei turce care mai erau apte de luptă. Această armată, 
a cărei forţă şi capacitate de luptă fuseseră subminate încă 
la Şumla, ca urmare a neglijenţei, incapacităţii şi corupţiei 
guvernului turc, va fi decimată în Crimeea de foame şi frig 
cu o repeziciune care va întrece pînă şi performanţa engle
zilor în acest domeniu. 

De îndată ce ruşii îşi vor fi concentrat toate forţele şi 
vremea va permite acţiuni militare, după toate probabilităţile, 
ei vor ataca, în primul rînd, trupele turce ale lui Omer-paşa. 
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Englezii şi francezii aşteaptă acest lucru, ştiind bine ce poziţii 
proaste au fost rezervate turcilor. Prin urmare, reiese limpede 
că, azvîrlindu-i pe turci pe poziţiile din nord, aliaţii au comis 
cu bună ştiinţă această greşeală strategică. Numai nişte gre
şeli grosolane din partea ruşilor i-ar putea salva pe turci de 
la o pieire inevitabilă. 

ln al doilea rînd, englezii şi francezii au angajat 15 OOO de 
piemontezi, care urmează să completeze rîndurile rărite ale 
englezilor şi să fie aprovizionaţi de intendenţa britanică. In 
1848-1849, piemontezii s-au dovedit a fi soldaţi buni şi vi
teji. Cum în cea mai mare parte sînt munteni, ei au o infan
terie care, în acţiunile militare pe un teren accidentat, în 
formaţii rărite şi de trăgători, îi întrece chiar şi pe francezi. 
Pe de altă parte, din cîmpia Fadului se recrutează o cavalerie 
care se poate compara cu garda călare engleză. ln sfîrşit, ei 
s-au format la şcoala aspră a ultimelor campanii din vremea 
revoluţiei. Aceşti flăcăi mărunţi, sprinteni, abili şi iuţi sînt 
buni pentru orice, numai pentru a deveni soldaţi englezi nu, 
cum se proiectează, şi nici pentru obişnuitele şi greoaiele 
atacuri frontale, la care se reduce întreaga tactică a lui Ra
glan. Şi, în plus, perspectiva de a fi aprovizionaţi de intendenţa 
britanică, care pînă acum nu s-a priceput să se aprovizioneze 
decît pe sine însăşi I De aceea angajarea celor 15 OOO de pie
montezi s-ar putea dovedi o nouă gafă. 

ln momentul de faţă, englezii au încetat să mai trimită în
tăriri. Se pare că însuşi Raglan a oprit trimiterea lor, întru
cît n-o mai poate scoate la capăt nici cu restul armatei de 
care dispune . Cine ar crede că, pe măsură ce în tabăra engleză 
bolile, istovirea, lipsa de odihnă sînt tot mai frecvente, 
practica condamnabilă a bătăii se aplică pe scară tot mai 
largă ? Oameni care ar fi trebuit de mult internaţi în spitale, 
care săptămîni de-a rîndul fac serviciul şi dorm în haine 
ude pe pămîntul j ilav, suportînd cu stoicism aceste suferinţe 
aproape supraomeneşti, sînt mîngîiaţi cu „gîrbaciul" şi cu 
vergile cînd sînt surprinşi că au aţipit în tranşee. „50 de 
lovituri nemernicului ! "  - iată singurul ordin strategic pe 
cae lordul Raglan îl dă din cînd în cînd. Ce-i de mirare 
dacă soldaţii comandaţi de autorul faimosului „marş de 
flanc " asupra Balaklavei îl imită făcînd acelaşi „marş de 
flanc" în direcţia ruşilor pentru a scăpa de vergi ? După cum 
anunţă corespondentul ziarului „Times" ,  numărul celor de
zertaţi în tabăra rusă ·creşte pe zi ce trece. 
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După cum e şi firesc, discuţiile lăudăroase cu privire la 
asaltul asupra Sevastopolului au încetat. ln primul rînd, ar
mata rusă trebuie bătută în cîmp deschis. Se ştie că Welling
ton a ridicat de două ori asediul oraşului Badaj6z pentru a 
poni împotriva unei armate care venise în ajutorul asedia
ţilor. Pe lingă aceasta, după cum s-a mai spus, noile lucrări 
de apărare ale ruşilor fac imposibilă luarea cu asalt a oraşu
lui 41• In sfîrşit, ultimele incursiuni ale ruşilor dovedesc că 
armata aliaţilor este superioară ruşilor numai în ceea ce pri
veşte artileria. Şi atîta timp cit incursiunile nu pot fi ză
dărnicite, orice gînd de asalt este absurd. Dacă asediatorii 
nu sînt în stare să-i silească pe asediaţi să nu iasă dincolo 
de zidurile cetăţii, cu atît mai puţin pot conta să ia această 
cetate printr-o luptă corp la corp. ln felul acesta, asediatorii 
vor continua să vegeteze în tabăra lor, pironiţi acolo de pro
pria lor slăbiciune şi de armata rusă de cîmp. Rîndurile lor 
vor continua să se rărească, în timp ce ruşii vor aduce forţe 
proaspete. Prologul din Crimeea al războiului european se 
va încheia cu pieirea trupelor aliaţilor dacă nu se vor găsi 
noi resurse, absolut necunoscute şi neaşteptate. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 9 febuarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 71 din 12 februarie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

*Din viaţa parlamentară : 

Discursul lui Gladstone 

Londra, 10 februarie. Gladstone, cancelarul-trezorier al 
dogmaticii şi Duns Scotus-ul finanţelor, a confirmat şi el ve
chea zicală : „Credinţa face minuni " .  Cu ajutorul credinţei, 
Gladstone a înviat morţi şi tot cu ajutorul credinţei a sporit 
efectivul armatei engleze din Crimeea de la 1 1  OOO la 
30 OOO de oameni. Aceeaşi credinţă el o pretinde şi din partea 
parlamentului. Din nefericire, tocmai acum s-a primit rapor
tul doctorului Hali, şeful serviciului sanitar din tabăra de la 
Sevastopol. Potrivit acestui raport, nu numai că Regimentul 63 
a pierit în întregime şi că din Regimentul 46, care a părăsit 
Anglia în noiembrie trecut cu un efectiv de 1 OOO de oameni, 
au mai rămas doar 30 de oameni valizi, dar jumătate din 
trupele care sînt sub arme ar trebui, după cum declară dr. 
Hall, internate în spital, iar în tabără au rămas cel mult 
5 000-6 OOO de soldaţi într-adevăr valizi. Cine cunoaşte 
scamatoriile apologeţilor credinţei în minuni nu se va îndoi 
că Gladstone, aidoma lui Falstaff, va face din 6 OOO de oameni 
„cu mantale n 50 30 OOO de oameni. Nu ne-a declarat el oare 
în ultima şedinţă, de j oi, a Camerei că cei care au făcut eva
luările au pornit de la puncte de vedere diferite ; de pildă, 
cei înclinaţi să micşoreze efectivul armatei din Crimeea n-au 
pus la socoteală şi cavaleria, aşa cum a făcut el, ca şi cum 
după bătălia de la Balaklava s-ar mai putea vorbi în gene
ral de o cavalerie ! Gladstone nu pregetă să-i pună la soco
teală şi pe cei „dispăruţi u .  Fără pereche a fost şi felul onc
tuos în care în şedinţa de joi şi-a prezentat „bugetul" arma
tei - în care fiecare debit figurează ca credit şi fiecare deficit 
ca excedent -, încheindu-şi discursul cu cuvintele : „Le trec 
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cu vederea adversarilor guvernului exagerările lor " .  Şi mai 
şi au fost tonul şi ţinuta cu care i-a îndemnat pe membrii 
parlamentului să nu se lase conduşi de „sentimente" . Să su
porţi cu smerenie şi calm suferintele altora - iată deviza 
drept-credinciosului Gladstone. 

Scris de K. Marx la 10 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 73 din 13 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Lordul Palmerston 51 

I 

Londra, 12  februarie. Lordul Palmerston reprezintă, fără 
îndoială, fenomenul cel mai interesant al Angliei oficiale. 
Deşi este un moşneag şi din 1 807 aproape că n-a lipsit de pe 
arena politică, el a reuşit să  aibă întotdeauna farmecul nou
tăţii şi să ţină vii toate acele speranţe care, de obicei, se pun 
într-un tînăr neîncercat şi care promite mult. Cu un picior în 
groapă, ai zice că adevărata sa carieră abia începe. Dacă 
Palmerston ar muri mîine, întreaga Anglie ar fi uimită să afle 
că o jumătate de veac a fost ministru. Dacă nu-i un bărbat de 
stat de talie universală, în schimb este, fără îndoială, un actor 
de talie universală ; îl prinde la fel de bine atît stilul eroic 
cit şi cel comic, atît patosul cit şi tonul familiar, atît tra
gedia cit şi farsa ; de altfel, farsa se potriveşte cel mai bine 
cu caracterul său. Fără a fi un orator de prin rang, este un 
polemist perfect. Inzestrat cu o memorie fenomenală, avînd 
b mare experienţă, un tact desăvîrşit, o prezenţă de spirit 
care nu s-a dezminţit niciodată şi supleţea unui om de lume, 
cunoscător fin al tuturor maşinaţiilor parlamentare, al intri
gilor, al partidelor şi personalităţilor, el tratează cu o agre
abilă uşurinţă cele mai dificile cazuri, adaptîndu-se de fiecare 
dată prejudecăţilor auditoriului său. Nedezminţita sa non
chalance * îl fereşte de orice surpriză, egoismul şi abilitatea 
îl reţin de la orice elanuri de sinceritate, superficialitatea 
şi indiferenţa sa aristocratică nu-i îngăduie nici o manifestare 
vehementă. Prin spirite reuşite, el intră în graţiile tuturor. 
Deoarece nu-şi pierde niciodată sîngele rece, el impune şi 
celor mai înverşunaţi adversari ai săi. Dacă, în genere, e 
lipsit de opinii, în schimb e întotdeauna gata să debiteze 
banalităţi elegante. Incapabil de cunoştinţe temeinice, el se 

* - nepăsare. - Nota trad. 
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pricepe totuşi s ă  jongleze cu ele ; evitînd lupta cu un duşman 
puternic, el ştie să-şi improvizeze un duşman slab. 
• Cedînd în fapt influenţelor din afară, el le combate în 
vorbe. Palmerston a preluat ca moştenire de la Canning -
care, în treacăt fie zis, pe patul de moarte a pus în gardă 
lumea împotriva lui - doctrina despre misiunea Angliei de 
a propaga constituţionalismul pe continent şi de aceea el a 
găsit, fireşte, întotdeauna prilejuri de a linguşi prejudecăţile 
naţionale, ţinînd totodată trează invidia suspicioasă a pu
terilor străine. După ce a reuşit în felul acesta comod să de
vină la bete noire * a curţHor de pe continent, nu i-a fost 
greu să treacă în ţara sa drept un „adevărat ministru englez " .  
Deşi iniţial Palmerston a fost tory, e l  s-a priceput să intro
ducă în politica externă toate acele „shams" ** şi contradicţii 
care formează esenţa whigismului. El ştie să îmbine frazeo
logia democratică cu concepţiile oligarhice ; să disculpe, 
folosind un limbaj pretenţios, împrumutat din trecutul aris
tocratic al Angliei, burghezia care predică pacea ; să dea 
impresia că atacă atunci cînd este de acord şi că apără atunci 
cînd trădează ; să cruţe un duşman aparent şi să îndîrjească 
un pretins aliat ; să fie în momentul hotărîtor al disputei de 
partea celui mai tare împotriva celui slab şi să rostească 
.cuvinte curajoase atunci cînd o rupe la fugă. 

Unii îl acuză că s-ar afla în solda Rusiei, alţii îl bănuiesc 
că ar fi carbonar. In 1 848 a trebuit să se apere în parlament 
de învinuirea de a fi avut o înţelegere secretă cu Rusia, în
vinuire care ar fi implicat darea lui în judecată, în schimb 
în 1850 a avut satisfacţia de a fi urmărit de o conjuraţie a 
ambasadelor străine, încununată de succes în Camera lorzi
lor, dar care a eşuat în Camera comunelor 52• Cînd Palmer
s ton trăda popoare străine, el o făcea întotdeauna cu multă 
curtoazie. Dacă asupritorii puteau conta oricînd pe sprijinul 
său activ, asupriţilor le dăruia întotdeauna bombastica sa 
retorică mărinimoasă. !năbuşirea mişcărilor polonezilor, ale 
italienilor, ale ungurilor şi ale altor popoare îl nimerea întot
deauna la putere, iar învingătorii lor îl suspectau de fiecare 
dată de legături secrete cu victimile făcute cu permisiunea 
lui. Pînă acum, de-ţi era adversar aveai, de regulă, oarecare 
şanse de succes, iar de-ţi era prieten te puteai aştepta la o 
înfrîngere sigură. Chiar dacă în tratativele cu statele străine 
arta diplomatică a lui Palmerston nu duce la rezultate pozi-

• - sperietoare, obiect de frică şi ură. - Nota trad. 
*' - maşinaţii. - Nota trad. 
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tive, ea se vădeşte cu atît mai strălucit în priceperea sa  de 
a face poporul englez să ia frazele drept fapte, fantezia drept 
realitate şi să nu vadă motivele josnice ascunse în spatele 
unor pretexte înălţătoare. 

In 1 807, la formarea guvernului ducelui de Portland, 
Henry John Temple, viconte Palmerston, a fost numit lord 
junior al amiralităţii. In 1 809 el a devenit secretary at war t 
şi a rămas în acest post pînă în mai 1 828 în guvernele Per
ceval, Liverpool, Canning, Goderich şi Wellington. In orice 
caz, este ciudat să-l vezi pe acest Don Quijote al „instituţiilor 
libere " ,  pe acest Pindar al „slăvitului sistem constituţional " 
membru eminent şi permanent în guvernele tory, care au pro
mulgat legile cerealelor 53, au admis staţionarea pe pămîn
tul englez a unor mercenari străini, şi, din cînd în cînd, după 
o expresie a lordului Sidmouth, „au stors sîngeleH poporu
lui, au pus căluş presei, au interzis mitingurile, au dezarmat 
masele populare, au suspendat pentru un timp procedura 
judiciară normală şi, o dată cu aceasta, şi libertatea persoanei, 
într-un cuvînt au introdus starea de asediu în Marea Brita
nie şi în Irlanda. In 1 829 Palmerston a trecut de partea 
whigilor, care în noiembrie 1 830 l-au numit ministru al afa
cerilor externe. Cu excepţia perioadelor cînd la putere au 
fost toryi, adică din noiembrie 1 834 pînă în aprilie 1 835 şi din 
1 841 pînă în 1 846, Palmerston a condus neîntrerupt, din mo
mentul revoluţiei din 1 830 pînă la lovitura de stat din 1 851 ,  
politica externă a Angliei. Intr-o viitoare corespondenţă vom 
trece pe scurt în revistă activitatea sa din această perioadă. 

II 

Londra, 14 februarie. In cursul ultimelor săptămîni, în 
repetate rînduri, „Punch" l-a înfăţişat pe lordul Palmerston 
ca pe un clovn de la teatrul de păpuşi. Acest clovn este, 
după cum se ştie, un scandalagiu de profesie, un amator de 
încăierări gălăgioase, un provocator de neînţelegeri dăună
toare, un virtuos al gîlcevilor. El se simte bine numai în 
mijlocul unui tărăboi general pricinuit de el însuşi, cu care 
prilej aruncă pe fereastră nevastă, cop_ii şi apoi chiar şi pe 
poliţişti, pentru ca, în cele din urmă, după ce a făcut mult 
zgomot pentru nimic,  să iasă basma curată, frecîndu-şi satis
făcut mîinile de reuşita scandalului. Astfel, lordul Palmerston 

* - secretar pentru problemele militare. - Nota trad. 
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apare - e drept privitw su� aspec! pitore�c -w c.
a un �pir�t 

neobosit, în permanenta cautare, m goana dupa mcu
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complicaţii şi intrigi, materialul necesar pentru activitatea 
sa, creînd, de aceea, conflicte acolo unde . nii le găseşt: de-a 
gata. Nici un ministru d: externe a� �ng�ie� nu a desfaşu�at 
vreodată o activitate aht de prodigioasa m toate colţurile 
globului - blocada rî�rilor .Escaut, T��o, Duero, blocada 
Mexicului şi Buenos-A1resulm 54, expediţia de la Neapole, 
expediţia în legătură cu afacerea Pacifico, expediţia în 
golful Persic 55, războaiele din Spania pentru „libertate " şi 
din China pentru importul opiumului 56 ; incidentele de la 
graniţa Americii de Nord, campaniile din Afganistan, bom
bardarea fortăreţei Saint-Jean d'Acre 57, scandalurile din 
Africa de vest în legătură cu dreptul de percheziţionare a 
vaselor, zizaniile care au frămîntat pînă şi „Pacificul " ,  şi 
toate acestea însoţite şi completate de o sumedenie de note 
de ameninţare, de teancuri de procese-verbale şi de proteste 
diplomatice. Toată această zarvă se termină, de obicei, cu 
dezbateri parlamentare furtunoase, care îi asigură de fie
care dată nobilului lord triumfuri efemere. El, lordul Pal
merston, este un artist al conflictelor externe, pe care le 
ascute pînă într-un anumit moment şi apoi se retrage de 
îndată ce lucrurile ameninţă să capete un caracter prea se
rios sau atunci cînd i-au procurat emoţia dramatică pe care 
o căuta. Astfel, însăşi istoria mondială pare o distracţie năs
cocită special pentru ca nobilul viconte Palmerston de Pal
merston să se amuze. Aceasta este prima impresie pe care 
diplomaţia pestriţă a lui Palmerston o produce celor neini
ţiaţi. Totuşi, ciudat lucru, la o cercetare mai atentă reiese 
că din toate cruciadele sale diplomatice a tras întotdeauna 
foloase doar o ţară, şi anume Rusia, nu Anglia. Hume, unul 
dintre prietenii lui Palmerston, a declarat în 1841 : 

„Dacă împăratul Rusiei ar avea un agent propriu în guvenul englez, 
acesta nu i-ar putea apăra «interesele» mai bine decît nobilul lord·. 

In 1837, lordul Dudley Stuart, unul dintre cei mai mari 
admiratori ai lordului Palmerston, l-a apostrofat cu urmă
toarele cuvinte : 

„Cit timp mai are de gînd nobilul lord să permită Rusiei să insulte 
Marea Britanie şi să pericliteze comerţul britanic ? Nobilul lord înjoseşte 
Anglia în ochii întregii lumi, atribuindu-i rolul unui fanfaron trufaş şi tira
nic faţă de cel slab, umil şi sluganic faţă de cel tare•. 

In orice caz, nu se poate contesta că toate tratatele avan
tajoase pentru Rusia, începînd cu tratatul de la Adrianopol 

7 - Marx-Engels - Opere voi. l i  
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şi pînă la convenţia de la Balta-Liman 58 şi la cel de succesiune 
la tronul Danemarcii 5g au fost încheiate sub egida lui Palmer
ston ; e drept că în momentul încheierii tratatului de la 
Adrianopol Palmerston nu era în guvern, ci în opoziţie, dar el 
a fost acela care prin intrigile sale secrete a obţinut recunoaş
terea acestui tratat ; pe de altă parte, aflîndu-se pe atunci în 
fruntea opoziţiei whigilor, el l-a atacat pe Aberdeen · pentru 
orientarea sa austro-turcă şi a declarat că  Rusia este campi
onul civilizaţiei (vezi, de pildă, procesele-verbale ale şedin
ţelor Camerei comunelor din 1 iunie 1 829, 1 1  iunie 1 829, 
1 6  februarie 1 830 etc.) . Cu acest prilej , sir Robert Peel a decla
rat în Camera comunelor că „el nu ştie pe cine reprezintă, de 
fapt, Palmerston" .  In noiembrie 1 830 Palmerston a devenit 
ministru de externe. El nu numai că a respins, din pricina 
„relaţiilor prieteneşti dintre guvernul de la St. James şi gu
venul din St. Petersburg" ,  propunerea Franţei în vederea 
unei intervenţii comune în favoarea Poloniei, dar a şi inter
zis Suediei să se înarmeze şi a ameninţat cu război Persia în 
cazul cînd ea nu-şi va retrage armata trimisă la graniţa rusă. 
El a acoperit chiar o parte din cheltuielile de război ale Ru
siei, continuînd s ă  achite, fără nici o împuternicire din partea 
parlamentului, capitalul de bază şi dobînda la aşa-zisul îm
prumut ruso-olandez, deşi revoluţia belgiană anulase con
venţia cu privire la acest împrumut 60• In 1832 el a îngăduit 
să se renunţe la ipoteca pe domeniile naţionale, pe care Adu
narea naţională a Greciei o dăduse contraagenţilor englezi 
pentru garantarea împrumutului greco-englez din 1 824 şi să 
se treacă această ipotecă ca garanţie pentru un nou împru
mut încheiat sub auspiciile Rusiei. In depeşele lui Palmer
ton către d-l Dawkins, rezidentul englez în Grecia, se arăta, 
de regulă : „Acţionaţi de comun acord cu reprezentantul rus " .  
L a  8 iulie 1 833 Rusia a silit Poarta să  semneze tratatul d e  la 
Un.iar-Skelessi, care oprea accesul vaselor de război euro
pene în Dardanele şi asigura Rusiei (vezi articolul 2 al tra
tatului) o dictatură de 8 ani în Turcia 61• Sultanul * a fost si
lit să semneze acest tratat, deoarece o flotă rusă se afla în 
Bosfor şi o armată rusă la porţile Constantinopolului, chipu
rile, ca măsură de apărare împotriva lui Ibrahim-paşa. Pal
merston a respins în repetate rînduri cererea insistentă a 
Turciei de a interveni în favoarea ei, silind-o astfel să ac
cepte ajutorul Rusiei (potrivit propriilor sale declaraţii 

* - Mmud al II-lea. - Nota red. 
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făcute în Camera comunelor la 1 1  iulie, 24 august şi în ca
drul altor şedinţe din 1 833, precum şi la 17 martie 1834) . La 
numirea lordului Palmerston în postul de ministru al aface
rilor externe, în Persia predomina categoric influenţa engleză. 
Reprezentanţii Angliei primeau de la el în permanenţă indi
caţia : „să acţioneze în toate cazurile de comun acord cu am
basadorul rus " .  Cu ajutorul lui Palmerston, Rusia l-a adus pe 
pretendentul ei * pe tronul Persiei. Lordul Palmerston a 
consimţit la expediţia ruso-persană împotriva Heratului. 
După ce aceasta a eşuat, el a ordonat o expediţie anglo-in
diană în golful Persic - un simulacru de manevră pentru a 
consolida influenţa Rusiei în Persia. In 1836, pe cînd se afla 
în guven nobilul lord, Anglia a recunoscut pentru prima 
oară cuceririle Rusiei la gurile Dunării, regulamentele ei 
vamale şi cele în legătură cu carantina 62 etc. In acelaşi an, 
Palmerston s-a folosit de confiscarea de către un vas de război 
rus a vasului comercial englez „Wixen n - trimis la insis
tenţele guvernului englez în golful Sugiuk-Kale din Cerkasia 
- pentru a recunoaşte în mod oficial pretenţiile Rusiei asu
pra coastei Cerkasiei. Cu acest prilej a ieşit la iveală că încă 
cu 6 ani în urmă Palmerston a recunoscut în secret preten
ţiile Rusiei asupra Caucazului. De astă dată o majoritate de 
numai 1 6  voturi l-a scăpat pe nobilul viconte de votul de 
blam al Camerei comunelor. Unul dintre cei mai înverşunaţi 
acuzatori ai lui Palmerston era, pe vremea aceea, sir Strat
ford Canning, actualmente lord Redcliffe şi ambasador al 
Angliei la Constantinopol. In 1836, unul dintre reprezentan
ţii ** Angliei la Constantinopol a încheiat un tratat comercial 
cu Turcia avantajos pentru Anglia. Palmerston a tărăgănat 
ratificarea acestui tratat, iar în 1 838 l-a substituit cu un nou 
tratat, care era atît de avantajos pentru Rusia şi atît de nea
vantajos pentru Anglia, încît numeroşi negustori englezi din 
Levant au hotărît să facă pe viitor comerţ sub protecţia unor 
firme ruse. Moartea regelui Wilhelm al IV-lea a servit drept 
pretext pentru faimosul scandal în jurul „Portfolio "-ului 83• In 
timpul revoluţiei de la Varşovia a căzut în mîinile polone
zilor o colecţie întreagă de corespondenţe secrete, depeşe 
etc. ale diplomaţilor şi miniştrilor ruşi, păstrate în palatul 
marelui duce Constantin. Contele Zamojski, nepotul prinţu
lui Czartoryski, a adus în Anglia aceste documente. Aici 
ele au fost publicate, din ordinul regelui, sub îngrijirea lui 

7* 
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Urquhart şi sub supravegherea lui Palmerston în „Portfolio " .  
Imediat după moartea regelui, Palmerston a tăgăduit parti
ciparea lui la publicarea acestor documente în „Portfolio " , a 
refuzat să plătească cheltuielile proprietarului tipografiei etc. 
Atunci Urquhart a dat publicităţii corespondenţa sa cu d-l 
Backhouse, locţiitorul lui Palmerston. In legătură cu aceasta, 
„Timesu (în numărul din 26 ianuarie 1839) remarcă : 

„Noi nu ştim ce simte lordul Palmerston, dar ştim foarte bine ce-ar 
simţi după publicarea acestei corespondenţe oricine se consideră un gent
leman şi ocupă un post de ministru*, 

Scris de K. Marx 
între 12 şi 14 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 79 şi 83 din 1 6  şi 19 februarie 1855 
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Londra, 1 6  februarie. Ieri ,  în marea sală municipală din 
Salisbury a avut loc farsa realegerii d-lui Sidney Herbert ca 
membru al parlamentului p entru partea de sud a Wiltshire
ului. Wiltshire este renumit chiar şi printre :omitatele en
gleze datorită unei concentrări deosebite a proprietăţii fun
ciare, în urma căreia acolo întregul pmînt se află în mîi
nile cîtorva familii. Cu excepţia unor regiuni din nordul 
Scoţiei, nicăieri pămîntul nu a fost atît de radical „curăţat" 
de locuitori şi nicăieri nu s-a introdus atît de consecvent 
ca aici sistemul agriculturii moderne. Dacă n-ar izbucni din 
cînd în cînd certuri familiale printre puţinii lui proprietari, 
atunci Wiltshire nu ar cunoaşte nici un fel de lupte elec
torale. 

In afară de Sidney Herbert nu a fost propus nici un alt 
candidat. De aceea, imediat după începerea şedinţei de ale
geri, marele şerif, care a prezidat-o, l-a declarat reales pe 
Herbert după toate normele în vigoare. Atunci Sidney Herbert 
s-a ridicat şi a rostit în faţa arendaşilor şi vasalilor săi cîteva 
fraze generale răsuflate. Intre timp, în sală s-au adunat trep
tat numeroşi locuitori ai oraşului fără drept de vot, dar că
rora constituţia engleză le acorda privilegiul de a-i plictisi 
pe candidaţi cu întrebările lor la hustings *. Nici n-a apucat 
bine Sidney Herbert să se aşeze, că asupra capului său uns 
s-a revărsat o ploaie de întrebări : „Cum e cu boabele crude 
de cafea care au fost servite soldaţilor noştri ?" ,  „Unde este 
armata noastră ?" ,  „Ce s-a spus ieri despre dv. în «Times»?° ,  
„De ce aţi cruţat Odesa ? 0 ,  „Are unchiul dv., prinţul rus Vo
ronţov, palate la Odesa ?" etc. Intrebărilor acestui public 
neparlamentar nu le-a acordat, fireşte, nimeni nici o atenţie. 

* - şedinţele de alegeri. - Nota trad. 
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Ba mai mult, profitînd de un moment cînd larma se mai po
tolise, Sidney Herbert a propus să i se aducă mulţumiri şeri
fului, care a condus atît de „nepărtinitor dezbaterile n. Pro
punerea a fost acceptată în aplauzele publicului parlamentar 
şi în protestele publicului neparlamentar. A urmat apoi un 
al doilea potop de întrebări : „Cine a lăsat pe soldaţii noş
tri să moară de foame ?"  - „Acela să plece la război I" tc. 
Rezultatul a fost acelaşi ca şi prima dată. Apoi şeriful a 
declarat că reprezentaţia, care a durat ceva mai mult de o 
jumătate de oră, s-a terminat şi cortina a căzut. 

Primii paşi ai noului guvern nu s-au bucurat de aproba
rea nimănui. Intrucît lordul Panmure, noul ministru de 
război, este invalid, cea mai mare parte a atribuţiilor sale 
revine ministrului de război adjunct. Numirea lui Frederick 
Peel, fiul mai mic al răposatului Peel, în acest post impor
tant intrigă cu atît mai mult cu cît Frederick Peel este o me
diocritate notorie. In pofida tinereţii sale, el este personifi
carea rutinei. Alţi oameni devin birocraţi, el s-a născut bi
rocrat. Frederick Peel îşi datorează postul influenţei peeliş
tilor. De aceea a fost posibil ca în celălalt taler al balanţei 
să fie pus un whig. Aşa se face că sir Francis Baring a fost 
numit cancelar al ducatului Lancaster. El a fost ministru de 
finanţe în guvenul whig al lordului Melbourne şi a căpă
tat pe atunci porecla bine meritată de „domnul Deficit". La 
noile numiri în armată s-a respectat întru totul sistemul ge
rontocraţiei. Astfel octogenarul lord Seaton a fost numit co
mandant al trupelor din Irlanda. Bătrînul lord Rokeby, surd 
şi gutos, a fost trimis în Crimeea în calitate de comandant 
al brigăzii de gardă. Comanda diviziei a doua din Crimeea 
- comandată înainte de sir de Lacy Evans - i-a revenit ge
neralului Simpson, care nu are nimic dintr-un Samson ; dim
potrivă, postul tihnit de guvernator al Portsmouth-ului i se 
potrivea de minune acestui bătrîn general. Generalul Somer
set, încă în 181 1 general de brigadă, a fost trimis ca general 
comandant în Indiile orientale. In sfîrşit, amiralul Boxer, 
acest vechi „anarhist " cum îl numeşte „Times",  care la Con
stantinopol a dezorganizat complet întregul serviciu de trans
port etc. ,  este numit acum la Balaklava pentru „a organiza" 
portul de acolo. 

„Teamă ne e - spune „Tims• - că va trebui să căutăm în altă 
parte energiile necesare guvenului. Ar fi inutil să protestăm împotriva 
unei asemenea irosiri necruţătoare şi uşuratice a celor mai bune resurse 
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ale naţiunii tocmai la cei vinovaţi de această irosire. Dacă nu i-ar fi 
ameţit deţinerea îndelungată a puterii, care trecea în permanenţă de la 
un grup al propriei lor clase la celălalt, ei s-ar fi ferit, cel puţin în mo
mentul de faţă, să afişeze un egoism atît de cras şi de miop. Instinctul 
de conservare ar fi trebuit să-i sfătuiască mai bine, dar noi întrebăm 
solemn poporul englez : cum îngăduie el să fie astfel j ertfiţi compatrioţii 
lui pe altarul unei îngrozitoare apatii şi al unei incapacităţi neputin
cioase ?• „Nu guvernul şi nici măcar Camera comunelor, ci constituţia 
britanică se află pe banca acuzaţilor• - ameninţă ziarul „Times", 

Ultimele ştiri din Indiile orientale sînt foarte importante, 
întrucît din ele reiese că la Calcutta şi Bombay situaţia este 
desperată. In regiunile industriei textile, criza progresează 
încet, dar sigur. La o adunare care a avut loc alaltăieri, pa
tronii f1laturilor de fire subţiri din Manchester au hotărît ca, 
începînd de la 26 februarie, să introducă în fabricile lor săp
tămîna de lucru de 4 zile şi între timp să-i cheme şi pe 
fabricanţii din împrejurimi să adopte aceeaşi măsură. Mun
citorii de la fabricile din Blackburn, Preston şi Bolton au şi 
fost avertizaţi că de acm înainte „săptămîna de lucruu va 
fi „incompletă" .  Se prevăd numeroase falimente mari, de
oarece anul trecut mulţi fabricanţi, pentru a influenţa pie
ţele, au preluat ei înşişi exportul, ocolind firmele comerciale. 
Miercurea trecută ziarul „Manchester Guardiann 64 a recu
noscut că are loc nu numai o supraproducJie de produse de 
fabrică, dar şi o supraproducţie de fabrici. 

Scris de K. Marx la 16 februarie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 85 in 20 febuarie 1855 

Se tipăreşte dur 1 textul 
apărut în ziar 

rradus din limba germană 



76 

Karl Marx 

Parlamentul 

Londra, 1 7  februarie. Ieri parlamentul şi-a reluat şedin
ţele. In Camera comunelor domnea o indispoziţie generală. 
Ea părea deprimată de faptul că tranzacţiile politice din ulti
mele trei săptămîni i-au subminat cu totul autoritatea. La 
putere se află din nou vechiul guvern, foarte puţin reînnoit. 
Doi lorzi bătrîni, care nu puteau trăi în bună înţelegere, au 
dispărut din guven, în schimb un al treilea lord bătrîn, gra
tificat împreună cu ceilalţi doi cu un vot de neîncredere, nu 
numai că n-a coborît nici o treaptă, dar s-a ridicat pe cea 
mai înaltă treaptă. Lordul Palmerston a fost întimpinat cu o 
tăcere solemnă. Nici un fel de „cheersu *, nici un fel de en
tuziasm. Contrar obiceiului, discursul său a fost primit cu o 
indiferenţă vădită şi cu un scepticism ostil. De asemenea, con
trar obiceiului, memoria l-a trădat, şi, dezorientat, a început 
să-şi răsfoiască notiţele, pînă cînd sir Charles Wood, şoptin
du-i, l-a ajutat să-şi reia firul ideilor. Auditoriul său n-a prea 
crezut că noua formaţie va salva de la faliment vechea firmă. 
Intregul aspect al lui Palmerston îţi reamintea caracterizarea 
făcută de cardinalul Alberoni lui Wilhelm de Orania : 

„Omul acesta a fost puternic atîta timp cit a ţinut balanţa în mîinile 
sale. El a devenit slab din momentul în care s-a aruncat el însuşi pe 
unul din talerele balanţei·. 

Faptul cel mai important a fost însă,  fără îndoială, apari
ţia unei noi coaliţii, opusă celei vechi, înnoită, coaliţia tory
ilor în frunte cu Disraeli şi a părţii celei mai hotărîte a ra
dicalilor, alde Layard, Duncombe, Horsman etc. Şi tocmai în 
rîndurile radicalilor, ale radicalilor Mayfair, a avut Palmerston 
pînă acum adepţii săi cei mai fideli. Layard a fost înşelat în 

* - aclamaţii. - Nota trad. 
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speranţa sa de a primi vreun post în ministerul de război -
insinuează un ziar guvernamental. Daţi-i un post I - sugerează 
un altul. 

Inainte de a-şi prezenta noul guvern, lordul Palmerston a 
făcut un scurt istoric al crizei de guvern. Apoi a început să-şi 
laude marfa. Guvernul constituit de el 

„are suficientă pricepere pentru treburile administrative, suficientă 
perspicacitate politică, principii suficient de liberale, suficient patriotism 
şi suficientă hotărire de a-şi îndeplini datoria•. 

Lordul Clarendon, lordul Panmure, d-l Gladstone, sir James 
Graham, cu toţii au fost complimentaţi. Dar acest guvern 
excelent s-a izbit de o mare dificultate. D-l Roebuck aici de 
faţă insistă ca joia viitoare să fie instituită o comisie de an
chetă. Ce nevoie are Camera de o comisie ? Amintiţi-vă de o 
anecdotă din timpul lui Richard al II-lea care se referă la 
răscoala lui Wat Tyler. Tînărul monarh s-a întîlnit cu o ceată 
de răsculaţi a căror căpetenie murise tocmai sub ochii lor. 
Apropiindu-se curajos de ei, el a exclamat : „V-aţi pierdut con
ducătorul ; prieteni, eu vreau să fiu conducătorul vostru " .  
„Iar e u "  (tînărul ( ! )  dictator Palmerston) „vă spun : dacă 
voi, Camera comunelor, sînteţi de acord să renunţaţi la 
această .comisie, atunci însuşi guvernul va fi comisia voastră" .  

Această comparaţie puţin măgulitoare între Cameră ş i  o 
ceată de „răsculaţi" ,  precum şi cererea îndrăzneaţă ca gu
vernul să fie propriul său judecător au fost întîmpinate cu 
rîsete ironice. Ce vreţi, a exclamat Palmerston, ridicînd glasul 
şi făcînd o mişcare sfidătoare cu capul într-un mod specific 
irlandez. Ce scop are o comisie de anchetă ? Să facă îmbună
tăţiri administrative ? Foarte bine I Ascultaţi ce măsuri vom 
lua în această direcţie. Pînă acum aţi avut doi miniştri de 
război, secretary at war * şi ministrul de război. De acum 
încolo veţi avea unul singur, şi anume pe acesta din urmă. In 
ceea ce priveşte direcţia artileriei, cu conducerea militară 
generală va fi însărcinat şeful înaltului comandament (Horse
guards),  iar cu conducerea civilă - ministrul de război. Vor 
fi extinse transporturile. Pînă în prezent, potrivit legii din 
1847, �urata serviciului militar a fost de 1 0  ani ; de acum 
încolo va rămîne la libera alegere a fiecăruia de a se înrola 
pe un termen - variind între 1 şi 1 0  ani. Nu vor fi înrolate 
persoane sub 24 de ani şi peste 32 de ani. Să trecem acum la 

* - secretarul pentru problemele militare. - Nota trad. 
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teatrul de acţiuni militare I Pentru a introduce unitatea, ener
gia şi ordinea în conducerea războiului şi în serviciul de in
tendenţă, Palmerston vine cu o metodă ciudată, şi anume de a 
dubla fiecare funcţie cu un controlor, avînd împuterniciri 
nedefinite. Lordul Raglan va rămîne comandant suprem, dar 
generalul Simpson va fi şeful statului-major, şi Raglan „va 
considera de datoria sa să-i urmeze sfaturile " .  Sir John 
Burgoyne va fi rechemat şi sir Harry Jones va fi numit co
misar general al intendenţei cu puteri dictatoriale neîngrădite. 
In acelaşi timp însă va fi trimisă o persoană civilă, sir John 
McNeill (autorul faimoasei broşuri „Inaintarea Rusiei în 
răsărit" 65) în Crimeea pentru a face cercetări în legătură cu 
fraudele, incapacitatea şi neglijenţele intendenţei. Vor fi 
înfiinţate noi spitale la Smirna şi Skutari ; se va proceda la o 
reformă a serviciului medical din Crimeea şi chiar din Anglia ; 
la fiecare 1 0  zile vase de transport pentru bolnavi şi răniţi 
vor face naveta între Crimeea şi Anglia. Concomitent, minis
trul de război va cere ministrului sănătăţii să-i pună la dis
poziţie 3 civili pentru a-i trimite în Crimeea ca să ia, o dată 
cu venirea primăverii, măsurile sanitare de profilaxie necesare 
împotriva ciumei şi să cerceteze activitatea personalului şi 
felul cum este organizat serviciul medical. După cum se vede, 
se deschid largi posibilităţi pentru conflicte de competenţă. 
Ca o compensaţie pentru faptul că de acum încolo „comanda 
supremă" exercitată de lordul Raglan „este îngrădită de insti
tuţii legale" ,  acesta este împuternicit să trateze la Constanti
nopol problema creării unui detaşament de 300 de măturători 
de stradă şi gropari turci, care, o dată cu dezgheţul, să arunce 
în mare cadavrele soldaţilor, caii intraţi în putrefacţie şi tot 
felul de gunoaie. Pe teatrul de acţiuni militare se vor asigura 
mijloace pentru un transport special pe uscat. Prin urmare, 
în timp ce pe de o parte se fac pregătiri în vederea continuării 
acţiunilor militare, la Viena lordul John Russell va pregăti, 
dacă va fi posibil, pacea. 

Disraeli. - Ascultînd laudele nobilului lord în privinţa 
„priceperii pentru treburile administrative şi perspicacităţii 
politice" a colegilor săi, n-ai zice că vorbeşte de aceiaşi „meş
teri fără pereche în greşeli" pe care Camera i-a condamnat 
acum 1 9  zile I Să presupunem că îmbunătăţirile promise ofi
cial ar fi transpuse în fapt şi că ar da rezultatele promise. 
Dar atunci n-ar constitui ele cea mai usturătoare satiră la 
adresa guvernului, singurul care s-a împotrivit acestor îmbu
nătăţiri şi care a interpretat hotărîrea Camerei comunelor de 
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a se institui o anchetă cu privire la proasta administrare de 
pînă acum drept un vot de neîncredere dat lui însuşi ? Chiar şi 
lordul John Russell a declarat că nu-şi explică dispariţia mis
terioasă a armatei şi că se impune cercetarea cauzelor ascunse 
ale acestei dispariţii. Trebuie oare Camera să se lase înşelată 
şi să anuleze o hotărîre luată abia acum 10 zile ? In cazul 
acesta nu va mai putea exercita mulţi ani nici o influenţă 
asupra societăţii. Cu ce argument vine nobilul lord şi proas
peţii săi colegi atunci cînd îndeamnă Camera comunelor să 
se lase prostită ? Cu promisiunile care fără ameninţarea insti
tuirii unei c0misii de anchetă n-ar fi fost făcute niciodată. 
Disraeli cerc insistent o anchetă parlamentară. Palmerston îşi 
inaugureiză noua sa funcţie proferînd ameninţiri împotriva 
acţiunilor independente ale parlamentului. Niciodată un gu
vern nu a găsit atîta sprijin şi bunăvoinţă din partea opoziţiei 
ca guvernul lordului Aberdeen, - „fostul0 guvern dacă se 
poate spune astfel I Cei doi Dromios l-au zăpăcit complet ; 
de aceea ar fi mai bine să se spună „fostul guvern şi actualii 
lui adepţi fideli - dublurile lui pe banca ministerială n .  

Roebuck a declarat c ă  joia viitoare v a  propune persoanele 
pentru comisia deja sancţionată de Cameră. Guvernul a rămas 
acelaşi, cărţile au fost doar amestecate, dar au ajuns din nou 
în aceleaşi mîini. Numai intervenţia directă a Camerei comu
nelor ar putea sfărîma cătuşele rutinei şi înlătura piedicile 
care nu permit guvernului să înfăptuiască reformele necesare 
chiar dacă ar vrea. 

T. Duncombe. - Nobilul lord ne-a declarat că el şi gu
vernul vor să formeze ei înşişi comisia I Multe mulţumiri I 
Camera cere anchetarea tocmai a activităţii nobilului lord şi 
a colegilor săi I Lordul a făgăduit reforme, dar cine le va 
înfăptui ? Aceiaşi oameni l căror fel de a guvena a făcut 
necesară înfăptuirea reformelor. Nimic nu s-a schimbat în 
administraţie. Continuă statu-quo ante * moţiunii lui Roebuck. 
Lordul John Russell a dezertat în mod laş din postul său. 
Lordul Palmerston însuşi nu e decît „floarea veştedă 0 a celor 
13 guverne răposate întru domnul, începînd cu guvernul lor
dului Liverpool şi pînă la cel actual. Ca atare, el trebuie să 
aibă, incontestabil, „o bogată experienţă şi un mare talent 
administrativ0 •  Al său lord Panmure nu se poate compara 
nici măcar cu ducele de Newcastle. Numirea comisiei încă nu 
înseamnă o condamnare. Este vorba de o anchetă. Condam-

* - situaţia de dinainte. - Nota trad. 
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narea va urma, probabil, imediat după aceasta. Şi în ceea 
ce priveşte tratativele de la Viena guvernul se situează pe o 
poziţie opusă poporului. Poporul cere revizuirea în interesul 
polonezilor, ungurilor şi italienilor a tratatelor de la Viena 
din 1815. Iar prin război împotriva Rusiei el înţelege nimi
cirea efectivă a preponderenţei ruse. 

Aşadar, guvernul Palmerston începe cu ceea ce a sfîrşit 
guvernul Aberdeen, şi anume cu lupta împotriva moţiunii 
lui Roebuck. Joia viitoare se va face uz de toate mijloacele 
pentru a întruni o majoritate guvernamentală împotriva 
comisiei de anchetă. 

Scris de K. Marx la 17 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr, 88 din 22 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Coaliţia dintre tory şi radicali 

Londra, 1 9  februarie. Coaliţia dintre tory şi radicali, de 
care am vorbit în ultimul nostru articol *, este comentată 
astăzi ca un fait accompli ** în toate cotidianele londoneze. 
Ziarul guvernamental „Morning Chronicle " 66 face următoarea 
remarcă : 

„Incă nicioiată nu a avut loc o revolu/ie care să nu i fost grăbită 
de surescitarea, de amorul propriu rănit, de ambiţia nesănătoasă sau pur 
şi simplu de prostia acelora predestinaţi a fi victimele ei inconştiente ; 
coaliţia pestriţă dintre adepţii lui Derby şi liberali, care s-au alăturat 
d-lui Roebuck, calcă pe urmele acelor membri ai Camerei deputaţilor din 
Franţa care, iniţiind campania banchetelor pentru reformă din 1848, nu 
voiau decît să înlăture un guvern, dar au sfîrşit prin a răsturna un tron·. 

Roebuck, după cum se afirmă, este gata să joace rolul 
unui Robespierre sau (remarcabil „sau" !) al unui Ledru
Rollin. EI are intenţia să creeze „un comitet al salvării pu
blice" şi n-a ezitat nici un moment să propună pentru comisia 
de anchetă cerută de el pe : Roebuck, Drummond, Layard, 
sir Joseph Paxton (constructorul palatului expoziţiei indus
triale universale) , lord Stanley (fiul lui Derby) , Ellis White
side, Disraeli, Butt, Lowe (membru al consiliului secret al 
ziarului „Times")  şi Miles. 

„Ar i inutil - continuă „Morning Chronicle• - să se treacă sub 
tăcere faptul că pericolul unei cruciade revoluţionare împotriva aristocra
ţiei ţării noastre este evident. Demagogii încearcă să răstoarne guvernul 
lordului Palmerston, folosind cu abilitate forţele de luptă unificate, dar nu 
unite, ale lui Disraeli şi Roebuck. Democraţia încearcă să provoace o re
voluţie, răsturnînd sistematic un guvern după altul·. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 76. 
** - fapt împlinit. - Nota trad. 

Nota red. 
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In sfîrşit, un ziar guvenamental ameninţă că  se va dizolva 
parlamentul, c ă  „se va face apel la popor" ,  aşa cum a făcut 
Bonaparte cu cîteva luni înainte de lovitura de stat. 

Revista „Economist" 67, scoasă de Wilson, secretar al 
ministerului de finanţe, declară că „sistemul reprezentativ " 
este incompatibil cu ducerea războiului. De aceea, fostul 
pălărier Wilson propune ca membrii parlamentului care ocupă 
funcţii de stat să fie scutiţi de necesitatea de a fi realeşi în 
parlament, acordîndu-se miniştrilor ex officio * locul şi dreptul 
de a vota în Camera comunelor. Astfel, guvenul devine inde
pendent faţă de alegători şi de Camera comunelor, Camera 
însă devine dependentă de guvern. In legătură cu aceasta, 
ziarul „Daily News" avertizează : 

„Popoul englez trebuie să fie cu ochii în patu şi gata să se ridice în 
apărarea instituţiilor sale reprezentative. Ne putem aştepta că se va face 
o încercare de a slăbi dependenţa guvernului de Camera comunelor. 
Aceasta ar duce la un conflict intre guven şi Cameră. Rezultatul ar fi o 
revolu/ie·. 

Intr-adevăr, pentru miercurea viitoare, la Marylebone -
considerat drept unul dintre cele mai radicale cartiere din 
Londra -, este convocat un miting c are urmează să adopte 
o rezoluţie împotriva „încercărilor guvernului de a se opune 
anchetei parlamentare" .  

In timp c e  „Morning Chronicle" proroceşte astfel revo
luţia, iar „Daily News" o încercare de contrarevoluţie, 
„Times "  face şi el aluzie la revoluţia din februarie, referin
du-se, e drept, nu la banchetele pentru reformă, ci la asasi
narea lui Praslin. Tocmai zilele acestea s-a dezbătut la tri
bunalul irlandez un proces de succesiune, în care personajul 
principal, marchizul de Clanricarde - pair al Angliei, am
basador la curtea din Petersburg în timpul guvernului Mel
bourne şi director general al poştelor în timpul guvernului 
Russell -, apare ca un adevărat erou de roman balzacian cu 
omoruri, adultere, înşelăciuni şi însuşire frauduloasă de moş
teniri. 

„In posomorita toamnă a anului 1847 - observă „Times• -, cînd 
opinia publică a Franţei era tulburată de presentimentul vag, alarmant al 
unei apropiate revoluţii, în cercurile cele mai înalte ale societăţii pari
ziene a izbucnit un mare scandal, care a iritat încă şi mai mult masele 
populare, deja surescitate, grăbind considerabil catastrofa iminentă. Obser-

* - din oficiu. - Nota trad. 
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vatorul atent al stării extrem de agitate a opiniei publice în momentul 
de faţă nu poate urmări fără aceeaşi nelinişte marele scandal dat în vi
leag în faţa tribunalului irlandezM. 

Crimele comise în cercurile castei dominante, slăbiciunea 
şi neputinţa ei arogantă, pieirea florii armatei engleze, des
compunerea vechilor partide, lipsa unei majorităţi în Camera 
comunelor, coaliţiile guvernamentale bazate pe tradiţii de 
mult perimate, cheltuielile necesitate de războiul european în 
condiţiile unei foarte grave crize comerciale şi industriale -
iată suficiente simptome care indică că o revoluţie politică 
şi socială este iminentă în Marea Britanie. Deosebit de elocvent 
este faptul că, o dată cu eşuarea iluziilor politice, se prăbu
şesc şi iluziile liber-schimbiste. Aşa cum primele au asigurat 
monopolul puterii executive a aristocraţiei, ultimele au asigu
rat monopoll puterii legislative a burgheziei. 

Scris de K. Marx la 19 februarie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 92 din 24 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

fradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Războiul care ameninţă Europa 68 

Incă cîteva săptămîni şi, dacă la Viena nu se va încheia 
cît mai curînd pacea, ceea ce pare-se că nu mai crede nimeni 
acum în Europa, vom asista la izbucnirea unui război pe acest 
continent ; în comparaţie cu acest război campania din Cri
meea va ocupa un loc atît de neînsemnat pe cît este şi de 
aşteptat să ocupe într-un război dus de trei dintre cele mai 
mari naţiuni de pe glob. Acţiunile militare, pînă acum inde
pendente, din Marea Neagră şi Marea Baltică vor fi atunci 
legate prin linia frontului, care se va întinde de-a lungul în
tregii părţi de continent ce desparte aceste două mări in
terioare ; şi pentru dominaţia asupra cîmpiei Sarmatice vor 
lupta armate al căror număr corespunde întinderilor ei nemăr
ginite. Atunci, şi numai atunci, se va putea spune că războiul 
a devenit într-adevăr european. 

In ceea ce priveşte campania din Crimeea, mai avem de 
dat numai cîteva scurte lămuriri suplimentare. Am vorbit atît 
de des şi de amănunţit despre caracterul şi rezultatul ei posi
bil, încît nu ne mai rămîne să dăm decît cîteva fapte noi, care 
confirmă cele susţinute de noi. Acum o săptămînă am scris * 
că această campanie s-a transformat într-o întrecere în con
centrarea de întăriri, din care ruşii vor ieşi, probabil, învin
gători. Este aproape sigur că, de îndată ce vremea va permite 
începerea unor acţiuni militare de lungă durată, după un 
plan dinainte stabilit, ruşii vor avea pe peninsulă 1 20 000-
150 OOO de oameni, cărora aliaţii, făcînd eforturi supraome
neşti , le vor putea opune, probabil, 90 OOO de oameni. Pre
supunînd chiar că atît Franţa cît şi Anglia pot trimite destule 
trupe în Crimeea, de unde să ia însă mijloacele de transport 
necesare, dacă la fiecare patru vapoare trimise în Marea 

* Vezi volumul de faţă, pag. 55. - Nota red. 
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Neagră trei sînt reţinute acolo sub cele mai diferite pretexte ? 
Liniile de transport transatlantice engleze sînt deja cu totul 
dezorganizate, şi în prezent de nimic nu are mai mare nevoie 
Anglia ca de vapoare transoceanice, dar de unde să le ia ? 
Singurul lucru care i-ar putea salva pe aliaţi ar i sosirea 
la timp în Crimeea a unui corp de armată austriac de aproxi
mativ 30 OOO de oameni, care să fie îmbarcat la gurile Dunării. 
Fără un astfel de ajutor, nici corpul piemo.ntez şi nici cel 
napolitan, nici neînsemnatele întăriri anglo-franceze, nici 
armata lui Omer-paşa nu vor putea fi de un folos real. 

Să vedem acum ce parte din forţele armate ale Angliei şi 
Franţei acţionează în prezent în Crimeea. Vom vorbi numai 
despre infanterie, deoarece proporţia în care asemenea armate 
expediţionare dispun de cavalerie şi artilerie este atît de 
variabilă, încît în privinţa numărului lor nu se pot trage con
cluzii precise. In afară de aceasta, proporţia în care întreaga 
armată activă a unei ţări participă la un război este întot
deauna determinată de proporţia în care participă infanteria. 
Despre Turcia nu vom vorbi, deoarece armata lui Omer-paşa 
care participă la acţiunile militare este ultima şi singura ei 
armată. Ceea ce a rămas din ea în Asia nu mai reprezintă o 
armată, ci pur şi simplu o adunătură. 

Anglia are în total 99 de regimente, sau 106 batalioane de 
infanterie, dintre care cel puţin 35 de batalioane fac serviciul 
în colonii. Dintre celelalte, aproximativ 40 de batalioane au 
intrat în compunerea primelor 5 divizii trimise în Crimeea şi 
cel puţin 8 batalioane au fost trimise acolo mai tîrziu, ca 
întăriri. Rămîn aproximativ 23 de batalioane, dintre care abia 
dacă mai poate fi detaşat vreunul. De aceea, ultimele măsuri 
militare ale Angliei sînt de fapt o recunoaştere pe faţă a 
epuizării totale a cadrelor ei din timp de pace. Pentru a în
drepta această deficienţă se recurge la diferite remedii. Mi
liţiei, care numără aproximativ 50 OOO de oameni, i se permite 
să facă serviciu în mod voluntar în afara graniţelor Angliei. 
Ea urmează să plece în Gibraltar, Malta şi Corfu, făcînd dis
ponibile astfel aproximativ 12 batalioane care fac serviciu în 
colonii pentru a fi trimise în Crimeea. S-a hotărît crearea 
unei legiuni străine, dar, din nefericire, se pare că nici un 
străin nu doreşte să se înroleze într-o armată unde îl ame
ninţă pedepsele corporale. In sfîrşit, la 13 februarie s-a dispus 
formarea de batalioane doi - în 93 de regimente - 43 de 
batalioane a cite 1 OOO de oameni şi 50 de batalioane a cite 
1 200 de oameni. Aceasta va însemna un spor de 103 OOO de 
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oameni, şi în plus aproximativ 1 7  OOO de oameni pentru 
cavalerie şi artilerie. Dar mc1 un soldat din aceşti 
1 20 OOO nu a fost încă recrutat şi cine îi va instrui şi 
comanda ? Faimoasa organizare a armatei britanice şi 
conducerea ei în general au făcut ca, într-un fel sau 
altul, aproape întreaga ei infanterie, cu excepţia com
paniilor depozit şi a citorva batalioane depozit - şi nu 
numai soldaţii, ci şi corpul ofiţeresc -, să se găsească în 
Crimeea şi în colonii. Este drept că în foile matricole ale 
armatei figurează un număr excesiv de generali, colonei şi 
maiori plătiţi cu jumătate de soldă care pot fi folosiţi pentru 
aceste noi fomaţii de luptă ; dar, după cite ştim, căpitani plă
tiţi cu jumătate de soldă nu există de loc sau aproape de loc, 
iar locotenenţi, sublocotenenţi şi subofiţeri u pregătirea 
necesară n-ai de unde lua. Materie primă se găseşte din 
belşug, dar ofiţeri nepregătiţi nu pot instrui recruţi nepre
gătiţi ; şi, după cum se ştie, osatura oricărei armate o consti
tuie subofiţerii bătrîni căliţi şi cu experienţă. In afară de 
aceasta, după părerea unei autorităţi ca sir W. Napier, este 
nevoie de cel puţin 3 ani pentru a transforma orice adunătură 
din vechea Anglie în ceea ce John Bull numeşte „cei mai 
buni soldaţi ai lumii " şi „floarea Angliei" .  Şi, dacă aşa stau 
lucrurile cind dispui de cadre ofiţereşti pregătite, de cit 
timp este nevoie pentru ca, fără ofiţeri inferiori sau subofiţeri, 
să faci eroi din 120 OOO de soldaţi care abia trebuie găsiţi ? 
După aprecierea noastră, forţele armate ale Angliei sînt în 
aşa măsură angajate în acest război, încit, în cursul anului 
viitor, guvernul englez va putea opune inamicului, în cel mai 
fericit caz, doar un „mic detaşament eroicu de 40 000-50 OOO 
de oameni. Această cifră ar putea fi depăşită pentru un timp 
foarte scurt numai dezorganizînd simţitor toate pregătirile în 
vederea unor viitoare întăriri. 

In comparaţie cu Anglia, Franţa, deşi are o armată mai 
mare şi mai bine organizată, foloseşte pentru acţiunile mili
tare o parte mult mai mică a forţelor ei. Franţa are 100 de 
regimente de infanterie de linie, 3 regimente de zuavi şi 
2 legiuni străine cu cite 3 batalioane fiecare ; în plus, ea mai 
are 20 de batalioane de puşcaşi şi 6 batalioane africane -
in total 341 de batalioane. Dintre acestea, 100 de batalioane, 
adică cite unul de fiecare regiment de linie, sînt considerate 
batalioane de rezervă, în care sînt primiţi şi instruiţi recruţii ; 
numai primele două batalioane sînt trimise în luptă, în timp 
ce batalionul de rezervă pregăteşte întăriri pentru menţinerea 
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intactă a efectivului lor. Prin urmare, din numărul total de 
batalioane trebuie, din capul locului, scăzute 100. Dacă bata
lioanele de rezervă urmează să fie apoi folosite ca nucleu pen
tru formarea unui batalion trei de cîmp, cum s-a întîmplat nu o 
dată sub Napoleon, aceasta se va putea realiza prin inclu
derea unui număr sporit de recruţi, fiind nevoie de un oare
care timp pînă cînd ei vor fi în stare să lupte. In consecinţă, 
în prezent, forţele disponibile ale armatei franceze nu depăşesc 
241 de batalioane. Dintre acestea, este nevoie de cel puţin 
25 în Algeria. 4 se află la Roma. 9 divizii de infanterie, sau 
aproximativ 80 de batalioane, au fost trimise în Crimeea, la 
Constantinopol şi Atena. In total sînt folosite 1 10 batalioane, 
sau aproape jumătate din întreaga infanterie de care dispune 
Franţa în timp de pace, fără să punem la socoteală batalioa
nele de rezervă. Măsurile luate în armata franceză, crearea 
din timp a batalioanelor de rezervă, rechemarea soldaţilor 
învoiţi în ultimul an de serviciu, posibilitatea de a recruta în 
fiecare an contingentul respectiv în întregime, în afara încor
porărilor excepţionale, şi, în sfîrşit, înclinaţia francezilor pen
tru serviciul militar - toate acestea permit guvernului să 
dubleze în decurs de aproximativ un an efectivul infanteriei. 
A vînd în vedere că, începînd din a doua jumătate a anului 
1 853, Franţa n-a încetat să se înarmeze pe nesimţite, că au 
fost create 1 0-12 batalioane de gardă imperială şi că în 
toamna trecută o parte din forţele armatei franceze a fost 
concentrată în taberele respective, se poate presupune că 
efectivul infanteriei aflate în ţară este acum tot atît de mare 
ca şi înainte de plecarea celor 9 divizii din Franţa. Şi, dacă 
ţinem seama de posibilitatea formării batalioanelor trei de 
cîmp pe baza batalioanelor de rezervă, fără a prejudicia rolul 
lor de rezerve, acest efectiv poate fi considerat chiar mai 
mare. Dacă evaluăm însă efectivul infanteriei pe care Franţa 
îl va avea pe propriul ei teritoriu la sfîrşitul lunii martie la  
350 OOO de  oameni, această cifră va fi mai curînd mai mare 
decît mai mică. Impreună cu cavaleria, artileria etc., o ase
menea infanterie, potrivit organizării existente în Franţa, 
corespunde unei armate de aproximativ 500 OOO de oameni. 
Dintre aceştia, cel puţin 200 OOO vor trebui să rămînă în ţară, 
constituind cadrele pentru batalioanele de rezervă, pentru 
menţinerea ordinii în ţară, pentru atelierele şi spitalele 
militare. Aşadar, cam pe la 1 aprilie, Franţa va putea 
începe campania cu o armată de 300 OOO de oameni, 
cuprinzînd aproximativ 200 de batalioane de infan-
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terie. Dar aceste 200 de batalioane nu se vor putea compara, 
nici ca organizare şi disciplină şi nici ca fermitate în luptă, 
cu trupele trimise anterior în Crimeea. In ele vor fi mulţi 
tineri recruţi şi multe batalioane înjghebate ad-hoc. Unităţile 
militare în care ofiţerii şi soldaţii nu se cunosc între ei şi a 
căror organizare în pripă, ordonată de sus, s-a terminat chiar 
în ajunul plecării lor sînt cu mult mai prejos decît vechile 
unităţi militare, în care serviciul îndelungat în comun, pri
mejdiile înfruntate împreună şi contactul zilnic ani de-a rîndul 
au creat acel „esprit de corps" ", sub a cărui influenţă puter
nică chiar şi cei mai tineri recruţi sînt foarte curînd antrenaţi 
în viaţa unităţii lor. De aceea trebuie să recunoaştem că cele 
80 de batalioane trimise în Crimeea reprezintă mult mai mult 
din armata franceză decît s-ar părea judecînd după efectivul 
lor. Dacă Anglia a aruncat în luptă cea mai bună parte a 
armatei ei, aproape pînă la ultimul om, Franţa, la rîndul ei, a 
trimis în  Orient aproape jumătate din cele mai bune trupe 
ale ei. 

Nu este necesar să facem aici o recapitulare a forţelor ar
mate ruse, întrucît nu de mult am arătat "" care este efectivul 
şi repartizarea lor. Ajunge să spunem că din armata activă 
rusă sau din cea destinată operaţiilor la graniţa de vest a 
imperiului, pînă acum au luat parte la război numai corpu
rile 3, 4, 5 şi 6. Garda şi grenadierii, precum şi corpul 1 sînt 
înc. intacte ; corpul 2 se pare că a trimis aproximativ o divizfe 
în Crimeea. In afară de aceste trupe, au fost formate sau sînt 
în curs de formare 8 corpuri de rezervă, egale, dacă nu ca 
efectiv, cel puţin ca număr de batalioane cu cele 8 corpuri 
ale armatei active. Astfel, Rusia opune Occidentului o armată 
de aproximativ 750 de batalioane, dintre care 250 însă sînt, 
probabil, abia în curs de formare şi nu vor fi niciodată 
completate în întregime, iar alte 200 au suferit pierderi grele 
în două campanii. In ceea ce priveşte rezervele, batalioanele 
cinci şi şase ale fiecărui regiment sînt alcătuite mai ales din 
vechi soldaţi, dacă s-a urmat întocmai planul iniţial de orga
nizare ; dar batalioanele şapte şi opt au fost, fară îndoială, 
formate din recruţi, reprezentînd unităţi prea puţin apte de 
luptă, dat fiind că rusul, în ciuda docilităţii sale, se deprinde 
foarte greu cu serviciul militar. Pe lîngă aceasta, toate uni
tăţile de rezervă au cadre insuficiente de ofiţeri. Prin urmare, 
Rusia are în prezent în război aproximativ jumătate din armata 

* - camaraderie, solidaritate. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 1 4-17. - Nota red. 
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ei activă regulată. Cealaltă jumătate, care nu a luat încă parte 
la război - garda, grenadierii, corpul 1 şi 2 -, reprezintă 
floarea armatei, trupele preferate ale împăratului, de a căror 
capacitate de luptă se îngrijeşte în mod deosebit. Şi ce a 
obţinut Rusia angajînd în luptă jumătate din armata ei ac
tivă ? * Ea a distrus aproape în întregime forţa ofensivă şi 
defensivă a Turciei ; a silit Anglia să jertfească o armată de 
50 OOO de oameni, făcînd-o neputincioasă pentru cel puţin un 
an ; pe lingă aceasta, a obligat Franţa să trimită în război 
tot atîtea trupe cît a trimis ea însăşi. Şi, în timp ce cele mai 
bune regimente africane ale Franţei se şi bat cu inamicul, elita 
armatei ruse încă n-a tras nici un singur foc. 

Prin urmare, deocamdată superioritatea este de partea 
Rusiei, deşi trupele ei care acţionează în Europa nu se pot 
mîndri cu nici un succes, ba, dimpotrivă, au trebuit să cedeze 
poziţiile în toate acţiunile serioase şi să renunţe la toate ini
ţiativele lor. Dar situaţia se va schimba radical de îndată ce 
Austria va intra în război. Ea are o armată de 500 OOO de oa
meni apţi de luptă, în afară de 1 00 OOO de oameni în unităţile 
de rezervă şi încă 1 20 OOO de rezervişti ; recurgîndu-se la o 
foarte mică recrutare excepţională, efectivul armatei austriece 
poate ajunge pînă la 850 OOO de oameni. Noi însă să luăm de 
bun un efectiv de 600 OOO de oameni, inclusiv unităţile de re
zervă, lăsîndu-i la o parte pe rezervişti, care n-au fost încă 
chemaţi sub arme. Din aceşti 600 OOO de oameni, 1 00 OOO se află 
în unităţile de rezervă, aproximativ 70 OOO în Italia şi în alte 
părţi ale ţării care nu sînt ameninţate de Rusia. Restul de 
430 OOO de oameni formează cîteva armate, masate pe linia 
Boemia - Galiţia - cursul inferior al Dunării, ceea ce permite 
să fie concentraţi în orice punct, într-un timp foarte scurt, 
150 OOO de oameni. Această uriaşă armată va face să se încline 
balanţa în defavoarea Rusiei de îndată ce Austria va porni 
împotriva ei ; de cînd fosta armată rusă de la Dunăre a fost 
trimisă în întregime în Crimeea, austriecii sînt din toate 
punctele de vedere superiori ruşilor şi-şi pot aduce destul de 
repede rezervele la graniţă, deşi ruşii le-au luat-o înainte. 
Trebuie să remarcăm doar că Austria are un număr de rezer
vişti mai mic decît Rusia şi că, după chemarea sub arme a 
celor 1 20 OOO de rezervişti, o nouă sporire a efectivului ar-

* Traducînd articolul de faţă pentru „Neue Oder-Zeitung•, Max a 
înlocuit această frază prin următoarea : „Succesele obţinute pînă acum de 
Rusia pot fi explicate numai prin influenţa diplomaţiei asupra modului în 
care Occidentul conduce războiur. - Nota red. 
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matei nu se va putea obţine decit foarte încet, printr-o nouă 
recrutare. Prin urmare, cu cit Austria amină declararea răz
boiului, cu atît Rusia este mai avantaj ată. Ni se spune că, 
pentru a schimba această stare de lucruri, o armată franceză 
auxiliară va fi trimisă în Austria. Dar drumul de la Dijon sau 
Lyon pînă la Cracovia este destul de lung şi, dacă totul nu va 
fi foarte bine pus la punct, armata franceză ar putea ajunge 
prea tîrziu, în afară de cazul cind calităţile militare ale ar
matei austriece reorganizate nu vor face din ea un inamic de 
temut chiar pentru ruşi, oarecum superiori ei din punct de 
vedere numeric. 

Austria este deci arbitrul situaţiei. De cind a ocupat poziţii 
militare la graniţa ei de răsărit, ea şi-a păstrat superioritatea 
asupra ruşilor. Dacă sosirea la timp a unor rezerve ale ruşilor 
o va lipsi citva timp de această superioritate, ea se poate 
bizui pe generalii ei experimentaţi - singurii care, cu excep
ţia citorva unguri, au dat dovadă în ultimii ani de talent 
militar - şi pe trupele ei bine organizate, dintre care majo
ritatea au şi primit botezul focului. Cîteva manevre abile, o 
retragere cit de neînsemnată vor sili inamicul să-şi fărîmiţeze 
în aşa măsură forţele, incit şansele de succes ale Austriei vor 
fi asigurate. Vorbind în termeni militari, de îndată ce Austria 
îşi va pune armatele în mişcare, Rusia va fi silită să intre 
cu totul în defensivă. 

Trebuie să ne mai oprim asupra unui punct. In cazul cind 
Franţa şi-ar spori armata din ţară pînă la 500 000, iar Austria 
întreaga sa armată pînă la 800 OOO, fiecare dintre aceste ţări 
va putea chema sub arme în decurs de un an cel puţin încă 
250 OOO de oameni. Pe de altă parte, dacă ţarul va termina 
vreodată completarea batalioanelor şapte şi opt ale regimen
telor sale de infanterie, sporind prin aceasta efectivul arma
tei sale active, să zicem, la 900 OOO de oameni, înseamnă că 
a făcut aproape tot ce-i stă în putinţă pentru apărare. Se 
spune că ultima recrutare a întimpinat peste tot mari difi
cultăţi ; a fost nevoie să se coboare baremul de înălţime şi 
să se recurgă la diferite măsuri pentru a se strînge numărul 
de oameni cerut. Ordinul ţarului cu privire la chemarea sub 
arme a tuturor bărbaţilor din sudul Rusiei, departe de a duce 
la o creştere esenţială a efectivului armatei, înseamnă o recu
noaştere făţişă a imposibilităţii de a efectua pe viitor recru
tări regulate. Şi în timpul invaziei franceze din 1 812 ,  cind ţara 
a fost realmente cotropită de inamic, s-a recurs la această 
măsură, dar numai în 17 gubernii. Moscova a dat pe atunci 
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BO OOO de rezervişti, adică o zecime din populaţia guberniei ; 
Smolenskul a trimis 25 OOO de oameni etc. Dar, în timpul răz
boiului, ei n-au fost nicăieri de văzut şi aceste mii şi mii de 
rezervişti nu i-au putut împiedica pe ruşi să  ajungă la Vistula 
în aceeaşi stare jalnică şi acelaşi hal de dezorganizare ca şi 
francezii. Această nouă recrutare en masse • înseamnă, în 
plus, că Nicolaie este hotărît să lupte pînă la capăt. 

Dar dacă, din punct de vedere militar, participarea Austriei 
la război obligă Rusia să intre în defensivă, din punct de ve· 
dere politic, acest lucru nu este neapărat obligatoriu. Ţarul 
are un puternic mijloc politic de ofensivă, asupra căruia am 
atras în repetate rînduri atenţia - insurecţia slavilor din 
Austria şi Turcia şi proclamarea independenţei Ungariei. 

Cititorii noştri ştiu cît de mult se tem de aceasta bărbaţii 
de stat austrieci. Fără îndoială, la nevoie, ţarul va recurge la 
acest mijloc ; care vor fi rezultatele, este însă greu de spus. 

Nu am spus nimic despre Prusia. De bună seamă, în ultimă 
instanţă ea se va uni cu Occidentul împotriva Rusiei, deşi, 
probabil, numai după unele frămîntări pe care nimeni nu le 
poate prevedea. In orice caz, atîta timp cit nu va începe vreo 
mişcare naţională, trupele ei nu vor juca, pare-se, un rol prea 
important, şi de aceea putem, pentru moment, să facem 
abstracţie de ea. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 20 februarie 1855 

Publicat ca articol de fond în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 4 332 
din 8 martie 1855 
şi în „Neue Oder-Zeitung• nr. 91 şi 93 
din 23 şi 24 februarie 1855 

• - în proporţii de masă. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune•, 
confruntat cu textul apărut 
în „Neue Oder-Zeitung• 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Chestiuni parlamentare şi militare 

Londra, 20 februarie. Deşi şedinţa de ieri a Camerei comu
nelor a durat de la orele 4 după-amiază pînă la orele 2 dimi· 
neaţa şi în cadrul ei s-a votat o alocaţie de aproximativ 
7 500 OOO 1. st. pentru armata de uscat, dezbaterile nu oferă 
nimic demn de a fi relatat. Trebuie relevat numai faptul că, 
prin replicile sale preţioase şi banale, cît şi prin aroganţa pro· 
vocatoare şi sigură de sine cu care îşi debita banalităţile, Pal
merston a scos din sărite pe adversarii săi liberali. Vorbind 
pe un ton declamator, ca la circul Astley, despre lupta de la 
Balaklava, el l-a atacat pe Layard, acuzîndu-1 de „peroraţii 
grosolane la adresa aristocraţiei " . Aristocraţia doar nici nu se 
află în intendenţă, în transporturi, în serviciile medicale. El 
a scăpat din vedere că acolo se află lacheii ei. Layard a sub
liniat în mod just că comisiile inventate de Palmerston nu 
sînt bune de nimic altceva decît să genereze conflicte de com
petenţă în armata expediţionară. Cum, a exclamat Palmerston 
- şi iată-l din nou în postura lui Richard al II-lea, şi parla
mentul în rolul plebei lui Wat Tyler -, voi vreţi să instituiţi 
o comisie parlamentară care nu e bună de nimic altceva decît 
să întocmească Blue Books 69 şi ridicaţi obiecţii împotriva co
misiilor mele, „care urmează să lucreze ! ". Palmerston a des
considerat într-atît parlamentul, încît de data aceasta nici 
măcar n-a găsit de cuviinţă să-şi fabrice singur spiritele. El 
le-a luat din ziarele guvernamentale de dimineaţă, care se 
aflau pe mesele din faţa membrilor parlamentului. Nu lipsea 
nici „Comitetul salvării publice" al lui „Morning Chronicle" ,  
nici „Morning Post " cu spiritul de prost gust p e  care l-a făcut, 
trimiţîndu-i în Crimeea pe deputaţii dornici de anchetă şi lăsîn
du-i acolo. Numai într-un parlament ca acesta puteau fi de
bitate asemenea lucruri. 
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După ce l-a supralicitat astfel pe bătrînul Aberdeen în 
parlament, Palmerston răspîndeşte în presă - nu în z iarele 
direct subordonate lui, ci în ziarul credul al berarilor reuniţi * 
- zvonul că el n-ar fi liber în acţiunile sale, curtea ţinîndu-1 
legat de mîini şi de picioare . 

Dat fiind că în curînd la Viena se va ţine o conferinţă de 
pace, este nimerit să se vorbească despre război şi să se eva
lueze forţele militare ale puterilor care participă deja într-o 
măsură mai mare sau mai mică la război. Aici nu este vorba 
numai de efectivul general al armatelor, ci şi de stabilirea 
acelei părţi care poate fi folosită pentru acţiuni ofensive. Ne 
vom ocupa mai amănunţit numai de infanterie, întrucît cele
lalte arme trebuie să aibă un efectiv proporţional cu aceasta. 

Anglia are în total 99 de regimente, sau 106 batalioane de 
infanterie, dintre care cel puţin 35 de batalioane fac serviciul 
în colonii. Dintre celelalte, 40 de batalioane au intrat în com
punerea primelor 5 divizii trimise în Crimeea şi cel puţin 
8 batalioane au fost trimise acolo mai tîrziu, ca întăriri . Ră
mîn, aşadar, aproximativ 23 de batalioane, dintre care cu greu 
vreunul ar putea fi trimis în .fara graniţelor ţării. Miliţia, 
care numără peste 50 OOO de oameni, este autorizată să facă 
serviciul şi în afara graniţelor Angliei. Se fac pregătiri în ve
derea trimiterii ei în Gibraltar, în Malta şi Corfu, pentru a 
face disponibile aproximativ 12  batalioane, care să fie folosite 
în Crimeea. O legiune străină, aşa cum a declarat ieri Palmer
ston în Camera comunelor, nu poate fi creată. In sfîrşit, la 
13 februarie s-a dispus formarea de batalioane doi în 93 de 
regimente, şi anume : 43 de batalioane a cîte 1 OOO de oameni 
şi 50 de batalioane a cite 1 200 de oameni. Aceasta va în
semna un spor de 1 03 OOO de oameni şi în plus 17 OOO de oa
meni pentru cavalerie şi artilerie.  Dar nici un soldat din aceşti 
120 OOO nu a fost încă recrutat. In afară de aceasta, ei mai 
urmează să fie instruiţi şi trebuie să li se asigure cadrele de 
ofiţeri necesare. 

Faimoasa organizare din momentul de faţă a armatei bi
tanice a făcut ca aproape întreaga ei infanterie, cu excepţia 
companiilor depozit şi a cîtorva batalioane depozit - şi nu 

)lUmai soldaţii, ci, ceea ce pare de necrezut, şi corpul ofiţe
resc -, să se găsească în Crimeea şi în colonii. In foile matri
cole ale armatei britanice figurează un număr excesiv de ge
nerali, colonei şi maiori plătiţi cu jumătate de soldă care ar 
putea fi folosiţi pentru aceste noi formaţii de luptă, In schimb, 

* - „Morning Advertiser•. - Nota red. 
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l ipsesc aproape cu totul căpitanii şi nu există de loc locote
nenţi şi subofiţeri cu jumătate de soldă. După cum se ştie 
însă, subofiţerii constituie osatura oricărei armate. După pă
rerea celei mai mari autorităţi în acest domeniu, generalul 
sir William Napier, autorul istoriei războiului din Peninsula 
iberică 70, este nevoie de trei ani încheiaţi pentru a transforma 
„tag-rag" şi „bob-tail" (lumpenproletariatul) bătrînei Anglii în 
„floarea Angliei" ,  în „cei mai buni soldaţi ai lumii " .  Dar 
aceasta numai cu condiţia să  existe cadrele ofiţereşti de bază 
şi să fie nevoie doar de o completare a acestora. In cit timp 
vor putea fi, deci, transformaţi aceşti 120 OOO de soldaţi în 
eroi ? In cursul anului viitor, guvenul englez va putea opune 
inamicului, în cel mai fericit caz, doar „un mic detaşament 
eroic" de 50 OOO de oameni. E drept, această cifră ar putea fi 
depăşită pentru perioade scurte, dar numai dezorganizînd 
simţitor toate pregătirile în vederea unor viitoare întăriri. 

Expedierea poştei ne sileşte să întrerupem această expu
nere. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 20 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 91 din 23 februarie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Despre noua criză de uvern 

Londra, 24 februarie. Camera comunelor a fost ieri plină 
pînă la Tefuz, întrucît se anunţase că miniştrii vor da lămuriri 
cu privire la destrămarea primului guvern Palmerston. In salu 
supraaglomerată, membrii parlamentului aşteptau cu nerăb
dare sosirea nobilului viconte, care a apărut, în sfîrşit, la o 
oră după deschiderea şedinţei, întimpinat cu rîsete de unii, 
cu cheers * de alţii. Miniştrii renegaţi - Graham, Gladstone, 
Herbert - şi-au ocupat locurile de pe băncile aşa-zişilor ra
dicali (şcoala manchesteriană) , unde se părea că d-l Bright 
făcea onorurile. Pe banca din faţa lor trona Cardwell, care 
de asemenea ieşise din guven. Lordul Palmerston a făcut 
propunerea să se examineze de îndată problema comisiei 
Roebuck. A urmat apoi sir James Graham, care nici n-a în
ceput bine să facă confesiuni în numele guvernului şi se ma1 
afla încă pe pragul construcţiilor sale retorice, cînd s-au şi 
făcut auzite sunetele caracteristice unui somn sănătos cu 
care-l acompania PalmeTston. 

Polemica lui Graham împotriva comisiei de anchetă se 
reducea în principiu la aceea că numirea ei era considerată 
drept un atentat al Camerei comunelor la prerogativele co
roanei. Se ştie că de un secol şi jumătate miniştrii englezi au 
obiceiul ca, atunci cînd iau atitudine împotriva coroanei, să 
invoce privilegiile Camerei, şi cînd iau atitudine împotriva 
Camerei, să invoce prerogativele coroanei. ln fapt, Graham 
ameninţa cu pericolul pe care-l reprezintă cercetările comisiei 
de anchetă pentru alianţa anglo-franceză. Ce altceva era 
aceasta decît insinuarea că aliatul francez va apărea ca prin
cipalul vinovat de toate eşecurile I Cit priveşte ieşirea lui Gra
ham din guven, trebuie spus că din capul locului guvenul 
a considerat moţiunea lui Roebuck doar ca un vot de neîn-

* - aclamaţii. - Nota trad. 
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credere camuflat. De aceea au şi fost sacrificaţi Aberdeen şi 
ducele de Newcastle şi a căzut vechiul guvern. Cu excepţia 
lui Canning şi Panmure, noul guveTn are aceeaşi componenţă 
ca cel vechi ; cum putea deci moţiunea lui Roebuck să fie 
deodată altfel interpretată ? Nu el, ci lordul Palmerston şi-a 
schimbat de vineri pînă marţi punctul de vedere. Nu el, 
ci nobilul său prieten este un dezertor. In afară de aceasta, 
mărturiseşte cu naivitate Graham, el a ieşit din noul guvern 
întrucît s-a convins 

„că actualul guvern nu se bucură de mai multă încredere din partea 
Camerei decît cel care s-a retras cu cîteva săptămîni în urmă·. 

In cuvîntarea sa, Graham a spus printre altele : 
„Cînd s-a format noul guvern, l-am întrebat pe nobilul lord• (Palmers

ton) „dacă va interveni vreo schimbare în politica externă a contelui Aber
deen, de asemenea dacă condiţiile de pace propuse vor suferi vreo modifi
care. Lordul Palmerston mi-a dat toate asigurările că în această privinţă 
totul va rămîne cum a fose. 

(Cităm aceste cuvinte aşa cum au fost rostite în Camera 
comunelor, şi nu forma atenuată, care a apărut în ziare.) 

Bright a profitat imediat de această declaraţie a lui Gra
ham pentru a confirma că nu doreşte răsturnarea guvernului 
Palmerston, că el personal nu-i poartă pică nobilului lord, ci, 
dimpotrivă, este convins că Palmerston şi Russell au ceea ce 
îi lipseşte pe nedrept învinuitului Aberdeen, şi anume sufici
entă popularitate pentru a încheia o pace ge baza celor 4 
puncte. 

Sidney Herbert. - Moţiunea lui Roebuck constă din două 
puncte complet diferite. In primul rînd, el propune să se cer
ceteze starea armatei de la Sevastopol ; în al doilea rînd, să  
se cerceteze felul cum au fost conduse departamentele care 
au sarcina specială să aprovizioneze armata. In ceea ce pri
veşte ultimul punct, Camera are dreptul să întreprindă cerce
tări, nu însă în ceea ce priveşte primul punct. Oare nu acesta 
este motivul pentru care s-a opus Herbert, la 26 ianuarie, cu 
atîta vehemenţă „ultimului punct 0 ,  la fel cum se opune acum, la 
23 februarie, „primului punct " ? Cînd el  (Herbert) şi-a luat în 
primire postul în actualul guvern, lordul Palmerston, în de
plină conformitate cu discursul său rostit vinerea trecută, a 
apreciat comisia drept neconstituţională şi şi-a exprimat pă
rerea că, o dată cu ieşirea din guven a lui Aberdeen şi a lui 
Newcastle, problema aceasta cade. Palmerston nici nu s-a în
doit că acum Camera va respinge fără nici un fel de discuţii 
moţiunea lui Roebuck. In măsura în care nu urmăreşte să 
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acuze guvernul, ci să cerceteze starea armatei, comisia se va 
dovedi o monstruoasă ficţiune. Prin faptul că-i lipseşte cura
jul să acţioneze potrivit convingerilor sale formulate în repe
tate rînduri, lordul Palmerston slăbeşte guvernul. La ce folo
seşte o personalitate puternică dacă duce o politică slabă ? 

Gladstone mi adaugă în fond nimic la declaraţiile colegi
lor săi în afară de argumentări de felul celor care l-au deter
minat pe răposatul Peel să declare cu prilejul ieşirii lui Glad
stone din guvernul Peel - pe atunci era vorba de colegiul din 
Maynooth 11 - că i s-a părut că a înţeles motivele ieşirii 
prietenului său din guvern pînă în momentul cînd acesta le-a 
expus în faţa parlamentului într-un discurs de două ore. 

Palmerston a socotit de prisos să se oprească asupra de
claraţiilor foştilor săi colegi. El regretă ieşirea lor din gu
vern, dar va şti să se descurce şi fără ei. După părerea lui, 
comisia nu urmăreşte să-i acuze, ci să cerceteze starea ar
matei. La început, el a fost împotriva instituirii comisiei, dar 
s-a convins că a determina Camera să-şi revoce hotărîrea 
este o imposibilitate. Ţara nu poate rămîne fără guvern, de 
aceea guvernul său va rămîne, cu sau fără comisie. La între
barea lui Bright, el a ·  declarat că tratativele de pace vor fi 
duse în mod serios şi că instrucţiunile date lui Russell sînt 
întocmite pe baza celor 4 puncte. Despre starea de lucruri 
existentă în propriul său guvern, el nu a comunicat nimic 
Camerei. 

In pofida destrămării subite a primului său guvern, Pal
merston, incontestabil, a şi repurtat victorii, dacă nu în ochii 
opiniei publice, cel puţin în guvern şi în parlament. Trimi
ţîndu-1 pe Russell în misiune la Viena, el s-a descotorosit de 
un rival supărător şi capricios. Prin compromisul său cu 
Roebuck, el a transformat comisia parlamentară de anchetă 
într-o comisie guvernamentală, care nu va fi decît o a patra 
comisie pe lingă celelalte trei înfiinţate de el însuşi. Pal
merston, după cum spune Sidney Herbert, a substituit reali
tăţii „o monstruoasă ficţiune" .  Ieşirea din guvern a peeliş
tilor i-a dat posibilitatea să formeze un guvern în care el 
singur este o unitate, ceilalţi nefiind decît nişte zerouri. To
tuşi nu încape îndoială că formarea unui asemenea guvern 
pur palmerstonian are de întimpinat greutăţi aproape de ne
biruit. 

Scris de K. Marx la 24 februarie 1855 
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Hume 

Londra, 24 februarie. Prin moartea lui Hume, Camera co
munelor şi-a pierdut veteranul. Indelungata sa activitate parla
mentară constituie un barometru exact al dezvoltării acelui 
partid burghez radical care în 1 831  a fost la apogeu. Imediat 
după reformă 72, Hume a jucat rolul unui Warwick parlamen
tar, adică al unui „fabricant de deputaţi" .  Opt ani mai tîrziu, 
el este alături de Daniel O 'Connell şi Feargus O'Connor, unul 
dintre iniţiatorii „Cartei poporului 1 73, care reprezintă şi as
tăzi programul politic al cartiştilor, deşi nu conţine de fapt 
nimic altceva decît revendicarea votului universal, precum şi 
a unor condiţii în care acest drept ar putea fi efectiv exercitat 
în Anglia. 

Ruptura care a urmat curînd după aceea între muncitori 
şi agitatorii burghezi l-a găsit pe Hume de partea acestora 
din urmă. In timpul guvernului Russell, el a întocmit „Carta 
mică",  care a devenit programul aşa-numiţilor „adepţi ai re
formei parlamentare şi ai celei financiare" 74• In locul celor 
6 puncte ale „Cartei poporului " ,  ea cuprinde numai 3 puncte, 
şi în loc de vot „universal ", ea cere un drept de vot mai mult 
sau mai puţin „lărgit" .  In sfîrşit, în 1 852, Hume a proclamat 
un nou program, în care renunţă şi la „Carta mică n şi reven
dică doar un singur punct - votul secret (Ballot) . D e  altfel, 
Hume a fost reprezentantul clasic l aşa-numitei opoziţii „in
dependente" ,  pe care Cobbett a caracterizat-o atît de preg
nant şi concis drept „supapa de siguranţă" a vechiului sistem. 
Spre sfîrşitul vieţii, obiceiul lui Hume de a prezenta în 
parlament moţiuni pe care apoi, la un semn al miniştrilor, le 
retrăgea în ultimul moment a devenit o adevărată manie. Co-
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chetăria sa cu „economisirea banului public "  a devenit pro
verbială. Toţi miniştrii îi îngăduiau să se opună capitolelor de 
cheltuieli mici şi să le reducă, pentru a trece cu atît mai lesne 
prin Cameră capitolele de cheltuieli mari. 

Scris de K. Marx la 24 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 98 din 28 februarie 1855 
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*Palmerston şi oligarhia engleză 

Londra, 27 februarie. La vociferările indignate împotriva 
aristocraţiei, Palmerston a răspuns cu o ironie, formînd un 
guvern în care au intrat 10 lorzi şi 4 baroneţi, iar din cei 1 0  
lorzi, 8 fac parte din Camera pairilor. L a  nemulţumirea stîr
nită de compromisul dintre diferitele fracţiuni ale oligarhiei, 
el răspunde cu un compromis între diferitele familii din sinul 
fracţiunii whigilor. In guvernul său au căpătat un locşor 
călduţ clanul Grey, familia ducilor de Sutherland şi, în sfîrşit, 
familia Clarendon. Ministrul de interne, sir George Grey, 
este vărul contelui Grey, cu a cărui soră este căsătorit sir 
Charles Wood, primul lord al amiralităţii ; contele Granville 
şi ducele de Argyll reprezintă familia Sutherland. Sir J. C. Le
wis, ministrul de finanţe, este cumnatul contelui Clarendon, 
ministrul de externe. Numai India a revenit unei persoane 
fără titlu nobiliar, Venon Smith, deşi şi acesta este rudă 
prin alianţă cu familiile whige. „Un regat pentru un cal ! "  
- a exclamat Richard al III-lea * ; „Un cal pentru un regat l u  
- exclamă Palmerston, imitîndu-1 p e  Caligula 75, şi îl face pe 
Vernon Smith Mare Mogol în India 76• 

„Lordul Palmerston - se plînge ziarul „Morning Advertiser• - nu 
numai că ne-a dat guvernul cel mai aristocratic pe care l-a cunoscut isto
ria noastră, dar el şi-a constituit guvernul din cel mai prost material aristo
cratic care există•. Dar, se consolează onorabilul „Advertiser•, „Palmerston 
încă nu este liber în acţiunile sale, el încă mai e legat de mîini şi de pi
cioare„.• 

După cum m mai spus **, lordul Palmerston a format un 
guven din zerouri, în care el singur este o unitate. Pe lordul 
John Russell, care în 1 85 1  l -a dat, în mod atît de puţin diplo-

* Shakespeare. „Richard al III-lea•, actul V, scena a 4-a. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 97. - Nota red. 
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matic, afară din guvenul whig, l-a trimis în mod diplomatic în 
călătorie 77• De peelişti s-a servit pentru a-l moşteni pe Aber
deen. Asigurîndu-se de postul de prim-ministru, el s-a desco
torosit imediat de acoliţii lui Aberdeen, iar lui Russell, după 
um s-a exprimat Disraeli, i-a furat nu numai firma de whig, 
ci pe whigi înşişi. Cu toate că între actualul guvern şi gu
venul whig al lui Russell din perioada 1 84-1852 există u 
mare asemănare, ba chiar o identitate, este cu totul greşit să 
le confunzi. De astă dată nici nu este vorba de un guvern, ci 
de lordul Palmerston în locul unui guvern. Deşi, în mare 
parte, componenţa guvernului a rămas aceeaşi , totuşi în 
cadrul lui posturile au fost în aşa fel repartizate, sprijinul de 
care se bucură în Camera comunelor diferă atît de mult 
şi el însuşi a reapărut în condiţii atît de schimbate, incit, 
dacă mai înainte era un guvern whig slab, acum el se reduce 
la dictatura unui singur om, în ipoteza că Palmerston ar fi un 
autentic Pitt, Ludovic Bonaparte - un autentic Napoleon şi  
lordul John Russell ar continua să călătorească. Deşi burghe
zului englez nu-i prea venea la socoteală întorsătura neaş
teptată a lucrurilor, el se amuza deocamdată de abilitatea 
lipsită de scrupule cu care Palmerston şi-a tras pe sfoară prie
tenii şi duşmanii , profitînd de pe urma lor. Palmerston, spune 
negustorul din City, a arătat din nou că ste un „clever " .  
„Clever" însă este un cuvînt intraductibil, cu mai multe în
ţelesuri. El cuprinde toate calităţile omului care ştie să apară 
în cea mai bună lumină, care se pricepe tot atît ide bine să-şi 
creeze lui avantaje pe cit este de iscusit în a-i prejudicia pe 
alţii. Moral şi respectabil, burghezul englez admiră totuşi mai 
mult ca orice pe omul care trece drept „clever" ,  care nu se 
sinchiseşte de llorală şi nu-i pasă de respct, pentru care 
principiile sînt capcane întinse semenilor lui. Dacă Palmer
ston este în aşa măsură „clever" ,  atunci n-o să-i tragă el oare 
pe ruşi pe isfoară tot aşa cum l-a tras şi pe Russell 1 - iată 
cum raţionează politicianul din pătura de sus a burgheziei en
gleze. 

In ceea ce-i priveşte pe tory, ei îşi închipuie că s-au în
tors vremurile bune de altă dată, că s-a sfîrşit cu vraja rea a 
coaliţiei şi că a fost din nou instaurată tradiţionala altenare 
a guvernelor whig şi tory. De o schimbare reală care să nu se 
limiteze la o dizolvare pur pasivă s-ar putea vorbi de fapt 
numai sub un guven tory. Numai atunci cînd la cîrmă se află 
torv începe o puternică presiune din afară - pressure from 
without - şi se trece la înfăptuirea transformărilor inevita-

9 - Marx-Engels - Opere voi. 11  



102 Kart Mrx 

bile. Aşa se explică emanciparea catolicil
_
or 78 sub guvernul 

Wellington ; aşa se explică abrogarea legilor cereale}or sub 

guvernul Peel şi la fel, dacă nu proiectul 
v
de reforma parla� 

mentară, cel puţin mişcarea pentru reforma, care a fost maI 

importantă decît rrezultatele ei. . . 
Cînd englezii l-au chemat de dmcolo de mare pe un olan

dez * pentru a-l proclama rege, scopul urmărit a fost . 
de � 

inaugura o dată cu noua dinastie o eră nouă, era alianţei 

dintre aristocraţia funciară şi aristocraţia financiară. De 

atunci şi pînă în ziua de azi s-a menţinut e�hili�rul const�
tuţional dintre privilegiul sîngelui Şi privilegml aurulm. 
Potrivit privilegiului sîngelui, de pildă, o parte din funcţiile 
din armată sînt împărţite după principiul legăturilor de fami
lie, al nepotismului şi favoritismului, dar şi principiul auru
lui este în floare, căci toate gradele ofiţereşti se cumpără şi 
se vînd cu bani sunători. S-a socotit că ofiţerii care sînt ac
tualmente în armată au cheltuit pentru cumpărarea gradelor 
lor un capital de 6 OOO OOO 1. st. Pentru a nu-şi pierde dreptu
rile cîştigate în timpul serviciului şi pentru a nu fi înlăturat 
de vreun tînăr bogătaş, ofiţerul mai 2uţin înstărit este nevoit 
să împrumute banii necesari avansării lui în grad, şi să de
vină astfel un om ipotecat. 

In biserică, ca şi în armată, alături de principiul rangului 
domneşte principiul banilor peşin. Dacă o parte din funcţiile 
bisericeşti revine tinerelor vlăstare ale aristocraţiei, restul 
revine celor care plătesc mai mult. Comerţul cu „sufletele• 
poporului englez - în măsura în care ele aparţin bisericii 
de stat - se practică în mod tot atît de curent ca şi comerţul 
cu negrii în Virginia. Şi în această rmură a comerţului 
există nu numai cumpărători şi vînzători, ci şi samsari. 
„Court of Queen's Benchu ** a judecat ieri acţiunea unui ase
menea samsar „clerical u, pe nume Simsson. El îşi cerea par
tea sa de la un oarecare Lam, care se obligase prin contract 
să obţină numirea în parohia West-Hackney a preotului 
Josiah Rodwell, Simsson urmînd să primească 50/o atît de la 
umpărător cit şi de la vînzător, în afară de alte cîştiguri su
plimentare. După spusele lui Simsson, Lam nu şi-a respectat 
obligaţia. Iată cum stau lucrurile : Lam este fiul unui preot 
în vîrstă de 70 de i care are două parohii în Sussex, preţul 
de piaţă l fiecăreia fiind de 16  OOO 1. St. Preţul este, fireşte, 

* - Wilhelm de Orania. - Nota red. 
** - tribunalul regal. - Nota red. 
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direct proporţional cu venitul parohiei şi invers proporţional 
u vîrsta posesorului prebendei. Lam-junior este epitropul 
parohiilor lui Lam-senior şi, totodată, fratele unui al treilea 
Lam, mai tînăr, paroh şi posesorul unei prebende în West
Hacney. Intrucît ultim.ul Lan este încă foarte tînăr, Qreţul de 
piaţă l unei viitoare numiri în sinecura sa este relativ scăzut. 
Deşi venitul anual al acestei parohii este de 550 1. st. plus lo
cuinţa parohială, posesorul ei nu vinde viitoarea numire decît 
cu 1 OOO 1. st. Fratele său mai mare i-a promis să-i dea după 
moartea tatălui lor parohiile din Sussex, iar postul vacant din 
West-Hackney se obligă să-l vîndă lui Josiah Rodwell, prin 
mijlocirea lui Simsson, cu 3 OOO 1. st. In felul acesta, el ar rea
liza un cîştig net de 2 OOO 1.  st., fratele său s-ar alege cu o 
parohie mai bună, iar smsarul ar primi 300 1. st., comisionul 
lui de 50/o la această tranzacţie. Nu s-a lămurit de ce contrac
tul a fost reziliat. „Pentru munca depusă " ,  tribunalul i-a acor
dat samsarului Simsson o despăgubire de 50 1. st. 

Scris de K. Max la 27 februarie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 1 05 din 3 martie 1855 
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Constituţia britanică 

Londra, 2 martie. In timp ce constituţia britanică a suferit 
eşecui în toate punctele ei, pretutindeni unde războiul a 
pus-o la încercare, în interiorul ţării a dat faliment guvernul 
de coaliţie, cel mai constituţional din cîte a cunoscut istoria 
Angliei. Pe ţărmul Mării Negre, 40 OOO de soldaţi englezi au 
căzut jertfă constituţiei britanice I Corpul ofiţeresc, statul-ma
jor, intendenţa, serviciul medical, serviciul de transporturi, 
amiralitatea, comandamentul suprem, direcţia artileriei, ar
mata şi flota, - toate au dat faliment şi s-au discreditat în 
ochii întregii lumi. Toate au avut însă conştiinţa împăcată că 
şi-au făcut datoria faţă de constituţia britanică ! Ziarul „Ti
mes u  a fost mai aproape de adevăr decît bănuia cînd, referin
du-se la acest faliment general, a scris : „Insăşi constituţia 
britanică se află pe banca acuzaţilor I" Ea a fost judecată şi a 
fost găsită vinovată. 

Dar ce este această constituţie britanică ? Oare esenţa ei 
constă în instituţiile reprezentative şi în îngrădirea puterii 
executive ? Aceste caracteristici n-o deosebesc nici de consti
tuţia Statelor Unite ale Americii de Nord, nici de statutele 
nenumăratelor societăţi pe acţiuni engleze, care se pricep 
să-şi conducă „afacerile" .  In realitate, constituţia britanică nu 
este altceva decît un compromis învechit, perimat şi depăşit 
între burghezie, care domină neoficial, dar în fapt în toate 
sferele hotărîtoare ale societăţii burgheze, şi aristocraţia fun
ciară, care guvernează în mod oficial. Iniţial, după „glorioasa u 
revoluţie din 1688, o singură fracţiune a burgheziei - aristo
craţia financiară - a participat la acest compromis. Bill-ul 
din 1 831  u privire la reformă a făcut să paricipe la acest 
compromis şi o altă fractiune, magnaţii burgheziei industri
ale, „millocracy", cum o numesc englezii. Istoria legisl aţi ei 
de la 1 831  încoace este istoria concesiilor făcute burgheziei 
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industriale, începînd cu noua lege cu privire la săraci 79 şi 
terminînd cu abrogarea legilor cerealelor, şi începînd cu 
abrogarea legilor cerealelor şi terminînd cu extinderea im
pozitului pe succesiune asupra proprietăţii funciare. 

Dacă burghezia - propriu-zis numai pătura de sus a 
burgheziei - a fost recunoscută, în general, şi sub rnport 
politic drept clasă dominantă, aceasta s-a făcut numai cu 
condiţia ca întreaga conducere efectivă în toate verigile ei, 
chiar şi funcţiile executive ale puterii legislative, adică le
gislaţia practică din ambele Camere ale parlamentului, să 
rămînă în mîinile aristocraţiei funciare. In 1830, burghezia 
a preferat să reînnoiască compromisul cu aristocraţia fun
ciară decît să facă un compromis cu masa poporului englez. 
Vedem acum că aristocraţia, deşi a trebuit să se supună anu
mitor principii enunţate de burghezie, domină totuşi nestin
gherit în consiliul de miniştri, în parlament, în administra
rea statului, în armată şi în flotă ; această aristocraţie, care 
reprezintă într-o anumită măsură o foarte importantă parte 
a naţiunii britanice, este silită în prezent să-şi semneze pro
pria ei condamnare la moarte şi să recunoască în faţa între
gii lumi incapacitatea ei de a mai conduce Anglia. Cîte în
cercări nu se fac pentru a-i galvaniza cadavrul ! Se formează 
un guvern după altul, ca să se dizolve la cîteva săptămîni 
după venirea lui la putere. Criza devine permanentă, guver
nul - doar un fenomen vremelnic. Orice activitate politică 
este suspendată şi fiecare recunoaşte că nu pretinde altceva 
decît să ungă maşina politică ca să nu se oprească cu totul. 
Camera comunelor nu se mai recunoaşte în guvernele create 
de ea însăşi după chipul şi a�emănarea ei. 

In condiţiile acestei neputinţe generale nu numai că tre
buie dus un război, dar trebuie înfruntat un adversar mai 
primejdios decît însuşi ţarul Nicolaie. Acest advers- este 
criza comercială şi industrială, care, începînd din septembrie 
trecut, se accentuează pe zi ce trece, devenind generală. 
Mîna ei de fier a astupat dintr-o dată gura apostolilor vulgari 
ai liber-schimbismului, care ani de zile au predicat că, după 
abrogarea legilor cerealelor, suprasaturarea pieţelor şi cri
zele sociale vor rămîne pentru totdeauna de domeniul trecu
tului. Şi iată că pieţele sînt din nou suprasaturate şi niment 
nu face atîta tărăboi de lipsa de prevedere a fabricanţilor 
care nu au restrîns producţia decît aceiaşi economişti care, 
numai cu cinci luni în urmă, afirmau cu o infailibilitate dog
matică că niciodată nu va mai exista supraproducţie. 
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Boala s-a manifestat într-o formă cromca mea m timput 
grevei de la Preston 80• Curînd după aceea, suprasaturarea pie
ţei americane a dus la o criză în Statele Unite. India şi China, 
deşi inundate de mărfuri, au continuat să constituie canalele 
de scurgere ale supraproducţiei, ca şi California şi Austra
lia. Intrucît fabricanţii englezi nu mai puteau să-şi desfacă 
mărfurile pe piaţa internă fără să scadă preţurile, ei au recurs 
la un procedeu periculos, şi anume au început să-şi trimită 
mărfurile în consignaţie în străinătate, în special în India, 
în China, în Australia şi în California. Acest procedeu le-a 
permis să evite pentru cîtva timp dificultăţile pe care le-ar 
fi avut de întimpinat comerţul dacă mărfurile ar fi fost arun
cate dintr-o dată pe piaţa internă. De îndată însă ce mărfu
rile exportate au ajuns la destinaţie, ele au influenţat preţu
rile pe pieţele respective, şi spre sfîrşitul lunii septembrie 
efectele s-au făcut simţite şi aici, în Anglia. 

Criza, pînă atunci cronică, a devenit acută. Primele între
prinderi atinse de criză au fost imprimeriile de stambă, prin
tre care firme vechi din Manchester şi împrejurimi. A venit 
apoi rîndul armatorilor şi al negustorilor care făceau comerţ 
cu Australia şi California, pe urmă al caselor comerciale care 
făceau comerţ cu China şi, în sfîrşit, al celor care făceau co
merţ cu India. Au urmat la rînd toate celelalte firme ; ma
joritatea au suferit pierderi mari, multe uu fost nevoite să-şi 
suspende activitatea şi pentru nici una dintre aceste ramuri 
comerciale pericolul n-a trecut încă. Dimpotrivă, acest peri
col creşte din ce în ce. Fabricanţii de mătase au avut, de ase
menea, de suferit de pe urma crizei ; în prezent, producţia de 
mătase s-a redus aproape la zero şi în centrele industriei de 
mătase domneşte cea mai neagră mizerie. Apoi a venit rîn
dul fabricanţilor de fire şi de ţesături de bumbac. Unii dintre 
ei n-au putut rezista şi pe mulţi alţii îi aşteaptă aceeaşi soartă. 
După cum am mai arătat *, fabricanţii de fire subţiri au tre
cut la s:ptămîna de lucru incompletă, iar fabricanţii de fire 
groase vor fi siliţi să recurgă în curînd la acelaşi mijloc. 
Incă de pe acum, o parte din aceste întreprinderi au început 
să lucreze doar cîteva zile pe săptămînă. Mult timp vor putea 
oare rezista în felul acesta ? 

Incă cîteva luni şi în regiunile industriale criza va atinge 
proporţiile crizei din 1 842, dacă nu şi mai mari. Dar, de îndată 
ce clasa muncitoare va simţi pe spinarea ei toate urmările 

* Vezi volumul de faţă, pag. 75. - Nola r. 
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crizei, mişcarea politică, după ce în ultimii şase ani a lîn
cezit într-o măsură mai mare s au mai mică în s inul acestei 
clase, menţinînd doar cadrele pentru o nouă agitaţie, va re
începe. Conflictul dintre proletariatul industrial şi burghezie 
va izbucni din nou în momentul în care conflictul dintre 
burghezie şi aristocraţie va atinge punctul culminant. Masca, 
sub care s-au ascuns pînă acum faţă de străinătate adevăra
tele trăsături ale fizionomiei politice a Marii Britanii, va fi, 
în sfîrşit, smulsă. Şi numai cine nu cunoaşte bogatele resurse 
umane şi materiale de care dispune această ţară se poate 
îndoi că ea va ieşi învingătoare şi reînnoită din marea criză 
ce se apropie. 

Scris de K. Marx la 2 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 109 din 6 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

La yard 

Londra, 2 martie. In discursul rostit alaltăieri în faţa ale
gătorilor săi din Aylesbury, renumitul savant asiriolog Layard 
a adus amănunte interesante care caracterizează, pe de o 
parte, metodele folosite de oligarhie. la repartizarea celor 
mai importante funcţii de stat şi, pe de altă parte, poziţia cit 
se poate de echivocă pe care o adoptă membrii aşa-zişi liberali 
şi cei independenţi ai parlamentului faţă de această oligarhie. 

Layard a arătat că Lordul Granville 1-a numit subsecretar 
de stat la ministerul de externe, post pe care l-a deţinut timp 
de 3 luni, pînă cînd a căzut guvernul Russell şi a fost format 
guvenul Derby. Derby i-a propus să rămînă în acest post pînă 
cînd succesorul său, lordul Stanley (fiul lui Derby) , se va reîn
toarce din India, după care îl va trimite (pe Layard) într-o 
misiune diplomatică în străinătate. 

„Toţi amicii mei politici - a spus Layard - au fost de părere să 
primesc propunerea, cu excepţia lordului Russell, care era de altă 
părere ; m-am grăbit să urmez sfatul lut RusseW. 

Aşadar, Layard a respins oferta lui Derby. Perfect ! Lordul 
Russell a ajuns din nou ministru, şi nu l-a uitat pe Layard. 
Russell l-a invitat la „ospăţul ministerial " la care el urma să 
ocupe locul de subsecretar al lui „Board of Control " ' ,  adică 
postul de subsecretar pentru problemele Iudiei. Layard a 
consimţit. Deodată însă Russell şi-a amintit că un gentleman 
whig mai în vîrstă, pe nume sir Thomas Redington, care pe 
vremuri s-a ocupat de probleme irlandeze, dar niciodată de 
probleme asiatice, „n-a fost încă căpătuit" (textual) .  De aceea, 
Russell i-a dat să înţeleagă lui Layard că stă în calea respec
tabilului gentleman. Layard a cedat din nou. Russell, încurajat 

• - „Consiliu de control·. - Nota trad. 
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de modestia şi spiritul de sacrificiu al savantului, i-a sugerat 
să se dea cu totul la o parte din drum şi să primească postul 
de consul în Egipt. De astă dată însă, Layard şi-a ieşit din 
fire, a refuzat propunerea şi în parlament s-a făcut remarcat 
prin discursurile sale impresionante împotriva politicii duse 
de guvern în Orient. 

De îndată ce Palmerston şi-a format guvernul a căutat să-l 
despăgubească pe Layard, oferindu-i un post de secretar la 
direcţia artileriei . Layard a refuzat sub pretextul că nu se pri
cepe de loc la artilerie etc .  Cită naivitate I Ca şi cum fostul 
secretar - d-l Monsell, unul dintre samsarii brigăzii irlandeze 
- a fost vreodată în stare să deosebească o muschetă obiş
nuită de o puşcă cu ac I Atunci Palmerston i-a oferit lui 
Layard postul de subsecretar la ministerul de război. Layard a 
primit, dar a doua zi Palmerston a descoperit subit că în mo
mentul de faţă Frederick Peel - această nulitate birocrată 
- este absolut indispensabil la ministerul de rizboi, de ale 
cărui atribuţii, după cum se ştie, Peel habar n-avea. In sfîrşit, 
Palmerston, în numele lui Russell, i-a oferit lui Layard, drept 
compensaţie, postul de subsecretar la ministerul coloniilor. 
Layard consideră că situaţia care s-a creat este prea dificilă 
pentru a putea cunoaşte, de la o zi la alta, tot ceea ce priveşte 
50 de colonii, de care nu s-a ocupat niciodată. El a refuzat din 
nou, şi astfel s-a încheiat această istorie instructivă. 

Singura morală pe care o trag de aici ziarele guvernamen
tale este aceea că Layard cunoaşte încă foarte puţin şcoala 
vieţii şi el însuşi este vinovat că n-a ştiut să se folosească 
de faima sa de asiriolog. 

Scris de K. Marx la 2 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 107 din 5 martie 1 855 

Se tip.reşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Criza din Anglia 

Dintre toate ştirile venite din Europa cu vaporul „Atlan
tic "  81, cea mai interesantă este, fără îndoială, cea referitoare 
la moartea ţarului şi la influenţa acestui eveniment asupra 
actualelor complicaţii. Dar, oricît de importante ar fi ştirile 
în legătură cu acest eveniment sau cu alte probleme europene, 
ele nu-l pot interesa pe observatorul atent mai mult decît 
simptomele de creştere treptată a serioasei crize politice 
interne, în care se vede tîrîtă în prezent naţiunea engleză 
împotriva voinţei ei. Ultima încercare de a menţine învechitul 
compromis denumit constituţia engleză - compromis între 
clasa care conduce oicial şi cea care conduce neoficial - a 
eşuat în mod vădit. ln Anglia, nu numai guvernul de coaliţie, 
cel mai constituţional dintre toate guvernele, a dat faliment, 
dar şi constituţia a suferit un eşec în toate punctele ei , pre
tutindeni unde războiul a pus-o la încercare. 40 OOO de soldaţi 
britanici au murit pe malurile Mării Negre, victime ale consti
tuţiei britanice I Corpul ofiţeresc, statul-major, intendenţa, 
serviciul medical, serviciul de transporturi, amiralitatea, co
mandamentul suprem, direcţia artileriei, armata şi flota, -
toate au dat faliment, s-au compromis singure în ochii întregii 
lumi ; dar toate au avut satisfacţia că nu şi-au făcut decît 
datoria faţă de constituţia britanică. Ziarul londonez „Times•  
a fost mi aproape de adevăr decît credea 1el singur cînd, în 
legătură cu acest faliment general, a scris că însăşi constituţia 
britanică se află pe banca acuzaţilor I 

Constituţia a fost judecată şi găsită vinovată. Această 
constituţie britanică nu este altceva decît un compromis 
perimat, în virtutea căruia întreaga putere de stat era lăsată 
anumitor pături ale burgheziei cu condiţia ca toată conducerea 
efectivă, puterea executivă în toate verigile ei, chiar şi func
ţiile executive ale puterii legislative - adică legiferarea 
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practică în cele două Camere ale parlamentului - să rămînă 
în mîinile aristocraţiei funciare. Vedem acum că aristocraţia, 
deşi a trebuit să se supună principiilor generale enunţate de 
burghezie, domină totuşi nestingherit în Consiliul de Miniştri, 
în parlament, în administrarea statului, în armată şi în flotă ; 
această aristocraţie, care reprezintă o foarte importantă parte 
a naţiunii britanice, este silită în prezent să-şi semneze propria 
ei condamnare la moarte. Ea trebuie să recunoască incapaci
tatea ei de a mai conduce Anglia. Se formează un guven după 
altul, ca să se dizolve la cîteva săptămîni după venirea lui la 
putere. Criza devine permanentă, guvernul - doar un fenomen 
vremelnic .  Orice activitate politică este suspendată ; nimeni 
nu pretinde că face altceva decît să ungă maşina politică ca 
să nu se oprească cu totul. Chiar şi Camera comunelor, 
această fală a englezului constituţionalist, a ajuns la un punct 
mort. Ea a ajuns să nu se mai recunoască de cînd s-a fărîmiţat 
în nenumărate fracţiuni, care încearcă să facă toate combi
naţiile şi variaţiile arimetice posibile cu un număr de unităţi 
dat. Ea nu se mai recnoaşte ici în diferitele guverne pe care 
ea însăşi le creează după chipul şi asemănarea ei, doar în 
scopul de a le dizolva lin nou . Falimentul este total . 

Şi, în condiţiile acestei nputinţe generale a întregii naţiuni 
care, aidoma epidemiei din Crimeea, a cuprins treptat toate 
ramurile activităţii politice, trebuia nu numai să fie dus răz
boiul, ci şi să se lupte împotriva unui adversar mult mai 
primejdios decît Rusia, un adversar în faţa căruia erau nepu
tincioase toate fostele, actualele şi viitoarele guvene, ale 
acestor Gladstoni, Cardwelli, Russelli şi Palmerstoni la un loc. 
Acest adversar este criza comercială şi industrială, care, înce
pînd din septembrie trecut, a căpătat un caracter atît de acut, 
de general şi de violent, încît nu mai poate fi contestată. Mina 
ei necruţătoare de fier a astupat dintr-o dată gura apostolilor 
vulgari ai liber-schimbismului, care ani de zile au predicat 
că, după abrogarea legilor cerealelor, suprasaturarea pieţelor 
cu mărfuri nu mai e posibilă. O suprasaturare a pieţelor, cu 
toate consecinţele ei, există acum, şi încă în forma ei cea mai 
acută ; în faţa acestei situaţii, nimeni nu-i învinuieşte cu mai 
multă violenţă pe fabricanţi pentru lipsa de prevedere de a 
nu fi restrîns producţia decît aceiaşi economişti care, numai 
cu cîteva luni în urmă, afirmau că niciodată nu va mai exista 
supraproducţie .  Noi am atras încă de mult atenţia asupra 
existenţei acestei boli în forma ei cronică. Ea a fost agravată, 
fără îndoială, de ultimele dificultăţi din America şi de criza 
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care a provocat o stagnare a comerţului nostru. India şi China, 
deşi inundate de mărfuri, au continuat să constituie canalele 
de scurgere ale supraprQducţiei, ca şi California şi Australia. 
Intrucît fabricanţii englezi nu mai puteau să-şi desfacă mărfu
rile pe piaţa internă sau preferau să nu le mai vîndă aici ca 
să nu scadă preţurile, au recurs la un procedeu absurd, şi 
anume au început să-şi trimită mărfurile în consignaţie în 
străinătate, în special în India, în China, în Australia şi în 
California. Acest procedeu le-a permis să evite pentru cîtva 
timp dificultăţile pe care le-ar fi avut de întimpinat comerţul 
dacă mărfurile ar fi fost aruncate dintr-o dată pe piaţa internă ; 
de îndată însă ce mărfurile exportate au ajuns la destinaţie, 
pe pieţe s-au ivit dificultăţi şi, spre sfîrşitul lunii septembrie 
a anului trecut, efectele s-au făcut simţite şi în Anglia. 

Criza, pînă atunci cronică, a devenit acută. Primii au simţit-o 
proprietarii imprimeriilor de stambă ; mulţi dintre ei, inclusiv 
firme vechi din Manchester şi împrejurimi, au dat faliment. 
A venit apoi rîndul armatorilor şi al negustorilor care făceau 
comerţ cu Australia şi California, pe umă a venit rîndul celor 
care făceau comerţ cu China şi, în sfirşit, al fimelor care fă
ceau comerţ cu India. Au umat la rînd toate celelalte firme ; 
majoritatea au suferit pierderi mari, multe au fost chiar silite 
să-şi suspende activitatea, şi pentru nici una din ele pericolul 
n-a trecut încă. Dimpotrivă, acest pericol creşte din ce în ce. 
Fabricanţii de mătase au avut, de asemenea, de suferit de pe 
uma crizei ; producţia de mătase s-a redus aproape la zero 
şi în centrele industriei de mătase a domnit şi continuă să 
domnească cea mai neagră mizerie. Apoi a venit rîndul fabri
canţilor de fire şi de ţesături de bumbac. Potrivit ultimelor 
ştiri, unii dintre ei n-au mai putut rezista şi pe mulţi îi aşteaptă 
aceeaşi soartă. După cum aflăm, fabricanţii de fire subţiri au 
trecut la săptămîna de lucru de patru zile şi la fel vor fi obli
gaţi să procedeze în curînd şi fabricanţii de fire groase. Dar 
cîţi dintre ei vor mai putea oare rezista mult timp ? 

Incă cîteva luni şi criza va atinge asemenea proporţii cum 
n-a cunoscut Anglia din 1846, ba poate chiar din 1842. Dar, de 
îndată ce clasa muncitoare va simţi pe spinarea ei toate urmă
rile crizei , mişcarea politică, acea mişcare care a lîncezit în 
ultimii şase ani, va reîncepe. Atunci muncitorii englezi se 
vor ridica din nou la luptă, ameninţînd burghezia tocmai în 
momentul cînd aceasta va îndepărta definitiv aristocraţia de 
la putere. Masca sub care s-au ascuns pînă acum adevăratele 
trăsături ale fizionomiei politice a Marii Britanii va fi, în 
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sfîrşit, smulsă. Atunci cele două forţe care realmente se con
trapun în Anglia - clasa de mijloc şi clasa muncitoare, bur
ghezia şi proletariatul - vor sta faţă în faţă, şi această ţară 
va fi, în sfîrşit, atrasă în dezvoltarea socială generală a socie
tăţii europene. Cînd Anglia a încheiat alianţa cu Franţa, ea 
a ieşit definitiv din acea izolare care se datora poziţiei ei 
insulare şi pe care comerţul mondial şi dezvoltarea mijloace
lor de comunicaţie o subminaseră de mult. De acum încolo cu 
greu va putea evita ca marile mişcări interne ale celorlalte 
naţiuni europene să nu o antreneze şi pe ea. 

Este, de asemenea, izbitor faptul că ultimele zile de exis
tenţă a constituţiei britanice abundă în dovezi ale unei orîn
duiri sociale corupte, ca şi ultimele zile ale monarhiei lui 
Ludovic-Filip. Am mai relatat despre scandalurile parlamen
tare şi guvernamentale, despre afacerile scandaloase ale lui 
Stonor, Sadleir, Lawley *, dar la toate acestea le-a pus vîrf 
dezvăluirea afacerii Handcock şi de Burgh, afacere în care 
lordul Clanricarde, pair al Angliei, apare ca un participant, 
dacă nu direct, cel puţin indirect, la cele mai odioase fără
delegi. Nu este de mirare că aceasta pare suficient pentru a 
face analogia perfectă şi că poporul, citind amănuntele ruşi
noase ale afacerii, exclmă involuntar : „Ducele de Praslin ! 
Ducele de Praslin ! "  Anglia a atins anul ei 1 847 ; cine ştie 
cînd va începe şi cum va fi anul ei 1 848 ? 

Scris de K. Marx la 2 martie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 346 din 24 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* Vezi volumul de faţă, pag. 30. - Nota red. 
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Traficul cu funcţii. - Ştiri din Australia 

Londra, 3 martie. In şedinţa de alaltăieri a Camerei comune
lor, propunerea lordului Goderich ca subofiţerii să poată fi 
avansaţi pînă la gradul de căpitan a fost, după cum se ştie, res
pinsă. Palmerston a adus vechiul argument : o reformă parţială 
este imposibilă, pentru că o verigă din vechiul sistem o deter
mină pe cealaltă. Aşadar, o reformă practică izolată este impo
sibilă, deoarece teoretic este exclusă. O reformă a întregului 
sistem însă este imposibilă, deoarece aceasta n-ar mai fi re
formă, ci revoluţie. Prin urmare, reforma este imposibilă teore
tic deoarece este exclusă practic. Actuala Cameră a comune
lor - o Cameră care se călăuzeşte după principiul : „principiis 
obsta u * - s-a lăsat, fireşte, uşor convinsă, sau mai degrabă 
nici n-a fost nevoie să fie convinsă, deoarece îşi dăduse sen
tinţa încă dinainte. 

Cu această ocazie, Palmerston a făcut, şi pe bună drep
tate, remarca că sistemul cumpărării brevetelor de ofiţer este 
vechi. Am arătat mai înainte că acest sistem a apărut în 
perioada „glorioasei " revoluţii din 1 688, o dată cu intro
ducerea sistemului datoriei publice, a bancnotelor şi a dinastiei 
olandeze. Incă în actul cu privire la răzvrătire din 1 694 82 se 
menţionează necesitatea de a stîrpi 

„marea calamitate a vînzării şi cumpărării gradelor ofiţereşti în ar
mata regală• şi se dispune ca „fiecare ofiţer cu brevet• (numai subofiţerii 
nu aveau brevet) „să jure că nu şi-a cumpărat brevetul·. 

Această restricţie nu a fost totuşi aplicată în practică i 
dimpotrivă, în 1702, sir N. Wright, lordul păstrător al sigi
liului privat, a dat o dispoziţie contrară. La 1 mai 171 1 ,  sis-

* - stîrpeşte răul din faşă. - Nota trad. 
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tenul brevetelor a fost recunoscut fără ocol printr-un decret 
al reginei Anna în care se spunea. 

„că nici un fel de brevet de ofiţer nu poate fi vîndut fără consimţă
mîntul regal şi că numai ofiţerii cu un stagiu de 20 de ani sau cei care au 
devenit inapţi pentru servici etc. au dreptul să-şi vîndă brevetul" etc. 

De la această recunoaştere oficială a traficului cu brevete 
militare pînă la reglementarea oficială a preţului de piaţă al 
acestor brevete nu mai era decît un pas. Şi, într-adevăr, preţu
rile de piaţă au fost fixate pentru prima oară în 1 7 1 9-1 720. 
Preţurile brevetelor de ofiţer au fost revizuite în 1 766, 1772, 
1 773, 1783 şi, în sfîrşit, în 182 1 ,  cînd au fost fixate preţurile 
în vigoare şi astăzi. Incă în 1 766, ministrul de război Barring
ton a publicat o scrisoare în care se spunea : 

„Ca o consecinţă a acestui trafic cu brevetele de ofiţer se întîmplă 
adesea ca oameni care au intrat în armată avînd o adevărată vocaţie 
pentru cariera militară şi care s-au distins în diferite ocazii să rămînă 
toată viaţa cu un grad inferior pentru că sînt săraci. Nu sînt rare cazurile 
cînd asemenea ofiţeri merituoşi trebuie să suporte cumplita umilire de a 
fi comandaţi de băieţandri din familii bogate care au intrat mult mai tîrziu 
ln armată şi cărora averea le permite să se distreze în afara regimentului, 
în timp ce ceilalţi, stînd tot timpul în cazarmă, îndeplinesc, pe lingă ser
viciul lor, şi îndatoririle acestor gentlemeni". 

E adevărat că dreptul cutumiar al Angliei consideră nele
gală dania sau „comisionul " pentru procurarea vreunei funcţii 
de stat, după cum canoanele bisericii de stat prevăd excomuni
carea pentru simonie 83• Dar dezvoltarea istorică constă tocmai 
în aceea că nici legea nu determină practica, şi nici practica 
nu înlătură legile care vin în contradicţie cu ea. 

Ultimele ştiri sosite din Australia adaugă un nou element 
la frămîntarea, neliniştea şi nesiguranţa generală. Trebuie să 
facem o distincţie între rebeliunea de la Ballaarat (în apropiere 
de Melbourne) şi mişcarea revoluţionară care a cuprins în
treaga provincie Victoria. In momentul de faţă, prima este, 
probabil, reprimată ; celei de-a doua i se poate pune capăt 
numai satisfăcînd toate revendicările. Prima nu-i decît un 
simptom, o izbucnire întîmplătoare a celei de-a doua. In ceea 
ce priveşte rebeliunea de la Ballaarat, iată despre ce este 
vorba : un oarecare Bentley, proprietarul hotelului „Evrika u 
din preajma minelor de aur de la Ballaarat, avea tot felul de 
conflicte cu aurarii. O crimă comisă în casa acestuia a sporit 
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ura împotriva lui. După ce coronerul * a examinat cadavrul, 
Bentley a fost repus în libertate ca nefiind vinovat. 1 0  din cei 
12 juraţi care au fost de faţă la examinarea cadavrului au 
publicat însă un protest împotriva atitudinii părtinitoare d 
coronerului, care a încercat să dosească depoziţiile nefavora
bile arestatului. La cererea populaţiei, a avut loc o a doua 
anchetă. In ciuda unor mărturii compromiţătoare pentru el, 
Bentley a fost din nou pus în libertate. Intre timp s-a aflat 
că unul dintre judecători era asociat la acest hotel. Multe 
plîngeri primite înainte, ca şi mai tîrziu, dovedesc duplicitatea 
funcţionarilor guvernamentali din districtul Ballaarat. In ziua 
în care Bentley a fost pentru a doua oară pus în libertate, 
aurarii au făcut o demonstraţie, recurgînd la violenţă : au 
incendiat hotelul şi apoi s-au împrăştiat. Din ordinul lui 
sir Charles Hotham, guvernatorul general al provinciei Vic
toria, trei dintre iniţiatorii demonstraţiei au fost arestaţi. La 
27 noiembrie, o delegaţie a aurarilor a cerut eliberared 
arestaţilor. Hotham a respins cererea lor. Aurarii au organizat 
un miting grandios. Guvernatorul a trimis politişti şi soldaţi 
din Melbourne. S-a ajuns pînă la ciocniri, care s-au soldat 
cu cîţiva morţi. Potrivit ultimelor ştiri, primite pînă la 1 de
cembrie, aurarii au înălţat steagul independenţei. 

Această relatare, reprodusă în cea mai mare parte dintr-un 
ziar guvernamental, nu pledează de loc în favoarea judecă
torilor englezi şi nici a funcţionarilor guvernamentali englezi. 
Ea dovedeşte că ei nu se bucură de încredere. Mişcarea re
voluţionară din provincia Victoria este axată de fapt pe dou. 
mari probleme litigioase. Aurarii cer anularea patentelor pen
tru extragerea aurului, adică anularea impozitului care apasă 
direct pe muncă ; în al doilea rînd, ei cer anularea censului 
pe avere pentru membrii Camerei deputaţilor, ca să aibă ei 
înşişi controlul asupra impozitelor şi legislaţiei. După cum 
se vede, în fond, este vorba de aceleaşi motive care au dus 
la declararea independenţei Statelor Unite, cu singura deose
bire că în  Australia muncitorii au fost aceia care s-au opus 
monopoliştilor legaţi de birocraţia colonială. In ziarul „Mel
bourne Argusu se vorbeşte, pe de o parte, despre marile mitin
guri ţinute în favoarea reformei şi, pe de altă parte, despre 
mtensele pregătiri de război ale guvernului. Printre altele, 
se spune : 

* - anchetator al deceselor suspecte. - Nota trad. 
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„In cadrul unui miting la care au participat 4 OOO de oameni s-a ajuns 
la concluzia că patentele constituie o povară şi un impozit nelegal cu 
care este impusă munca liberă, şi  de aceea participanţii la miting se an
gajează să le desfiinţeze pe loc, dind foc tuturor patentelor. In cazul că 
cineva va fi arestat pentru că nu are patentă, poporul unit îl va sprijini 
şi-l va apăra·. 

La 30 noiembrie au apărut la Ballaarat comisarii Reed şi 
Johnson, însoţiţi de cavalerie şi poliţie, şi cu armele în mînă 
au cerut aurarilor să prezinte patentele. Aurarii, în cea mai 
mare parte înarmaţi şi ei, au ţinut un miting de masă şi au 
hotărît să se opună din toate puterile perceperii acestui impo
zit odios. Ei au refuzat să prezinte patentele, declarînd că 
le-au ars ; s-a dat citire actului cu privire la răzvrătire, şi 
atunci a început adevărata răzvrătire. 

Pentru a ilustra felul în care îşi fac de cap monopoliştii 
din organele legislative locale şi birocraţia colonială, aliată 
cu ei, este suficient să amintim aici faptul că în 1 854 cheltuie
lile guvernului în provincia Victoria s-au ridicat la 3 564 258 
I.st., ajungîndu-se la un deficit de 1 085 896 1.st., adică mai 
mult decît o treime din totalul veniturilor. Şi tocmai acum, 
în condiţiile crizei şi ale falimentului general, sir Charles Ho
tham cere pentru anul 1 855 o sumă de 4 801 292 1 . st. I Provincia 
Victoria abia dacă numără 300 OOO de locuitori şi, din suma 
amintită mai sus, 1 860 830 I .st. ,  adică 6 I.st. de cap de locuitor, 
sînt destinaţi unor lucrări publice, adică construirii de dru
muri, docuri, cheiuri, cazărmi, clădiri publice, vămi, grădmi 
botanice, grajduri ale statului etc. Pornind de la suma de 
6 I.st. de cap de locuitor, populaţia Marii Britanii ar trebui 
să plătească numai pentru lucrări publice 1 68 OOO OOO I.st. 
anual, adică o sumă de 3 ori mai mare decît totalul impozitelor 
plătite de ea. Se înţelege că populaţia muncitorească se ridică 
împotriva acestor impozite excesive. De asemenea, nu e greu 
să ne imaginăm ce cîştiguri grase realizează birocraţia şi 
monopoliştii organizînd împreună, pe socoteala altora, lucrări 
publice de proporţii atît de mari. 

Scris de K. Marx la 3 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 1 1 1  din 1 martie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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Karl Marx 

Presa engleză despre moartea ţarului 

I 

Londra, 3 martie. Toate cotidianele şi săptămînalele apă
rute astăzi consacră, fireşte, articole de fond morţii împăratu
lui Rusiei - toate însă, fără excepţie, sînt plate şi banale. 
„Times" ,  cel puţin, caută, cu un patos de 1 00 de cai-putere, 
să-şi ridice stilul pînă la înălţimea lui Timur-Tamerlan. Rele
văm numai două pasaje,  ambele conţinînd complimente ld 
adresa lordului Palmerston. Se pare că numirea lui Palmer
ston, „cel mai înrăit duşman al ţarului " , în postul de prim
ministru a accentuat şi mai mult surescitarea lui Nicolaie, 
grăbindu-i moartea. In perioada 1 830-1 840 (primul deceniu 
de politică externă palmerstoniană) , ţarul a renunţat la poli
tica sa agresivă şi de dominaţie mondială. Se poate pune tot 
atîta bază pe o afirmaţie ca şi pe cealaltă. 

Pe de altă parte, ziarul „Morning Advertiseru vine cu 
noutatea că Mihai este fiul cel mai mare al ţarului şi, ca 
atare, moştenitorul legitim al tronului. In necrologul său, 
„Morning Post" ,  ziarul particular al lui Palmerston, face 
cunoscut publicului englez că 

„Conferinţa de la Viena, deşi amînată pentru puţin timp, va începe su> 
auspicii noi• şi că „astăzi după-amiază lordul Clarendon va avea o între
vedere cu împăratul Napoleon la Boulogne, cu care prilej ambele guverne 
îşi vor expune punctul de vedere în legătură cu acest eveniment impor
tant, survenit pe neaşteptate". 

Ziarul „Daily News" nu crede că acest „eveniment, sur
venit pe neaşteptate" ,  va avea urmări paşnice, deoarece pu
terile occidentale nu vor i de acord să pună capăt războiului 
înainte de căderea Sevastopolului, iar Rusia - după căderea 
lui. 
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II 

Londra, 6 martie. Moartea împăratului Nicolaie este un 
prilej pentru reclame puţin obişnuite în presa locală. D-l Ja
mes Lee, care nu a făcut nici un fel de observaţii medicale, 
l-a întrecut pe dr. Granville s4 : 

„la 6 februarie - scrie d-l Lee în numărul de astăzi al lui „Morning 
Advertiser• - v-am trimis o scrisoare în care vă spuneam că după 3 săp
tămîni de la data prezentei, ţarul Rusiei va fi un cadavru•. 

într-un post-scriptum, redacţia ziarului „Morning Adverti
ser" declară că ea a primit într-adevăr scrisoarea lui Lee, 
iar, socotind-o o plăsmuire a unui creier bolnav, a azvîrlit-o 
la coş. Lee merge mai departe. El se oferă să prezică pentru 
ziarul „Advertiser" moartea grabnică a unui alt monarh, cu 
condiţia ca această comunicare să-i fie publicată. Se pare că 
prezicerile lui Lee sînt cotate mai ieftin decît cărţile Sybillei. 

Moartea ţarului l-a făcut şi pe Urquhart, care, ca muntean 
din Scoţia, are darul de a prezice viitorul, să debiteze cîtev. 
maxime pytice 85, dintre care următoarea este cea mai carac
teristică şi mai inteligibilă : 

„Sînge a stat între Nicolaie şi polonezi, care nu puteau fi lăsaţi fără 
supraveghere şi care trebuiau să dea 500 OOO de luptători. Se înţelege de 
la sine că restaurarea vulturului alb cu două capete - simbolul unirii 
raselor slave -, proclamată în catedrala de la Moscova de Alexandru, 
strămoşul lui Nicolaie, n-a putut să se înfăptuiască în timpul vieţii acestuia 
din urmă•. 

Prin urmare, Urquhart e de părere că a sosit momentul 
ca Rusia să devină Slavia, aşa cum odinioară ţaratul Moscovei 
a devenit Rusia. 

Scris de K. Marx la 3 şi 6 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 109 şi 1 1 6  din 6 şi 10 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Cu privire la istoria alianţei cu Franţa 

Londra, 6 martie. Numărul de azi al ziarului „Morning 
Herald" a uimit Londra prin următoarea informaţie : 

„Avem toate motivele să afirmăm că împăratul Franţei şi-a exprimat 
protestul împotriva i.stituirii unei comisii de anchetă în legătură cu desfă
şurarea războiului, declarînd totodată că, dacă această comisie va continua 
să funcţioneze şi pe viitor, armatele celor două naţiuni nu vor mai putea 
să acţioneze în comun, deşi urmăresc amîndouă acelaşi scop. Pentru a-i da 
satisfacţie lui Ludovic-Napoleon, fără a provoca în acelaşi timp nemulţu
miri în rîndurile poporului englez, parlamentul va fi dizolvat la prima 
ocazie·. 

Fără a atribui acestei note din „Herald" o importanţa 
deosebită, o semnalăm totuşi ca pe unul dintre multiplele 
indicii că, de o parte şi de alta a Canalului Mînecii, forţe 
ascunse caută să submineze alianţa anglo-franceză. Să ne 
rememorăm declaraţiile foştilor miniştri. 

Sir James Graham. - Sub presiunea comisiei de anchetă, 
amiralul nostru va fi nevoit să dezvăluie toate cauzele care 
au dus la amînarea blocadei, şi în felul acesta ancheta va 
atinge problema relaţiilor noastre cu marele şi puternicul 
nostru aliat tocmai într-un moment cînd este extrem de impor
tant ca între noi să nu se ivească nici cea mai mică ne
înţelegere. 

Sidney Herbert. - Dînsul invită comisia să intre în fon
dul chestiunii, fără a leza însă onoarea armatei noastre din 
Crimeea şi, pe cît se poate, fără a zdruncina încrederea aliaţi
lor noştri. Dacă nici unul dintre membrii acestei comisii nu 
va fi în stare s-o împiedice să apuce pe un drum periculos, 
va fi comisă o mare nedreptate, şi s-ar putea întîmpla ca 
înşişi ofiţerii interogaţi de ea să fie sacrificaţi, întrucît nu li 
se permite să răspundă la învinuirile ce li se aduc, deoarece 
în felul acesta ar risca să facă destăinuiri delicate şi pericu-
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!oase. 'ln ceea ce-l priveşte, el , Herbert, consideră că e de 
datoria sa să facă totul pentru ca ofiţerii armatei britanice 
să nu fie puşi în situaţia unor acuzaţi, cu mîinile legate şi 
lipsiţi de orice posibilitate de a se apăra. 

Gladstone. - Pe lîngă altele, comisia va trebui să stabi
lească din ce cauză nu s-a construit mai devreme drumul de 
la Balaklava. Dacă comisia nu cercetează această chestiune, 
înseamnă că, în general, nu face nimic ; dacă o cercetează, 
atunci răspunsul va fi următorul : lipsa de forţă de muncă. 
Şi dacă, mai departe, ea va întreba prin ce se explică această 
lips. de forţă de muncă, răspunsul va fi că oamenii lucrau 
la tranşee şi că acestea aveau o întindere mare, datorită pro
por/iei în care au fost împărţite poziţiile între francezi şi 
englezi. Declar, totodată, că ancheta se va reduce la o simplă 
ficţiune dacă nu se va ocupa de problema drumurilor ; iar 
dac. se va ocupa, atunci acuzaţii, puşi în situaţia de a se 
apăra, vor atinge fără ezitare cele mai delicate relaţii dintre 
Anglia şi Franţa. 

Se înţelege că declaraţii ministeriale de acest fel favori
zează încolţirea seminţei, deja împrăştiate, a neîncrederii. 
Faptul• că armatei engleze din Crimeea i s-a rezervat rolul 
de simplă santinelă la porţile Balaklavei a rănit profund senti
mentul naţional al englezilor. A apărut apoi articolul semi
oficial din „Moniteur" 86, cu reflecţiile lui „imperiale" asupra 
constituţiei engleze. El a provocat replici violente în presa 
săptămînală engleză. A urmat apoi publicarea memoriului de 
la Bruxelles 87, în care Ludovic-Napoleon e prezentat, pe de 
o parte, ca iniţiatorul expediţiei din Crimeea, iar pe de altă 
parte ca iniţiatorul concesiilor făcute Austriei. Comentariile 
pe marginea acestui memoriu, cum sînt, de exemplu, cele 
apărute în „Morning Advertiser" , amintesc, prin violenţa lor, 
de „Scrisorile unui englez" * în legătură cu lovitura de stat 
de la 2 decembrie 88, 

Ce ecou au avut toate acestea în presa cu adevărat popu
lară se poate vedea din următorul extras din „People's Pa
per" 89, organul de presă al cartiştilor : 

„Bonaparte a ademenit Anglia în Crimeea„. Armata noastră, o dată 
căzută în această cursă, a fost pusă de el într-o asemenea situaţie, incit 
a slăbit forţa armatei ruse înainte ca această armată să se fi intîlnit cu 

* - A. Richards. - Nota red. 
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propria lui armată. La Alma, la Balaklava, la Inkerman, la Sevastopol. 
englezii s-au văzut puşi în locurile cele mai primejdioase. Ei au fost aceia 
care au trebuit să suporte lovitura principală şi să sufere cele mai mari 
pierderi. Potrivit înţelegerii, Anglia trebuia să pună la dispoziţie, în com· 
paraţie cu Franţa, doar o treime din armată. Această treime din armată 
a trebuit însă să ducă tot greul aproape in toate bătăliile. Ea a trebuit 
să cucerească mai mult de j umătate din poziţiile de la Sevastopol. Armata 
noastră a fost distrusă pentru că n-a putut să ajungă la Balaklava, unde 
alimentele şi echipamentul putrezeau ; ea n-a putut face acest lucru pen· 
tru că nu exista nici un drum de la Balaklava la Sevastopol, şi acest drum 
nu exista pentru că Napoleon a stăruit ca englezii, cu mai puţin de o 
treime din efectivul total al forţelor de luptă, să sape mai mult de jumă
tate din tranşee ; din această cauză, ei n-au putut repartiza numărul 
necesar de oameni pentru construirea de drumuri„. Acesta e secretul la 
care făceau aluzie Graham, Herbert, Gladstone„. In felul acesta, Napoleon 
a omorît cu bună ştiinţă 4 OOO de soldaţi de-ai noştri" etc. 

Toate aceste indicii de neîncredere faţă de aliatul francez 
şi resentimentul împotriva lui capătă importanţă datorită faptu
lui că în fruntea guvernului se află lordul Palmerston, un om 
care de fiecare dată urcă spre poziţii tot mai înalte folosind 
drept scară alianţa cu Franţa, pentru ca, apoi, să transforme, 
pe neaşteptate, această alianţă într-un război aproape inevi
tabil între Anglia şi Franţa. Aşa s-a întîmplat pe vremea 
evenimentelor turco-siriene din 1 840 şi a tratatului de l a  
.1 5 iulie 90, prin care el a încununat o alianţă de 1 0  ani cu 
Franţa. In legătură cu această chestiune, sir Robert Peel 
spunea, în 1 842, că 

„el n-a putut niciodată să-şi dea bine seama de ce a fost ruptă alianţa 
cu Franţa, de care nobilul lord părea întotdeauna attt de mîndru". 

La fel s-a întîmplat şi în 1 847, cu prilejul căsătoriilor spa
niole 91 • In 1 846 Palmerston a reuşit să-şi ia din nou postul 
în primire numai după ce a făcut o vizită lui Ludovic-Filip, 
cu care s-a împăcat într-un cadru deosebit de solemn, şi i-a 
măgulit pe francezi într-unul din discursurile rostite de el 
în Camera comunelor. In 1 847 el a afirmat că Ludovic-Filip 
a rupt alianţa, întrucît a încălcat tratatul de la Utrecht 92 (un 
tratat care a expirat în 1 793 şi care de atunci n-a mai fost 
reînnoit) şi a comis un act de 11infidelitateu faţă de coroana 
engleză. In cele spuse despre infidelitate există o parte de 
adevăr, dar, aşa cum a reieşit mai tîrziu din documentele 
publicate, Palmerston a împins cu multă abilitate curtea fran-
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ceză spre această infidelitate, cu scopul de a căpăta astfel un 
pretext pentru ruperea alianţei. Crezînd că l-a tras pe sfoară 
pe Palmerston, perfidul Ludovic-Filip a căzut în cursa pregă
tită cu multă grijă de "glumeţul " viconte. Numai revoluţia 
din februarie a împiedicat atunci izbucnirea unui război în
tre Anglia şi Franţa. 

Scris de K. Marx la 6 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr, 1 1 5  din 9 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Comisia de anchetă 

Londra, 1 martie. Se pare că zvonurile cu privire la dizol
varea iminentă a parlamentului sub pretextul că comisia de 
anchetă ar compromite alianţa cu Franţa se adeveresc. Cu 
acest prilej , unul dintre corespondenţii ziarului 1 1Morning 
Advertiseru observă : 

„Cine i-a dat comisiei un caracter public 1 Lordul Palmerston, care, 
după cum se afirmă, vrea să dizolve parlamentul. Roebuck, care a cerut 
ancheta şi a obţinut-o, a insistat ca ea să rămînă secretă. Lordul Palmers
ton, care s-a pronunţat împotriva anchetei, dar a fost silit să cedeze, a 
vrut ca ea să aibă un caracter public. Mai întîi, el sileşte comisia să 
meargă pe calea cea mai supărătoare pentru aliaţii noştri din afară, iar 
apoi caracterul supărător al acestei căi este pentru Palmerston un motiv să 
dizolve parlamentul, să suspende ancheta şi să ridă în sinea lui şi e unii 
şi de alţii". 

ln legătură cu aceasta, ziarul „Morning Herald" seric 
într-un articol de fond, printre altele : 

11Cînd armatele aliate şi-au ocupat poziţiile în faţa Sevastopolului, sub 
raport numeric, contingentul englel era mai puternic decît cel francez ; 
distrugerea ulterioară a armatei noastre se explică numai prin lipsa unei 
rezerve pe Marea Mediterană şi a unei miliţii organizate în Anglia, cauze 
care au făcut ca armata engleză să nu primească întăririle necesare. incer
carea de a amesteca în dezbateri numele aliaţilor noştri nu este decît o 
stratagemă prea puţin camuflată a unor oameni desperaţi şi lipsiţi de 
scrupule, care caută să scape de o anchetă, ştiind bine că aceasta va fi 
fatală pentru viitoarea lor activitate politică. Lordul Clarendon a căutat 
să obţină pe o cale neoficial. o întrevedere cu împăratul francezilor, cu 
unicul scop de a-i smulge o declaraţie sau o apreciere care să poată fi 
interpretată ca o dezaprobare a comisiei de anchetă. Acum, cînd această 
manevră a reuşit, scopul miniştrilor patrioţi este de a intimida Camera, 
ameninţînd-o că o vor dizolva şi că vor face apel la popor sub lozinca : 
alianţa cu Fran/a este în primejdie t• 

Este absolut limpede că, dacă acest pretext serveşte gu
vernului englez pentru a-l scăpa de comisia de anchetă, el 
dăunează în egală măsură alianţei cu Franţa, provocînd toc-
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mai ceea ce pretinde că evită. Insăşi afirmaţia că trebuie să 
se renunţe la această comisie deoarece ea ar da în vileag 
secrete „delicate şi periculoase n , compromiţătoare pentru 
aliatul francez, îl compromite pe acest aliat. Suprimarea co
misiei îl acuză în mai mare măsură decît comisia însăşi. In 
afară de aceasta, cine cunoaşte cît de cît permanenta osci
lare a opiniei publice engleze îşi dă seama că o concesie atît 
de mare făcută unei puteri străine, ca suprimarea unei co
misii parlamentare sau dizolvarea parlamentului, cerute, chi
purile, de Bonaparte, va duce cu prima ocazie la o singură 
reacţie - o puternică împotrivire faţă de influenţa franceză. 

Reproducem din rapoartele primelor două şedinţe ale comi
siei de anchetă declaraţiile generalului sir de Lacy Evans. 
La Malta, unde puţin timp înainte de plecarea armatei din 
Anglia a fost trimis un funcţionar de intendenţă, acesta a 
constatat, spre marea lui surprindere, că n-a fost cumpărat 
nici un catîr. La Skutari nu s-au făcut pregătirile necesare 
pentru tăierea vitelor şi coacerea pîinii. Incă de pe atunci a 
reieşit că unele dispoziţii ale trezoreriei împiedică buna desfă
şurare a lucrurilor. Evans este ferm convins că războiul a 
fost pornit cu iluzia că pînă la urmă toate se vor aranj a firă 
să se tragă vreun foc de armă şi de aceea nici nu e nevoie 
de nici un fel de depozite. Deşi intendenţa se află sub contro
lul comandantului suprem, ea este totuşi strîns legată de 
trezorerie (deci de prim-ministru) , şi, după cît se pare, funcţio
narilor intendenţei li s-a sugerat că ar fi o extravaganţă să 
facă cheltuieli ca pentru un război adevărat. La Vama nu 
s-au făcut aproape nici un fel de pregătiri pentru îngrij irea 
răniţilor. Se vede că toată lumea era încredinţată că în acest 
război nu vor fi răniţi. Nu s-a făcut imic pentru ca amata 
să poată începe imediat acţiunile militare. Cînd ruşii au tre
cut Dunărea, Omer-paşa a cerut ajutor englezilor, dar i s-a 
răspuns că armata nu dispune de mijloacele de transport nece
sare, care ar fi trebuit să fie pregătite cu mult înainte. Guver
nul n-a făcut decît să aştepte note şi protocoale de la Viena 
şi n-a depus prea mari eforturi pentru ca armata să fie gata 
de plecare. De această tărăgănare este, fireşte, vinovat guver
nul, şi nu intendenţa. Ruşii începuseră dej a asediul Silistrei 
şi armata încă nu era gata de acţiune. De aprovizionarea 
armatei trebuiau să se ocupe două departamente - inten
denţa şi serviciul de încartiruire. Conflictele cu intendenţa 
deveniseră un fenomen obişnuit. Se prea poate ca funcţionarii 
de intendenţă să se ?riceapă la lucrările de birou ale trezo-
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reriei. De fapt, ei mc1 nu făceau altceva decît să se ocupe de 
corespondenţa cu trezoreria. Dar în ale războiului ei s-au do
vedit a fi cu totul nepricepuţi. Aprovizionarea armatei a con
stituit chiar la 1 8  mile de Vama o dificultate dintre cele mai 
mari. La Vama, personalul intendenţei s-a dovedit a fi atît de 
insuficient, încît a fost nevoie să fie detaşaţi pentru serviciul 
de intendenţă 1 00 de subofiţeri. Mulţi dintre soldaţii de la 
Vama au murit mai ales de pe urma deprimării provocate de 
o îndelungată şi chinuitoare inactivitate. 

In legătură cu situaţia trupelor din Crimeea, de Lacy a 
repetat, în parte, lucruri cunoscute - lipsa de alimente, de 
echipament, de barăci etc. Cităm numai cîteva din declaraţiile 
sale, interesante prin amănuntele pe care le aduc : 

„Filder, un bătrîn căruia încă în timpul campaniei din Pirinei i s-a 
încredinţat conducerea intendenţei, în prezent şeful serviciului de încarti
ruire, nu l-a consultat niciodată în legătură cu nevoile diviziei sale (a lui 
Evans) , deşi era obligat s-o facă ; el (Evans) a insistat ca Filder să-şi în
deplinească această obligaţie, dar Filder a refuzat. Deşi sub ordinele lui 
Raglan, Filder corespondează însă şi direct cu trezoreria•. „Folosirea 
cailor artileriei şi cavaleriei pentru transportul furajelor a fost o măsură 
foarte nepotrivită, în urma căreia, în ultimul timp, j umătate din tunurile 
sale (ale lui Evans) n-au avut caii necesari•. „Drumul care duce din portul 
Balaklava în tabără era tare desfundat şi  plin de băltoace. In 10 zile, 1 OOO 
de soldaţi ar fi făcut drumul practicabil ; părerea lui este însă că toţi oa
menii care ar fi putut fi folosiţi în acest scop au fost trimişi la săpat 
tranşee•. 

In încheiere, Evans explică cauzele decimării armatei en
gleze la Sevastopol : 

„Convingerea mea este că insuficienta aprov1z1onare cu echipament, 
alimente şi combustibil n-ar fi dus la o mortalitate atît de mare şi la atîtea 
cazuri de îmbolnăvire în rîndurile armatei dacă trupele nu ar fi fost isto
vite de săpatul tranşeelor. Istovirea oamenilor a fost foarte dăunătoare. 
Din capul locului numărul soldaţilor era mult prea mic faţă de munca la 
care au fost puşi. Efortul excesiv depus în timpul nopţii a fost, fără în
doială, principala cauză a tuturor suferinţelor armatei•. 

Scris de K. Marx la 7 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 1 17 din 10 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Memoriul de la Bruxelles 

Londra,_ 7 martie. „Morning Postn ,  ziarul particular al lui 
Palmerston, publică în numărul de astăzi, în traducere en
gleză, cunoscutul „Memoriu de la Bruxelles " împreună cu o 
scurtă prefaţă, care-l indică pe prinţul Napoleon ca presupus 
autor al broşurii. Totodată, ziarul publică un articol de fond 
în care abundă atacurile răutăcioase împotriva lui Napoleon 
Bonaparte şi se repetă pînă la saturaţie afirmaţia că autorul 
„Memoriului" nu poate fi decît „un spion rus " . 

Sub pretext că-l apără pe Ludovic Bonaparte împotriva 
vărului său şi că vrea să păstreze neîntinată memoria lui 
Achille Leroy, alias Florimond, alias de Saint-Arnaud, „Mor
ning Post" nu urmăreşte, evident, decît să strîngă material 
pentru un conflict între Anglia şi Franţa. Saint-Anaud a fost 
unul dintre acei Saints * care pot fi întîlniţi în toate timpurile 
în calendarul cavalerilor de industrie francezi, ca, de pildă, 
Saint-Germain, Saint-George etc. „Morning Post" are meritul 
de a-i fi canonizat pe aceşti Saints şi de a-i i transformat 
în sfinţi autentici. Afirmaţia că „Memoriul" dezvăluie ruşilor 
secrete „militare " este cu totul absurdă. Nici în Anglia, nici 
în America şi nici în Germania, critica nu a aşteptat apariţia 
„Memoriului " pentru a caracteriza expediţia din Crimeea 
drept un eşec. „Memoriul" nu a adăugat nici un cuvînt la 
critica de pînă acum, deşi are meritul de a fi schiţat familia
rele portrete ale mediocrităţilor care comandă la Sevastopol. 
Numai ruşii au interes să nu se risipească iluziile asupra 
expediţiei din Crimeea, iar patosul cu care „Morning Post• 

* - sfinţi. (Aici joc de cuvinte : particula „Saint• din numele de fa
milie franceze înseamnă „sfînt•J . - Nota red. 
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vorbeşte de agenţii şi spionii ruşi aminteşte de Eschine, care, 
în timp ce îl învinuia pe Demostene că s-a vîndut lui Filip, 
se lăuda că el a ghicit înaintea altora planurile secrete aie 
regelui Macedoniei. Departe de noi, fireşte, gîndul de a-l 
considera pe prinţul Napoleon Bonaparte drept un Demostene. 

Scris de K. Marx la 7 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 1 1 8  din 1 1  martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Răzbunarea Irlandei 

Londra, 13 martie. Irlanda s-a răzbunat pe Anglia : din 
punct de vedere social înzestrînd fiecare oraş industrial, co
mercial sau port mai mult sau mai puţin important cu un 
cartier irlandez, iar din punct de vedere politic înzestrînd 
parlamentul britanic cu o „brigadă irlandeză" . In 1 833, Daniel 
O'Connell i-a înfierat pe whigi, acuzîndu-i că sînt „josnici, 
brutali şi cruzi" .  In 1 835, el a devenit cea mai docilă unealtă 
a aceloraşi whigi, şi, în pofida faptului că majoritatea engleză 
era împotriva guvernului Melbourne, acesta s-a menţinut 
din aprilie 1 835 pînă în august 1 841 datorită sprijinului lui 
O'Connell şi al brigăzii sale irlandeze. Ce a intervenit între 
O'Connell cel din 1 833 şi cel din 1 835 ? Aşa-numitul acord 
de la „Litchfield-House" 93, prin care guvernul whig i-a garan
tat lui O'Connell „protecţia" guvernului în Irlanda, iar 
O'Connell i-a asigurat guvernului whig voturile brigăzii în 
parlament. Imediat după ce whigii au fost răsturnaţi, a început 
agitaţia „regelui Dan" * pentru Repeal 94, dar atunci cînd toryi 
au fost înfrînţi, „regele Dan" a redevenit un simplu avocat. 
Moartea lui O'Connell n-a însemnat cîtuşi de puţin încetarea 
influenţei brigăzii irlandeze. Dimpotrivă, a reieşit că această 
influenţă nu se datora talentului unui singur om, ci condiţiilor 
generale. Cele două partide tradiţionale ale parlamentului en
glez - toryi şi whigii - se cam echilibrau reciproc. De aceea 
nu e de mirare că noile fracţiuni, slabe din punct de vedere 
numeric, care au căpătat un loc în parlamentul reformat -
şcoala manchesteriană şi brigada irlandeză - făceau să se 
incline balanţa de partea celui căruia i se alăturau, hotărînd 
astfel lucrurile. Aşa se explică importanţa „cartierului irlan
dez• în parlamentul britanic. După moartea lui O'Connell, 

* - Daniel O'Connell. - Nota red. 
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masele irlandeze n-au mai putut fi puse în mişcare cu ajutorul 
agitaţiei pentru „Repeal of Union" cu Anglia. Nici problema 
„catolică" nu putea fi de folos decît de la caz la caz. De la 
emanciparea catolicilor ea n-a mai putut constitui o temă 
permanentă de agitaţie. Aşadar, politicienii irlandezi s-au 
văzut nevoiţi să recurgă la un mijloc pe care O'Connell l-a 
evitat şi l-a respins întotdeauna, şi anume să meargă pînă la 
rădăcina răului din Irlanda, adică să facă din relaţiile de pro
prietate funciară şi din reforma acestora o lozincă electorală 
care să înlesnească alegerea lor în parlament. De îndată ce 
s-au văzut în parlament, ei s-au grăbit să folosească problema 
drepturilor arendaşilor etc., ca mai înainte Repealul, pentru 
încheierea unui nou acord „Litchfield-House" . 

Brigada irlandeză a răsturnat guvernul Derby. Ea a obţinut 
un loc - deşi secundar - în guvernul de coaliţie. Cum l-a 
folosit ? L-a folosit ca să  ajute coaliţiei să  „înmormînteze"  
măsurile în vederea unei reforme a relaţiilor agrare din 
Irlanda, pe care toryi, contînd pe patriotismul brigăzii irlan
deze şi sperînd s-o atragă de partea lor, s-au hotărît să le 
propună ei înşişi. Palmerston, ca irlandez de origină, îşi cu
noaşte „cartierul irlandez " şi a reînnoit, la rîndul său, pe o 
bază mult mai largă, acordul „Litchfield-House" din 1 835. Pe 
Keogh, şeful brigăzii, l-a numit Attorney General * în Irlandd, 
pe Fitzgerald, şi el membru liberal-catolic al parlamentului 
din partea Irlandei, l-a numit Solicitor General **, iar pe un 
al treilea membru al brigăzii - în consiliul juridic al Lord 
Lieutenantului *** Irlandei, aşa încît întregul stat-major juri
dic al administraţiei Irlandei este acum catolic şi irlandez. 
Pe Monsell, Clerk of Ordnance **** b timpul guvernului de 
coaliţie, după unele ezitări, l-a reconfirmat în acest post, deşi 
Monsell, după cum just a observat Muntz (deputat de Bir
mingham şi fabricant de arme) , nu este în stare să deose
bească o muschetă de o puşcă cu ac. Palmerston a recoman
lat locotenenţilor comitatelor ca, la numirea în funcţia de 
colonei şi în alte funcţii superioare din miliţia irlandeză, s ă  
dea întotdeauna prioritate protejaţilor clerlui irlandez, legat 
de brigada irlandeză din parlament. Faptul că  serjeant ***u 

Shee a trecut de partea guvenului dovedeşte că  politica lui 

* - procuror general. - Nota trad. 
"* - consilier juridic al coroanei. - Nota trad. 

"** - lordului-locotenent. - Nota trad. 
**** - funcţionar la direcţia artileriei. - Nota trad. 

*** ' *  - juristul coroanei. - Nota trad. 
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Palmerston a dat roade. Aceasta reiese şi din faptul că epis
copul catolic Athlone a obţinut realegerea lui Keogh, iar clerul 
catolic a sprijinit realegerea lui Fitzgerald. Ori de cîte ori cle
rul catolic inferior ia în serios „patriotismul irlandezu şi se 
ridică împotriva membrilor brigăzii care au trecut de partea 
guvernului, el este admonestat de episcopii lui, iniţiaţi în tai
nele diplomaţiei. 

„Intre lordul Palmerston şi clerul irlandez - se plînge un ziar pro
testant al torylor - domneşte o înţelegere deplină ; dacă Palmerston va 
da Irlanda pe mina preoţilor, aceştia vor alege în parlament deputaţi cart 
vor da Anglia pe mina lordului Palmerston•. 

Whigii domină în parlamentul englez cu ajutorul brigăzii 
irlandeze, pe care o momesc cu posturi şi salarii grase ; cle
rul catolic îngăduie unora să cumpere şi altora să vîndă, cu 
condiţia ca influenţa lui să fie recunoscută, întărită şi extinsă 
de către ambele părţi. Trebuie totuşi relevat fenomenul că, 
pe măsură ce în Anglia creşte sub raport politic influenţa 
irlandeză, scade sub raport social preponderenţa celtică în 
Irlanda. Se pare că atît „cartierul irlandezu din parlament cit 
şi clerul irlandez nu-şi dau seama că în spatele lor o revoluţie 
anglo-saxonă răstoarnă din temelii societatea irlandeză. 
Această revoluţie constă în faptul că sistemul irlandez al 
relaţiilor agrare cedează Jocul celui englez, că sistemul micii 
arende este înlocuit de sistemul marii arende, tot aşa cum 
locul vechilor proprietari funciari este luat de capitaliştii 
moderni. 

Principalele evenimente care au pregătit această revoluţie 
sînt următoarele : foametea din 1 847, în urma căreia au mu
rit aproximativ 1 OOO OOO de irlandezi ; emigrările în America 
şi în Australia, care au măturat de pe pămîntul irlandez încă 
1 OOO OOO de suflete şi continuă să alunge multe alte mii ; 
insurecţia ratată din 1 848 95, care a spulberat şi ultima rămă
şiţă de încredere a Irlandei în ea însăşi, şi, în sfîrşit, actul 
parlamentar care a scos la licitaţie domeniile vechii nobilimi 
irlandeze, înglodată în datorii, alungînd-o de pe pămînturile 
ei tot aşa cum foametea i-a decimat pe micii arendaşi, sub
arendaşi şi pe ţăranii săraci. 

Scris de K. Ma: la 13  martie 1855 
Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 127 din 16 martie 1 855 
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Friedrich Engels 

Evenim·entele din Crimeea 06 

Londra, 16 martie. O dată cu zăpada care a acoperit în 
ultimele luni teatrul de acţiuni militare, au început să se spul
bere şi iluziile în legătură cu acţiunile militare din Crimeea, 
iluzii create de incapacitatea cercurilor oficiale, de intrigile 
guvernului englez şi de interesele egoiste ale bonapartismu
lui. In broşura lui Jerome Bonaparte (junior) se spune fără 
înconjur că, în timp ce în Crimeea toate mergeau alandala, 

„comandanţii supremi aveau instrucţiuni din partea guvernelor lor să 
ascundă şi să treacă sub tăcere greutăţile care împiedică luarea Sevastopo
lului". 

Acest fapt este oonfirmat întru totul de rapoartele respec
tivilor comandanţi, şi în special de zvonurile lansate de ei 
în repetate rînduri că asaltul ar fi fixat pentru cutare sau 
cutare zi. De la 5 noiembrie pînă la începutul lunii martie, 
de o parte şi de alta a Canalului Mînecii, opinia publică a 
fost ţinută tot timpul cu sufletul la gură în aşteptarea acestui 
act final al dramei. Totodată, în urma asediului îndelungat, 
s-a creat chiar în tabără un fel de opinie publică, la baza 
căreia stăteau aprecierile exprimate deschis de ofiţeri compe
tenţi, şi domnii din statul-major nu mai pot răspîndi zvonuri 
că asaltul va avea loc în cutare zi şi că oraşul va fi luat. 
Acum nu mai poate fi amăgit în felul acesta nici măcar un 
soldat de rînd. Specificul fortificaţiilor de apărare, superiori
tatea focului inamicului, neconcordanţa dintre efectivul ar
matei asediatoare şi misiunea ce-i revine şi, mai ales, impor
tanţa hotărîtoare a fortificaţiilor din nord sînt prea bine 
cunoscute acum în întreaga tabără pentru ca basmele răsu
flate de pînă acum să mai găsească crezare. Am putut lua 
cunoştinţă şi de scrisorile unor ofiţeri englezi, care nu lasă 
nici o îndoială în această privinţă. 
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Potrivit datelor existente, spre sfîrşitul lunii februarie, 
aliaţii aveau la Sevastopol 58 OOO de francezi, 1 0  OOO de en
glezi şi 10 OOO de turci, în total aproximativ 80 OOO de oameni. 
Chiar dacă aliaţii ar fi avut 90 OOO de oameni, este greu de 
presupus că ei ar fi putut cu o parte din trupe să continue 
asediul, iar cealaltă parte s-o folosească pentru acţiuni ofen
sive împotriva ruşilor la Bahcisarai ; aici, aliaţii puteau dis
pune de o armată de cîmp de cel mult 40 OOO de oameni, în 
timp ce ruşii le pot opune cel puţin 60 OOO de oameni, şi încă 
în cîmp deschis, unde aliaţii n-ar avea poziţii inaccesibile în 
flancuri, ca cele dintre Ikerman şi Balaklava. Astfel, aliaţii 
vor rămîne asediaţi în Chersonesul ocupat de ei atîta timp 
cît nu vor fi în stare să treacă rîul Cernaia cu o armată de 
cel puţin 100 OOO de oameni. Aici iese însă la iveal. cercul 
vicios în care se învîrtesc aliaţii : cu cît aruncă mai multe 
trupe în acest focar de molimi, cu atît mai mari sînt pierderile 
provocate de boli ; şi, totuşi, singurul mijloc de a ieşi onora
bil din această situaţie este de a trimite acolo cît mai multe 
trupe. 

Celălalt mijloc născocit de aliaţi - expediţia turcă la 
Eupatoria - s-a dovedit acum o reeditare a greşelii iniţiale. 
De îndată ce trupele turce au debarcat la Eupatoria, a ieşit 
la iveală că sînt prea slabe pentru a înainta în interiorul pen
insulei. Fortificaţiile din jurul acestui punct ocupă, pare-se, 
o suprafaţă atît de întinsă, încît, pentru apărarea lor, este ne
voie de o armată de aproximativ 20 OOO de oameni. In plus, 
întinderea unei tabere întărite, destinată să adăpostească 
40 OOO de oameni, trebuie să fie atît de mare, încît, în cazul 
unui atac, aproape jumătate din efectiv poate efectua acţiuni 
active. In felul acesta, pentru apărarea propriu-zisă a oraşului 
este nevoie de aproximativ 20 OOO de oameni, rămînînd dispo
nibili pentru acţiuni de cîmp doar 20 OOO de oameni. Dar 
20 OOO de oameni nu se pot îndepărta decît cîteva mile de 
Eupatoria fără a fi expuşi pericolului unor atacuri de tot felul, 
din flancuri şi din spate, şi chiar riscului ca ruşii să le taie 
legătura cu oraşul. Ruşii însă, avînd posibilitatea să se re
tragă în două direcţii - spre Perekop şi spre Simferopol -
şi aflîndu-se, în plus, pe propriul lor teritoriu, vor putea ori
cînd evita orice luptă cît de cît decisivă împotriva celor 
20 OOO de turci care ar veni dinspre Eupatoria. De aceea, 
10 OOO de ruşi la distanţă de o zi de Eupatoria pot oricînd 
ţine sub ameninţare pe cei 40 OOO de turci concentraţi în acest 
oraş. Pe măsură ce ruşii se vor îndepărta cu încă 1 0-1 2 mile, 

1 1  - Marx-Engels - Opere voi. 11  
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turcii se vor încumeta din cc în ce mai puţin să se îndepăr
teze de baza lor de operaţii. Cu alte cuvinte, Eupatoria este 
un al doilea Calafat, cu singura deosebire că în spatele Cala
fatului era Dunărea, şi nu Marea Neagră, el fiind o poziţi� 
defensivă, în timp ce Eupatoria este o poziţie ofensivă. Dacă 
30 OOO de oameni au putut apăra cu succes Calafatul, între
prinzînd din cînd în cînd, pînă la o anumită distanţă, ieşiri 
izbutite, la Eupatoria 40 OOO de oameni sînt prea mulţi pentru 
a apăra un punct menţinut timp de cinci luni de aproximativ 
1 OOO de englezi şi francezi şi, totodată, prea puţini pentru 
operaţii ofensive. In concluzie, o brigadă rusă, şi în orice caz 
o divizie rusă, va fi mai mult decît suficientă pentru a imobi
liza toate forţele turce de la Eupatoria. 

Aşa-zisa bătălie de la Eupaloria 97 a fost o simplă acţiune 
de recunoaştere întreprinsă de ruşi. Trupele ruseşti, numărîn,l 
25 000-30 OOO de oameni, au înaintat spre Eupatoria din 
direcţia nord-vest, singura parte vulnerabilă, întrucît la sud 
oraşul este apărat de mare, iar la răsărit de mlaştinile lacului 
Sasîk. La nord-vest de oraş se întinde un ţinut deluros care, 
judecînd după hărţi şi după experienţa ultimei bătălii, nu 
domină oraşul în limitele razei artileriei de cîmp . Ruşii, care 
aveau cu 10 OOO de oameni mai puţin decît garnizoana şi care 
în plus erau expuşi din ambele flancuri, în special din dreapta, 
tirului vaselor de război aflate în golf, nu se puteau gîndi, 
fireşte, în mod serios să ia oraşul cu asalt. De aceea, ei s-au 
limitat la o energică acţiune de recunoaştere, deschizînd o 
canonadă pe toată linia de la o distanţă care excludea posibili
tatea unor pierderi serioase ; după aceea au început să-şi 
mute tot mai aproape bateriile, lăsîndu-şi coloanele, pe cit 
posibil, în afara razei focului inamic ; apoi şi-au pus în miş
care coloanele ca pentru atac pentru a-i sili pe turci să-şi 
dea în vileag forţele, după care au trecut într-adevăr la atac 
într-un punct unde, camuflaţi de monumentele şi vegetaţia 
cimitirului, s-au putut apropia de fortificaţiile de apărare. 
După ce au aflat felul cum erau dispuse fortificaţiile turcilor, 
trăinicia acestora, precum şi efectivul aproximativ al garni
zoanei, ruşii s-au retras, aşa cum ar fi procedat oricare altă 
armată judicios comandată. Ei îşi atinseseră scopul ; că vor 
suferi pierderi mai mari decît turcii, o ştiau dinainte. Coman
danţii aliaţi au făcut din acest fapt cu totul obişnuit o victorie 
strălucită. Oare nu rezultă de aici marea cerere de victorii 
şi mica ofertă de victorii reale ? Ruşii au făcut, indiscutabil, 
o greşeală grosolană permiţînd aliaţilor să reziste cinci luni 
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la Eupatoria, pînă la sosirea turcilor. O singură brigadă rusă 
cu un număr suficient de tunuri de douăsprezece livre ar fi 
fost de ajuns pentru a-l azvîrli pe inamic în mare, iar cîteva 
simple întărituri de pămînt pe mal ar fi putut ţine la o dis
tanţă apreciabilă chiar şi vase de război. Dacă flota aliaţilor 
ar fi trimis la Eupatoria o escadră militară în stare să înfrînga 
rezistenţa ruşilor, aceştia ar fi putut incendia localitatea, 
făcînd-o absolut improprie pe viitor ca bază de operaţii pentru 
trupe de desant. Dar, în actuala situaţie, ruşii nu pot decît 
sa se bucure c. au lăsat Eupatoria în mîinile aliaţilor. 
40 OOO de turci, ultima rămăşiţă a singurei armate demne de 
atenţie de care mai dispune Turcia, sînt blocaţi într-o tabără 
unde 10 OOO de ruşi reuşesc să-i imobilizeze şi unde sînt ex
puşi epidemiilor şi lipsurilor inerente oricărei aglomerări de 
oameni ; aceşti 40 OOO de turci imobilizaţi de ruşi reprezint. 
o diminuare serioasă a forţelor ofensive ale aliaţilor. 

Francezii şi englezii sînt blocaţi la Chersonesul Heraclian, 
turcii la Eupatoria, iar ruşii comunică nestînjeniţi cu Cartie
rele de nord şi de sud ale Sevastopolului - iată glorioasele 
rezultate ale celor cinci luni de experimente în Crimeea. La 
aceasta se mai adaugă şi o serie de împrejurări politice şi 
militare, a căror examinare o lăsăm pentru corespondenţd 
următoare. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 16 martie 1 855 

Publicat ca articol de fond 
în „Neue Oder-Zeitung• nr. 1 3 1  
din 19  martie 1 855 şi î n  ziarul 
„New York Daily Tribune" nr. 4 353 
din 2 aprilie 1855 

l I �  

Se tipăreşte după textul apărut în 
„Neue Oder-Zeitung•, confruntat 
cu textul apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune• 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Soarta marelui aventurier 

Acum cîteva zile am publicat unele extrase interesante 
dintr-o broşură, recent apărută, a prinţului Napoleon ; nu ne 
îndoim că cititorii noştri le-au dat atenţia cuvenită 98, Această 
broşură dezvăluie faptul uimitor şi foarte important că expe- . 
diţia din Crimeea este invenţia personală a lui Ludovic Bona
parte, că el singur a elaborat planul ei în toate amănuntele, 
fără să se mai sfătuiască cu nimeni, şi că l-a trimis la Con
stantinopol sub formă de manuscris, pentru a evita obiecţiile 
mareşalului Vaillant. După ce toate acestea au devenit cunos
cute, o mare parte din greşelile militare cele mai grosolane 
săvîrşite în legătură cu expediţia din Crimeea şi-au găsit 
explicaţia în interesele dinastice ale autorului ei. In cadrul 
consiliului de război de la Vama, Saint-Arnaud a fost nevoit 
să impună amiralilor şi generalilor prezenţi expediţia din 
Crimeea, invocînd direct autoritatea „împăratului " , în timp 
ce acest potentat, la rîndul său, a înfierat în mod public 
părerile adversarilor săi, calificîndu-le drept „sfaturi timide" .  
L a  sosirea î n  Crimeea, Saint-Arnaud a primit bucuros propu
nerea cu adevărat timidă a lui Raglan de a porni spre Ba
laklava, întrucît, urmînd acest sfat, se putea ajunge dacă nu 
chiar la Sevastopol, cel puţin undeva aproape de porţile lui. 
Graba febrilă de a forţa asediul fără a avea pentru · aceasta 
suficiente mijloace ; nerăbdarea de a deschide focul, care i-a 
făcut pe francezi să neglijeze în asemenea măsură trăinicia 
fortificaţiilor lor, încît inamicul a redus la tăcere bateriile 
lor în cîteva ore ; permanenta epuizare totală a soldaţilor în 
tranşee, care, aşa cum s-a dovedit acum, n-a contribuit mai 
puţin ca toţi ceilalţi factori la pieirea armatei britanice ; 
bombardamentul absurd şi inutil care a avut loc între 17  oc
tombrie şi 5 noiembrie ; neglijarea tuturor lucrărilor de 
apărare întărite şi chiar a unei poziţii întărite pe lantul de 
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dealuri în direcţia rîului Cernaia, ceea ce a dus la pierderile 
de la Balaklava şi Inkerman, - toate acestea s-au lămurit 
acum pe deplin. Pentru dinastia Bonaparte era absolut nece
sară luarea cu orice preţ şi în cel mai scurt timp a Sevasto
polului, şi armata aliaţilor trebuia să ducă la îndeplinire 
această misiune. In caz de succes, Canrobert ar fi devenit 
mareşal al Franţei, conte, duce, prinţ, tot ce ar fi dorit, cu 
puteri nelimitate de „a abuza" de finanţe ; în caz de insucces, 
dimpotrivă, el ar fi devenit trădător al intereselor împăratu
lui şi ar fi trebuit să-i urmeze în exil pe foştii săi camarazi 
Lamoriciere, Bedeau şi Changarnier. Raglan s-a dovedit atît 
de lipsit de voinţă, încît n-a putut să nu cedeze colegului 
său direct interesat. 

Totuşi, nu acestea sînt consecinţele cele mai importante 
ale planului imperial de acţiuni militare. In această acţiune 
fără şanse de succes au fost angajate 9 divizii franceze, sau 
81 de batalioane. Cele mai mari eforturi, cele mai absurde 
sacrificii nu au dus la nici un rezultat ; Sevastopolul este 
mai puternic ca oricînd ; după cîte am aflat din surse demne 
de încredere, tranşeele franceze se află încă la mai bine de 
400 de yarzi de fortificaţiile ruşilor, iar cele engleze la o 
distanţă de două ori mai mare. Generalul Niel, trimis de 
Bonaparte să inspecteze lucrările de asediu, a declarat că 
de un asalt nici nu poate fi vorba ; el a schimbat direc
ţia principală a atacului, deplasînd punctul de ponire din 
partea franceză în cea engleză, fapt care nu numai că a 
tărăgănat asediul, dar a îndreptat lovitura principală împo
triva unei suburbii care, chiar dacă ar fi luată, ar rămîne 
despărţită de oraş prin Golful de sud. Pe scurt, se recurge 
la un şiretlic după altul, la o stratagemă după alta pentru a 
se păstra nu speranţa, ci doar o aparenţă de speranţă în 
succes. Şi, în timp ce lucrurile au luat o asemenea întorsă
tură, în timp ce pe continent un război general este iminent 
şi se pregăteşte o nouă expediţie în Marea Baltică - expe
diţie care în cursul acestui sezon de navigaţie trebuie să se 
soldeze cu unele rezultate şi, de aceea, prin efectivul trupelor 
de desant, trebuie să fie mult mai puternică decît expediţia 
din 1854 -, într-un asemenea moment, încăpăţînarea îl îm
pinge pe Ludovic Bonaparte să arunce încă 5 divizii de 
infanterie în mlaştina din Crimeea, unde soldaţi şi chiar regi
mente întregi dispar ca prin farmec. Mai mult încă, el este 
hotărît să se ducă personal acolo, pentu a vedea cum soldaţii 
săi dau asaltul final. 
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Iată în ce situaţie a fost adusă Franţa de prima experienţă 
strategică a lui Ludovic Bonaparte. Omul care, nu se ştie de 
ce, consideră că este menit să fie un mare conducător de 
oşti, asemănător într-o oarecare măsură cu întemeietorul 
dinastiei sale, se dovedeşte a fi din capul locului doar o 
nulitate înfumurată. Dispunînd de informaţii foarte sumare, 
Ludovic Bonaparte întocmeşte un plan de expediţie într-un 
punct situat la o dis tanţă de 3 OOO de mile de reşedinţa sa, 
elaborează acest plan în amănunt şi îl trimite în secret, făra 
să se consulte cu nimeni, comandan.ului suprem, care, deşi 
se află doar la cîteva sute de mile de obiectivul atacului, 
cunoaşte tot atît de puţin forţa de rezistenţă a inamicului cît 
şi natura obstacolelor pe care le va avea de înfruntat. N-.i 
început bine expediţia, că a şi urmat un dezastru după altul : 
chiar şi victoria va fi mai mult decît infructuoasă, şi singurul 
rezultat la care se va ajunge va fi pieirea armatei expedi
ţionare însăşi. Nici în zilele sale cele mai bune, Napoleon 
n-ar fi perseverat într-o asemenea acţiune. In astfel de ca
zuri, el ştia să găsească o al tă ie7ire şi ,  aruncîndu-şi pe 
neaşteptate trupele asupra unui nou obiectiv de atac, prin
tr-o manevră strălucită, încununată de succes, reuşea să facă 
dintr-o înfrîngere vremelnică o operaţie care să contribuie l :i 
victoria finală. Ce s-ar fi întîmplat dacă la Aspern 99 el ar fi 
continuat să ţină piept cu orice preţ ? Numai în zilele decl i
nului său, după catastrofa din 1 8 1 2, care i-a zdruncinat în
crederea în sine, puterea sa de voinţă s-a transformat într-o 
încăpăţînare oarbă, care l-a determinat, aşa cum s-a întîm
plat la Leipzig 100, să se cramponeze de nişte poziţii de ale 
căror dezavantaje el, ca conducător de oşti , trebuia să-şi dea 
seama. Tocmai în aceasta constă deosebirea dintre cei doi 
împăraţi : Ludovic Bonaparte începe cu ce a terminat Na
poleon. 

Este foarte probabil că Ludovic Bonaparte are ferma inten
ţie de a pleca în Crimeea şi de a asigura personal luarea 
Sevastopolului. Se prea poate ca el să-şi amîne plecarea, dar 
numai încheierea păcii îl poate determina să-şi schimbe 
hotărîrea. Intr-.devăr, propria sa soartă este legată de aceasta 
expediţie, care reprezint. prima sa acţiune militară. Dar ziua 
cînd va porni la drum poate fi considerată începutul celei 
de-a patra şi cea mai mare revoluţie franceză. Toată Europd 
are acest sentiment. Toată lumea îl sfătuieşte să renunţe 1d 
acest pas. Burghezia franceză este cuprinsă de spaimă la 
gîndul plecării lui în Crimeea. Dar eroul de la Strasburg 1 01 
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este neînduplecat. El a fost toată viaţa un jucător, în ultimul 
timp însă s-a obişnuit cu cele mai fabuloase mize, iar acum 
mizează totul pe o singură carte, crezînd în „steaua" sa, în 
ciuda celor mai nefavorabile pronosticuri. In plus , el ştie 
foarte bine că speranţele burgheziei de a evita criza reţinîn
du-1 la Paris sînt absolut neîntemeiate. Fie că el se află sau 
nu la Paris, soarta imperiului francez, soarta orînduirii so
ciale existente se hotărăşte în tranşeele de la Sevastopol. 
Dacă, contrar aşteptărilor, el va obţine un succes în Crimeea, 
prezenţa lui acolo va face ca, cel puţin în ochii opiniei pu
blice a Europei, să nu mai fie considerat un bandit, ci să 
treacă drept erou. Dacă nu, imperiul s.u se va duce, oricum, 
de ripă. Că el socoteşte posibil acest deznodămînt rezultă din 
faptul că ia cu sine pe rivalul şi moştenitorul său prezumtiv, 
tînărul Jerome Bonaparte, îmbrăcat în uniformă de general
locotenent. 

Pentru moment, expediţia din Crimeea serveşte, în primul 
rînd, intereselor Austriei. Dacă lupta din faţa Sevastopolului 
se va mai prelungi cîteva luni, această mlaş tină, care sleieşte 
atît forţele Franţei cit şi ale Rusiei, înghiţind·  un corp de 
armată după altul, va face din Austria principalul arbitru pc 
continent, unde disponibilul ei impunător de 600 OOO de baio
nete poate oricînd fi aruncat în balanţă, dindu-i o prepon
derenţă hotărîtoare. Dar, din fericire, există o contrapondere 
în calea supremaţiei austriece. De îndată ce Franţa va porni 
din nou pe calea revoluţiei, aceste forţe ale Austriei se vor 
descompune în elementele lor constitutive contradictorii. 
Germanii, ungurii, polonezii, italienii, croaţii se vor elibera 
de lanţurile care-i leagă cu de-a sila unii de alţii şi, în locul 
alianţelor imprecise şi întîmplătoare şi al antagonismelor 
actuale, Europa va fi din nou împărţită în două mari lagare 
cu stindarde diferite şi ţeluri noi. Şi atunci lupta se va duce 
doar între revoluţia democratică, de o parte, şi contrarevolu· 
ţia monarhică, de altă parte. 

Scris de F.  Engels 
la aproximativ 16 martie 1855 

Publicat ca articol de fond în 
ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 353 din 2 aprilie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba ennleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Critica sistemului francez de ducere a războiului 

Londra, 17 martie. După ce broşura lui Jerâme Bonaparte 
(junior) a dezvăluit faptul că expediţia din Crimeea este 
invenţia personală a lui Ludovic-Napoleon, că el singur a 
elaborat planul ei în toate amănuntele, fără să se mai sfă
tuiască cu nimeni, că l-a trimis la Constantinopol sub formă 
de manuscris pentru a evita obiecţiile mareşalului Vaillant 
- după ce toate acestea au devenit cunoscute, o mare parte 
dintre greşelile militare cele mai grosolane săvîrşite în cursul 
acestei expediţii şi-au găsit explicaţia în interesele dinastice 
ale autorului ei. In cadrul consiliului de război de la Vama, 
Saint-Arnaud a fost nevoit să impună generalilor şi amiralilor 
prezenţi expediţia din Crimeea, invocînd direct autoritatea 
„împăratului " ,  care, la rîndul său, a înfierat în mod public 
părerile adversarilor săi, calificîndu-le drept „sfaturi timide" .  
La  sosirea în  Crimeea, Saint-Arnaud a primit bucuros „sfatul " 
cu adevărat „timid" al lui Raglan de a porni spre Balaklava, 
întrucît, urmînd acest sfat, se putea ajunge dacă nu chiar la 
Sevastopol, cel puţin aproape de porţile lui. Graba febrilă de 
a forţa asediul fără a avea pentru aceasta suficiente mijloace ; 
nerăbdarea de a deschide focul, care i-a făcut pe francezi să 
neglijeze în asemenea măsură trăinicia fortificaţiilor lor, 
încît inamicul a redus la tăcere bateriile lor în cîteva ore ; 
epuizarea totală a soldaţilor în tranşee, care, aşa cum s-a 
dovedit acum, a contribuit în aceeaşi măsură la pieired 
armatei britanice ca şi intendenţa, serviciul de transport, ser
viciul sanitar etc. ; bombardamentul absurd şi inutil care a 
avut loc între 1 7  octombrie şi 5 noiembrie ; neglijarea tuturor 
lucrărilor de apărare întărite, - toate acestea s-au lămurit 
acum pe deplin. Pentru dinastia Bonaparte era absolut nece
sară luarea Sevastopolului, şi încă în cel mai scurt timp ; 
armata aliaţilor trebuia să ducă la îndeplinire această mi-
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siune. In cz de succes, Canrobert ar fi devenit mareşal al 
Franţei, conte, duce, prinţ, tot ce ar fi dorit, şi i s-ar fi dat 
puteri nelimitate în domeniul finanţelor. Dimpotrivă, insuc
cesul ar fi însemnat sfîrşitul carierei sale. Raglan s-a dovedit 
atît de lipsit de voinţă, încît n-a putut să nu cedeze colegului 
său direct interesat. 

Totuşi, nu acestea sînt consecinţele cele mai importante 
ale planului imperial de acţiuni militare. In această acţiune 
fără şanse de succes au fost angajate 9 divizii franceze, sau 
81 de batalioane. Se recunoaşte unanim că ea este aproape 
pierdută ; cele mai mari eforturi, cele mai absurde sacrificii 
nu au dus la nici un rezultat ; Sevastopolul este mai puternic 
ca oricînd ; după cîte am aflat din surse demne de încredere, 
tranşeele franceze se află încă la o distanţă de 400 de yarzi 
de fortificaţiile ruşilor, iar cele engleze la o distanţă de două 
ori mai mare. Generalul Niel, trimis de Bonaparte să inspec
teze lucrările de asediu, a declarat că de un asalt nici nu 
poate fi vorba ; el a schimbat direcţia principală a atacului , 
deplasînd punctul de pornire din partea franceză în cea en
gleză, şi, în felul acesta, nu numai că a tărăgănat asediul, 
dar a îndreptat lovitura principală împotriva unei suburbii 
care, chiar dacă ar fi luată, ar rămîne despărţită de oraş prin 
Golful de sud. Pe scurt, se recurge la un proiect după altul, 
la o stratagemă după alta pentru a se păstra nu speranţa, ci 
doar o aparen�. de speranţă în succes. Şi, în timp ce lucrurile 
au luat o asemenea întorsătură, în timp ce pe continent un 
război general este iminent şi se pregăteşte o nouă expediţie 
în Marea Baltică - expediţie care de astă dată trebuie să 
obţină rezultate concrete şi,  de  aceea, necesită mult mai 
multe trupe de desant decît în 1 854 -, Bonaparte trimite încă 
5 divizii de infanterie în mlaştina din Crimeea, unde soldaţi 
şi regimente întregi dispar ca prin farmec. Mai mult încă, el 
este hotărît să se ducă personal în Crimeea, şi chiar se va 
duce, în afară de cazul că o pace puţin probabilă sau eveni
mente serioase la graniţa poloneză nu-l vor determina să-şi 
chimbe hotărîrea. Iată în ce situaţie i-a pus prima experi
enţă strategică a lui Bonaparte atît pe el însuşi cît şi Franţa 
„imperială" .  Nu numai încăpăţînarea îl împinge într-acolo, 
ci şi presentimentul că soarta imperiului francez se hotărăşte 
în tranşeele de la Sevastopol. Nici un Marengo nu a justii.cat 
pînă acum reeditarea 1 ui 1 8  brumar 102• 

Poate fi considerat o ironie a istoriei faptul că imperiul 
restaurat, în pofida eforturilor sale desperate de a pastişa 
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primul imperiu, este silit să facă pretutindeni contrarul celor 
făcute de Napoleon. Napoleon lovea direct în inima statelor 
cu care era în război . Franţa de astăzi a atacat un eul de 
sac * al Rusiei. Planul nu prevedea acţiuni militare de mare 
amploare, ci conta pe un coup de main " * încununat de suc
ces, pe luare prin surprindere, pe aventură. In aceste intenţii 
diferite constă întreaga deosebire dintre primul şi al doilea 
imperiu francez şi dintre respectivii lor reprezentanţi. Napo
leon obişnuia să intre ca învingător în capitalele Europei 
modeme. Urmaşul lui , sub diferite pretexte - apărarea papei, 
a sultanului, a regelui elenilor -, a instalat garnizoane fran
ceze în capitalele Europei antice : la Roma, la Constantinopol 
şi la Atena ; urmarea este nu o întărire a puterii, ci doar o 
fărîmiţare a forţelor. Arta lui Napoleon consta în concentrare, 
arta urmaşului său - în dispersare. Cînd Napoleon se vedea 
constrîns să lupte pe două teatre diferite de acţiuni militare, 
ca, de pildă, în războaiele lui împotriva Austriei, el concentra 
imediat cea mai mare parte a forţelor sale de luptă pe linia 
de operaţii care avea importanţa hotărîtoare (în războaiele 
împotriva Austriei : direcţia Strasburg-Viena) , lăsînd forţe de 
luptă relativ neînsemnate pe teatrul secundar de acţiuni 
militare (Italia) ; el era încredinţat că, chiar în cazul unei 
înfrîngeri a trupelor sale pe acest din urmă teatru, succesele 
sale pe direcţia principală de operaţii vor stăvili înaintarea 
armatei inamice mai curînd decît o rezistenţă directă pe 
teatrul secundar. Urmaşul lui, dimpotrivă, dispersează forţele 
militare ale Franţei în numeroase puncte, concentrînd o parte 
dintre ele într-un punct unde cele mai neînsemnate succese, 
dacă în general există vreo şansă, sînt obţinute cu preţul 
celor mai mari sacrificii. In afară de trupele de la Rom., 
Atena, Constantinopol, din Crimeea, lumează să fie trimisă 
o armată auxiliară în Austria, la graniţa poloneză, şi o alta 
la Marea Baltică. Prin urmare, armata franceză va fi pusă 
în situaţia de a acţiona pe cel puţin trei teatre de acţiuni 
militare, situate la o distanţă de minimum 1 OOO de mile unul 
de altul. Potrivit acestui plan, toate forţele militare franceze 
vor fi repartizate încă înainte ca războiul să ia în Europa un 
caracter serios. Dacă Napoleon ajungea la concluzia că una 
dintre acţiunile întreprinse de el nu este raţională (ca, de 
pildă, la Aspern),  în loc să persevereze, el ştia să găsească 

* - periferie. - Nota trad. 
•• - lovitură neaşteptată. - Nota trad. 
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o altă ieşire şi, aruncîndu-şi pe neaşteptate trupele asupra 
unui nou obiectiv de atac, printr-o manevră strălucită, încu
nunată de succes, reuşea să facă dintr-o înfrîngere vremel
nică o operaţie care să contribuie la victoria finală. Numai în 
zilele declinuJui său, cînd, după 1 8 1 2, îşi pierduse încrederea 
în sine, puterea sa de voinţă s-a transformat într-o încăpăţî
nare oarbă, care l-a determinat să se cramponeze de nişte 
poziţii (ca la Leipzig) ale căror dezavantaje el, ca conducător 
de oşti, le cunoştea. Urmaşul său însă este nevoit să înceapi 
cu ceea ce a sfîrşit predecesorul. Ceea ce la primul a fost 
rezultatul unor inexplicabile înfrîngeri, a fost la al doilea 
rezultatul unor inexplicabile întîmplări fericite. La primul. 
steaua în care credea era propriul său geniu ; la cel de-al 
doilea, încrederea în steaua lui trebuia să înlocuiască geniul. 
Primul a învins o revoluţie adevărată, deoarece era singurul 
om în stare s-o înfăptuiască ; cel de-al doilea a învins amin
tirea reînviată a unei epoci revoluţionare apuse, deoarece el 
purta numele acestui om unic, adică era el însuşi o amintire. 
N-ar fi greu de dovedit că în administraţia internă a celui 
de-al doilea imperiu îşi găseşte oglindirea mediocritatea pre
tenţioasă a sistemului lui de ducere a războiului, că şi aici 
aparenţa a luat locul realităţii şi că campaniile „economiceu 
au fost tot atît de puţin încununate de succes ca şi campa
niile militare. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 17 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung# 
nr. 133 din 20 martie 1855 

Se tipăre7te după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german. 



144 

Karl Marx 

*Campania de presă împotriva Prusiei. - Zi de post. -
Ciocniri între proletariat şi burghezie 

Londra, 1 9  martie. Pentru a caracteriza starea de spirit 
a presei londoneze în ceea ce priveşte Prusia, reproducem 
două extrase, unul din „Morning Herald" , ziarul torylor, ce
lălalt din „Morning Post" ,  ziarul lui Palmerston. Referindu-se 
la discursul rostit de sir Robert Peel, de curînd lord-junior 
al amiralităţii, în faţa alegătorilor săi din Portsmouth, „Mor
ning Herald" remarcă : 

„Sir Robert Peel a exprimat foarte just sentimentele poporului englez 
cînd a cerut ca Prusia să fie determinată să urmeze o politică bine definită, 
altminteri cea de-a doua expediţie a noastră în Marea Baltică va fi tot atît 
de inutilă ca şi prima. Ajunge cu protocoalele, cu «punctele» i a sosit 
timpul să lipsim Rusia de resursele ei şi  să pregătim o reacţie în interiorul 
Rusiei•. 

Ziarul „Morning Post" a primit din Paris următoarea co
respondenţă cu privire la misiunea generalului Wedell : 

„Generalul Wedell a transmis instrucţiunile sale cabinetului lui Na· 
poleon. Ce reprezintă aceste instrucţiuni ? Generalul Wedell comunică 
guvernului francez : 1) că maiestatea-sa regele Prusiei esfe- profund mîhnit 
de moartea imperialului său cumnat i 2) că, în ceea ce priveşte proto
colul de la 28 decembrie, Prusia este întru totul de acord cu puterile apu· 
sene, fiind gata să-l semneze indiferent de forma adoptată, şi că apoi 
Prusia trebuie să-şi ocupe locul ei la Conferinţa de la Viena. De fapt, pro· 
tocolul de la 28 decembrie nu obligă pe nimeni la nimic i el nu este decîl 
o schită diplomatică pentru un act istoric. Şi, deoarece Prusia refuză s! 
semneze adevăratul tratat de alianţă dintre Anglia, Franţa şi Austria, 
misiunea generalului Wedell trebuie socotită încheiată•. 

Se ştie că stăpînitorii Tirului şi Cartaginei potoleau mînia 
zeilor nu jertfinduJse p e  sine, ci cumpărînd copm săra
cilor şi azvîrlindu-i în braţele încinse ale lui Moloch. Anglia 
oficială pretinde poporului să se umilească în faţa domnului, 
să postească şi să se pocăiască pentru ruşinea cu care l-a 
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acoperit proasta administrare a fostului guvern, pentru mi
lioanele de lire sterline ce i-au fost stoarse în mod inutil şi 
pentru miile de vieţi omeneşti secerate fără nici un scrupul 
din rîndurile lui de acest guvern. Consiliul secret a fixat 
miercurea viitoare drept zi de pocăinţă şi rugăciune 

„pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru a înălţa cu smerenie şi 
cucernicie ruga noastră către domnul atotputernic, implorînd binecuvîn· 
tarea şi sprijinul său pentru armatele noastre şi instaurarea păcii pentru 
regină şi toate posesiunile ei•. 

Ca şi mareşalul curţii cu prilejul ceremoniilor de la curte, 
arhiepiscopul de Canterbury a publicat „un formular" pentru 
această ceremonie religioasă, în care indica cum trebuie să 
i te adresezi domnului atotputernic. In această ciudată concu
renţă dintre biserica de stat engleză şi cea rusă, care şi ea 
l-a implorat pe dumnezeu să binecuvinteze armatele ei,  se 
pare că ultima are prioritate . 

„Citită de supuşii ţarului - observă „Leader• 103 -, rugăciunea indi· 
cată de arhiepiscopul de Canterbury este rugăciunea unor laşi ; citită de 
englezi, este rugăciunea unor ipocriţi ; Citită de dissenteri, este rugăciunea 
unei secte care vrea să dicteze tuturor celorlalţi ; citită de muncitori, este 
rugăciunea celor bogaţi care aparţin unei s:cte şi menţin întreagă această 
mascaradă în credinţa că ea constituie un mijloc indirect cu ajutorul căruia 
să deţină mai departe monopolul rangurilor şi posturilor. Trăncăneala 
mieroasă a arhiepiscopului a stînit indignarea clasei muncitoare din dife
ritele colţuri ale ţării. Pentru ea, o zi de post şi de umilire este o realitate. 
Pentru toţi cei care profesează altă credinţă decît sărăcia, o asemenea zi 
de post nu înseamnă decît un supliment de ouă şi sos de peşte la masa 
obişnuită şi închiderea întreprinderilor şi  magazinelor, ca în zilele de dumi
nică. Pentru muncitor, o zi de post înseamnă o zi fără salariu şi deci fără 
mîncare". 

Intr-o corespondenţă anterioară scriam : 
„Conflictul dintre proletariatul industrial şi burghezie va 

izbucni din nou în momentul în care conflictul dintre burghe
zie şi aristocraţie va atinge punctul culminant" *. 

La marele miting care a avut loc vinerea trecută la Lon
don-Tavern, această concluzie s-a adeverit pe deplin. Inainte 
de a face o dare de seamă asupra acestui miting, dăm unele 
amănunte cu privire la ciocnirile care au avut loc în ultimul 
timp între proletariat şi burghezie, atît în parlament cit şi în 
afara lui. De curînd, fabricanţii din Manchester au ţinut 
adunări în cadrul cărora s-a luat hotărîrea de a porni agitaţia 

* Vezi volumul de faţă, pag„„. - Nota red. 



1 46 Karl Marx 

pentru desfiinţarea „inspectorilor de fabrică" oficiali, întrucit 
aceşti inspectori nu se mărginesc numai să vegheze la respec
tarea strictă a duratei legale a zilei de muncă, ci pretind 
chiar ca în fabrici să fie efectiv luate toate măsurile indicate 
de parlament pentru prevenirea tuturor accidentelor de 
muncă provocate de maşini şi care pun în primejdie sănă
tatea şi viaţa muncitorilor. !ndeosebi binecunoscutul Leonard 
Horner, inspector de fabrică în Lancashire-ul de sud, şi-a 
atras dizgraţia fabricanţilor prin faptul că în ultimul său 
raport a cerut să se pună în aplicare în filaturi măsurile pre
văzute de lege, a căror nerespectare, cum a exclamat cu 
naivitate unul dintre fabricanţi - fire;;te, membru al Asocia
ţiei păcii 1 04 -, „a costat anul trecut viaţa doar a cinci mun
citori adulţi " .  

Acestea sînt evenimente dinafara parlamentului. Cî t pri
veşte Camera comunelor, a fost respins, la a doua citire, 
bill-ul lui sir Henry Halford, care declara ilegal sistemul 
„stoppage of wages " . „Stoppage of wages " înseamnă reţine
rile din salariul nominal, făcute în parte sub formă de amenzi 
pentru încălcarea regulamentelor stabilite de patroni în fa
brici, în parte sub formă de arendă etc. pentru războaiele de 
ţesut şi altele închiriate muncitorilor în ramurile industriale 
în care nu s-a introdus încă noul sistem. 

Sistemul de mai sus domneşte mai cu seamă în industrid 
de ciorapi din Nottingham, unde muncitorul, după cum arată 
sir Henry Halford, adesea nu numai că nu primeşte salariu 
de la patron, ci, dimpotrivă, este nevoit să plătească el patro
nului. Nu sînt rare cazurile cînd, sub diferite pretexte, se 
fac atîtea reţineri din salariul nominal, incit muncitorului 
nici nu-i mai ajunge salariul pentru a plăti suma cu care 
capitalistul l-a încărcat, debitîndu-1. Devenit astfel debitorul 
patronului său, muncitorul este silit să accepte reînnoirea 
contractului în condiţii tot mai neavantajoase, pînă cînd de
vine un adevărat iobag, fără însă a avea garantată - spre 
deosebire de iobag - cel puţin întreţinerea sa. 

Dacă bill-ul lui sir Henry Halford, care ar fi pus capăt 
acestui abuz, a fost respins de Camera comunelor la a doua 
citire, bill-ul lui Cobbett - fiul marelui pamfletist englez - 
a fost respins fără a fi măcar luat în considerare. Acest bill 
avea drept scop : 1) să înlocuiască legea zilei de muncă de 
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zece ore şi jumătate din 1 850 cu „legea zilei de muncă de
zece ore" din 1 847 105 ; 2) să transforme într-o „realitate '� 
limitarea legală a timpului de muncă în fabrici prin oprirea 
obligatorie a maşinilor la sfîrşitul fiecărei zile legale de 
muncă. 

Mîine - despre marele miting de la London-Tavern. 

Scris de K. Marx la 19  martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zei l u ng• 
n r. 1 37 din 22 martie H l55 
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*MiUngul de la London-Taven 

Londra, 20 martie. De luni de zile, ziarul „Morning Ad
vertiser" se străduieşte să organizeze o societate de agitaţie 
intitulată „Asociaţia naţională şi constituţională" ,  în scopul 
răsturnării regimului oligarhic. După îndelungate lucrări pre
liminare, apeluri, subscripţii etc . ,  vinerea trecută a fost, în 
sfîrşit, convocat un miting public la London-Tavern 106• 
Această zi trebuia să fie ziua de naştere a noii asociaţii mult 
trîmbiţate. Cu mult înainte de începerea mitingului, marea 
sală s-a umplut de muncitori, şi cînd şi-au făcut, în sfîrşit, 
apariţia conducătorii noii mişcări, care s-au ales ei înşişi, 
numai cu greu s-au putut strecura la tribună. D-l James 
Taylor, ales preşedinte, a dat citire unor scrisori primite din 
partea lui Layard, sir de Lacy Evans, Wakley, sir James Duke, 
sir John Shelley şi alţii, care-şi exprimau simpatia lor faţă 
de ţelurile asociaţiei, dar, totodată, refuzau, sub diferite pre
texte, invitaţia de a participa personal la acest miting. Apoi 
s-a dat citire unui „Apel către popor" . Acesta cuprindea apre
cieri asupra felului în care este dus războiul din Orient şi 
asupra crizei de guvern. In continuare se declara că 

„oamenii activi din sinul fiecărei clase, dar mai cu seamă din sînul 
burgheziei, posedă atributele necesare pentru a lua în mîinile lor con· 
ducerea ţăni·. 

Această aluzie stîngace la adresa pretenţiilor speciale ale 
burgheziei a fost primită cu fluierături. 

„Sarcina principală a acestei asociaţii - s-a spus în continuare - va 
fi desfiinţarea monopolului aristocraţiei asupra puterii în stat şi asupra 
funcţiilor în cadrul aparatului de stat, atît de funest pentru interesele su· 
perioare ale ţării. Una dintre sarcinile ei secundare este desfiinţarea diplo· 
maţiei secrete. Asociaţia va avea misiunea specială de a se adresa alegă· 
tarilor din Regatul Unit, avertizîndu-i să aleagă cu grijă pe cei cărora le 
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încredinţează resursele materiale şi libertăţile ţării, şi în special să nu-şi 
mai dea votul nulităţilor aristocraţiei şi bogăţiei şi nici protejaţilor lor•. 

După aceasta s-a ridicat d-l Beales şi, într-un amplu 
discurs, a pledat în favoarea primei propuneri : 

„Starea alarmantă în care se află treburile publice şi lipsa evidentă 
a oricărei perspective de îmbunătăţire în condiţiile actualului sistem oli· 
garhic, care uzurpă atributele guvernului, pune monopol pe posturi şi 
privilegii, aduce ţării numai ocară şi nenorocire, impun unirea poporului 
pentru a pune capăt vechiului sistem„. Toate acestea fac necesară înfiin• 
ţarea unei societăţi care să fie intitulată «Asociaţia naţională şi constitu· 
ţională»'. 

Această propunere a fost sprijinită de d-l Niclwlay, una 
dintre luminile Marylebonului, şi de Apsley Pellat t, membru 
al parlamentului. 

„Poporul va porni la înfăptuirea unei reforme a sistemului de gu
vernare cu hotărîrea, chibzuiala, perseverenţa şi energia cironsides»*-i101 
lui Cromwell. Alegătorii din Anglia ar avea posibilitatea să înlăture orice 
abuz dacă s-ar hotărî să trimită în parlament, fără nici o cheltuială, 
oameni cinstiţi ; dar ei nu se pot aştepta să aibă reprezentanţi cinstiţi dacă 
un om ca lordul Ebrington a intrat în parlament ca deputat de Marylebone 
numai cheltuind 5 OOO I. st., pe cînd nenorocosul său rival a făcut o chel
tuială zadarnică de 3 OOO I. st.·. 

S-a urcat apoi la tribună d-l Murrough, membru al parla
mentului, dar, la cererea insistentă a adunării, s-a văzut ne
voit să cedeze locul lui George Harrison (muncitor şi cartist 
din Nottingham) . 

„Această mişcare - a spus Harrison - este o încercare a burghe· 
ziei de a lua în mîinile ei frînele ţării, de a-şi împărţi posturile şi sub
sidiile şi de a institui o oligarhie mai odioasă decit cea existentă în mo
mentul de faţă•. 

El a dat apoi citire unui amendament în care a înfierat 
deopotrivă aristocraţia funciară şi aristocraţia financiară ca 
duşmani ai poporului şi a declarat că singurul mijloc pentru 
însănătoşirea ţării este introducerea Cartei poporului cu cele 
5 puncte ale ei : votul universal, votul secret, egalitatea cir-

* Ironside (textual : coastă de fier) . Poreclă dată unui om viteaz şi 
puternic. Primul căruia i s-a dat această poreclă a fost Edmund al Ii-lea, 
regele Angliei. n timpul revoluţiei din 1642, prinţul Rupert l-a numit aşa 
pe Cromwell (1644) . De la Cromwell, porecla a fost extinsă asupra în
tregii lui cavalerii, formată din oameni educaţi în spiritul unei discipline 
de fier. - Nota trad. 
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cumscripţiilor electorale, alegeri parlamentare anuale şi des
fiinţarea censului de avere. 

Ernest Jones (şeful cartiştilor, descendentul unei familii 
din înalta aristocraţie) a sprij init aces t amendament şi a spu5, 
între altele : 

„Poporul şi-ar submina propria sa poziţie dacă ar sprijini această 
mişcare a burgheziei, care urmăreşte să pună mina pe putere şi pe pos
turi. La tribună se află, fără îndoială, mulţi oameni care rîvnesc la 
postul de prim-ministru (cheers*) , mulţi vînători de sinecure in partibus*" 
(cheers) . Poporul nu trebuie, totuşi, să încheie o alianţă cu diferiţii 
Bright, Cobden şi alţi reprezentanţi ai capitalului bănesc. Nu aristocra
ţia funciară, ci reprezentanţii capitalului s-au împotrivit unei legi in
dustriale umane pentru reglementarea muncii în fabrici ; tot ei au res
pins bill-ul împotriva stoppage of wages (reţinerilor din salariul no
minal), au împiedicat votarea unei legi mai bune cu privire la asociaţii ; 
mai ales reprezentanţii capitalului bănesc şi ai capitalului industrial sînt 
aceia care tind să asuprească şi să umilească poporul. In ceea ce mă 
priveşte, eu sînt oricînd gata să mă alătur unei mişcări al cărei scop este 
să pună capăt influenţei ducelui de Devomhire şi a altora, dar în nici 
un caz pentru a pune în locul lor pe ducii de colb de fabrică şi pe lorzii 
de la fuse. (Aclamaţii, ilaritate.) Se spune că mişcarea muncitorească, 
mişcarea cartistă a murit. Vă declar, domnilor reformatori burghezi, că 
clasa muncitoare este îndeajuns de vie pentru a zdrobi orice mişcare. Ea 
nu va îngădui burgheziei si facă vreo mişcare dacă aceasta nu se va l�
tărî să includă în programul ei Carla poporului cu cele 5 puncte. Să nu-şi 
facă iluzii burghezia - ea nu va reuşi să inducă din nou în eroare clasa 
muncitoare·. 

După ce s-a mai discutat cîtva timp, preşedintele, în mij 
locul unei agitaţii generale, a încercat să scape de amendl
ment, declarînd că acesta nici nu este un amendament ; s-a 
văzut însă nevoit să-şi schimbe hotărîrea. Amendamentul a 
fost pus la vot şi adoptat cu o majoritate în proporţie de cel 
puţin 1 0  la 1 ; asistenţa a ovaţionat, agitîndu-şi păl�riile. 
După ce a declarat că amendamentul a fost adoptat, preşe
dintele şi-a exprimat, în rîsetele asistenţei, convingerea că 
majoritatea persoanelor prezente la miting sînt, totuşi, pentru 
înfiinţarea „Asociaţiei naţionale şi constituţionale" .  De aceea, 
iniţiatorii ei vor trebui să păşească la organizarea acestei 
asociaţii şi, mai tîrziu, să facă din nou apel la popor, cerîndu-i 
sprijinul ; totodată, el a lăsat să se înţeleagă într-o formă 
voalată, că, pentru a evita pe viitor o opoziţie, în adunare 
nu vor fi admise decît persoane care au carnet de membru. 

* - aclamaţii. - Nota trad. 
** - in partibus infidelium, care nu există în realitate (textual : „în 

ţara necredincioşilor• - adaos la titlul episcopilor catolici numiţi în 
functii, pur nominale, de episcopi în ţările necreştine) . - Nota trad. 
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Cartiştii, în cea mai bună dispoziţie, l-au răsplătit pe preşe
dinte cu un vot de mulţumire şi mitingul a luat sfîrşit. 

Nu se poate nega că, chiar din punctul de vedere al prin
cipiilor făţiş proclamate ale asociaţiei, logica era de partea 
cartiştilor. Asociaţia doreşte să răstoarne oligarhia făcînd 
apel la parlament împotriva guvernului. Dar ce este guver
nul ? Opera majorităţii parlamentare. Sau nu cumva doreşte 
asociaţia să răstoarne parlamentul făcînd apel la alegători ? 
Dar ce este parlamentul ? Reprezentanţa liber aleasă a ale
gătorilor. Nu rămîne, prin urmare, decît să fie lărgit cercul 
de alegători. Aceia care refuză să adopte Carta poporului şi, 
implicit, să lărgească acest cerc astfel încît să cuprindă în
tregul popor, recunosc prin aceasta că vor să înlocuiască 
vechea aristocraţie cu una nouă. Actualei oligarhii vor să-i 
vorbească în numele poporului, dar, totodată, vor să evite 
ca, atunci cînd e chemat, poporul însuşi să apară în arenă. 

Seri> de K. Mar:{ la 20 martie 1855 

Publicat î n  „Neue Oder-Zei tung# 
nr. 14 1  din 24 martie 1855 
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Ştiri din presa engleză 

Londra, 20 martie. Ducele de Newcastle a dispus reche
marea lordului Lucan, lordul Panmure a publicat misiva în 
care Raglan îl acuză pe Lucan, iar lordul Hardinge, faimosul 
conetabil al armatei engleze, a refuzat să ancheteze cazul 
Lucan şi să-l defere Curţii marţiale. ln pofida opoziţiei a doi 
miniştri, a comandantului suprem din Crimeea şi a şefului 
înaltului comandament de la Londra, lordul Lucan a dat ieri 
explicaţii amănunţite în Camera lorzilor, arătînd că nu el, 
ci numai Raglan poartă răspunderea pentru pieirea cavaleriei 
uşoare la Balaklava şi că guvernele Aberdeen şi Palmerston, 
pentru a-l salva pe acest docil, nerod şi maleabil comandant 
din Crimeea, l-au aruncat pradă indignării publicului pe lor
dul Lucan. Trebuia satisfăcut acest monstru - societatea. O 
importanţă hotărîtoare în această problemă o are scrisoarea 
neterminată găsită asupra cadavrului generalului Cathcart, 
adresată soţiei sale şi datată 2 noiembrie - cu 3 zile înainte 
de bătălia de la Inkerman 107 şi cu o săptămînă după atacul 
dat de cavalerie la Balaklava. In această scrisoare se spune 
textual : 

„Nici lordul Lucan şi nici lordul Cardigan nu trebuie acuzaţi, ci, 
dimpotrivă absolviţi, deoarece ei au executat ordinele•. 

In articolul de azi cu privire la Conferinţa de la Viena 108, 
ziarul „Times" face următoarea observaţie caracteristică : 
dacă lucrările conferinţei vor fi duse serios, este de aşteptat 
că principalele piedici vor fi de întimpinat din partea Turciei. 
Nu ţarului, ci sultanului trebuie să i se smulgă principalele 
concesii în cadrul celor 4 puncte. 

Alaltăieri, ziarul „Times" şi-a indus din nou în eroare 
cititorii cu ştirea „autentică" că, fără îndoială, bombardamen
tul puternic şi asaltul hotărîtor asupra Sevastopolului au avut 
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loc încă înainte de 19 martie. Cum se explică această cotitură 
bruscă de la o desperare cumplită la un optimism izvorît din 
superstiţii ? Ziarul „Times" şi-a început campania lui din 
Crimeea împotriva coaliţiei răstunate şi „ceterum censeo " 109 
al lui pe marginea necesităţii de a se institui o comisie de 
anchetă tocmai în momentul cînd Gladstone ameninţa mo
nopolul acestui ziar prin propunerea de a se desfiinţa taxa de 
timbru pe ziare şi de a se reduce la 4 uncii greutatea ziarelor 
care se expediază prin poştă contra taxei de un penny, ceea 
ce reprezenta o greutate mai mică decît cea a unui singur 
exemplar din „Times" .  De îndată ce Gladstone a fost :ăstur
nat, succesorul său, sir G. C. Lewis, a retras bill-ul, şi ziarul 
„Times" , sperînd că totul va rămîne cum a fost, a renunţat 
subit la părerile lui pesimiste în legătură cu evenimentele din 
Crimeea ; el le-a înlocuit cu o imagine patetică, iluminată de 
speranţa în succes şi în care armata, aceeaşi armată al cărei 
discurs funebru „Times" îl rostise cu 3 luni în urmă, acţio
nează din nou. Astăzi „Times" este din nou posomorît, de
oarece ieri sir G. C. Lewis, contrar tuturor aşteptărilor, a 
prezentat şi el un bill cu privire la desfiinţarea taxei de 
timbru pe ziare. Asta nu-i altceva dit ura autorului cro
nicilor retrospective împotriva noutăţilor de ultimă oră I 
- exclamă „Times" . După cum se ştie, Lewis a fost editoul 
lui „Edinburgh Review" .  

Vom reveni asupra acestui bill de  îndată ce va  fi supus 
în amănunt Camerei comunelor ; pentru moment, menţionăm 
numai că acest bill este o concesie făcută şcolii mancheste
riene, care are meritul de a fi făcut neobosit agitaţie în fa
voarea liberei concurenţe în domeniul presei. Concesia fă
cută de guvernul Palmerston şcolii manchesteriene este o 
captatio benevolentiae * pentru eventualitatea dizolvării Ca
merei comunelor şi a unor noi alegeri parlamentare. 

Scris de K. Max la ·20 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 139 din 23 martie 1855 
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apărut în ziar 
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• - încercare de a cuceri bunăvoinţa cuiva. - Nota trad. 
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*Din viaţa parlamentară : 
Dezbaterile din Camera lorzilor 

în legătură cu Prusia 

Londra, 21 martie. In şedinţa de ieri a Camerei lorzilor, 
lordul Lyndhurst, vechiul coleg al lui Liverpool şi Cast
lereagh, şi-a prezentat de mult anunţata sa moţiune „în le
gătur. cu poziţia Prusiei faţă de Conferinţa de la Viena" . El 
a relevat că două împrejurări au făcut ca în ultimul timp 
această problemă să prezinte un nou interes : mesajul împă
ratului muribund al Rusiei către curtea Prusiei şi manifestul 
lui Alexandru al II-lea, în care acesta promite să ducă mai 
departe politica lui Petru, a Ecaterinei, a lui Alexandru şi a 
tatălui său. Felul în care Rusia însăşi înţelege politica Prusiei 
reiese din următorul extras dintr-o depeşă secretă trimisă de 
Pozzo-di Borgo lui Nesselrode cu puţin timp înainte de izbuc
nirea războiului din 1828-1829. In această depeşă se spune, 
printre altele : 

„Dacă Rusia va recurge la măsuri de constrîngere faţă de Turcia, 
există toate motivele de a presupune că Prusia n-o va împiedica nici
decum ; dimpotrivă, poziiia Prusiei, independentă şi totodată prietenoasă, 
va exercita o influenţă puternică asupra altor state, silindu-le să accepte 
rezultate care corespund prestigiului şi  intereselor Rusiei. Este necesar 
să punem într-o oarecare măsură guvernul de la Berlin la curent cu in
tenţiile noastre şi să-l convingem că rolul pe care noi îl rezervăm Prusiei 
va contribui la consolidarea relaţiilor sincere dintre ambii monarhi şi 
ambele curţi•, 

Se putea oare anticipa, exclamă lordul Lyndhurst, cu mai 
mult har profetic linia urmată în ultimele 6 sau 1 2  luni de 
curtea Prusiei ? Prusia, e drept, a semnat şi ea protocoalele 
din 5 decembrie, 13 ianuarie şi 9 aprilie. Scopul acestor pro
tocoale era evacuarea Principatelor dunărene, precum şi ga
rantarea independenţei sultanului şi a integrităţii Turciei. A 
acţionat oare curtea Prusiei potrivit acestui scop ? Cu prile
jul împrumutului de 30 OOO OOO de taleri pentru operaţii mi-
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litare, baronul Manteuffel a declarat : în protocoalele amintite 
mai sus, Prusia, referindu-se la politica Rusiei, a arătat ca 
s-a săvîrşit o mare nedreptate, dar ea nu se consideră obli
gată să meargă mai departe şi să ia parte activă la război. 
Este acesta limbajul unei mari naţiuni ? Şi nu s-a obligat oare 
Prusia în mod expres prin tratatele din 1840-1841 să apere 
Turcia ? Baronul Manteuffel a adăugat că, în conflictul care 
a izbucnit, independenţa Germaniei sau interesele germane 
nu sînt atinse şi de aceea Prusia nu se consideră obligată să 
aducă nici un fel de jertfe. Totuşi, într-un alt document, în
suşi baronul Manteuffel a afirmat contrarul . De altfel, dac. 
ţarul va pune stăpînire pe Constantinopol, nu va mai avea 
rost să se vorbească de independenţa Germaniei şi de inte
resele germane. Ele vor trebui să cedeze în faţa unei puteri 
net superioare. După ce lordul Lyndhurst s-a mai referit în 
treacăt la demiterea ministrului de război Bonin, la reche
marea ambasadorului Bunsen de la Londra şi la refuzul Ca
merelor prusiene de a întocmi o adresă de răspuns la mesaj ul 
tronului, lordul Lyndhurst , ,a  trecut la actul al doilea al 
acestei drame politice " . După o bună bucată de vreme, a de
clarat el, Austria a socotit că a sosit momentul să ceară Ru
siei evacuarea Principatelor dunărene. Această revendicare 
a fost formulată şi trimisă la Berlin spre a fi semnată. De la 
Berlin au fost trimise la Viena contrapropuneri cu totul inac
ceptabile, care însemnau o pierdere de timp, deoarece tre
buiau înaintate spre examinare aliaţilor. In acest timp,  Rusia 
evacua Principatele dunărene, continuînd totuşi, din conside
rente de ordin militar, să ţină sub ocupaţie o parte din terito
riul lor ; totodată, ea arăta că e hotărîtă să se situeze pe o pozi
ţie pur defensivă. Prusia s-a retras atunci din alianţă, declarînd 
că Rusia a satisfăcut toate revendicările rezonabile. Din acest 
moment, Prusia a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a 
zădărnici planurile Austriei. In acest scop, ea  a făcut pro
puneri, în cea mai mare parte încununate de succes, Bundes
tagului şi diferitelor state germane. Tot atunci Rusia şi-a 
exprimat în mod public mulţumirile ei faţă de două state 
germane care au refuzat să se alăture aliaţilor. El (Lyndhurst) 
ajunge acum la cel de-al treilea şi ultimul act al acestei 
drame. Aliaţii fixaseră pentru ziua de 8 august o întrevedere 
la Viena pentru a hotărî ce pretenţii să formuleze faţă de 
Rusia, acestea urmînd să servească drept bază a oricăror ne
gocieri prealabile. Potrivit uzanţei, Prusia a fost încunoştin
ţată de acest lucru, şi încă în repetate rînduri, Ea n-a refuzat 
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direct să participe la conferinţă, dar, în fapt, n-a venit. Cd 
urmare a acestei absenţe, aliaţii, în loc să întocmească un 
protocol, au semnat o notă în care drept bază a unor viitoare 
tratative au fost fixate cele 4 puncte. I s-a propus apoi Rusiei 
să accepte aceste 4 puncte, dar ea a refuzat. La rîndul ei. 
Prusia a publicat şi a răspîndit un document în care ridica 
obiecţii împotriva celor 4 puncte. De asemenea, ea a conti
nuat, prin Bundestag şi diferitele curţi germane, să împiedice 
micile state germane să se alăture aliaţilor. După încheierea 
tratatului din 2 decembrie, Prusiei i s-a adus la cunoştinţă 
că are posibilitatea să-şi dea adeziunea. Prusia a refuzat sd 
adere la acest tratat, dar s-a declarat gata să încheie separat 
tratate similare cu Franţa şi cu Anglia. După ce ţările 
amintite au acceptat această propunere, Prusia, în cursul a 
diferite tratative, făcînd o serie de propuneri, a cerut nenu
mărate modificări, pe care era sigură că Franţa şi Anglia nu 
puteau să nu le respingă. Cînd vorbeşte de Prusia, el (Lynd
hurst) are în vedere Prusia oficială. El ştie că, în marea ei 
majoritate, populaţia Prusiei este ostilă Rusiei. Este de ne
înţeles cum Prusia, care a refuzat să adere la tratatul din 
2 decembrie, are pretenţia de a fi invitată să participe la 
tratativele de la Viena. Lyndhurst speră că puterile aliate nu 
vor admite sub nici un motiv pe reprezentantul Prusiei, alt
minteri, la Conferinţa de la Viena, Rusia ar avea nu un vot, 
ci două. Diplomaţia prusiană nu s-a mai schimbat din timpul 
lui Frederic cel Mare. Lyndhurst aminteşte de ·anul 1 794, de 
perioada dinainte şi de după bătălia de la Austerlitz etc. 

Lordul Clarendon. - El nu vrea decît să umple unele la
cune din informaţiile cu privire la tratativele dintre Anglia 
şi Prusia. După ce guvernul rus a respins condiţiile aliaţilor 
a fost convocată o conferinţă a ambasadorilor ţărilor respec
tive, care însă nu a putut avea loc deoarece reprezentantul 
guvernului Prusiei nu a vrut să participe.  E drept că mai tîr
ziu ambasadorul Prusiei la Londra i-a declarat lui Clarendon 
că guvernul Prusiei intenţionează să dea ambasadorului său 
la Viena permisiunea cerută, dar el (Clarendon) a răspuns : 
„Acum e prea tîrziu" .  Corespondenţa dintre Prusia şi Austria 
a servit intereselor Rusiei. Incă înainte de semnarea tratatu
lui din 2 decembrie, Prusia a fost invitată să adere la el, dar 
zadarnic. Prusia a cerut să fie admisă necondiţionat la noua 
conferinţă, întrucît aceasta ar fi o continuare a conferinţei 
anterioare, încă neîncheiată, de la care Prusia nici nu a avut 
de gînd să se retragă. Cit priveşte această ultimă afirmaţie. 
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guvenul englez a arătat că şi cu alt prilej n-a putut avea loc o 
conferinţă deoarece Prusia, în pofida repetatelor invitaţii, n-a 
vrut să participe. In plus, noua conferinţă nu este nicidecum 
o continuare a celei anterioare, întrucît atunci cînd în octom
brie şi noiembrie Austria a adresat Franţei şi Angliei rugă
mintea de a o convoca din nou i s-a răspuns că timpul proto
coalelor şi conferinţelor a trecut ; dar, dacă Austria este de 
acord să încheie cu ele un pact militar, ele vor studia posi
bilitatea unei păci. Aceasta a dus la tratatul din 2 decembrie. 
Mai tîrziu, ele s-au arătat dispuse să încheie tratate separate 
cu Prusia. 

„A permite însă Prusiei să se bucure de toate privilegiile fără a îm
părtăşi cu noi nici o primejdie, a o admite necondiţionat la o conferinţă 
care poate avea drept rezultat pacea, dar poate duce şi la un război de 
proporţii mai mari, a admite Prusia fără ca ea să declare care sînt 
scopurile şi  politica ei, fără a avea certitudinea că acum sau la caz de 
nevoie va intra în alianţă cu noi, fără a şti dacă la conferinţă va veni 
ca putere neutră, duşmană sau prietenă - acest lucru este absolut im
posibW, 

Misiunile speciale trimise mai tîrziu de Prusia, a spus Cla
rendon, au fost primite cu aceeaşi bunăvoinţă la Londra, ca 
şi la Paris, dar tratativele n-au avut pînă acum nici un rezul
tat. Cu toate acestea, el nu consideră rupte tratativele. Incă 
cu 3 zile în urmă au fost făcute noi propuneri. Din nefericire, 
Conferinţa de la Viena s-a deschis tocmai atunci cînd Prusia 
a rămas pe dinafară din propria ei vină. Unei puteri aşa mari 
ca Prusia nu-i este îngăduit să nu vrea să iasă din graniţele 
închistării germane. In repetate rînduri s-a protestat împo
triva acestei poziţii a Prusiei, dar ea a răspuns invariabil că 
politica ei este pacea. In realitate însă, politica ei nu este „nici 
europeană, nici germană, nici rusă" ,  ci mai curînd menită să 
contracareze Austria decît să ţină în şah Rusia. Cu toate aces
tea, Prusia nu va mai putea stărui multă vreme în politica ei 
de izolare atunci cînd vor fi în joc mari interese europene. 
Ea nu poate trece de partea Rusiei - aceasta ar fi în contra
dicţie cu sentimentele naţionale din Prusia şi Germania. Pru
sia înţelege prea bine că, dacă ar trece de partea Rusiei, 
împotriva Austriei, ea ar ajunge dependentă de prima. Şi nici 
de partea Austriei nu vrea să treacă. Dimpotrivă, ea a adoptat 
o poziţie ostilă Austriei. 

„De aceea afirm că Prusia s-a situat pe o poziţie falsă şi de izolare. 
Aceasta este, de bună seamă, pe placul duşmanilor ei, dar stîrneşte 
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profundul regret al aliaţilor ei şi al patrioţilor din rîndurile propriei ei 
populaţii•. 

Se vor depune toate eforturile, a asigurat lordul Clarendon 
în încheiere, pentru a obţine colaborarea Prusiei. 

In Camera comunelor1 lordul W. Graham l-a interpelat 
pe primul ministru : 

„Nu a cerut ambasadorul Austriei lordului Clarendon explicaţii în 
legătură cu cele spuse de sir Robert Peel la realegerea sa, cind a afirmat 
ci problema răsăriteană nu poate fi rezolvată satisfăcător fără restau
rarea Poloniei şi a Ungariei" ? 

In loc să dea un răspuns la această problemă, lordul Pal
merston şi-a exprimat numai bucuria în legătură cu faptul că 
sir Robert Peel a ocupat o funcţie în guvernul său. In ceea ce 
priveşte Ungaria, Austria, cică, ştie de mult că Anglia con
sideră separarea Ungariei de Imperiul austriac ca o mare 
nenorocire pentru Europa, deoarece existenţa în centrul 
Europei a Imperiului austriac ca un tot unitar este privită 
drept elementul esenţial al echilibrului de forţe. In ceea ce 
priveşte Polonia (aici s-a auzit un hohot le rîs, stîrnit de o 
mică pauză în răspunsul lui Palmerston şi de tonul ciudat în 
care şi-a continuat discursul) , el este de părere că Polonia, în 
condiţiile actualei ei organizări şi dat fiind că este supusă 
unui regim de ocupaţie, constituie un pericol permanent pen
tru Germania. Cu toate acestea, punctele discutate acum la 
Viena nu cuprind nici un fel de stipulaţii în legături cu 
reorganizarea Poloniei. Totuşi, Anglia şi Franţa şi-au rezervat 
dreptul ca, în funcţie de împrejurări sau de evenimentele 
militare, să completeze cele 4 puncte, pe baza cărora se duc 
acum tratativele, cu alte stipulaţii care li s-ar părea impor
tante pentru viitoarea securitate a Europei. 

Scris de K. Marx la 21  martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 141 din 24 martie 1855 

Se tipăreşte după textul 
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Tradus din limba germană 
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Ultimul -expedient al lui Napoleon 1 1 0  

iil 

„Dacă Cresus va trece Halysul, el va distruge un mare 
imperiu" .  Acest răspuns dat de oracolul de la Delfi regelui 
Lidiei este cît se poate de potrivit acum pentru Ludovic Bo
naparte în legătură cu călătoria lui în Crimeea. De bună 
seamă că această călătorie va atrage după sine distrugerea 
unui imperiu, dar nu a celui rus, ci a propriului s.u imperiu. 

O situaţie excepţională, anormală creează necesitatea 
unor acţiuni ieşite din comun. Oricare alt om în locul lui ar fi 
fost considerat nebun dacă ar fi întreprins această călătorie, 
în care şansele pro şi contra sînt în proporţie de unu la zece. 
Ludovic Bonaparte îşi di, desigur, seama de acest lucru şi 
totuşi trebuie să plece. El este iniţiatorul întregii expediţii ; 
el a adus armatele aliate în sit.ţia de neinvidiat în care se 
află acum şi este obligat, în faţa întregii Europe, să le scoată 
din această situaţie. Aceasta este prima lui faptă de arme şi 
de rezultatul ei va depinde, cel puţin pentru cîtva timp, repu
taţia lui de conducător de oşti. El răspunde de succesul expe
diţiei nici mai mult, nici mai puţin decît cu coroana sa. 

In afară de aceasta, există cauze minore care fac în egală 
măsură din riscanta călătorie în Crimeea o chestiune de stat. 
Soldaţii din răsărit au arătat în repetate rînduri că au fost 
crunt înşelaţi în speranţele lor în gloria militară a noului im
periu. La Varna şi la Bazargic, paladinilor falsului Carol cel 
Mare, propriile lor trupe le-au strigat în chip de salut : „mai
muţelor" .  „A bas Ies singes ! Vive Lamoriciere ! " * au strigat 
zuavii cînd Saint-Arnaud şi Espinasse i-au trimis în Bulgaria 
să moară în pustietatea de acolo de holeră şi friguri. Actua
lilor comandanţi cu o reputaţie îndoielnică ai armatei fran
ceze, trupele le opun acum nu numai faima şi popularitatea 

' - „Jos maimuţele I Trăiască Lamoriciere 1·. - Nota trad. 
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generalilor proscrişi. Ciudata comportare a lui Jerome Napo
leon-junior în timpul şederii sale în răsărit 111 a amintit vechi
lor soldaţi algerieni felul cu totul diferit în care s-au compor
tat în Africa prinţii de Orleans, care, orice s-ar spune despre 
ei, se găseau întotdeauna în fruntea trupelor lor, făcîndu-şi 
datoria de ostaşi. Contrastul dintre tînărul Aumale şi tînărul 
Napoleon era, desigur, destul de puternic pentru a-i face pe 
soldaţi să spună : „Dacă Orleans-ii ar mai fi la putere, prinţii 
ar fi cu noi în tranşee, ar împărţi cu noi primejdiile şi greută
ţile, şi pe ei doar nu-i chema Napoleon lu Iată ce spun sol
daţii, şi cum să-i faci să tacă ? Omul căruia „i se permite să 
poarte uniforma de general de divizie u a reuşit să  întineze 
tradiţiile militare le_gate de numele lui Napoleon ; ceillţi 
membri ai familiei imperiale sînt fie civili prin excelenţă, 
naturalişti, clerici, fie aventurieri inveteraţi ; bătrînul Jerome 
nu poate fi pus la socoteală, date fiind vîrsta sa înaintată şi 
faptele sale de arme de odinioară, care nu i-au adus prea 
multă glorie. Aşadar, lui Ludovic-Napoleon nu-i rămîne alt
c eva de făcut decît să plece el însuşi. In plus, vestea despre 
plecarea lui în Crimeea ajunsese pînă în cele mai îndepăr
tate cătune ale Franţei, fiind salutată cu entuziasm de ţără
nime ; şi tocmai ţăranii au fost aceia care l-au făcut pe Ludo
vic-Napoleon împărat. Ţăranii sînt convinşi că un împărat 
întronat de ei şi care mai poartă şi numele de Napoleon tre
buie realmente să fie un Napoleon redivivus * ; în ochii lor, 
locul lui Ludovic-Napoleon este în fruntea oştilor, care, con
duse de el, nu vor fi mai prejos decît legiunile marii armate. 
Sevastopolul n-a fost luat numai pentru că împăratul nu s-a 
dus încă acolo ; simpla lui apariţie ar face ca meterezele 
fortăreţei ruse să se prăbuşească aidoma zidurilor Ierihonului. 
Prin urmare, din moment ce vestea călătoriei sale s-a răspîn
dit atît de mult, Ludovic-Napoleon, chiar dacă ar vrea, nu 
şi-ar mai putea retrage făgăduiala de a pleca. 

In consecinţă, pregătirile sînt în toi. Cle 10  divizii c are 
se 'află deja în Crimeea urmează să fie completate cu alte 4, 
dintre care două vor forma, la începutul campaniei, o armată 
de rezervă la Constantinopol. Una dintre aceste 4 divizii va 
fi alcătuită din garda imperială, alta din companii combinate 
din trupele de elită, adică din grenadieri şi voltij ori din 
armata din Paris ; celelalte două divizii (a 1 1 -a şi a 12-a) fie 
că s-au şi îmbarcat, fie că sînt concentrate la Toulon şi AJger. 

* Napoleon reînviat. - Nota trad. 
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Prin aceste noi întăriri, efectivul trupelor franceze din Cri
meea se va ridica la aproximativ 100 000-1 1 0  OOO de oameni ; 
totodată, pe la sfîrşitul lunii aprilie vor sosi acolo 15 OOO de 
piemontezi şi numeroase întăriri engleze. Totuşi este greu de 
presupus că aliaţii vor i în stare să înceapă campania în mai 
cu o armată de 150 OOO de oameni. La Chersonesul Heraclian, 
care s-a transformat într-un imens cimitir părăginit, situaţia 
este de aşa natură, încît, o dată cu venirea timpului cald şi 
umed, el va deveni un focar de tot felul de epidemii ; toate 
trupele care vor trebui să se oprească acolo vor fi în aşa 
măsură decimate de boli şi moarte, încît aliaţii vor suferi 
pierderi şi mai îngrozitoare decît pînă acum. Pînă la sosirea 
tuturor întăririlor, armata activă a aliaţilor nu are nici o şansă 
să iasă din actualele ei poziţii, dar întăririle nu vor ajunge 
acolo decît pe la mijlocul lunii mai, cînd epidemia va fi izbuc
nit deja. 

In cel mai bun caz, aliaţii trebuie să lase 40 OOO de oameni 
în faţa Cartierului de sud al Sevastopolului şi ei vor dispune 
doar de 90 000-100 OOO de oameni pentru o expediţie împQ
triva armatei ruse de cîmp. Pentru a putea efectua joncţiunea 
cu turcii la Eupatoria, armatele aliate, ieşind din Chersones, 
vor trebui mai întîi să-i înfrîngă pe ruşi şi să-i silească să se 
retragă dincolo de Simferopol, afară de cazul cînd ar face o 
manevră foarte abilă şi ruşii ar comite greşeli grave. Să pre
supunem, totuşi, că j oncţiunea se va efectua fără greutăţi 
deosebite şi că maximul de întăriri pe care turcii le vor putea 
da acestei armate pestriţe de francezi, englezi şi piemontezi 
va fi de cel mult 20 OOO de oameni, nu prea obişnuiţi cu lupta 
în cîmp deschis. In total, aceasta ar reprezenta o armată de 
aproximativ 120 OOO de oameni. Este greu de imaginat cum va 
putea trăi o asemenea armată într-un ţinut secătuit chiar  de 
ruşi, sărac în cereale şi a cărui principală bogăţie - vitele 
- ruşii vor avea grijă s-o transporte la Perekop. Cea mai 
mică înaintare va necesita mari cantităţi de furaje şi nume
roase detaşamente pentru apărarea flancurilor şi pentru asi
gurarea legăturii cu marea. Cavaleria rusă neregulată, pentru 
�are nu s-a ivit încă prilejul să acţioneze, va începe atunci să 
le hărţuiască. Intre timp şi ruşii vor primi întăriri ; larga 
publicitate făcută în ultimele şase săptămîni în jurul pregă
tirilor de război în Franţa le-a permis ruşilor să ia din timp 
măsurile necesare. Nu încape nici o îndoială că, în momentul 
de faţă, .ouă sau trei divizii ruse, luate fie din armatele din 
Volînia şi Basarabia, fie din rezervele formate de curînd, se 
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află în drum spre Crimeea, pentru a menţine acolo echilibrul 
de forţe. 

Numărul cel mai mare de soldaţi din armata lor, aliaţii 
trebuie să-l detaşeze totuşi pentru a bloca Sevastopolul din
spre Cartierul de nord. Pentru aceasta este nevoie de încă 
20 OOO de oameni şi este greu de presupus că trupele care 
le�au mai rămas aliaţilor - avînd de luptat cu greutăţi atît de 
serioase în aprovizionare şi împiedicate fiind de convoaiele 
de căruţe cu muniţii şi alimente - vor fi suficiente pentru a 
alunga din Crimeea armata rusă de cîmp. 

Un lucru este sigur, şi anume că laurii cu care Ludovic 
Bonaparte intenţionează să-şi cîştige în Crimeea numele de 
Napoleon cresc foarte sus şi nu vor putea fi atît de uşor cu
leşi. Totuşi, toate greutăţile menţionate pînă acum au un 
caracter pur local. Principnla obiecţie care se poate aduce 
modului în care este dus războiul în Crimeea este, în ultimă 
instanţă, faptul că se trimite a patra parte a forţelor armate 
disponibile ale Franţei pe un teatru de acţiuni militare secun
dar, unde nici măcar cel mai mare succes nu este hotărîtor. 
Tocmai această încăpăţînare absurdă în ceea ce priveşte 
Sevastopolul, care a degenerat într-un fel de superstiţie ş1 
care dă o importanţă fictivă atît succeselor cît şi insuccese
lor, constituie greşeala fundamentală a întregului plan al cam
paniei . Şi importanţa fictivă dată tuturor evenimentelor din 
Crimeea se întoarce cu o putere sporită împotriva nefericitu
lui autor al acestui plan. Pentru Alexandru, Sevastopolul este 
departe de a însemna Rusia, dar pentru Ludovic Bonaparte 
imposibilitatea luării Sevastopolului echivalează cu pierderea 
Franţei. 

Scris de F. Engels la 
aprdmativ 23 martie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 358 din 7 aprilie Hl55 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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In numărul de azi al ziarului nostru au apărut comunicatele 
oficiale franceze, engleze şi ruse asupra bătăliei care se dă la  
Sevastopol între părţile beligerante. Este un eveniment destul 
de important pentru a nu ne limita la documentele oficiale ; 
el necesită unele explicaţii şi comentarii în plus din partea 
noastră. 

Aproximativ cu o lună în urmă, incursiunile ruşilor, în 
general încununate de succes, ne-au permis să tragem con
cluzia că tranşeele au fost împinse pînă la o asemenea dis
tanţă, incit s-a stabilit un echilibru de forţe între asediaţi şi 
asediatori * ; cu alte cuvinte, tranşeele au fost împinse atît 
de aproape, incit ruşii, atunci cînd întreprind o incursiune, 
pot concentra în orice sector al acestor tranşee forţe cel puţin 
eg.le cu cele pe care aliaţii le pot aduce în decurs de 1-2 ore. 
Intrucît o oră sau două sînt absolut suficiente pentru a scoate 
din uz tunurile bateriilor, înfundîndu-le dispozitivele de aprin
dere, consecinţa firească a fost că aliaţilor le-a fost imposibil 
să-şi împingă înainte aproşele. De atunci, aliaţii au întrerupt 
orice operaţii active pînă la sosirea a trei brigăzi franceze 
(una din divizia a 8-a şi două din divizia a 9-a) , ceea ce a 
permis înlocuirea unei părţi din infanteria engleză şi întărirea 
pazei tranşeelor. Totodată, sosirea generalilor Niel şi Jones, 
comandanţi ai trupelor de geniu, a stimulat lucrările de ase
diere şi a permis remedierea greşelilor făcute mai ales din 
pricina încăpăţinării generalului francez Bizot şi a inferiori
tăţii numerice a infanteriei britanice. S-au săpat noi aproşe, 
în special în sectorul englez, unde la aproximativ 300 de iarzi 
de fortificaţiile ruse, pe gorganul Malahov, s-a făcut o nouă 
paralelă. Cîteva din moile baterii au fost amplasate atît de 

* Vezi volumul de faţă, pag. 5-59. - Nota red. 
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aproape de Inkerman, încît, de îndată ce i se va ivi posibili
tatea să deschidă focul, ele vor putea lovi din spate o p arte din 
bateriile ruse sau îndrepta asupra lor un foc de anfiladă. Im
potiva acestor 11oi linii de lucrări înaintate, ruşii au întreprins 
acţiuni care au fost realizate cu o măiestrie şi cu un curaj 
deosebit. 

Aşa cum rezultă din planuri, liniile ruse de apărare înconjură 
oraşul în semicerc, de la începutul golfului Karantinnaia pînă 
la portul militar interior şi de aici pînă la începutul golfului 
Kilen. Acesta este un mic golf, format dintr-o adîncă groapă 
care se întinde de la Golful mare sau rada Sevastopolului 
pînă departe în platoul unde se află tabăra aliaţilor. Pe latura 
dinspre apus a gropii se întinde un şir de înălţimi care for
mează linia de apărare a ruşilor ; cea mai mare dintre aceste 
înălţimi este gorganul Malahov ; prin faptul că domină regiu
nea, el este poziţia-cheie a întregului flanc drept al ruşilor. 
Pe latura răsăriteană a acestei gropi şi a golfului Kilen există 
o altă înălţime ; fiind în întregime expusă atît focului bate
riilor cît şi al vaselor de război ale ruşilor, ea rămîne inacce
sibilă aliaţilor, întrucît aceştia n-au putut întrerupe complet 
comunicaţia dintre Sevastopol şi Inkerman, apărată de focul 
forturilor şi bateriilor din partea de nord a radei. Dar, de cînd 
aliaţii şi-au amplasat bateriile pe poziţiile de la estul şi sud
estul gorganului Malahov, ceea ce le dă posibilitatea să ame
ninţe liniile de apărare ale ruşilor din flanc şi spate, această 
înălţime neutră a căpătat o importanţă deosebită. De aceea, 
în noaptea de 21 februarie, ruşii au trimis o echipă de lucrători 
pentru a construi acolo o redută *, al cărei proiect fusese în 
prealabil elaborat de geniştii lor. Dimineaţa, aliaţii au văzut 
o tranşee lungă şi parapete ridicate în spatele ei, dar, neîn
ţel egînd, pe cît se pare, rostul acestor lucrări, nu au împie
dicat executarea lor. In dimineaţa următoare însă, reduta era 
gata, ce e drept, nu în întregime, deoarece, după cum au ară
tat evenimentele, profilul, adică adîncimea şanţului şi solidi
tatea parapetului, nu erau nici pe departe suficiente. Dar, de 
astă dată, aliaţii şi-au dat seama că poziţia acestei fortificaţii 
este admirabilă şi că ruşii au astfel posibilitatea să deschidă 
un foc de anfiladă chiar asupra bateriilor de anfiladă ale alia
ţilor, făcîndu-le aproape inutile. Geniştii au arătat că fortifica
ţia trebuie luată cu orice preţ. De aceea, Canrobert a organizat, 
în cea mai mare taină, o coloană de asalt formată din aproxima-

• - reduta Selenghinski. - Nota red. 
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tiv 1 600 de zuavi şi 3 OOO de soldaţi din infanteria marma. 
Intrucît ordinul de operaţii a fost dat numai noaptea tîrziu şi 
încă pe neaşteptate, concentrarea trupelor la locul stabilit 
s-a făcut cu oarecare întîrziere, şi cînd, în sfîrşit, la 24 februa
rie, trupele, în frunte cu zuavii, au pornit la atac, se făcuse 
ora 2 dimineaţa. După un marş scurt au ajuns la 20 de iarzi 
le şanţ. Ca de obicei, în timpul executării unor asemenea 
atacuri nu s-a îngăduit să se tragă nici un foc ; soldaţilor li 
s-a ordonat să scoată din arme capsulele pentru a evita tra
geri inutile şi premature. Deodată s-a auzit în ruseşte o co
mandă şi un detaşament puternic de ruşi aflat în redută s-a 
ridicat în picioare şi, scoţîndu-şi puştile pe parapet, a tras 
o salvă în coloana atacantă. Datorită întunericului şi obiceiu
lui înrădăcinat printre soldaţii care luptă în tranşee de a trage 
întotdeauna drept înainte peste parapet, această salvă a putut 
pricinui pierderi neînsemnate doar capului îngust al coloa
nei. Zuavii, a căror înaintare n-a fost încetinită de panta 
uşoară a şanţului încă neterminat şi a valului, au pătruns 
într-o clipă în redută şi s-au năpustit cu baionetele asupra 
inamicului. A avut loc o luptă înverşunată corp la corp. In 
scurt timp, zuavii au pus stăpînire pe jumătate din redută şi, 
puţin după aceea, ruşii au părăsit-o în întregime. Intre timp, 
· nfanteria marină, care se deplasa la o mică distanţă după 
zuavi, fie că a rătăcit drumul, fie din altă pricină, s-a oprit pe 
pantele înălţimii. Aici a fost atacată din ambele flancuri de o 
coloană rusă, şi, cu toată rezistenţa înverşunată opusă, infan
teria marină a fost respinsă de pe înălţime. Probabil că în 
timpul acestei lupte sau curînd după aceea s-a luminat de 
ziuă, căci ruşii au părăsit în grabă dealul, lăsînd în mîinile 
zuavilor reduta, asupra căreia au deschis apoi focul toate 
bateriile ruse în raza cărora se afla acest punct. Zuavii s-au 
udăpostit imediat, folosind terenul, iar cîţiva puşcaşi voluntari 
care îi însoţeau s-au tîrît pînă la fortificaţiile de pe gorganul 
Malahov şi au încercat să tragă asupra tunarilor ruşi prin 
ambrazuri. Dar tirul era prea puternic şi curînd zuavii au fost 
siliţi să se retragă pe versantul dinspre Inkerman, unde erau 
apăraţi de focul celei mai mari părţi a bateriilor. Ei susţin că 
au luat cu ei toţi răniţii lor. 

Zuavii, sub comanda generalului Monet, au desfăşurat 
această mică acţiune cu mult curaj, iar ruşii - cu o mare 
a1iă îmbinată cu tenacitatea care-i caracterizează. Forţele 
ruşilor erau formate din două regimente, Selenghinski si Vo
lînski, al căror efe�tiv, după cîteva campanii, nu era mai

' 
mare 
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de 500 de oameni de fiecare batalion, sau în total 4 OOO de oa
meni. Ei erau comandaţi de generalul Hruşciov. Acţiunile 
ruşilor au fost atît de reuşite, incit francezii declară că în
tregul lor plan de atac trebuie să fi fost dinainte cunoscut 
ruşilor. Atacul ruşilor împotriva infanteriei marine a fost 
încununat de un succes deplin şi aproape fulgerător, iar re
tragerea lor din reduta neterminată i-a expus pe nefericiţii 
zuavi, nesprijiniţi de nimeni, unui foc nimicitor de artilerie, 
care tăcuse atîta timp cit lupta s-a dat înăuntrul redutei. 

Generalul Canrobert a constatat că această înfrîngere a 
influenţat puternic trupele sale. Nerăbdarea lor, care s-a făcut 
simţită în repetate rînduri, izbucnea acum cu toată puterea. 
Soldaţii cereau asaltarea oraşului. Cuvîntul „trădare" ,  această 
veşnică justificare a oricărei înfrîngeri suferite de francezi, 
răsuna pretutindeni în rîndurile trupelor, şi se rostea chiar 
numele celui care trădase inamicului hotărîrile secrete ale 
consiliului de război francez ; se considera, fără nici un temei, 
că acest trădător este generalul Forey. Canrobert era atît de 
tulburat, incit a dat un ordin de zi în care întreaga acţiune 
era prezentată ca o operaţie strălucită, deşi succesul era rela
tiv, şi totodată a trimis o notă lordului Raglan cu propunerea 
de a se porni imediat la asalt, ceea ce, fireşte, lordul Ragln 
n-a admis. 

Ruşii au păstrat această nouă redută şi între timp au con
tinuat construirea ei. Această poziţie este foarte importantă. 
�a asigură comunicaţia cu Inkermanul şi aprovizionarea din 
această direcţie. Ea ameninţă din flanc toată latura dreaptă a 
lucrărilor aliaţilor, făcind necesară construirea de noi aproşe 
pentru a o face inofensivă. Dar, în primul rînd, toate acestea 
denotă capacitatea ruşilor nu numai de a-şi păstra poziţiile, ci 
şi de a înainta dincolo de ele. In a doua jumătate a lunii 
februarie, ruşii au săpat un sistem de contraaproşe de la noua 
lor redută spre fortificaţiile aliaţilor. In rapoarte însă nu este 
indicată direcţia exactă a contraaproşelor. In orice caz, pre
zenţa la Sevastopol a celor două regimente de linie mai sus 
menţionate dovede.şte că garnizoana, formată pînă acum numai 
din infanterie marină şi marinari, a fost considerabil întărită 
şi dispune de forţe suficiente pentru a face faţă eventualelor 
acţiuni ale inamicului. 

Potrivit ultimelor ştiri, aliaţii vor putea deschide pe la 
1-1 1 martie focul bateriilor lor asupra fortificaţiilor de 
apărare ale ruşilor. Avînd însă în vedere resursele ruşilor 
şi greutăţile întimpinate de aliaţi, ne putem oare aştepta să 
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fie îndeplinită prima condiţie de succes, şi anume : focul ase
diatorilor să fie mai puternic decît focul asediaţilor, şi încă 
aît de puteic, incit să reducă la tăcere bateriile eşti 
înainte ca englezii şi francezii să-şi fi epuizat rezervele de 
muniţii ? Să presupunem că acest rezultat va fi atins ; să pre
supunem chiar că în acest moment hotărîtor armata de cîmp 
rusă nu va încerca să  ocupe poziţiile de la Inkerman şi Balak
lava ; să presupunem că se vor întreprinde un şir de atacuri 
împotriva primei linii de apărare a ruşilor şi că ea va fi 
ruptă. Ce se va întîmpla atunci ? In faţa coloanelor atacante 
vor apărea noi fortificaţii de apărare, noi baterii, construcţii 
solide transformate în mici fortăreţe, pentru distrugerea cărora 
vor fi necesare noi baterii. Sub ploaia de mitralii şi gloanţe, 
ali!aţii vor fi siliţi să se retragă şi, în cel mai fericit caz, vor 
putea păstra în mîinile lor prima linie de apărare a ruşilor. 

Va urma asedierea liniei a doua, iar apoi şi a liniei a treia, 
f.ră a mai vorbi de numeroasele obstacole mărunte pe care 
geniştii ruşi - şi noi ştim acum ce reprezintă ei - mai mult 
ca sigur că le-au construit în interiorul sectorului de apărare 
încredinţat lor. Şi, în acest timp, ploaia şi arşiţa, arşiţa şi 
ploaia, succedîndu-se într-un ţinut infectat de miazmele exa
lae de miile de cadavre de omeni şi de cai, vor provoca 
boli necunoscute pînă acum. E drept că epidemiile vor bintui 
şi înăuntrul oraşului, nu numai în afara lui ; dar cine poate 
şti care din părţi va capitula prima în faţa lor ? 

Primăvara va fi însoţită de calamităţi îngrozitoare pentru 
această mică peninsulă lată de 5 şi lungă de 1 0  mile, unde trei 
dintre cele mai mari puteri ale Europei duc o luptă înverşu
nată, şi Ludovic Bonaparte va avea toate motivele să se feli
cite dacă marea lui expediţie va începe, în sfîrşit, să aducă 
roade îmbelşugate. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 23 martie 1855 
Publicat ca articol de fond 
in ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 358 din 7 aprilie 1 855 şi ln 
„Neue Oder-Zeitung• nr. 143 
din 26 martie 1855 

Se tipăreşte lupă textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune•, 
confruntat cu textul apărut 
în „Neue Oder-Zeitung· 

Tradus din limba engleză 
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Cu privire la istoricul alianţei 
cu Franţa 

Londra, 24 martie . „Pressn  11 3 , ziarul lui Disraeli, a stîit 
săptămîna trecută o furtună într-un pahar cu ap. prin afirmaţia 
că „împăratul Ludovicu este singura piedică în calea încheierii 
păcii şi că a legat de el Austria printr-un „acord u secret, de 
care aceasta caută să se elibereze. Pînă acum, toryi au pretins 
că alianţa anglo-franceză este opera lor. N-a pecetluit oare 
lordul Malmesbury alianţa cu Bonaparte ? 114 Şi nu i-a copleşit 
Disraeli în parlament cu sarcasmele sale pe Graham şi Wood 
pentru că au denigrat în mod criminal în faţa alegătorilor lor 
lovitura de stat din 2 decembrie ? N-au fost oare toryi timp de 
doi ani crainicii cei mai înflăcăraţi ai războiului, atît la tri
buna parlamentului cit şi în presă ? Şi acum, deodată, făr. 
nici o tranziţie şi fără nici un fel de reticenţe, se fac insinuări 
împotriva alianţei cu Franţa,  aluzii răutăcioase la adresa „îm
păratului Ludovic u şi se propovăduieşte pacea I Senilul ziar 
al veteranilor toryi, „Morning Herald" ,  neiniţiat în tainele 
liderilor partidului, a clătinat cu îndoială din cap şi, indignat, 
a mormăit cuvinte de protest împotriva halucinaţiilor din 
„Press" ,  care i se par de neînteles. Acesta a revenit însă astăzi 
la tema fatală. El publică la loc vizibil, cu litere grase, umă
toarea înştiinţare : 

„Se vorbeşte că au avut loc evenimente importante. Ultima dată cînd 
am scris exista perspectiva ca congress re infecta * Sd fie întrerupt şi 
lordul John Russell să se reîntoarcă brusc în Anglia. Tonul Austriei faţă 
de Rusia, schimbat dup. moartea împăratului Nicolaie, şi ,  în special, 
declaraţia trimisă de împăratul Austriei lui Alexandru al II-lea au dus, 
fără îndoială, la acest rezultat. Avem toate temeiurile să presupunem că 
împăratul francezilor a înlăturat piedicile care stăteau în calea unei 
pacificări generale şi că Franţa va consimţi la evacuarea totală a Crimeii 
fără să pună nici un fel de condiţii în ceea ce priveşte distrugerea sau 
rpducerea fortificaţiilor din această regiune•, 

* - congres care n-a rezolvat nimic. - Nota tra/. 
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Lămurirea acestei prorociri, spune „Press u ,  se găseşte în 
„detaliile autentice din articolul ei de fond n . Dar tocmai aceste 
detalii infirmă în mod ciudat concluzia pripită trasă pe 
baza lor. 

„La Viena - se spune în articolul de fond - lucrurile iau pe ceas 
ce trece o întorsătură tot mai puţin raţională şi mai nesatisfăcătoare ; de 
aceea este important ca opinia luminată a celor de pe ambele părţi ale 
Canalului Mînecii să-şi exercite toată influenţa, pentru a se evita rezul
tate pe cit de supărătoare, pe atit de regretabile. Dacă în 1853 miniştrii 
noştri ar fi dat dovadă de sinceritate în atitudinea lor faţă de alianţa 
anglo-frunceză, de bună seamă că atunci n-ar fi existat nici motive de 
război ; iar dacă războiul nu ar fi putut fi evitat, după toate probabilită
ţile, el ar fi fost încununat de succes. ln loc să încheie însă o alianţă 
prietenească cu Franţa, guvernul britanic a pierdut un an întreg pentru 
a obţine ceea cc el numea Adhăsion * a marilor state germane. Nimic 
nu putea să justifice un război al puterilor occidentale împotriva Rusiei 
decît hotărirea fermă de a amputa partea de sud a imperiului ei. Aceasta 
era singura soluţie în problema orientală. ln 1853 momentul era favorabil, 
dar ei l-au scăpat. Timp şi bani, armate şi glorie au fost irosite în zadar. 
Dacă în 1853 am fi fost sinceri cu Franţa, atunci puterile germane ar fi 
fost nevoite să mearg. pe urmele noastre. Şi ce s-a intîmplat acum ? 
împăratul Austriei l-a asigurat pe împăratul Alexandru al Rusiei că 
«Austria nu are de gînd nici să micşoreze graniţele Rusiei, nici să aducă 
vreun prejudiciu teritoriilor ei». Aceste cuvinte nu dau loc la nici un 
echivoc. In ceea ce priveşte acordul secret dintre Franţa şi Austria, de 
care am amintit mai sus, am aflat dintr-o sursă foarte autorizată că, deşi 
acest acord are, probabil, caracterul unei alianţe permanente intre celP 
două imperii, el nu conţine nimic care să ducă în mod inevitabil la o 
agresiune a Austriei împotriva Rusiei. lmpăratul Rusiei este gata Sl 
accepte condiţii de pace carP, rhiar  lacă nu înseamnă o rezolvare a 
problemei orientale, reprezintă totuşi, fără îndoială, recunoaşterea unei 
agresiuni zldămicite şi, într-o anumită măsură, o ispăşire pentru actul 
de violenţă comis. Sintem de părere că a fost scăpat prilejul pentru o 
politică înaltă şi că un asemenea concurs de împrejurări care să poat! 
tlsigura independenţa Europei nu se va repeta atît de curind ; clar şi  în 
momentul de fată se mai poate obţine o pace avantajoasă în linii mari 
pentru Europa, favorabilă pentru Turcia şi onorabilă pentru puterile 
occidentale. Avem însă toate motivele să ne temem că nu se vor duce 
trntative în vederea unei asemenea păci. Cine împiedică acest lucru ? 
în.păratul francezilor. Dacă, în pofida împrejurărilor nefavorabile, el ar 
mli fi de părere că problema orientală poate fi rezolvată, noi nu am 
susţine ca Anglia să se retragă ; ştim însă că împăratul are cu totul alte 
păreri„. lmpăratul francezilor a născocit o mezzo termina ** intre micşo
rarea graniţelor Rusiei şi tratativele în vederea păcii proiectate, ceea ca 
este primejdios şi poate deveni fatal. El visează la o campanie plină de 
strălucite fapte de arme, menită să-i restabilească prestigiul ; la o cam
panie umată de o pace care să nu modifice graniţele teritoriale din 
Europa şi din Asia nici cu o iotă mai mult decit prevăd propunerile 
austro-ruse, pe care împutenicitul extraordinar al Angliei la Viena ea 

* - adeziunea. - Nota trad. 
** - cale de mijloc. - Nota trad. 
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gata să le accepte. Abstracţie făcînd de acel aspect al planului care nu 
pregetă să jertfească mii de vieţi omeneşti numai de dragul restabilirii 
prestigiului„., noi apreciem că nesăbuinţa acestui plan este tot atît de 
flagrantă ca şi imoralitatea lui. Şi dacă campania ponită de dragul 
prestigiului nu va reuşi L. In afară de obstacolele ridicate de armata 
rsă în Crimeea, ciuma prezintă o primejdie tot atît de mare ca şi ar
mele. Şi ce se va întîmpla cu Anglia şi Franţa dacă campania pcunită de 
dragul prestigiului va da greş ? De a cui parte vor fi atunci marile puteri 
germane ? Nu există decît o singură perspectivă - decăderea şi pieirea 
Europei. Admiţînd că sorţii nu au fost împotriva noastră, avem noi oare 
dreptul să ne expunem unor asemenea primejdii dacă nu o facem nici 
măcar în vederea unei politici bine determinate, ci în vederea unei 
simple demonstraţii ? Se prea poate ca pentru suveranul Franţei pierderea 
unui prilej atît de favorabil să i însemnat o grea lovitură ; şi nici pentru 
poporul englez lovitura n-a fost mai uşoară. Un bărbat de stat trebuie 
însă să se orienteze după împrejurări. In 1855, nici situaţia Franţei, nici 
a Angliei şi nici a Rusiei nu mai este cea din 1853. Vai de cei care au 
trădat interesele superioare ale Europei. Fie ca ei să aibă soarta pe care 
o merită. Suveranul francezilor şi regina Angliei nu au nici o vină, dar 
ei nu trebuie să persiste, asemenea unor jucători care şi-au pierdut 
capul, în a-şi forţa ghinionul dintr-o nebunie a decepţiei şi în paroxismul 
desperărW. 

In acelaşi ziar găsim o referire la pamfletul lui Girardin 
„La Paixu us, în care dezarmarea concomitentă a Sevastopo
lului şi a Gibraltarului este salutată ca adevărata rezolvare a 
problemei păcii. 

„Gîndiţi-vă - exclamă „Press· - că acest pamflet sau, mai bine zis, 
vînzarea lui este autorizată de guvenul francez şi că autorul lui este 
amicul apropiat şi intim, sfetnicul şi camaradul moştenitorului prezumtiv 
la tron r· 

Este locul să amintim aici că derbyştii, al căror ziar este 
„Press " , pun la cale o coaliţie cu paşnica şcoală mancheste
riană şi că, la rîndul său, guvernul caută că cîştige de p artea 
sa şcoala manchesteriană cu ajutorul bill-ului cu privire la 
taxa de timbru pe ziare (asupra căruia vom mai reveni} . Ideea 
unei mari campanii pur demonstrative, ideea unui război eu
ropean nu pentru a da o lovitură puterii duşmane, ci pentru 
salvarea propriului prestigiu, ideea unui război spectaculos 
trebuie, fireşte, să scoată din sărite pe orice englez chibzuit. 
Se pune întrebarea : Nu este oare aceasta una dintre „idees 
napoleoniennes " 116,  aşa cum o concepe şi trebuie s-o conceapă 
imperiul restaurat ? 

Scris de K. Marx la 24 martie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 145 din 27 martie 1855 
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Londra, 27 martie. Aflăm din sursă autorizată că vizita 
lui Bonaparte la St. James Palace 1 17, fixată p entru 1 6  aprilie, 
va prilejui o mare demonstraţie de protest, deoarece cartiştii 
l-au invitat pe emigrantul francez Armand Barbes să viziteze 
Londra tot la 16 aprilie, cu care ocazie se va organiza o de
monstraţie publică şi un mare miting. Totuşi este problematic 
dacă stareu sănătăţii sale îi va permite să întreprindă o călă
torie pe mare. 

In Camera comunelor, bill-ul cu privire la anularea t axei 
de timbru pe ziare a fost supus ieri celei de-a doua citiri. Prin
cipalele prevederi ale acestui bill sînt următoarele : 1 )  Se anu
lează taxa obligatorie de timbru pe ziare. 2) Publicaţiile pe
riodice tipărite pe hîrtie francată se bucură în continuare de 
privilegiul expedierii gratuite prin poştă. Un al treilea punct 
se referă la volumul imprimatelor expediate prin poştă şi un 
altul prevede ca ziarele tipărite pe hîrtie francată să depună 
cauţiune pentru eventualitatea unor procese pentru calomnie. 
Sint suficiente două exemple pentru a caracteriza vechiul 
sistem de impunere a ziarelor. Editarea unui cotidian la Lon
dra necesită un capitl de cel puţin SO 000-60 OOO 1. st. Toată 
presa engleză, cu rare excepţii, a pornit împotriva noului bill 
cea mai deşănţată şi furibundă campanie. Mai este oare ne
voie de alte dovezi pentru a arăta că vechiul sistem este un 
sistem protecţionist pentru presa existentă şi un sistem pro
hibitiv împotriva creaţiei spirituale libere ? Libertatea presei 
era pînă acum în Anglia privilegiul exclusiv al capitalului. 
Puţinele săptămînale reprezentînd interesele clasei muncitoare 
- de cotidiane, fireşte, nici nu poate fi vorba - îşi duc cu 
greu existenţa datorită contribuţiilor săptămînale ale munci
torilor, care în Anglia înţeleg să facă pentru scopuri obşteşti 
sacrificii cu mult mai mari decît cei de pe continent. Levia-
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tanul presei engleze - „Times" - se ridică la luptă cu un 
patos tragicomic zgomotos pro aris et focis *, adică pentu 
monopolul ziarelor1 cînd comparîndu-se modest cu oracolul 
de la Delfi, cînd căutînd să convingă că în Anglia există o 
singură instituţie demnă de a fi menţinută, şi anume „Times" ,  
cînd revendicînd SUQremaţia în domeniul ziaristicii mondiale 
şi, fără nici un tratat de la Kuciuk-Kainargi, protectoratul 
asupra tuturor ziariştilor din Europa. 

Tot acest „cant" ** al ziarului , ,Times" a primit în şedinţa 
de ieri a Camerei comunelor riposta cuvenită prin bizarul 
Drummond, care a spus : 

„In momentul de faţă, presa este o afacere comercială, şi me 
altceva„. Domnii Walteri" {acţionari principali ai ziarului „Times") „au, 
desigur, acelaşi drept de a deschide o fabrică de flecăreală politică ca 
d-l Bright o fabrică de stămburi„. «Times» se pricepe mai bine în afaceri 
decît concurenţii săi. Walterii au avut întotdeauna la îndemînă persoane 
versate, avocaţi cu o practică îndelungată şi alţi oameni de genul acesta, 
gata oricînd să fie şi pro şi contra în orice problemă. Aşa, de pildă, sînt 
d-nii Barnes, Allsager, Stirling, Delane, Morris, Lowe şi Dasent. Toţi 
aceşti gentlemeni au păreri diferite, în timp ce ziarele neghioabe, care 
nu sint prea pricepute în afaceri, ca, de pildă, «Morning Chronicle> , 
.deră la un anumit partid. Un ziar devine organul peeliştilor, altul - al 
derbyştilor etc. Cit timp partidul peeliştilor prosperă, prosperă şi ziarl 
lor, dar, de îndată ce treburile partidului încep să meargă prost, îi merge 
prost şi ziarului. Vezi dintr-o dată că sînt nişte oameni nepricepuţi . 
Adevărata artă cont>mporană - şi în această direcţie «Times» dă dovadă 
.e măiestrie - constă în a tocmi o ceată întreagă de gentlemeni cu pă
reri diferite şi ln a-i pune să scrie. Bineînţeles, nici unul dintre aceşti 
domni nu poate fi învinuit de inconsecvenţă ; să zicem că fiecare dintre 
aceşti ziarişti are întotdeauna aceleaşi concepţii şi că, prin urmare, luat 
în parte, fiecare este cît se poate de consecvent ; dar, dacă îi luăm pe 
toţi la un loc, atunci trebuie să recunoaştem că nu există pe lume nimic 
mai inconsecvent. Adevărata perfecţiune a ziaristicii îseamnă, pare-se, 
respectarea principiului : probitate individuală şi necinste colectivă atlt 
!n politică cit şi în publicistică. Acest principiu este foarte avantajos, 
'i «Timesa îmi aminteşte mereu de unul dintre arendaşii mei căruia i-am 
propus să drenăm un teren mlăştinos. «Pentru nimic în lume I - a ră1-
puns arendaşul. - Să nu-l drenaţi I Pe vreme umedă găseşti aici ceva 
pentu vaci, dacă nu e nimic pentru vaci, găseşti ceva pentu porci, iar 
dacă nici pentru porci nu creşte nimic, întotdeauna ai să dai de ceva 
pentu gîşte». Cît priveşte venalitatea ziarelor, avem dovezi concrete îa 
comportarea ziarului «Times„, despre care Napoleon a spus la timpul 
său : «Mi-au trimis ziarul „Times•, infamul „Times•, ziaul Bourbonilon. 
O'Meara afirmă într-una din cărţile sale că ziarul «Timesa primea de la 
al 6 OOO de franci pe lună. O'Meara avea chitanţe în toată regula de pri
mire a banilor, semnate de editorul ziarului. O'Meara relatează, de ase
menea, că diferite ziare, în special «Times>, i-au propus lui Napoleon, 

• - pentru altare şi vetre. - Nota trad. 
** - „fanfaronadă". - Nota trad. 
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înainte de exilarea lui pe Elba, să-i ia apărarea în coloanele lor. Napo
leon a refuzat, dar mai Urziu a avut motive să regrete hot.rtrea sa•. 

La cele de mai sus adăugăm doar că, în 1 8 1 5, ziarul „Ti
mes" a insistat ca Napoleon, pe care îl prezenta drept capul 
demagogiei europene, să fie deferit Curţii marţiale şi împuş
cat. Iar în 1 8 1 6  acelaşi ziar voia ca Statele Unite ale Americii 
de Nord, „ acest exemplu funest de insurecţie victorioasă" ,  să 
ajungă din nou sub dominaţia despotismului englez. 

Scris de K. Marx la 27 martie 1855 
Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr, 151 din 30 martie 1855 
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*Dezvăluirile comisiei de anchetă 

Londra, 28 martie. Comisia de anchetă a Camerei comune
tor a ţinut pînă acum peste 12 şedinţe, şi publicul cunoaşte 
în bună parte rezultatele cercetărilor ei. Au fost audiaţi mar
tori din cele mai diferite pături sociale, începînd cu ducele 
de Cambridge şi sfîrşind cu d-l Macdonald de la „Times" ,  şi 
rareori o audiere de martori s-a caructerizat printr-o asemenea 
concordantă a depoziţiilor. Au fost trecute în revistă diferi
tele ramuri ale administraţiei şi toate au fost găsite într-o 
stare nu numai nesatisfăcătoare, ci de-a dreptul ruşinoasă, 
scandaloasă. Statul-major al armatei, serviciul sanitar, ser
viciul de aprovizionare, intendenţa, serviciul de transport, 
administraţia spitalelor, poliţia sanitară, poliţia porturilor Ba
foklava şi Constantinopol - toate au fost găsite necorespun
zătoare, fără ca cineva să fi ridicat vreo obiec ţie. Dar, dacă 
fiecare dintre aceste servicii, luat în parte, era necorespunză
tor, toată splendoarea acestui sistem ieşea la iveală abia în 
contactul şi colaborarea dintre ele. Regulamentele erau atît 
de straşnic întocmite, încî t, de îndată ce intrau în vigoare, 
nimeni nu ştia unde începe şi unde se termină competenţa lui 
şi nici cui trebuie să se adreseze. Ajunge să citeşti descrierea 
stării de lucruri din spitale, a tratamentului ruşinos de brutal 
căruia erau supuşi - fie din neglijenţă, fie din indolenţă -
bolnavii şi răniţii atît pe vasele de transport cît şi la sosirea 
lor la locul de destinaţie. Nici în timpul retragerii de la Mos
cova nu s-au petrecut asemenea grozăvii. Şi cînd te gîndeşti 
că aceste fapte s-au întîmplat la Skutari, la doi paşi de Con
stantinopol - un oraş mare, cu resurse multiple -, şi nu în 
cursul unei retrageri precipitate, cînd armatele erau urmărite 
de cazaci, care le tăiau orice posibilitate de aprovizionare ; 
toate acestea s-au întîmplat în timpul unei campanii pînă 
atunci victorioase, într-un punct ferit de orice atac din partea 
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inamicului, într-un mare depozit central, unde Marea Britanie 
ţinea proviziile pentru armatele ei. Şi cei vinovaţi de toate 
aceste orori nu au fost nişte barbari, ci nişte gentlemeni , apr
ţinînd protipendadei, oameni blajini de felul lor. Fiat * regu
lamentul , pereat ** armata I „Adresaţi-vă altei autorităţi, pro
blema aceasta nu este de competenţa noastră I "  - „Şi atunci 
cui să ne adresăm ?" - „Nu este de competenţa noastră să 
ştim care este serviciul competent şi ,  chiar dacă ar fi de com
petenţa noastră, noi n-am fi competenţi să vă indicăm acest 
lucru" .  - „Dar bolnavii au nevoie de cămăşi, săpun, aşternut, 
adăpost, medicamente, făină, vin. Ei mor cu sutele " .  - „Ce-i 
drept, ne pare foarte rău că floarea Angliei se prăpădeşte atît 
de grabnic, nu putem fi însă de nici un ajutor. Noi nu putem 
da nimic,  chiar dacă am avea, fără cuvenitele dispoziţii ofi
ciale, semnate de o jumătate de duzină de persoane, dintre 
care două treimi lipsesc, aflîndu-se în Crimeea sau în alte 
părţi n .  Şi, aidoma lui Tantal, soldaţii trebuiau să moară avînd 
sub ochi, ba chiar la îndemînă, toate bunurile care le-ar fi 
putut salva viaţa. Nu s-a găsit acolo un singur om cu destulă 
energie ca să rupă această reţea a rutinei , să acţioneze pe 
propria sa răspundere potrivit necesităţilor momentului şi în 
pofida regulamentului. O singură persoană s-a încumetat să 
facă acest lucru, şi anume o femeie, miss Nightingale. După 
ce s-a convins că cele necesare se află în depozite, a luat cu 
ea cîţiva oameni voinici şi a comis o adevărată spargere la 
depozitele maiestăţii-sale. Intendenţilor, încremeniţi de spaimă, 
ea le-a spus : 

„m, ln sflrşit, toate cele trebuincioase. Duceţi-vă acum şi raportaţi 
in Anglia ce aţi văzut. Iau toată răspunderea asupra mea·. 

Muierile bătrîne învestite cu autoritate la Constantinopol 
şi Skutari nu numai că nu au fost capabile de o faptă atit de 
îndrăzneaţă, dar s-au dovedit atît de laşe, incit ar fi de necre
zut dacă n-ar i recunoscut chiar ele deschis acest lucru. Una 
dintre acestea, de pildă, un anume dr. Andrew Smith, care a 
deţinut cîtva timp funcţia de şef al spitalelor, a fost întrebat 
de comisia de anchetă dacă la Constantinopol n-au existat 
fonduri pentru cumpărarea celor necesare şi o piaţă de unde 
să poată fi procurate. 

* - Trăiască (textual : să fie) . - Nota trad. 
** - piară. - Nota trad. 
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„Ba da I - a răspuns el -, credeţi-mă 1nsă cl după 40 de ani de 
rulind şl ldrăgăneli birocratice în patrie mi-a losl greu ca în ctîeva Juni 
sd mă obişnuiesc cu ideea că, realmente, fondurile erau puse cu totul la 
dispoziţia mea /' 

Şi pe mîna unor asemenea muieri bătrîne a fost dată ar
mata britanică I Intr-adevăr, descrierile cele mai plastice din 
presă şi parlament pălesc în faţa realităţii, aşa cum ne-a fost 
dezvăluită cu prilejul audierii martoriJor. Ce să mai spunm 
despre toţi aceşti Herbert, Gladstone, Newcastle şi tutti 
quanti *, despre distinşii funcţionari ai lui Peel, care nu o 
dată au calificat, în parlament, drept minciună fapte astăzi 
dovedite, respingîndu-le cu o înverşunare pînă atunci greu 
de presupus la nişte domni 11atît de respectabili 11 I Aceşti 
dandy din Exeter Hall 1 18, de o eleganţă puseistă, pentru care 
deosebirea dintre ,,transsubstanjiere" şi „prezenţă realău este 
o problemă vitală, şi-au asumat cu acea 1 1modestă" siguranţă 
de sine, caracteristică pentru ei , conducerea războiului şi au 
avut atîtea succese în 1 1transsubstanţierea" armatei britanice, 
încît din 11prezenţa reală" a acesteia n-a mai rămas nimic. 
„Armata britanică se află undeva - răspunde Gladstone - ; 
la 1 ianuarie ea număra în Crimeea 32 OOO de oameni 1• Din 
nenorocire, există depoziţia ducelui de Cambridge că după 
bătălia de la Inkerman, la 6 noiembrie, armata britanică nu 
număra nici 1 3  OOO de baionete, şi se ştie că în noiembrie
decembrie ea a pierdut aproape 3 OOO de oameni. 

Intre timp, ştirea despre răzvrătirea Camerei comunelor 
împotriva miniştrilor, despre comisia Roebuck şi despre ne
mulţumirea generală din Anglia a ajuns în Crimeea. Salutată 
cu bucurie de soldaţi, ea a băgat în sperieţi e generali şi pa 
şefii diferitelor servicii. După o săptămînă a sosit vestea că 
au pornit într-acolo reprezentanţi ai comisiei, împuterniciţi să 
facă cercetări şi să ducă tratative. Aceasta a avut efectul pe 
care-l are asupra p araliticilor un curent galvanic. Totodată 
s-au pus pe lucru şi muncitorii feroviari, neîncătuşaţi nici de 
tradiţii, nici de regulamente şi nici de deprinderi birocratice. 
Ei au amenajat un chei, au pus în funcţiune cazmalele, au 
construit dane, barăci, diguri şi, înainte ca bătrînii şi carn
yhioşii gentlemeni să se fi dezmeticit, au şi fost montate pri
mele şine. Această cale ferată nu prezenta, de bună seamă, o 
însemnătate prea mare pentru asediu - toate avantajele pe 
care le oferea ea puteau fi obţinute mai ieftin şi mai simplu 

* - alţii ca ei. - Nota trad. 
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-, dar ea s-a dovedit a fi extrem de folositoare prin simplul 
ei exemplu, prin contrastul izbitor dintre moderna Anglie in
dustrială şi neputincioasa Anglie a rutinei. Energica „mişcare 
înainte" a feroviarilor a smuls armata britanică din amorţeala 
în care o cufundase gîndul unor imposibilităţi imaginare, care 
i-a dus pe ofiţerii şi soldaţii britanici pînă la fatalismul obtuz 
al turcilor şi i-a făcut să privească resemnaţi, ca pe o fatali
tate, pieirea lor sigură. Datorită feroviarilor, în armată a re
venit din nou dictonul : „Aide-toi et le ciel t'aidera" *. In de
curs de 6 săptămîni, totul a luat o altă înfăţişare. Raglan şi 
statul său major, generalii de divizie şi de brigadă, se aratd 
zilnic în tranşee, inspectînd totul şi dînd ordine. Intendenţa 
a procurat cai, căruţe şi căruţaşi, iar trupele au reuşit să im
provizeze adăposturi pentru bolnavi şi, în parte, chiar pentru 
ele însele. Personalul sanitar a înlăturat din corturile şi bară
cile care serveau de spitale racilele cele mai flagrante. Au în
ceput să apară muniţii, echipament, ba chiar carne şi legume 
proaspete. Incepe să se facă simţită o oarecare ordine şi, cu 
toate că încă mai persistă multe dintre vechile racile, care 
trebuie înlăturate, îmbunătăţirea situaţiei este un fapt incon
testabil şi izbitor. 

Scris de K. Marx la 28 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitunri• 
nr. 153 din 31 martie 1855 
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Armata britanică 

Am avut prilejul să citim dările de seamă a vreo 12 şedinţe 
ale faimosului comitet însărcinat de Camera comunelor să 
cerceteze situaţia armatei britanice din Crimeea. Au fost 
audiaţi martori din toate păturile sociale, începînd cu ducele 
de Cambridge, şi mărturiile lor au fost surpinzător de iden
tice. Au fost trecute în revistă toate ramurile administraţiei 
şi toate au fost găsite într-o stare nu numai nesatisfăcătoare, 
ci de-a dreptul scandaloasă. Statul-major al armatei, serviciul 
sanitar, serviciul de aprovizionare, intendenţa, serviciul de 
trnsport, admiistraţia spitalelor, poliţia sanitaTă şi corecţio
nală, poliţia portului Balaklava - toate au fost găsite necores
punzătoare, fără ca cineva să fi ridicat vreo obiecţie. 

Dar, dacă fiecare dintre aceste servicii, luat în parte, era 
necore�punzător, toată splendoarea acestui sistem ieşea la 
iveală abia în contactul şi colaborarea dintre ele I Regula
mentele erau atît de straşnic întocmite, incit, atunci cînd au 
intrat în vigoare, după debarcarea trupelor în Turcia, nimeni 
n-a ştiut unde începe şi unde se termină competenţa lui şi 
nici cui trebuie să se adreseze într-o problemă sau alta. De 
aceea, dintr-o teamă salutară de răspundere, fiecare a început 
să arunce răspunderea de pe umerii săi pe ai celuilalt. In con
diţiile acestui sistem, tratamentul în spitale era ruşinos de 
brutal. Bolnavii şi răniţii sufereau cumplit din cauza indolen
ţei şi neglijenţei atît pe bordul vaselor de transport cit şi după 
sosirea lor la locul de destinaţie. Faptele date în vileag par ne
verosimile ; nici în timpul retragerii de la Moscova nu s-au 
petrecut asemenea grozăvii. Şi, cînd te gîndeşti că aceste fapte 
s-au întimplat la Skutari, la doi paşi de Constantinopol, oraş 
mare care dispune de forţă de muncă şi de resurse materiale. 
Toate acestea nu s-au întîmplat în cursul unei retrageri preci-
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pitate, cind armatele erau urmărite de cazaci, care le tăiau orice 
posibilitate de aprovizionare, ci în timpul unei campanii oare
cum victorioase, într-un punct ferit de orice atac din partea 
inamicului, într-un mare depozit central, unde Marea Brita
nie ţinea proviziile pentru armatele ei. Şi autorii tuturor aces
tor orori şi mîrşăvii nu erau nişte barbari cruzi. Ei erau nişte 
gentlemeni englezi de viţă, bine crescuţi, cu pretenţii de blîn
deţe, filantropie şi cucernicie. Ca om, fiecare dintre ei, fireşte, 
era gata să facă tot ce trebuia ; ca persoane oficiale, ei erau 
obligaţi să stea cu braţele încrucişate şi să privească cu sînge 
rece la toate aceste infamii şi se consolau cu gîndul că res
pectivul caz nu este prevăzut în nici unul dintre paragrafele 
regulamentelor maiestăţii-sale, care să fie de competenţa lor l 
Mai bine să piară o mie de soldaţi decit să se încalce un re
gulament al maiestăţii-sale I Şi, aidoma lui Tantal , soldaţii 
trebuiau să moară, deşi atît de aproape de ei, incit le-ar fi 
putut atinge cu mina, se aflau toate bunurile care le-ar i sal
vat viaţa. 

Nu s-a găsit acolo un singur om cu destulă energie ca să 
rupă această reţea a rutinei şi să acţioneze pe propria sa răs
pundere, potrivit necesităţilor momentului şi în pofida regula
mentului. O singură persoană s-a încumetat să facă acest 
lucru, şi anume o femeie, miss Nightingale. După ce s-a con
vins că cele necesare se află în depozite, se spune că a ludl 
cu ea ciţiva oameni voinici şi a comis o adevărată spargere 
la depozitele maiestăţii-sale I Muierile bătrîne învestite cu 
autoritate la Constantinopol şi Skutari nu numai că nu au fost 
capabile de o faptă atît de îndrăzneaţă, dar s-au dovedit ati. 
de laşe, incit ar fi de necrezut dacă n-ar fi recunoscut chiar 
ele acest lucru. Una dintre acestea, dr. Andrew Smith, care a 
deţinut citva timp funcţia de şef al spitalelor, a fost întrebat 
dacă la Constantinopol n-au existat fonduri pentru cumpărarea 
celor necesare şi o piaţă de unde să poată fi procurate. 

„Ba da ! - a răspuns el -, credeţi-mi insf ci dupi 40 de ani de 
rutină şi tărăgăneli birocratice în patrie mi-a fost greu ca 1n cîteva luni 
să mă obişnuiesc cu Ideea ci, realmente, fondurile erau puse cu totul la 
dispoziţia mea r 

Cele mai sumbre descrieri ale situaţiei, făcute în ziare şi 
în discursurile parlamentare, pălesc în faţa realităţii aşa cum 
ni se dezvăluie acum. Unele dintre faptele cele mai flagrante 
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au fost cunoscute şi mai înainte, acum însă ele apar într-o 
lumină şi mai sumbră. Deşi tabloul este departe de a fi com
plet, cunoaştem totuşi destule lucruri pentru a judeca situaţia 
in ansamblul ei. Cu excepţia infirmierelor care însoţeau tru
pele, nu există în acest tablou nici un punct luminos. In toate 
serviciile se lucra la fel de prost şi de dezorganizat şi, dacă 
membrii comisiei ar avea curajul să vorbească în raportul 
ior potrivit depoziţiilor făcute de martori, cu greu ar găsi în 
limba engleză cuvinte destul de vehemente pentru . înfiera 
faptele petrecute. 

După toate aceste dezvăluiri este imposibil să-ţi înăbuşi 
n sentiment de profundă indignare şi dispreţ nu numai faţă 
de vinovaţii direcţi, dar mai ales faţă de guvernul care a or
ganizat această expediţie şi care a avut neruşinarea să dea 
drept născociri fapte absolut evidente. Unde este acum mă
reaţa coaliţie a „tuturor talentelor",  această pleiadă de oa
meni de stat a caror venire la putere trebuia să însemne zorii 
veacului de aur în Anglia ? Whigii şi peeliştii, acoliţii lui 
Russell şi adepţii lui Palmerston, irlandezii şi englezii, conser
vatorii liberali şi liberalii conservatori n-au făcut altceva 
decît să se tîrguiască şi să încheie tranzacţii între i, iar toţi 
cei cărora le-au dat funcţii în cadrul aparatului de stat s-au 
dovedit a fi nişte muieri bătrtne sau pur şi simplu nişte 
năîngi. Aceşti oameni de stat rau atît de convinşi că 
maşina pe care o conduceau de 30 de ani va funcţiona 
perfect, încît nici n-au găsit cu cale să trimită în Cri
meea un om învestit cu împuterniciri speciale pentru îm
prejurăi neprevăzute ; cum să survină împrejurări na
prevăzute cînd există o conducere atît de bine pusă la punct ! 
Subalterni prin natură şi în virtutea obişnuinţei, aceşti 
miniştri englezi care s-au pomenit deodată în posturi de co
mandă au acoperit Anglia de ruşine. Iată-l pe bătrînul Rag
lan ,  care a făcut parte toată viaţa din statul-major al lui Wel
l ington şi căruia nu i s-a permis niciodată să acţioneze pe pro
pria sa răspundere. Pînă la vîrsta de 65 de ani a fost deprins 
să se supună orbeşte ordinelor, şi acum i se cere deodată să  
conducă o armată împotriva duşmanului ş i  să rezolve de unul 
singur şi pe loc toate problemele I Şi bună treabă a mai făcut, 
nimic de zis ! Şovăiala. lipsa totală de energie şi încredere 
·n sine, de fermitate şi iniţiativă caracterizeaz. fiecare pas al 
s.u. Acum ştim de cîtă slăbiciune a dat dovadă în consiliul 
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de război în care s-a hotărît expediţia în Crimeea. Să fii la  
discreţia unei lichele lăudăroase ca Saint-Arnaud, pe care 
bătrînul Wellington l-ar fi redus la tăcere cu o singură obser
vaţie seacă, ironică I Apoi marşul său nehotărît asupra Ba
laklavei, neputinţa de care a dat dovadă în cursul asediului 
şi calamităţilor din timpul iernii, cînd n-a găsit nimic mai bun 
de făcut decît să  se ascundă. Un altul, lordul Hardinge, po
trivit şi el doar pentru roluri subordonate, comandă o armată 
în Anglia. Deşi a luat parte la multe campanii militare, jude
cînd după sistemul lui de a conduce şi după felul cum îl apără 
în Camera lorzilor, ai zice că n-a ieşit niciodată dintre zidu
rile cazărmilor şi birourilor sale. A spune că n-are idee de 
cele mai elementare cerinţe ale unei armata în timp de r.zboi 
sau că îi este lene să se gîndească la ele ar fi cea mai blîndă 
caracterizare care i s-ar putea face. Urmează apoi funcţionarii 
lui Peel : Cardwell, Gladstone, Newcastle, Herbert şi tutti 
quanti "· Ei sînt nişte tineri gentlemeni bine crescuţi şi plăcuti 
la vedere, ale căror maniere elegante şi simţ.minte înălţă
toare nu le îngăduie să acţioneze groiolan sau să creeze mă
Cdf aparenţa unei atitudini hotărîte în problemele acestei 
lumi. Deviza Jor este „lurea în consideraţie" .  Ei iau totul în 
consideraţie ; ei acordă fiecărui lucru consideraţie ; ei se com
portă faţă de toţi cu consideraţie şi, luînd în consideraţie 
toate acestea, ei se aşteaptă să fie luaţi în consideraţie de 
toţi. Lor le place ca totul să fie neted şi rotund. Nimic nu le 
repugnă mai mult decît formele colţuroase, care sînt un in
diciu de forţă şi energie. 

Orice ştire venită din rîndurile armatei în sensul că ea 
este dusă la  pieire de conducerea proastă era dezminţită fără 
ruşine de aceşti gentlemeni blînzi, iubitori de adevăr şi pioşi ; 
şi nu-i de mirare că veneau cu asemenea dezminţiri din mo
ment ce erau a priori *" convinşi de perfecţiunea conducerii 
lor. Iar cînd învinuirile au devenit tot mai insistente şi chiar 
comunicatele oficiale de pe teatrul de acţiuni militare i-au 
silit să  recunoască în parte justeţea acestor învinuiri, ei tot 
continuau să dezmintă pe un ton pătimaş şi veninos. Faptul di 
s-au opus moţiunii lui Roebuck de a se poni o anchetă este cel 
mai candafos exemplu de negare publică încăpăţînată a ade
vărului. Ziarul londonez „Times " ,  Layard, Stafford şi pînă şi 

1 4  

* - alţii c a  ei. - Nota ti ad. 
** - dinainte. - Nota trad. 
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colegul lor Russell i-au învinuit pe aceşti gentlemeni de in
ciună, totuşi ei au perseverat. Camera comunelor, cu o maj
ritate de două treimi, i-a învinuit de minciună, totuşi ei au 
perseverat. Acum ei au fost aduşi în faţa comisiei Roebuck 
şi demascaţi, dar, după cite ştim, ei tot mai perseverează. 
Acum însă perseverarea lor aproape că nu mai are nici o i
portanţă. Adevărul a fost dezvăluit lumii în toată hidoasa lui 
goliciune şi nu se poate ca aceasta să nu ducă la schimbări 
în organizarea şi administrarea armatei britanice. 

Scris de K. Marx la 28 matie 1855 
Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 34 din 14 aprilie 1 855 

Se tipărşte după textul 
apăut ln ziar 

Tradus din limba en1leză 



183 

Friedrich Engels 

Mersul războiului 

In timp ce diplomaţii adunaţi la Viena discută soarta Se
vastopolului, iar aliaţii încearcă să încheie pace în condiţiile 
cele mai avantajoase pentru ei, în Crimeea, ruşii, profitînd de 
greşelile grosolane ale inamicilor lor, precum şi de poziţia 
lor centrală în peninsulă, trec din nou la o ofensivă generală. 
Dacă ne amintim de fanfaronada aliaţilor la începutul invaziei 
lor, situaţia este ciudată şi pare o satiră ascuţită la adresa in
gimfării şi prostiei omeneşti. Dar, abstracţie făcînd de latura 
comică, drama este, în fond, profund tragică şi îi invităm din 
nou pe cititorii noştri să examineze cu toată seriozitatea fap
tele, aşa cum sînt relatate în ultimele noastre comunicate, 
sosite aici duminică di:nineaţa cu vaporul „America" 119• 

La Eupatoria, Omer-paşa este efectiv blocat în partea din
spre uscat. Superioritatea numerică în ceea ce priveşte cava
leria le permite ruşilor să-şi trimită pichetele şi posturile de 
cavalerie în imediata apropiere a oraşului, patrulele lor pot 
cutreiera întreaga regiune, tăind astfel căile de aprovizionare, 
iar în cazul unei incursiuni serioase, pot să se înapoieze la 
unităţile lor de infanterie. i fac, aşadar, ceea ce prevăzusem 
noi - imobilizează forţele turcilor, superioare din punct de 
vedere numeric, cu de trei sau de patru ori mai puţine 
trupe 120• De aceea, Omer-paşa aşteaptă sosirea unor întăriri 
formate din unităţi de cavalerie şi, deocamdată, a plecat în 
tabăra anglo-franceză pentru a le aduce la cunoştinţă aliaţi
lor că în momentul de faţă nu poate face nimic şi că ar fi 
foarte de dorit să i se trimită aproximativ 1 0  OOO de soldaţi 
francezi ca întăriri. Intăririle îi sînt, fără îndoială, necesare, 
dar şi mai necesare îi sînt lui Canrobert, care a făcut desco
perirea că are prea multe şi, în acelaşi timp, prea puţine trupe 
- prea multe pentru a continua asediul dupa vechea metodă 
şi pentru a apăra rîul Cenaia, dar prea puţine pentru a forţa 
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Cenaia, a alunga pe uşi în interiorul peninsulei şi a asedia 
Fortul de nord. Chiar dacă s-ar trimite 1 0  OOO de oameni la 
Eupatoria, turcii tot n-ar avea posibilitatea să pornească ac
ţiuni militare încununate de succes, în schimb lipsa a 10  OOO 
de oameni ar pune armata fanceză într-o situaţie grea tocmai 
primăvara, cînd, o dată cu sosirea întăririlor, este de presupus 
că va începe campania. 

Cu asediul, lucrurile stau, într-adevăr, foarte prost în pre
zent. Rezultatele atacului dat de zuavi în noaptea de 24 fe
bruarie au fost şi mai dezastruoase decît am comunicat acum 
o săptămînă *. Din raportul lui Canrobert reiese că nici el în
suşi n-a ştiut ce face cînd a ordonat acest atac. El spune : 

„Scopul atacului fiind atins, trupele noastre s-au retras, deoarece 
nimănui nici nu i-n trecut prin gind să se instaleze într-un punct expus 
în întregime foului inamicului-. 

Dar care scop a fost atins ? Ce s-a urmărit întreprinzîn
du-se acest atac, dacă punctul nu putea fi menţinut ? Absolut 
nimic. Reduta n-a fost distrusă şi nici nu putea fi distrusă 
sub focul inamicului, chiar dacă zuavii ,  aşa cum s-a susţinut 
în primul raport, ar fi fost pentru un timp complet stăp.îu 
pe ea. Dar nici gînd de aşa ceva. Ruşii neagă categoric acst 
lucru în rapoartele lor, iar Canrobert nici nu pretinde că ar 
i pus stăpînire pe redută. Ce s .. a urmărit deci prin acest 
atac ? Iată despre ce este vorba : Canrobert, văzînd că ruşii 
se întăresc pe o poziţie care îi pune pe asediatori într-o 
situaţie pe cît de dificilă pe atît de umilitoare, şi-a triis 
tupele la atac fără să mai stea pe gînduri şi fără să cumpă
nească rezultatul probabil l acţiunii. A fost un măcel e-a 
dreptul absurd, care va rămîne ca o pată ruşinoasă pe repu· 
taţia de militar a lui Canrobert. Singura justificare ar fi pre
supunerea că trupele franceze ardeau de nerăbdare să înceapă 
asaltl şi generalul a vrut să le dea posibilitatea să-şi facă 
o imagine asupra acestui asalt. Dar o asemenea justificare 
îl discrediteaz. pe Canrobert în aceeaşi măsură ca şi atacul 
însuşi. 

Din lupta de la gorganul Malahov a reieşit superioritatea 
ruşilor într-un sector aflat chiar în faţa liniei lor de apărare. 
Ruşii au denumit fortificaţia de pe creasta dealului, atacat. 
fără nici un rezultat de zuavi, reduta Selenghinski în cinstea 
regimentului care a apărat-o. Insufleţiţi de rezultatul luptei, 
ei au luat imediat măsuri pentru consolidarea succesului lor. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 16--166. - Nota red. 
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Reduta Selenghinski a fost lărgită şi întărită, prevăzută cu 
tunuri, în pofida faptului că ruşii au fost nevoiţi să treacă prin 
focul nimicitor al asediatorilor ; dinspre redută s-au săpat 
contraaproşe, de bună seamă pentru a construi în faţa ei una 
sau două fortificaţii mai mici. La fel şi în alt loc, în faţa bas
tionului Kornilov, a fost construit un şir de noi redute la 
300 de iarzi în faţa vechilor fortificaţii ale ruşilor. Judecind 
după rapoartele anterioare ale englezilor, asemenea acţiuni 
par neverosimile, deoarece ni s-a spus mereu că aliaţii şi-au 
împins încă de mult tranşeele la o distanţă mai mică de li
niile ruşilor. Dar, după cum am reuşit să stabilim pe baza celor 
aflate dintr-o sursă foarte competentă, cu aproximativ o lună 
în urmă, liniile franceze se aflau încă la o distanţă de 400 de 
iarzi de fortificaţiile exterioare ale ruşilor, iar cele engleze 
chiar la o distanţă de două ori mai mare. Acum, corespon
dentul ziarului „Times" recunoaşte, în fine, în scrisoarea sa 
din 16  martie, că pînă în ultimul timp tranşeele englezilor s� 
mai găseau la o distanţă de 600-800 de iarzi de fortificaţiile 
rujilor şi că bateriile pregătite să deschidă focul împotriva 
duşmanului sînt de fapt aceleaşi care au deschis focul la 1 7  oc
tombrie trecut I Iată, prin urmare, marile progrese înregistrate 
în asediul Sevastopolului, iată ce înaintare a tranşeelor s-a 
realizat cu preţul vieţii şi sănătăţii a două treimi din armata 
engleză I 

In aceste condiţii, intervalul dintre cele dout linii de bt
terii a oferit ruşilor destul loc pentru a-şi costrui noi fortifi
caţii, dar aceasta reprezintă un act de o îndrăzneală şi o dibi
cie fără precedent, aşa cum n-a întreprins vreodată o garni
zoană asediată . lnseamnă c. s-a construit de fapt o nouă liLe 
paralelă împotriva aliaţilor, la o distanţ. de 300-.00 de iarzi 
de fortificaţiile acestora, adică o imensă contraaproş. împo
triva asediatorilor, care, prin urmare, au fost puşi în situaţia  
de  a se  apira, în  timp ce  prima ş i  esenţiala condiţie a unui 
asediu este ca asediatorii să pună pe asediaţi în situaţia de a 
se apăra. Astfel, rolurile au fost complet inversate şi ruşii au 
dobîndit o superioritate simţitoare. 

Oricîte greşeli grosolane şi experienţe fantastice ar fi făcut 
geniştii ruşi sub comanda lui Şilder la Silistra, după cum se 
vede, aici, la Sevastopol, aliaţii au de-a face cu alt soi de oa
meni. Capacitatea de a se orienta rapid şi just, operativitatea, 
curajul şi exactitatea în execuţie de care au dat dovadă ge-
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niştii uşi la consruirea liniilor de apărare din jurul Sevast0-
pollui, atenţia permanentă îndreptată asupra oricărui punt 
slab al apărării de îndată ce era descoperit de inamic, exce
lenta organizare a liniei de foc, care dădea posibilitate să se 
concentreze în orice sector al frontului un foc mai putenic 
decît cel al inamicului, lucrările pentru construirea unei a 
2-a, a 3-a şi a 4-a linii de fortificaţii în spatele primei linii 
- pe scurt, toată organizarea acestei apărări a fost făcută în 
mod exemplar. Constuirea, în ultimul timp, a unor fortificaţii 
înaintate pe gorganul Malahov şi în faţa bastionului Komilov 
este fără egal în istoia asediilor şi îi consacră pe organiza
torii ei ca specialişti de pm rang în dneniul respctiv. 
Trebuie să adăugăm că comandantul trupelor de geniu de la 
Sevastopol este colonelul Totleben, 0 figură relativ puţin cu
noscută în armata rusă. Totuşi nu trebuie să considerăm apă
rarea Sevastopolului ca un model tipic al artei genistice ruse. 
Mai aproape de realitate este media dintre Silistra şi Se
vstopol. 

Nu numai în Crimeea, dar şi în Anglia şi în Franţa, lumea 
începe să-şi dea seama, deşi foarte încet, că nu există nici 
o şansă de a lua Sevastopolul prin asalt. In această situaţie 
dificilă, „Times" s-a adresat unui „specialist cu multă autori
tate în problemele militare" ,  de la care a aflat că este necesar 
să se pornească o ofensivă, fie forţînd Cenaia şi realizînd 
joncţiunea cu armata turcă de sub comanda lui Omer-paşa -
înainte sau după ce se va da o luptă cu armata rusă de ob
servaţie -, fie printr-o diversiune în direcţia Kaffei *, ceea 
ce i-ar sili pe ruşi să-şi fărîmiţeze forţele. Intrucît se pre
supune că armata aliaţilor are acum un efectiv de 1 1 0 000-
120 OOO de oameni, asemenea acţiuni trebuie să fie pe măsura 
puterilor ei. Nimeni nu ştie mai bine decît Canrobert şi Raglan 
cit de indicat ar fi să se forţeze Cenaia şi să se facă joncţi
unea cu armata lui Omer-paşa ; dar, din păcate, cum am mai 
arătat în repetate rînduri **, pe înălţimile din preajma Sevas
topolului aliaţii nu au şi nu au avut niciodată 1 1 0 000-1 20 OOO 
de oameni. La 1 martie, ei nu numărau acolo mai mult de 
90 OOO de soldaţi apţi de luptă. Cit despre expediţia la Kaffa, 

* Kaffa - vechea denumire (din evul mediu plnă la începutul 
secolului al XIX-lea) a oraşului Feodosia. - Nota trad. 

** Vezi volumul de faţă, pag. 84. - Nota red. 
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ruşii mc1 nu şi-ar dori altceva decît să vadă trupele ali�ţilor 
împrăştiate în trei puncte diferite, la o distanţă de 60-150 
de mile de punctul central, şi aceasta într-un moment cînd în 
nici unul din cele două puncte deţinute de ei acum aliaţii nu 
sînt destul de tari pentru a îndeplini misiunea care le stă în 
faţă ! Desigur că „specialistul cu multă autoritate în proble
mele militare" şi-a bătut joc de ziarul „Times " cînd l-a sfă
tuit în mod serios să preconizeze repetarea expediţiei d e  la 
Eupatoria ! 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 30 martie 1855 

Publicat ca articol de fond 
m ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 366 din 1 7  aprilie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba enqleză 
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Friedrich Engels 

Despre situaţia din Crimeea 

Londra, 30 martie. Ştirile în legătură cu desfăşurarea tra
tativelor de pace diferă de la o zi la alta. Astăzi pare neîndo
ielnic că va fi pace, mîine - că va fi război. Palmerston, în 
ziarul „Post• *, ameninţă cu tunul şi cu sabia - dovadă că 
este gata în orice moment să încheie pace. Napoleon a dat 
ordin ziarelor sale să proslăvească ramura de măslin a păcii, 
ceea ce constituie iarăşi cea mai sigură dovadă că el are 
intenţia să continue războiul. Din felul în care se desfăşoară 
lucrurile în Crimeea rezultă că nu poate fi vorba nicidecum 
de o apropiată cădere a Sevastopolului. La Eupatoria, Omer
paşa este efectiv blocat în partea dinspre uscat. Superiori
tatea numerică în ceea ce priveşte cavaleria le permite ruşi
lor să-şi trimită pichetele şi posturile de cavalerie în imediata 
apropiere a oraşului, patrulele lor pot cutreiera întreaga 
regiune, tăind astfel căile de aprovizionare, iar în cazul unei 
incursiuni serioase pot să se înapoieze la unităţile de infan
terie, care se află în spatele lor. Aşa cum am presupus **, 
ruşii, deşi dispun de forţe de trei sau chiar de patru ori mai 
mici, reuşesc să imobilizeze armata turcă, care le este supe
rioară din punct de vedere numeric. Incursiunea întreprinsă 
de cavaleria turcă, sub comanda lui Iskander-bey (polonezul 
Ilinski, care s-a acoperit de glorie la Calafat) , a fost respinsă 
printr-un atac dat simultan de trei detaşamente ruseşti, care 
au pornit la acţiune din trei puncte diferite. Ca orice cava
lerie prost instruită şi lipsită de fermitate, turcii, în loc să 
se năpustească asupra ruşilor cu săbiile scoase din teacă, s-au 
oprit la o distanţă apreciabilă şi au început să tragă cu cara-

* „Moning Post•. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţ!, pag. 133-135. - Hota re. 
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binele. Această dovadă evidentă a şovăielii turcilor i-a de
terminat pe ruşi să treacă la ofensivă. Iskander-bey a încercat 
să atace inamicul u un escadron, d ar a fost părăsit de toţi, 
în afară de başibuzuci, şi silit să se retragă, croindu-şi drum 
printre soldaţii ruşi. Omer-paşa aşteaptă sosirea unor întăriri 
formate din unităţi de cavalerie şi deocamdată a plecat în 
tabăra anglo-franceză pentru a le aduce la cunoştinţă aliaţi
lor că în momentul de faţă nu poate face nimic şi că ar fi 
foarte de dorit să i se trimită aproxmativ 1 0  OOO de soldati 
francezi ca întăriri. Intăririle îi sînt, fără îndoială, necesare, 
dar şi mai necesare îi sînt lui Canrobert, care a făcut desco
perirea că are prea multe şi, în acelaşi timp, prea puţine 
trupe. Prea multe pentru asediul Sevastopolului după vechea 
metodă şi pentru apărarea rîului Cernaia ; prea puţine pen
tru a forţa rîul, a alunga pe ruşi în interiorul peninsulei şi a 
bloca Cartierul de nord. Chiar dacă s-ar trimite 1 0  OOO de oa
meni la Eupatoria, turcii tot n-ar avea posibilitatea să por
nască acţiuni militare încununate de succes şi, în acelaşi 
timp, armata franceză ar fi prea slăbită pentru a putea între
prinde operaţii în cîmp deschis. Pe zi ţe trece asediul Sevas
topolului îi pune pe asediatori într-o situaţie tot mai critică. 

Am văzut că la 24 februarie ruşii erau stăpîni pe reduta 
de pe Muntele Sapun (lingă gorganul Malahov) 121 , Acum ei 
au lărgit această redută, au întărit-o, au amplasat tunuri şi au 
început să construiască de aici contraaproşe. La fel şi în alt 
loc, în faţa bastionului Konilov, a fost construit un şir de 
noi redute la 300 de iarzi în faţa vechilor fortificaţii ale ruşi
lor. Cititorilor ziarului „Times" acest lucru trebuie să li se 
pară cu totul de neînţeles, deoarece, după spusele acestui 
ziar, aliaţii şi-au împins încă de mult tranşeele la o distanţă 
mai mică de liniile ruşilor. Acum, corespondentul ziarului 
„Times" recunoaşte, în fine, în scrisoarea sa din 16 martie, 
că pînă în ultimul timp tranşeele englezilor se mai găseau 
la o distanţă de 600800 de iarzi de fortificaţiile ruşilor şi 
că bateriile pregătite să deschidă focul împotriva duşmanului 
sînt de fapt aceleaşi care au deschis focul la 11 octombrie 
trecut. Iată, prin urmare, marile progrese înregistrate în ase
iul Sevastopolului, iată ce înaintare a tranşeelor s-a realizat 
cu preţul vieţii şi sănătăţii a două treimi din armata engleză I 
In aceste condiţii, intevalul dintre cele două linii de bate
rii a oferit şHor destl loc penu a-şi consi noi fortifi-
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caţii. Ele pot fi considerate drept o nouă linie paralelă împo
triva asediatorilor, la o distanţă de 300-400 de iarzi de forti
ficaţiile acestora, drept o imensă contraaproşă împotriva 
armatei asediatoare. Aceasta a fost astfel pusă în situaţia de 
a se apăra, în imp ce condiţia esenţială a unui asediu este 
ca asediatorii să pună pe asediaţi în situaţia de a se apăra. 

Nu numai în tabăra de la Sevastopol, dar şi în Anglia 
lumea începe să-şi dea seama că nu există nici o şansă de a 
lua Sevastopolul prin asalt. In această situaţie dificilă, „Ti
mes"  s-a adresat unui „specialist cu multă autoritate în pro
blemele militare " .  De la el a aflat că este necesar să se por
nească o ofensivă, fie forţînd Cernaia şi realizînd j oncţiunea 
cu armata turcă de sub comanda lui Omer-paşa - înainte 
sau după ce se va da o luptă cu armata rusă de observaţie 
-, fie printr-o diversiune în direcţia Kaffei, ceea ce i-ar sili 
pe ruşi să-şi fărîmiţeze forţele. Intrucit armata aliaţilor 
are acum un efectiv de 1 1 0  000-120 OOO de oameni, aseme
nea acţiuni trebuie să fie pe măsura puterilor ei. Aşa crede 
„Times" .  

Nimeni nu  ştie mai bine decit Raglan ş i  Canrobert cit de 
indicat ar fi să se facă joncţiunea cu armata lui Omer-paşa, 
dar, din păcate, pe înălţimile din preajma Sevastopolului 
aliaţii nu au avut pînă acum 1 10 000-120 OOO de oameni apti 
de luptă, ci cel mult 80 000-90 OOO. Cît despre expediţia la 
Kaffa, ruşii nici nu şi-ar putea dori ceva mai bun. Aceasta 
ar însemna împrăştierea trupelor aliaţilor în trei puncte dife
rite, la o distanţă de 60-150 de mile de punctul central, şi 
aceasta într-un moment cind în nici unul din cele două puncte 
deţinute de ei aliaţii nu sînt destul de tari pentru a îndeplini 
misiunea care le stă în faţă I Nu cumva „Times" a luat 
această recomandare de la specialiştii militari „ruşi" ? 

Intrucit diviziile a 1 1-a şi a 1 2-a franceze sau cel puţin o 
parte dintre ele se şi află acum în drum, iar restul, împreună 
cu diviziile a 13-a şi a 1 4-a şi cu două divizii piemonteze, 
sînt gata să le urmeze, înseamnă că la sfîrşitul lunii mai 
armata aliată va avea un efectiv care îi va da posibilitatea 
şi o va determina să se urnească din poziţiile de apărare pe 
care le ocupă pe rîul Cernaia. Trupele vor fi concentrate la 
Constantinopol şi, probabil, îmbarcate simultan, pentru a 
zăbovi cit mai puţin în fatalul Chersones. Această măsură 
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implică o oarecare întîrziere, dar prezintă mari avantaje. In
tăririle trimise pînă acum în Crimeea treptat, în mici deta
şamente, deşi toate laolaltă alcătuiesc o întreagă armată, n-au 
completat în aşa măsură armata expediţionară incit să-i dea 
posibilitatea să treacă la ofensivă. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 30 martie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 1 55 din 2 aprilie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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Karl Marx 

Un scandal în corpul legislativ francez. 
Influenţa lui Drouyn de Lhuys . 

Starea miliţi·ei 

Londra, 3 aprilie. Din Paris ni se relatează : 

„tn Corpul legislativ bonapartist s·a petrecut o scenf ale cărei 
ecouri n·au răzbit pînă în presa engleză. In timpul dezbaterilor în legă· 
tură cu legea înlocuirii tI, Granier de Cassagnac a sărit de la locul său 
- după discursul lui Montalembert - şi de indignare l-a luat gura pe 
dinainte. Abia atunci cînd această lege va intra în vigoare - a spus 
el -, amata va deveni ceea ce trebuia să fie, devotată ordinii şi împă
ratului, şi de acum încolo vom fi scutiţi de tabloul ruşinos oferit de 
soldaţii care întorc baionetele (soldats a baionnettes renversees) . Siîrşitul 
acestui discurs, în care sistemul ienicerilor a fost pe faţă ridicat în slăvi 
ca un ideal pentru armata franceză, a stînit, chiar şi în această adunare, 
murmure de protest, şi Granier s-a văzut nevoit să se aşeze. Atunci a 
luat cuvîntul un alt deputat din Corpul legislativ şi l-a ţintuit la stîlpul 
infamiei pe Granier. A izbucnit un scandal de asemenea proporţii, incit 
însuşi Morny s-a văzut nevoit să-i ceară explicaţii lui Cassagnac·. (După 
cum se ştie, Guizot îl numea pe acesta din urmă, pe vremea cînd mai lild 
fiţuica sa 11Globe0, le roi des drâles *.) „Granier, cu totul dezumflat, şi-a 
cerut iormal scuze şi a propus el însuşi ca «Moniteurn să treacă sub tă
cere acest incident. Şedinţa a fost tot atît de furtunoasă ca în zilele bune 
ule Camerei deputaţilor din vremea lui Ludovic-Filip•. 

Ziarul „Moning Chronicle " scrie în număul de astăzi : 

„Publicul englez a ajuns la concluzia că d-l Drouyn de Lhuys a 
plecat la Viena pentru ca prin insinuări şi instigări să-l influenţeze pe 
lordul John Russell, a cărui atitudine nu a satisfăcut pînă acum nici pe 
propriii lui compatrioţi şi nici pe aliaţii noştri. Nobilul lord este cunoscut 
prin afluxurile şi refluxurile sale de patriotism şi liberalism, prin spiritul 
său extrem de activ cînd este vorba de treburi publice atîta timp cit 
se afi. în opoziţie sau umăreşte să-şi acumuleze un capital politic, şi 
prin totala lui pasivitate de îndată ce dispare necesitatea nemijlocită. 
Ceva de genul acesta se pare că se petrece şi acum cu el, şi poporul 
a început să murmure„. După vizita d-lui Drouyn de Lhuys la Londra, 
în cercurile înalte se face simţit un ton mai hotărît. Se spune chiar că 

* - regele lichelelor. - Nota trad. 
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misiunea lui a fost încununată de succes, întrucit aspiraţiile de pace ale 
lordului John Russell au fost oficial dejucate de guvern, �i că omul 
nostru de ac/iune• (Palmerston) „a fost silit să-şi dea, vrînd-nevrînd, 
consimţămîntul la uri ultimatum pe care Rusia, de bună seamă, 11 va 
respinge cu disprer. 

Armata engleză a pierit, iar miliţia engleză este şi ea pe 
cale să piară. Potrivit legii, miliţia, creată printr-un act al 
parlamentului în 1852 - în timpul guvernului lordului Derby 
-, nu trebuia, în condiţii normale, să facă serviciu mai mult 
de 28 de zile pe an. Totuşi, în cazul unei invazii duşmane 
sau în alte împrejurări excepţionale, ea putea fi trecută la 
serviciul permanent. In schimb, în virtutea actului din 1854 
al parlamentului, toţi cei înrolaţi după 12 mai 1854 erau obli
gaţi să servească pînă la sfîrşitul războiului. S-a născut în
trebarea : ce se întîmplă cu obligaţiile celor înrolaţi potrivit 
actului din 1 852 ? Consilierii juridici ai coroanei au declarat 
că ei socotesc că şi această categorie este obligată să facă 
serviciu militar permanent în tot cursul războiului. Lordul 
Panmure, contrar acestei concluzii a juriştilor, a dat acum 
cîtev. săptămîni o dispoziţie potrivit căreia toţi cei înrolaţi 
înainte de actul din 1854 se puteau elibera, în schimb pri
meau o primă de 1 l .  st. dacă acceptau să se reangajeze pe 
un termen de 5 ani. Intrucît, în prezent, prima acordată recru
ţilor încorporaţi în armata regulată pe un termen de doi ani 
este de 7 l. st. la infanterie şi de 10  1. st. la cavalerie, prima 
de numi 1 1. st. acordată pentru un stagiu de 5 ni în miliţie 
constituie mijlocul cel mai sigur de desfiinţare a acesteia. 
Se pare că lordul Palmerston, care s-a codit aproape un an 
să înroleze miliţia, vrea să se descotorosească de ea cit mai 
curînd cu putinţă. Şi, într-adevăr, aflăm că în ultimele doul 
săptămîni nu-i regiment de miliţie care să nu fi pierdut 
2/s-8/a din efectivul lui. Astfel, în comitatul Somerset, regi
mentul 1 de miliţie a pierdut din 500 de omeni 414  ; miliţia 
din North-Durcham, din 800 de omeni a pierdut 770 ; mili
ţia din Leicester, din 460 de oameni - 340 ; regimentul de 
artilerie din comitatul Suffolk, din 130 de oameni - 90 etc . 

Scris de K. Max la 3 aprilie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung# 
nr. 163 din 7 aprilie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Perspective apropiate în Franţa şi în Anglia 

Londra, marţi 10 aprilie . 155 

Permiteţi-mi ca, după o îndelungată întrerupere, să-mi re
iau corespondenţele la „Tribune•. 

Zilele de ieri şi de astăzi vor fi, probabil, primele două 
zile hotărîtoare ale Conferinţei de la Viena, deoarece şedinţa 
din 9 aprilie urma să fie deschisă în prezenţa d-lui Drouyn 
de Lhuys, şi, în afară de aceasta, toţi aşteptau ca ambasa
dorul rus să primească între timp instrucţiuni cu privire la 
punctele trei şi patru. La început, călătoria d-lui Drouyn de 
Lhuys a fost interpretată la toate bursele drept un simptom 
sigur de pace. Se afirma că un diplomat atît de strălucit fi
reşte că n-ar participa personal la aceste tratative dacă n-ar 
fi sigur de succes. In ceea ce priveşte „strălucitele calităţi" 
ale acestui diplomat, ele se bazează pe un mit şi există mai 
ales în articolele de ziar plătite de el pentru a-l prezenta ca 
pe un al doilea Talleyrand, ca şi cînd lunga sa carieră sub 
Ludovic-Filip n-ar fi confirmat de mult „strălucita• sa medio
critate. Adevăratul motiv al călătoriei sale este următorul : 
datorită binecunoscutei ignoranţe în materie de limbă fran
ceză a lordului John Russell, în ultimele săptămîni aliaţii s-au 
văzut puşi în situaţia de a face unele concesii pe care aceştia 
niciodată n-au intenţionat să le facă şi a căror anulare va 
necesita multe eforturi. Franceza lordului John este franceza 
tipică a lui John Bull, vorbită de „milord" în „Fra Diavolo• 123 
şi în alte piese de teatru populare odinioară în Franţa ; ea 
începe cu „monsieur l 'aubergiste• * şi se termină cu cuvin-
1ele „tres bien" ** ; şi dacă el înţelege doar jumătate din ceea 
ce i se vorbeşte, îi serveşte drept consolare faptul că alţii 
înţeleg încă şi mai puţin din ceea ce spune el. Tocmai din 

* - d-le hangiu. - Nota trad. 
"* - foarte bine. - Nota trad. 
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aceste considerente, prietenul şi rivalul său lordul Palmerston 
l-a trimis 1a Viena, socotind că vor fi suficiente cîteva gafe 
serioase făcute acolo pentru a-l nimici, în cele din urmă, pe 
bietul şi micul John. Aşa s-a şi  întîmplat. De cele mai multe 
ori Russell n-a putut înţelege despre ce era vorba şi, la fie
care din intervenţiile tăioase şi neaşteptate ale lui 
Gorcekov sau Buol, nefericitul diplomat debutant răspundea 
invariabil cu un încurcat „tres bien " .  Aceasta a dat Rusiei 
şi, n oarecare măsură, Austriei posibilitatea să afirme că cel 
puţin în ceea ce priveşte Anglia au fost acceptate unele 
puncte, deşi bietul lord John n-a avut niciodată de gînd să 
facă asemenea concesii. Palmerston, fireşte, n-ar fi avut ni
mic de obiectat, din moment ce toată vina cădea pe capul 
nefericitului său coleg. Ludovic Bonaparte însă nu a putut 
admite ca printr-o asemenea înşelăciune să fie silit să încheie 
pace. Pentru a pune capăt acestui gen de diplomaţie, guvernul 
francez a hotărît să clarifice imediat lucrurile. De aceea a 
întocmit n ultimatum cu care Drouyn de Lhuys s-a dus l a  
Londra, şi, după ce guvernul englez şi-a dat asentimentul, a 
plecat cu acest document la Viena. Astfel, Drouyn de Lhuys 
poate fi considerat în prezent reprezentantul comun al Fran
ţei şi Angliei, şi nu încape nici o îndoială că el va şti să folo
sească în modul cel mai fericit această situaţie în interesul 
stăpînului său. Şi, cum singurul şi exclusivul interes al lui 
Ludovic Bonap arte este de a nu încheia pace pînă cînd nu va 
culege noi lauri şi nu va obţine noi avantaje pentru Franţa şi 
pî. cind războiul nu-şi va fi îndreptăţit pe deplin menirea 
sa ca „moyen de gouvernement" *, misiunea lui Drouyn, de
parte de a urmări scopuri paşnice, constă, dimpotrivă, în a 
asigura sub un pretext cit mai decent continuarea războiului. 

In cercurile burgheziei din Franţa şi Anglia, acest război 
nu se bucură, hotărît, de popularitate. Pentru burghezia fran
ceză, războiul a fost din capul locului nepopular, deoarece 
încă de la 2 decembrie toată această clasă se află în opoziţie 
faţă de guvenul „salvatorului societăţii " .  In Anglia, burghe
zia era împărţită. La marea majoritate a burgheziei engleze, 
obiectul urii naţionale nu mai erau francezii, ci ruşii ; şi, deşi 
John Bull îşi permite să facă din cînd în cînd mici anexiuni 
în Indi a, el nici nu se gîndeşte să permită şi altor ţări să 
facă acelaşi lucru în alte p ărţi, în vecinătatea imediată a 
Angliei sau a posesiunilor ei. Rusia este ţara care ii trezeşte 

* - mijloc de a guTema. - Nota trad. 
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de mult temeri în această privinţă. Avînd în vedere uriaşa 
extindere a comerţului englez cu Levantul şi prin Trebizonda 
cu Asia centrală, problema navigaţiei libere prin Dardnele 
este de cea mai mare importanţă pentru Anglia. Anglia nu 
poate admite ca Rusia să înghită treptat ţările dunărene, a 
căror importanţă ca grînare creşte tot mai mult ; ea nu poate 
admite ca Rusia să oprească navigaţia p e  Dunăre. Cerealele 
ruseşti reprezintă şi acum un articol foarte important pentru 
consumul Angliei, astfel încît anexarea de către Ru!ia a ţări
lor agricole vecine ar pune Marea Britanie într-o totală de
pendenţă faţă de Rusia şi de Statele Unite şi ar transforma 
aceste două ţări în regulatori ai pieţei mondiale de cereale. 
In afară de aceasta, în Anglia circulă în permanenţă zvonri 
vagi şi alarmante cu privire la înaintarea Rusiei în Asia cen
trală ; ignorant în materie de geografie, publicul englez dă 
lesne crezare acestor zvonuri, răspîndite de p oliticieni, pen·· 
tru care India prezintă un interes d eosebit, sau de fantaşti în
spăimîntaţi. De aceea, atunci cind Rusia a ponit agresiunea 
ei împotriva Turciei, ura naţională a izbunit cu violenţă şi 
niciodată, poate, un război n-a fost atît de popular ca acesta. 
Partidului păcii i s-a interzis, pentru moment, să vorbească ; 
pînă şi marea majoritate a membrilor lui a fost tirîtă de cu
rentul general. Cine cunoaşte însă caracterul englezului poate 
fi sigur că acest entuziasm războinic va fi de scurtă durată, 
cel puţin în ceea ce priveşte burghezia ; de îndată ce răz
boi ul o atinge Ia buzunar, spiritul mercantil al burgheziei 
primează asupra mîndriei naţionale şi teama de a pierde ime
diat profiturile personale este mai putenică lecit teama de 
a pierde treptat, în mod inevitabil, mari avantaje naţionale. 
Adepţii lui Peel - adversari ai războiului nu atît dintr-o reală 
dragoste de pace cit din pricina timidităţii şi a îngustimii de 
vederi, care trezeau întotdeauna în ei teama d e  orice criză 
mare şi de orice acţiune hotărîtă - au făcut tot ceea ce le-a 
stat în putinţă ca să grăbească momentul cînd fiecare negus
tor şi fabricant englez va putea calcula pînă la ultimul far
thing cit îl va costa pe fiecare în p arte războiul per annum * .  
D-l Gladstone, dispreţuind ideea vulgară a unui împrumut, a 
dublat imediat impozitul pe venit şi a oprit reforma finan
ciară. Rezultatul n-a întîrziat să se vadă. Partidul păcii şi-a 
ridicat capul din nou. Cu energia şi tenacitatea care-l carac
terizează,  John Bright a înfruntat curentul popular şi a reu-

* - pc <m. - Nota lrad. 
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şit să unească în jurul său districtele industriale. La Londra, 
starea de spirit continuă să fie favorabilă războiului, dar chiar 
şi aici se observă o ceştere a influenţei partidului p ăii ; 
de altfel trebuie să menţionăm că Asociaţia păcii n-a avut 
niciodată o influenţă p rea mare în capitală. Totuşi, p retutin
deni în ţară, agitaţia pe care o face ia p roporţii şi încă un 
an de impozite pe venit dublate şi în plus un împrumut -
care acum este socotit inevitabil - sînt suficiente pentru a 
lichida ultimele rămăşiţe de spirit războinic ale clasei indus
triale şi comerciale. 

Cu totul altfel stau lucrurile cu masele populare din a m
bele ţări. Incepînd din 1 789, ţărănimea din Franţa a fost cea 
mai înflăcărată susţinătoare a războiului şi a gloriei militare. 
De stă ată, tău.ii sînt convinşi că războiul nu va consti
tui o povară p rea grea pentru ei, deoarece într-o ţară unde 
pămîntu1 este fărîmiţat la maximum, aparţinînd unor mici 

· proprietari, conscripţia nu numai că eliberează regiunile agri
cole de surplusul de forţă de muncă, dar oferă în fiecare an 
unui număr de vreo 20 OOO de tineri prilejul de a cîştiga o 
sumă bunicică ca înlocuitori în armată. Numai un război de 
durată ar constitui o povară pentru ei. Cit priveşte impozitele 
de război, împăratul nu-i poate impune pe ţărani fără să-şi 
rişte coroana şi viaţa. Singurul mijloc de a menţine bonapar
tismul în rîndurile ţăranilor este de a-i atrage de partea lui, 
scutindu-i de impozitele de război. Aşadar, în anii următori, 
ei vor fi, probabil, eliberaţi de acest jug. 

In Anglia, situaţia este identică. Masa soldaţilor se recru
tează din regiunile agricole, unde de obicei există un surplus 
de forţă de muncă, şi numai într-un stadiu mai avansat al 
războiului această masă este masiv îngroşată cu elemente 
turbulente de la oraşe. Deoarece la începutul războiului si
tuaţia comerţului era mai mult sau mai puţin satisfăcătoare 
şi în agricultură se făcuseră o srie de îmbunătăţiri, numărul 
recruţilor de la sate a fost de data aceasta mai mic, şi astăzi 
în miliţie p redomină elementul orăşenesc. Numărul neînsem
nat al celor înrolaţi în armată era totuşi suficient pentru a 
influenţa favorabil asupra salariilor. Pe de altă parte, locui
torii de la sate îi simpatizau întotdeauna pe soldaţii p roveniţi 
din rîndurile lor, care deveneau în ochii lor eroi. Impozitele 
directe nu-i atingeau pe micii arendaşi, pe muncitorii agricoli, 
şi numai după cîţiva ani de război aceştia puteau simţi creş
terea impozitelor indirecte. Printre aceşti oameni entuziasmul 
războinic este mai puternic ca oricînd ; nu este sat în care 

1 5 - Marx-Engels - Opere voi. 11  
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să nu se fi deschis o nouă berărie cu firma „Eroii de la Alma u 
sau ceva în genul acesta şi unde în fiecare casă pereţii să nu 
fie împodobiţi cu splendide oleografii reprezentînd Alma, 
Inkermanul, atacul de la Balaklava şi cu portrete ale lordului 
Raglan şi ale altora. Dar, dacă în Franţa preponderenţa mi
cilor ţărani (4/s din populaţie) şi poziţia lor specială faţă de 
Ludovic-Napoleon face ca părerea lor să aibă mult. greutate, 
în Anglia,  sătenii, care constituie o treime din populaţia 
ţării, nu au aproape nici o influenţă, revenindu-le doar rolul 
de apendice şi de cor al aristocraţiei funciare. 

Proletariatul industrial are în ambele ţări aproape ace
eaşi poziţie specială faţă de război. Atît proletarii englezi cît 
şi ·cei francezi sînt însufleţiţi de un sentiment naţional nobil, 
cu toate că s-au eliberat, mai mult sau mai puţin,  de învechi
tele prejudecăţi naţionale proprii ţărănimii din ambele ţări. 
Pentru ei, războiul prezintă prea puţin interes direct, atît doar 
că victoriile compatrioţilor lor le flatează mîndria naţională, 
iar felul în care este dus războiul, aventuros şi înfumurat de 
către Franţa, timid şi stupid de către Anglia, le dă prilej de 
a face agitaţie împotriva guvenelor existente şi claselor do
minante. Pentru ei, principalul constă în următoarele : acest 
război, care coincide cu o criză comercială - deocamdată în 
faza ei incipientă -, care este condus de oameni incapabili 
să facă faţă sarcinilor şi a căpătat proporţii europene, va pro
voca în mod inevitabil evenimente în urma cărora proleta
riatul va putea ocupa din nou poziţia pierdută după luptele 
din iunie 1 848 în Franţa 124 ; acest lucru este valabil nu nu
mai pentru Franţa, ci şi pentru toată Europa centrală, inclu
siv Anglia. 

In Franţa nu încape nici o îndoială că o nouă furtună re
voluţionară va aduce, mai curînd sau mai tîrziu, clasa munci
toare la putere. In Anglia, lucrurile vor lua în curînd aceeaşi 
întorsătură. Aristocraţia doreşte să continue războiul, dar este 
incapabilă să facă acest lucru şi complet compromisă în urma 
greşelilor făcute iana trecută în conducerea războiului . Bur
ghezia nu doreşte continuarea războiului, dar nici nu-i poate 
pune capăt acum ; sacrificînd totul de dragul păcii, burghezia 
dovedeşte că este incapabilă să guverneze Anglia. Dacă eve
nimentele vor duce la răstunarea primei clase - împreună 
cu diferitele ei fracţiuni -, fără a o lăsa pe cea de-a doua să 
ia puterea, nu mai rămîn decît două clase care pot lua pu
terea : mica burghezie, clasa micilor patroni, a cărei lipsă 
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de energie şi hotărîre s-a manifestat ori de cite ori era che
mată să treacă de la vorbe la fapte, şi clasa muncitoare, căreia 
i s-a imputat mereu că a dat dovadă de prea multă energie 
şi hotărîre cînd a acţionat ca clasă. 

Care dintre aceste clase va putea scoate Anglia din vîl
toarea actualei încăierări şi din greutăţile pe care aceasta 
le poate genera ? 

Scris de K. Marx la 10 aprilie 1855 

Publicat în ziarul 
„New York Daily Tribune• 
nr. 4 375 din 27 aprilie 1855 

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

Critica articolului lui Napoleon 
din „Moniteur" 125 

Londra, 1 4  aprilie. Se pare că pma ş1 m Franţa publicul 
a pătruns în misterele asediului Sevastopolului. De aceea, Lu
dovic-Bonaparte a publicat din nou, în calitatea sa de redac
teur en chef * al ziarului „Moniteur " ,  un lung articol de fond 
în această problemă. El spera să atingă prin acest articol 
cîteva scopuri : în general să consoleze publicul de eşecul 
suferit ; în special să-l absolve pe succesorul lui Napoleon 
de răspunderea acestui eşec şi, mai ales, să răspundă la Me
moriul de la Bruxelles. Articolul, scris într-un stil pe jumătate 
familiar şi pe j umătate oficial, caracteristic pentru un om care 
se adresează în acelaşi timp ţăranilor francezi şi guvernelor 
europene, face un fel de istoric al campaniei şi arată pretin
sele motive ale fiecărui pas întreprins. Documentul este cît 
se poate de nepolitic, deoarece este extrem de slab şi necon
vingător. Inseamnă că „pressure from without " ** trebuie să 
fie îngrijorător de puternică dacă Bonaparte s-a văzut nevoit 
să ia cuvîntul şi să se apere în felul acesta. 

După o lungă introducere se aduce la cunoştinţă o p arte 
din instrucţunile primite de Sai nt-Arnaud la începutul cam
paniei şi se explică de ce trupele aliaţilor au fost debarcate 
mai întîi la Gallipoli. Ruşii, se spune în articol, puteau să 
treacă Dunărea la Rusciuc şi, ocolind linia Şumla-Varna, să 
treacă Balcanii şi să înainteze spre Constantinopol. Dintre 
toate argumentele care ar pleda în favoarea unei debarcări 
la Gallipoli, acesta este cel mai slab. In primul rînd, Rusciuc 
este o fortăreaţă, şi nu un oraş deschis, cum se pare că-şi 
imaginează augustul editor al ziarului „Moniteur" .  Aceasta 
ne aminteşte de eroarea i storică pe care a comis-o recent 
„Moniteur" în necrologul făcut împăratului Nicolaie, în care, 

* - redactor-şef. - Nota trad. 
** - presiunea din afară. - Nota trad. 
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printre altele, a confundat tratatul de la Adrianopol cu tra
tatul de la Kuciuk-Kainargi 126• In ceea ce priveşte primejdia 
pe care o p rezenta un asemenea marş de flanc al ruşilor, 
trebuie menţionat că ruşii nu puteau risca să lase în spatele 
frontului lor o armată turcă de 60 OOO de oameni, solid insta
lată între patru fortăreţe putenice, fără a deplasa acolo forţe 
capabile să imobi1izeze această armată ; că acest marş de 
flanc i-ar fi expus pe ruşi în defileele B alcanilor unei soarte 
identice u cea a lui Dupont la B ailen şi a lui Vandamme la 
Kulm 1 2 7  şi că, în cel mai bun ·caz, ei ar fi putut să trimită la 
Adrianopol doar 25 OOO de oameni. Cel ce consideră că o 
asemenea armată poate constitui un pericol pentru Constan
tinopol se va lămuri din lucrarea maiorului Moltke des
pre războiul ruso-turc din 1828-1829 128• Să ascultăm mai 
departe. In cazul cînd Constantinopolul nu va fi ameninţat 
de nici o primejdie, aliaţii vor trebui să trimită cîteva divizii 
la Vama pentru a dejuca orice încercare de asediere a Silis
trei. După aceasta vor fi posibile două operaţii : fie o debar
care la Odesa, fie cucerirea Crimeii. Generalii aliaţi trebuiau 
să se hotărască pe loc pentru una din aceste două operaţii. 
Instrucţiunile se terminau u cîteva sfaturi militare înţelepte 
sub formă de maxime şi aforisme : 

„Fiţi întotdeauna la curent cu tot ce face inamicul. Concentraţi tru
pele la un loc, nu le fărîmiţaţi, iar dacă sînteţi siliţi să le fărîmiţaţi, 
faceţi în aşa fel ca în 24 de ore să le puteţi aduna din nou într-un punct 
anamit• etc. 

Toate acestea sînt, într-adevăr, nişte reguli de conduită 
foarte preţioase, dar atît de răsuflate, atît de arhicunoscute, 
încît tragi imediat concluzia că Saint-Arnaud trecea în ochii 
suveranului său drept un ignorant notoriu din moment ce 
avea nevoie de asemenea sfaturi. Aici instrucţiunile se între
rup deodată cu următoarele cuvinte : 

„Domnule mareşal, vă bucuraţi de toată încrederea mea I Porniţi, şi 
sint încredinţat că sub conducerea dv. competentă vulturul francez va 
dobîndi o nouă glorie•. 

ln ceea ce priveşte punctul principal, expediţia din Cri
meea, Bonaparte recunoaşte că acesta era planul său favorit 
şi că mai tîrziu i-a trimis lui Saint-Arnaud un nou teanc de 
instrucţiuni cu privire la această expediţie. El neagă însă că 
ar fi elaborat el însuşi în amănunt planul expediţiei şi că l-ar 
fi trimis la cartierul general. Potrivit afirmaţiilor sale, rămînea 
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la latitudinea generalilor să prefere debarcarea la Odesa, sau 
nu. Ca dovadă se reproduce un pasaj din aceste noi instruc
ţiuni în care Bonaparte propune o debarcare la Feodosia 
(Kaffa) , avînd în vedere că acolo există un loc ferit şi sufi
cient de larg pentru ancorarea flotei, care trebuie să consti
tuie întotdeauna baza de operaţii a armatei. El a încercat, încă 
în primele instrucţiuni, să explice celebrului mareşal în modul 
cel mai amănunţit şi în forma cea mai populară ce se înţelege 
printr-o bază de operaţii. Din acest punct - Kaffa -, armata 
trebuia să se îndrepte spre Simferopol, să-i împingă pe ruşi 
spre Sevastopol, în faţa fortificaţiilor cărora ar fi urmat să 
se dea, probabil, o bătălie, şi, în cele din urmă, să asedieze 
Sevastopolul. „Din nefericireu ,  generalii aliaţi n-au pus în 
aplicare acest plan. Această împrejurare „nefericită u !Ste 
cu atît mai fericită, cu cit îi permite lui Bonaparte să arunce 
toată răspunderea pentru această chestiune penibilă pe 
umerii generalilor. Planul de a debarca 60 OOO de soldaţi 
la Kaffa, pentru a-i trimite de aici la Sevastopol, este, în
tr-adevăr, original. Admiţînd c. regulă generală că forţa 
ofensivă a unei amate aflate pe teritoriul inamic scade cel · 
puţin în aceeaşi proporţie în care creşte distanţa care o 
desparte de baza ei de operaţii, se pune întrebarea : cîţi 
oameni ar fi putut aduce aliaţii la Sevastopol după un 
marş de peste 120 de mile 1 Cîţi oameni ar fi trebuit lăsaţi 
la Kaffa 1 Cîţi oameni ar fi fost necesari pentru a p ăstra 
şi întări punctele de legătură 1 Cîţi oameni ar fi fost necesari 
pentru paza transporturilor şi curăţirea teritoriului 1 Nici 
măcar 20 OOO de soldaţi n-ar fi putut fi concentraţi sub zidurile 
unei fortăreţe numai pentru blocada căreia era nevoie de un 
număr de soldaţi de trei ori mai mare. Dacă Ludovic Bona
parte ar participa vreodată el însuşi la război şi l-ar conduce 
potrivit acestor p rincipii, atunci în una şi aceeaşi familie 
Bonaparte s-ar manifesta, fără îndoială, cel mai izbitor con
trast din istoria militară *. In ceea ce priveşte afirmaţia 
că la Kaffa se poate ancora în condiţii favorabile, orice 
marinar de pe Marea Neagră ştie şi orice hartă pentru 
navigaţie arată că Kaffa este o radă deschisă, apărată doar 

* ln articolul scris de F. Engels pentru „New York Daily Tribune•, 
această frază este redactată în felul următor : „Dacă Ludovic Bonaparte 
ar participa vreodată la război şi l-ar conduce potrivit acestor principii, 
atunci el ar trebui să se îngrijească de pe acum de un apartament în 
vila Mivart de la Londra, deoarece Parisul nu va mai voi să-l vadă". -
Nota red. 
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împotriva vînturilor din nord şi vest, în timp ce furtunile 
cele mai periculoase de pe Marea Neagră sînt stîrnite de 
vînturile dinspre sud-est şi sud-vest. Aşa a fost, de pildă, 
furtuna de la 14 noiembrie. Dacă flota ar fi ancorat atunci la 
Kaffa, ea ar fi fost fără doar şi poate aruncată la mal. 

Urmează apoi partea cea mai dificilă a articolului. Ludo
vic Bonaparte socoteşte că, în ceea ce îl priveşte, a reuşit 
să se absolve de răspunderea care, potrivit Memoriului de 
la Bruxelles,  îi revenea lui. Nu se cade însă să-i jertfeşti pe 
Raglan şi Canrobert. De aceea, pentru a dovedi capacitate� 
acestor generali, el face o schiţă a artei asedierii. Această 
schiţă arată totuşi, în esenţă, că Sevastopolul nu poate fi luat , 
deoarece, subliniază ea, toate regulile obişnuite sînt inapli
cabile în cazul Sevastopolului. 

„De pildă - se spune în articol -, în condiţiile unui asediu obiş
nuit, cînd atacul se execută pe o singură direcţie, lungimea ultimei pa
ralele ar trebui să fie de aproximativ 300 m, iar lungimea totală a tran
şeelor n-ar trebui să depăşească 4 OOO m. Aici însă paralela se întinde 
pe o lungime de 3 OOO m, iar tranşeele însumează în total 41 OOO m". 

Just, dar tocmai aceasta e întrebarea, de ce s-a permis 
ca linia de atac să fie atît de lungă, cind toate împrejurările 
dictau o cit mai mare concentrare a focului asupra unui punct 
s au două ? Iată răspunsul : 

„Sevastopolul nu se aseamănă cu alte fortăreţe. El este înconjurat 
de un şanţ nu prea adînc, lipsesc escarpele de piatră, aceste fortificaţii 
de apărare fiind înlocuite prin abatize şi palisade. De aceea focul nostru 
nu putea avea decît un efect slab asupra parapetelor·. 

Intrucit acestea nu puteau fi scrise pentru mareşalul Saint
Arnaud, care, probabil ,  le-ar fi luat drept bune, este evident 
că ele au fost scrise exclusiv pentru ţărănimea franceză, căci 
orice subofiţer din armata franceză ar rîde de un asemened 
galimatias. Atunci cind nu sînt construite în fundul unui şanţ 
sau, cel puţin, ascunse de ochiul inamicului , palisadele pot fi 
distruse foarte repede de un foc de mitralii .  Abatizele pot fi 
incendiate. Ele trebuie plasate la poalele pantelor, la o dis
tanţă de aproximativ 6080 de iarzi de parapete, altminteri 
ar împiedica executarea focului de artilerie. Dar de unde 
putea fi luat lemnul pentru aceste abatize - copaci mari 
legaţi solid între ei, culcaţi pe pămînt în aşa fel, incit vîrfu
rile ramurilor să fie îndreptate spre inamic -, de unde putea 
fi luat lemnul în acest ţinut lipsit de păduri, acest lucru „Mo
niteuru îl trece sub tăcere. Că palisadele reprezintă un pro-
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gres în comparaţie cu escarpele de piatră este, într-adevăr, o 
descoperire ; aceste întărituri de lemn pot fi uşor incendiate 
şi de aceea nu pot împiedica un asalt după ce tunurile inami
cului au fost reduse la tăcere. 

In încheiere aflăm - ceea ce trebuia să dovedească arti
colul analizat - că generalii aliaţi au făcut tot ce le-a stat 
în putinţă, ba mai mult decît era de aşteptat de la ei în con
diţiile date, şi chiar că s-au acoperit de glorie. Vai de gloria 
care trebuie :>vedită, şi încă în felul acesta I Dacă domnii 
generali nu au putut încercui Sevastopolul, dacă ei nu au 
putut respinge armata rusă de observaţie, dacă nu sînt încă 
la Sevastopol, aceasta se explică doar p rin faptul că n-au 
fost destul de puternici I Şi, într-adevăr, nici nu sînt. Dar, 
dacă n-au fost destul de puternici, cine poartă răspunderea 
pentru această greşeală, mai mare decît toate celelalte ? 
Nimeni altul decît Bonaparte. Aceasta este concluzia inevi
tabilă la care ajunge articolul de fond din „Moniteur " .  Ce 
impresie a produs acest articol la Paris reiese din următorul 
extras dintr-o scrisoare a corespondentului din Paris, de obicei 
atît de servil, al ziarului „Times" : 

„Unele persoane privesc acest articol pur şi simplu drept un prolog 
al evacuării complete a Crimeii. ln cercurile legitimiste se poate auzi : ni 
s-a făgăduit un război d la Napoleon ; se pare însă că vom avea o pace 
d la Ludovic-Filip. Pe de altă parte, aceeaşi stare de spirit domneşte in 
rîndul poporului muncitor din suburbia St. Antoine. Acolo, acest articol 
este considerat drept recunoaşterea făţişă a unei neputinţe totale#. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 14 aprilie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în „Nele Oder-Zeitung# nr. !77 
din 1 7  aprilie 1 855 şi în ziarul 
„New York Daily Tribune# nr. 4 377 
din 30 aprilie 1855 
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Incursiunea de la 23 martie 121 
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Lonha, 15 aprilie. Asediul Sevastopolului se desfăşoar. 
lent, plicticos, fără evenimente importante şi hotărîtoare, 
înviorat doar, pe ici pe colo, de unele hărţuieli infructuoase 
şi de atacuri izolate, fiecare dintre ele fiind întotdeauna copia 
atacului precedent şi originalul celui următor. Cu excepţia 
superiorităţii dovedite de apărare în ceea ce priveşte lucră
rjle genistice, fără îndoială că puţine campanii de o durată 
egală oferă spectacolul unei asemenea mediocrităţi a coman
damentelor ambelor părţi . 

Avem în faţa noastră rapoartele oficiale franceze şi en
gleze asupra incursiunii de la 23 martie ; un raport amănunţit 
din partea ruşilor încă n-am văzut. Ca de obicei, rapoartele 
generalilor aliaţi sînt în mod intenţionat atît de nebulos în
tocmite, încît nu se poate afla nimic precis din ele. Totuşi, 
cu ajutorul unor scrisori particulare engleze şi al unor co
respondenţe din ziare se poate reconstitui în linii generale 
acest eveniment. Flancul drept de atac al aliaţilor, îndreptat 
împotriva sectorului de sud-est al apărării Sevastopolului, a 
fost împins înainte pînă la o distanţă de 600 de iarzi de linia 
întîi de apărare a ruşilor, cu ajutorul a trei linii de aproşe 
sau tranşee în zigzag, legate între ele la capete prin aşa-nu
mita a doua paralelă. Cele trei aproşe au fost împinse, deşi 
încet şi nesistematic, dincolo de cea de-a doua paralelă, pen
tru a fi unite printr-o a treia paralelă şi a face din aproşa 
centrală o poziţie întărită sau un loc ferit destul de încăpător 
pentru a adăposti acolo trupe de rezervă. Aproşa centrală 
e ocupată de englezi, cea din dreapta şi cea din stînga sînt 
ocupate de francezi. Aceste două aproşe de flanc se întind 
mai departe decît cea centrală, încît tranşeele francezilor sînt 
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a1c1 cu aproximativ 50 de iarzi mai aproape de fortăreaţă 
decît poziţia ocupată de englezi. 

La 23 martie, înainte de revărsatul zorilor, considerabile 
forţe ruse, aproximativ 12 batalioane, au ieşit din oraş, înain
tînd spre lucrările întărite ale asediatorilor. Ştiind bine că 
tranşeele au fost construite neglijîndu-se completa.ente obiş
nuitele măsuri regulamentare de precauţie, că flancurile alia
ţilor sînt prea expuse şi nu sînt apărate de redute, că, prin 
urmare, un atac îndrăzneţ împotriva flancurilor exterioare ale 
paralelei i-ar duce, fără doar şi poate, în tranşee, rşi au 
pornit atacul printr-o manevră neaşteptată şi impetuoasă, în 
urma căreia flancurile de est şi de vest ale paralelei au fost în
văluite. In timp ce siguranţa de luptă a tranşeii şi rezervele 
ei trebuiau să facă faţă unui atac frontal, coloanele învălui
toare ale ruşilor, cu toată rezistenţa vitej ească a francezilor, 
au coborît în lucrările întărite ale asediatorilor şi au înaintat 
repede în tranşee pînă au ajuns la poziţia centrală, apărată 
de englezi. Poziţiile englezilor, asigurate împotriva unei se
rioase primejdii frontale, au fost lăsate în pace pînă cînd 
rafalele trase în stînga şi în dreapta lor au atras în luptă o 
parte din rezervele englezilor ; şi nici după aceasta atacul 
frontal nu a fost prea violent, deoarece masa principală a 
atacatorilor era concentrată în coloanele învăluitoare. Dar şi 
acestea, din cauza întinderii mari a tranşeii cucerite, îşi pier
duseră avîntul iniţial, şi cînd au ajuns la englezi, ofiţerii lor 
erau absorbiţi în întregime de gîndul cum să asigure în cele 
din urmă retragerea. De aceea, lupta a atins foarte curînd 
acel punct cînd ambele părţi se ţin tare pe poziţii, şi acesta 
este momentul cînd un detaşament care a făcut o incursiune 
trebuie să se gîndească la o retragere sigură. Tocmai în felul 
acesta au procedat ruşii. Fără a încerca cu toată dîrzenia să-i 
alunge pe englezi de pe poziţHe pe care le ocupau, ruşii au 
continuat să susţină lupta pînă cînd cea mai mare parte a 
trupelor lor a ajuns destul de aproape de Sevastopol, după 
care s-a retras şi ariergarda, suferind pierderi mari în cioc
nirile cu rezervele franceze şi engleze. 

Ruşii se aşteptau, poate, să găsească în a doua paralelă 
multe tunuri, cantităţi considerabile de muniţii şi alt material 
de război. Incursiunea lor nu putea urmări decît un singur 
scop - să distrugă toate acestea. Dar n-au găsit acolo 
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aproape mm1c, şi astfel n-au cîştigat nimic în urma acestei 
incursiuni, în afară de certitudinea că şi la o asemenea dis
tanţă de propriile lor linii ei îşi pot păstra superioritatea în 
primele ceasuri ale incursiunii, înainte ca inamicul să-şi fi 
putut concentra rezervele. Fireşte că şi acest lucru îşi are 
importanţa lui, dar abia dacă justifică pierderile provocat
de o asemenea incursiune. Distrugerile materiale pricinuite 
de ruşi lucrărilor întărite ale asediatorilor au fost reparate 
după o zi sau două, iar efectul moral provocat de această. 
incursiune poate fi considerat egal cu zero. Deoarece fiecare 
incursiune se termină cu o retragere, asediatorii se socotesc 
întotdeauna învingători. Efectul moral este, de obicei, mai fa
vorabil pentru asediatori decît pentru asediaţi, în afară de 
cazurile cînd p ierderile suferite de aceştia din urmă sînt 
incomparabil mai mici decît cele suferite de primii. , 

In cazul de faţă, cînd Canrobert şi Raglan aveau nevoie 
mai mult decît oricînd de un succes aparent, această in
cursiune, cu neînsemnatele ei rezultate şi cu retragerea în 
grabă a ruşilor, care i-a  urmat, a fost foarte bine venită. ln 
special trupele franceze se fălesc că l-au urmărit pe inamic 
chiar pînă la fortificaţiile din faţa Sevastopolului. ln astfel 
de împrejurări, acest lucru nu este prea greu, deoarece tunu
rile fortăreţei nu pot deschide focul de teamă să nu nime
rească în propriile trupe. La rîndul lor, englezii,  trecînd sub 
tăcere faptul că poziţiile lor se aflau cu mult îndărătul liniei 
frontului, ceea ce le dădea mai curînd caracterul unei armate 
de rezervă decît al unor trupe din linia întîi a frontului, se 
fălesc, de data aceasta cu mai puţin temei decît oricînd, cu 
invincibilitatea lor şi cu curajul de neînfrînt al soldatului 
nglez, care nu-l lasă să se retragă nici cu un pas. Colonelul 
Kelly şi alţi ofiţeri englezi căzuţi în mîn� ruşilor, capturaţi 
din rîndul acestor soldaţi de neînfrînt şi expediaţi sub pază 
la Sevastopol, ştiu ce valoare are tot acest cant *. 

Intre timp, marii strategi ai presei engleze continuă să 
declare cu mare patos că n11 poate fi vorba de un asalt 
asupra Sevastopolului înainte de a fi cucerite, cu orice preţ, 
noile fortificaţii exterioare ale ruşilor ; şi ei speră că acest 
lucru se va întîmpla curînd. Teza lor este, desigur, pe cît de 
justă, pe atît de banală, problema este însă cum să cucereşti 
aceste fortificaţii dacă aliaţii n-au fost măcar în stare să 

* - lăudăroşenie. - Nota trad. 
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împiedice construirea acestora sub ochii propriilor lor ba
terii ? Atacul împotriva redutei Selenghinski (de pe Muntele 
Sapun) a arătat destul de limpede că o asemenea fortificaţie 
poate fi cucerită pentru scurtă vreme cu preţul multor pier
deri, dar e greu de spus cu ce folos, dacă nu poate fi men
ţinută nici măcar atîta timp cît ar fi nevoie pentru distrugerea 
ei. Fapt este că aceste noi fortificaţii, care constituie o parte 
integrantă a întregului sistem de apărare al ruşilor şi care 
sînt dominate pe flancuri şi în spatele frontului de linia 
principală a ruşilor, nu pot fi cucerite decît dacă se recurge 
la aceleaşi mijloace de care este nevoie pentru cucerirea 
liniei principale. Inainte de a putea fi vorba de un atac serios 
împotriva fortificaţiilor exterioare şi  de cucerirea lor, tre
buie împinse înainte, pînă la o distanţă potrivită, aproşele, 
trebuie construite paralele acoperite, prevăzute cu places 
d'armes, trebuie amenaj ate baterii şi echipate cu tunuri care 
să ţină sub foc linia principală a ruşilor. Ziarul „Times" ,  care 
strigă mai tare decît toţi şi cere cucerirea imediată a acestor 
fortificaţii exterioare, a uitat doar să indice noua metodă 
care ar permite ca în decurs de cîteva ore această grea pro
blemă să fie rezolvată, aşa cum trîmbiţa el cu atîta certitu
dine. Dar n-a apucat bine să-şi exprime speranţele lui opti
miste, că a şi sosit o scrisoare de la corespondentul din 
Crimeea din care reieşea nu numai că noile fortificaţii exte
rioare ale ruşilor sînt inexpugnabile, dar că ele nu constituie 
decît primul j alon, de la care ruşii intenţionează să-şi împingă 
înainte contraaproşele. Şanţurile de tragere din faţa redutei 
Mamelon (numită de ruşi Kamciatski) sînt legate între ele 
printr-un şanţ de comunicaţie obişnuit, formînd astfel o nouă 
linie de apărare. Intre reduta Mamelon şi reduta Selenghinski 
(pe Muntele Sapun) a fost săpată o nouă tranşee, c are for
mează trei laturi dintr-un pătrat şi din care pot fi ţinute sub 
.un foc de anfiladă o parte din aproşele francezilor. In orice 
caz este limpede că scopul ruşilor este crearea unui întreg 
sistem de lucrări întărite de apărare înaintate pentru a aco
peri gorganul Malahov pe ambele flancuri şi dinspre front şi, 
poate, pînă la urmă, pentru a ocupa tranşeele aliaţilor. Dacă 
o asemenea încercare ar reuşi, în acest sector de atac s-ar 
produce o breşă în liniile de asediere. In timp ce aliaţii, în 
ultimele şase luni, n-au făcut decît să-şi menţină poziţiile ş i  
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mai curînd şi-au întărit bateriile decît şi le-au împins înainte, 
ruşii, într-o singură lună, s-au apropiat considerabil de po
ziţiile inamicului şi continuă să înainteze. Desigur, au existat 
cazuri mai glorioase de apărare decît cel de la Sevastopol, 
dar de la asediul Troiei este cu neputinţă să găseşti în analele 
războiului vreun asediu atît de nesistematic, lipsit de sens 
şi de orice glorie ca asediul Sevastopolului. 
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Friedrich Engels 

Germania şi panslavismul 130 

I 

Din sursa cea mai autorizată se comunică că actualul îm
părat al Rusiei a trimis anumitor curţi o depeşă în care, 
printre altele, se spune : 

11ln momentul în care Austria se va alia definitiv cu Apusul sau va 
comite vreun act ostil făţiş împotriva Rusiei, Alexandru al 11-lea va lua 
personal conducerea mişcării panslaviste şi-şi va schimba actuala titu
latură de împărat al tuturor ruşilor în cea de împărat al tuturor sla
vilor" (?) .  

Această declaraţie a lui Alexandru, dacă este autentică, 
este prima declaraţie sinceră făcută de la începutul războiu
lui. Este primul pas care ar da războiului un caracter euro
pean. Pînă acum, acest caracter se ascundea îndărătul a tot 
felul de subterfugii şi pretexte, protocoale şi tratate, para
grafe din Vattel şi citate din Pufendorf. Problema indepen
denţei, ba chiar a existenţei Turciei este, astfel, împinsă pe 
planul al doilea. Acum nu se mai pune problema cine va fi 
stăpîn pe Constantinopol, ci cine va domina întreaga Europă. 
Slavii, dezbinaţi de mult de certun intestine, împinşi spre 
răsărit de germani, subj ugaţi în parte de germani, turci şi 
unguri, reunind, după 18 15, pe neobservate diferitele lor 
ramuri, prin răspîndirea treptată a panslavismului, îşi afirmă 
pentru prima oară unitatea şi declară astfel război pe viaţă 
şi pe moarte popoarelor romano-celtice şi germanice, care au 
dominat pînă acum în Europa. Panslavismul nu este numai o 
mişcare de independenţă naţională, ci o mişcare care tinde 
să anuleze ceea ce a creat istoria în decurs de o mie de ani ; 
o mişcare care nu-şi poate atinge scopul fără a şterge de pe 
harta Europei Turcia, Ungaria şi jumătate din Germania şi 
care, după ce va realiza acest lucru, nu va putea dăinui decît 
subjugînd Europa. Dintr-o profesiune de credinţă, panslavis-
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mul s-a transformat acum într-un program politic, avînd la 
dispoziţia sa 800 OOO de baionete. El pune Europa în faţa alter
nativei /de a lfi subjugată de slavi sau de a distruge o dată 
pentru totdeauna centrul forţei lui ofensive - Rusia. 

A doua întrebare la care trebuie să răspundem este : în ce 
măsură panslavismul, sub forma care i-a fost imprimată de 
Rusia, afectează Austria ? Din cei 70 OOO OOO de slavi care 
locuiesc la r.sărit de Pădurea Boemiei şi de Alpii Carintiei, 
circa 15 OOO OOO se află sub sceptrul austriac, printre care 
reprezentanţi ai aproape tuturor limbilor de origine slavă. 
Ramura boemă şi cea cehă (6 OOO OOO) se află în întregime 
sub stăpînire austriacă, cea poloneză este reprezentată de 
aproximativ 3 OOO OOO de polonezi din Galiţia, cea rusă - de 
3 OOO OOO pe maloruşi (rusini * şi ruteni) din Galiţia şi nord-estul 
Ungariei, singura populaţie de origine rusă care se află din
colo de graniţele imperiului rus ; ramura slavilor de sud -
teprezentată de aproximativ 3 OOO OOO de sloveni (carintieni 
şi croaţi) şi sîrbi, printre care şi un număr redus de bulgari, 
risipiţi pe ici, pe colo. Prin urmare, slavii din Austria se 
împart astfel în două grupuri : unul dintre aceste grupuri este 
format din rămăşiţele unor naţionalităţi a căror istorie pro
prie aparţine trecutului şi a căror dezvoltare istorică actuală 
este legată de cea a unor naţiuni deosebite ca rasă şi limbă . 
Ceea ce îngreuiază şi mai mult situaţia lor naţională este 
faptul că toate aceste rămăşiţe triste ale unei măreţii 
trecute nu au nici o organizaţie naţională în cadrul Austriei, 
ci, dimpotrivă, sînt risipite în diferite provincii. Slovenii, 
deşi numărul lor este de circa 1 500 OOO, sînt răsfiraţi în dife
rite regiuni din Craina, Carintia, Stiria, Croaţia şi în Ungaria 
de sud-vest. Cehii, populaţia slavă cea mai numeroasă din 
Austria, s-au stabilit parte în Boemia, parte în Moravia şi 
parte (linia slovacă) în Ungaria de nord-vest. De aceea, aceste 
naţionalităţi, deşi trăiesc exclusiv pe teritoriul austriac, nu 
sînt nicidecum recunoscute ca naţiuni constituite. Ele sînt 
considerate ca anexă fie a naţiunii germane, fie a celei un
gare, şi, de fapt, nici nu sînt altceva. Al doilea grup al slavi
lor din Austria este format din rămăşiţele a diferite popoare 
care în decursul istoriei au fost despărţite de masa principală 
a naţiunii lor şi al căror centru de gravitate se află, p rin 
urmare, în afara graniţelor Austriei. Astfel, polonezii din 
Austria gravitează spre Polonia rusească, care reprezintă 

• Locuitori ai Rusiei subcarpatice - denumire istorică comună pentru 
Galiţia, Volînia, Podolia şi o parte din sudul Poloniei. - Nota !rad. 
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pentru e1, m mod firesc, punctul de atracţie, rusmn - spre 
celelalte ţinuturi maloruse unite cu Rusia, iar sîrbii - spre 
Serbia turcească. Se înţelege de la sine că fiecare dintre 
aceste grupuri, rupte de naţionalităţile lor, tind spre centrul 
lor firesc, şi fenomenul acesta devine tot mai evident pe 
măsură ce civiliaaţia pătrunde în rîndurile lor şi,  prin urmare, 
creşte nevoia unei activităţi naţional-istorice. In ambele ca
zuri, slavii din Austria nu sînt decît nişte disjecta membra * 
care tind să se unească, fie unul cu altul, fie cu masa princi
pală a naţionalităţii lor. Acesta este motivul pentru care 
panslavismul nu este o creaţie rusească, ci una austriacă. 
Pentru a ajunge la renaşterea fiecărei naţionalităţi slave îu 
parte, diferitele naţionalităţi slave din Austria încep să lupte 
pentru unirea tuturor naţionalităţilor slave din Europa. Rusia, 
puternică prin ea însăşi, Polonia, pătrunsă de conştiinţa trăi
niciei de neclintit a existenţei ei naţionale şi, în plus, făţiş 
ostilă Rusiei slave, - aceste două naţiuni nu erau, fireşte, 
menite să creeze panslavismul. Sîrbii şi bulgarii, care se 
aflau sub stăpînirea Turciei, erau încă prea barbari pentru 
a concepe o asemenea idee ; bulgarii se supuneau docili 
turcilor, iar sîrbii erau absorbiţi de lupta pentru propria lor 
independenţă. 

II 

Forma iniţială a panslavismului a fost pur literară. Iniţia
torii lui au fost DoBrowski, un ceh, întemeietorul filologiei 
ştiinţifice a dialectelor slave, şi Kollar, un poet slovac din 
Ungaria subcarpatică. La Dobrowski a predominat entuzias
mul savantului şi cercetătorului ; la Kollar au precumpăni. 
curînd ideile politice. La început, panslavismul se mulţumea 
cu elegii, şi principala temă a poeziei p anslaviste era măreţia 
trecutului şi ruşinea, nenorocirile şi jugul străin din prezent. 
„Oh, doamne, nu există oare vreun om pe lume care să 
facă dreptate slavului ?" Pe atunci, visurile despre un imperiu 
panslav care să dicteze legi Europei abia dacă se înfiripau. 
Dar perioada elegiacă s-a încheiat curînd şi o dată cu ea au 
luat sfîrşit şi chemările la o simplă „dreptate pentru slavi" . 

Cercetările istorice cu privire la dezvoltarea politică, lite
rară şi lingvistică a slavilor au făcut paşi uriaşi în Austria. 

* - membre risipite. - Nota trad. 
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Safarik, Kopitar şi Miklosich ca lingvişti, Palacky ca istoric 
s-au plasat în fruntea mişcării, urmaţi de mulţi alţii mai puţin 
înzestraţi sau cu totul lipsiţi de înclinaţii ştiinţifice, ca, de 
pildă, Hanka, Gai etc. Epocile glorioase din istoria Boemiei 
şi a Serbiei au fost zugrăvite în culori vii în contrast cu si
tuaţia j alnică şi umilitoare din prezent a acestor naţionalităţi ; 
şi tot aşa cum în cealaltă parte a Germaniei politica şi teolo-
9ia erau supuse criticii sub steagul „filozofiei " ,  în Austria, 
sub ochii lui Metternich, panslaviştii foloseau filologia pentru 
a propaga doctrina despre unitatea slavilor şi pentru a crea 
un partid politic al cărui ţel evident era schimbarea radicală 
a situaţiei tuturor naţionalităţilor din Austria şi chiar trans
formarea ei într-un mare imperiu slav. 

Amestecul limbilor pe care îl întîlnim la răsăritul Boemiei 
şi Carintiei pînă la Marea Neagră este, într-adevăr, uimitor. 
Procesul de deznaţionalizare în rîndul slavilor din vecinăta
tea Gemaniei, înaintarea lentă, dar neîntreruptă a germani
lor, năvălirea ungurilor, în urma căreia slavii de nord au fost 
despărţiţi de slavii de sud printr-o masă compactă de 7 OOO OOO 
de oameni de naţionalitate finică, infiltrarea turcilor, tătari
lor, valahilor printre naţionalităţile slave, - toate acestea au 
creat un adevărat Babilon. De la un sat la altul, aproape că 
de la o fermă la alta se vorbeşte altă limbă. Chiar în Boemia, 
dintr-0 populaţie de 5 OOO OOO, 2 OOO OOO sînt germani şi 
3 OOO OOO slavi, înconjuraţi, pe deasupra, din trei părţi 
-de germani. La fel stau lucrurile şi cu naţionalităţile slave 
ln Austria. A restitui slavilor toate teritoriile iniţial slave, 
a transforma Austria, cu excepţia Tirolului şi a Lombardiei, 
într-un imperiu slav - ţelul urmărit de panslavişti - ar în
·semna să declari nulă şi neavenită dezvoltarea istorică din 
ultimii o mie de ani, să amputezi o treime din Germania şi 
întreaga Ungarie şi să transformi Viena şi Budapesta în oraşe 
slave, - asemenea acţiuni nu puteau fi văzute cu ochi buni 
de germani şi unguri, care stăpîneau aceste ţinuturi. Pe lingă 
aceasta, deosebirile dintre dialectele slave sînt atît de mari, 
încît, cu rare excepţii, oamenii care le vorbesc nu se înţeleg 
între ei. Acest lucru a fost dovedit într-un mod comic la  
congresul slavilor care a avut loc la Praga în 1848 1 3 1 ,  unde, 
după diferite încercări infructuoase de a găsi o limbă comună 
înţeleasă de toţi participanţii la congres, aceştia s-au văzut 
siliţi în cele din urmă să vorbească în limba cea mai urîtă 
de ei toţi, şi anume limba germană. 
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Vedem astfel că panslavismului austriac i-au lipsit ele
mentele cele mai esenţiale care să-i asigure succesul : masele 
şi unitatea. I-au lipsit masele pentru că partidul panslavist, 
care cuprindea doar o parte a claselor culte, nu se bucura 
de nici o influenţă în rîndurile poporului şi de aceea nu era 
destul de puternic pentru a opune concomitent rezistenţi 
guvernului austriac şi naţionalităţilor germană şi maghiară, 
cărora le aruncase mănuşa. I-a lipsit unitatea pentru că prin
cipiul unităţii după care s-a călăuzit era pur ideal şi la prima 
încercare de a-l traduce în viaţă a suferit un eşec din cauza 
deosebirii de limbă. Atîta timp cit panslavismul a rămas o 
mişcare pur austriacă, el n-a prezentat un mare iericol, dar 
foarte curînd s-a găsit centrul unităţii şi al maselor, de care 
avea nevoie. 

Mişcarea naţională a sîrbilor din Turcia de la începutul 
acestui secol 132 a atras de îndată atenţia guvernului rus asu
pra faptului că Turcia este locuită de vreo 7 OOO OOO de slavi, 
a căror limbă se aseamănă mai mult decît toate celelalte dia-· 
lecte slave cu rusa, iar religia şi limba bisericească - sla
vona veche sau limba slavă bisericească - erau la fel ca la 
ruşi. Printre aceşti sîrbi şi bulgari a început mai întîi să 
facă Rusia agitaţie panslavistă, folosindu-se de poziţia ei de 
cap şi protector al bisericii greco-pravoslavnice. De îndată 
ce mişcarea panslavistă a cîştigat oarecare teren în Austria, 
Rusia şi-a extins ramificaţiile agenturilor ei pe terito1iul alia
ţilor ei. Acolo unde slavii aparţineau bisericii romano-catolice 
se făcea abstracţie de latura religioasă a problemei şi Rusia 
apărea ca centru de gravitate al tuturor slavilor, ca un nucleu 
în j urul căruia naţionalităţile slave renăscute se pot crista
liza ca un popor puternic şi unit, chemat să făurească marele 
imperiu slav de la Elba pînă în China şi de la Marea Adria
tică pînă la Oceanul Ingheţat. Aşadar, aici au fost găsite 
unitatea şi masele care-i lipseau ! Panslavismul a căzut ime
diat în capcană. El şi-a pronunţat astfel propria sa sentinţă. 
Pentru reafirmarea unor naţionalităţi imaginare, panslaviştii 
s-au declarat gata să j ertfească barbariei ruso-mongole o 
participare efectivă de opt sute de ani la civilizaţie. N-a fost 
oare acesta Jezultatul firesc al unei mişcări care a început 
cu o opoziţie hotărîtă împotriva dezvoltării civilizaţiei euro
pene şi care a vrut să întoarcă înapoi istoria mondială ? 

Metternich, la apogeul puterii sale, şi-a dat seama de 
pericol şi a dibuit intrigile ruşilor. El a reprimat această miş
care cu toate mijloacele de care dispunea. Dar toate mijloa-
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cele sale pot fi rezumate într-un singur cuvînt : represiune. 
Singurul mijloc indicat - libera dezvoltare a spiritului ger
man şi maghiar, arhisuficient pentru a alunga spectrul slav, 
- venea în contradicţie cu sistemul său . de politică măruntă. 
In consecinţă, după căderea lui Metternich, în 1848, mişcarea 
slavă a izbucnit cu mai multă putere, cuprinzînd pături mai 
largi ale populaţiei decit înainte. Aici a ieşit însă imediat 
la iveală caracterul ei profund reacţionar. In timp ce mişcă
rile din Austria ale germanilor şi maghiarilor au avut un 
caracter net progresist, slavii au fost aceia care au salvat de 
la distrugere vechiul sistem şi care i-au dat lui Radetzky posi
bilitatea să înainteze spre Mincio şi lui Windischgrătz să 
ocupe Viena. Pentru a se ajunge la o deplină dependenţă a 
Austriei de slavi, marea rezervă slavă, armata rusă, urma să 
coboare 1n 1 849 în Ungaria 133 şi să impună acolo acesteia 
pacea. 

Dar, dacă unirea mişcării panslaviste cu Rusia a însemnat 
autocondamnarea ei, Austria şi-a dovedit nu mai puţin lipsa 
ei de viabilitate cind s-a hotărît să primească, ba chiar 
să ceară slavilor acest ajutor împotriva a trei naţiuni de pe 
teritoriul ei, singurele care dădeau dovadă de o viabilitate 
istorică : germanii, italienii şi ungurii. Incepînd din 1848, 
această datorie faţă de panslavism nu a încetat să apese 
Austria, şi conştiinţa acestei datorii a fost mobilul principal 
al politicii austriece. 

Austria a început prin a acţiona împotriva slavilor pe 
propriul ei teritoriu, şi acest lucru nu a fost cu putinţă fără 
promovarea unei politici cit de cit progresiste. Privilegiile 
tuturor provinciilor au fost desfiinţate, în locul sistemului 
federativ a fost introdus un sistem centralizat de conducere, 
şi în locul diferitelor naţionalităţi urma să fie recunoscută o 
naţiune artificială - cea austriacă. Deşi aceste măsuri noi 
erau îndreptate în parte şi împotriva elementelor germane, 
italiene şi maghiare, ele apăsau cel mai mult naţionalităţile 
slave, mai puţin compacte, astfel încit elementul german a că
pătat o preponderentă considerabilă. Dacă pe plan inten de
pendenţa de slavi a fost în felul acesta înlăturată, dependenţa 
de Rusia a rămas şi era nevoie, fie chiar şi numai pentru un 
timp şi într-o anumită măsură, să se pună capăt acestei de
pendenţe directe şi umilitoare. Aceasta a fost adevărata cauză 
a politicii antiruse, ce-i drept, şovăitoare, dar, cel puţin, pro
clamată făţiş, dusă de Austria în problema orientală. Pansla
vismul însă nu a dispărut ; el se simte profund jignit, stă 

16* 
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îmbufnat, tace şi de la intervenţia din Ungaria se uită la  
împăratul Rusiei ca la un Mesia care i-a  fost predestinat. Nu 
este sarcina noastră să cercetăm dacă Austria, în cazul unei 
acţiuni făţişe a Rusiei, care s-a situat în fruntea panslavis
mului, poate răspunde prin concesii făcute Ungariei şi Po
loniei fără a-şi periclita existenţa. Un lucru este limpede : 
acum nu numai Rusia, ci o întreagă conspiraţie panslavistă 
ameninţă să-şi întemeieze imperiul pe ruinele Europei. Uni
rea tuturor slavilor, prin puterea incontestabilă pe care o are 
şi pe care o mai poate dobîndi, va sili curînd forţele adverse 
să se manifeste în cu totul altă formă decît pînă acum. In 
cazul de faţă n-am vorbit nici despre polonezi , care, spre 
cinstea lor, sînt în cea mai mare parte ostili panslavismului, 
şi nici de forma pseudodemocratică şi socialistă a panslavis
mului, care, în fond, nu se deosebeşte de obişnuitul pan
slavism rus făţiş decît prin frazeologie şi ipocrizie. Tot atît 
de puţin am vorbit şi de reprezentanţii filozofiei speculative 
germane 134, pe care fantastica lor ignoranţă i-a coborît pînă 
la rolul de unealtă a conspiraţiei ruse. Vom mai reveni pe 
larg asupra acestor probleme şi a altora legate de pansla
vism. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 17 aprilie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• nr. 185 
şi 189 din 21  şi 24 aprilie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Londra, 1 mai. In timpul marilor campanii de agitaţie din 
Anglia, City-ul din Londra n-a înţeles niciodată să se afle 
în avangarda mişcării. Pînă acum, aderarea lui la o agitaţie 
oarecare nu însemna decît că scopul respectivei agitaţii a fost 
atins, că a devenit un fait accompli *. Aşa s-a întîmplat cu 
mişcarea pentru reforma parlamentară, cînd iniţiativa a 
avut-o Birminghamul. Aşa a fost cu mişcarea împotriva legi
lor cerealelor, condusă de Manchester. O excepţie o consti
tuie actul din 1797 cu privire la restricţia bancară 135• Mitin
gurile organizate de bancherii şi negustorii din City-ul lon
donez i-au ajutat atunci lui Pitt să interzică Băncii Angliei 
continuarea plăţilor în numerar, după ce directorii băncilor îi 
comunicaseră cu săptămîni în urmă că banca se află în pragul 
falim�ntului şi că ar putea fi salvată numai printr-un coup 
d'etat *, adică prin stabilirea unui curs forţat al bancnotelor. 
Imprejurările nu au cerut atunci mai multă resemnare Băncii 
Angliei, care trebuia să se supună interzicerii plăţilor în nu
merar, decît negustorilor din City, al căror credit era în 
funcţie de creditul băncii şi care trebuiau să sprijine inter
dicţia proclamată de Pitt şi s-o recomande ţării ***.  Salvarea 
Băncii Angliei însemna salvarea City-ului . Aşa se explică 

* - un fapt împlinit. - Nota trad. 
** - lovitură de stat. - Nota trad. 

*** Este pur şi simplu de necrezut că, pînă şi în cele mai noi istorii 
de economie politică, atitudinea de atunci a City-ului este considerată 
drept o dovadă a patriotismului englez. Şi mai de necrezut este faptul 
că d-l von Haxthausen, în lucrarea sa despre Rusia (voi. 3, 1852) , este 
atît de credul, incit susţine că, prin suspendarea plăţilor în numerar de 
către bancă, Pitt n-a lăsat ca banii să iasă din Anglia 16• Cu ce basme 
i s-a împuiat capul în Rusia unui om care este în stare să creadă ase
menea lucruri ? Şi ce să credem despre critica berlineză, care are încre
dere totală în d-l von Haxthausen şi ca dovadă îl copiază ? 
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mitingurile „patriotice " de atunci, organizate de City, ş1 m1-
ţiativa lui „agitatorică".  Iniţiativa luată în prezent de City, 
care a organizat sîmbăta trecută mitinguri la London-Tavern 
şi Guild-hall şi a înfiinţat o „Asociaţie pentru reforma admi
nistrativă" 137, are meritul că este ceva nou, lucru foarte rar 
în Anglia,  meritul de a nu avea precedent. De asemenea, l a  
aceste mitinguri n u  s - a  mîncat şi nu s - a  băut, ceea c e  este 
iarăşi un lucru nou în analele City-ului, al cărui „patriotism 
cu supă de broască ţestoasă" a fost eternizat încă de Cobbett. 
In sfîrşit, nou a fost şi  faptul că mitingurile organizate de 
negustorii City-ului londonez la London-Tavern şi Guild-hall 
s-au ţinut ziua-n amiaza-mare, în timpul orelor de lucru. Se 
prea poate ca, într-o anumită măsură, acest fenomen, care 
constituie, în genere, un ferment, şi încă un ferment esenţial. 
care agită spiritele în City, să aibă legătură cu actuala stag
nare a afacerilor. Cu toate acestea, importanţa mişcării din 
City nu poate fi tăgăduită, oricît s-ar strădui West-End-ul s-o 
persifleze. Ziarele reformatorilor burghezî - „Daily News" ,  
„Morning Advertiser" ,  „Moning Chronicle" (ultimul face. 
parte de cîtva timp din această categorie) - caută să de
monstreze adversarilor lor „marele viitor" al Asociaţiei City. 
D ar ele nu observă rezultatele directe. Ele n-au înţeles că 
însuşi faptul convocării acestor mitinguri înseamnă rezolva
rea unor probleme foarte importante, hotărîtoare : 1 ) ruptura 
dintre clasa care domină în afara parlamentului şi clasa care 
domină înăuntrul parlamentului ; 2) înlăturarea elementelor 
burgheziei care dădeau p înă acum tonul în politică ; 3) spul
berarea mitului Palmerston. 

După cum se ştie, Layard a anunţat că astă-seară îşi va 
prezenta în Camera comunelor propunerile sale de reformă. 
Se ştie că în urmă cu aproape o săptămînă Camera comune
lor i-a făcut o primire ostilă, nu l-a lăsat să vorbească, fluie
rîndu-1 şi huiduindu-l. La mitingurile lor, magnaţii lumii co
merciale engleze din City l-au aclamat îndelung pe Layard. 
El a fost eroul zilei la London-Tavern şi Guild-hall. Cheers *
urile City-ului au fost răspunsul sfidător la groans **-urile 
Cmerei comunelor. Dacă Camera comunelor se va ilăsia astă
seaTă intimidată, ea îşi va pierde autoritatea şi zilele îi vor 
fi numărate ; dacă ea îşi va repeta groans-urile, atunci 

* - aclamaţiile. - Nota trad. 
• • - huiduielile. - Nota trad. 
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cheers-urile adv�rsarului vor răsuna cu atît mai puternic. 
Şi se cunoaşte din „Abderiţi " 138 la ce duce rivalitatea dintre 
cheers şi groans. Mitingurile organizate de City au fost o 
provocare directă la adresa Camerei comunelor, ca şi alege
rea, în primul deceniu al acestui secol, a lui sir Francis Bur
dett ca deputat de Westminster. 

Este ştiut că pînă acum în fruntea mişcării burgheziei 
engleze a stat şcoala manchesteriană, cu Brightii şi Cob
denii ei. Acum, fabricanţii din Manchester sînt înlăturaţi de 
comercianţii din City. Opoziţia ortodoxă a fabricanţilor faţă 
de război a convins burghezia, care în Anglia nu poate să 
stea inactivă nici un moment, că cel puţin acum şi-a pierdut 
capacitatea de a-l conduce. In prezent, magnaţii din Manche
ster îşi , pot păstra „hegemonia",  dar supralicitîndu-i pe 
magnaţii din City. Această rivalitate dintre cele două frac
ţiuni, cele mai importante, ale burgheziei, efectiv anunţată 
la mitingurile organizate de City, de la care alde Bright şi 
Cobden au fost excluşi şi s-au exclus ei înşişi, favorizează 
mişcarea populară. Ca dovadă putem cita încă de pe acum 
faptul că secretarul Comitetului din City a trimis o scrisoare 
cartiştilor din Londra prin care le propune să numească un 
membru în Comitetul permanent al City-ului. Cartiştii l-au 
trimis pe Ernest Jones. Intre burghezia comercială şi mun
citori nu există, fireşte, un antagonism direct, ca între mun
citori şi fabrica.ţi, millocracy * ; de aceea, cel puţin pen
tru început, City şi cartiştii puteau întreprinde unii paşi 
comuni, lucru care ar fi cu neputinţă între cartişti şi man
chesterieni. 

Palmerston - şi acesta este ultimul rezultat important al 
mitingurilor organizate de City - a fost pentru prima oară 
fluierat şi huiduit de alegătorii celei mai importante circum
scripţii electorale din ţară. Mitul creat în j urul numelui său 
s-a spulberat pentru totdeauna. Ceea ce l-a discreditat în 
City n-a fost politica sa filo-rusă, mai veche decît războiul 
de treizeci de ani 139, ci persiflările grosolane, cinismul pre
tenţios şi, în primul rînd, „spiritele proaste " cu care pretin
dea că ajută Angliei să iasă din criza cea mai grea prin care 
a trecut vreodată. Toate acestea, în pofida succesului pe care 
l-a avut în decăzuta cameră a „ticăloşilor "  **, au revoltat 
conştiinţa burgheză. 

* - magnaţii industriei. - Nota trad. 
** Jc de cuvinte : „Haus der Gemeinen• lnseamnă şi Camera comu

nelor, şi „Camera ticăloşilor•. - Nota trad. 
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Reformă administrativă în condiţiile existenţei unui p arla
ment ca cel actual - nu e om să nu înţeleagă imediat lipsa 
de logică a acestei dorinţe pioase. Dar am apucat în secolul 
nostru papi reformatori 140, am văzut banchete pentru reformă, 
în frunte cu Odilon Barrot 1 4 1 •  Nu este deci de mirare dacă 
lavina care va mătra vechea Anglie ne va apărea fo început 
ca un bulgăre de zăpadă în mina negustorilor-reformatori din 
City. 

Scris de K. Marx la 1 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 215 din 10 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



Friedrich Engels 

Din Sevastopol 142 

221 

Poşta sosită aici sîmbătă seara cu vaporul „America u ne 
dă din nou posibilitatea să facem cititorilor noştri o relatare, 
mai mult sau mai puţin amănunţită, asupra mersului războiului 
în Crimeea, cu toate că şi acum caracterul contradictoriu şi 
neprecis al comunicatelor oficiale şi al corespondenţelor din 
ziare ne îngreuiază sarcina. Este absolut evident că insuccesul 
de . Viena 143 a provocat o însuleţire şi a învorat acivi
tatea în tabăra aliaţilor de la Sevastopol şi, deşi se poate 
spune că bombardamentul a încetat la 24 aprilie, totuşi în 
cele două săptămîni care au urmat s-a făcut cite ceva. Deo
camdată este foarte greu de ştiut ce avantaje au obţinut alia
ţii ; într-adevăr, unul dintre corespondenţi afirmă că lucrările 
de apărare înaintate ale ruşilor - Selenghinski, Volînski şi 
Kamciatski -, precum şi şanţurile de tragere situate pe în
treaga linie din faţa lor, au fost părăsite de apărători 144 • In
trucît aceasta este, desigur, maximul obţinut de aliaţi, să 
admitem penu moment că infonnaţia este exactă. Unii co
respondenţi anunţă că francezii au asaltat şi au pus stăpînire 
pe bastionul Catargului, dar acestei ştiri nu i se poate da 
crezare. Este pur şi simplu o exagerare, lipsită de orice temei, 
a episodului din 21 aprilie, cînd francezii, cu ajutorul explo
ziilor de mine, au astupat o tranşee în faţa acestui bastion *. 

* ln „Jeue Oder-Zeitung#, primul paragraf al prezentului articol suna 
precum urmează : 

„Comunicaţiile telegrafice stabilite între Balaklava, Londra şi Paris 
n-au reu5it deocamdată decît să creeze o şi mai mare confuzie în rîndu
rile publicului în ceea ce priveşte informaţiile primite. 

Guvernul englez fie că nu publică nimic, fie că se limitează să dea 
asigurări neprecise că s-ar fi obţinut succese. Guvenul francez publică 
depeşe semnate de Canrobert, dar într-o formă atît de ciuntită şi dena
turată, incit este aproape imposibil să se deducă ceva din ele. De pildă, 
bastionul împotriva căruia a fost îndreptată lovitura principală a fran-
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Să admitem că ruşii au fost, într-adevăr, aruncaţi înapoi 
spre linia lor iniţială de apărare, deşi este foarte ciudat că 
pînă acum nu s-a primit nici un comunicat că aliaţii ar fi luat 
Muntele Sapun şi Mamelonul. Dar, chiar dacă redutele de pe 
aceste înălţimi nu se mai află în mîinile ruşilor, totuşi nimeni 
nu poate nega marile avantaje pe care ruşii le-au avut de pe 
urma lor. Muntele Sapun a fost menţinut de ruşi de la 23 
februarie, iar reduta Kamciatski de pe Mamelon de la 12  
martie pînă la sfîrşit. 'lunii apriHe ; n toită e eaistă perioadă, 
tranşeele aliaţilor s-au aflat fie sub un foc de anfiladă, fie 
sub focul frontal concentrat al b ateriilor ruse, în timp ce cheia 
întregii poziţii - gorganul Malahov - a fost în întregime 
apărată de ruşi în decursul celor 15 zile cit a durat canonada. 
După •Ce ruşii au ştiut să folosească .cu atîta suoces aceste 
înălţimi, ei şi-au putJt permite să le cedeze. 

Nu este nevoie să descriem aici numeroasele atacuri de 
noapte în urma cărora aliaţii au pus stăpînire pe şanţurile  de 
tragere şi pe contraaproşele ruşilor şi nici incursiunil e în
treprinse de aceştia pentru a le recuceri de la aliaţi. Asemenea 
operaţii nu prezintă interes din punct de vedere tactic decît 
pentru cei care cunosc personal regiunea, deoarece ele depind, 
de cele maJi lte oi , de inventivit>ea, de îndrăzneala şi de 
tenacitatea ofiţerilor inferiori şi a soldaţilor. Aceste calităţi, 
anglo-francezii le au în mai mare măsură decît ruşii, şi, de 
aceea, în unele locuri ei au reuşit să-şi creeze puncte de 
sprijin în imediata apropiere a fortificaţiilor ruse. In unele 
locuri, distanţa dintre adversari s-a redus pînă la o arun
cătură de grenadă de mină, adică aliaţii se află la 20-30 de 
iarzi de şanţul acoperit al ruşilor, sau la 40-60 de iarzi de 
valul principal. Ruşii susţin că asediatorii se află la o distanţă 

cezilor s-a numit pînă acum bastionul Catargului - bastion du Mâl. 
Aflăm acum că francezii au obţinut mari succese în acţiunile împotriva 
bastionului central, apoi împotriva bastionului nr. 4. Totuşi, comparînd 
atent aceste relatări cu cele anterioare şi, în special, cu cle ale ruşilor, 
vedem că este vorba tot de vechiul nostru cunoscut, bastionul Catargului, 
dar sub o altă denumire. Acest fel de mistificare este absolut tendenţios 
şi totodată, într-o anumită măsură, «providenţial» .  

Dar, dacă telegraful n-a fost publicului de nici un folos, el a produs, 
fără îndoială, o oarecare însufleţire în tabăra aliaţilor. Fără doar şi 
poate că primele telegrame primite de Canrobert conţineau indicaţia 
strictă de a acţiona mai hotărît şi de a dobîndi cu orice mijloace anumite 
succese. Intr-un comunicat neoficial se afirmă că toate lucrările de apă
rare înaintate - Selenghinski, Volînski şi Kamciatski -, precum şi şan
ţurile de tragere situate pe întreaga linie din faţa lor, au fost părăsite 
de ruşi•. - Nota red. 
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de 30 de stînjeni, adică 60 de iarzi de acest val. Aşa se pre
zintă situaţia mai ales în faţa bastionului Catargului, a Bas
tionului central şi a Redanului, unde adînciturile terenului 
formează spaţii moarte, în aşa fel sitJate, incit şii nu au 
posibilitatea în mod practic să dea tunurilor lor o asemenea 
înclinare care să permită să le lovească executînd trageri 
indirecte. Deoarece focul artileriei ruse nu a fost neutralizat, 
menţinerea legăturii cu aceste adîncituri şi transformarea 
lor într-un întreg sistem de tranşee prezintă o mare dificul
tate, şi aliaţii IOT simţi foarte serios foU1 de Tlanc l •ruşilor. 
Intr-adevăr, este greu de închipuit că, atîta timp cit bateriile 
aliaţHor se l.ă la 400-500 de irzi în spatle tranşeelor îna
in1tte, aJhaţii ot ra să pre po�ţii atît de expuse îm
potriva unor incursiuni întreprinse pe neaşteptate şi cu forţe 
suficiente ; şi . după bombardamentul nereuşit - cum se re
cunoaşte acum - va fi nevoie de un oarecare timp pînă cînd 
vor putea fi puse în acţiune noi baterii mai înaintate. 

Inaintarea neaşteptată a aliaţilor pînă aproape de forti
ficaţiile ruşilor, oricît s-ar deosebi în aparenţă de încetineala 
şi nehotărîrea lor anterioară, este în realitate un fenomen de 
acelaşi ordin. In executarea acestui asediu nu s-a respectat 
nici un sistem, nici o consecvenţă fermă ; şi, întrucît orice 
asediu este în esenţă o operaţie strict succesivă, în care după 
fiecare pas cîştigat, pentru ca acesta să nu fie inutil, trebuie 
să se obţină imediat un nou avantaj, este absolut evident că 
aliaţii au întreprins acest asediu după cel mai prost din pla
nurile posibile. In pofida dezamăgirii generalilor aliaţi, cînd 
au văzut pentru prima oară cum se prezintă raionul în care 
urmau să se desfăşoare acţiunile de luptă, în pofida erorilor 
comise toamna trecută în timpul aşa-zisului prim asediu, 
aliaţii ar fi putut totuşi obţine succese mai mari. Vom face 
complet abstracţie de Cartierul de nord al oraşului, cum au 
făcut şi generalii aliaţi. Ei erau ferm hotărî ţi să atace numai 
Cartierul de sud al oraşului, riscînd astfel să se  pomenească 
într-un oraş dominat de o fortăreaţă inaccesibilă lor. In le
gătură cu aceasta există două posibilităţi : fie că generalii 
aliaţi s-au considerat suficient de tari pentru a cuceri Car
tierul de sud, şi, în acest caz, trebuie să recunoască acum că 
au făcut o greşeală de neiertat, fie că s-au simţit prea slabi, 
şi atunci de ce nu şi-au asigurat întăriri ? Acum nu se mai 
poate nega faptul că în acest asediu „memorabil şi fără pre
cedent" s-a făcut o greşeală după alta. Se pare că lipsurile 
îndurate în timpul iernii au dat naştere unei indolenţe, apatii 
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şi moleşeli de nebiruit atît în rîndurile armatei cit şi printre 
generali. Cînd, în februarie, ruşii au trecut cu îndrăzneală 
dincolo de limitele întăriturilor lor şi au creat noi linii de 
apărare mai înaintate, aceasta ar fi trebuit să constituie pentru 
aliaţi un imbold suficient pentru a-i sili să-şi mobilizeze for
ţele ; Canrobert însă nu s-a priceput să folosească acest aver
tisment serios decit pentru a le tăia zuavilor avîntul, trimi
ţîndu-i la un atac de nereuşita căruia era convins dinainte. 
Lucrările de realizare a şanţurilor au fost reluate, dar mai 
curînd în scopul creării unor căi acoperite pentru coloanele 
de asalt decit pentru a împinge bateriile mai aproape de ina
mic. Sînt deja 6 luni de cînd aliaţii se află în faţa fortăreţei, 
şi totuşi fiecare acţiune a lor dovedeşte că n-au avut un plan 
precis şi că punctul pentru atacul general nu a fost fixat ; 
dimpotrivă, vechea idee fixă de a cuceri Sevastopolul prin
tr-un coup de main * le stăpîneşte încă minţile, împiedicind 
realizarea fiecărei propuneri rezonabile, zădărnicind fiecare 
încercare de înaintare succesivă. Puţinul înfăptuit de aliaţi 
a fost făcut într-un timp de trei ori mai îndelungat decit 
necesită operaţiile unui asediu după toate regulile artei, iar 
pe de altă parte, inconsecvenţa acţiunilor şi lipsa unui plan 
general nu le dădea nici măcar certitudinea succesului, pro
prie unor asemenea operaţii. 

Se puneau toate speranţele în focul de artilerie deschis 
nu de mult. Aceasta a fost scuza principală pentru toate 
tergiversările şi completa inactivitate. Deşi este greu de 
spus ce anume se aştepta de la acest mare eveniment - de 
la bateriile care se aflau la distanţa de 600-1 OOO de iarzi de 
obiectivele lor -, focul a fost, în cele din urmă, deschis . In 
primele două-trei zile s-au tras din fiecare tun cite 150 de 
lovituri, apoi 120, apoi 80, 50 şi, în sfîrşit, 30 de lovituri, 
după aceea bombardamentul a fost întrerupt. Rezultatul a 
fost aproape imperceptibil dacă facem abstracţie de tunurile 
scoase din uz şi de depozitele de muniţii golite ale aliaţilor. 
5 zile de bombardament maxim ar fi pricinuit ruşilor mai 
multe pierderi şi ar fi dat aliaţilor mai multe şanse de succes 
decit 15 zile de foc de artilerie început cu mare intensitate, 
dar slăbit imediat. Fără muniţii şi cu tunuri scoase din uz ar 
fi putut oare aliaţii să tragă foloase de pe urma acestor avan
taj e ? Nu mai mult decit acum ; în schimb, ruşii, dat fiind 
că focul a slăbit şi că asupra lor a încetat să mai cadă o 

* - lovitură îndrăzneaţă. - Nota trad. 
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grindină de 50 OOO de proiectile pe zi, ca în primele 5 zile, 
se află im într�o situaţie milt mai bună decît ar fi putut 
fi. Prelungirea bombardamentului prin reducerea intensităţii 
lui este o abatere atît de mare şi de inexplicabilă de la 
toate regulile militare, încît nu putea fi determinată dec:ît de 
raţiuni cu caracter politic. Cînd primele două zile de foc de 
artilerie au spulberat speranţele aliaţilor, necesitatea de a 
menţine aparenţa unui bombardament în timpul lucrărilor 
Conferinţei de la Viena le-a impus această risipă inutilă de 
muniţii. 

Bombardamentul încetează, şedinţele Conferinţei de la 
Viena se întrerup, se stabileşte legătura telegrafică. Tabloul 
se schimbă dintr-o dată. Din Paris sosesc ordine să se acţio
neze rapid şi hotărît. Se renunţă la sistemul anterior de 
atac ; bubuitul steril al artileriei cedează locul asalturilor 
parţiale, cuceririi poziţiilor cu ajutorul exploziilor de mine, 
schimburilor de focuri şi atacurilor la baionetă. Sînt cîştigate 
şi chiar păstrate noi puncte înaintate, în pofida unei prime 
inc'siuni a asediaţilor. Dr, dacă nu se va recunoaşte necesi
tatea de a se amplasa baterii în imediata apropiere a liniilor 
ruse, împiedicîndu-i pe asediaţi să se menţină pe aceste linii, 
înseamnă că nu s-a realizat nimic. Poziţiile înaintate nu pot fi 
menţinute fără pierderi mari suferite zilnic, fără încăierări la 
intervale regulate şi cu rezultate îndoielnice şi schimbătoare. 
Să admitem chiar că s-ar amplasa asemenea baterii pe a doua 
şi a treia paralelă şi că, pentru punerea lor în funcţiune, ar 
trebui mai întîi să fie scoşi ruşii din şanţurile lor de tragere 
- cit timp va mai trece oare pînă cînd aceste noi baterii vor 
fi asigurate cu o cantitate suficientă de tunuri pentru a răs
punde cu succes la focul ruşilor, care, după cum au arătat 
ultimele două bombardamente, nu este mai slab decît cel al 
liaţilor ? Cu cit bateriile sînt nplas ate mai aproape de 
lucrările întărite ale inamicului, cu atît mai eficace este focul 
încrucişat care poate fi concentrat asupr� lor şi cu atît mai 
limitat devine spaţiul pentru amplasarea tunurilor ; cu alte 
cuvinte, focul ofensivei şi cel al defensivei ajung să se echi
libreze, afară de cazul că acesta din urmă a fost în prealabil 
redus la tăcere de focul unor baterii mai depărtate, ceea ce, 
în cazul de faţă, nu s-a întîmplat. 

Cum de au reuşit ruşii să se împotrivească cu atîta succes 
atacurilor aliaţilor ? In primul rînd, datorită greşelilor şi şo
văielii aliaţilor înşişi ; în al doilea rînd, datorită vitejiei gar
nizoanei şi priceperii comandantului trupelor de geniu, colo-
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nelul Tolleben ; în al treilea rînd, datoită tăriei naturale a 
poziţiei lor însăşi. Căci trebuie să recunoaştem că poziţia 
este, într-adevăr, atît de solidă cum rar se întîlneşte. Pe hăr
ţile proaste, singurele accesibile pînă de curînd, Sevastopolul 
este aşezat la poalele unei pante, fiind dominat din spate de 
nişte înălţimi ; dar, după cum arată ultimele hărţi noi şi mai 
bune, oraşul este situat pe cîteva dealuri răzleţe de formă 
rotundă, despărţite de platou prin văi ; aceste dealuri domină 
efectiv în aceeaşi măsură atît oraşul cît şi platoul. Specificul 
terenului pare să explice pe deplin de ce aliaţii nu s-au hotărît 
să pornească la asalt împotriva fortăreţei în septembrie tre
cut ; aceasta i-a influenţat, probabil, atît de puternic pe ge
neralii aliaţi, încît nici n-au încercat măcar să-l silească pe 
inamic să arate de ce forţe dispune pentru apărare. Coman
dantul trupelor de geniu ruse a folosit la maximum aceste 
avantaje naturale. Pe toate povîrnişurile Sevastopolului, care 
dădeau spre platou, au fost amplasate cîte două şi chiar trei 
rînduri de baterii, una mai sus de cealaltă, ceea ce a dublat 
şi a triplat forţa apărării. Asemenea baterii au fost amplasate 
şi la fortificaţiile altor oraşe (de pildă pe povînişul lui Mont 
Valerien din Paris) , dar, în general, geniştii nu s înt de acord 
cu ele, denumindu-le capcane. Ele reprezintă, într-adevăr, un 
obiectiv mare pentru asediatori ; în ca'z că se greşeşte ţinta, 
pToiecilrul nimereşte în bateria siituată mi jos lU mai sus 
decît cea în care s-a tras, şi de aceea apărarea va avea întot
deauna de suferit pierderi mai mari. Dar acolo unde fortăreaţa 
nu e nici măcar încercuită, ca la Sevastopol, asemenea pier
deri nu înseamnă nimic în comparaţie cu forţa uriaşă pe care 
aceste baterii o dau focului apărării. Credem că după asediul 
Sevastopolului vor fi foarte puţine plîngeri împotriva acestor 
capcane. La apărarea fortăreţelor de prim rang, în care există 
o mare cantitate de muniţii şi care sînt greu de asediat, folo
sirea lr prentă mai avntaje dacă :renul �e pemite. In 
afară de aceste capcane, ruşii s-au abătut şi în alte privinţe 
de la regulile uzuale ale practicii geniste. Potrivit vechiului 
sistem de fortificaţii prevăzute cu bastioane, 15 sau chiar 17  
bastioane în jurul fortăreţei erau insuficiente : ele nu  ar fi 
asigurat apărarea. In loc de aceasta, acum există doar 6 
bastioane pe înălţimile dominante, curtinele care le unesc 
formînd o linie frîntă care permite deschiderea unui foc de 
flanc independent de cel al bastioanelor, în timp ce tunurile 
grele amplasate pe ieşindurile acestei linii ţin sub foc întregul 
teren din faţa lor. Aceste curtine sînt prevăzute pe aproape 
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toată întinderea lor cu tunuri, ceea ce constituie, de aseme
nea, o inovaţie, întrucît în fortificaţiile obişnuite prevăzute cu 
bastioane curtinele nu au decît unul sau două tunuri pentru 
scopuri speciale şi tot tirul de apărare este lăsat pe seama 
bastioanelor şi lunetelor *. Fără a intra în alte amănunte teh
nice, din cele spuse mai sus rezultă că ruşii au folosit la ma
ximum mijloacele lor, şi chiar dacă aliaţii vor reuşi să ia bas
tionul Catargului sau cel de pe gorganul Malahov, ei se vor 
lovi, fără îndoială, de o a doua şi o a treia linie de apărare, 
pentru cucerirea cărora vor trebui să facă apel la întreaga lor 
abilitate şi iscusinţă. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 8 mai 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 401 din 28 mai 1855 
şi în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 217 din 1 1  mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune•, 
confruntat cu textul apărut 
în „Neue Oder-Zeitung• 

Tradus din limba engleză 

* - redută cu spatele descoperit. - Nota lrad. 
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Pianori. -
Nemulţumiri stîrnite de Austria 

Londra, 9 mai. „Morning Chronicle" ,  „Advertiser", „Daily 
News " şi alte ziare îşi încheie toate filipicile lor împotriva 
asasinului Pianori cu reproşuri destul de timide la adresa 
unuia dintre numerele ziarului „Moniteur".  In acest număr 
s-a publicat actul de acuzare împotriva lui Pianori împreună 
cu decretul prin care se dispunea să i se plătească lui Can
tiJlon, fost subofiţer francez care acum zace la Bruxelles ca 
o marfă fră căute, ci 10 OOO de f1and lăsaţi prin lgat de 
Napoleon drept recompensă pentru atentatul împotriva lui 
Wellington. „Chronicle",  de obicei atît de serios, se umileşte 
şi dă din colţ în colţ în modul cel mai caraghios. Se pare că 
Napoleon al III-lea, presupune ziarul, nu ştie nimic despre 
acest omagiu ciudat şi atît de lipsit de tact în momentul de 
faţă adus lui Napoleon I. Nmele lui „Cantillon" trebuie să se 
fi strecurat în coloanele neîntinate ale lui „Moniteur• din
tr-un lapsus pennae *. Sau se prea poate ca un funcţionar in
ferior prea zelos să-i fi acordat din proprie inţiativă lui Can
tillon 1 0  OOO de franci etc. Se vede treaba că respectabilul 
„Chronicle" îşi închipuie că birocraţia franceză este aidoma 
ceei din Anglia, unde, după cum reiese din ultimele cercetări 
întreprinse de Comisia parlamentară de anchetă, un funcţionar 
inferior din Board of Ordnance ** poate comanda din pro
prie iniţiativă şi fără ştirea superiorului său un anumit fel de 
rachete în valoare de mii de lire sterline şi unde, cum declară 
Palmers.on în Camera comunelor, documente diplomatice pot 
fi prezentate parlamentului cu întîrziere de săptămîni pentru 
că „persoana" însărcinată în cadrul ministeruli de externe u 
traducerea acestor documente are guturai sau suferă de reu
matism. 

* - greşeală. - Nota trad. 
** - directia artileriei. - Nota trad. 
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De cîteva zile, presa londoneză renunţă la ridicarea în slăvi 
a Austriei şi îşi pregăteşte cititorii pentru o schimbare ra
dicală a cursului, pentru un limbaj diametral opus pe care 
îl vor întîlni în coloanele ei. Ca de obicei, „our own corres
pondents " * trebuie să spargă gheaţa. Astfel, „Moming Chro
nicle" publică următoarea ştire din Berlin : 

„Guvenul prusian nu poate fi învinuit de nici un act concret de 
înşelăciune sau de nerespectarea cuvîntului dat. Dacă guvernele puteri
lor occidentale au fost induse în eroare, de vină nu sînt decît ele sau cei 
c.rara le revine sarcina de a le deschide ochii. Se poate spune însă ace
laşi lucru despre Austria ? A fost oare comportarea ei tot atît de făţişă 
ca cea a Prusiei ? Aceasta din urmă a prejudiciat cit i-a stat în putinţă, 
direct şi  pe faţă, puterile occidentale. Prusia ne batjocoreşte şi rîde de 
noi fără jenă şi reticenţe. Austria însă a cochetat cu Anglia şi Franţa 
timp de 20 de luni şi pe ascuns şi-a bătut joc de noi, ne-a insuflat spe
ranţe zadanice, folosind căi oficiale şi particulare, ne-a atras în diferite 
comisii, ne-a dat cele mai categorice asigurări ; iar acum, aşa cum au 
prezis de mult cei care nu erau orbiţi de o încredere excesivă, este gata 
să ne părăsească în cazul cînd nu vom accepta condiţiile de pace, care 
sînt cit se poate de avantajoase pentru Rusia şi absolut inacceptabile 
pentu Franţa şi Anglia. Intr-adevăr I După ce Austria i-a servit Rusiei 
drept pavăză la Prut şi i-a dat posibilitatea lui Gorceakov să-şi mute 
aproape toate trupele din Basarabia în Crimeea, ea insistă acum asupra unei 
păci care să nu schimbe lucrurile cu nimic. Dacă aceasta este tot ce 
putem aştepta de la prietenia noastră cu Austria, atunci cu cit masca va 
i aruncată mai repede, cu atît mai bine". 

Pe de altă parte, „Times" publică următoarea ştire din 
Viena : 

„Baronul Hess, comandantul corpurilor de armată 3 şi 4, a întocmit 
de curînd un memorandum pe care l-a înmînat suveranului său şi în care 
arată că în actualele împrejurări nu ar i indicat pentru Austria să 
declare război Rusiei. Mi se va imputa, poate, că ating în mod atît de făţiş 
o problemă atît de delicată ; după părerea mea însă, înseamnă să faci un 
serviciu Angliei şi Franţei spunîndu-le că trebuie să conteze doar pe 
propriile lor forţe şi că nu se prea pot aştepta la ajutor din partea 
Astriei. Dacă Austria ar fi reuşit să convingă Prusia şi  Confederaţia 
germană să-i acopere flancul stîng cu o armată de 1 00 OOO de oameni, 
ea, în pofida tuturor piedicilor, s-ar fi obligat de mult, probabil, să por
nească ofensiva împotriva Rusiei. Nu se cunosc argumentele invocate de 
baronul Hess în memorandum, dar austriecii, adepţi ai orientării ruse şi 
întotdeauna cei mai bine informaţi în asemenea treburi, susţin că aceste 
argumente se reduc aproximativ la următoarele : puterile occidentale au 
demonstrat cu toată evidenţa că, pentru a putea ţine piept ruşilor în 
Crimeea, trebuie să pună în acţiune toate forţele lor, precum şi ale Tur
ciei. De aceea ar fi cu totul deplasat din partea Austriei dacă s-ar angaja 
într-un război împotriva Rusiei fără a putea conta pe sprijinul Confede
raţiei germane. Este îndeobşte cunoscut că Rusia are în Polonia o ar-

* - „propriii noştri corespondenţi". - Nola !rad. 
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mată de 250 OOO de oameni, incluzînd corpurile de gardă şi grenadiri ; 
şi, întrucît această armată este dispusă aici, în regiunea unde sînt situate 
7 dintre cele mai puternice forturi ale imperiului rus, numai forţe de 
luptă cel puţin de două ori mai numeroase ar putea repurta un succes 
asupra armatei ruseşti. De asemenea, trebuie să nu se scape din vedere 
faptul că finanţele Austriei sînt zdruncinate ; că Franţa este în imposi
bilitate de a pune la dispoziţia Austriei o armată de 100 OOO de oameni ; 
că guvernul englez s-a dovedit cu totul neputincios ; că nu se poate 
conta pe sprij inul Prusiei etc. Săptămîna trecută, la toate acestea s-a mai 
adăugat un nou argument - deşertăciunea tuturor lucrurilor, în general, 
şi vicisitudinile vieţii omului, în special, precum şi dilema în care s-ar 
afla Austria dacă i s-ar întîmpla ceva lui Ludovic-Napoleon în timpul 
în care ea s-ar afla în r.zboi cu Rusia•. 

Scris de K. Marx la 9 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 219 din 12 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Campania din Crimeea m 

Londra, 1 1  mai. Nerăbdarea de care a fost cuprinsă armata 
franceză a silit pe Canrobert să dea în vileag planul de ope
raţii al aliaţilor. In Crimeea trebuie trimisă o armată de re
zervă cu n efeciv de 25 OOO de oameni ; ea va fi urmată de 
încă 30 00040 OOO de francezi şi piemontezi. Indată după 
sosirea armatei de rezervă, francezii vor porni campania, vor 
trece rîul Cernaia, vor ataca pe ruşi oriunde îi vor întîlni, vor 
încerca să  facă j oncţiunea cu trupele lui Omer-paşa undeva 
în apropiere de Alma şi Kacea, iar apoi vor acţiona potrivit 
împrejurărilor. In acest timp, flota va trebui să pornească un 
atac asupra oraşelor Kaffa şi Kerci, şi, dacă va reuşi să pună 
stăpînire pe aceste oraşe, să le menţină ca eventuali pivots, 
sau ca puncte de sprijin pentru armata de operaţii de cîmp. 
Şi, într-adevăr, acesta este singurul plan care ar putea permite 
aliaţilor să încheie victorios campania din Crimeea. Dar pen
tru asemenea acţiuni în cîmp deschis aliaţii trebuie să aibă o 
superioritate uumerică covîrşitoare. FJră o astfel de suprio
ritate ei nu vor putea sconta . succes hotărîtor în cionirea 
cu armata de observaţie a ruşilor. Or, care este în momentul 
de faţă raportul de forţe dintre părţile beligerante ? 

Francezii au în Crimeea 9 divizii de infanterie şi o brigadă 
de cavalerie (Chasseurs d'Afrique *) . Fiecare divizie avînd un 
efectiv de 7 OOO de oameni, aceasta ar reprezenta în total 
63 OOO de infanterişti şi 1 500 de cavalerişti. Englezii au 5 di
vizii de infanterie cu un efectiv nu mai mare de 6 OOO de oa
meni fiecare şi o divizie de cavalerie cu un efectiv de 2 OOO 
de oameni. In afară de aceasta, în Crimeea se află o divizie 
de infanterie turcă, numărînd circa 6 OOO de oameni. Acestora 
urmează să li se adauge armata de rezervă franceză, din care, 

* - vinători africani. - Nota trad. 

1 7* 



232 Friedrich Engels 

la termenul stabilit le Canrobert pentru începerea campaniei, 
nu vor putea fi trimise în Crimeea mai mult de 20 OOO de baio
nete, incluzînd aici şi pe cei 4 OOO de piemontezi debarcaţi la 
3 mai. In total, forţele aliaţilor aflate la Sevastopol pot fi eva
luate în următoarele cifre : 

Infanteria franceză 
engleză 
turcă 

Total . . infanteri_ 

83 OOO, cavaleria 1 500 
30 OOO, „ 2 OOO 

6 OOO, 11 
1 19 OOO, cavalerie 3 500 

Nu se cunoaşte prea bine efectivul armatei franceze de 
rezervă aflate la Constantinopol. De aceea nu ştim dacă în mo
mentul de faţă mai pot fi trimise în Crimeea şi alte forţe de 
cavalerie. Pînă la începerea campaniei, aliaţii vor putea mări 
efectivul cavaleriei cu cel mult 2 OOO de oameni, aşa încit efec
til ei total a cnşte pînă la 5 500 de oameni. Pentru con
tinuarea asediului e nevoie de cel puţin tot atîtea trupe cite 
sînt angajate în momentul de faţă pentru îndeplinirea acestei 
misiuni, adică de 46 OOO de oameni (4 divizii franceze a cite 
7 OOO de oameni şi 3 divizii engleze a cite 6 OOO) . La aceştia 
trebuie adăugaţi marinarii şi trupele care apără Balaklava şi 
linia de fortificaţii pînă la Inkerman, fonînd, totodată, 'ezer
vele armatei asediatoare. Ele numără cel puţin 12 OOO de oa
meni, incluzînd aici şi pe cei 6 OOO de turci amintiţi mai sus. 
Socotind că marinarii şi soldaţii din infanteria marină numără 
4 OOO de oameni, trebuie să scădem din numărul total de 
1 1 9  OOO de oameni 54 OOO, aşa încit pentru acţiunile în cîmp 
deschis rămîn 65 OOO de infanterişi şi 5 500 de cavalarişti, în 
total ceva mai mult de 70 OOO de oameni. In afară de aceasta, 
trebuie să punem la socoteală şi corpul de armată al lui 
Omer-paşa de 11a Eupatoria, care numără aproximativ 35 OOO 
de infanterişti şi 3 000-4 OOO de cavalerişti. Din acest număr, 
1 5  OOO de oameni trebuie să fie lăsaţi ca garnizoană a fortă
reţei, aşa încit Omer-paşa ar putea să pornească, probabil, în 
campanie cu 20 OOO de infanterişti şi 4 OOO de cavalerişti, în 
total 24 OOO de oameni. 

Aşadar, totalul trupelor care vor putea fi folosite pentru 
acfiuni în cimp deschis în cadrul celor două armate indepen
dente ale aliaţilor este : 

Infanterie Cavalerie Nr. total 
Armata de la Sevastopol 65 OOO 5 500 70 500 
Armata de Ia Eupatoria . 20 OOO 4 OOO 24 OOO �������-

85 OOO 9 500 94 500 
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Dacă luăm cifrele cele mai mici, prezentate chiar de ruşi, 
referitoare la efectivul trupelor lor aflate în prezent în Cri
meea, obţinem 120 OOO de infanterişti şi 20 OOO de cavalerişti. 
Din aceştia trebuie să scădem 50 OOO de oameni, necesari pen
tru apărarea Sevastopolului, dintre care 26 OOO pentru Cartie
rul de sud şi 24 OOO pentru Fortul de nord şi pentru tabăra 
fortificată. Pentru acţiunile în cîmp deschis rămîn 70 OOO de 
infanterişti şi 20 OOO de cavalerişti. Efectivul artileriei de cîmp 
nu poate fi stabilit nici măcar cu aproximaţie. Ţinînd seama 
însă de dificultăţile pe care le întîmpină aliaţii în ceea ce pri
veşte asigurarea armatei lor cu cai, precum şi de marele 
număr de tunuri care însoţesc în permanenţă armata rusă, nu 
ne mai putem îndoi de superioritatea ruşilor în ceea ce pri
veşte artileria. Superioritatea ruşilor în ceea ce priveşte ca
valeria este tot atît de evidentă. In ceea ce priveşte infanteria, 
forţele unite ale aliaţilor sînt superioare ruşilor, în schimb, 
fiecare dintre armatele lor de operaţii luată în parte este mai 
slabă din punct de vedere numeric decît cele ale ruşilor. CeJ 
mai mare avantaj al ruşilor îl prezintă însă poziţiile ocupate 
de ei. Dispuşi în triunghi între rîul Alma, Sevastopol şi Sim
ieropol, ruşii ocupă la nord, în faţa trupelor lui Omer-paşa, o 
poziţie întărită de-a lungul rîului de care am vorbit, pe care 
îl pot apăra din front cu 15 OOO de infanterişti, în timp ce o 
manevră de flanc a cavaleriei ruse ameninţă să taie comuni
caţiile turcilor cu Eupatoria. De aceea, dacă Omer-paşa se va 
hotărî să înainteze singur spre rîul Alma, el nu va putea să-J 
treacă în nici un caz atîta timp cit anglo-francezii nu-i vor 
împinge pe ruşi spre Simferopol, silindu-i astfel să cedeze 
poziţiile de pe Alma. In acest caz, ambele aceste armate ar 
putea realiza joncţiunea. lnaintarea armatelor anglo-franceze 
este, aşadar, condiţia esenţială a succesului în ansamblu. Dar 
se pare că aliaţii nu pot întreprinde această înaintare decît 
pe drumul care duce spre satul Mackenzie. Drumul spre Alm> 
-şi Snferopol este apărat de o linie de fortificaţii dublă, din 
care una trece peste o culme muntoasă care se înalţă dincolo 
de rîul Cernaia, iar cealaltă - pe versantul de nord al unei 
trecăo. care coboară din munţi în aropiere de satul Mac
keie pînă ia oapătJl golfuli Sevastopol. Această a doua 
linie de fortificaţii, şi cea principală, cu o întindere totală de 
aproximativ două mile engleze, este, după cum se spune, 
foarte bine întărită şi aici vor trebui să dea aliaţii prima 
bătălie hotărîtoare, b&tălie de al cărei rezultat depinde dacă 
.ei vor rămîne blocaţi în Chersonesul Heraclian sau vor reuşi 
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să pătrundă în adîncul peninsulei. Frontul îngust pe care tre
buie să acţioneze aliaţii constituie un avantaj pentru ruşi. 
Dacă ruşii vor suferi aici o înfrîngere şi poziţiile lor vor fi 
cucerite, nu le va mai rămîne altceva de făcut decît să se re
tragă spre Belbek şi să menţină această linie împotriva alia
ţilor, ameninţînd în acelaşi timp pe turci la Alma cu forţele 
unui detaşament special destinat acestui scop. Chiar dacă ruşii 
vor suferi aici o înfrîngere, totuşi superioritatea lor în cava
lerie şi mijloacele de transport mizerabile ale .iaţHor, care 
nu permit acestora să se instaleze la o distanţă prea mare de 
ţărm, le vor da ruşilor posibilitatea să iasă din raza de ac
ţiune a aliaţilor. Linia pe care s-ar putea retrage ei ar fi o pre
lungire a aripii lor stîngi, care prezintă totuşi o poziţie extrem 
de neavantajoasă. Este însă foarte posibil ca ruşii să încerce 
de la bun început să imobilizeze pe aliaţi pe rîul Cernaia, 
aruneîndu-şi, totodată, forţele principale împotriva lui Omer
paşa, pentru a-l încercui şi a-l nimici cu ajutorul cavaleriei , 
iar apoi să-şi întoarcă toate forţele împotriva �nglo-francezilor. 

Scris de F. Engels la 
aproximativ 1 1  mai 1855 

Publicat ca articol de fond 
în „Neue Oler-Zeitung" 
nr. 221 din 14 mai 1855 şi în 
ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 402 din 29 mai 1 355 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Neue Oder-Zeitung·, 

confruntat cu textul apărut 
în ziarul „New York Daily Tribune" 

Tradus din limba germană 
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„Morning Post" împotriva Prusiei. 
higii şi toryi 

Londra, 1 4  mai. „Morning Post" ,  ziarul particular al lui 
Palmerston, publică astăzi un articol fulminant împotriva 
Prusiei, în care se spune, printre altele : 

„In aprilie 1 854, printr-o hotărîre a Consiliului secret, s-a permis să 
se importe în Regatul Unit produse ruseşti cu vapoare neutre. Prusia s-a 
folosit cu o rapiditate uimitoare de această permisiune. Următoarele date 
statistice (luate din tabelele oficiale prezentate parlamentului) arată can
tităţile de seu, cînepă şi in importate din ţara mai sus menţionată in 
1854 comparativ cu 1853. Plusul de mărfuri importate în 1 854 arată lim
pede cantitatea de produse ruseşti care au luat drumul pieţei britanice 
prin Memel şi Danzig, în pofida blocadei riguroase instituite de noi 
asupra porturilor ruseşti din Marea Baltică. Din Prusia s-au importat în 
Regatul Unit : 

Seu . 
Cînepă 
In . . 
Sămînţă de in 

1853 1854 
(ln chintale) 
54 253 955 

3 447 366 220 
242 383 667 879 

57 848 1 1 6  267 

Aceste cifre indică cu prisosinţă importanţa acestei noi ramuri comer
ciale pentru Prusia. Rezultatul a fost că Rusia, în pofida blocadei instituite 
de noi, îşi poate vinde tot atît de nestingherit produsele ca şi în timp de 
pace, pe cînd noi trebuie să plătim pentru ele cu 50% mai mult sub formă 
de axe şi profituri încasata de negustorii prusieni. Trebuie să recunoaştem 
că actuala noastră politică este cu totul inconsecventă. Singurul leac ar 
fi însă nu ridicarea blocadei asupra porturilor duşmane, ci desfiinţarea, 
în măsura în care stă în puterea noastră, a comerţului pe uscat prin pose
siunile prusiene•. 

Mişcarea din Anglia împotriva aristocraţiei nu poate avea 
decît un singur rezultat direct, şi anume să aducă la cîrma 
tării partidul tory, adică partidul specific aristocrat. Altmin
teri, în mod inevitabil, mişcarea se va reduce în primul rînd 
la cîteva banalităţi de .p wig şi Ja două-trei pseudorefome 
administrative de care nici nu face să  vorbim. Ştirea că Layard 
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va prezenta o rezoluţie cu privire la „situaţia naţiunii u şi fe
lul în care a fost primită această ştire în Camera comunelor 
au provocat mitingurile organizate de City. Dar imediat după 
aceste mitinguri a urmat moţiunea prezentată de Ellenborough 
în Camera lorzilor, prin care toryi se alătură acestei noi cam
panii pentru reformă şi o folosesc ca o trambulină pentru a 
ajunge la uven. Layard însuşi ia î11locuit în moţiunea sa 
cuvintele „influenta aristocraţiei" cu „influenta familiei" , fă
cînd astfel o concesie torylor. Orice mişcare din afara parla
mntului îmbracă înăuntrul paJrlamentului forma unei gîlcevi 
între cele două fracţiuni ale clasei dominante. In mîinile 
whigilor, Liga împotriva legilor cerealelor a devenit un mijloc 
pentru a-i răsturna pe tory 146• In mîinile torylor, Asociaţia 
pentru reforma administrativă devine un mijloc pentru a-i 
răsturna pe whigi. Să nu uităm însă că, în felul acesta, fiecare 
dintre cele două fracţiuni au sacrificat o temelie după alta a 
vechiului regim, păstrînd totuşi - trebuie să adăugăm - re
gimul însuşi. Ne-am exprimat mai sus părerea că numai toryi 
pot fi siliţi să facă mari concesii, deoarece numai în timpul 
guvenării lor presiunea din afară capătă n caracter amenin
ţător, ba chiar revoluţionar *. Whigii reprezintă oligarhid 
propnu-zisă din Anglia, dominaţia cîtorva familii puternice, 
ca, de pildă, Sutherland, Bedford, Carlysle, Devonshire etc. 
Toryi reprezintă squireocracy, partidul iuncherilor, dacă vreţi, 
deşi între squire-ul englez şi iuncherul din nordul Germaniei 
există o mare deosebire. De aceea, toryi sînt păstrătorii a tot 
soiul de prejudecăţi vechi engleze cu privire la biserică şi 
stat, la protecţionism şi anticatolicism. Whigii sînt oligarhi 
luminaţi şi n-au stat niciodată în cumpănă să renunţe la pre
judcăţile care i-ar fi împiedicat să-şi exerite dreptul eredi
tar de monopol asupra funcţiilor de stat. Bunăvoinţa whigilor 
ţinea întotdeauna în chingi orice mişcare burgheză ; bună
voinţa torylor împingea întotdeauna masele populare în bra
ţele burgheziei, iar aceasta le punea la dispoziţia whigilor. In 
prezent nu mai există nici o altă deosebire între whigi şi tory 
decît aceea că ultimii reprezintă plebea, iar primii - haute 
volee-ul ** aristocraţiei. Limbajul vechi-aristocratic îl găsim 
la plebea aristocrată, iar limbajul liberal la păturile superioare 
ale aristocraţiei. Dar, de fapt, de cînd vechii tory (lordul Bo
lingbroke etc.) au părăsit scena, în fruntea partidului se află 
mereu nişte parveniţi, ca, bunăoară, Pitt, Addington, Peree-

* Vezi volumul de faţă, pag. 101. - Nota red. 
H - protipendada. - Nota trad. 
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val, Canning, Peel şi Disraeli. Homines novi * se află întot
deauna în rîndurile torylor. Cînd Derby (el însuşi un transfug 
lin tabăra whigilor) a format guvernul său, în componenţa 
acestuia n-au mai intrat, în afară de el, decît cel mult două
trei nume vechi. Toţi ceilalţi erau simpli squires, şi unul din
tre ei - literat. Whigii, în schimb, care nici o clipă n-au ezitat 
să-şi schimbe hainele şi vederile potrivit împrejurărilor mo
mentului şi 1oare în aparenţă se reînnoiau şi se metamorfozau 
ei înşişi într-una, nu aveau nevoie de oameni noi. Ei îşi puteau 
eterniza numele de familie. Dacă aruncăm o privire de ansam
blu asupra istoriei Angliei de la „glorioasa" revoluţie din 1 688 
încoace, ajungem la concluzia că toate legile îndreptate împo
triva masel01 populare, începînd cu actul care a făcut din par
lament un organ ales pe şapte ani 147 şi pînă la ultima lege cu 
privire la casele de muncă 148 şi la recentele legi cu privire la 
reglementarea muncii în fabrici, au fost iniţiate de whigi. Po
litica reacţionară a whigilor însă era întotdeauna dusă în în
ţelegere cu burghezia. Politica reacţionară a torylor era în
dreptată chiar în mai mare măsură împotriva burgheziei decît 
împotriva maselor populare. Iată de ce au căpătat whigii faima 
de liberali. 

Scris de K. Marx la 14 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 227 din 1B mai 1855 

* - Oamenii noi. - Nota trad 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Şedinţa Cmerei lorzilor 

Londra, 15 mai. Ieri după amiază, încă înainte de începerea 
şedinţei, balcoanele Camerei lorzilor erau arhipline. Se 
aştepta un spectacol interesant - discutarea moţiunii lordului 
Ellenborough şi o bătălie în toată regula între Ins şi Outs * .  
Pe lîngă aceasta, era atractiv să priveşti c u  propriii tăi ochi 
cum îşi vor juca legiuitorii ereditari rolul de cruciaţi împotriva 
aristocraţiei. Spectacolul a fost prost. Actorii n-au fost nici un 
moment în rol . Reprezentaţia a început printr-o dramă şi s-a 
încheiat printr-o farsă. In timpul simulacrului de luptă nu s-a 
creat nici măcar iluzia pe care ţi-o dă teatrul. Se vedea dintr-o 
aruncătură de ochi că nobilii luptători se străduiau nu numai 
să nu se vateme unul pe altul, dar să-şi păstreze neatinse şi 
armele. 

Atîta timp cît dezbaterile s-au limitat la critica modului 
în care a fost dus pînă acum războiul, ele au fost sub nivelul 
dezbaterilor duse în orice Debating Club *• din Londra, şi ar 
însemna o pierdere de timp inutilă să te opreşti fie şi un mi
nut asupra lor. Vrem totuşi să arătăm în cîteva cuvinte felul 
în care au jucat nobilii lorzi rolul de campioni ai reformei 
administrative, de adversari ai monopolului aristocraţiei 
asupra guvernării statului, felul în care s-au făcut ecoul mi
tingurilor organizate de City. „Omul potrivit, la locul potri
vit ! "  - a exclamat lordul Ellenborough. Şi cea mai bună do
vadă că meritului, şi numai meritului i se cuvine cununa o 
constituie faptul că el (Ellenborough) şi lordul Hardwicke se 
află în Camera lorzilor, pentru că strămoşii lor şi-au croit 
drum în Camera pairilor prin propriile lor merite. Dimpotrivă, 
aceasta ni se pare că serveşte drept exemplu de felul în care 
se poate ajunge pe toată viaţa prin meritele altora, în speţă 

• - guvern şi opoziţie. - Nota trad. 
•• - club de discuţii. - Nota trad. 
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ale strămoşilor lor, nu numai într-un post, dar chiar la demni
tatea de legiuitor al Angliei. Şi care au fost meritele datorită 
cărora Lord chief justice of the Queen's Bench *, bătrînul 
Ellenborough, şi d-l Charles York, tatăl lordului Hardwicke, 
şi-au croit drum în Camera lorzilor ? Această poveste este 
instructivă. Răposatul Ellenborough, avocat englez, apoi 
judecător, a reuşit să-şi creeze o reputaţie de Jefferies en 
miniature ** datorită unei serii de procese în legătură cu 
presa, cu diferite comploturi şi cu copoii poliţiei, procese care 
au avut loc în timpul lui Pitt şi al succesorilor acestuia. Sub 
conducerea lui Ellenborough, special jury * * *-ul din Anglia a 
căpătat o faimă cum nu au avut niciodată măcar „jures pro
bs et libres n * * ' *  din timpuJ lui Ludovic-Filip. Acestea au 
fost meritele bătrînului Ellenborough, care i-au deschis dru
mul spre Camera lorzilor. In ceea ce-l priveşte pe d-l Charles 
York, strămoşul lordului Hardwicke, acesta îl întrece pe bătrî
nul Ellenborough sub raportul meritelor. Acest Charles York, 
timp de douăzeci de ani deputat de Cambridge în parlament, 
a fost unul dintre cei aleşi de Pitt, Perceval şi Liverpool „to 
do the dirty work for them" *****.  Toate măsurile teroriste 
„loiale" din vremea aceea şi-au găsit în el un Pindar. In fie
care petiţie de protest împotriva practicii făţişe de a se vinde 
posturi în Camera comunelor, el vedea „o manevră iacobină" .  
Charles York înfiera fiecare moţiune împotriva ruşinosului 
sistem al sinecurelor, într-o vreme cînd în Anglia apăruse 
dej a pauperismul, drept un atentat la „liniştea binecuvîntată 
a sfintei noastre religii " .  Şi în ce împrejurări şi-a prăznuit 
acest Charles York înălţarea sa în Camera lorzilor ? Expediţia 
din Walcheren 149 a fost urmată în 18 10  în Anglia de eveni
mente asemănătoare cu cele provocate în 1 855 de expediţia 
din Crimeea. Lordul Porchester a propus în Camera comunelor 
să se instituie o comisie de anchetă. Charles York s-a opus 
categoric, spunînd că aceasta înseamnă conspiraţii, înseamnă 
să provoci nemulţumiri etc. Cu toate acestea, propunerea lui 
Porchester a fost adoptată. Atunci York a hotărît să răpească 
publicului posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele an
chetei, cerînd cu insistenţă, pe baza unui vechi şi absurd pri
vilegiu al parlamentului, ca publicul şi corespondenţii să pără· 

• - lordul judecător-şef al tribunalului regal. - Nola trad. 
•• - în miniatură. - Nota trad. 

••• - curţile cu juri excepţionale. - Nota trad . 
•• . - „juraţii cinstiţi şi liberi". - Nota trad. 

****• textual : să facă în lcul lor treburile murdare, trepăduş. - Nola trad. 
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sească balcoanele. Aşa s-a şi procedat. Un anume domn Gale 
Jones, preşedintele unui Debating Club din Londra, a publicat 
o înştiinţare în care se spunea că la viitoarea şedinţă a clubu
lui se va discuta problema încălcării libertăţii presei şi a le
zării grosolane a opiniei publice de către Charles York. Drept 
răspuns la aceasta, Charles York l-a citat pe Gale Jones în 
faţa Camerei comunelor, învinuindu-l de ofensă adusă unui 
membru al parlamentului şi de nesocotire a „privilegiilor 
parlamentului " ,  după care Jones, în contradicţie cu toate legile 
engleze, a fost trimis direct din şedinţa Camerei, fără a fi 
anchetat şi judecat, la închisoarea din Newgate, „pentru a fi 
ţinut acolo sub pază atîta timp cît îi va veni la socoteală 
Camerei comunelor " .  Charles York săvîrşea aceste fapte 
eroice dîndu-şi aere teribile de independenţă. El, cică, acţiona 
doar ca un cinstit „nobil de la ţară" ,  ca „prieten al regelui " ,  ca 
„antiiacobin loial " .  N-au trecut însă nici trei săptămîni de la 
interzicerea accesului în balcoanele parlamentului, la cererea 
lui York, cînd s-a aflat că el a şi prezentat guvernului Perce
val nota de plată, obţinînd pe viaţă sinecura de Teller of the 
Exchequer * (un fel de „ajutor de băgător de seamă" ) ,  cu alte 
cuvinte o prebendă pe viaţă în sumă de 2 700 I .st. anual. Pen
tru a putea primi această sinecură, Charles York trebuia să 
se prezinte în faţa alegătorilor săi din Cambridge pentru a fi 
reales. La a dunarea de alegeri el a fost primit cu fluierături, 
huiduieli, mere putrede şi ouă clocite, astfel încît s-a văzut 
nevoit s-o ia la fugă. Drept compensaţie pentru nereuşita sa, 
Perceval i-a conferit titlul de pair. Aşa s-a transformat Charles 
York în lord şi aşa, îl învaţă lordul Ellenborough pe lordul 
Palmerston, trebuie să fie recunoscute meritele într-un aparat 
de stat bine organizat. Abstracţie făcînd de aceste naive şi 
caracteristice lapsus linguae **, Ellenborough, care are o ase
mănare frapantă cu cavalerul tristei figuri "**,  păstra cu pre
dilecţie limbajul mitingurilor organizate de City. 

Amicul său Derby s-a străduit să reducă chiar şi această 
concesie pur retorică. l a dezminţit zvonuil că s-r fi aliat cu 
Layard. El, al cărui întreg talent se reduce la discreţie, îl 
învinuia pe Layard de indiscreţie. In concepţiile domnilor din 
City ar fi mult adevăr, dar ei au ajuns la concluzii prea extra
vagante ( I  !) . Un ministru trebuie să-şi caute colegi în parla
ment, şi nu numai în parlament, ci şi ln partidul din care face 

* - inspector al vistieriei statului. - Nota trad, 
** - eroare de exprimare. - Nota trad. 

1** - Don Quijotte. - Nota trad. 



Şedinţa Camerei lorzilor 241 

parte, şi nu atît în partid, cît în cercul acelor membri din parti
dul său care au influenţă în parlament. Inăuntrul acestui cerc, 
hotărîtoare este, fireşte, capacitatea, de care pînă acum ade
sea nu se ţinea seama. Greşeala, consideră Derby, trebuie 
căutată în reforma parlamentară din 1831 .  Au fost rase de pe 
faţa pămÎnului „burgurile plltrede " ,  „rotten boroughs n ,  şi t
mai de acolo proveneau bărbaţii de stat cu mintea sănătoasă 
ai Angliei. Ele au dat posibilitate unor oameni influenţi să 
promoveze în parlament şi de aici în posturi de stat tineri 
talentaţi, dar lipsiţi de mijloace. Prin urmare, chiar şi după 
părerea lordului Derby, nici o reformă administrativă nu este 
posibilă fără o reformă parlamentară, să fie însă o reformă 
parlamentară în sens invers, în sensul restaurării „burgurilor 
putrede u .  Tînguielile lui Derby par cu totul neîntemeiate dacă 
ţinem seama de faptul că 85 de locuri din Camera comunelor 
mai sînt încă deţinute de vreo 60 de mici „rotten boroughs" 
(numai în Anglia) , dintre care nici unul nu numără peste 500 
de locuitori, deşi unele trimit chiar doi deputaţi. 

Lordul Panmure, în numele guvernului, a îndreptat dez
baterile din Camera lorzilor pe linia discutării fondului proble
mei. Declamaţia dv., s-a bîlbîit el, urmăreşte să exploateze 
tărăboiul iscat în afara zidurilor parlamentului, pentru a ne 
scoate din guven şi a ne lua locurile. De ce n-a format Derby 
guvernul cu trei luni în urmă, cînd a primit însărcinarea de 
la regină ? Da, a răspuns Derby zîmbind, în urmă cu trei luni I 
In prezent lucrurile stau altfel decît acum trei luni. Acum trei 
luni lordul Palmerston era l'homme a la mode *, marele, indis
pensabilul bărbat de stat. Palmerston şi-a jucat rolul, acum e 
rîndul nostru. 

Dezbaterile din Camera lorzilor au arătat că nici una din 
părţi nu dispune de materialul din care pot fi croiţi oameni 
adevăraţi. In ceea ce priveşte Camera comunelor, Ellenborough 
a observat, pe bună dreptate, că aceasta a dat faliment, şi-a 
pierdut autoritatea şi că iniluenţa ei poliică nu mi rebuie 
căutată înăuntrul, ci în afara zidurilor parlamentului. Dez
baterile din Camera lorzilor au arătat limpede mala fides ** 
a opoziţiei aristocratice, care încearcă să escamoteze mişcarea 
burgheză şi totodată s-o folosească ca berbece împotriva gu
venului. Intr-o viitoare corespondenţă vom avea prilejul să 

* - omul zilei. - Nota trad. 
** - făţănicia, reaua-credinţă. - Nota trad. 
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dovedim şi mala fides a reformatorilor din City faţă de clasa 
muncitoare, pe care se pregătesc s-o joace la fel cum îi joacă 
pe ei opoziţia aristocratică. Aceasta ne va da posibilitatea 
să ne convingem că actuala mişcare din Anglia este de o 
natură foarte complicată şi, după cum am mai arătat, cuprinde 
două mişcări opuse şi ostile. 

Scris de K. Marx la 15 mai 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 228 din 19 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
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Londra, 16 mai. Indignarea de care a fost cuprinsă opozi
ţia burgheză atunci cînd în Camera lozilor s-a trecut la 
votarea moţiunii lui Ellenborough este un simptom de slăbi
ciune. Opoziţia burgheză ar fi trebuit, dimpotrivă, să s.rbă
torească ca o victorie respingerea acestei moţiuni. Să sileşti 
Camera lorzilor, acest for înalt al aristoc.aţiei, să declare 
în cadrul unor dezbateri publice şi solmne că este mulţumită 
de felul cum a fost dus pînă acum războil, s-o sileşti să recu
noască pe faţă că Palmerston este liderul şi reprezentantul 
ei şi 1să respingă definitiv p,înă şi dorinţe pioase de refonnă 
aministrativă şi, în gnera!, de orice reformă - puteau oare 
aştepta duşmanii aristocraţiei un rezu�Jat mai favorabil de l a  
moţiunea lui Ellenborough ? E i  trebuiau în primul rînd s ă  
înce1ce să discrediteze Camera forzilor, ultiml reazem l 
aristocraţiei engleze. Or, ei se plîng c ă  Camera lozilor nu 
s-a folosit de posibilitatea de a dobîndi o popularitate efemeră, 
nu pe seama privHegiilor ei, ci pe seama actualuli guven I 
Dică „Mong Herald n I ziarul toylor, ziarul uturor preju
decăţilor „neîntrecutei noastre constituţii 1 ,  se plînge - nu-i 
de mirare. După ce oligarhii-whigi au figurat timp de n 
secol şi jumătate oa amici ai burgheziei şi „ai progreslui 
libwal" , pentru „Moning Herld 1 este cnsolatoare pespc
tiva că acum rolurile se schimbă, toryi urmînd să fie pentru 
un 1alt secol şi jumătate reprezentanţii „ aristocratici 1 ai bur
gheziei şi ai „progresului liberal n .  „Moming Herald 1 este pe 
deplin îndreptăţit să se p1îngă. D ar opoziţia burgheză ? Şi-a 
închipuit ea oare că o demonstraţie moderată a negustorilor 
din ity va i suficientă pentru a împinge aristocraţia la si
nuidere, Ja renunţarea la putere ? Adevărrul este îsă că bur
ghezia doreşte n compromis, c ă  ea aşteaptă concesii in 
partea advesailui, pentru a putea fi ea însăşi concsivă, 
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şi că, pe cît posibil, ea doreşte să evite o luptă adevărată. 
De îndată e începe o Juptă adevărrată, în nă pătnde 
nu numai ca speotator, nu numi ca arbitru, i şi ca parte 
ligerntă, „milionul li ' cum denumsc ei clasele „de jos n .  
Acest lucru b urghezLa ar vrea să-l ei1te cu orice preţ. Un 
motiv asemănător i-a ţinut pe whigi în afaa guvenului 
între 1808 şi 1830. Ei voiau să-i scoată cu orice preţ din 
guvern pe adversarii lor, nu însă u preţul unor concesii 
reale făcute burgheziei, fără ajutorul căreia nu puteau fi s coşi 
to.ryi, şi nu u preul unei refome paTlamentare. m văzut 
modul echivoc, nepăsător, rezervat, ironiC, în care, fără a se 
angaj a la nimic, Ellenboirough şi Derby au declarat că sînt 
adepţi ai reformei administrative burgheze, dezicîndu1se tot
odată în fel şi chip de pretinşii lor aliaţi. Pe de altă parte, 
vom vedea acum cu cîtă teamă perfidă negustorii reformatori 
din City au căutat din capul locului să reiină orice opoziţie 
din p artea oartiştilor şi să-i reducă vremelnic la tăcere, pen
tu ca apoi, profitînd de zarva produsă, să-i înlăture de pe 
poziţiile cedate de ei  de bunăvoie. La dniii din City, nu mai 
puţin ca la toryi , teama şi ostiliitea faţă de pseudoaliaţi este 
mai mare decît ostilitatea faţă de pseudoadversari. Pe scurt, 
lucrurile s-au desfăşu-at în felul următor : 

Asooiaţia pentru reforma administrativă se temea de o 
opoziţie in ptea caiştilor, cre, după cum îşi va aminti 
cititorul, la două mari mitinguri, din St. Martin's-Hall şi din 
Southwark, au înfrînt Asociaţia naţională şi constituţionlă, 
silind-o să se retragă tde pe poziţia pe ore şi-a les-o. La 
26 aprilie d-l Enest Jones a fost vizitat la el acasă de d-l James 
Adand (în trecut agitator împotriva legilor ceealelor) , oe 
a venit în caitate de „trimis " 1al Asociaţiei pentu reforma ad
ministrativă şi i-a făcut cunosut că aceasta contează pe spri
jinul cartiştilor, deoarece urmăreşte desfiinţarea „legisI,aţiei 
de clasă" şi instituirea unui guvern al poporului. El l-a invitat 
pe Ernest Jones să se întîlnească a doua i cu comitetul us
menţionatei Asociaţii. Jones a declarat c ă  nu este în măsură 
să răspundă în nmile partidului c artist. De aceea se vede 
sit să �enunţe la întîlnire pînă nu va oonsulta Comitetul exe
cutiv cartist de 1a Londra 151 , cale se va înti duminica 
următoare. 

Duminică 29 aprilie, sera, Jones a adus toate acestea la 
noştinţa Comitetului cartist, •Oare l-a împutiit să con
tinue tratativele. In dimineaţa următoare Jones a aut o între
vedere cu d-l Ingraham Trnvers, conducătorl işcării orga-
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ni.ate de City, 0are, peisol, i l .. a prezentat pe d-l James 
icland oa pe ÎIlputicitul şi repezentantul partidului s ău. 
D-l I. Traves 1 .. a încredinţat pe Jones că scopul lor este for
marea nJi guven l poporului. Rezoluţiile, aşa cum au fost 
puJicate în „Times 11 1 nu reprezintă decît preliminariile ; 
mijloacile pentru atingerea acestui soop vor fi hotărîte de 
Comitetul exeoutiv care urmează să fie ales la mitingul din 

London-Tavem. Li s-a propus cartiştilor să numească, ca do
vadă a simpatiei lor pentru reforma administrativă, un orator 
care să-i repezinte la miting. La invitaţia preşedintelui mitin
-gului, acesta urma să sprijine una din rezoluţii. De asemenea, 
cartiştii 1llau să umeaică un reprezentant care, la pro
punerea Comitetului pmvi;oriu al negustoiilor din City, tre
buia să fie als, �a miingul din London-Tavem, membru 
permanent al Comitetului executiv al Asociaţiei penru re
formă. In sfîirşit s .. a convenrit, întrucît la miting se putea 
partkipa numai pe b ază de bilete, să s e  dea cartiştilor n 
număr corespunzătI' d e  blete. Jones n-a consimţit ca trata
tivele să se limiteze �a o înţelegere verbală şi i-a declarat 
d-lui Ingraha. că toate punctele menionate trebJie spe
cificate în scris şi trimise Comitetului executiv l cartişilor. 

Aşa s-a şi făcut. S'a pimit s crisoarea, care abunda în asi
gurări sllmne. Totuşi, cînd a sosit timpul repartizării bile
telor de intrare, nu s-au primit decît 12 bucăţi. La protestul 
Comitetului cartist, care a considerat aceasta ca o nerespec
tare a cuvîntului dat, s .. a iniocat pretextul că nu au fost sufi
dente bilte. Dar daică Comiteul carist wea să trimită doi 
dinre membrii lui care să stea la intrarea în London-Tavn, 
aceştia vor avea reptul să lase să intre fără bilet pe oricine 
ar voi ei. Cartiştii au dsnat pentru acest scop pe d-nii 
Slocombe şi Workman, cre au primit cuvlita împutnicire 
din p artea d-li T1avers. Pentu a înlătura orice suspiciune, 
Asociaţia pentru reforma aministiativă a trimis, chiar în ziua 
mitingului, cu cîteva ore înainte de începere, n cuier special 
cu o scisoare către J 1es, penru a-i reaminti că preşdintele 
î.l va inita să spijine a patra rezoluţie şi că în cadul mitin
.gului se va propune ca Jons, în calitate de reprezetat al 
cartiştilor, să fie ales membru în Comite.l executiv. 

Cam cu o oră înainte de ÎJceperea mitingului, o mare masă 
de oairtişti s-a adunat în faţa lui Londonffavn. De îndată ce 
poarta a fost deschisă, dor Slocombe şi Workman li s-a in
terzis să permirtă accesul cuiva în sală fără bilet de intrare. 
S-au eliberat, vrînd-nevrînd, 8 bilete pentru a obţine un 

t8 " 
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răgaz într-un moment în care presiunea din afară devenise 
îngrijorătoare. Răgazul a fost folosit pentru a introduce un 
detaşment de poliţie care stătea gata pregitit pe o stradă 
învecinată. Din acea clipă n-au mai fost 1ăsaţi să intre decît 
„negustori şi bancheri cnoscuţi " .  Omenii îmbrăcaţi în haine 
de muncitor, în cunoscuele haine de catifea, n„au fost lăsaţi 
să intre, chiar dacă aveau bilete de initre. Pentru a induce 
în eroare masele de munitori care aşteptau în stradă, uşile 
au fost brusc închise şi s-a afişat un anunţ : „Sala este arhi
plină. Nu m.i înope nimeni l " .  In realitate, atunci sala nu 
era nici pe jumătate plină şi „ gentlemenii " care soseau în 
trăsurile lor erau lăsaţi să intre pe fereastră şi printr-o uşă 
dosnică de la bucătărie. Masa de muncitori, fără sa bănuiască 
că la mijloc este 10 trădre, s.a risipit în linişte. Cu toate c. 
Enest Jones şi-a prezentat în mpul mitingului „biletul pen
tru tribună " ,  el n-a fst admis la tribună şi, fireşte, nu i 5'a 
dat nici cuvîntul. Asociaţia şiia atins două scopu1i : a pe
întîmpinat opoziţia din partea ·cartiştilor şi a putut prezenta 
masele adunate în stradă drept adepţii ei. Dar masa avea doar 
rolrul de figuranţi în stradă. 

Intr-un apel către muncitorii din Anglia, Ernest Jones 
demască toată această farsă şi, în numele cartiştilor, auncă 
Asociaţiei penru reforma admilis:ativă mănuşa 152• 

Scris de K. Marx la 16 mai 1855 
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Karl Marx 

Piaţa de bani 

Londra, 19 mai. După părerea optimiştilor din presa en
gleză, criza comercială din Angli. a luat sfîrşit, iar industria 
şi comerţul se dezvoltă din nou pe o linie ascendentă. Ceea 
ce-i face pe ei să ajungă la această concluzie consolatoare 
este îmbunătăţirea situaţiei pe pia/a de bani, şi anume : pe de 
o parte a sporit rezerva de aur din subsolurile Băncii Angliei, 
iar pe de altă parte banca a redus taxa de scont. In timp ce la 
20 ianuarie 1 855 rezerva de aur era de numai 12 162 OOO 1. st . ,  
la 12 mai 1 855 ea a crescut la 16 045 OOO 1. st., înregistrînd deci 
o creştere de 3 883 OOO 1. st. Taxa de scont care la 20 ianua
rie 1855 era de 50/o, a fost scăzută de bancă la 31 martie la 
4 1/2 , iar la 28 aprilie la 40/o. Totuşi aceşti domni au scăpat din 
vedere că acumularea aurului în subsolurile băncii şi reduce
rea taxei de scont pot avea şi o altă cauză decît prosperitatea 
economică, şi anume reversul acesteia, stagnarea afacerilor 
şi, legat de aceasta, scăderea cererii de capital. Tabelele publi
cate săptămînal de Banca Angliei dovedesc că de data aceasta 
adevărata cauză este tocmai ultima. Pentru a ajunge însă la 
această concluzie nu e bine să-ţi îndrepţi atenţia, aşa cum fac 
sus-menţionaţii optimişti, numai asupra a două rubrici din 
aceste tabele, asupra rezervei de aur şi asupra taxei de scont. 
Mai trebuie comparate alte două rubrici : a bancnotelor de 
rezervă şi a poliţelor scontate. După cum se ştie, Banca An
gliei are două departamente distincte. Issuing department (de
partamentul de emisiune) şi Banking department (departamen
tul bancar) . Primul poate fi numit monetăria Băncii Angliei. 
Toată activitatea lui se reduce la emiterea de bancnote. In 
1 844, prin actul lui Robert Peel, emisiunea de bancnote a fost 
limitată prin lege, şi anume : peste suma de 14 OOO OOO I.st., 
reprezentînd capitalul pe care i-l datora statul, Banca Angliei 
poate să emită bancnote pînă la concurenţa sumei pe care o 

18* 
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reprezintă rezerva de aur aflată în subsolurile ei. Prin urmare, 
dacă baJoa ite, de pildă, bannote a căror sumă se ridică 
la 20 OOO OOO I .st. ,  ea trebuie să aibă în subsolurile e1 
6 OOO OOO I.st. am. La acestă tipărire şi emitere de bancnote 
astfel reglemntate se reduce întreaga activitate a lui Issuing 
department al băncii . Intreaga cantitate de bancnote pe care 
le tipăreşte este predată lui Banking department, băncii pro
priu-zise, care are de-a face cu publicul, ca orice bancă de 
depuneri şi de scont, şi pune bancnote în circulaţie prin scon
tarea poliţelor, acordarea de împrumuturi garantate cu titluri 
purtătoare de dobîndă, plătirea de dividende creditorilor sta
tului, restituirea sumelor depuse etc. Această idee ingenioasă 
de a împărţi Banca Angliei în două departamente de sine stă
tătoare şi de a reglementa canitatea de bancnote care urmau 
să fie emise îi aparţine lui Robert Peel, care îşi închipma că 
în felul acesta vor fi preîntîmpinate toate viitoarele crize fi
nanciare şi că concordanţa dintre circulaţia banilor de hîrtie 
şi circulaţia banilor de metal va putea fi realizată datorită 
unei legi care acţionează în mod automat. Dar gloriosul bărbat 
de stat a pierdut din vedere faptul - nu lipsit de importanţă 
- că reglementarea preconizată de dînsul nu reglementează 
decît circulaţia dintre Issuing şi Banking department, dintre 
două secţii ale Băncii Angliei, nicidecum însă circulaţia din
tre departamentul bancar şi lumea din afară. Departamentul 
de emisiune al băncii predă departamentului bancar cantita
tea de bancnote pe care, potrivit legii, are dreptul s-o tipă
rească, de pildă, în valoare de 20 OOO OOO, dacă în seifurile ei 
se află 6 OOO OOO aur. Cit anume din aceste 20 OOO OOO intră 
efectiv în circulaţie depinde de conjunctură, de necesităţile 
işi de cererea lumii comerciale. Restul, pe care banca nu-l 
poate pune în circulaţie şi care de aceea rămîne în seifurile 
lui Banking department, figurează în situaţiile băncii ca banc
note de rezervă. 

Dacă, după cum am văzut, rezerva de aur a băncii a cres
cut de la 20 ianuarie 1855 pînă la 1 2  mai 1855 cu 3 883 OOO I.st., 
suma bancnotelor de rezervă a crescut în acest timp de la 
5 463 OOO la 9 417 OOO, adică cu 3 954 OOO 1 .st. Cu cit este mai 
mare suma bancnotelor de rezervă, adică a bancnotelor 
care rămîn în seifurile lui Banking department, cu atît 
mai mică este cantitatea bancnotelor aflate efectiv în circu
laţie. Dar din cifra indicată mai sus rezultă că, o dată cu 
acumularea aurului în subsolurile băncii, scade cantitatea de 
bancnote aflată în circulaţie. Cum se explică această restrîn-
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qere a ciiUlaţiei ? Pr şi simlu prin slăbirea ictivităţii 
economice şi scăderea nDărului tranzacţiilor comerciale. 
Justeţea acestei afirmaţli este confirmată chiar de rapoartele 
bănii, din 1oare rise că viloarea poliţelor scontate de bancă, 
care a atins la 20 ianuarie 1 855 25 282 OOO I.st., a scăzut la 
12 mai 1 855 la 23 007 OOO I .st., adică s-a micşorat cu 
2 275 OOO 1.st. Valoarea poliţelor scontate de bancă constituie 
însă cea mai sigură măsură a volumului tranzacţiilor efectuate 
le ea cu lumea comercială. Rezultatul este şi mai grăitor, dacă 
ţinem seama de faptul că la 28 aprilie banca a redus taxa de 
scont la 40/o şi în felul acesta şi-a oferit marfa ei - capita
lul - cu 200/o mai ieftin decît în ianuarie trecut. De la 
28 aprilie însă, cînd banca a redus taxa de scont, pînă la 
1 2  mai, cantitatea de bancnote emise de bancă pentru sconta
rea poliţelor a scăzut în loc să crească. Aceasta dovedeşte că 
în actuala conjunctură, chiar la o taxă de scont de 4°/o, capita
lul este prea scump pentru ca cererea de capital să fie măcar 
aceeaşi ca la începutul lunii ianuarie, cînd taxa de scont era 
de 5°/o ; aceasta dovedeşte că scăderea taxei de scont nu tre
buie atribuită unui aflux mai mare de capital, ci numai unei 
cereri mai scăzute de capital din partea întreprinderilor co
merciale şi industriale ; în sfîrşit, aceasta dovedeşte că creşte
rea rezervei metalice în subsolurile băncii reprezintă numai 
o creştere a capitalului care stă inactiv şi care în momentul 
respectiv nu poate fi valorificat. 

Scris de K. Marx la 1 9  mai 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
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Friedrich Engels 

Războiul Crimeii 

In momentul în care scriem aceste rînduri, acţiunile de 
cîmp din Crimeea, despre a căror pregătire am vorbit acum 
cîteva zile 153, de bună seamă că au început. Prin aceasta, 
războiul, în măsura în care se limitează la peninsulă, intră 
într-un stadiu de dezvoltare nou şi, probabil, hotărîtor. Sosirea 
rapidă a rezervelor piemonteze şi franceze şi, în special, 
schimbările survenite pe neaşteptate, în urma cărora Canro
bert a trecut în postul de comandant al unui singur corp, iar 
comanda supremă, deţinută pînă atunci de el, a fost încredin
ţată lui Pelissier, sînt indicii sigure că a sosit timpul ca aliaţi i  
să-şi schimbe tactica desflşurării acţiunilor de  luptă. 

Cititorul poate găsi într-unul din articolele noastre ante
rioare o descriere generală a terenului pe care urmează să 
fie deplasat teatrul acţiunilor militare, precum şi date cu pri
vire la forţele care urmează să fie angajate în luptă. Trebuie 
să amintim că principala poziţie a armatei ruse de observaţie 
care comunică cu Cartierul de nord al Sevastopolului este 
cea de pe platoul dintre Inkerman şi punctul unde drumul 
Balaklava-Simferopol se încrucişează cu lanţul de munţi care 
separă văile rîurilor Cernaia şi Belbek. Această poziţie, care 
prezintă mari avantaje naturale, ruşii au brăzdat-o în între
gime cu tranşee. Ea se întinde pe aproape patru mile, între 
capul golfului Sevastopol şi lanţul de netrecut al munţilor, şi 
ruşii vor putea concentra acolo cel puţin 50 00060 OOO de 
infanterişti şi artilerişti - număr absolut suficient pentru 
apărare. 

Pentru a ataca această poziţie frontal, ar fi nevoie de o 
superioritate numerică şi pierderile ar fi uriaşe, or, aliaţii nu 
au această superioritate şi nici nu-şi pot permite asemenea 
pierderi. Chiar dacă ar reuşi să pună mîna pe fortificaţiile 
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ruşilor, pierderile ar fi atît de mari, incit i-ar pune în impo
sibilitatea de d continua campania în mod hotărît. De aceea 
ei trebuie să încerce să scoată un număr oarecare de ruşi de 
pe această poziţie şi să găsească calea care să le permită a o 
învălui. In acest scop a fost întreprinsă expediţia misterioasă 
de la Kerci. Aproximativ 15 OOO de oameni ai trupelor aliate 
au fost îmbarcaţi pe vase, au trecut sub ochii ruşilor pe lingă 
Yalta, s-au îndreptat spre Kerci şi s-au înapoiat. Faptul că 
n-au încercat să debarce se explică, pare-se, printr-un ordin 
telegrafic primit de la Paris. In orice caz, această aşa-zisă 
demonstraţie trebuie calificată ca un eşec total : nici un gene
ral cu mintea sănătoasă nu s-ar lăsa convins să-şi fărîmiţeze 
trupele pentru a întreprinde o expediţie care să nu se încheie 
măcar cu un simulacru de bătălie. La o încercare de ofensivă 
la Kaffa, chiar dacă a fost plănuită de statul-major, se pare 
că de asemenea s-a renunţat în cele din urmă. Despre o 
deplasare a trupelor la Eupatoria cu scopul de a întreprinde 
o incursiune din acest punct nici nu poate fi vorba, deoarece 
rezervele piemonteze şi franceze ar fi imediat trimise acolo. 
Şi, întrucît nici între Balaklava şi Kaffa, nici între Sevastopol 
şi Eupatoria nu există de-a lungul coastei un alt port sau o 
radă bună, ideea de a realiza o învăluire a ruşilor dinspre 
mare se pare că a fost în cele din urmă abandonată, şi acum 
nu rămîne lecit alternativa de a realiza o învăluire a acestora 
dinspre uscat, ceea ce, după cum am mai arătat, va fi o ope
raţie extrem de dificilă. 

In afară de drumul ocupat de ruşi mai sus de Inkerman, 
mai există un singur drum larg, care duce de la Balaklava la 
Simferopol. El trece de-a lungul coastei de sud pînă la Aluşta, 
unde coteşte spre interiorul peninsulei, străbate munţii la ră
sărit de Ciatîr-Dag sau Muntele Şater, cel mai înalt vîrf din 
Crimeea, care atinge 2 800 de picioare deasupra nivelului mă
rii, şi coboară spre Simferopol prin valea rîului Salghir, cel 
mai mare rîu din Crimeea. De la Balaklava la Aluşta este o 
distanţă de 4 zile de mers, de la Aluşta la Simferopol - de 
3 zile ; cu totul aproximativ 95 de mile engleze. Dar cum nu 
există alte drumuri paralele care să permită trupelor să se 
deplaseze pe cîteva coloane, întreaga armată ar trebui să 
înainteze doar pe acest drum, într-o singură coloană extrem 
de lungă ; aceasta ar necesita cel puţin -5 zile de marş, 
într-o singură coloană desfăşurată pe o mare distanţă, Lingă 
Aluşta şi trecătoare există cîteva vechi fortificaţii, şi putem fi 
siguri că însăşi trecătoarea se va dovedi puternic întărită. In 
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loc de 7 zile , armata ar avea probabil nevoie de 12 zile pînă 
să poată străbate măcar trecătoarea Ciatîr-Dag, timp suficient 
ca ruşii să atace armata rămasă pentru continuarea asediului, 
sau să arunce o mare parte din trupele lor împotriva inamicu .. 
lui, întîmpinîndu-1 cu forţe superioare la ieşirea din defileu, în 
timp ce coloane uşor manevrabile, trimise pe potecile de la 
Kacea superioară şi Alma, l-ar lovi din flanc şi din spate. Cea 
mai mare lipsă a unei mişcări de flanc prin Aluşta ar consti
tui-o totuşi faptul că acolo aliaţii nu pot avea o bază de ope
raţii. Rada deschisă de la Aluşta exclude ideea transformării 
acestui oraş într-o bază, fie şi temporară ; p rin urmare, chiar 
înainte de a trece prin Aluşta, infanteria uşoară rusă, coborînd 
pe potecile de munte, ar putea tăia cu mult succes comunica
ţiile cu Balaklava. 

De aceea marşul prin Aluşta cu greu va putea fi întreprins. 
Riscurile ar i cu mult mai mari decît foloasele pe care le-ar 
putea aduce. Există totuşi o altă cale pentru a realiza în
văluirea ruşilor. Dacă într-un marş prin Aluşta toate avanta
jele pe care le-ar oferi aliaţilor un drum larg ar fi aproape 
reduse la zero de faptul că ruşii ar putea folosi pentru atac 
potecile de munte, nu s-ar putea oare folosi şi aliaţii de aceste 
poteci ? Aceasta ar implica însă o cu totul altă operaţie. 
Intr-un asemenea caz aliaţii ar urma să-şi dispună principala 
masă a unităţilor lor de cîmp, inclusiv trupele destinate ase
diului Cartierului de nord al Sevastopolului, direct în faţa 
taberei ruse de lingă Inkerman, silindu-l astfel pe inamic să 
ţină cea mai mare parte a trupelor sale concentrate în şanţu
rile de tragere. In acest timp, din zuavi, puşcaşii francezi, 
infanteria uşoară, puşcaşii englezi şi chiar din chasseurs 
d 'Afrique * călări, precum şi din partea disponibilă a artileriei 
de munte s-ar forma atîtea coloane cite poteci de munte duc 
de la valea Baidarului şi de pe Coasta de sud de lingă Alupka, 
la 30 de mile de Balaklava, spre văile rîurilor Belbek şi 
Kacea. După un marş de o noapte, trupele destinate să reali
zeze învăluirea flancului stîng al ruşilor ar putea ajunge prin 
valea Baidarului la Coasta de sud, unde ar ieşi din cîmpul 
vizual al inamicului. Incă un marş şi ar ajunge la Alupka. 
Deasupra Alupkăi se înalţă laţul abrupt al Munţilor Iaila, 
care formează pe versantul nordic, la aproximativ 2 OOO de 
picioare deasupra nivelului mării, un platou cu păşuni bune 
pentru oi ; platoul coboară prin rîpe stîncoase în văile înguste 
ale pîraielor Biuk Uzen şi Uzen Baş, prin confluenţa cărora 

* - vinătoi aficani. - Nota trad. 



Războiul Crimeii 253 

se formează rîul Belbek. Trei cărări duc spre acest platou din 
regiunea Alupka şi apoi în văile înguste ale celor două Uzene. 
Tot ţinutul este foarte accesibil unor trupe de infanterie, ca 
zuavii sau puşcaşii francezi, obişnuiţi cu acţiunile militare din 
Africa întreprinse în munţi în condiţii mult mai grele. Mai 
departe, din valea cursului superior al rîului Cernaia, cunos
cută şi sub denumirea de valea Baidarului, cel puţin două 
poteci duc în valea cursului superior al rîului Belbek şi, în 
sfîrşit, o potecă se desprinde din drumul Balaklava-Simfero
pol chiar în faţa trecătorii, traversează lanţul de munţi la 
3 mile sud-est de satul Mackenzie, ducind direct la flancul 
stîng al poziţiilor fortificate ale ruşilor. Oricit de greu de stră
bătut ar fi aceste poteci pentru o armată, ele trebuie să fie 
accesibile trupelor franceze uşoare din Africa. „Pe unde poate 
trece o capră va putea trece şi un om ; pe unde va trece un 
om, pe acolo va trece şi un batalion ; pe unde va trece un 
batalion vor trece, cu oarecare greutate, şi un cal-doi ; şi, 
pînă la urmă, veţi reuşi, poate, să transportaţi şi un tun de 
cimp " .  De fapt, n-ar fi de loc de mirare dacă aceste cărărui 
pe care se caţără caprele şi aceste poteci de munte marcate 
pe hartă s-ar dovedi a fi drumuri de ţară, desigur destul de 
proaste, totuşi accesibile pentru o mişcare de flanc, în care 
coloanele ar putea fi însoţite chiar şi de artilerie. In acest caz, 
o manevră de învăluire va trebui executată cu forţe mult mai 
mari, ceea ce i-ar sili curînd pe ruşi să-şi părăsească tranşeele 
chiar fără un atac frontal serios. Dar dacă aceste poteci se 
vor dovedi inaccesibile artileriei de cimp (rachetele şi obuzie
rele de munte pot trece pe oriunde) , trupele care executau 
învăluirea se vor transforma în simple detaşamente mobile, 
vor căuta pe cit posibil să scoată trupele ruseşti din văile 
cursului superior al Belbekului, vor pătrunde în valea rîului 
Kacea, ameninţînd spatele ruşilor, le vor tăia comunica
ţiile, le vor distruge coloanele de subzistenţă, vor culege 
informaţii sigure, vor efectua o serie de recunoaşteri prin 
împrejunm1, vor atrage un număr cit mai mare de trupe 
ruseşti, pînă cind drumul care prezintă cele mai puţine difi
cultăţi va i făcut practicabil pentru trecerea artileriei. In 
urma lor vor putea fi trimise apoi forţe mari, ceea ce va ame
ninţa atît de serios spatele ruşilor, incit aceştia vor fi nevoiţi 
să-şi părăsească fortificaţiile. Nu credem că infanteria şi ca
valeria uşoară, trecind prin aceşti munţi spre flancul stîng şi 
spatele ruşilor, ar putea obţine singure un asemenea rezultat, 
întrucit aceste trupe n-ar putea ameninţa în mod serios co-
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municaţiile ruşilor fără a coborî într-o regiune unde artileria 
îşi recapătă toată importanţa, asigurînd superioritatea aceluia 
dintre combatanţi care dispune de ea. Fără îndoială că, cu o 
oarecare ingeniozitate, artileria va putea însoţi coloanele de 
învăluire. La Iena 154, Napoleon a arătat ce se poate face folo
sindu-se o simplă potecă care duce şerpuind spre vîrful unui 
deal rîpos : tn 5 ore poteca a fost transformată într-un drum 
suficient de larg pentru transportarea tunurilor, prusiemi au 
fost atacaţi din flanc şi victoria de a doua zi a fost asigurată. 
Şi pe acolo pe unde poate trece o haraba, poate trece şi un 
tun de cîmp ; parte din potecile menţionate, în special cele 
care duc de la Cernaia la Belbek, par a fi asemenea drumuri 
vechi de ţară pentru harabale. 

Dar prima condiţie pentru efectuarea unei asemenea ma
nevre este să ai forţe suficiente. Fără doar şi poate că ruşii 
vor avea superioritatea numerică şi avantajul unei mai bune 
cunoaşteri a terenului. Superioritatea numerică va putea fi 
anihilată printr-o înaintare îndrăzneaţă a trupelor lui 
Omer-paşa de la Eupatoria spre Alma. Deşi superioritatea 
ruşilor în ceea ce priveşte cavaleria nu-i va permite să înain
teze în ritm rapid şi să străbată o distanţă mare, totuşi, mane
vrînd abil şi asigurîndu-şi comunicaţii bune, el îl va putea 
sili pe prinţul Gorceakov să trimită împotriva lui mai multă 
infanterie. Dar aliaţii nu se pot bizui pe asemenea operaţi. 
secundare, aceasta ar însemna să se bizuie pe întîmplare. Cel 
mai bun lucru pe care l-ar putea face pentru a porni ofensiva 
de la Balaklava ar fi să deplaseze (ceea ce, după cum s-a anun
ţat recent, au şi făcut *) ,  cu o zi sau două înaintea începerii 
ofensivei propriu-zise, vreo 20 OOO de turci la Chersones, unde 
fiecare soldat ar valora cît doi la Eupatoria. Aceasta le-ar per
mite să-i atace pe ruşi cu aproape 1 10 OOO de oameni, inclusiv 
aproximativ 6 OOO de cavalerişti, cărora ruşii le-ar putea 
opune aproximativ 65 OOO sau 75 OOO de infanterişti (inclusiv 
15 000-20 OOO de oameni din garnizoana Cartierului de nord) 
şi 10 OOO de cavalerişti. Dar îndată ce trupele de învăluire ar 
începe să ameninţe flancul stîng şi spatele ruşilor, forţele care 
li s-ar putea opune ar fi relativ slabe, deoarece prin depla
sarea trupelor din Cartierul de nord, ele s-ar vedea amenin
ţate să fie izolate de tabăra lor întărită din jurul citadelei ; 
şi de aceea aliaţii, avînd posibilitatea să folosească în orice 
punct întreaga armată de cîmp de care dispun, ar deveni net 

* Fraza dintre paranteze se pare că a fost intercalată de redacţia zia
rului „New York Daily Tribune". - Nota red. 
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superiori. In acest caz, mai mult ca sigur că ei ar putea conta 
pe succes ; dacă însă i-ar ataca pe ruşi fără a primi ajutoare 
şi dacă raportul dintre efectivul ambelor armate, arătat de 
autorităţile cele mai demne de încredere, corespunde reali
tăţii, ei ar avea puţine şanse de succes. Trupele care execută 
învăluirea ar fi prea slabe şi ruşii ar putea ca, fără a ţine 
seama de ele, printr-o incursiune îndrăzneaţă din poziţiile lor, 
să azvîrle pe aliaţii slăbiţi de pe înălţimi în rîul Cernaia. 

Ar mai fi posibilă şi o altă manevră a aliaţilor : un asalt 
imediat asupra Cartierului de sud al Sevastopolului. Sîntem 
chiar informaţi că s-a dat din Paris un ordin telegrafic catego
ric de a se întreprinde acest asalt şi că generalul Canrobert 
şi-a dat demisia deoarece nu considera posibilă efectuarea 
unei manevre care, după părerea sa, ar fi dus la pierderea 
a 40 OOO de oameni. Judecind dupi cunoştinţele militare de 
care a dat dovadă Ludovic-Napoleon atunci cînd s-a ames
tecat în conducerea actualei campanii, este foarte probabil că 
s-a dal un asemenea ordin. Dar mai puţin probabil este ca un 
asemenea ordin să fi fost executat fie şi de un sabreur * nesă
buit ca Pelissier. Evenimentele din ultima lună probabil că 
le-au arătat destul de limpede soldaţilor francezi ce rezistenţă 
ar întîmpina în caz de asalt. Iar o operaţie care nu poate fi 
înfăptuită fără pierderea a 40 OOO de oameni - mai bine de o 
treime din armata care urma să dea asaltul - are, desigur, 
foarte puţine şanse de succes. Probabil că Pelissier rîvneşte 
la bastonul de mareşal pe care Canrobert l-a scăpat din mină , 
totuşi ne îndoim că el este destul de bonapartist pentru a-şi 
risca soarta şi reputaţia în condiţii atît de nefavorabile. Si 
presupunem chiar că acest asalt ar fi fost încununat de succes, 
că nu numai prima linie de apărare, ci şi a doua ar fi fost 
luate, că pînă şi baricadele, casele fortificate şi blindajele care 
acoperă drumul spre forturile de coastă, ba chiar şi aceste 
forturi de coastă ar fi fost cucerite, că întregul Cartier de sud 
ar cădea în nîinile aliaţilor, care ar pierde, să spunem, nu
mai 30 OOO de oameni, în timp ce ruşii ar pierde 20 OOO. Şi ce 
s-ar întîmpla atunci ? Aliaţii ar pierde 10  OOO de oameni mai 
mult decît ruşii, fortăreaţa cucerită ar trebui imediat părăsită 
şi acţiunile de cîmp ar deveni şi mai greu de efectuat. 

Există însă un fapt care exclude din capul locului posibili
tta unui asalt imediat şi genial. Judecind după unele 
comunicate sioficiale, într-unul i11 artioolele noastre prece-

* - spadasin, - Nota trad. 
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dente cu privire la asediu ' am pornit, în scopuri pur pole· 
mice, de la presupunerea că ruşii au fost izgoniţi din noile 
lor fortificaţii exterioare din faţa Sevastopolului. ln acelaşi 
timp remarcam că avem toate temeiurile să ne îndoim de 
€xactitatea acestor informaţii, dat fiind că aliaţii ar fi anunţat 
cu surle şi tobe orice asemenea succes. Intr-adevăr, dispunem 
în prezent de informaţii precise din surse ruseşti că redutele 
Kamciatski (Mamelon) , Selenghinski şi Volînski se află încă 
în mîinile lor, şi în acelaşi timp ştirile sosite din tabăra alia
ţilor nu numai că confirmă acest lucru, dar recunosc chiar că 
asediaţii au construit noi fortificaţii exterioare. Astfel avan· 
tajul obţinut de aliaţi prin faptul că au împins aproşele mai 
aproape de fortăreaţă a fost anihilat de contraaproşele ru
şilor, iar linia pe care ambele părţi se pot întîlni cu forţe 
egale este încă foarte departe de şanţul principal. Or, un 
asalt este recomandabil numai atunci cind linia, pe care for
ţele ofensive destinate operaţiilor de asediu sînt egale cu 
forţele defensive, trece chiar prin şanţul principal de apărare. 
ln caz contrar, este absolut limpede că coloanele care 
pornesc la asalt vor fi înfrînte şi nimicite înainte de a putea 
ajunge la creasta parapetului. Iată de ce aliaţii, atîta timp cit 
nu-i pot azvîrli pe ruşi dincolo de şanţul principal, nu pot 
asalta valul principal, situat în spatele acestui şanţ principal. 
Cit priveşte cucerirea celei de-a doua linii amenajate în spa
tele acestui şanţ, pentru moment de aşa ceva nici nu poate 
fi vorba. 

Poate că ar exista posibilitatea unui asalt parţial asupra 
părţii stingi a oraşului, sau Cartierul Gorodskaia, în sectorul 
dintre bastionul Karantinnîi şi bastionul Catargului, unde 
francezii execută principalele lor atacuri geniste "'. Dar din 
>ricina politicii guvernului francez nu ştim de loc pe ce supra
faţă se întind şi cit de putenice sînt fortificaţiile exterioare 
de acolo ale ruşilor, iar ultimele rapoarte ale ruşilor, trans· 
mise numai prin telegraf, nu conţin nici un fel de precizări 
�i amănunte. Totuşi, ruşii înşişi recunosc că în raionul bas
tionului Catargului lucrările întărite ale francezilor se află 
în apropierea valului principal şi că sub el a explodat o mină, 
fără a avea însă rezultate însemnate. De aceea un asalt asupra 
acestui sector poate fi încununat de succes, dar, avînd în 
vedere că acest bastion se află pe un ieşind şi că din spate 
îl domină reduta rusă Iazonovski, este foarte îndoielnic să se 

* Vezi volumul de faţă, pag. 221 . - Nota red. 
"* - război de mină. - Nota trad. 
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poată obţine ceva prin cucerirea respectivului bastion ; 
bastionul este, probabil, izolat de restul fortificaţiilor printr-un 
val transversal sau două, care trec prin spatele lui, împiedi
cind astfel coloanele de asalt să se instaleze în el, sau cel 
puţin să înainteze cit de cit. 

Aşadar, fie că se va încerca un asalt, fie că se vor între
prinde acţiuni de cimp, aliaţii vor avea de întimpinat mari 
greutăţi. In orice caz, modul indolent în care se desfăşoară 
acţiunile militare ale aliaţilor din momentul sosirii lor la 
Sevastopol se apropie de sfîrşit, şi în prezent sînt de aşteptat 
evenimente şi acţiuni mai importante, de un interes real din 
punct de vedere militar. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 21 mai 1855 

Publicat ca articol de fond 
in ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 4 1 1  din B iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Cu privire la mişcarea pentru reformă 

Londra, 21 mai. Toate ziarele londoneze publică astăzi un 
apel al reformatorilor din City sau, mai bine zis, al comitetu
lui lor executiv către „poporul englez" .  Stilul acestui docu
ment este sec, comercial, nu atît de înaripat ca cel al bule
tinelor comerciale periodice, provenite din aceeaşi sursă, în 
care în fraze mai mult sau mai puţin meşteşugite se oferă spre 
vînzare întregii lumi cafea, ceai, zahăr, mirodenii şi alte pro
duse din ţările tropicale. Asociaţia promite să pună la înde
mînă materiale care să dezvăluie adevărata fiziologie a dife
ritelor departamente guvernamentale şi să dea în vileag toate 
secretele Downing-street-ului 155, acest Downing-street care 
are o înţelepciune moştenită. Asta promite asociaţia. In ceea 
ce o priveşte, ea 1cere alegătorilor n nglia să nu mai 
trită în palamen:, ca p,înă ioum, 1candidaţi impuşi de duhu
rile aristocratice, ci candidaţi aleşi în mod liber, pe baza me
ritelor lor. Ea consideră deci normală existenţa unui cerc pri
vilegiat de alegători, a acelui cerc de alegători a căror vena
litate, dependenţă de cîteva cluburi şi lipsă de fermitate au 
dat naştere actualei Camere a comunelor şi, prin urmare, şi 
actuallui guvn. Asociaţia nu irea să desfiinţeze icest rc 
privilegiat de alegători şi nici măcar să-l extindă, ea nu vrea 
decît să-l moralizeze. Atunci de ce nu se adresează direct 
conştiinţei oligarhiei însăşi, în loc s-o ameninţe cu desfiinţa
rea privilegiilor ei ? In orice caz este mai uşor să îndrepţi pe 
calea cea bună pe conducătorii oligarhiei decît cercul oligar
hic de alegători. Este evident că asociaţia din City vrea să 
provoace o mişcare antiaristocratică, dar numai o mişcare 
în limitele Angliei oficiale legale (cum spunea Guizot) . Ş i  
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cum are ea de gînd să agite mlaştina stătută a acestui cerc de 
alegători ? Cum intenţionează ea să-i determine pe aceşti ale
�ători să renunţe la avantajele şi obiceiurile care fac din ei 
vasalii cîtorva cluburi aristocratice şi pilonii oligarhiei domi
nante ? Cu ajutorul fiziologiei Downing-street-ului ? Nu întru 
totul, ci şi cu ajutorul unei presiuni din afară, cu ajutorul 
unor mitinguri de masă etc. Şi cum vrea ea să pună în miş
care masele populare neoficiale, fără drept de vot, pentru a 
exercita o presiune asupra cercului privilegiat de alegători ? 
Cerindu-le să renunţe la Carta poporului (care, de fapt, nu 
cuprinde decît revendicarea votului universal şi condiţiile în 
care acesta poate deveni o realitate în Anglia) şi să recu
noască privilegiile cercului îngust de alegători, al cărui pro
ces de descompunere este recunoscut de înşişi reformatorii 
din City. Asociaţia din City are înaintea ei exemplul „adep
ţilor reformei parlamentare şi ai celei financiare" . Ea ştie că 
această mişcare, în fruntea căreia se aflau Hume, Bright, Cob
den, Walmsley şi Thompson, a suferit un eşec deoarece ei au 
înlocuit Carta poporului cu aşa-numita „Carta mică" şi s-au 
limitat la concesii făcute masei poporului, la un simplu com
promis. Şi asociaţia din City speră să obţină fără concesii 
ceea ce ceilalţi n-au putut obţine în pofida concesiilor făcute ? 
Sau poate că ea trage din mişcarea pentru abrogarea legilor 
cerealelor concluzia că poporul englez poate fi pus în mişcare 
pentru nişte reforme parţiale ? Dar scopul acelei mişcări a 
antrenat cele mai largi mase, a fost foarte popular şi cit se 
poate de concret. După cum se ştie, simbolul Ligii împotriva 
legilor cerealelor era o pîine mare, spre deosebire de pîini
şoara protecţioniştilor. O pîine mare - mai cu seamă în anul 
de foamete 1 846 - spune, fireşte, incomparabil mai mult 
poporului decit „fiziologia Doning-street-ului " .  Nu este ne
voie să amintim de cunoscuta cărticică „Fiziologia City-u
lui " 156• Din această cărticică reiese limpede că, oricit s-ar 
pricepe domnii din City cînd este vorba de propriile lor afa
ceri, în conducerea treburilor obşteşti, de pildă în conducerea 
diferitelor societăfi de asigurare, ei urmează în mod mai mult 
sau mai puţin fidel exemplul Downing-street-ului ofi cial. 
Felul cum administrează ei căile ferate, scandaloasele fraude, 
escrocherii şi totala neglijare a oricăror măsuri de securitate 
sînt atît de notorii, incit nu o dată în presă, în parlament şi în 
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afara parlamentului s-a pus problema dacă căile ferate n-ar 
trebui scoase din mîinile capitaliştilor privaţi şi puse sub con
trolul direct al statului I Fiziologia Downing-street-ului nu 
va face, aşadar, nici o ispravă, adică, cum spun englezii, „this 
will not do, sir I "  * 

Scris de K. Max la 21 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung
nr. 237 din 24 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 

* - „aşa nu merge, domnule 1· - Nota trad. 
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Londra, 23 mai. Nemulţumirea alarmantă provocată în 
armata şi flota aliată de la Sevastopol de rechemarea expe
diţiei de la Kerci a găsit un ecou - ce-i drept, slab şi palid 
- în presa londoneză. Creşte teama că unitatea de acţiune şi 
desfăşurarea normală a dramei militare din Crimeea sînt pe
riclitate în mai mică măsucă de ruşi decît de intervenţia inso
lentă şi capricioasă a unui Deus ex machina *, a geniului mi
litar al lui Napoleon al Ill-lea. Mostrele acestei genialităţi, 
cuprinse în cunoscutul „eseu" militar-ştiinţific-didactic publi
cat în „.1oniteur" 157, de fapt nu sînt de loc menite să calmeze 
şi să liniştească spi:itele. Pînă acum însă, distanţa care des
părţea teatrul de acţiuni militare de Tuilerii oferea o anumită 
garanţie împotriva amestecului efectiv al diletantismului mi
litar din Paris. Intre timp, telegraful submarin a făcut să dis
pară distanţele şi o dată cu ele şi garanţia, şi John Bull, care 
obi1muieşte să se intituleze el singur „the most thinking 
people of the world" **,  începe să cadă pe gînduri, să mur
mure şi să se plîngă că marina şi flota engleză trebuie să 
j oace rolul unui corpus vile *„* pentru experienţele „geniului 
militar" moştenit şi hărăzit de soartă. 

In numărul de astăzi, „Morning Herald" afirmă categoric 
că expediţia a fost rechemată pentru că Bonaparte a revenit 
la ideea riscantă de a da asaltul împotriva Sevastopolului 
dinspre sud. Nu ne îndoim nici o clipă că geniul militar de la 
Tuilerii este obsedat de această idee fixă, totuşi nu putem 

* - textual : „dumnezeu din maşină• (în teatrul antic, actorii care 
interpretau roluri de zei îşi făceau apariţia pe scenă cu ajutorul unor 
n ecanisme speciale) ; în sens figurat - personaj care apare pe neaştep
tate şi salvează situaţia. - Nota trad. 

** - „poporul care gîndeşte cel mai muli-. - Nota trad. 
*<* - obiect l ipsit de valoare. - Nota trad. 

1 9 - Max-Engels - Opere voi. 11  
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crede că chiar un simplu „sabreur" * ca Pelissier ar fi în stare 
să pună în practică un plan atît de nesăbuit şi funest. De aceeu 
presupunem că s-a hotărît trecerea en masse ** peste Cernaia 
şi că s-a socotit riscantă fărîmiţarea forţelor prin detaşarea 
unui corp de 12 OOO de soldaţi. Intr-adevăr, în loc de a de
taşa aceşti 12 OOO de soldaţi, ar trebui, dimpotrivă, îmbarcaţi 
la Eupatoria, încă înainte de plecarea armatei, 15 000-20 OOO 
de soldaţi turci care să fie încorporaţi armatei principale, astfel 
încît să nu rămînă acolo decît o garnizoană indispensabilă 
pentru apărarea acestui punct. După cum am mai arătat într-o 
corespondenţă anterioară ***, tot succesul campaniei depinde 
de forţa numerică a armatei care trece peste Cernaia. Dar, ori
cum ar sta lucrurile, rechemarea expediţiei de la Kerci este o 
nouă dovadă a nehotărîrH şi oscilării, a diletantismului, care 
bîjbîie în întuneric, prezeutate astăzi drept idees naipo
Ieoniennes ****. 

Intre timp, eroii improvizaţi în vederea unui coup 
d'etat ***** părăseau scena cu o nemaipomenită repeziciune. 
Inceputul l-a făcut Espinasse, pe care zuavii, după ruşinoasa 
sa campanie din Dobrogea 158, l-au silit s-o şteargă la Paris. 
Era acelaşi Espinasse care, însărcinat fiind cu paza clidirii 
Adunării naţionale, a predat-o duşmanilor 159,  Al doilea la 
rînd a fost Leroy, alias Saint-Arnaud, pe care evenimentele de 
la 2 decembrie l-au făcut ministru de război. A urmat apoi 
Forey, cel atît de viteaz în prigonirea bieţilor ţărani din sud
estul Franţei şi de o umanitate atît de prevenitoare faţă de 
moscoviţi. Bănuiala apărută în rîndurile armatei că el ar fi 
divulgat ruşilor secretele consiliului de război francez a impus 
trimiterea lui din Crimeea în Africa. In sfîrşit, Canrobert, 
degradat pentru incapacitatea sa notorie. Ironia istoriei a vrut 
ca succesorul său şi, prin urmare, într-o oarecare măsură co
mandantul suprem al armatei anglo-franceze să fie Pelissier, 
acelaşi Pelissier despre care în 1 841 , în parlament, în cluburi 
ofiţerişti londoneze, la mitingurile din provincie, în „Times "  
ş i  „Punch" ,  s-a afirmat î n  repetate rînduri c ă  niciodată un 
ofiţer englez care se respectă nu ar putea servi în armată 
împreună cu acest „monstru" („that ferocious monster" ) .  Şi 
acum întreaga armată engleză serveşte nu numai împreună 

* - Moş Teacă. - Nota trad . 
• „ - în masă. - Nota trad. 

' ** Vezi volumul de faţă, pag. 189. - Nota red. 
"*** - idei napleoniene. - Nota trad. 

*' *** - lr-vitură de stat. - Nota trad. 
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cu el, ba chiar sub comanda lui ! Cînd whigii şi ministrul lor de 
externe, Palmerston, au fost răsturnaţi de toryi, Palmerston 
şi-a convocat alegătorii la Tiverton şi le-a demonstrat că, 
intrucît guvernul francez, întrucît Ludovic-Filip ţine în servi· 
ciul său un „călău" ca Pelissier, el este în drept să rezilieze 
alianţa an�lo-franceză şi să se alieze cu Rusia. Trebuie să 
recunoaştem că, dacă armata franceză plăteşte scump revolta 
ei din decembrie, nici Angliei alianţa cu imperiul restaurat 
nu i-a adus numai „roze " .  

Ieri, î n  Camera comunelor, guvernul a suferit o înfrîngere, 
care dovedeşte că din cînd în cînd parlamentul se răzbună 
pe miniştri pentru dispreţul pe care aceştia i-l arată out of 
doors *. Un oarecare domn Wise a prezentat o moţiune în 
sensul că 

„această Cameră este de părere că trebuie înfăptuită revizuirea inte
grală a instituţiilor noastre diplomatice, aşa cum a fost recomandată în 
raportul comitetului pentru rezolvarea problemei salariilor funcţionarilor, 
ales în 1 sso·. 

D-l Wise este un prieten al lui Palmerston. Moţiunea lui 
figurează de aproape doi ani pe ordinea de zi a Camerei, fără 
a fi luată în discuţie. Intîmplarea a făcut ca ieri ea să fie pusă 
în discuţia Camerei prost dispuse. Wise şi-a ţinut discursul 
şi a crezut, luîndu-se după unele observaţii ale lui Palmerston, 
că va putea repeta jocul obişnuit, retrăgîndu-şi moţiunea. 
Totuşi, contrar acestei înţelegeri, d-l Baillie a sprijinit mo
ţiunea pe care o retrăsese Wise şi, în pofida lui Wise şi Pal
merston, a trecut-o prin Cameră, cu o majoritate de 1 12 voturi 
contra 57. Această înfrîngere nu a neliniştit nicidecum pe un 
vechi tactician cu experienţă ca Palmerston, care ştie că din 
cînd în cînd Camera, pentru a salva aparent� de indepen
denţă, este nevoită să condamne la moarte o moţiune guver
namentală şi să dea viaţă unei moţiuni antiguvernamentale . 
ln schimb, moţiunea lui Disraeli 160 a avut asupra băncilor 
ministeriale efectul unui trăsnet. Palmerston însuşi, meşter în 
comedii parlamentare, a felicitat pe „autorii şi actorii acestei 
comedii inegalabile " .  Aceasta n-a fost o ironie. A fost oma
giul involuntar adus de un artist rivalului său care l-a bătut 
cu propriile sale arme. In şedinţa de luni, datorită jocului atît 
de abil al lui Palmerston cu Milner Gibson, Gladstone, Her
bert, Bright şi lordul Vane, au fost amînate toate dezbaterile 
cu privire la politica externă pînă după vacanţa de ru salii, 

* - în afara zidurilor lui. - Nota trad. 
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guvernul şi Camera s-au văzut nevoite să adopte o anumită 
linie şi nobilul viconte şi-a asigurat o dictatură timp de mai 
multe săptămîni. Singura zi în care mai puteau avea loc dez
bateri - j oia - a fost consacrată discutării moţiunii lui 
Layard cu privire la reforme. Astfel, nimeni nu l-ar fi putut 
împiedica pe Palmerston să încheie pace în timpul vacanţei 
de rusalii şi, potrivit obiceiului său, să uluiască Camera din 
nou întrunită cu unul dintre faimoasele sale tratate. Camera, 
la rîndul ei, n-ar fi avut poate nimic de obiectat împotriva 
faptului că a fost luată prin surprindere. Cu unele proteste 
post festum *, de formă, ea ar fi acceptat o pace încheiată fără 
ştirea ei, fie şi o pace a tout prix **. Dar, din moment ce Ca
mera şi guvernul au fost silite să se pronunţe înainte de va
canţă, guvernul n-a mai putut lua Camera prin surprindere, 
iar Camera nu s-a mai putut lăsa luată prin surprindere. Aşa 
se explică consternarea care s-a produs cînd Disraeli s-a ridi
cat şi şi-a prezentat moţiunea, iar Layard i-a cedat ziua care-i 
fusese rezervată lui. Această „conspiraţie dintre Layard şi 
Disraeli " ,  cum a numit-o ziarul „Post" ,  a zădărnicit astfel 
toate manevrele abile la care s-a recurs de la „încheierea 
Conferinţei de la Viena" ,  încă „neterminată" .  

Scris d e  K .  Marx la  2 3  mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 241 din 26 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba germană 

* - textual : după serbare ; aici în sensul de ulterior. - Nota trad. 
** - cu orice preţ. - Nota trad. 
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Londra, 24 mai . De îndată ce moţiunea lui Disraeli a oferit 
perspectiva unei lupte în toată regula între Ins şi Outs 1" în 
Camera comunelor, Palmerston a dat alarma şi a convocat 
cu cîteva ore înainte de deschiderea şedinţei suita guverna
mentală împreună cu peeliştii, şcoala manchesteriană şi 
aşa-zişii „independenţi " la reşedinţa sa din Downing-street. 
Au venit 202 membri ai parlamentului, printre care şi d-l La
yard, care s-a simţit incapabil să reziste cîntecului de sirenă 
ministerial. Palmerston a făcut uz de diplomaţie, s-a spovedit, 
s-a căit, a consolat, a pledat. Cu zîmbetul pe buze s-a lăsat 
dăscălit de d-nii Bright, Lowe şi Layard. El a lăsat pe seama 
lordalut Robert Grosvenor şi a lui sir James Graham să ducă 
tratative cu deputaţii „enervaţi" .  Din clipa în care Palmerston 
i-a văzut pe nemulţumiţi în reşedinţa sa, strînşi în jurul său, 
împreună cu acoliţii săi, a fost sigur de ei. Aceştia, deşi în 
toane rele, erau dornici de o împăcare. Astfel, rezultatul şe
dinţei Camerei comunelor a fost anticipat ; nu mai rămînea 
decît să se joace comedia parlamentară în faţa publicului. 
Hopul fusese sărit. De îndată ce va fi jucat ultimul ei act, 
vom face o scurtă expunere asupra acestei comedii. 

O dată cu venirea perioadei calde şi umede, au început s. 
bîntuie din nou bolile frecvente primăvara şi vara în Crimeea. 
Au apărut iar holera şi febra intermitentă în tabăra aliaţilor. 
Deocamdată, epidemia nu e prea puternică, totuşi destul ca 
să dea un avertisment pentru viitor. Incep să se simtă mias
mele emnate de mormanele de cadavre 'intrate în descom
punere, care sînt îngropate la o adîncime de numai ciţiva 
ţoli pe tot cuprinsul Chersonesului. Totodată, nici moralul 
armatei asediatoare nu este nici pe departe satisfăcător. După 

* - guvern şi opoziţie. - Nota trad. 
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ce ea a rezistat tuturor greutăţilor şi primejdiilor unei cam
panii de iarnă fără precedent, moralul şi o anumită disciplină 
au putut fi menţinute în rîndurile soldaţilor datorită venirii 
primăverii şi repetatelor promisiuni că asediul se va sfîrşi în 
curînd în mod victorios ; dar zilele se succedau fără să se 
înregistreze vreun succes, în timp ce ruşii înaintau dincolo de 
liniile lor şi-şi construiau redute pe teritoriul disputat de 
ambele părţi beligerante. Zuavii, nemaiputînd fi ţinuţi în frîu, 
au fost aruncaţi în măcelul din 23 februarie de pe Muntele 
Sapun. O oarecare mişcare - căci activitate n-o putem numi 
- s-a observat la generalii aliaţi ; dar nici un ţel precis n-a 
existat şi nici nu s-a urmărit cu consecvenţă vreun plan pre
cis. Efervescenţa din rîndurile soldaţilor francezi a fost din 
nou zăgăzuită, întrucît necontenitele atacuri ale ruşilor le 
dădeau mereu de furcă şi, pe de altă parte, începuse al  doilea 
bombardament, care de astă dată urma să se termine, fără 
îndoială, cu un spectaculos asalt general. Rezultatul a fost 
însă un j alnic fiasco. După aceasta au început atacuri încete, 
grele, fără succese palpabile ale trupelor de geniu, necesare 
pentru menţinerea moralului soldaţilor. Soldaţii s-au plictisit 
curînd de aceste încăierări de noapte în tranşee, în care pie
reau cu sutele fără nici un fel de rezultate. Din nou se cered 
să se treacă la asalt şi din nou Canrobert s-a văzut silit să 
facă promisiuni, ştiind dinainte că-i va fi imposibil să le în
deplinească. Pelissier l-a scutit de o repetare a scenelor de 
rebeliune prin atacul de noapte de la 1 mai. Se spune că el a 
pornit la acest atac în pofida ordinului lui Canrobert, care a 
sosit tocmai în clipa cînd trupele erau dej a aruncate în luptă, 
şi că acest atac reuşit a ridicat din nou moralul soldaţilor. 
Intre timp sosiseră trupele de rezervă piemonteze ; Chersone
sul era plin de soldaţi. Trupele credeau că, datorită acestor 
întăriri, vor putea trece la acţiuni directe. Trebuia să se în
tîmple ceva. S-a hotărît să se trimită o expediţie la Kerci, şi 
aceasta s-a îmbarcat, pornind într-acolo. Dar, înainte ca expe
diţia să ajungă în rada portului Chersones, o telegramă din 
Paris l-a obligat pe Canrobert s-o recheme. Raglan a fost, 
fireşte, de acord. Brown şi Lyons, comandanţii forţelor armate 
britanice terestre şi navale ale acestei expediţii, au încercat 
să-i înduplece pe colegii lor francezi să atace fortăreaţa, 
în pofida contraordinului primit. In zadar. Expediţia a trebuit 
să facă cale întoarsă. De astă dată, revolta trupelor n-a mai 
putut fi potolită. Pînă şi englezii începuseră să spună lucru
rilor pe nume ; francezii erau la un pas de rebeliune. Lui 



Prologul la comedie jucat la lordul Palmerston 267 

Canrobert nu i-a rămas deci altceva de făcut decît să renunţe 
la  comanda unei armate asupra căreia îşi pierduse orice auto
ritate şi care scăpase de sub controlul său. Pelissier era sin
gurul succesor posibil, deoarece soldaţii, · care se săturaseră 
de generalii crescuţi în pepinierele bonapartismului, ceruseră 
în repetate rînduri un comandant din vechea şcoală africană. 
Pelissier se bucură de încrederea soldaţilor, dar preia comanda 
supremă în condiţii grele. El trebuie să acţioneze, şi încă fără 
întîrziere. Deoarece asaltul nu este cu putinţă, nu există altă 
soluţie decît să se pornească împotriva ruşilor, dar nu pe dru
mul descris de noi înainte, cînd întreaga armată trebuia să 
înainteze pe o singu·ră şosea, puternic apărată de ruşi, ci în 
eşaloane răzleţe, care să se caţere pe nenumărate cărărui şi 
potecuţe de munte accesibile aproape numai oilor şi păsto
rilor ; aceasta permitea învăluirea poziţiei ruseşti din flanc. 
Aici se iveşte o dificultate. Francezii dispun de mijloace de 
transport doar pentru aproximativ 30 OOO de oameni şi numai 
pentru o mică distanţă de la coastă. Mijloacele de transport 
ale englezilor s-ar epuiza dacă s-ar transporta o singură divi
zie nu mai departe de localitatea Ciorgun, situată pe rîul 
Cernaia. Dată fiind lipsa mijloacelor de transport, este greu 
de imaginat cum să pornească atacul, cum să fie blocat, în 
caz de succes, Cartierul de nord, cum să fie urmărit duşmanul 
pînă la Bahcisarai şi să se facă joncţiunea cu trupele lui 
Omer-paşa. Aceasta cu atît mai mult cu cit ruşii, potrivit obi
ceiului lor, aveau grijă să nu lase în urma lor decît ruine, din 
care cauză armata putea fi aprovizionată cu căruţe, cai, că
mile etc. numai dacă aliaţii i-ar fi înfrînt total pe ruşi. Să 
vedem cum rezolvă Pelissier aceste dificultăţi. 

Am mai pomenit înainte de complexul ciudat de împreju
rări care a dus la numirea lui Pelissier *. Aici trebuie să mai 
relevăm şi un alt aspect. Cînd a început războiul, comanda 
supremă a fost încredinţată generalului bonapartist par ex
cellence ** Saint-Arnaud. Acesta i-a făcut însă împăratului său 
serviciul să moară imediat. După aceea n-a mai fost numit 
nici unul dintre bonapartiştii de frunte, nici Magnan, nici 
Castellane, nici Roguet, nici Baraguay d'Hilliers. S-a recurs 
la Canrobert, n om de o nuanţă bonapartistă nu atît de pro
nunţată şi nici atît de veche, dar cu mai multă experienţă 
africană. Acum, cînd comanda se schimbă din nou, bonapar-

" Vezi volumul de faţă, pag. 262. - Nota red. 
*" - prin excelenţă. - Nota trad. 
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tiştii du lendemain * sînt excluşi în aceeaşi măsură ca şi 
bonapartiştii de la veille ', şi acest post este încredinţat 
unui simplu general african fără nici o culoare politică pre
cisă, dar cu un stagiu militar îndelungat şi cunoscut în rîndu
rile armatei. Nu va duce oare această linie descendentă în 
mod inevitabil la Changarnier, Lmoriciere sau Cavaignac, 
adică în afara sferei bonapartismului ? 

„Incapacitatea de a încheia pacea şi de a duce războiul 
- iată situaţia noastră I "  - a remarcat acum cîteva zile un 
bărbat de stat francez a cărui soartă este cu totul legată de 
imperiu. Că a avut dreptate o dovedeşte fiecare pas al impe
riului restaurat, inclusiv numirea lui Pelissier. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 24 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 243 din 29 mai 1855 
şi ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 414  din 12 iunie 1855 

* - de mîine. - Nota trad. 
„ - de ieri. - Nota trad. 
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Londra, 26 mai. In legătu::ă cu Comite du Salut Ministe
riel *, convocat de Palmerston alaltăieri, înainte de şedinţa 
Camerei comunelor, au transpirat unele amănunte care carac
terizează mecanismul parlamentar şi poziţia diferitelor frac
ţiuni datorită cărora guvernul a obţinut majoritatea, avînd 
1 00 de voturi în plus. Palmerston a ameninţat din capul locu
lui cu demisia dacă moţiunea lui Disraeli ar fi adoptată. El a 
ameninţat cu perspectiva formării unui guvern tory. lncepînd 
din 1 830, aşa-numiţii parlamentari radicali, poor fellows **, 
se bucură de privilegiul de a vedea planînd deasupra capete
lor lor această teribilă ameninţare capitală ori de cîte ori se 
răzvrătesc. Şi de fiecare dată această ameninţare îi potoleşte. 
De ce ? Deoarece se tem de o mişcare de masă, inevitabilă 
sub un guvern tory. Cît de adevărată este această afirmaţie 
reiese din cele spuse de un radical, în momentul de faţă mi
nistru - e drept, numai ministru al pădurilor regale -, sir 
\Villiam Molesworth. Acest post i se potriveşte de minune 
unui om ca dînsul, înzestrat din naştere cu talentul de a nu 
vedea pădurea din cauza copacilor. Ca deputat de Southwark, 
un cartier din Londra, el a primit de la alegătorii săi invitaţia 
de a participa Ia un miting public organizat miercurea trecută 
la Southwark. (N. B. : la acest miting, ca şi la majoritatea 
mitingurilor ţinute pînă în prezent în diferite localităţi din 
ţară, s-a adoptat o rezoluţie în care se arată că revendicarea 
unei reforme administrative fără o reformă parlamentară pre
alabilă este o ficţiune şi o aberaţie.) Molesworth nu a venit la 
miting, dar a trimis o scrisoare în care el - radical şi membru 
al guvernului - scria : „Dacă moţiunea d-lui Disraeli va fi 
adoptată, necesitatea unei reforme administrative va deveni şi 

* - Comitetul salvării guvenului. - Nota trad. · .. - bieţii de ei. - Nota !rad. 
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mai evidentă" .  Acest „evident" înseamnă : dacă toryi vor 
forma guvernul, mişcarea pentru reformă va face o cotitură 
serioasă. Ameninţarea cu demisia n-a fost, totuşi, marele atu 
al lui Palmerston. El a făcut aluzie la dizolvarea parlamentu
lui şi la soarta pe care o vor avea mulţi dintre nefericiţii de
putaţi care, cu preţul unor grele sacrificii, şi-au cumpărat în 
urmă cu nici măcar trei ani locurile în „respectabila Cameră" .  
Era un argument hotărîtor. Acum nu mai era vorba de demisia 
lui, ci de demisia lor. 

Cu toate că Palmerston şi-a asigurat o majoritate de 100 
de voturi împotriva moţiunii lui Disraeli, ameninţîndu-i pe 
unii cu demisia sa, pe alţii cu alungarea lor din Camera co
munelor, făcîndu-i pe unii să întrevadă perspectiva păcii, pe 
alţii - perspectiva războiului, coaliţia nou încheiată s-a des
trămat imediat, şi anume în momentul cînd se prezenta în faţa 
publicului comedia dinainte pregătită. Declaraţiile pe care mi
nilştrii au fost nevoiţi să le facă în cursul dezbaterilor au 
anihilat declaraţiile făcute de ei en petit comite *. Chitul care 
unea destul de slab fracţiunile recalcitrante s-a fărîmiţat nu 
din cauza unui uragan, ci a unui vînt parlamentar. Anume, în 
şedinţa de ieri, Roebuck l-a interpelat pe primul ministru în 
legătură cu versiunea că s-ar relua Conferinţa de la Viena. 
El voia să ştie dacă ambasadorul Angliei la Viena a fost în
sărcinat să participe la această conferinţă. Este însă cunoscut 
faptul că, după reîntoarcerea de la Viena a nefericitului diplo
mat Russell, Palmerston a respins orice dezbateri cu privire 
la război şi diplomaţie sub pretext că nu vrea să stînjenească 
„Conferinţa de la Viena, e drept, întreruptă, dar încă neter
minată" .  Lunea trecută, Milner Gibson şi-a retras, sau, mai 
bine zis, şi-a amînat moţiunea, deoarece, potrivit declaraţiei 
nobilului lord, „conferinţa nu şi-a încheiat încă lucrările" .  Cu 
acest prilej , Palmerston a subliniat în mod expres că guvernul 
englez a lăsat în seama Austriei, „într-o anumită măsură aliata 
noastră" ,  să găsească noi puncte de plecare în vederea trata
tivelor de pace. Nu încape nici o îndoială, a spus el, că Con
ferinţa de la Viena continuă. Chiar dacă Russell a părăsit 
Viena, Westmorland continuă să rămînă acolo, unde, în afară 
de el, se află ambasadorii tuturor marilor puteri ; există, aşa
dar, toate elementele pentru o conferinţă permanentă. 

e ni însă, i în 1oare Plmston a binevoit să focă parla
mentului acste decla:aţii, au ntevenit mi schimbări . 

* - ln cerc restrins. - Nota trad. 
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Intre Palmerston cel de luni şi Palmerston cel de vineri s-au 
intercalat moţiunea lui Disraeli şi o zi de dezbateri în jurul 
acestei moţiuni ; Disraeli şi-a motivat moţiunea prin teama că, 
în timpul prorogării şedinţelor Camerei, guvernul ar putea 
„împinge ţara la o pace ruşinoasă",  tot aşa cum sub guvernul 
Aberdeen ea a fost „împinsă" într-un război ruşinos. Soarta 
votării depindea, aşadar, de răspunsul lui Palmerston la inter
pelarea lui Roebuck. Palmerston nu putea evoca în momentul 
acela spectrul Conferinţei de la Viena şi nu putea declara Ca
merei că la Viena se iau hotărîri, în timp ce în incinta bisericii 
Sf. Ştefan 162 se discută, că aici se propune, iar dincolo se 
dispune. El putea cu atît mai puţin să facă acest lucru, cu cît 
în ajun Russell s-a dezis de Austria, de proiectele de pace şi 
de Conferinţa de la Viena. De aceea, Palmerston i-a răspuns 
lui Roebuck : Conferinţa de la Viena n-a fost reluată, iar 
ambasadorului englez nu i s-a încuviinţat să participe la o 
nouă conferinţă fără o dispoziţie specială din partea Downing
street-ului. Atunci s-a ridicat, fierbînd de indignare, Milner 
Gibson. Acum cîteva zile, nobilul lord a declarat că conferinţd 
ar fi doar întreruptă şi că Westmorland ar avea depline puteri 
să ducă tratativele. I-au fost oare retrase aceste depline puteri 
şi cînd anume ? - Depline puteri ! - a răspuns Palmerston 
-, şi încă atît de depline ca niciodată, dar nu stă în puterea 
lui să se folosească de ele. A avea depline puteri şi a te putea 
folosi de ele nu este acelaşi lucru. Răspunsul lui Palmerston 
la interpelarea lui Roebuck a sfărîmat legătura dintre guvern 
şi partidul păcii a tout prix * , întărit datorită peeliştilor. Dar 
aceasta nu a fost nici singura şi nici cea mai importantă „ne
înţelegere" .  Alaltăieri, Disraeli l-a torturat şi l-a chinuit pe 
Russell, împungîndu-1 ore în şir. Cu o mînă Disraeli arăta re
torica piele de leu de care whigul-astec obişnuieşte să facă 
paradă, cu cealaltă - omuleţul de gutapercă care se ascunde 
sub această piele. Deşi, datorită îndelungatei sale experienţe 
parlamentare şi aventurilor sale, Russell este tot atît de imun 
la atacurile vehemente ca şi invulnerabilul Siegfried, el nu şi-a 
putut păstra cumpătul la această demascare necruţătoare a 
propriului său „eu " .  Făcea feţe-feţe în timpul discursului lui 
Disraeli, se sucea şi se învîrtea agitat şi descumpănit cînd 
după Disraeli, luînd cuvîntul, a continuat să-i facă morală 
Gladstone. Cînd Gladstone a făcut o pauză retorică, s-a ridicat 
Russell, şi numai hohotele de rîs ale Camerei l-au făcut să-şi 
dea seama că încă nu-i venise rîndul. In sfîrşit, Gladstone şi-a 

* - cu orice preţ - Nota trad. 
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încheiat discursul, şi Russell şi-a putut descărca sufletul. El a 
dezvăluit Camerei tot ceea ce din prudenţă tăinuise prinţulu i 
Gorceakov şi d-lui Titov. Rusia, a cărei „onoare şi demnitate" 
le apărase la Conferinţa de la Viena, i se părea acum o putere 
care tinde, fără nici un fel de scrupule, la dominaţia mondială, 
care încheie tratate ca să-şi creeze pretexte pentru războaie 
de cotropire şi duce războaie pentru a otrăvi atmosfera cu 
tratate. După părerea lui, nu numai Anglia, dar şi Europa este 
ameninţate, şi nu există altă ieşire decît un război de exter
minare. El a făcut aluzie şi la Polonia. Pe scurt, diplomatul 
de la Viena s-a transformat dintr-o dată într-un „demagog de 
stradău (una dintre expresiile sale preferate) . Disraeli l-a îm
pins cu iscusinţă să vorbească în acest stil bombastic. 

Dar imediat după votare a luat cuvîntul sir James Graham, 
adeptul lui Peel. Nu l-a înşelat oare auzul ? Russell a declarat 
un „nou război u Rusiei, o cruciadă, un război pe viaţă şi pe 
moarte, un război al naţionalităţilor. Chestiunea este mult prea 
serioasă pentru a încheia dezbaterile. Intenţiile miniştrilor sînt 
acum mai nebuloase ca oricînd. Russell credea că după votare 
îşi va putea lepăda, ca de obicei, pielea de leu. De aceea a 
vorbit fără ocolişuri. Graham, cică, l-a „înţeles greşit" .  El nu 
vrea decît „securitatea Turciei" .  lată, a exclamat Disraeli, 
voi, care, respingînd propunerea mea, aţi găsit că guvernul 
nu poate fi învinuit de „duplicitate" , admiraţi acum sincerita
tea lui ! Acest Russell retractează după votare tot discTsul 
său dinainte de votare I Vă felicit pentru votul pe care 
l-aţi dat ! 

Camera n-a putut ţine piept acestei „demonstratio ad ocu
los0 *. Dezbaterile au fost amînate pînă după vacanţa de ru
salii ; victoria repurtată de guvern a fost pierdută într-o cli
pită. Comedia urma să aibă numai două acte şi să se termine 
cu votarea. Acum s-a mai adăugat un epilog, care ameninţă 
să devină mai palpitant decît acţiunea principală a spectaco
lului. Vacanţa parlamentului ne va da răgazul să analizăm mai 
îndeaproape primele două acte. Este ceva fără precedent în 
analele parlamentului ca abia după votare dezbaterile să de
vină mai aprinse. Pînă acum, bătăliile parlamentare se termi
nau de obicei cu votarea, ca romanele de dragoste cu căsătoria. 

Scris de K. Marx la 26 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 245 din 30 mai 1 855 

* - „demonstraţii concrete•. - Nota trad. 
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Moţiunea lui Disraeli 

Londra, 28 mai. Camerei comunelor i s-a dat o „bogată listă 
de bucate",  potrivit expresiei elegantului Gladstone, pentru 
a alege între moţiunea lui Disraeli şi amendamentul lui Baring 
la moţiunea lui Disraeli, între sous-amendement *-ul lui 
sir W. Heathcote la amendamentul lui Baring şi contresous
amendement **-ul d-lui Lowe la moţiunile lui Disraeli, Baring 
şi sir W. Heathcote. Moţiunea lui Disraeli conţine un vot de 
blam dat minişt.or şi ·o adresă către coroană în legătură cu 
războiul : priml - în termeni caegorici, ultima - î.tr-o 
folă m!ai vagă, mbele legate între ele rintr10 onjuncţie 
acesibilă numai pTocslui de gîndire pa1lamenw. Foma 
timidă în 1care ia înocmită adresa în legătură u războiul 
s-a lămurit curînd. Dis1aeli se temea de o răzvrătire în pro
pria lui tab ără. Un try, mCiiul Granby, s-a ponunţ,t 
împotriva lui, un altul, lordul Stanley, s-a pronunţat pentru 
l, dar ambii - în spiritl p ăcii. mendamentul lud Baring 
era în favoarea guvernului. El respinge votul de blam dat gu
vernului şi adoptă, păstrînd terminologia lui Disraeli, 
parte dn moţiune privitoare la război, adăugind doar că 
Cmera „a cstaat u părre de rău că Confeinţa de la 
Viena nu a dus la încetarea ostilităţilor " .  Baring vine con
comitent cu una caldă şi una rece. „Părere de rău" pentru 
rtidul picii, „ontinuarea războiului "  pentru paridul 
războiului, nici un fel de obligaţii precise ale guvenului faţă 
de amble partide - un shell tap *** penu bile lbe 
şi negre, partitură pentru flaut şi partitură pentru trom
bon. Sous-amendement-ul lui Heathcote desăvîrşeşte amenda-

* - amendament la amendament. - Nota trad. 
'* - contraamendament la amendament. - Nota trad. 

*** - cursă, capcană. - Nota trad. 
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mentul echivoc al lui Baring cu o figură de stil pur idilică, 
adăugînd că „Camera tot mai nutreşte speranţa" (sherishing 
- o expresie care nu angajează la nimic) „că contactele per
manente vor fi încununate de suicces " .  Amendamentul lui 
Lowe, dimpotrivă, declară încheiate tratativele de pace, o dată 
ce Rusia a respins punctul 3, motivînd astfel adresa către 
coroană în legătură cu războiul. Vedem că, în amendamentul 
eclectic al guvernului, cele două părţi pe care acest amenda
ment căuta să le estompeze şi să le neutralizeze stau paşnilc 
faţă în faţă. Continuarea conferinţei de la Viena I - exclamă 
Heathcote. Nici o Conferinţă de la Viena I - răspunde Lowe. 
Conferinţa de la Viena şi continuarea războiului I - insinu
ează Baring. Peste opt zile vom asculta executarea temei 
acestui terţet, iar acum să ne întoarcem la dezbaterile în ju
rul moţiunii lui Disraeli, la care în prima seară au participat 
doar trei personaje principale, Disraeli, Gladstone şi Russell : 
primul tăios şi drastic, al doilea suplu şi cazuistic, al treilea 
anost şi gălăgios. 

Nu !considerăm îndreptăţit reproşul că divergenţa perso
nală dintre Disraeli şi Russell l-a făcut pe primul să piardă din 
vedere „fondul chestiunii " .  Secretele războiului ruso-englez 
nu trebuie căutate pe teatrul de acţiuni militare, ci în Dow
ning-street. Russell, ministru de externe în timpul cînd au fost 
primite comunicările secrete din partea guvernului de la Pe
tersburg, împuternicit extraordinar în timpul ultimei Confe
rinţe de la Viena şi, totodată, lider în Camera comunelor, 
Russell este întruchiparea vie, misterul dezvăluit al Downing
street-ului. Nu pentru că ar i sufletul guvernului, ci pentru 
că este trîmbiţa lui. 

Către sfîrşitul anului 1854, povesteşte Disraeli, Russell, 
sunînd din trîmbiţa războiului, a declarat în plin parlament, 
în aplauzele frenetilce ale asistenţei : 

„Anglia nu poate depune amele pînă cînd nu va primi garanţii ma
teriale care să reducă puterea Rusiei, asigurînd astfel securitatea Europei 
şi o linişte deplină pentru viitor•. 

Acelaşi Russell a fost membru al guvernului care a aprobat 
protocolul de la Viena din 5 decembrie 1853, în care împuter
niciţii Angliei şi Franţei au stipulat că războiul nu trebuie să 
ducă la o slăbire sau modificare a „condiţiilor materiale" ale 
imperiului rus. La interpelarea lui Lyndhurst pe marginea 
acestui protocol, Clarendon a declarat în numele guvernului : 

„Se prea poate ca Prusia şi Austria să dorească slăbirea puterii Ru
;;iei în Europa, nu însă Franţa şi Anglia", 



Russell, spune Disraeli, a calificat în Camera comunelor 
comportarea ţarului Nilcolaie drept „falsă şi perfidă" .  In iulie 
1 854, el a anunţat cu emfază iminenta invadare a Crimeii şi 
a declarat că distrugerea Sevastopolului este o necesitate 
pentru Europa. In cele din urmă l-a răsturnat pe Aberdeen, 
considerînd că acesta nu duce destul de energic războiul. 
Atît depre pielea de �eu - să vedem 1acum celi ou leul. In 
1 853, Russell a fost ministru de externe două-trei -luni în 
timpul cînd Anglia a primit „corespondenta secretă şi confi
denţialău de la Petersburg, în care Nicolaie cere fără ocol îm
părţirea Turciei, în primul rînd, sub pretextul protectoratului 
său asupra supuşilor creştini din Turcia, protectorat care, după 
cum recunoaşte Nesselrode în ultima sa depeşă, n-a existat 
niciodată. Ce a făcut Russell ? El i-a trimis ambasadorului 
englez la Petersburg o depeşă în care se spune textual : 

„Cu cit guvernul turc va adopta în mai mare măsură tactica unei 
legislaţii echitabile şi a unei administraţii drepte, cu atît împăratul Ru
siei va considera mai puţin necesar să-şi exercite dreptul său de pro
tectorat excepţional, care i se pare atît de greu şi apăsător, deşi acest 
protectorat îi revine, incontestabil, ca o obligaţie şi este consfinţit în 
tratat". 

Prin urmare, Russell cedează din capul locului în această 
problemă litiioasă. l ideclarră protectoratul nu numai legal, 
dar şi obligatoriu. El deduce prote1ctoratul din tratatul de la 
Kainargi. Şi despre ce este vorba în „punctul 4" al Conferin
ţei de la Viena ? Despre faptul că „interpretarea greşită a tra
tatului de la Kuciuk-Kainargi ar constitui principala cauză d 
aotua1lului război n. Astfel, dacă înainte de declarrea războ
iului îl vedem pe Russell în rolul de apărător al drepturilor 
Rusiei - rol la care a renunţat acum chiar şi Nesselrode -, 
la sfîrşitul primei perioade a războiului, la Conferinţa de la 
Viena, îl vedem în rolul de apărător al onoarei Rusiei. La 
26 martie, de îndată ce s-a trecut la esenţa problemei, la dez
baterea punctului 3, rusofobul Russell s-a ridicat şi a delelarat 
solemn : 

„ln ochii Angliei şi ai aliaţilor ei, condiţiile de pace cele mai bune 
şi singurele acceptabile sînt cele care se armonizează perfect cu onoarea 
şi demnitatea Rusiei, asigurînd totodată securitatea Europei etc.• 

De aceea, la 17  aprilie, reprezentanţii Rusiei au refuzat să 
aibă iniţiativa propunerilor la punctul 3,  declaraţia lui Russell 
convingîndu-i că condiţiile propuse de reprezentanţii aliaţilor 
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vor pleda mai mult cauza Rusiei decît ar putea-o face Rusia 
însăşi. Dar oare limitarea forţelor maritime militare ale Ru
siei „se armoniza perfect cu onoarea Rusiei u ?  De aceea, Nes
selrode în ultima sa circulară invocă mereu cele afirmate de 
Russell la 26 martie. El îl !citează pe Russell. Il întreabă dacă 
propunerile din 19 aprilie „sînt cele mai bune şi singurele ac
ceptabileu .  In p rag de război, Russell se erijează în protector 
al Rusiei. El se erijează în protectorul ei la sfîrşitul primei 
perioade a războiului, la masa verde în palatul contelui Buol. 

Atît despre ieşirea lui Disraeli împotriva lui Russell. După 
aceasta el a explicat atît insuccesele de pe teatrul de acţiuni 
militare cit şi nemulţumirea din ţară prin acţiunile contra
dictorii ale guvernului, care în Crimeea acţionează în favoarea 
rizboiului, iar la Viena - în favoarea păcii, îmbinînd o diplo
maţie de război cu un război de diplomaţie. 

„Contest - a exclamat el - că pentru ducerea războiului ajunge să 
percepi impozite şi să echipezi expediţii. Trebuie să menţii ridicat moralul 
poporului. Dar voi nu puteţi face lucrul acesta deoarece convingeţi în 
pemanenţă ţara că urmăriţi pacea, că punctul în jurul căruia se dă 
toată lupta are, la urma urmelor, un caracter relativ neînsemnat. Eşti gata 
să faci mari sacrificii cînd ştii că trebuie să înfrunţi un duşman putenic. 
Eşti gata să faci mari sacrificii cînd ştii că eşti angajat într-o luptă în 
care este în joc prestigiul ţării, existenţa şi puterea ei. Dar, dacă dublaţi 
sau triplaţi impozitul pe venit, dacă smulgeţi bărbaţii de la vetrele lor şi 
îi trimiteţi la război, dacă înneguraţi inimile englezilor cu veşti despre 
bătălii sîngeroase, dacă faceţi toate acestea, poporului nu trebuie să i se 
spună că toată problema se reduce la aceea dacă Rusia va avea 4 sau 
8 fregate în Marea Neagră„. Pentru a duce cu succes un război este 
necesar să menţii ridicat nu numai moralul propriei tale ţări, ci şi  al 
altor state. Fiţi siguri că, atîta timp cît apelaţi la o altă ţară să intervină 
ca mediatoare, ea nu va acţiona niciodată ca aliata voastră„. Lordul Pal
merston ne asigură că nu va încheia o pace ruşinoasă. Nobilul lord 
garantează pentru sine ; dar cine garantează pentru nobilul lord ?„. Nu 
puteţi scăpa de greutăţi cu ajutorul Conferinţei de la Viena ; prin diplo· 
maţie nu veţi face decît să sporiţi greutăţile şi primejdiile. Poziţia voastră 
este absolut greşită ; nu veţi putea duce niciodată cu succes un război 
ofensiv fără a avea sprijinul entuziast al poporului şi al aliaţilor, care 
s-au convins de fermitatea voastră. Sper că în astă-seară, prin votul ei, 
Camera va pune capăt acestui greşit sistem de duplicitate - sistem con· 
comitent de război şi de diplomaţie -, că ea va arăta făţiş şi limpede 
că vremea tratativelor a trecut. Cred că nimeni dintre cei care au citit 
circulara lui Nesselrode nu se poate îndoi de acest lucru•. 

Scris de K. Marx la 28 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 247 din 31 mai 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

*Din viaţa parlamentară : 

Dezbateri în legătură cu moţiunea lui Disraeli 

Londra, 29 mai . Elocinţa lui Gladstone nu şi-a găsit mc1-
·0dată o expresie mai deplină şi mai perfectă ca în „spe
ech" *-ul pe care l-a rostit j oi seara. Cursivitate cizelată, 
pmfunzime deşată, onctuozitate, nu fără aluzii veninoase, 
.gheare ascunse într-o labă catifelată, nuanţe şi paranuanţe 
scolastice, questiones şi questioniculae * *, întregul arsenal al 
probabilismului cu conştienta lui cazuistică şi rezervele lui 
lipsite de conştiinţă, eu motivele lui îndoielnice şi îndoielile 
lui motivate, pretenţii smerite de superioritate, intrigi virtu
oase, simplitate întortocheată, amestec de Bizanţ şi Liverpool. 
In cuvîntarea sa, Gladstone a tratat în mai mică măsură pro
blema războiului sau a păcii dintre Anglia şi Rusia decît 
problema de ce Gladstone, pînă nu de mult membru al unui 
guvern care ducea un război, a devenit acum Gladstone-ul 
partidului păcii cu orice preţ ? El a analizat, a cercetat în 
toate direcţiile limitele propriei sale lconştiinţe şi a cerut, cu 
modestia care-l caracterizează, ca imperiul britanic să rămînă 
în limitele conştiinţei gladstoniene. Discursul său a avut, de 
aceea, o nuanţă diplomatic-psihologică, care a adus mult 
mai multă diplomaţie în conştiinţă decît conştiinţă în di
plomaţie. 

Războiul împotriva Rusiei a fost la început un război drept, 
dar acum am ajuns la un punlct cînd continuarea lui ar fi o 
crimă. De cum au început complicaţiile din Orient, ne-am 
sporit necontenit pretenţiile .  In timp ce condiţiile noastre au 
urmat o linie ascendentă, Rusia a început să abdice de la pre
tenţiile ei, iniţial atît de exagerate. La început, Rusia pretin
dea nu numai protectoratul spiritual, ci şi cel laic asupra creş-

* - discurs. - Nota trad. 
** - probleme şi problemuţe. - Nota trad. 
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tinilor ortodoqi din Tulcia, nu voia să renunţe la nici unul 
dintre vechile tratate sau măcar să evacueze Principatele du
nărene. Ea a refuzat să participe la orice conferinţă convocată 
de celelalte puteri la Viena şi i-a cerut ambasadorului turc 
să vină la Petersburg sau la cartierul general rus. Acesta a 
fost limbajul Rusiei încă la 2 februarie 1854. Ce deosebire 
între revendicările formulate atunci de puterile ocCidentale 
şi cele patru puncte I Incă la 26 august 1854, Rusia a declarat 
că ea nu va accepta niciodată cele 4 puncte şi că preferă o 
luptă îndelungată, desperată şi dezastruoasă. Şi ce deosebire, 
iarăşi, între acest limbaj al Rusiei din august 1854 şi cel din 
decembrie 1854, cînd ea a promis să a1ccepte „fără nici o re
zervă" cele 4 puncte ! Aceste 4 puncte reprezintă limita ma
ximă pină la care pot merge atît revendicările noastre cit şi 
concesiile Rusiei. Tot ce depăşeşte limitele acestor 4 puncte 
se află în afara moralei creştine. Ei bine I Rusia a acceptat 
punctul 1 ,  ea a ac1ceptat punctul 2, ea nu a respins punctul 4, 
pentru că n-a fost discutat. Nu rămîne, prin urmare, decît 
punctul 3, deci numai o pătrime, şi nici măcar tot punctul 3, 
ci numai o jumătate din el, adkă iu totul a opta ipr-te din di
vergenţe. Punctul 3 constă, de fapt, din două părţi : partea 
întîi - garantarea integrităţii teritoriului Turciei ; partea a 
doua - reducerea forţei militare a Rusiei în Marea Neagră . 
In ceea ce priveşte partea întîi, Rusia s-a deolar: m:ai mult 
sau mai puţin de acord. Rămîne, prin urmare, numai partea 
a doua din punctul 3. Şi chiar în această problemă Rusia nu 
s-a pronunţat împotriva îngrădirii supremaţiei ei pe mare ; ea 
obiectează numai împoriva metodei noastre de ia t11Spune în 
fapt această îngrădire. Puterile occidentale au propus o sin
gură metodă, Rusia propune nu una, ci două alte metode ; 
înseamnă că şi aici le-o ia înainte puterilor occidentale. Cit 
priveşte lletoda propusă de acestiea n urmă, ea lezează 
onoarea imperiului rus. Dar nu trebuie să lezezi onoarea unui 
stat fără a-i reduce puterea. Pe de altă parte, nu trebuie să-i 
redu1ci puterea, deoarece astfel îi lezezi onoarea ei. Merită 
oare să fie jertfite încă o jumătate de milion de vieţi omeneşti 
numai pentru că există diferite concepţii asupra „metodei " 
cu ajutorul căreia, ţinînd seama de toate „metodele" , se poate 
transforma 1/8 de divergenţe în 1/32 ? Ar trebui, dimpotrivă. 
să declarăm că scopul războiului a fost atins. Trebuie oare 
să-l continuăm numai de dragul prestigiului, de dragul gloriei 
militare ? Soldaţii noştri s-au acoperit de glorie. Dacă, u 
toate acestea, Anglia s-a discreditat pe continent, atunci, 
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„«pentru dumnezeu» - a exclamat respectabilul gentleman -, nu 
răzbunaţi această discreditare vărsînd sînge omenesc, ci reabilitaţi în
crederea în Anglia informînd mai exact străinătatea·. 

Intr-adevăr, de ce să nu „corelctăm" ziarele din străină
tate ? La ce ar duce noi succese ale armatelor aliate ? Aceasta 
ar sili Rusia la o împotrivire şi mai îndîrjită. Dar înfrîngerile 
aliaţilor ? Ele i-ar întărita pe londonezi şi pe parizieni, silin
du-i pe aliaţi la o ofensivă şi mai îndrăzneaţă. La ce ar servi ,  
prin urmare, războiul dus de dragul războiului ? La început 
Prusia, Austria, Franţa şi Anglia erau la unison în ceea ce 
priveşte revendicările lor faţă de Rusia. Prusia s-a şi retras. 
Dacă războiul va continua, se va retrage şi Austria. Alături 
de Anglia nu va rămîne decît Franţa. 

Dacă Anglia va continua războiul din considerente pe care, 
în afară de Franţa, nu le împărtăşeşte nilci un alt stat, „auto
ritatea morală a poziţiei ei va fi foarte şubrezită şi submi
nată" . In schimb, o pace cu Rusia - admiţînd că pacea i-ar 
ştirbi Angliei prestigiul, care nu-i decît ceva lumesc - ar 
întări „autoritatea morală" a Angliei, pe care nici molia, nici 
rugina nu o pot ataca. Şi apoi, la drept vorbind, ce vor cei 
care nu sînt de acord cu metoda propusă de Rusia pentru re
zolvarea părţii a doua din punctul 3 ? Poate dezmembrarea 
imperiului rus ? A1cest lucru nu poate fi înfăptuit fără a pro
voca un „război al naţionalităţilor " .  Va voi oare Austria, va 
putea oare Franţa să sprijine un război al naţionalităţilor ? 
Dacă Anglia doreşte să dezlănţuie un „război al naţionalită
ţilor" ,  va trebui să-l ducă singură, ceea ce înseamnă că „nu 
se va hotărî de loc la acest pas " . Prin urmare, nu rămîne să 
se formuleze decît pretenţii cu care Rusia să fie de acord. 

Acesta a fost discursul lui Gladstone, dacă nu textual, cel 
puţin ca sens. Rusia foloseşte acum un alt limbaj, ceea lce 
dovedeşte că în fapt a cedat. Pentru respectabilul puseist, 
singurul fapt care importă este limbajul. Dar şi el şi-a schim
bat limbajul. El rosteşte acum ieremiade cu privire la război, 
suferinţa întregii omeniri găseşte ecou în sufletul lui. El a 
vorbit în termeni apologetici atunci cînd s-a ridicat împotriva 
Comisiei de anchetă şi a găsit normal să lase armata engleză 
pradă morţii prin înfometare şi ciumă. Pe atunci, armata a 
fost sacrifilcată, cică, de dragul păcii ! Vina începe din mo
mentul în care ea este jertfită de dragul războiului. Gladstone 
reuşeşte totuşi să demonstreze că guvernul englez nu s-a 
gîndit vreodată în mod serios la un război împotriva Rusiei ; 
el reuşeşte să demonstreze că nici actualul guvern englez şi 
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nici actualul guvern francez nu pot şi nici nu vor să ducă Ul 
război serios împotriva Rusiei ; el reuşeşte să demonstreze că 
pretextele de război nu fac doi bani. Numai că Gladstone uită 
că aceste „pretexte" au fost născocite de el şi de foştii săi 
colegi, că „războiul " însuşi le-a fost impus de poporul englez. 
Conducerea războiului le-a servit numai ca pretext pentru a-l 
paraliza şi a-şi păstra posturile lor. Din istoricul apariţiei ş i  
al  metamorfozelor falselor pretexte sub care au dus războill, 
Gladstone trage cu succes concluzia că ei pot încheia şi pacea 
sub pretexte tot atît de false. Numai asupra unui punct există 
o divergenţă între el şi vechii săi colegi. El este Out *, ei sînt 
In **. Dar un pretext fals valabil pentru un fost ministru nu 
este un pretext fals valabil pentru un ministru, deşi, ori că-i 
gîscă, ori că-i gînsa1c, sosul este acelaşi. 

Această ciudată confuzie de noţiuni făcută de Gladstone 
a fost pentru Russell mult aşteptatul semnal. Acesta s-a ridi
cat, şi, de unde Gladstone încercase să idealizeze Rusia, el a 
ponegrit-o. Dar Gladstone e „Out" ,  şi Russell - „In".  După ce 
Russell a debitat, pe un ton ridicat, toate platitudinile arhi
cunoscute, totuşi adevărate, cu privire la planurile de domi
naţie mondială ale Rusiei, el a ajuns la fondul problemei, la 
problema Russell. Niciodată, a declarat el, o problemă naţio
nală atît de importantă nu a fost denigrată în aşa hal ca în 
discursul lui Disraeli. Şi, într-adevăr, poate oare o problemă 
naţională atît de importantă, ba chiar de o importanţă istorică 
mondială, să fie dnigrată mai mult decît identificînd-o cu 
micul Johny, cu John Russell ? Nu este vina lui Disraeli că, 
atît la începutul cit şi la sfîrşitul primei perioade a războiului, 
conflictul dintre Europa şi Rusia apare ca un conflict între 
Russell şi Nesselrode. A fost amuzant felul în care mieul domn 
Russell a dat din colţ în colţ cînd a ajuns la cele 4 puncte. Pe 
de o parte : trebuia să arate că condiţiile sale de pace erau 
pe măsura grozăviilor ruse, pe care tocmai le zugrăvise, pe 
de altă parte trebuia să arate că, fidel promisiunii date de 
bunăvoie şi nesilit de nimeni lui Titov şi Gorceakov, el a pro
pus condiţii care se „armonizau perfect cu onoarea Rusiei „ .  
De aceea, pe de o parte, a demonstrat că Rusia ca  forţă ma
ritimă există numai cu numele, prin urmare ea poate lesne 
îngădui o îngrădire a acestei forţe doar imaginare, iar pe de 
altă parte că flota scufundată de Rusia însăşi constituie o mare 
primejdie pentru Turcia şi, deci, pentru echilibrul european, 

• - în opoziţie. - Nota trad. 
•• - în guvern. - Nota trad. 
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şi de aceea „partea a doua din punctul 3" p rezintă în sine o 
mare însemnătate. Unii sînt puşi de adversar în situaţia de a 
se împotmoli într-o dilemă. Russell s-a împotmolit singur în
tr-o dilemă. El ne-a dat noi dovezi ale talentului său diplomatic. 
De la o alianţă activă cu Austria nu era nimic de aşteptat, 
pentru că o singură bătălie pierdută i-ar fi adus pe ruşi la 
Viena - aşa încuraja el pe unul dintre aliaţi. 

„Avem sentimentul - a continuat el - că Rusia intenţionează să 
pnă mina pe Constantinopol şi să stăpînească acolo, deoarece este evi
dent că Turcia se aill în declin ; şi nu mă îndoiesc că Rusia, la rîndul ei, 
crede acelaşi lucru despre intenţiile Franţei şi ale Angliei în cazul pră
buşirii Turciei•. 

Nu mai rămînea decît să adauge : „totuşi ea se înşală ; nu 
Anglia şi Franţa, ci numai Anglia trebuie să pună stăpînire pe 
Constantinopol " .  Aşa a îndemnat marele diplomat Austria 
să se situeze de partea Angliei, aşa a trădat el Turciei care 
este părerea, şi încă „evidentă" , a prietenilor ei, a salvatorilor 
ei. Russell a înregistrat, totuşi, un suc1ces : ca tactician par
lamentar. In iulie 1 854, cînd s-a lăudat că Crimeea va fi cu
cerită, Disraeli l-a pus într-o asemenea încurcătură, incit l-a 
silit să renunţe la tiradele sale eroice încă înainte de a se fi 
trecut la vot în Cameră. De astă dată el a amînat ·acest act de 
autodistrugere - renunţarea la lupta întregii lumi împotriva 
Rusiei, luptă anunţată de el - pînă cînd Camera îşi va fi spus 
cuvîntul. Ce mai progres ! 

Discursul lui Russell mai cuprinde două exemple luate din 
istorie - relatarea extrem de amuzantă a tratativelor duse 
cu împăratul Ni'colaie în legătură cu tratatul de la Kainargi 
şi o scurtă expunere asupra situaţiei din Germania. Ambele 
merită să fie menţionate în treacăt. După cum îşi aminteşte 
cititorul, Russell a recunoscut din capul locului, pe baza tra
tatului de la Kainargi, protectoratul Rusiei. Ambasadorul en
glez la Petersburg, sir Hamilton Seymour, s-a arătat a fi mai 
puţin maleabil şi mai sceptic. El a cules informaţii de la gu
vernul rus, iar Russell este atît de naiv, încît a relatat urmă
toarele în legătură cu aceasta : 

„Sir Hamilton Seymour îl rugase pe defunctul împărat al Rusiei să 
aibă bunăvoinţa de a·i arăta partea din tratat pe care se bazează pre
tnţiile lui. Maiestatea·sa imperială a spus : «Nu vă voi arăta articolul 
special din tratat pe care se bazează pretenţia mea» (la protectorat) . 
< Adresaţi-vă contelui Nesselrode, el va face acest lucru». Hamilton 
Seymour s-a adresat atunci lui Nesselrode. Contele Nesselrode i-a răs
pns că el nu cunoaşte articolele tratatului şi i-a recomandat lui Hamil-
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ton să se adreseze fie el, personal, fie guvernul său baronului Brunnov ; 
baronul le va arăta pe care parte a tratatului se bazează pretenţia împă
ratului. Părerea mea este că niciodată baronul Brunnov nu se va încu
meta să arate un asemenea articol din tratar. 

Despre Germania, nobilul lord a relatat : 

„Rusia este legată de Germania prin căsătorii cu numeroşi mici mo
narhi. Mulţi dintre aceşti monarhi, din păcate, trebuie s-o recunoaştem, 
guvernează temîndu-se de starea de spirit revoluţionară pe care o bă
nuiesc la supu�ii lor, şi  de aceea se bizuie pe sprijinul armatelor lor. 
Dar cine sînt aceste forţe armate ? Ofiţerii lor sînt ademeniţi şi corupţi 
de curtea rusă. Curtea rusă le împarte decoraţii, distincţii şi recompense 
şi, în unele cazuri, Rusia le dă în mod regulat bani să-şi plătească dato
riile, astfel încît Germania, care ar trebui să fie bastionul independenţei 
şi să conducă apărarea Europei împotriva dominaţiei ruse, este de ani 
de zile subminată şi lipsită de independenţa ei datorită intrigilor şi ba
nilor ruseşti". 

Şi pentru a determina Germania să meargă în frunte, ase
menea coloanei de foc, pentru a-i arăta „imperativul 1cate· 
goric " ,  ceea ce trebuie să facă, Russell s-a declarat la Confe
rinţa de la Viena apărătorul „onoarei şi demnităţii Rusiei" ,  
silind Germania s ă  audă limbajul mîndru al unui englez liber 
şi independent. 

Scris de K. Marx la 29 mai 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 249 din 1 iunie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
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Londra, 1 iunie. Dacă la Gladstone te induce în eroare o 
aparenţă de profunzime, la Palmerston te induce în eroare 
o aparenţă de superficialitate. Palmerston ştie să-şi ascundă 
cu iscusinţă adevărata sa intenţie îndărătul unor fraze de 
efect eterogene şi unor concesii fără importanţă făcute cerin
ţelor de moment. Publicul a luat cunoştinţă încă acum o săp
tămînă de declaraţia făcută de Palmerston în numele guver
nului. Presa cotidiană şi cea săptămînală a publicat-o, a 
comentat-o şi a supus-o unei critici. Duşmanii săi spun că, 
după ce a folosit luni de-a rîndul limbajul bătrînului Aber
deen, a considerat acum din nou oportun să folosească o 
seară întreagă limbajul bătrînului Palmerston. Ei spun : no
bilul lord garantează pentru sine, dar cine garantează pentru 
nobilul lord ? Discursul său ei îl declură drept o scamatorie, 
deoarece el izbuteşte să evite orice precizare a politicii sale şi 
să dea acestui discurs o formă atît de elastică, de eterică, incit 
este cu neputinţă să-l dai de gol. Amicii săi, dimpotrivă, nu 
ezită să susţină că vîntul pe care l-a stîmit cîntatul la orga 
sa retorică este muzică. El a sesizat din capul locului postura 
în care trebuie să apară în faţa Camerei şi a ţării. Pe cine am 
în aţa mea ? Pe de o pate, pe cei oae ored ică nu m dJs cu 
destulă energie războiul, pe de altă parte, pe cei care încearcă 
să silească ţara să accepte condiţii de pace ruşinoase ; pe de 
o oarte, pe cei care ne reproşează că ne-am angajat în nego· 
cieri inutile cu Austria, negocieri care paralizează războiul, 
pe de altă parte, pe cei care consideră că nu am dus aceste 
negocieri pînă la capăt şi că le-am zădărnicit prin pretenţii 
exagerate. 

ln felul acesta el a apărut în postura omului care urmează 
linia de mijloc. El a respins atacurile adepţilor războiului, în
dreptîndu-le împotriva adepţilor păcii, iar atacurile adepţilor 
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păcii le-a respins, îndreptîndu-le împotriva adepţilor războiu
lui. Frazele împotriva adepţilor absoluţi ai păcii au fost n 
prilej pentru explozii de înflăcărare patriotică bine calculate, 
pentru declaraţii solemne debordînd de energie şi pentru 
toate acele cuvinte eroice cu ajutorul cărora i-a înşelat atît 
de des pe niais *. El a măgulit mîndria naţională, înşirînd ma
rile resurse de care dispune Anglia - iată unicul răspuns la 
învinuirea că este incapabil să administreze mari resurse. 

„Nobilul lord - a spus Disraeli - îi aminteşte de parvenitul care 
voia să-şi epateze amanta lăudindu-se cu bogăţia sa : am o vilă, am o 
casă la oraş, am o galerie de tablouri, am o straşnică pivniţă de vinuri". 

Aşa şi Anglia : are o flotă în Marea Baltică, o flotă în 
Marea Neagră şi un venit anual al statului de 80 OOO OOO 1. st. 
etc. Totuşi printre toate aceste fleacuri retorice la care s-a 
redus discursul lui Palmerston, el a izbutit să strecoare 
o anumită declaraţie, la care mai tîrziu, la momentul oportun, 
să se poată întoarce, proclamînd-o drept principiu al politicii 
sale, sancţionat de Cameră. Nici un ziar englez nu a relevat 
această declaraţie, dar arta oratorică a lui Palmerston const. 
tocmai în priceperea de a ascunde adevăratul sens al discursu
rilor sale, ştergîndu-le din memoria auditoriului său printr-un 
şuvoi de fraze pe cit de curgătoare, pe atît de goale. Spre 
deosebire de alde Russell, Palmerston nu tinde numai la un 
succes de moment, ci se gîndeşte şi la viitor, şi nu se mulţu
meşte cu procedee retorice momentane, ci pune grijuliu 
bazele viitoarelor sale manevre. Declaraţia sus-amintită sună 
textual : 

„Sintem angajaţi în mari operaţii pe Marea Neagră, credem şi nă
dăjduim că succesul va i de partea noastră ; avem convingerea că suc
cesul ne va ajuta să obţinem condiţiile pe care, În stadiul actual al con
Jlictulul, Anglia, Fran/a şi Austria s-au considerat În drept să le pună·. 

Prin urmare, oricît s-ar extinde operaţiile în Marea Nea� 
gră, baza diplomatică a războiului rămîne aceeaşi. Oricare ar 
fi  succesul militar, rezultatul final este dinainte stabilit ş i  
limitat la aşa-zisele „4  puncte" . Ş i  Palmerston declară acest 
lucru la cîteva ore după ce Layard a smuls masca rusofilă de 
pe cele 4 puncte. Dar Palmerston a abătut atenţia de la critica 
lui Layard şi a evitat să se ocupe de problema propriu-zisă, 
adică importanţa sarcinilor şi scopurilor evidente ale războiu-

* - prostănaci. - Nota trad. 
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lui, apărînd, împotriva lui Gladstone, a doua jumătate a 
punctului 3 şi prezentînd această jumătate ca un întreg. 

Merită să amintim un incident care a întrerupt discursul 
lui Palmerston. Un fariseu englez, lordul Robert Grosvenor, 
l-a învinuit pe Palmerston că, vorbind despre succesele mili
tare şi discutînd şansele războiului, n-a ţinut seama de mize
ricordia şi graţia celui atotputernic, că nici măcar „n-a 
pomenit numele domnului " .  In felul acesta el atrage mînia 
cerească asupra naţiunii sale. Palmerston s-a pocăit de îndată 
şl s-a bătut cu pumnul în piept, dovedind că la nevoie ştie 
şi el să predice şi să-şi dea ochii peste cap tot atît de bine ca 
şi lordul Robert Grosvenor. Dar acest incident parlamentar a 
fost continuat de popor. Cetăţenii din Marylebone (un cartier 
din Londra) au convocat un mare miting în localul şcolii din 
Cowpers-street pentru a protesta împotriva „bill-ului cu pri
vire la interzicerea comerţului în zilele de duminică" .  
Deoarece aici era vorba de alegători, lordul Ebrington şi lor
dul Robert Grosvenor au apărut la miting în calitate de apă
rători ai bill-ului prezentat de ei înşişi în parlament. Dar, 
prevăzători, în loc să se lase în paza şi graţia celui atot
puternic, ei au plasat în sală o galerie plătită, care să aplaude 
şi să tulbure ordinea. Secretul a fost curînd descoperit şi 
agenţii tocmiţi ai fariseismului au fost imediat înhăţaţi de 
cetăţeni şi azvîrliţi în stradă. „Nobilii lorzi" ,  nefiind în stare 
să stăvilească gălăgia stîrnită, huiduielile şi fluierăturile, 
şi-au ocupat din nou, fîstîciţi, locurile lor. Cînd au părăsit 
adunarea, o mulţime „neplătită" a însoţit echipajul lor, păcă
tuind prin manifestări evidente de sarcasm şi duritate sufle
tească. 

Scris de K. Marx la 1 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 253 din 4 iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
•părut în ziar 
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Ka'l Marx 

*Asociaţia pentru reforma aministrativă. 
Carta poporului 

Londra, 5 iunie. Asociaţia pentru reforma administrativă 
a epurtat o victorie la Bath. Candidatul ei, d-l Tite, care avea 
ca contracandidat un tory, a fost ales cu o mare majoritate 
de voturi membru al parlamentului. Această victorie repur
tată în cadrul Angliei „legale" este sărbătorită astăzi de zia
rele liberale ca un mare eveniment. Buletinele cu privire la 
1 1poll " * sînt publicate cu nu mai puţin tărăboi decit bule
tinele cu privire la succesele repurtate fără vărsare de sînge 
în Marea de Azov. Bath şi Kerci ! - iată lozinca zilei. Dar 
ceea ce presa trece sub tăcere - atît ziarele adepţilor cit şi 
cele ale adversarilor reformei, atît ziarele guvernamentale 
cit şi cele ale opoziţiei, ziarele torylor, whigilor şi ale radi
calilor - sînt înfrîngerile şi decepţiile pe care Asociaţia pen
tru reforma administrativă le-a suferit în ultimele zile la Lon
dra, Birmingham şi Worcester. Fireşte, de data aceasta lupta 
nu s-a dat în cadrul limitat al unui cerc privilegiat de alegă
tori. Şi nici rezultatele ei nu au fost de natură să stîmească 
strigăte de triumf în tabăra adversarilor reformatorilor din 
City. 

Primul miting cu adevărat public (cu alte cuvinte, fără bi
lete de intrare) organizat la Londra de Asociaţia pentru re
fomă a avut loc miercurea trecută la Marylebone. Un cartist 
a prezentat un amendament împotriva rezoluţiilor propuse 
de reformatorii din City, în care se arăta 

„că aristocraţia financiară reprezentată de domnii din City nu este 
mai bună decît aristocraţia funciară ; că, sub pretextul refomelor, ea nu 
urmăreşte decit să se strecoare, pe spinarea poporului, în Downing-street 
pentru a împărţi acolo cu oligarhii posturile, apuntamentele şi onoru-

• - „alegeri·. - Nota trad. 
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rile ; că unicul program al mişcării populare este Carta cu cele 5 puncte 
ale ei". 

Preşedintele mitingului, na dintre personalităţile din City, 
şi-a manifestat o serie de îndoieli, în primul rînd, dacă în 
genere să pună la vot acest amendament, în al doilea rînd, 
ce să pună mai întîi la vot, rezoluţia sau amendamentul, şi, 
în sfîrşit, cum să decurgă votarea. Auditoriul, sătul de lipsa 
de hotărîre, de considerentele tactice şi manevrele supără
toare ale acestuia, l-a declarat incapabil să prezideze mai de
parte adunarea, l-a ales în locul lui preşedinte pe Ernest Jo
nes, votînd apoi cu o majoritate zdrobitoare împotriva 
rezoluţiei, pentru amendament. 

La Birmingham, Asociaţia din City a ţinut un miting public 
într-o sală din oraş sub preşedinţia primarului. La rezoluţia 
Asociaţiei a fost propus un amendament similar cu cel de 
la Londra. Primarul a refuzat însă categoric să pună la vot 
amendamentul dacă cuvîntul „Oartă" nu va i înlolit cu un 
altul mi puţin lupărător. In 1caz 0011biar el va părăsi fotoliul 
prezidenţial. De aceea cuvîntul „Cartă" a fost înlocuit cu 
„vot universal şi secret " .  In această formulare modificată, 
amendamentul a fost adoptat cu o majoritate de 1 0  voturi. 
La Worcester, unde reformatorii din City au ţinut de aseme
nea un miting public, victoria cartiştilor şi înfrîngerea adep
ţilor reformei administrative au fost şi mai categorice. Aici 
Carta a fost proclamată fără nici un fel de obiecţii. 

Rezultatul acestor mari adunări de la Londra, Birmingham 
şi Worcester, extrem de nefavorabil pentru Asociaţie, a de
terminat-o ca, în loc să facă un apel public la vox populi *, 
să lanseze în toate oraşele mai mari şi mai populate petiţii 
care să fie semnate de adepţii ei. Legăturile multilaterale ale 
magnaţilor din City cu personalităţile comerciale din Regatul 
Unit şi influenţa acestor personalităţi asupra vînzătorilor, 
funcţionarilor de la diferite firme comerciale şi asupra co
mercianţilor „mai mici " le va da, fără îndoială, posibilitatea 
să umple pe ascuns, feriţi de ochii lumii, aceste petiţii cu 
semnături şi să le trimită apoi „onoratei Camere" cu eti� 
cheta : vocea poporului englez. Totuşi aceşti domni se înşală 
dacă îşi închipuie că vor speria guvernul cu asemenea sem
nături strînse prin cerşetorie, intrigi şi tertipuri. Guvernul 
i-a privit cu satisfacţie ironică pe adepţii Asociaţiei, alungaţi 

* - vocea poporului. - Nota trad. 
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cu fluierături de pe  theatrum mundi *. Ziarele guvernamen
tale ţin deocamdată sub tăcere acest lucru, în parte pentru 
că, altminteri, ar fi trebuit să aate succesele cartismului, în 
parte pentru că clasa conducătoare se şi gîndeşte să preia 
conducerea mişcării Asociaţiei pentru reforma administrativă, 
în cazul cînd mişcarea populară ar deveni prea insistentă. 
In cazul unui asemenea pericol, ele îşi rezervă o „confuzie" : 
confuzia de a-i privi cîndva pe adepţii Asociaţiei drept expo
nenţii voinţei poporului. Asemenea confuzii sînt tocmai chi
chirezul dezvoltării „istorice" a Angliei, şi nimeni nu se pri
cepe mai bine să recurgă la ele ca whigii liberali. 

Carta reprezintă un document foarte laconic şi, în afară 
de revendicarea votului universal, cuprinde numai următoa
rele 5 puncte, care sînt înseşi condiţiile transpunerii lui în 
viaţă : 1) vot secret (cu bile) ; 2) abrogarea censului de avere 
pentru membrii parlamentului ; 3) remunerarea membrilor 
parlamentului ; 4) parlament ales anual ; 5) circumscripţii 
electorale egale. După experienţele care în 1848 au distrus 
încrederea în votul universal în Franţa 163, cei de pe conti
nent sînt oarecum înclinaţi să subaprecieze importanţa şi 
semnificaţia pe care o are Carta pentru Anglia. Ei scapă din 
vedere faptul că în Franţa societatea este alcătuită în propor
ţie de 2/s din ţărani şi de 1/J din orăşeni, pe cînd în Anglia 
mai bine de 2/s din populaţie locuieşte la oraş şi mai puţin de 1/a 
la ţară. De aceea între rezultatele votului universal din Anglia 
şi rezultatele votului universal din Franţa trebuie să fie acelaşi 
raport invers proporţional ca şi între oraş şi sat în ambele 
ţări. Aşa se şi explică caracterul diametral opus pe care l-a 
îmbrăcat revendicarea votului universal în Franţa şi în An
glia. In Franţa, aceasta era o revendicare a ideologilor poli
tici, la care putea adera într-o măsură mai mare sau mai mică, 
în funcţie de convingerile sale, orice „om cult " .  In Anglia, 
această revendicare constituie linia de demarcaţie între aris
tocraţie şi burghezie, de o parte, şi masele populare, de altă 
parte. In Franţa, această revendicare reprezintă o problemă 
politică, în Anglia - o p roblemă socială. In Anglia, agitaţia 
pentru votul universal a cunoscut o dezvoltare istorică îna
inte de a fi devenit o lozincă a maselor populare. In Franţa, 
votul universal a fost mai întîi introdus şi abia după aceea 
a început drumul lui istoric. In Franţa a eşuat practica votu
lui universal, în Anglia - ideologia lui . In primele decenii 

* - scena lumii. - Nota lrad, 
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ale acestui secol, pe timpul lui sir Francis Burdett, a maioru
lui Cartwright, a lui Gobbett, votl uiversal mai avea acel 
caracter idealist nedefinit datorită căruia devenise o dorinţă 
pioasă a tuturor păturilor populaţiei, care nu făceau direct 
parte din clasele dominante. Pentru burghezie el nu a fost de 
fapt decît o expresie excentrică, care generaliza ceea ce do
bîndise prin reforma parlamentară din 183 1 .  După 1838 re
vendicarea votului universal nu a căpătat în Anglia un ca
racter real specific. Cea mai bună dovadă este că şi Hume 
şi O'Connell au semnat Carta. In 1842 s-au spulberat ultimele 
iluzii . Lovett a făcut atunci ) ultimă, dar zadnică încer
care de a formula revendicarea votului universal ca o reven
dicare comună a aşa-zişilor radicali şi a maselor populare 164• 
Din acest moment nu a mai existat nici o îndoială asupra 
substratului votului universal şi nici asupra denumirii sale. 
El este Carta maselor populare şi dovedeşte că acestea au 
cucerit puterea politică pe care o folosesc ca un mijloc de 
înfăptuire a revendicărilor lor sociale. De aceea, votul uni
versal, conceput în 1848 în Franţa ca o lozincă de înfrăţire 
generală, este interpretat în Anglia ca o lozincă de război . 
Acolo conţinutul nemijlocit al revoluţiei a fost votul univer
sal ; aici onţinrull nemijlocit l votului universl este revo
luţia. Dacă .rmlrim istoria voului univesal în nglia, 
vedem că l îşi leap ădă 1oraoterul s ău idealist pe măsură ce 
se dez:oltă ii societatea modnă, cu nen.ăratele ei 
contradicţii generate de dezvoltaea industriei. 

In afară de partidele oficiale şi semioficiale, precum şi de 
cartişti, mai există în Anglia şi o clică de „înţelepţi " ,  nemul
ţumiţi în egală măsură atît de guvern şi de clasele dominante, 
cit şi de cartişti. Ce vor cartiştii ? - întreabă ei. Să întă
rească şi să lărgească atotputernicia parlamentului, transfor
mînd-o într-o putere populară ? Ei nu desfiinţează parlamen
tarismul, d îl ridică pe o treaiptă mi înaltă. Ceea ce se 
impune este sfărîmarea sistemuli reprezentaiv I n fruntea 
acestei clici se află un crai * de la răsărit - David Urquhart. 
David vrea să se întoarcă la Common law (dreptul cutumiar) 
al Angliei. El vrea să limiteze Statute law (legea scrisă) 
înăuntrul graniţelor ei. El vrea să localizeze, nu să centra
lizeze. El vrea să dezgroape „vechile şi autenticele izvoare 
ale dreptului epocii anglo-saxone" .  Atunci ele vor ţîşni de 

* - în limba germană joc de cuvinte : Weiser aus dem Morgen
lande înseamnă crai de la răsărit, dar Weiser înseamnă şi înţelept. -
Nota trad. 
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la sine, vor uda şi vor rice să rodească pămîntul dimprejur. 
David însă este cel puţin consecvent. El vrea să reducă atît 
diviziunea modenă a muncii cit şi concentrarea ·capitalului 
la vechiul nivel anglo-saxon sau mai degrabă la cel oriental. 
De felul lui muntean din Scoţia, naturalizat cerchez şi turc 
de bunăvoie, el este în stare să condamne civilizaţia cu toate 
racilele ei şi din cînd în cînd chiar s-o judece. Dar el nu este 
atît de stupid ca cei care trăiesc cu capul în nori şi despart 
formele moderne de stat de societatea modernă, care aiurează 
despre o independenţă locală alături de concentrarea capi
talului, despre izolarea individuală alături de diviziunea anti
individualistă a muncii. David este un proroc care-şi în
dreaptă privirile spre trecut, extaziat ca un colecţionar de anti
chităţi în faţa vechii Anglii. El trebuie, aşadar, să considere 
firesc ca noua Anglie să treacă pe lingă el fără a-l lua în 
seamă oricît de convins şi de insistent ar striga : „David 
Urquhart este singurul om care vă poate salva ! " ,  aşa cum a 
făcut chiar acum cîteva zile la un miting din Stafford. 

Scris de K. Marx la 5 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 261 din 8 iunie 1 855 
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Karl Marx 

*Dezbateri parlamentare în legătură cu războiul 

Londra, 6 iunie. Palmerston şi-a dovedit din nou vechea 
sa iscusinţă de a manevra diplomaţia cu ajutorul parlamentu
lui şi de a manevra parlamentul cu ajutorul diplomaţiei. 
Politica guvernului urma să fie discutată pe baza amenda
mentelor lui Baring, Heathcote şi Lowe. La baza tuturor aces
tor amendamente stătea Conferinţa de la Viena. In timpul 
vacanţei de rusalii, Palmerston escamotează Conferinţa de J a  
Viena ş i  se justifică faţă de Austria referindu-se la ultimele 
dezbateri parlamentare, iar în faţa parlamentului întrunit din 
nou el escmotează dezbaterile referindu-se 11a oonferinţa care 
se încheiase şi care există acum doar ca o legendă. O dată 
cu Conferinţa de la Viena cad amendamentele care presupu
neau o continuare a şedinţelor ei, o dată cu amendamentele 
cade discutarea politicii guvernului, iar o dată cu această 
discutare cade şi necesitatea pentru guvern de a da explicaţii 
în legău1ră •cu !tendinţele, scopurile şi obiectivele „noului " 
război. Acest scop, după cum afirmă David Urquhart, alias 
David-bey, constă în a face cunoscute trupelor aliate bolile 
care bîntuie vara în Crimeea, după ce au cunoscut, pe pielea 
lor, bolile care bîntuie iama în Crimeea. Dacă Urquhart nu 
înţelege totul, pe Palmerston al său însă îl înţelege bine. El 
se înşală numai în ceea ce priveşte atotputernicia intenţiilor 
secrete - influenţa lor asuprn istoTiei oficiale. In consecinţă, 
Palmerston declară parlamentului întrunit din nou că nu mai 
există un obiect de discuţii şi că cel mai bun lucru pe care 
l-ar putea face Camera ar fi să trimită coroanei o adresă în 
legătură cu războiul, cu alte cuvinte să dea guvernului un 
vot de încredere. Dar deocamdată el suferă un eşec din pri
cina îndărătnilciei acelor parlamentari care au pregătit lungi 
discursuri pe marginea amendamentelor şi vor să-şi desfac. 
marfa. Prin dizolvarea Conferinţei însă le-a răpit acestor 
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discursuri tot tăişul, aşa că horror vacui *, plictiseala vor de
termina parlamentul să accepte adresa lui . Pentru a scăpa de 
aceste discursuri, parlamentul va fi de acord cu adresa. 

O dată cu schimbarea situaţiei, şi-a schimbat sensul şi 
amendamentul lui Lowe. Iniţial l a însemnat întreruperea 
Conferinţei de la Viena. Acum, acest amendament înseamnă 
sancţionarea Conferinţei de la Viena şi a diplomaţiei guver
nului, întrucît el declară drept scop final şi obiectiv propriu
zis al războiului reducerea forţei militare maritime a Rusiei 
din Marea Neagră, cerută de Russell. Piatră de încercare pen
tru partidul păcii deoarece cere prea mult, pontru partidul 
războiului deoarece cere prea puţin, acest amendament este 
o piatră de înce'care şi pentru guvern, deoarece pune în ge
neral problema ţelului războiului, a recunoaşterii oficiale a 
acestui ţel. Aşa se explică fenomenul ciudat că adepţii păcii 
şi toryi au votat acum pentru, iar guvernul împotriva con
tinuării dezbaterilor amendamentului lui Lowe ; aşa se explică 
încercarea lui Palmerston de a arunca amendamentul peste 
bord. Incercarea a dat greş. De aceea el a amînat dezbaterile 
pe joi seara. S-a cîştigat o zi. In acest timp a fost publicat 
protolcolul de încheiere a Conferinţei de la Viena. Protocolul 
este prezentat Camerei. Se iveşte un nou incident, şi Pal
merston cu ale sale dissolving views ** poate spera că se va 
trece peste adevăratul obiect al dezbaterilor. 

Dezbaterile parlamentare care s-au prelungit doui zile au 
fost pJicticoase, dezlînate şi oonuze, aşa cum numai nişte 
discursuri care şi-au pierdut dinainte tăişul pot fi . Ele au ofe
rit totuşi un spectacol caracteristic : adepţii păcii, care înainte 
de votarea rezoluţiei lui Disraeli au lcochetat cu guvernul, 
cochetează acum cu opoziţia, adică cu opoziţia oficială. Dez
baterile au mai scos la iveală entente cordiale *** dintre 
peelişti şi şcoala manchesteriană. După cum se vede, peeliştii se 
îmbată cu speranţa că după încheirea păcii vor conU:e 
Anglia, situlndu-se în fruntea burgheziei industriale . In felul 
acesta peeliştii, după îndelungate peregrinări, îşi vor fi găsit, 
în sfîrşit, adevăratul partid, iar industriaşii îşi vor fi găsit 
oameni de stat de profesie. Dar daică adepţii păcii i-au cîştigat 
astfel pe Gladstone, Graham & Co., ei l-au pierdut pe „radica
lul " sir William Moleswortl, prietenul lor de mai bine de 
20 de ani. Molesworth de bună seamă a citit în Hobbes, pe 

* - teama de vid. - Nota trad . 
t• - imagini nebuloase. - Nota trad. 

*** - înţelegerea cordială. - Nota trad. 
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care l-a editat 165, „că raţiunea intră prin urechi " .  De aceea 
el a făcut apel nu la raţiune, ci la urechi. El a făcut ceea ce 
Hamlet interzice actorului 166• L-a întrecut în tiranie pe  tiran, 
a fost mai Russell decit însuşi Russell. De asemenea a citit 
la Hobbes că toţi oamenii sînt egali, pentru că fiecare poate 
lua viaţa celuilalt. Cum singura lui preocupare este să-şi pre
lungească viaţa de ministru, el . vorbit în spiritul acelora 
care i-ar putea lua această viaţă. Era totuşi straniu să auzi 
această maşină de calculat cintînd ditirambi. Însuşi Babbage 
n-a prevăzut aşa ceva în a sa „Filozofie a maşinilor" rn7 , 
Milner Gibson, baronet din împrejurimile Manchesterului, a 
vorbit monoton, plicticos, sec şi sîciitor. Se vede că a învă
ţat de la metropola din ve'cinătate a industriei engleze să 
producă cit mai mult cu cheltuieli de producţie cit mai mici. 
Este un om a cărui întreagă înfăţişare trădează plictiseala. 
De ce ar căuta atunci să-i amuze pe semenii lui ? De ce n-ar 
plăti cu aceeaşi monedă ? In plus, este limpede lcă el consi
deră spiritul, umorul, verva drept faux frais de production *, 
iar legea fundamentală a şcolii economice din care face parte 
este evitarea „cheltuielilor neproductive" .  Bulwer oscila în
tre starea de spirit eroică a faimosului său „făcător de regi" 
şi cea contemplativă a Jui „Eugen Aram" 168 l său. Prima 
stare de spirit l-a făcut să arunce Rusiei mănuşa, iar cea de-a 
doua - să împletească o cunună de mirt în jurul capului lui 
Mettemich. 

Milner Gibson, Molesworth şi Bulwer au fost corifeii p ri
mei seri, Cobden, Graham şi Russell - corifeii celei de-a 
doua. Numai cuvîntarea lui Cobden merită să fie analizată, 
dar nici spaţiul, nici timpul nu ne îngăduie s-o facem acum. 
Menţionăm doar că, potrivit firmaţiei lui Cobden, Bonaparte 
era gata să accepte ultimele propuneri ale Austriei. Dirty 
Boy ** al răposatului sir Robert Peel, care s-a consacrat în 
ultimul timp „sentimentelor" , „inimilor zdrobite" şi „dragostei 
de adevăr " ,  a făcut apologia aproapelui său, şi anume a lui 
sir James Graham. El i-a interzis lui Napier să acţioneze în 
Marea Baltică pînă lce a intervenit anotimpul cind orice ac
ţiune ar fi fost funestă pentru flota engleză. El i-a interzis lui 
Dundas să bombardeze Odesa. In felul acesta el a paralizat 
acţiunile flotei engleze atît în Marea Baltică cit şi în Marea 
Neagră. Ca justificare invocă mărimea flotei pe care a 
înarmat-o. Însăşi existenţa acestei flote era dovada puterii 

* - cheltuielile neproductive ale producţiei. - Nota trad. 
** - trepăduş. - Nota trad. 
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Angliei. Acţiunile ei erau deci de prisos. Acum cîteva zile 
Napier a trimis unui prieten al lui Urquhart o scrisoare laco
nică căreia acesta din urmă i-a dat citire la mitingul din 
Safford. Această scris0are sună textual : „Sir I Il consider pe 
sir James Graham capabil de orice mîrşăvie. Ch. Napier" .  

ln sfîrşit, Russell s-a întrecut pe sine însuşi. L a  începutul 
discursului său el a declarat că principala problemă care stă 
în faţa parlamentului este următoarea : 

„Dacă vrem să încheiem pace, ce condiţii de pace putem obţine ? 
Dacă vrem să continuăm războiul, care ar fi scopul continuării lui ?" 

Răspunsul la prima întrebare poate fi găsit în protocoalele 
de la Viena. In ceea ce priveşte a doua întrebare, adică 
scopul războiului, răspunsul nu poate fi decît foarte general, 
cu alte cuvinte nici unul. El nu are nimic împotrivă daCă 
cuvintele „securitatea Turciei" sînt luate drept răspuns. In 
nota de la Viena acestei „securităţi" i se dă o interpretare, 
în cele 4 puncte - altă interpretare ; a găsi o a treia inter
pretare nu-i treaba lui Russell, ci a războiului. Principiul lui 
Napoleon era că războiul trebuie să-şi acopere singur chel
tuielile, principiul lui Russell este că războiul trebuie să-şi 
stabilească singur scopul. 

Scris de K. Marx la 6 iunie 1 855 
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Poşta sosită cu vaporul „Asia"  joi, tîrziu seara, ne-a 
permis să publicăm ieri raportul generalului Pelissier cu pri
vire la bătălia care a avut loc sub zidurile Sevastopolului în  
seara de 22 mai, precum şi  ştirea demnă de încredere despre 
înaintarea de la 25 mai a aliaţilor în direcţia Ciorgun. Apro
ximativ 25 OOO de oameni, sub comanda lui Canrobert, au 
forţat Cernaia, au ocupat o poziţie de-a lungul acestui rîu 
şi au respins posturile înaintate ale uşilor de e poziţiile lor 
situate pe înălţimile care domină malul drept al rîului. De
oarece ruşii nu aveau de gînd să dea o bătălie pe această 
linie de apărare, ei, cum era şi de aşteptat, s-au retras pentru 
a-şi concentra toate trupele pe linia fortifilcată dintre Inker
man şi lanţul de munţi care se înalţă la răsărit de această 
localitate. Datorită acestei înaintări, aliaţii au dublat aproape 
teritoriul ocupat de ei, asigurîndu-şi totodată spaţiul 
de care aveau mare nevoie, dat fiind efectivul sporit al tru
pelor, şi şi-au croit drum spre valea Baidaului, fapt care le 
poate fi de mare folos. Primul pas spre reluarea acţiunilor de 
cîmp a fost încununat de succes, dar după el ar trebui să 
urmeze acţiuni de mai mare amploare. 

La 22 mai s-a dat o luptă pe se1ctorul dintre golful Karan· 
tinnaia şi Bastionul central - bastionul nr. 5 potrivit nume· 
rotaţiei ruşilor. Lupta a fost foarte înverşunată şi sîngeroasă. 
După cum reiese acum din raportul lui Pelissier, ruşii de
ţineau tot teritoriul de la extremitatea golfului Karantinnaia 
pînă la cimitir, şi de aici pînă la Bastionul central cu ajutorul 
unor lucrări întărite şi al unor şanţuri de tragere, deşi, po
trivit planului oficial al lucrărilor de asediu întocmit de 
amiralitatea engleză, rezultă că acest important sector este 
complet acoperit cu o reţea de tranşee. Aicum reiese că, de 
îndată ce bastionul Catargului şi Bastionul central au fost 

21" 
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serios ameninţate, iar fortificaţiile exterioare pe care le apărau 
au fost cucerite de francezi, ruşii au transformat acest sector 
într-o mare fortificaţie. ln decurs de cîteva nopţi s-au con
struit linii lungi care legau între ele parapetele, înconjurînd 
întregul sector şi formînd astfel o mare pl.ce d' armes, adică 
un loc apărat, unde trupele puteau fi concentrate în siguranţă 
pentru a lovi flancurile trupelor franceze în cazul unui atac 
al acestora sau chiar pentru a executa incursiuni putenice 
de flanc împotriva fortificaţiilor înaintate ale francezilor. 
Pelissier ştia din proprie experienţă cît de repede construiesc 
ruşii lu1crări de fortificaţie şi cu cîtă îndirjire le apără odată 
terminate. De aceea a hotărît să le atace imediat. ln seara 
zilei de 22 mai s-a executat un atac pe două coloane. Coloana 
stingă a ocupat tranşeele ruşilor de la extremitatea golfului 
Karantinnaia şi s-a consolidat pe aceste poziţii. Coloana 
dreaptă a pus şi ea stăpînire pe tranşeele înaintate, dar, ne
putîndu-se consolida pe aceste poziţii din pricina focului 
puternic al inamicului, a fost silită în zori să se retragă. In 
seara următoare aliaţii au încercat un nou atac, cu forţe mai 
numeroase, atac înlcununat de un succes deplin. lntregul sec
tor fortificat a fost cucerit şi îndreptat împotriva ruşilor prin 
mutarea întăriturilor de pe o parte a tranşeelor pe partea 
opusă. Se spune că în această bătălie francezii au luptat cu 
cea mai mare vitejie - cu vechea furia francese * -, care 
i-a acoperit de glorie în trecut, deşi trebuie să recunoaştem 
că felul în care descrie Pelissier greutăţile întimpinate de 
trupele sale nu este lipsit de lăudăroşenie. 

Poşta sosită Icu vaporul „Asia" nu cuprinde ştiri noi cu 
privire la cel de-al treilea bombardament asupra oraUlui, 
care, potrivit comunicatului primit de noi din Halifax, a în
ceput la 6 iu.ie, după care a urmat, la 7 iunie, asaltul şi 
cucerirea Mamelonului şi a Fortificaţiilor albe **, şi de aceea 
nu putem adăuga nimic la cele scrise miercuri. Totuşi, aflăm 
că 25 OOO de oameni din armata de la Eupatoria a lui Omer
paşa au fost detaşaţi la Chersones, evident în vederea unor 
acţiuni de cîmp, deoarece aliaţii, dacă ar fi avut de gînd să 
porneas�ă încă un bombardament şi un asalt, ar fi lăsat aceste 
trupe turceşti pe vechile lor poziţii. Dar se poate presupune 
şi că armata aliaţilor nu dispune de suficiente mijloace de 
transport şi de proviziile necesare unei campanii în interiorul 

* - furie franceză. - Nota trad. 
** - redutele Selenghinski şi Volînski. - Nota red. 
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peninsulei. Este posibil ca, în aşteptarea remedierii acestor 
lipsuri, Pelissier, pentru a nu ţine trupele sale inactive, să fi 
reluat operaţiile active de asediere a oraşului nu atît pentru 
a porni acum realmente un asalt asupra Sevastopolului, cit 
pentru a menţine spiritul de luptă al soldaţilor. 

Comportarea lui Pelissier de cînd a preluat comanda do
vedeşte că el, pare-se, este hotărît să se conducă numai după 
propria sa judecată şi să fa1că abstracţie de planurile şi 
proiectele care-i pot trece prin cap lui Ludovic Bonaparte. Se 
pare că a întocmi planuri pentru campania din Crimeea a 
ajuns acum o modă la Paris. Pînă şi bătrînul mareşal Vaillant 
a trimis un plan sau două, dar Pelissier a telegrafiat imediat 
că, dacă Vaillant consideră planurile lui atît de bune, să 
facă bine să poftească în Crimeea şi să le pună el însuşi în 
aplicare. Vom vedea în curînd cum va acţiona a:cest coman
dant energic, dar încăpăţînat şi brutal. In orice caz, dacă este 
adevărat că el şi-a permis să trimită „ordine" şefilor de stat
major ai trupelor engleze, turce şi sarde, fără a-şi da măcar 
osteneala să-i informeze pe respectivii comandanţi de con
ţinutul acestor ordine, în tabăra aliaţilor vor începe foarte 
curînd disensiuni serioase. Pînă în prezent, organul suprem 
al acestor armate nu-l reprezenta un singur general, lei con
siliul de război, din care făceau parte toţi comandanţii. In
chipuiţi-vă pe bătrînul feldmareşal lordul Raglan sub co
manda unui oarecare general-locotenent francez I 

Intre timp ruşii nu-şi pierd vremea în zadar. Poziţia de 
„expectativă" pe care Austria s-a situat din nou şi sosirea 
rezervelor şi a recruţiJor din spatele frontului le .. a dat ruşi
lor posibilitatea să trimită în Crimeea trupe proaspete. In 
afară de cîteva divizii de cavalerie, aici se află deja corpul 3, 
4, 5 şi 6 infanterie. Corpul 2 infanterie, despre care s-a co
municat lcă a sosit în Crimeea încă cu şase săptămîni în 
urmă, a plecat abia acum din Volînia, îndreptîndu-se spre 
teatrul de acţiuni militare, urmat de divizia a 7-a de cavalerie 
uşoară, ataşată corpului de grenadieri. Acesta este un indiciu 
sigur că se apropie momentul cînd în Crimeea vor fi trimise 
şi subunităţile de infanterie şi artilerie ale corpului de gre
nadieri. Şi într-adevăr, ele se şi află în drum spre Volînia şi 
Podolia pentru a înlocui acolo corpul 2. Impreună cu acest 
corp, în fruntea căruia se află generalul Paniutin, care a Co
mandat în Ungaria divizia rusă ataşată armatei lui Haynau, 
vor sosi în Crimeea 49 de batalioane de infanterie în afară 
de artilerie şi cavalerie uşoară, în total 50 000-60 OOO de 
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oameni. căci, fără îndoială, aceste corpuri care nu au fost 
încă angajate în luptă au fost completate pînă la efectivul 
total de război. Unităţile corpului 2 vor sosi pe teatrul de 
acţiuni militare între 15 iunie şi 15 iulie, în perioada cînd 
vor începe, probabil, acţiuni decisive şi, prin urmare, vor 
putea juca un rol foarte important în viitoarele a�ţiuni mi
litare din Crimeea. 

Evident că luna iunie va fi decisivă în desfăşurarea cam
paniei din Crimeea. Spre sfîrşitul lunii iunie sau cel mai 
tîrziu spre sfîrşitul lunii iulie, mi amata rusă de cîmp va 
trebui să părăsească Crimeea, ori aliaţii vor fi nevoiţi să se 
pregătească pentru propria lor retragere. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 8 iunie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 424 din 23 iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Cu privire la critica evenimentelor din Crimeea 

Londra, 8 iunie. In urma sosirii a trei divizii de rezervă 
franceze şi a două divizii sarde, aliaţii n-au mai putut rămîne 
în spaţiul îngust al Chersonesului Heraclian. De aceea, la 
25 mai, scurt timp după ce generalul Pelissier a preluat co
manda, ei au trimis 20 000-25 OOO de oameni la Cernaia, au 
upat o poziţie de-a lungul acestui rîu şi au respins posturile 
înaintate ale ruşilor de pe poziţiile lor situate pe înălţimile 
care domină malul drept al rîului. Cititorii îşi amintes•c, de
sigur, că în urmă cu mai bine de o lună am arătat * că această 
linie, cea mai înaintată linie de apărare a ruşilor, nu repre
zintă locul unde intenţionează ei într-adevăr să dea bătălia 
şi că de aceea nu o vor apăra şi nici nu se vor angaja într-o 
luptă pe această linie, ci o vor părăsi, probabil, la primul atac 
serios, pentru a-şi concentra toate trupele pe linia fortificată 
dintre Inkerman şi lanţul de munţi care se înalţă la răsăr.t 
de această loicalitate. Aşa s-a şi întîmplat. Datorită acestei 
înaintări, aliaţii au dublat aproape teritoriul ocupat de ei şi 
şiiau croit drum pre mănoasa vaie a Baiidarlui, fipt care le 
poate fi de mare folos în viitor. Totuşi avantajele obţinute 
nu au fost pînă acum folosite destul de operativ şi energic. 
După prima înaintare a urmat o nouă întrerupere a acţiunilor 
militare. Se prea poate ca această situaţie să fi fost impusă 
de lipsa mijloacelor de transport. O altă cauză se zice că ar 
i divergenţele dintre comandanţii armatelor aliate. Noul 
bombardament de la 6 iunie asupra Sevastopolului, bombar
damentul nr. 3, face să se nască bănuiala ă după o acţiune 
episodiCă, aliaţii au de gînd să se întoarcă la vechea lor 
delăsare. Totuşi nu este exclusă posibilitatea ca bombarda
mentul să fie însoţit de acţiuni de cîmp. In orice caz a fost, 

* Vezi volumul de faţă, pag. 233-234. - Nota red. 
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în sfîrşit, luată o măsură necesară (vezi „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 241 1) , şi anume detaşarea a aproximativ 20 OOO de turci, 
sub comanda directă a lui Omer-paşa, de la Eupatoria la 
Chersones. Astfel, armata aliată numără acum exact 200 OOO 
de oameni. Cu asemenea forţe se vor putea începe, fără în
doială, acţiuni de cîmp de îndată ce organizarea aprovizio
nării şi existenţa mijloacelor de transport vor permite acest 
lu•cru. E drept că în această direcţie mai trebuie învinse mari 
greutăţi. 

Al doilea eveniment din istoria armatei principale care 
trebuie amintit este lupta dată între golful Karantinnaia şi 
Bastionul central (nr. 5, potrivit numerotaţiei ruşilor) . Lupta 
a fost înverşunată şi sîngeroasă. După cum reiese acum din 
raportul generalului Pelissier, ruşii deţineau tot teritoriul de 
la extremitatea golfului Karantinnaia pînă la cimitir, şi de 
aici pînă la Bastionul central cu ajutorul unor lucrări întărite 
şi al unor şanţuri de tragere, deşi, potrivit planului oficial 
al lucrărilor de asediu întocmit de amiralitatea engleză, pe 
întreaga suprafaţă a acestui sector important figurează forti
ficaţii franceze inexistente. De îndată ce bastitul Catrgului 
şi Bastionul !central au fost serios ameninţate, iar fortifica
ţiile exterioare pe care le apărau au fost cucerite de francezi, 
ruşii au transformat acest vast sector într-o mare fortificaţie; 
ln decurs de cîteva nopţi s-au construit linii lungi care legau 
între ele parapetele, înconjurînd întregul sector şi formînd 
astfel o mare place d'armes, adică un loc apărat, unde trupele 
puteau fi concentrate în siguranţă pentru a lovi flaneurile 
trupelor franceze în cazul unui atac al acestora sau pentru 
a executa incursiuni puternice de flanc împotriva fortifica
ţiilor înaintate ale francezilor. Pentru a nu lăsa ruşilor răgaz 
să-şi execute planul, Pelissier a hotărît să-i atace imediat, 
înainte ca aceştia să-şi termine lucrările de fortificaţie. tn 
seara zilei de 22 mai s-a exe•cutat un atac pe două coloane. 
Coloana stîngă a ocupat tranşeele ruşilor de la extremitatea 
golfului Karantinnaia şi s-a consolidat pe aceste poziţii ; co
loana dreaptă a pus şi ea stăpînire pe tranşeele înaintate, dar 
focul putenic al inamicului a silit-o în zori să se retragă. ln 
seara următoare aliaţii au încercat un nou atac, cu forţe mni 
numeroase, atac încununat de un succes deplin. lntregul sec
tor fortificat a fost cu'cerit şi îndreptat împotriva ruşilor prin 
mutarea întăriturilor de pe o parte a tranşeelor pe partea 

* Vezi volumul de faţă, pag. 262. - Nota red. 
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opusă_. Se spune _că în această bătălie francezii au luptat iarăşi 
cu faimoa�a fun� fra_ncese *, care i-a_ acoperit de glorie în 
trecut, deşi trebuie sa recunoaştem ca felul în care descrie 
Pelissier greutaţile întîmpinate de trupele sale nu este lipsit 
de lăudăroşenie . 

. 
Expediţia din Mare� .e Azov s-a soldat, după cum se 

ştie, cu un suc·c�s d�plm. o flotilă formată în special din 
vase uşo�re �e r�z?oi ale a�be!," flote, avînd pe bord 15 OOO 
de soldaţi bntamci, francezi şi tur„. a cucerit, fără să în
tîmpine vreo rezistenţă, Kerci, Ienikale ;i strîmtoarea care 
duce spre Marea de Azov. Inaintînd pe ace::tă mare închisă 
vasele au ajuns la Berdiansk, Ghenicesk şi Ai.l)at şi au dis� 
trus, sau i-au silit pe ruşi să distrugă, mari stoc.:t de grîne 
şi muniţii, cîteva vapoare şi aproape 200 de cargob .. turi. La 
Kerci aliaţii .u reuşit să pună mîna pe s'crisorile aa.„sate 
de Gorce.ov comandantului trupelor de acolo. ComandanD11 
suprem rus se plînge de lipsa de provizii care se simte la 
Sevastopol şi insistă să fie de urgenţă aprovizionat. Reiese 
că în tot cursul acestei campanii Marea de Azov a fost prin
cipalul canal prin care ruşii îşi primeau proviziile în Crimeea, 
folosind pentru transport 500 de vase cu pînze. Deoarece pînă 
în prezent aliaţii au descoperit şi nimicit peste 200 de vase 
cu pînze, resul de 300 se află, piobabil, mai la nord, la Ta
ganrog sau la Azov. De a1ceea a fost trimisă în căutarea lor 
o escadră de vase cu pînze. Succesul aliaţilor prezintă cu 
atît mai multă importanţă, cu cît îi sileşte pe ruşi să-şi tri
mită toate proviziile prin Perekop sau prin Sivaş, folosind 
astfel tracţiunea animală, mai înceată şi nesigură, şi să-şi 
instaleze principalele depozite la Herson sau Berislav pe 
Nipru, poziţii cu mult mai expuse pericolului decît cele din 
partea de nord a Mării de Azov. Succesul acestei expediţii, 
Care nu a întîmpinat aproape nici o împotrivire, este lucrul 
care se poate reproşa cel mai mult comandamentului militar 
al aliaţilor. Dacă asemenea rezultate pot fi obţinute acum în 
4 zile, de ce n-a fost trimisă expediţia în septembrie !sau 
octombrie trecut, într-o perioadă cînd tăierea liniilor de co
municaţie ale ruşilor ar fi putut provoca retragerea armatelor 
lor din Crimeea şi predarea Sevastopolului ? 

Trupele terestre care însoţesc această expediţie au misiu
nea să apere corăbiile în leaz de nevoie, să instaleze garni
zoane în localităţile cucerite şi să acţioneze împotriva liniilor 

* - furie franceză. - Nota trad. 
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de comunicaţie ale ruşilor. Principalele forţe ale acestor 
trupe vor i probabil folosite pentru acţiuni de cîmp numai 
ca detaşamente mobile, ele urmează să intervină ori de cite 
ori se va ivi prilejul pentru lovituri rapide ;1 să se retragă 
apoi sub protecţia tunurilor de pe coră�11 pe po�iţiile Io� 
întărite sau chiar să se îmbaice din nou, m cazul cmd vor fI 
ameninţate de forţe inamice 1 ot superioare. D�c� �cesta este 
scopul respectivelor trup� ele pot adu�e serv1c11 msemnate, 
şi 15 OOO de oameni n� �mt pre

.
a mulţ� pentr! o �semenea 

misiune. Dacă dilpotnva, ele smt destmate sa acţ10neze cd 
0 unitate de �j2l stătătoare, cu o bază de operaţii proprie, 
să întreprinJ. împotriva ruşilor o serioasă manevră de flanc 
şi să încCe să ameninţe serios partea interioară a Crimeii, 
atunci ,5 OOO de oameni, slăbiţi din !cauza necesităţii de a 
fo1 din rîndurile lor detaşamente speciale, sînt prea puţini 
�ntru asemenea operaţii ; îi paşte primejdia de a fi izolaţi, 
încercuiţi şi zdrobiţi de forţe inamice superioare. Deocamdată 
ştim numai că aceste trupe au debarcat la Kerci şi în prezent 
se ocupă cu întărirea oraşului dinspre uscat. După ce ruşii 
au evacuat de bunăvoie Sugiuk-Kale, singura fortificaţie de 
pe coasta Cerkasiei care se mai află în mîinile lor este 
Anapa. Prin aşezarea ei geografică, Anapa este o fortăreaţă 
solidă şi, în plus, acum bine întărită. Ne îndoim că aliaţii 
vor întreprinde în momentul de faţă un atac asupra Anapei. 
Dacă ei ar face acest lucru fără a fi siguri de un succes rapid, 
ar comite o mare greşeală. Ei ar fărîmiţa trupele, care au 
nevoie de o concentrare maximă, şi ar risipi forţele în atacuri 
asupra unor noi obiective fără a se fi !consolidat în punctele 
deja cucerite. 

Scis de F. Engels 
la aproximativ 8 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 265 din 1 1  iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemani 
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Karl Marx 

*Dezbateri în parlamentul englez 

Londra, 9 iunie. Marile dezbateri parlamentare au luat 
sfîrşit sau, mai bine zis, şi-au dat sfîrşitul, oratorilor secîn
du-le balele. Moţiunea lui Baring a fost adoptată fără obiecţii, 
„în hohotele de rîs ale întregii Camere" .  Moţiunea, în fond 
anostă, se încheie cu o adresă către coroană în legătură cu 
războiul. N-a intitulat oare Camera războiul „une guerre pour 
rire" * ?  Sau poate Camera s-a intitulat pe sine însăşi „n 
parlement pour rire" ** ? In orice caz ,  adevăratul rezultat a 
două săptămîni de dezbateri n-a fost adoptarea moţiunii lui 
Baring - o simplă fomalitate-, i ilaritatea gnerală, con
vulsiile spontane, nereglementare, strigătele indiscrete, în 
tcare „onorabila Cameră" a înmormîntat moţiunile şi contra
moţiunile, amendamentele şi contraamendamentele, guvernul 
şi opoziţia, discursurile, obiecţiile, predicile, deducţiile, sar
casmul caustic şi jurămintele patetice, rugăciunile pentru 
pace şi strigătele de război, tactul şi lipsa de tact, pe ea în
săşi şi votul ei. Camera a găsit o ieşire din această situaţie 
ridicolă rîzînd de ea însăşi. Astfel, ea a recunosCut că, în 
cadrul ei parlamentar, seriozitatea istorică-mondială se trans
formă mai întîi în seriozitate convenţională, pentru ca această 
seriozitate artificială să se transforme apoi brusc într-un 
simplu amuzament. 

Orice încercare de a-l sili pe Palmerston să formuleze 
care este politica guvernului, să declare care sînt obiectivele, 
tendinţele şi scopurile războiului a eşuat complet. El a decla
rat textual : „Un ministru, ba chiar o simplă cunoştinţă nu 
poate fi chesionată în 1legătură cu scopurile războiului " . In 
primul rînd l-au ajutat adepţii păcii. Vreţi să ştiţi de ce 

* - „un război de rîs•. - Nota trad. 
** - „un parlament de rîs". - Nota trad. 



304 Karl Marx 

purtăm război ? Iată-l pe Richard Cobden, care vrea pace cu 
orice preţ. Nu preferaţi oare un război fără nici un·preţ păcii 
cu orice preţ ? Loviţi-l pe Richard Cobden I Astfel, Palmer
ston punea mereu între el şi adversarii lui pe Cobden sau 
Bright, pe Graham sau Gladstone. 

Eroii bumbacului i-au servit nu numai de căptuşeală pe
tru vestonul lui . Mai mult. El a făcut praf de puşcă din bum
bac. Totodată, în timpul dezbaterilor a reieşit că Palmerston 
are acum în Russell, ca odinioară în Aberdeen, un paratrăsnet 
lcare aparţine guvernului, un paratrăsnet pentru sacrosancta 
sa persoană. El l-a trimis pe Russell la Viena anume pentru 
a-l transforma în paratrăsnetul său. Şi, după cum înainte 
Layard & Co. l-au declarat răspunzător pe Aberdeen, tot aşa 
îl declară acum Roebuck răspunzător pe Russell pentru 
„shortcomingsu *-urile eroicului Palmerston. Acum, adepţii lui 
Russell împiedică „sufletul " său „liber să bată din aripi u **, 
tot aşa cum l-au împiedicat înainte peeliştii. De el atînă 
aceste greutăţi, ca la pendulele din Pădurea Neagră, dar nu 
pentru a merge lca pendulele, ci pentru a bate greşit timpul. 

Toate clicile din Camera comunelor au ieşit mototolite din 
pseudobătălia convenţională. Peeliştii au recunoscut, în sfîr
şit, că pînă acum au fost ofiţeri fără armată. Ei au renunţat 
la pretenţia de a forma o fracţiune proprie şi au aderat pe 
faţă la şcoala manchesteriană. Aceşti oameni, cărora în pri
mul an de război li s-a încredinţat conducerea armatei şi a 
flotei, recunoscînd că împărtăşes·c credinţa în pacea veşnică, 
s-au demascat singuri, în mod stupid, ca trădători în cadrul 
coaliţiei, spre mirarea şi satisfacţia lui Palmerston-Russell . 
Ei s-au discreditat singuri. 

Şcoala manchesteriană doreşte, într-adevăr, pacea pentru 
a avea posibilitatea să ducă un război industrial înăuntrul 
şi în afara ţării. Ea doreşte dominaţia burgheziei engleze atît 
pe  piaţa mondială, unde războiul trebuie dus doar cu armele 
ei - baloturile de bumbac -, cit şi în Anglia, unde aristo
cratul, de prisos pentru producţia modernă, trebuie înlăturat, 
unde proletarul, ca simplă unealtă a a·cestei producţii, tre
buie înrobit, iar ea însăşi, în calitate de conducătoare a pro
ducţiei, trebuie să conducă statul şi să deţină funcţiile de 
stat. Dar acum Cobden îl ponegreşte pe un preot, dr. Griffith, 
care a declarat la o întrunire publică că Camera lorzilor este 

• - „lipsurile". - Nota trad 
• ' G. Herwegh. „Din munţi•. - Nota red. 
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de prisos. Iar Bright deplînge soarta odraslelor regale, pe 
care ruina provocată de război le va sili să-şi spele singure 
rufăria. Ambii ponegresc mişcarea populară. Aceştia sînt 
eroii Ligii împotriva legilor cerealelor, lcare, atunci cînd i-a 
săltat valul mişcării populare, au declarat că „strălucirea 
barbară a coroanei " ,  lorzii, aristocraţia funciară etc. sînt 
„cheltuieli neproductive ale producţiei" ? Tot rostul mişcării 
lor, inclusiv propovăduirea păcii, consta în lupta împotriva 
aristocraţiei. Şi acum ponegresc ei masele în faţa aristoCra
ţiei I Et propter vitam, vivendi perdere causas *. In aceste 
dezbateri, şcoala manchesteriană a renunţat la raţiunea ei 
de a fi. 

Toryi, la rîndul lor, au descoperit un partid al păcii chiar 
printre ei şi au dovedit că au păstrat tot atît de puţin tradiţia 
de a fi reprezentanţii naţionalismului englez, ca şi ura lor 
împotriva 11Bonaparţilor".  

In sfîrşit, adepţii guvernului I Ce-i poate caracteriza mai 
bine decît încercarea spasmodică de a se crampona de o mo
ţiune pe Care Palmerston a fost silit s-o respingă cu o săp
tămînă în urmă, la care însuşi autorul ei a vrut să renunţe 
şi pe care Walpole a adoptat-o în numele torylor, Gladstone 
- în numele adepţilor păcii, iar Camera - în numele „ilari
tăţii generale".  

Ziarul 1 1Moning Herald" a primit următoarea ştire din 
golful Finic : 

„La 28 mai, «Orion» a întreprins o acţiune de recunoaştere la 1 6  mile 
de Kronstadt. El comunică că escadra rusă de la Kronstadt este formată 
din : 6 vase de linie în stare bună, tot atîtea vase de linie aproape scoase 
din uz, 13 vase de linie care, j udecind după aspectul lor, au fost transfor
mate în baterii plutitoare, 8 vapoare mari, precum şi numeroase cano
niere, pe care nu a reuşit să le numere. Vizitînd Bomarsundul, am găsit 
acolo aceeaşi situaţie pe care o lăsasem : ruşii nu făcuseră nimic pentru 
refacerea fortificaţiilor. Nu s-a arătat nici un locuitor. Pedepsele date 
acelora care au făcut anul trecut negoţ cu escadrele aliate au determinat 
populaţia să fie extrem de circumspectă". 

Scris de K. Marx la 9 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 267 din 12 iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 

* - şi de dragul vieţii să pierzi raţiunea de a trăi („Satirele• lui 
Iuvenal} . - Nota trad. 
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Sevastopol 110 

Poşta sosită cu vaporul „Baltika" ne-a pus la îndemînă 
documente oficiale cu privire la ultimele evenimente de la 
Sevastopol. Am publicat ieri depeşele generalului Pelissier 
şi ale lordului Raglan, şi acum ne pregătim să expunem în 
continuam faptele pe baza acestor materiale şi a altora. 

La 6 iunie, bateriile aliaţilor de la flancul drept al dispo
zitivului de atac au deschis din nou focul asupra oraşului. 
Dar de astă dată n-a fost un bombardament general, ci un fo'c 
concentrat asupra anumitor puncte, cu scopul de a le cuceri 
de îndată, Fortificaţiile exterioare construite de ruşi la 23 fe� 
bruarie şi 1 2  martie în acest sector de apărare - redutele 
Selenghinski, Volînski şi Kamciatski - nu-i Jăsaseră pînă 
atunci pe asediatori şi bateriile lor să se apropie. In sectorul 
de vest, la flancul stîng al dispozitivului de atac al aliaţilor, 
nu existau as'menea fortificaţii exterioare, şi francezii, •care 
în acest timp se aflau aproape de şanţul sau calea acoperită 
(dacă ea există) a lucrărilor de apărare, au înaintat mult mai 
departe decît trupele flancului drept al dispozitivului de atac, 
unde înaintarea se făcea mai încet. lntrucît, potrivit planului 
de asediu al aliaţilor, cele două mari sectoare ale frontului 
- Cartierul Gorodskaia, situat pe malul de apus al portului 
interior *, şi suburbia Korabelnaia, situată pe malul de răsă
rit - sînt considerate ca două fortăreţe separate care trebuie 
asaltate simultan, a fost nevoie să se forţeze ofensiva la 
flancul drept al dispozitivului de ata'c şi să se cucerească 
fortificaţiile exterioare, astfel încît aliaţii să ajungă pe 
această direcţie pe aceeaşi linie cu paralelele înaintate de la 
flancul stîng al dispozitivului de atac. In acest scop trebuiau 
luate redutele mai sus amintite, precum şi cîteva fortificaţii 
secundare dintr-o carieră de piatră din dreapta Mamelonului 

* - Golful de sud. - Nota red. 
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(reduta Kamciatski) . Iată de ce, în seara de 7 iunie, după o 
canonadă de 36 de ore, fran'cezii au pornit asupra redutelor 
Selenghinski şi Volînski, trecînd prin golful Kilen, precum şi 
asupra Mamelonului, în timp ce englezii atacau cariera de 
piatră. După o luptă înverşunată de o oră, aliaţii au cucerit 
fortificaţiile. Ei au capturat cîteva piese de artilerie şi au 
luat 400 de prizonieri, printre care 13 ofiţeri. Ambele părţi 
au suferit pierderi grele. 

Aşadar, situaţia în acest sector este acum aproape identică 
cu cea dinainte de 22 februarie. Dintre redutele cu'cerite de 
aliaţi, cea mai importantă a fost Mamelonul (numită de ruşi 
reduta Kamciaski *) . Ea a fost constită la 12 marie şi în 
zilele următoare. Noi am arătat încă de pe atunci marea în
semnătate a acestei fortificaţii şi rolul important pe care-l 
va juca în război 171• Evenimentele au confirmat pe deplin 
justeţea punctului nostru de vedere. Această fortificaţie de 
cîmp, construită în pripă, a întîrziat cu 88 de zile înaintarea 
asediatorilor pe o jumătate din întreaga linie de ata•c, adică 
un interval de timp considerat într-un asediu obişnuit mai 
mult decît suficient pentru a cuceri chiar de două ori o fortă
reaţă puternică. Vom încerca să explicăm acest fenomen 
uimitor, care nu are decît două precedente în istoria ase
diilor : unul în 1807, în timpul apărării Colberg-ului de către 
trupele prusiene, celălalt în 1 813-1814, la apărarea Dan
zigului de către francezi. 

O dată cu 1creşterea efectivului armatelor de cîmp, vechile 
fortificaţii, în general mici, din timpul lui Vauban şi-au pier
dut însemnătatea. Forţele principale ale trupelor învingătoru
lui le ocoleau în linişte, iar detaşamentele mobile nu le acor
dau aproape nici o atenţie ; misiunea cuceririi lor revenea 
rezervelor armatei acestuia, care veneau în urma ei. Dar, 
cînd aceste armate mari întîlneau în calea lor fortăreţe puter
nice, înaintarea le era întotdeauna opită. Aşa s-a întîmplat 
cu Napoleon la Mantua în 1797 şi la Danzig în 1807. Cauza 
este evidentă. Cînd o armată de 150 OOO de oameni înainta 
într-o ţară inamică, micile fortăreţe nu prezentau nici o pri
mejdie în spatele frontului, deoare·ce toate garnizoanele lor 
luate laolaltă nu erau destul de puternice pentru a împiedica 
deplasarea întăririlor şi a rezervelor trimise din unităţile 
depozit să completeze armata activă. ln afară de aceasta, 
asemenea garnizoane mici nu puteau destina detaşamente 
mai mult sau mai puţin putenice care să cerceteze terenul 

* Este vorba de luneta Kamciatski. - Nota red. 
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şi să distrugd liniile de comunicaţie ale inamicului. Cu totul 
alta era situaţia cînd armatele întîlneau în calea lor fortăreţe 
mari, cu ganizoane de 15  000-25 OOO de oameni. O aseme
nea fortăreaţă constituia centrul de apărare al întregii re
giuni ; ea putea trimite, în orice dire·cţie şi la o distanţă con
siderabilă, un detaşament puternic, în stare să întreprindă 
acţiuni de cîmp, iar în cazul unui atac al forţelor superioare 
ale inamicului, să se retragă in orice moment în fortăreaţă. 
Blocarea unei asemenea fortăreţe era aproape tot atît de grea 
ca şi cucerirea ei ; de aceea era de preferat s-o cucereşti. 

In vechile fortăreţe de tipul Vauban şi Cormontaigne, 
toate mij loacele de apărare erau concentrate în jurul valului 
prin'cipal şi în şanţul principal. Toate fortificaţiile lor exte
rioare, cleştii, lunetele, contragărzile, reduitele-turnuri, erau 
dispuse în aşa fel încît să formeze o linie de apărare care, o 
dată străpunsă, era distrusă în întregime în decurs de cîteva 
zile, şi în măsura în care linia de fortificaţii de apărare era 
di;;trusă, inamicul cucerea fortăreaţa. Este evident că un ase
menea sistem de fortificaţii era cu totul nepotrivit pentru 
marile fortăreţe, singurele care puteau opri ofensiva unor 
mari armate invadatoare ; menţinerea acestui sistem ar fi 
însemnat sacrificarea garnizoanei, deoarece, în cazul unei 
străpungeri, fortăreaţa ar fi rămas fără apărare. Trebuia să 
se recurgă la un alt sistem - sistemul fortificaţiilor înaintate. 
Primul care, în pofida p rejudecăţilor colegilor săi, a preco
nizat cu curaj construirea de forturi detaşate a fost generalul 
francez Montalembert, profesorul lui Carnot. Dar metoda 
construirii de fortăreţe mari, cu forturi detaşate, !care să for
meze un sistem complet de apărare, a fost elaborată şi per
fecţionată în Germania, mai ales de generalul p rusian Aster. 
Minunatele fortificaţii de apărare ale Coloniei, Koblenzului, 
Poznanului, Konigsbergului şi, în p arte, ale Mainzului sînt 
opera lui şi marchează o nouă eră în istoria fortificaţiilor. 
In cele din urmă, francezii au recunoscut necesitatea trecerii 
la acest sistem şi au construit fortificaţiile de apărare a Pari
sului, proiectate şi executate admirabil şi prevăzute cu for
turi detaşate. 

Sistemul forturilor detaşate impunea introducerea ime
diată a unui nou mod de apărare. Efectivul garnizoanelor 
marilor fortăreţe trebuia mărit într-aşa măsură, încît acestea 
să nu mai fie nevoite să se limiteze la o apărare pasivă, în 
aşteptarea momentului cînd inamicul, înaintînd spre glacis, 
ajungea la o distanţă care să le permită asediaţilor să între-
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prind. incursiuni. O garnizoană de 20 000-25 OOO de oameni 
era suficient de puternică pentru a-1 ataca pe inamic pe 
propriile lui poziţii. Fiind apărate de forturile detaşate, 
fortăreaţa şi teritoriul din jurul ei căpătau caracterul unei 
tabere întărite, sau al unei baze pentru acţiuni de cîmp ale 
garnizoanei, care se transforma de fapt într-o mică armată. 
Apărarea, care pînă acum fusese pasivă, devenea activă, 
căpătînd n caracter ofensiv. Necesitatea acestui sistem de 
apărare devenise atît de evidentă, încît în 1807, cînd francezii 
au asediat Dzigul, gaizoana prusiană, avînd n efe:tiv 
de aproximativ 20 OOO de omeni, a construit tocmai asemenea 
forturi detaşate, care pînă atunci nu existaseră acolo, dar a 
căror lipsă a început să se facă resimţită de îndată ce pentru 
apărarea efectivă a oraşului a fost nevoie de forţele acestei 
mari ganizoane. Cînd în 1813-1 8 1 4  francezii au apărat Dan
zigl împotriva aliaţilor, ei au 1aplicat acest principiu cu şi mai 
mult succes. 

Asediul, care încă din timpul lui Vauban era o operaţie 
de scurtă durată, al cărei scop, în afară de cazul unor inter
venţii din afară, putea fi aproape cu siguranţă atins într-un 
interval de timp dinainte stabilit, a devenit acum o operaţie 
al cărei rezultat era în funcţie de tot atîţia factori ca şi acţiu
nile militare în cîmp deschis .  Artileria amplasată pe valuri 
trecea dintr-o dată pe planul al doilea ; un rol mai important 
în apărarea fortăreţei începea să-l joace artileria de dmp. 
Arta geniştilor nu mai era folosită doar pentru înlăturarea 
avariilor suferite în timpul asediului ; ca şi în acţiunile de 
cîmp, geniştii trebuiau să aleagă şi să întărească poziţiile 
situate în faţa forturilor, să apropie tranşeele de cele ale inami
cului, să ameninţe din flanc întăriturile acestuia prin construi
rea de contraaproşe, să schimbe brusc frontul de apărare, 
silindu-l astfel pe inamic să schimbe direcţia atacului. In 
războiul de asediu, ca şi în acţiunile de cîmp, infanteria de
venea forţa principală, iar cavaleria - o parte componentă 
absolut necesară a aproape fiecărei garnizoane. Durata unui 
asediu nu mai putea fi stabilită dinainte, fie şi cu aproximaţie, 
iar regulile lui Vauban referitoare la cucerirea unei fortăreţe, 
deşi rămîneau juste în ceea ce priveşte amănuntele atacului 
de artilerie, deveneau cu totul inaplicabile în ceea ce priveşte 
asediul în ansamblul lui. 

La Sevastopol, ruşii n-au avut timpul necesar pentru a 
construi forturi detaşate. Ei au fost nevoiţi să urmeze vechea 
metodă de fortificare a fortăreţelor. Au construit un val prin-

!2 j 
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cipal, ca o p rimă linie de apărare, şi, într-adevăr, în acel mo
ment valul era extrem de necesar. In spatele valului, ruşii au 
construit o a doua şi o a treia linie de apărare, continuînd, 
totodată, să întărească prima linie. Apoi, dîndu-şi treptat 
seama că chiar la o anumită distanţă de valul principal ei au 
superioritatea, au înaintat şi au construit redutele Selenghin
ski, Volînski şi, în sfîrşit, fortificaţia de pe Mamelon, precum 
şi o linie lungă de şanţuri de tragere, în timp ce la flancul de 
vest, unde erau dispuse forţele principale ale francezilor, ei 
au putut construi doar cîteva lunete în apropiere de şanţul 
principal şi săpa un şir de şanţuri de tragere în faţa acestor 
lunete. Astfel, din momentul cînd ruşii au fortificat Mamelonul, 
flanl de st a deveit relativ sigur ; la lancul de vest, 
unde asemenea fortificaţii exterioare de apărare nu existau, 
asediatorii au înaintat treptat chiar pînă la marginea şanţului 
principal. De aceea, pentru a se apropia de bastionul de pe 
gorganul Malahov, poziţie-cheie, care domina flancul drept de 
atac, asediatorii trebuiau să  ia mai întîi Mamelonul. Dar  Mame
lonul, care acoperea gorganul Malahov, era, la rîndul lui, 
apărat de toate fortificaţiile din spatele lui . Şi cît de bine era 
apărat s-a dovdit �a cel de-a. doilea bombardament, cînd 
Canrobert n-a îndrăznit să asalteze cu adevărat Mamelonul. 
Chiar şi acum nu încape nici o îndoială că pierderile suferite 
de francezi la luarea acestei fortificaţii au fost foarte mari. 

Redeschiderea focului de către aliaţi şi acţiunile energice 
ale generalului Pelissier, care, fără a cruţa vieţile soldaţilor 
săi, caută să folosească orice posibilitate favorabilă pentru a 
străpunge liniile de apărare ale inamicului, sînt însoţite de o 
încetare completă a operaţiilor pe Cemaia. ·Aceste acţiuni 
energice ale lui Pelissier ne dau dintr-o dată o imagine a 
caracterului său, confirmînd justeţea reputaţiei sale, deja stabi- · 
lite, de om perseverent, încăpăţînat şi lipsit de scrupule. El 
avea de ales între două alternative : sau să înceapă acţiuni 
de cîmp, încercuind Sevastopolul şi dinspre Cartierul de nord, 
şi apoi cu o energie sporită să reia asediul, avînd de patru ori 
mai multe şanse de a repurta o victorie rapidă, sau să continue 
tactica greşită din ultimele opt luni, asaltînd cu încăpăţînare 
Cartierul de sud, distrugîndu-1 pînă în temelii şi izgonindu-i 
pe ruşi dintr-o fortăreaţă care, chiar părăsită de inamic, tot 
n-ar putea fi ocupată de trupele aliaţilor din p ricina focului 
bateriilor Cartierului de nord. 

Pe tot globul nu există un militar cu mintea întreagă care, 
aflînd de numirea lui Pelissier în postul de comandant şi de 
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puternicele întăriri primite de aliaţi, să nu se aştepte ca Pelis
sier să aleagă fără preget prima alternativă. In special după 
ce 25 OOO de turci, sub comanda lui Omer-paşa, au sosit la 
Balaklava, nu mai încăpea nici o îndoială că aliaţii dispun de 
suficiente forţe pentru a continua asediul, a trimite 15 OOO de 
oameni la Kerci şi a înainta totodată, întreprinzînd acţiuni de 
cîmp, cu un număr de trupe mai mare decît cel pe care îl pot 
opune ruşii. De ce n-au procedat aliaţii astfel 1 Oare tot nu le 
ajung mijloacele de transport 1 Sau nu cred că vor putea duce 
la bun sfîrşit campania din Crimeea 1 Nu ştim. Un lucru este 
însă sigur : dacă Pelissier nu a avut motive foarte serioase de 
a se abţine de la acţiunile de cîmp, el perseverează, în mod 
samavolnic, doar din încăpăţînare, pe un drum cu totul greşit ; 
u pierderile pe 1care �e are de suferirt acum armata lui în 
timpul asalturilor, el ar fi putut obţine în acţiuni de cîmp 
rezultate mult mai mari şi succese mai hotărîtoare. A lua Car
tierul de sud fără a încerca măcar încercuirea Cartierului de 
nord, care-l domină în întregime, înseamnă o sfidare totală a 
tuturor regulilor de ducere a războiului, şi dacă Pelissier are 
de gînd să procedeze astfel, el poate distruge marea armată 
pe care o comandă. 

Să încercăm, totuşi, să găsim cît de cît o justificare pentru 
fiecare acţiune îndoielnică a noului comandant. Poate că acţiu
nile de pe flancul stîng al dispozitivului de atac au fost inevi
tabile, fiind provocate de construirea contraaproşelor ruşilor. 
Sau poate că a fost necesar ca ruşii să fie împinşi pe linia pozi
ţiilor lor iniţiale, să li se arate prin cîteva lovituri puternice, 
zdrobitoare, superioritatea asediatorilor, înainte ca aceştia să 
rişte împărţirea armatei în trupe de asediu şi trupe de cîmp. 
Dar, chiar admiţînd toate acestea, trebuie să spunem acum că 
nu se mai poate continua astfel şi că orice nouă încercare 
serioasă de asalt asupra oraşului va fi pur şi simplu o greşeală 
dacă în prealabil forţele armatei ruse de dmp nu vor fi măci
nate într-o serie de lupte în care aliaţii şi-ar angaja toate tru
pele disponibile pentru acest scop. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 12 iunie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr, 4 429 din 29 iunie 1855 
şi în „Neue Oder-Zeitung• 
r. 273 din 1 5  iunie 1 855 

22* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune", 
confruntat cu textul apărut în 
„Neue Oder-Zeitung• 

Tradus din limba engleză 
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Planurile de război ale lui Napoleon 

Guvernul francez a găsit de cuviinţă ca, prin intermediul 
ziarului parizian „Constitutionnel " 172, să aducă din nou la 
cunoştinţa întregii lumi felul în care va fi dus războiul în 
următoarele luni. Aceste exposes * sînt acum nu numai la 
modă, dar şi periodice. Deşi adesea se contrazic între ele, 
totuşi ne dau o imagine destul de clară asupra şanselor pe 
care le are în momentul de faţă guvenul francez. Luate la n 
loc, ele alcătuiesc o colecţie de tot felul de planuri de cam
panie militară împotriva Rusiei, elaborate de Ludovic Bona
parte, şi ca atare merită o oarecare atenţie, deoarece de ele 
poate depinde soarta celui de-al doilea Imperiu şi posibilita
tea unei renaşteri naţionale a Franţei. 

Se pare deci că nu poate fi vorba de nici un fel de „grande 
guerre" ** în care 500 OOO de austrieci şi 1 00 OOO de francezi 
să-şi facă apiţia pe Vistula şi Nipru. De semenea nu poate 
fi vorba nici de o insurecţie generală a acelor „naţionalităţi 
oprimate" ale căror priviri sînt mereu îndreptate spre Apus. 
Armatele ungare, italiene şi poloneze nu şi-ar face apariţia 
la snl baghetei magice a omului oare a distrus Republica 
de la Roma 173• Toate acestea sînt acum de domeniul trecutului. 
Austria şi-a făcut datoria faţă de Apus. De asemenea şi Prusia. 
Toată lumea şi-a făcut datoria. Toţi sînt mulţumiţi unii de alţii. 
Actualul război nu este de loc un război mare. El nu este menit 
să reînvie gloria războaielor din trecut ale francezilor împo
triva ruşilor, deşi, în treacăt fie spus, Pelissier, într-unul din 
rapoartele sale, afirmă contrarul. Trupele franceze nu sînt tri
mise în Crimeea pentru a culege lauri ; ele îndeplinesc acolo 
pur şi simplu serviciul de poliţişti. Problema care se cere re-

* - expneri. - Nota trad. 
•• - război mare. - Nota trad. 
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zolvată are o impoTtanţă pur locală - suprmaţia pe Marea 
Neagră -, şi ea va fi rezolvată chiar la faţa locului. A da 
războiului proporţii mai mari ar fi o nebunie. „Respectuos, 
dar ferm" ,  aliaţii vor contracara orice încercare a ruşilor de 
a opune rezistenţă pe Marea Neagră şi  pe litoral ; şi  cînd acest 
lucru va fi îndeplinit, atunci, fireşte, ei, sau ruşii, sau ambele 
părţi vor porni tratative de pace. 

Astfel a fost spulberată încă o iluzie bonapartistă. Visele 
despre o graniţă a Franţei pe Rin, despre anexarea Belgiei şi 
a Savoiei s-au risipit şi în locul lor a fost afişată o modestie 
de o sobrietate neobişnuită. Nu ducem război pentru a reda 
Franţei poziţia care i se cuvine în Europa. Departe de noi acest 
gînd. Nu luptăm nici măcar pentru civilizaţie, aşa cum obiş
nuiam să susţinem încă nu de mult. Sîntem prea modeşti pen
u a pretinde că avem o misiune itît de măreaţă. Nu luptăm 
de fapt decît pentru interpretarea punctului 3 al protocolului 
de la Viena I Acesta este limbajul folosit acum de maiesta
tea-sa imperială Napoleon al III-lea, împărat al francezilor prin 
graţia amati şi �ngăduinţa Europei. 

Dar ce înseamnă toate acestea ? Ni se spune că scopul 
războiului este rezolvarea unei probleme pur locale şi poate 
fi dus la bun sfîrşit cu ajutorul unor mijloace pur locale. 
Lipsiţi-i numai pe ruşi de supremaţia efectivă pe Marea Nea
gră şi scopul războiului va fi atins. Odată ajunşi stăpîni pe 
Marea Neagră şi pe litoral, păstraţi ce aţi cucerit, şi Rusia va 
ceda foarte curînd. Iată ultimul dintre numeroasele planuri de 
campanie întocmite de cartierul general de la Paris. Să-l anali
zăm mai în amănunţime. 

Să vedem care este starea de lucruri în momentul de faţă. 
Tot ţărmul mării de la Constantinopol pînă la Dunăre, pe de 
o parte, şi coasta Cerkasiei, Anapa, Kerci, Balaklava pînă la 
Eupatoria, pe de altă parte, au fost smulse din mîinile ruşilor. 
Numai Kaffa şi Sevastopolul rezistă ; Kaffa se află într-o situa
ţie grea, iar Sevastopolul este astfel situat, încît va trebui să 
cedeze de îndată ce va fi serios ameninţat. Ba mai mult. Flota 
aliaţilor brăzdează apele Mării de Azov, vasele ei uşoare au 
ajuns pînă la Taganrog şi au atacat toate punctele importante 
de pe litoral. Putem spune că nici o porţiune de coastă nu a 
rămas în mîinile ruşilor, cu excepţia fîşiei care se întinde de 
la Perekop la Dunăre, adică 1/15 din posesiunile lor pe această 
coastă. Să presupunm 1acum ică şi Kaffa şi Sevastpolu1 ar 
cădea, că aliaţii ar pune mina pe Crimeea. Ce s-ar întîmpla 
atunci ? Intr-o asemenea situaţie, Rusia, după cum a şi declarat 



314 Friedrich Engels 

sus şi tare, nu va încheia pace. Aceasta ar fi o nebunie din 
partea ei. Ar însemna să se renunţe la luptă tocmai în momen
tul în care se apropie principalele forţe, pentru că avangarda 
a fost respinsă. Ce vor putea face atunci aliaţii, care au obţinut 
aceste succese cu preţul unor sacrificii uriaşe ? 

Ni se spune că ei pot să distrugă Odesa, Herson, Nikolaev, 
b. chiar să debarce o armată puternică la Odesa, şi că se pot 
întări acolo în aşa fel, incit să respingă atacul unui număr 
oricit de mare de ruşi, iar apoi să acţioneze în funcţie de îm
prejurări. In plus, ei pot să trimită trupe în Caucaz şi să nimi
cească armata rusă de sub comanda lui Muraviev, care ocupă 
acum Gruzia şi celelalte regiuni din Transcaucazia. Presupu
nînd însă că toate acestea s-ar realiza, se pune din nou între
barea : ce se va întîmpla dacă şi după aceasta Rusia va refuza 
să încheie pace, ceea ce este mai mult ca sigur ? Să nu uităm 
că  situaţia Rusiei este alta decit a Franţei şi a Angliei. Anglia 
îşi poate permite să încheie o pace dezavantajoasă. Intr-ade
văr, de îndată e John Bull va fi sătul de emoţii şi impozite de 
război, el va căuta cu tot dinadinsul să iasă din încurcătură şi 
să-i lase pe scumpii lui aliaţi să se descurce singuri. Adevărata 
putere a Angliei şi izvorul forţei ei nu trebuie căutate tocmai 
în această direcţie. S-ar putea ca şi Ludovic Bonaparte să pre
fere la un moment dat o pace ruşinoasă unui război pe viaţă 
şi pe moarte ; nu trebuie să uităm că, atunci cind un asemenea 
aventurier ajunge într-o situaţie desperată, posibilitatea de 
a-şi prelungi domnia cu încă şase luni cintăreşte pentru el mai 
greu decit orice alte considerente. In momentul decisiv, Turcia 
şi Sardinia vor fi lăsate să se descurce cum or şti, cu slabele 
lor resurse. Aici nu încape nici o îndoială. Rusia, ca şi Roma 
antică, nu poate încheia pace atîta timp cit duşmanul se află 
pe teritoriul ei. In decursul ultimilor 150 de ani, Rusia nu a 
încheiat niciodată o pace prin care să fi făcut concesii terito
riale. Chiar şi prin pacea de la Tilsit 174 ea şi-a extins teritoriul, 
iar această pace a fost încheiată atunci cind picior de francez 
nu călcase încă pe pămîntul Rusiei. Incheierea unei păci în
tr-un moment cînd pe pămintuJ Rusii se află gata pregăită o 
mare armată, a unei păci care ar implica o pierdere de teri
toriu, sau cel puţin o ştirbire a puterii ţarului în cadrul pro
priilor lui posesiuni, ar însemna o ruptură bruscă cu tradiţiile 
care datează de un secol şi jumătate. Un asemenea pas nu poate 
fi făcut de un ţar care abia s-a urcat pe tron, pe care poporul 
nu-l cunoaşte şi ale cărui acţiuni sînt urmărite cu nelinişte de 
un puternic partid naţional. O asemenea pace nu poate fi 
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încheiată pînă cînd nu vor i puse în acţiune şi epuizate toate 
resµrsele ofeµsive şi, în primul rînd, cele defensive ale Rusiei. 
Fără îndoială că acea zi va veni, şi Rusia va fi nevoită să nu 
se mai amestece în treburile altora, dar aceasta o vor face alţi 
inamici decît Ludovic Bonaparte şi Palmerston şi în urma 
unor lupte mult mai hotărîtoare decît o expediţie „locală"  de 
pedepsire pe propriile ei posesiuni la Marea Neagră. Să pre
supunem însă că Crimeea este cucerită şi că pe teritoriul ei 
aliaţii au amplasat o armată de 50 OOO de soldaţi, că trupele 
ruseşti sînt izgonite din Caucaz şi din toate posesiunile din 
sud, că o armată a aliaţilor îi ţine în şah pe ruşi în Kuban şi pe 

Terek, că Odesa este cucerită şi transformată într-o tabără 
întărită, cu, să spunem, 1 00 OOO de soldaţi anglo-francezi, că 
Nikolaev, Herson şi Izmail sînt distruse sau ocupate de aliaţi. 
Să presupunem chiar .că, în afară de aceste operaţii „locale " ,  
s-au obţinut oarecare rezultate, mai mult sau mai puţin impor
tante, pe Marea Baltică, deşi, după informaţiile de care dispu
nem, este greu de spus în ce ar putea consta aceste rezultate. 
Ce se va întîmpla atunci ? 

Se vor limita oare aliaţii să-şi menţină poziţiile epuizînd 
forţele ruşilor ? In Crimeea şi în Caucaz, soldaţii aliaţilor vor 
fi seceraţi de boli mai repede decît vor sosi întăririle. Princi
palele lor forţe, de pildă la Odesa, vor trebui aprovizionate 
cu ajutorul flotei, deoarece pe o rază de sute de mile în jurul 
O desei pămîntul n-a fost cultivat. Armata rusă, dispunînd de 
unităţi de cazaci, deosebit de utile pentru acţiunile în stepă, 
îi va hărţui pe aliaţi ori de cite ori aceştia vor încerca să iasă 
din tabăra lor, ba poate că va ocupa o poziţie permanentă în 
apropierea oraşului. In asemenea condiţii, ruşii nu vor putea 
fi siliţi să primească lupta ; ei vor avea în permanenţă marele 
avantaj de a-i putea atrage pe aliaţi în interiorul ţării. La orice 
ofensivă a aliaţilor, ei vor răspunde printr-o retragere lentă. 
Or, într-o tabără întărită, o armată mare nu poate fi ţinută 
vreme îndelungată în inactivitate. Creşterea treptată a indisci
plinei şi a demoralizării îi va sili pe aliaţi să întreprindă unele 
acţiuni hotălîte. Bolile, de menea, vor omplica situaţia. 
Intr-un cuvînt, n-ar fi de loc indicat ca aliaţii să ocupe princi
palele puncte de pe coastă şi să aştepte acolo momentul cînd 
Rusia va găsi cu cale să dea înapoi. Este mai mult ca sigur că 
aliaţii vor obosi pii i ieă pe osta Măii Negre mormintele 
soldaţilor lor se vor număra curînd cu sutele de mii. 

Acest lucru ar fi greşit şi din punct de vedere militar. 
Pentru a stăpîni o coastă nu ajunge să deţii punctele principale 
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de pe această coastă. Numai stăpînirea teritoriului din interio
rul ţării garantează stăpînirea coastei. După cum am văzut, 
înseşi îmgrejurările care decurg din ocuparea coastei din sudul 
Rusiei i-ar sili pe aliaţi să înainteze în interiorul ţării. Dar aici 
încep şi dificultăţile. Pînă la graniţele guberniilor Podolia, 
Kiev, Poltava şi Harkov se întinde o stepă uscată, în cea mai 
mare parte necultivată, pe care nu creşte decît iarbă, dar şi 
aceasta pîrjolită vara de arşiţa soarelui. Dacă Odesa, Nikolaev 
şi Herson vor fi transformate în baze de operaţii, care va fi 
atunci obiectivul împotriva căruia şi-ar îndrepta aliaţii efortu
rile ? Oraşele sînt puţine şi la mare distanţă unul de altul, iar 
dintre ele nici unul nu este atît de important încît ocuparea 
lui să dea operaţiilor un caracter decisiv. Pînă la Moscova nu 
există nici un punct important, şi Moscova se află la o distanţă 
de 700 de mile I Pentru o campanie împotriva Moscovei este 
nevoie de 500 OOO de oameni, dar de unde să-i iei ? Situaţia 
este, fără îndoială, de aşa natură, încît, dacă evenimentele se 
vor desfăşura în această direcţie, războiul „local" nu va putea 
duce nicidecum la un rezultat hotărîtor ; şi să poftească Ludo
vic Bonaparte, cu toată bogăţia imaginaţiei sale strategice, să 
găsească o altă cale I 

Toate acestea presupun însă nu numai stricta neutralitate 
a Austriei, dar chiar şi sprijinul ei moral. Şi de partea cui este 
această putere în momentul de faţă ? In 1 854, Austria şi Prusia 
au declarat că ele vor considerd înaintarea trupelor ruseşti 
spre Balcani un casus belli * împotriva Rusiei 175• Ce garanţie 
avem că în 1 856 ele nu vor considera o ofensivă a francezilor 
asupra Moscovei sau chiar asupra Harkovului un motiv de 
război împotriva puterilor occidentale ? Nu trebuie să uităm 
că orice armată care ar înainta de la Marea Neagră spre inte
riorul Rusiei ar avea un flanc descoperit înspre Austria în 
aceeaşi măsură ca şi armata rusă care ar înainta de la Dunăre 
spre Turcia ; de aceea, pe o anumită distanţă, liniile ei de 
comunicaţie cu baze de operaţii, adică însăşi existenţa ei, ar 
depinde de bunăvoinţa Austriei. Pentru a determina Austria 
să nu intre în război măcar un timp oarcare, ea ar trebui cîşti
gată cedînd Basarabia trupelor ei. De îndată ce s-ar afla pe 
Nistru, armata austriacă ar fi tot atît de stăpînă pe Odesa ca 
şi în cazul ocupării acestui oraş de către austrieci. In  asemenea 
condiţii ar putea oare o armată aliată să se avînte pe mele 
ruşilor, într-o goană nesăbuită, în interiorul ţării ? Ar fi a 

* - motiv de război. - Nota trad. 
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nebunie I Amintim însă că această nebunie este consecinţa 
logică a ultimului plan al lui Ludovic Bonaparte - planul de 
„a duce un război local" .  

Primul plan al  campaniei a fost „ la  grande guerre" în 
alianţă cu Austria. Potrivit acestui plan, armatei franceze i-ar 
fi revenit, sub raport numeric faţă de armata austriacă, acelaşi 
loc subordonat pe care armata engleză îl deţine acum faţă de 
cea franceză. Acest plan lăsa Rusiei iniţiativa revoluţionară. 
Lui Ludovic Bonaparte nu-i convenea nici una, nici alta. Austria 
a refuzat să participe la război, şi planul a căzut. Al doilea 
plan a fost cel al „războiului naţionalităţilor " .  Acest plan ar 
fi stîrnit o furtună în rîndurile germanilor, italienilor şi ungu
rilor, pe de o parte, şi o insurecţie a slavilor, pe  de altă parte, 
ceea ce ar fi avut repercusiuni imediate asupra Franţei, mătu
rînd Lower Empire 176 al lui Ludovic Bonaparte într-un timp 
mai scurt decît a fost nevoie pentru constituirea lui. Falsul 
„om de fier" care se dă drept Napoleon a dat înapoi înfricoşat. 
Al treilea şi cel mai modest dintre toate aceste planuri este 
planul unui „război local în scopuri locale" .  Absurditatea lui 
sare imediat în ochi. Sîntem încă o dată nevoiţi să ne între
băm : ce va urma 1 La urma urmei, este mult mai uşor să devii 
împărat al francezilor cînd toate împrejurările sînt favorabile 
decît să te comporţi ca atare, chiar atunci cînd un studiu 
îndelungat în faţa oglinzii a făcut din maiestatea-sa un perfect 
cunoscător al tuturor atributelor exterioare ale puterii impe
riale. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 15 iunie 1855 
Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 431 din 2 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Scrisorile lui Napier. - Comisia Roebuck 

Londra, 15 iunie. Sir James Napier a început publicarea 
unei serii de scrisori cu privire la flota din Marea Baltică 
cu scrisoarea nr. 1 ,  avînd următorul conţinut 177 : 

„Toţi se întreabă de ce escadra noastră din Marea Baltică nu a în
făptuit nimic demn de menţionat în anul care s-a scurs, şi, probabil, nu 
va înfăptui nimic nici în anul acesta ? Nu este greu de răspuns la această 
întrebare : ea nu a înfăptuit nimic, deoarece sir James Graham a descon
siderat planurile pe care i le-am trimis în iunie trecut, ba chiar s-a făcut 
că nu are cunoştinţă de ele ; şi deoarece amiralitatea nu a acordat vreo 
atenţie planurilor pe care i le-am trimis în septembrie trecut. Dacă 
amiralul Dundas ar fi avut la îndemînă toate mecanismele pe care le-am 
indicat, la ora actuală Sveaborgul ar fi fost deja bombardat şi, poate, 
chiar distrus. In loc să se procedeze astfel, s-au cheltuit aproape un 
milion pentru baterii plutitoare blindate, care pot pluti doar cu greu şi 
care, dacă ar fi trimise în Marea Baltică, probabil, nu s-ar mai reîntoarce 
vreodată, şi aceasta după ce la Portsmouth s-a dovedit că ele pot fi 
distruse cu tunuri de 68 de livre la o distanţă de 400 de iarzi, în timp ce 
oricine ştie că la o distanţă de 80 de iarzi ele nu pot produce distrugeri 
zidurilor de granit. Dacă s-ar fi cheltuit aceeaşi sumă de bani pentru 
vase mortiere, ar mai i fost de aşteptat un rezultat oarecare ; sau dacă 
s-ar fi cheltuit numai j umătate din aceşti bani pentru înfăptuirea planuri
lor lordului Dundonald, pe care mi le-a împărtăşit şi mie, fără îndoială 
că am fi repurtat succese atît în Marea Baltică cit şi în Marea Neagră. 
Va veni vremea, şi încă foarte curînd, cînd voi avea posibilitatea să 
demasc atitudinea lui sir James Graham faţă de mine. D-l Duncombe l-a 
şi demascat• (în afacerea fraţilor Bandiera) „că a deschis nişte scrisori 
particulare. Graham a încercat să arunce vina pentru moartea bietului 
căpitan Christie asupra d-lui Layard, iar eu l-am învinuit că a denaturat 
scrisorile mele. Nu mi s-a permis să dovedesc acest lucru sub pretextul 
că publicarea acestor scrisori ar fumiza inamicului infomaţii. Acest 
pretext va cădea curînd, şi atunci ţara va afla ce mijloace a folosit 
onorabilul baronet pentru ca să-i convingă pe amiralul Berkeley şi pe 
amiralul Richards să semneze instrucţiuni a căror îndeplinire ar fi  dus 
la pieire flota regală. Să ştie ţara că primului lord al amiralităţii îi este 
îngăduit să publice scrisorile particulare ale unui ofiţer, iar apoi să-l 
împiedice pe acesta să facă acelaşi lucru cu scrisorile primului lord. 

Sir Ch. Napie". 
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Comisia Roebuck s-a întrunit ieri din nou pentru a 49-a 
oară ca să ia o hotărîre în legătură cu raportul care trebuia 
prezentat Camerei comunelor. După dezbateri care au durat 
patru ore, membrii comisiei, ca şi la şedinţele anterioare, 
n-au ajuns la nici o înţelegere. Ei au amînat din nou şedinţa 
pentru luni în „speranţau că vor putea, în sfîrşit, anunţa 
încheierea lucrărilor. 

Asociaţia pentru reforma administrativă a ţinut ieri un 
mare miting la teatrul „Drury-Laneu , dar nu unul public, ci 
un ticket-meeting - un miting la care au avut acces numai 
persoanele onorate cu bilete de intrare. Domnii din Asociaţie 
s-au simţit astfel în largul lor „au sein de leur famille" *. Ei 
au declarat că s-au întrunit pentru a da glas „opiniei publiceu .  
Totuşi, pentru a feri opinia publică de glasuri venite din 
afară, la intrarea în teatrul „Drury-Lane" a fost dispusă o 
jumătate de companie de constableri. Ce opinie publică 
delicat organizată, care cutează să fie publică numai sub 
protecţia constablerilor şi a biletelor de intrare I Mitingul a 
fost, înainte de toate, o demonstraţie în sprijinul lui Layard, 
care îşi prezintă, în sfîrşit, astă-seară în Cameră proiectul de 
reformă. 

La un miting public care a avut loc alaltăseară la New
Castle-pe-Tyne, David Urquhart a blamat „guvenul trădător 
şi parlamentul cretinu .  

Despre mitingurile pe care le  pregătesc acum cartiştii în  
provincie - data viitoare 178• 

In timp ce actuala stare de lucruri este criticată din dife
rite părţi şi in ferite puncte de vedere, prinţul Albent, cu 
prilejul unui dineu oare a ,avut loc la Trinity-house 179, a 
arătat care este poziţia curţii faţă de fierberea generală. 
Reiese că şi el are un panaceu pentru criză. Acesta este : 
„O încredere patriotică, plină de abnegaţie în guvern!" Numai 
despotismul guvernului, socoate prinţul Albert, poate face 
Anglia constituţională capabilă să ducă război împotriva 
despotismului nordic, bătînd Rusia cu propriile ei arme. Com
paraţiile pe care le-a făcut între Anglia şi Rusia n-au fost 
nici convingătoare, nici reuşite. Bunăoară : regina nu are 
dreptul să recruteze soldaţi şi nici nu are la dispoziţia ei alte 
trupe în afară de acelea care-şi oferă serviciile în mod volun
tar I Prinţul Albert uită că la dispoziţia reginei stau aproape 
30 OOO OOO I.st. ca să-şi angajeze soldaţi. De cînd munca obli-

* - în sinul familiei. - Nota trad. 
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gatorie a devenit mai productivă decît munca salariată ? Ce 
s-ar spune despre un fabricant din Manchester care s-ar plînge 
de concurenţa fabrioanţilor mosoviţi invocînd că el dispune 
numai de muncitori „ care îşi oferă serviciile în mod volun
tar" ? In loc să sublinieze că împăratul Rusiei a poruncit ca 
de pe amvoane să se explice limpede şi răspicat poporului 
său scopul războiului s ău „sfînt ",  în timp ce Anglia duce de 
doi ani un război despre care primul ministru declară în 
p arlament că „nimeni nu-i poate preciza scopul" ,  prinţul 
Albert se plînge că 

„guvernul maiestăţii-sale nu poate lua nici o măsură în vederea 
continuării războiului fără a o aduce în prealabil la cunoştinţa parla
mentului 1· 

Ca şi m [a instituirea comisiei Roebuck nu s-a trecut abia 
după ce două treimi din armata engleză au fost s acrificate I Ca 
şi cum dezbaterile pe marginea Conferinţei de la Viena nu au 
început abia după încheierea conferinţei I De fapt în parla
ment nu s-a făcut nici o declaraţie privind măsurile în legă
tură cu războiul, în afară de declaraţia provocatoare, făcută 
din proprie iniţiativă de Russell, cu privire la expediţia de la 
Sevstopol, delaraţie al cărei scop evident era s ă  avertizeze 
la timp guvernul de la Petersburg ! Şi dacă s-au dus discuţii 
pe marginea blocadei, ele au avut lo'c nu pentru că guvernul 
a luat această măsură, ci pentru că a proclamat blocadă fără 
a o aplica. In loc să se plîngă că intrigile p arlamentare au 
silit coroana să suporte, în timpul războiului împotriva Rusiei, 
dictatura unui guvern făţiş rusofil şi care înclina în mod evi
dent spre pace, prinţul Albert, dimpotrivă, s-a plîns că rezul
tatul nefavorabil al votării care a avut loc în parlament „si
leşte pe regină să-i înlăture pe servitorii ei de încredere " .  
In loc s ă  s e  plîngă, p e  bună dreptate, c ă  nişte greşeli, slăbi
ciuni şi ticăloşii, pentru care în Rusia pe orice general, mi
nistru sau diplomat l-ar ameninţa deportarea în Siberia, în 
Anglia atrag după ele cel mult o simplă vorbărie în presă 
şi parlament, prinţul Albert se plînge, dimpotrivă, că 

„nu există greşeală oricit de neînsemnată, nu există lipsuri şi slă
biciuni care să nu fie imediat înfierate, iar uneori chiar exagerate cu n 
fel de satisfacţie bolnăvicioasă". 

Toată această revărsare bolnăvicios de irascibilă, prinţul 
Albert a intercalat-o într-un toast închinat vechiului său duş
man, lordul Palmerston. Dar Palmerston nu cunoaşte mărini-
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mia. El a folosit pe dată poziţia falsă pe care s-a situat prin
ţul, pentru ca în răspunsul pe care l-a dat, h ătindu-se cu 
pumnul în piept, să declare sus şi tare : „Trebuie să spun Că 
poporul englez ne-a acordat cel mai mărinimos sprijin" .  
Palmerston a mers ş i  mai departe. El a declarat de-a dreptul 
că se bucură de „încrederea "  popomlui englez. Palmerston 
a respins îndemnurile sîcîitoare adresate de prinţ poporului. 
El a făcut curte poporului, după ce prinţul i-a făcut curte lui. 
Palmerston nu şi-a dat nici măcar osteneala să răspundă cu un 
compliment la adresa coroanei. Prinţul Albert a vrut să se 
erij eze în protector al guvernului şi de aceea a pro'Clamat 
„independenţa" guvernului faţă de parlament şi de popor ; 
Palmerston a răspuns constatînd „dependenţa• coroanei de 
guvern. 

Scris de K. Marx la 15 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 217 din 18 iunie 1855 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

*Incidentul din Camera comunelor. -
Războiul Crimeii 

Londra, 16 iunie. Dezbaterile pe marginea propunerii lui 
Layard nu au luat sfîrşit ieri, ci au fost amînate pentru luni 
seara. De aceea amînăm şi noi deocamdată caracterizarea 
lor. 

Merită totuşi să fie menţionat un incident care a avut 
loc în şedinţa Camerei comunelor. In timpul dezbaterilor în 
legătură cu Conferinţa de la Viena, Palmerston a remarcat 
în treacăt că peeliştii au condiţionat intrarea lor în guvernul 
său de formularea anumitor !condiţii de pace. Tocmai aceste 
condiţii le-a apărat Russell la Viena. O tway i-a cerut ieri lui 
Palmerston să declare dacă se alătură condiţiilor de pace ale 
peeliştilor, prin urmare ale unui partid oare, după cum reu
noaşte el însuşi, acţionează în interesul Rusiei ? Atunci s-a 
ridicat Gladstone şi a cerut ca oratorul, care l-a acuzat pe el 
şi pe prietenii săi de trădare, să fie chemat la ordine. Aşa 
s-a şi făcut. Otway a repetat însă cara·cterizarea pe care a 
făcut-o peeliştilor şi interpelarea adresată lui Palmerston. 
Palmerston, ca de obicei, a refuzat să răspundă. Conditiile 
de pace depind, fireşte, de eveimentele de e teatrul de 
acţiuni militare. Cît priveşte pe peelişti, ei conveniseră cu 
Palmerston ca o „anumită" condiţie, pe care acesta trebuia 
s-o treacă sub lăicere, să nu devină conditio sine ua non * 
a păcii. In răspunsul dat lui Palmerston, Gladstone a declarat 
că n-a dus niciodată tratative cu Palmerston în legătură cu 
condiţiile de pace. Poate c ă  prietenul său Graham a dus ase
menea tratative. De altfel, el protestează împotriva sistemului 
lui Palmerston : pe de o parte, reticenţă oficială afectată, pe 
de altă parte, referiri discrete, aluzii echivoce şi j umătăţi de 
cuvinte. Guvernul trebuie sau să vorbească deschis, sau să 

• - condiţie obligatorie. - Nota trad. 
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tacă icu totul. Gladstone i-a servit lui Palmerston cu o amă
răciune smerită această binemeritată lecţie. 

Guvernul francez a publicat în „Constitutionnel" un nou 
expose * asupra m odului în care va i dus războill în urmă
toarele luni. Aceste exposes au ajuns acum să fie nu numai 
la modă, dar şi periodice. Deşi se contrazic radical între ele, 
sînt totuşi preţioase pentru că dezvăluie „toate " planurile de 
campanie „posibile" ale lui Ludovic Bonaparte împotriva 
Rusiei. Ele sînt preţioase pentru că arată cum se spulberă 
o iluzie bonap artistă după alta. Primul plan a fost acela al 
unui „mare război" în alianţă Icu Austria - 500 OOO de aus
trieci şi 1 00 OOO de francezi - pe Vistula şi Nipru. Potrivit 
aceiti plan, amatei franceze i-ar fi revenit, sub raport nu
meric, faţă de armata austriacă acelaşi loc subordonat . pe 
care armata engleză îl deţine în Crimeea faţă de cea fran
ceză. Acest plan îi rezerva Rusiei iniţiativa revoluţionară. 
Austria a refuJat să participe la război. Planul a căzUt. Al 
doilea pln a fost acela l „războiului naţionalităţilor•,  
insurecţia generală a „celor oprimaţi, ale căror priviri sînt 
mereu îndreptate spre Apus " .  Acest plan ar fi stîrnit o 
furtună în rîndurile germanilor, italienilor şi ungurilor, pe de 
o parte, şi o insurecţie a slavilor, pe de altă parte. Prin re
percusiunile pe care le-ar fi avut asupra Franţei, acest plan 
ar fi pus în prmejdie existenţa celui de-al „doi[ea " Im
p eriu. Falsul „om de fier" a dat înapoi înfrioşat. Planu11 
a căzut. Toate acestea sînt acum de domeniul trecutului. 
Austria şi-a făcut datoria, Prusia şi-a făcut datoria, toată 
lumea şi-a făcut datoria, iar Bonap arte a ajuns la cel de-al 
treilea şi cel mai modest plan : - „un război local în scopuri 
locale" . Trupele franceze din Crimeea nu luptă pentru glorie, 
ele îndeplinesc acolo pur şi simplu serviciul de poliţişti. 

' Problema !care se cere rezolvată are o importanţă pur locală 
- supremaţia pe Marea Neagră - şi ea trebuia rezolvată 
aici, pe loc. A da războiului proporţii mai mari ar fi o nebu
nie. „Respectuos, dar ferm " ,  aliaţii vor contracara orice în
cercare a ruşilor de a opune rezistenţă pe Marea Neagră, 
iar apoi ei sau ruşii, sau ambele părţi vor porni tratative de 
pace. Din vorbăria grandilocventă n-a mai rămas nici urmă, 
nici măcar frazeologia despre civilizaţie, nimic, în afară de 
lupta pentru punctul 3 din protocolul de la Viena. Un război 
în scopuri pur locale, spune ora•colul bonapartist, poate fi dus 

* - expunere. - Nota trad. 
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numai cu mijloace locale. Lipsiţi-i numai pe ruşi de supremd
ţia pe Marea Neagră I lntr-un viitor articol vom arăta �ă 
după ce B onaparte a trecut de la „ un mare război" la 11un 
război al naţionalităţilor" şi de la „un război al naţionalită
ţilor" la „un război local în scopuri locale dus cu mijloace 
locale " ,  - acest ultim război va deveni „absurd• .  

Scris d e  K. Marx ş i  F. Engels 
la 16 iunie 1855 

Publicat ln „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 279 din 19 iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut ln ziar 

Tradus din limba germani 
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Toastul prinţului Albert. - Taxa de timbru pe ziare 

Londra, 1 8  iunie. De publicarea discursului prinţului 
Albert şi a răspunsului dat de Palmerston se leagă unele 
împrejurări semnificative. Prinţul Albert şi-a rostit dis·cursul 
la Trinity-hoIse sîmbătă 9 iunie. Ziarele de luni au pomenit 
doar în treacăt de dineul dat anual de corporaţia „Trinity• ,  
fără a s e  opri asupra toastului prinţului Albert. Abia miercuri 
1 3  iunie, „Daily News " ,  şi j oi 14 iunie, „Times" au publicat 
textul toastului şi mulţumirile pentru toast. Acum iese la 
iveală că publicarea lor a fost o festă a lordului Palmerston, 
c are vrea să-şi cîştige popularitate pe seama prinţului care 
l-a felicitat. Prinţul Albert simte acum pe pielea lui urmările 
„încrederii nestrămutate " în nobilul viconte, încredere pe care 
prinţul •caută să o insufle cu atîta insistenţă întregii ţări. Cum 
au primit maj oritatea publicaţiilor săptămînale toastul prin
ţului Albert, reiese din extrasul de mai j os din săptămînalul 
„Reynolds' " 180• Reamintim că săptămînalul „Reynolds' " apare 
într-un tiraj de 2 496 256 de exemplare. După o critică amă
nunţită, se spune printre altele : 

„Augustul cenzor pretinde că orice slăbiciune, orice lipsă este în
fierată şi adesea chiar exagerată cu un fel de satisfacţie bolnăvicioasă. 
Răbdarea poporului englez este proverbială. Poporul englez, asemenea 
lui lsahar, poate i asemuit cu un măgar apăsat de două poveri : camăta 
şi monopolul asupra pămîntului. Dar acest reproş al prinţului-consort 
este insulta cea mai insolentă şi mai gravă din cite au fost aduse vre
odată englezilor. Satisfacţie bolnăvicioasă I Cu alte cuvinte, poporul 
englez a simţit o satisfacţie bolnăvicioasă văzînd suferinţele îngrozitoare 
îndurate de eroicii noştri soldaţi din pricina trădării şi a cretinismului 
aristocraţiei ; satisfacţie bolnăvicioasă că ne-a tras pe sfoară Austria ; 
satisfacţie bolnăvicioasă că s-au risipit 40 OOO OOO l. st. şi că au pierit 
40 OO de soldaţi dintre cei mai viteji ; satisfacţie bolnăvicioasă că am 
provocat neîncrederea aliatului, pe care pretindem că-l ajutăm, şi dis-

23 - Marx-Engels - Opere voi. 1t  
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preţul inamicului, pe care vrem să-l pedepsim. Reproşul nu este însă 
numai insolent şi jignitor, el este totodată cit se poate de fals şi de 
calomnios. Orcare ar fi greşelile poporului englez - şi ele sint, slavă 
domnului, destul de numeroase -, englezii nu simt nici un fel de satis
facţie de pe urma suferinţelor soldaţilor şi marinarilor lor şi nici de pe 
urma ruşinii de care este acoperită reputaţia naţiunii. Excepţie fac, 
fireşte, persoanele auguste de origine germană, trădătorii aristocratici şi 
paraziţii lor demni de dispreţ şi odioşi... Sîntem totuşi dispu�,, să admitem 
că unui sibarit trîndav şi sătul, unui soldat deprins să doarmă pe puf îi 
este foarte greu să înţeleagă suferinţele şi încercările la care sînt supuşi 
soldaţii şi marinarii adevăraţi... Asupra unui punct sîntem însă de acord 
cu augustul războinic : constituţionalismul este o sham * colosală, o 
formă de guvernămînt extrem de greoaie, meşteşugărească, nejustă şi 
nepotrivită. Dar prinţul se înşală atunci cînd presupune că, în afară de 
despotism, nu există nici o altă alternativă. li recomandăm să-şi amintească 
că există şi republicanismul, o alternativă pe care s-ar putea s-o aleagă 
naţiunea noastră ; pe cit se pare, într-acolo se îndreaptă acum opinia pu
blică, creşte tendinţa spre republicanism, şi nu spre despotismul nelimitat, 
rîvnit de belicosul prinţ". 

Atît despre „Reynolds' u .  
Noul act c u  privire l a  desfiinţarea taxei d e  timbru pe 

ziare a fost sancţionat de regină duminica trecută şi va intra 
în vigoare la 30 iunie. Porivit acestui act, txa de mbu 
pe ziare va fi percepută numai la exemplarele trimise prin 
poştă nefrancate. Dintre cotidianele londoneze numai „Mor
ning Herald" a anunţat că reduce preţul unui exemplar de 
la 5 pence la 4 pence. In schimb, dintre săptămînale un nu
măr mult mai mare, ca, de pildă, „Lloyd' s " ,  „Reynolds' " ,  
„People's Paper" etc.,  au anunţat că reduc preţul unui exem
plar de la 3 pence la 2 pence. Se anunţă apariţia unui nou 
ooidian londonez, „Courier and Telegraph" ,  de omatul lui 
„Times "  şi care se va vinde cu 2 pence exemplarul. Dintre 
noile publicaţii săptămînale, care s-au vîndut cu 2 pence 
exemplarul, au apărut pînă acum la Londra următoarele : 
„The Pilot " (gazetă 1catollică) ; „Illustrated Times" şi „Town 
d Oounry Paper" a dJlui Charles Knight. In sfîrşit, d-nii 
Willot şi Ledger au anunţat că vor scoate la Londra un penny 
paper săptămînal (gazetă care se va vinde cu un penny) **.  
Dar şi mai importante sînt schimbările provocate de desfiin
ţarea taxei de timbru pe ziare în presa din provincie. Numai 
la Glasgow vor apărea 4 noi cotidiane la preţul de 1 penny 
exemplarul. La Liverpool şi Manchester gazetele care apă-

• - înşelăciune. - Nota trad. 
** - „Penny Times•. - Nota red. 
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reau pînă acum numai o dată sau de două ori pe săptămînă se 
vor transforma în cotidiane care se vor vinde cu 3, 2 şi 1 pence 
exemplarul. Emanciparea presei din provincie de Londra, des
centralizarea ziarelor au fost de fapt principalul scop al 
şcolii manchesteriene în îndelungata şi înverşunata ei tcam
panie împotriva taxei de timbru pe ziare. 

Scris de K. Marx la 18 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 283 din 21 iunie 1855 
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O politică ciudată 

In cartea sa „Congresul de la Viena " ,  abatele de Pradt 
învi!uieşte, pe bună dreptate, acest congres care d ansează 
- cum l-a denumit prinţul de Ligne - că a pus bazele su
premaţiei Rusiei în Europa şi a consfinţit-o. 

„Aşa - exclamă de Pradt - se face că războiul împotriva Franţei 
pe care Europa l-a dus p entru independenţa ei s-a încheiat cu supre
maţia Rusiei asupra Europei. Un asemenea rezultat nu merita alita 
osteneală I" 181 

Războiul împotriva Franţei fiind totodată un război împo
triva revoluţiei, un război antiiacobin, a făcut, cum era şi 
de aşteptat, ca centrul de influenţă p olitică să se mute din 
apus în răsărit, din Franţa în Rusia. Congresul de la Viena 
a fost rodul firesc al războiului antiiacobin, tratatul de la 
Viena - produsul legitim al Congresului de la Viena, iar 
supremaţia Rusiei - vlăstarul natural al tratatului de la 
Viena. Nu se poate deci îngădui ca pleiada de s·criitori en
glezi, francezi şi germani să arunce asupra Prusiei toată vina 
p entru faptul că Frederic-Wilhelm al Ill-lea, prin devotamen
tul său orb faţă de împăratul Alexandru şi prin ordinele 
categorice date ambasadorilor săi de a fi de p artea Rusiei în 
toate problemele importante, a împiedicat infamul triumvirat 
Castlereagh, Mettenich şi Tlleyrand să-şi înfăptuiască planul 
lui abil de a crea b ariere teritoriale sigure împotriva invazi
ilor ruse, preîntîmpinînd astfel consecinţele neplăcute, dar 
inevitabile ale unui sistem pe care însuşi acest triumvirat 
l-a impus cu atîta zel continentului. Ni'ci măcar un conclav 
atit de lipsit de scrupule n-a reuşit să falsifice logica eveni
mentelor. 

Supremaţia Rusiei în Europa este indisolubil legată 
de tratatul de la Viena ; de aceea orice război împotriva aces-
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tei puteri, ;are u roclamă de la bun înaput anularea trata
tului, nu este decît o înşelăciune, o uneltire, un complot. Or, 
actualul război n-a fost întreprins în scopul anulării tratatului 
de la Viena, ci mai degrabă în scopul consolidării lui, p rin 
in·cluderea suplimentară a Turciei în p rotocoalele din 1815 .  
Se speră că din acest moment va începe împărăţia d e  o mie 
de ani a consevatorimului şi că guvenele, cu forţe unite, 
se vor putea ocupa exclusiv de „liniştirea" spiritelor în 
Europa. Din traducerea de mai j os a unor p asaje remarcabile 
din b roira mareşalului prusian Knesebeck „Expunere cu p ri
vire la echilibrul european, întocmită cu prilejul Congresului 
de la Viena" 182, reiese că, încă din timpul acestui congres, 
principalii parti'cipanţi îşi dădeau p erfect seama că menţine
rea Turciei face parte din „sistemul " lor în aceeaşi măsură 
ca şi împărţirea Poloniei. 

„Turcii în Europa I Ce rău v-au făcut turcii ? Ei sint un popor 
puternic şi cinstit ; lăsaţi în pace, ei vor sta liniştiţi secole de-a rîndul, 
se poate avea încredere în ei. V-au înşelat ei vreodată ? Nu duc ei oare 
o politică sinceră şi făţişă ? E drept, sînt viteji şi războinici, dar aceasta 
este un lucru bun şi folositor din multe puncte de vedere. Turcii sînt 
cea mai bună pavăză împotriva invaziei suprapopulaţiei asiatice, şi toc
mai pentru că ocupă un teritoriu în Europa o feresc de orice invazie. 
Dacă ar fi izgoniţi din Europa, ei înşişi ar invada-o. Închipuiţi-vă o clipă 
că au fost izgoniţi. Ce s-ar întîmpla ? Fie că Rusia sau Austria ar pune 
stăpînire pe toate aceste ţinuturi, fie că s-ar întemeia acolo un stat grec 
de sine stătător. Nu cumva vreţi ca Rusia să fie şi mai puternică ? Să 
simţiţi şi de acolo pe grumazul vostru apăsarea acestui colos ? Nu vi 
ajunge că Rusia s-a întins de la Volga la Niemen, de la Niemen la 
Vistula şi că acum îşi va extinde, probabil, influenţa şi mai departe, 
pină la Wartha ? Şi dacă lucrurile nu stau aşa, vreţi oare să determinaţi 
Austria să ponească împotriva Asiei, făcind-o astfel să-şi sleiască forţele 
sau să-i devină indiferentă apărarea poziţiei ei de putere centrală împo
triva atacurilor Occidentului ? Amintiţi-vă de situaţia în care s-au aflat 
pe vremuri Ian Sobiesky, Eugen de Savoia şi Montecuccoli. Oare nu şi-a 
impus la început Franţa dominaţia asupra Germaniei datorită faptului că 
Austria a fost mereu nevoită să-şi îndrepte forţele împotriva Asiei ? 
Vreţi oare să reinstauraţi această stare de lucruri şi s-o accentuaţi şi 
mai mult apropiind Austria de Asia ? 

Prin urmare, cealaltă alternativă ar fi crearea unui stat de sine stă
tător grec sau bizantin I Ar ameliora acest lucru situaţia Europei ? In 
starea de toropeală care a cuprins acest popor# (grecii) „n-ar fi Europa, 
dimpotrivă, nevoită să fie permanent sub arme pentru a împiedica o 
revenire a turcilor ? Nu s-ar transforma oare Grecia într-o simplă colonie 
a Rusiei, ca urmare a influenţei pe care aceasta ar exercita-o asupra 
statului grec prin intermediul religiei, al comerţului şi al banilor ? Lăsaţi-i 
mai bine pe turci în pace acolo unde sînt şi nu treziţi o forţă turbulentă 
care dormitează. 

«Dar acolo - exclamă un filantrop bine intenţionat - oamenii sînt 
maltrataţi I Cea mai frumoasă parte de pe glob, cuprinzînd antica Atenă 
şi Sparta, este ocupată de barbari I» 
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Toate acestea poate că sînt adevărate, amice : acolo oamenii sint, 
sau erau pînă de curînd, sugrumaţi ; dar în alte ţări ei sînt bătuţi cu 
bastoane, vergi, bice şi sînt vinduţi. Inainte de a schimba ceva, gîndiţi-vă 
dacă va fi mai bine. Ar fi oare mai uşor de suportat loviturile de 
bastoane şi vergi împreună cu perfidia grecilor decît funia de mătase şi 
firmanul turcilor ? Suprimaţi mai întîi toate acestea, precum şi comerţul 
cu sclavi în Europa, şi împăcaţi-vă cu barbaria turcilor. Barbaria lor are 
forţă, credinţa lor îi  face să aibă curaj , şi noi avem nevoie de forţă ş i  
curaj pentru a putea privi liniştiţi cum înaintează moscoviţii pînă l a  
Wartha. 

Prin urmare, turcii trebuie menţinuţi, iar polonezii trebuie să dispară 
ca naţiune I Da, nu poate fi altfel. 

Tot ce are putere să reziste dăinuieşte, tot ce este putred trebui€ să 
piară. Aşa este viaţa. Oricine îşi poate pune întrebarea ce s-ar fi in
timplat dacă Polonia, cu toate trăsăturile ei caracteristice, ar fi rămas 
o naţiune independentă. Beţia, lăcomia, servilismul, dispreţul pentru tot 
ce este bun şi pentru toate celelalte popoare, desconsiderarea oricărei 
ordini şi reguli, extravaganţa, desfrinarea, venalitatea, şiretenia, trădarea, 
imoralitatea, - de la palat pînă la bordei - iată ce-l caracterizează p e  
polonez. Toate acestea î l  fac să-şi cînte cîntecele, s ă  cînte l a  vioară sau l a  
chitară, să-şi sărute iubita ş i  s ă  bea din pantoful ei, să-şi tragă sabia, să-şi 
răsucească mustaţa, să se arunce pe cal, să pornească la luptă împotriva 
lui Dumouriez, Bonaparte sau oricărui altuia, să bea peste măsură votcă şi 
punş, să se bată cu prieten şi duşman, să-şi maltrateze nevasta şi şerbii, 
să-şi vindă proprietatea, să plece în străinătate, să tulbure j umătate din 
lume şi să j ure pe Kosciusko şi Poniatovsky că Polonia nu va pieri, lucru 
tot atît de sigur ca şi faptul că el este polonez. 

Iată ce sprijiniţi cînd cereţi restaurarea Poloniei. 
Merită o asemenea naţiune o existenţă de sine stătătoare ? Este un 

asemenea popor copt pentru o constituţie ? Orice constituţie presupune 
ideea de ordine, pentu că ea nu face altceva decît să reglementeze şi 
să indice fiecărui membru al societăţii locul care-i revine ; în acest scop 
ea stabileşte din ce pături sociale trebuie să se compună statul şi deter
mină locul, situaţia scială, structura, drepturile şi îndatoririle fiecărei 
pături sociale, precum şi cursul activităţii maşinii de stat şi principalele 
linii ale conducerii statului. Dar cum să conduci un popor cînd nimeni 
nu vrea ordine ? Un rege polonez (Stefan Bathory) a exclamat odată : -
«Polonezi I Nu ordinii - voi nu ştiţi ce-i aia -, nu cirmuirii - voi n-o 
respectaţi -, ci doar unei simple întimplări îi datoraţi existenţa voastră ! »  

Toate acestea sînt valabile şi acum. Dezordinea şi  imoralitatea îl 
caracterizează pe polonez. Nu, mai bine lăsaţi acest popor să fie biciuit. 
Aşa vrea providenţa. Numai dumnezeu ştie ce este folositor oamenilor ! 

Prin urmare, deocamdată, j os cu polonezii r· 
Actualul război, pornit în scopul lărgirii şi întăririi trata

tului de la Viena din 1 8 1 5, urmează deci să realizeze vederi!� 
b ătrînului marşl Knesebeck. In timpul întregii perioade a 
Restauraţiei şi a monarhiei din iulie, în Franţa domnea iluzia 
că napoleonismul înseamnă anularea tratatului de la Viena, 
care a pus în mod oficial Europa sub tutela Rusiei şi Franţa 
sub „surveillance publique" * a Europei. Acum actualul imita-

* - „supravegherea puhlkă". -· Nota trad. 
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tor al unchiului său, urmărit de ideea irome1 inexorabile a 
nestei sale 'oiţii ,  dovedeşe lumii că nl'leon1smul nu 
îJsenă n Tăzboi penttµ a scăpa Franţa de tratat. de la 
Viena, lei pentru a impune Turciei acest tratat I Războiul se 
duce în interesul menţinerii tratatului de la Viena, dar sub 
pretextul slăbirii puterii Rusiei ! 

Iată care este adevărata „idee napoleonienne *u în in
terpretarea reeditorului ei de la Paris. Englezii, falnicii aliaţi 
ai celui de-al doilea Napoleon, se socotesc, fireşte, îndreptă
ţiţi să aprecieze cele spuse de primul Napoleon aşa cum ne
potul lui se socoteşte îndreptăţit să aprecieze ideile acestuia. 
De aceea nu trebuie să ne mire că, potrivit unui autor englez 
contemporan (Dunlop) 183, Napoleon ar fi prezis că viitoared 
luptă împotriva Rusiei va ridica o mare problmă -
dacă Europa va fi , ,tconstituţională sau cazacă u .  Inainte de a 
se fi instaurat Lower Empire se obişnuia să se afirme că 
Napoleon a spus „republicană sau cazac ă " .  Totuşi omul cît 
trăieşte învaţă. 

Şi pentru că nu a ridicat suficient în slăvi tratatul de la 
Viena şi „sistemul" european întemeiat pe acest tratat, „Tri
bune " a fost acuzată că a trădat cauza libertăţii şi a dreptu
rilor omului I 

Scris de K. Marx la 19 iunie 1 855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune· 
nr. 4 437 din 10 iulie 1855 

* - idee nepoleoneană. - Nota !rad. 
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Karl Mairx şi Friedrich Engels 

Războiul local. - Dezbateri 
pe marginea reformei administrative. 

Raportul comisiei Roebuck 

Londra, 20 iunie. Războiul local, proclamat de Bonaparte 
în „Constitutionnel " ,  este un război pe Marea Neagră şi are 
drept scop nimicirea pretinsei supre;natie a Rusiei în Marea 
Neagră, suprematie care, l a  drept vorbind, nu s-a manifestat 
ni'ciodată pe mare, nici măcar faţă de turci. Cum stau lucru
rile în momentul de faţă ? Tot ţărmul mării de la Constanti
nopol p înă la Dunăre, pe de o parte, şi toată coasta Cerka
siei pînă la B alaklava şi Eupatoria, pe de altă parte, au fos t  
smulse din mîinile ruşilor. Numai Kaffa şi Sevastopol re
zistă i Kaffa se află într-o situaţie grea, iar Sevastopolul este 
astfel situat, incit va trebui să cedeze de îndată ce va fi 
s erios ameninţat. Ba mai mult. Flota aliaţilor brăzdează apele 
Mării de Azov, vasele ei uşoare ajung pînă la Taganrog şi 
b ombardează toate punctele importante de pe litoral. Nici o 
porţiune de coastă nu a rămas în mîinile ruşilor, cu excepţia 
fîşiei care se întinde de la Perekop la Dunăre şi care repre
zintă 1/15 din posesiunile lor pe această coastă. Să presupu
nem că şi Kaffa şi Sevastopolul ar cădea şi că aliaţii ar pune 
mina pe Crimeea, - ce s-ar întîmpla atunci ? Rusia, după cum 
a şi declarat, nu va încheia pace. Aceasta ar fi o nebunie. Ar 
însemna să se renunţe la luptă tocmai în momentul în care s e  
apropie principalele forţe, pentru că avangarda a fost respinsă. 
Ce le rămîne aliaţilor de făcut ? Ni se spune că ei pot să 
distrugă Odesa, Hersonul, Nikolaevul. Ei pot să înainteze, să 
debarce o armată puternică la Odesa şi s-o întărească, astfel 
incit să poată respinge atacul unui număr oicit de mare 
de uşi, iar apoi să acţioneze în funcţie de împrejurări. 
In plus ei pot să trimită trupe în Caucaz, pot să nimicească 
armata usă (de sub comanda generalului Muraviev} 
aflată în Gruzia şi în cellalte teritorii din Transcau
cazi a şi să izoleze imperiul rus de posesiunile sle din sia 
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de sud. Şi dacă Rusia tot nu va încheia p ace ? Ea nu poat� 
încheia pace atîta timp cît duşmanul se află pe teritoriul ei. 
n decurs de 150 de ani Rusia n-a încheiat niciodată o p a .e 
prin care să fi avut vreo pierdere. Chiar şi prin pacea de la 
Tilsit ea şi-a extins teritoriul, şi s. nu uităm că această pa.e 
a fost încheiată înainte ca picior de francez să fi călcat pe 
p ămîntul rusesc. Alexandru al II-lea, urcat de curînd pe tron, 
nu va risca să facă ceea ce ar fi fost periculos chiar şi pentru 
Nicolaie. El nu poate s-o rupă dintr-o dată cu tradiţia imperiu
lui. Să presupunem că Crimeea este cucerită şi pe teritoriul ei 
este amplasată o armată de 50 OOO de oameni, că ruşii sînt 
izgoniti din Caucaz şi din toate posesiunile din sud, că o 
armată a aliaţilor îi ţine în şah pe ruşi în Kuban şi pe Terek, 
c ă  Odesa este cucerită şi transformată într-o tabără întărită, 
avînd o armată de 1 00 OOO de oameni, că Nikolaev, Herson, 
Izmail sînt distruse sau ocupate de aliaţi. Se vor limita oare 
atunci aliaţii s ă-şi menţină poziţiile şi să aştepte pînă vor 
obosi ruşii ? 1n Crimeea şi în Caucaz soldaţii aliaţilor vor fi 
seceraţi de boli mai repede decît vor sosi întăririle. Principa
lele lor forţe concentrate la Odesa vor trebui aprovizionate cu 
ajutorul flotei, deoarece pe o rază de sute de mile în jurul 
Odesei pămîntul n-a fost cultivat. La orice încercare a aliaţilor 
de a ieşi din tabăra lor, ei vor risca să fie atacaţi de ruşi, în 
primul rînd de cazaci. A-i sili pe aceştia s ă  primească lupta 
va fi imposibil. Ei vor avea în permanenţă avantajul de a-i pu
tea atrage pe aliaţi în interiorul ţării. La orice ofensivă a alia
ţilor ei vor răspunde printr-o retragere lentă. Or, într-o tabără 
întărită o armată mare nu poate fi ţinută vreme îndelungată 
în inactivitate. Bolile şi creşterea treptată a indisciplinei şi a · 

demoralizării îi vor sili pe aliaţi să treacă la acţiuni hotărîte. 
Prin urmare, nu se pune problema de a se ocupa punctele 
principale de pe coastă şi de a aştepta pînă cînd ruşii vor găsi cu 
cale să dea înapoi. Acest lucru ar fi greşit şi din punct de vedere 
militar. Pentru a stăpîni o coastă nu ajunge să deţii punctele 
principale de pe acea coastă. Numai stăpînirea teritoriului din 
interiorul ţării garantează stăpînirea coastei. Intărirea aliaţilor 
pe coasta din sudul Rusiei ar crea condiţii care i-ar sili p e  
aliaţi să înainteze în interiorul ţării. Dar aici încep şi dificultă
ţile. Pînă la graniţele guberniilor Podolia, Kiev, Poltava şi 
Harkov se întinde o stepă uscată, în cea mai mare parte ne
cultivată, pe care nu creşte decît iarbă, dar şi aceasta pîrj olită 
de arşiţa soarelui. Dacă Odesa, Nikolaev şi Herson vor fi trans
formate în b aze de operaţii, care va fi atunci obiectivul împo-
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triva căruia şi-ar îndrepta aliaţii eforturile ? Un asemenea 
obiectiv nu poate fi decît Moscova, care se află la o distanţă 
de 700 de mile ; o camp anie împotriva Moscovei necesită o 
armată de 500 OOO de oameni. O asemenea campanie presupune 
însă nu numai stricta neutralitate, ci şi sprijinul moral al 
Austr.ei. Şi de partea cui este această putere în momentul de 
faţă ? In 1 854 Prusia şi Austria au declarat că ele vor considera 
înaintarea ruşilor spre Balcani un casus belli *. De ce n-ar fi 
atunci de presupus că în 1 856 ele vor considera o ofensivă a 
francezilor asupra Moscovei sau chiar asupra Harkovului un 
motiv de război ? Nu trebuie să uităm nici o clipă că orice 
armată care ar înainta de la Marea Neagră spre interiorul 
Rusiei ar avea un flanc descoperit înspre Austria în aceeaşi 
măsură ca şi armata rusă care ar înainta de la D unăre spre 
Turcia ; de aceea, pe o anumită distanţă, liniile ei de comuni
caţie şi baza ei de operaţii, adică însăşi existenţa ei, ar depinde 
de bunăvoinţa Austriei. Şi în asemenea condiţii armatele 
aliate să se avînte pe urmele ruşilor în interiorul ţării într-o 
goană nesăbuită ? Aceasta ar fi o nebunie, o nebunie curată, 
dar ar fi consecinţa inevitabilă a ultimului plan al lui Bona
p arte - planul de „a duce un război local " .  O dialectică impla
cabilă face ca „războiul local" să treacă în toate punctele 
dincolo de limitele lui locale dinainte stabilite şi să se trans
forme într-un „mare" război, dar fără prmisele, condiţiile şi 
mijloacele unui mare război. Şi totuşi ultimul „plan" l lui 
Bonaparte este important. El înseamnă o recunoaştere a faptu
lui că în scenă trebuie să intre alte puteri care să ducă războiul 
împotriva Rusiei şi că imperiul restaurat îşi dă seama de 
neputinţa lui, care. obligă să ducă împotriva Rusiei pe scara 
locală un război care poate fi dus numai pe scară europeană. 
Toate metamorfozele groteşti prin care au trecut idees napo
leoniennes ** în imperiul restaurat nu vor însemna nimic pe 
lingă ransfomarea războiullui napoleonian împotriva Rusiei 
într-un „război local " .  

I n  dezbaterile pe marginea reformei administrative, reluate 
astă-seară, amendamentul prezentat de Bulwer în numele tory
lor a dat guvernului posibilitatea să-i b at ă  pe adepţii reformei 
administrative cu o majoritate de 7 voturi contra 1 .  In general 
dezbaterile au avut un caracter mărunt birocratic, deasupra 
căruia nu s-au ridicat nici un moment. Amănuntele cu privire 

* - motiv de război. - Nota trad. 
** - ideile napoleoniene. - Nota trad. 
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la favoritism şi nepotism, 1consideraţiile pe tema „celui mai 
bun examen " ,  tunetele şi fulgerele în legă bură cu minimli
zarea meritelor - totul a fost mărunt şi meschin. Ai fi zis că 
asculţi j alb a unui pădurar adresată unui preaînalt colegiu 
guvenamental. Şi Aberdeen este in petto * pentru o reformă 
a birocraţiei, ne asigură Gladstone. Şi Derby, afirmă Disraeli. 
La fel şi guvernul meu, ne încredinţează Palmerston. Prin 
urmare, nu e1:e nevoie ca domnii din City să pornească o 
campanie pentru a reforma, educa şi reorganiza cancelariile 
noastre. Nu face să vă deranjaţi I 

In acţiunile ei agitatorice anterioare , burghezia engleză lua 
prin surprindere casta guvernantă şi antrena după sine masele, 
care îi ser�eau drept cor, întrucît programul ei depăşea adevă
ratul ei scop. De astă dată ea nu îndrăzneşte să se ridice în 
programul ei nici măcar pînă la nivelul adevăratului ei scop. 
Cu toţii ne asiguraţi că nu vreţi să desfiinţaţi aristocraţia, ci 
numai , colaborînd prieteneşte cu noi, să cîrpăciţi maşin a 
guvernamentală ! Very well ! ** Prietenie pentru prietenie ! 
Vrem să reformăm noi înşine pentru voi administraţia, fără să 
încălcăm, fireşte, limitele ei tradiţionale. Voi afirmaţi că 
„reforma administrativă "  nu este o problemă litigioasă între 
clase, că este vorba doar de o „chestiune practică " ,  de reforme 
„bine intenţionate " .  Ca o primă dovadă a bunelor voastre 
intenţii vă cerm s ă  lăsaţi în sema noastră elaborarea detalii
lor ei, şi nu e vorba decît de detalii. Noi ştim mai bine ca 
oricine pînă unde putem merge fără a dăuna clasei noastre, 
fără a face, din nebăgare de seamă, din reforma administrati vă 
o problemă litigioasă între clase şi fără a o lipsi de caracterul 
ei umanitar. Burghezia care susţine reforma este nevoită să 
se prefacă că dă crezare acestui limbaj ironic al bonomiei 
aristocratice, pentru că ea însăşi foloseşte faţă de mase un 
limbai fals. Aristocraţia, guvernul şi opoziţia, whigii şi toryi 
nu s-au înşelat nici o clipă în ceea ce priveşte relaţiile dintre 
adepţii reformei administrative şi mase. Ei ştiau că campania 
de agitaţie a eşuat încă înainte de a se fi desfăşurat în cadrul 
parlamentului. Şi cum s-ar fi putut ei înşela ? Deşi Asociaţia 
pentru reforma administrativă a admis La mitingul ei din 
„Drury-Lane" numai persoane alese, deşi auditoriul ei a fost 
triat de două şi de trei ori, teama ei de posibilitatea unei 
propuneri democratice sau chiar şi a unui discurs neregle-

* - în sinea sa. - Nota trad. 
"* - foarte bine. - Nota trad. 
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mentar era atît de mare, încît înainte de începerea mitingu� 
1ui preşedintele a declarat că publicul asistă numai ca „să 
asculte discursurile oratorilor anunţaţi în program " ,  că nici 
un fel de „propuneri" nu vor fi puse la vot, şi de aceea „nu 
�ot fi făcute nici un fel de amendamente" şi nu se pot face 
·�iici un fel de adăugiri pe lista oratorilor înscrişi " .  O ase
menea agit.ţie nu poate, fireşte, să clintească oligarhia en
gleză rigidă şi s-o determine să facă concesii. 

In raportul comisiei Roebuck, căruia i s-a dat citire alal
tăieri în Camera comunelor, problemele spinoase se îneacă 
într-un şuvoi de fraze bombastice lipsite de conţinut. Raportul 
cuprinde o admonestare timidă la adresa diferitelor departa
mente, ca, de pildă, direcţia artileriei, intendenţa, serviciul 
sanitar etc. El îl condamnă pe Palmerston pentru felul în care 
a condus miliţia şi pe întregul guvern de coaliţie pentru 
uşurinţa nesăbuită cu care a întreprins expediţia de la Se
v astopol. Prin faptul că în timpul audierii martorilor comisia 
a evitat în fel şi chip să caute adevăratele cauze ale groaz
nicelor eşecuri, ea a fost, fireşte, silită să oscileze şi în rapor
tul ei tot timpul între admonestările adresate în termeni 
foarte generali liderilor politici şi condamnarea, cdre se pie r
dea în amănunte, a oamenilor care nu au avut decît rolul 
unor execut.nţi. In general, comisia şi- a îndeplinit misiunea 
de a serv i drept supapă de siguranţă şi a atenua presiunea 
p asiunilor publicului. 

Presa cotidiană a vociferat plină de indignare împotriva 
„ asasinatului mişelesc " săvîrşit de ruşi la Hango. Totodată, 
„Morning Chronicle" mărturiseşte că englezii au folosit, de 
pildă, la Sevastopol şi Odesa vase c are arboraseră steagul 
alb pentru a sonda adîncimea mării şi a spiona poziţiile 
ruşilor. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 20 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 287 din 23 iunie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Comunicatul cu privire la luarea Sevastopolului. 
De la bursa din Paris.  -

Dezbaterile din Camera lorzilor 
cu privire la atacul mişelesc de la Hango 184 

ll7 

Londra, 22 iunie. Abia se lăsase cortina teatrului „Drury
Lane" după actul al doilea al operei „Somnambula" 185,  cînd, 
deodată, o puternică lovitură de timpane a chemat publicul, 
care se îndrepta în grabă spre bufet, înapoi în sală. Cortina 
s-a ridicat din nou, directorul teatrului a ieşit pe scenă şi a 
rostit pe un ton exaltat şi melodramatic următoarele cuvinte : 

„Ladies şi gentlemeni I Am negrăita fericire de a vă comunica o 
ştire importantă. Aliaţii au luat Sevastopolur. 

Entuziasm şi exaltare generală, strigăte de ,/ura i " ,  „vivat ! " ,  
ploaie de flori. Orchestra a început să cînte, urmată de pu
blic, „God save the Queen " ,  „Rule Britannia " şi „Partant 
pour la Syrie" 186• De la galerie cineva a strigat : „La Marseil
laise I " ,  fără să găsească însă ecou. Improvizaţia directorului 
teatrului se întemeia pe un comunicat telegrafic în care nu 
se vorbea nicidecum de luarea Sevastopolului, ci de faptul 
că atacurile întreprinse la 1 8  iunie asupra gorganului Mala
hov de către francezi şi asupra Redanului de către englezi au 
fost respinse cu mari pierderi. Acest actor a copiat aseară pe 
scena teatrului „Drury-Lane" pe regizorul unui alt spectacol , 
care în urmă cu aproape un an, în cursul unei mari p arade 
militare 187,  a rostit pe neaşteptate aceste cuvinte, care au 
rămas de pomină : „Messieurs, Sevastopol est pris I "  * 

Inexplicabila îndirjire cu care Pelissier continuă să ma
cine forţele aliaţilor în atacuri unilaterale asupra Cartierului 
de sud este determinată în mod evident nu de motive de ordin 
militar, ci financiar. După cum se ştie, Bonaparte a şi semnat 
poliţe de miliarde, mizînd pe luarea Sevastopolului şi obli
gînd naţiunea franceză să le sconteze. El intenţionează să 

* - „Domnilor, Sevastopolul a fost luat•. - Nota trad. 
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mai semneze poliţe în valoare de 800 OOO OOO sau în j urul 
acestei sume. \chitarea prin amortizare a poliţelor dej a 
aflate în circulaţie era deci necesară, iar, dacă trecerea rîului 
Cernaia promitea rezultate reale, atacul împotriva Cartierului 
de sud al Sevastopolului crea aparenţa unui succes strălucit. 
„Căderea Sevastopolului" ar fi avut repercusiuni favorabile 
în ceea ce priveşte perspectiva acordării unui nou împrumut, 
şi, dacă se fac împrumuturi pentru război, de ce nu s-ar face 
războaie pentru împrumuturi I In faţa unui asemenea argu
ment, orice critică ştiinţifică a războiului trebuie să amu
ţească. In general, între războiul din Crimeea şi bursa din 
Paris există o legătură misterioasă. După cum toate drumurile 
duc la Roma, toate firele electrice se întîlnesc, după cum se 
ştie, la Tuilerii, într-un „cabinet secret" . S-a observat că cele 
mai importante comunicate telegrafice se publică la Paris 
cu cîteva ore mai tîrziu decît la Londra. In decursul acestor 
ore, un oarecare corsican, pe nume Orsi, desfăşoară, se spune, 
o activitate febrilă la bursa din Paris. Intreaga Londră :ştie 
că acest Orsi a fost în trecut agentul „providenţial " la bursd 
londoneză al celui care pe atunci era un exilat *. 

Dacă depeşele amiralului Dundas, publicate de guvernul 
englez, au dovedit că ofiţerii sau echipajul ambarcaţiunii tri
mise în interes de serviciu de pe fregaita „Cazacul n nu şiau 
permis să abuzeze în nici un fel de steagul p arlamentar, fapt 
care să fi putut constitui un pretext p entru atacul mişelesc 
de la Rango comis de ruşi, relatările „Invalidului rus " 188 nu 
lasă nici o îndoială în această privinţă. Ruşii n-au b ănuit, 
după cit se vede, că un marinar, pe nume John Brown, se va 
întoarce viu de acolo şi va face depoziţii împotriva lor. „In
validul " a considerat deci de prisos să mai acuze nba1rcaţiu
nea engleză de spionaj, de efectuarea unui sondaj în adîn
cime etc., şi şi-a fabricat în grabă o istorie, convins, ca şi 
abatele Sieyes, că „morţii nu vorbesc " . Cazul a fost dezbătut 
ieri în Camera lorzilor. Nu ne putem declara însă de acord 
cu afirmaţia din ziarul „Times "  că „ acest senat, întotdeauna 
de o corectitudine rece din principiu şi prin tradiţie " ,  nu s-a 
putut abţine de astă dată de la explozii de sinceră indignare. 
Ceea ce am observat noi a fost o indignare afectată în vorbe,  
iar în fapt - grij ă duioasă pentru „onoarea rusă" şi  teama 
de răzbunarea naţiunii. Contele Malmesbury, ministrul de 

* - Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
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externe ory, a exps pe scurt fondul chestiunii, iar apoi a 
exclamat : 

„Mi-am rememorat întreaga istorie a Angliei, dar n-am putut gas1 un 
exemplu de asemenea cruzime. Ce măsuri intenţionează să ia guvernul 
în aceste împrejurări ? Pentru fiecare ofiţer şi pentru fiecare armată 
europeană este cit se poate de important ca acest caz să fie examinat 
temeinic, iar autorii acestei crime să-şi primească pedeapsa meritată". 

Clarendon, ministrul de externe whig, a declarat că îm
p ărtăşeşte „indignarea" colegilor săi. Acest act de violenţă 
atît de îngrozitor, care nu-şi poate găsi termen de comparaţie, 
contravine în aşa măsură metodelor şi obiceiurilor naţiuni
lor civilizate, incit e de presupus că autorii lui n-au putut 
acţiona din ordinul sau cu încuviinţarea şefilor lor. Este po
sibil ca comandantul celor 500 de ruşi să nu fi fost commis
sioned oficier * (toţi ofiţerii englezi p înă la gradul de loco
tenent inclusiv au commission **, nu însă sergenţii şi subofi
�erii) . De aceea este foarte probabil ca guvernul rus să nu 
aprobe acest act. Ţinînd seama de acest fapt, el a însărcintt 
pe ambasadorul englez la Copenhaga să arate guvernului rus, 
prin intermediul amb asadormi danez la Petersburg, că 
guvernul englez aşteaptă cu nerăbdare să afle ce măsuri a 
luat sau intenţionează să ia guvernul rus pentru a-şi face 
cunoscută atitudinea faţă de acest act, care, poate, n-ar fi 
stîrnit nici o mirare dacă s-ar fi petrecut pe vreo insulă săl
batică din Oceanul Pacific, dar la care nu te-ai i putut 
aştepta în Europa civilizată ; dacă guvernul rus nu va pedepsi 
cu asprime şi după cum se cuvine pe vinovaţi, acest act va 
fi urmat de cele mai severe represalii. Guvernul englez - a 
încheiat Clarendon - aşteaptă declaraţii din p artea Rusiei 
pentru a şti cum să procedeze în consecinţă. 

Lordul Colchester consideră c ă  

„era d e  datoria comandantului c a ,  aşa cum se procedează î n  toate 
cazurile similare, să intre în legături directe cu instanţele ruse superioare 
pînă la care ar fi putut ajunge folosind un parlamentar cu steag alb, să 
expună împrejurările şi să ceară condamnarea acestui atac mişelesc". 

Lordul Malmesbury a luat pentru a doua oară cuvîntul şi 
a declarat ·că în gene.al el e de aCord •u acţiuile guvenului, 
dar că s-a cutremurat cînd l-a auzit pe Clarendon rostind cu
vîntul „represalii " .  Anglia nu poate acţiona şi ea după me-

* - ofiţer care are brevet pentru gradul de ofiţer. - Nota trad. 
** - brevet. - Nota trad. 
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toda ruşilor. Este necesar ca ţarul Rusiei să primească o 
sancţiune morală, ca toate curţile europene să fie determinate 
să trimită proteste pe adresa curţii din Petersburg, dînd astfel 
Rusiei o sentinţă internaţională. Tot ce ar avea un caracter 
de „răzbunare " n-ar face decît să mărească „repulsia" ge
nerală. Preşedintele titular al guvernului englez, contele 
Granville, s-a agăţat în grabă de cuvintele torylor şi s-a 
rugat creştineşte : „Nici un fel de răzbunare ! "  

C e  dovedesc însă toate aceste manifestări d e  indignare 
pătimaşe în Camera lorzilor, cum se exprimă „Times " ? Un 
tory, plin de indignare morală, face o interpelare. Un whig, 
şi m ai plin de indignare, sugerează el însuşi guvernului rus 
motive j ustificative şi-i arată o ieşire : să dezaprobe inciden
tul şi să j ertfească pe un ofiţeraş oarecare. El î şi acoperă 
retragerea, bolborosind ceva despre represalii „posibile � .  
Lordul Colchester vrea s ă  pedepsească p e  ruşi pentru atacul 
lor mişelesc împotriva unor p arlamentari cu steagul alb, 
trimiţîndu-le un alt p arlamentar cu steagul alb. Atunci ia 
cuvîntul un alt tory, care dezaprobînd represaliile face un 
apel la morală. Whigul, bucuros că are p osibilitatea să re
nunţe la represalii, chiar dacă acestea sînt doar posibile, îi 
ţine isonul : „No retaliation I "  * O adevărată comedie I Ca
mera lorzilor se vede pusă între indignarea poporului şi 
Rusia, căutînd să acopere Rusia. Singurul p air care a ieşit 
din rol a fost Brougham. „Dacă vreodată ţara a cerut răz
bunare - a spus el -, asta se întîmplă acum " .  In ceea ce 
priveşte sensibilitatea engleză faţă de „represalii " ,  „jus ta
lionis "  **, lordul Malmesbury, răsfoind istoria Angliei, p a
re-se că a omis p agina irlandeză, indiană şi nord-americană I 
Cînd a mai fost oare oligarhia engleză atît de sentimentală 
cum e acum faţă de Rusia ? 

Din raportul comisiei Roebuck citit în Cameră a dispărut 
în mod ciudat p aragraful de încheiere, p aragraf p rezentat 
de Roebuck şi adoptat prin vot de comisie. In acest paragraf 
se spunea : 

„Tot ce a fost conceput şi întreprins fără cunoaşterea necesară a 
situaţiei nu s-a realizat cu destulă prevedere şi precauţie. Modul în care 
a acţionat guvenul a constituit prima şi principala cauză a tuturor 
calamităţilor de care a fost lovită armata noastră în Crimeea•. 

Scris de K. Marx la 22 iunie 1 855 Se tipăreşte după textul 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 289 şi 290 din 25 şi 26 iunie 1 855 

* - „nu răzbunare t• - Nota trad. 
** - legea talionului. - Nota trad. 
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Eşecul de la 1 8  iunie. - Intăriri 

Londra, 23 iunie. Fireşte că ziua de 1 8  iunie - aniversarea 
.iătăliei de la Waterloo 189 - nu s-a sărbătorit anul acesta 
la Londra. Această dată urma să fie sărbătorită în Crimeea 
printr-o victorie nu împotriva francezilor, ci împreună cu 
francezii. Ceea ce a dat evenimentului o notă şi mai picantă 
este faptul că Raglan, famulus * al lui Wellington, era co
mandant mai mult sau mai puţin în subordinea unuia dintre 
generalii lui Napoleon al III-lea. Titlul comunkatului era 

gata pregătit, dar evenimentul care trebuia să-l eternizeze 
s-a lăsat aşteptat. In istoria imperiului restaurat este evidentă 
înclinaţia fatalistă de a reînvia date importante ale imperiu
lui, confirmînd succesele şi negînd eşecurile printr-o a doua 
-ediţie, îmbunătăţită. Această glorioasă reînviere a datelor 
napoleoniene, pînă acum încununată de succes în luptele îm
potriva republicii, suferă un eşec în luptele împotriva duş
manului din afară. Dar Empire * * fără victoriile Empire-ului 
aminteşte de o prelucrare a lui „Hamlet " al lui Shakespeare, 
în care lipseşte nu numai melancolia prinţului danez, ci însuşi 
prinţul danez 190• Pentru ziua de 2 decembrie 1854 s-a coman
dat din Paris o mare faptă de arme în Crimeea. Ea a căzut î n  
b altă din cauza ploilor abundente ş i  a lipsei de muniţii. La 
18  iunie 1 855 la Sevastopol urma să aibă loc, într-o ediţie 
îmbunătăţită şi cu alt deznodămînt, b ătălia de la Waterloo. 
Rezultatul a fost, dimpotrivă, prima înfrîngere serioasă a 
armatei franco-engleze. 

Londra este mohorîtă, cursul hîrtiilor de valoare a scăzut, 
şi Palmerston a pierdut într-o singură zi ceea ce cîştîgase în 
decurs de luni de zile printr-o tactică abilă. Infrîngerea a 
avut loc la 18  iunie ; telegramele care o anunţau au devenit 

* - slugă. - Nota trad. 
** - imperiul. - Nota trad. 
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cunoscute abia la 22 iunie. Joia trecută ziarul oficial 
„Globe " 191 a anunţat, în urma dispoziţiei date de Palmerston, 
că „nu s-a întîmplat nimic serios " .  In şedinţa Camerei comu
nelor, care s-a ţinut în seara aceleiaşi zile, Palmerston a re
petat solemn această afirmaţie. Iar acum s-a stabilit că el 
primise telegrama încă de miercuri, 20 iunie, orele 4 p.m. 
„Leader" afirmă că întîrzierea s-a produs în urma cererii 
insistente venite de la Paris, unde eşecul de pe cîmpul de 
luptă s-a transformat într-un succes de bursă. Oricum ar i, 
cockney *-ul este pornit împotriva lui Palmerston. A fi înfrînt 
este un lucru destul de grav. Dar să participi, datorită vicle
niei miniştrilor, la ova�iile ri.coJe de �a „Dry-Lane" şi de la 
„Covent-Garden-Theater" în cinstea cuceririi Sevastopolu
lui - this is too bad, sir I * *  

Le-am vorbit în repetate rînduri cititorilor noştri despre 
faptul că încăpăţinarea cu care Pelissier tine să se dea asal
tul asupra Cartierului de sud prevesteşte eşecul armatelor 
aliate. Totodată, atunci cînd el a preluat comanda, am atras 
atenţia şi asupra circumstanţei atenuante că lipsa mijloacelor 
de transport îi va îngreuia lui Pelssier operaţiile în cîmp 
deschis 192• Ambele noastre previziuni şi-au găsit acum con
firmarea în presa engleză. Aşa, de pildă, „Morning Herald " 
spune în numărul de astăzi : 

„Armata nu poale porni la acţiune, cum, potrivit luluror regulilor 
strategiei, ar fi trebuit să procedeze pentru a zdrobi armata auxiliară de 
la Simferopol. Ea nu poate face acest lucru, deoarece principalii gropari, 
nepăsarea şi tergiversarea, proprii autorităţilor, şi-au făcut şi aici simţită 
opera lor distrugătoare, şi, în loc de 28 OOO de animale de tracţiune,  de 
cite aveam nevoie, ni s-au pus la dispoziţie numai 4 000-5 OOO ; şi toate 
acestea într-un timp cînd bolile se furişează din nou într-o tabără în 
care frigurile, holera şi ciuma găsesc un teren prielnic. Din pricina 
acestei neputinţe de a înainta - ca la timpul său la Vama şi la Valea 
morţii - generalii noştri sînt siliţi zi de zi să curme vieţile soldaţilor 
noştri în atacuri desperate asupra unor fortificaţii de pămînt aproape 
inexpugnabile, în timp ce viteaza armată, care trebuia să intre în acţiune 
stă inactivă la rîul Cenaia fără cavalerie şi mijloace de transport•. 

Dintr-un raport financiar publicat recent reiese din nou cu 
cită nepăsare condamnabilă a mînuit guvernul de la începutul 
războiului fondurile puse la dispoziţia sa. Potrivit acestui 
raport oficial, din fondurile destinate armatei se aflau în casă 
la 1 ianuarie 1 854 1 835 882 I .  st., iar suma cheltuită pentnt 
armată se ridica la 1 aprilie 1854 la numai 2 270 OOO 1. st . •  

* - londonezul d e  rînd. - Nota trad. 
•• - asta-i prea din cale-afară, sir I - Nota trad. 
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ceea ce înseamnă că pentru recrutarea trupelor s-au cheltuit 
mai puţin de 3/4 din suma votată de parlament. Şi, p otrivit 
raportului comisiei Roebuck, care a fost cauza pieirii armatei ? 
Surmenaj ul. Şi care a fost cauza surmenajului ? Numărul 
insuficient de oameni. Dar numărul insuficient de oameni era, 

lupă cum arată raportul financiar, urmarea intrigilor guver
nului. Şi prinţul Albert se mai plînge că regina nu are la 
dispoziţia ei trupe, că guvernul are mîinile legate I Faptul că 
acelaşi guvern care, în timp ce se plîngea de lipsa mijloa
celor de transport, trimitea vase de transport la Portsmouth, 
prin New Castle-pe-Tyne, pentru a încărca acolo cărbuni, sau 
de la Glyde la Liverpool şi de la Deptford la Woolwich, pentru 
a fi inspectate de Surveyor * , a ieşit însă la iveală în cursul 
dezbaterilor pe marginea propunerii lui Layard. 

Eşecul din 18 iunie a făcut necesară trimiterea imediată 
a unor întăriri. In consecinţă, ieri s-a dat ordinul de a îm
b arca imediat Regimentul 15 infanterie, reîntors de curînd 
din Ceylon ; Regimentul 51 regal de infanterie uşoară, Regi
mentele 80 şi 94 infanterie, toate subunităţile diferitelor com
panii depozit destinate a fi trimise în India, p recum şi 1 200 
de cavalerişti trebuiau să plece imediat spre teatrul de acţiuni 
militare. S-au dat telegrafic ordine la Marsilia de a se pune 
de urgenţă la dispoziţie guvernatorului Maltei, al Gibraltaru
lui şi lordului High Commissioner * * al insulelor Ionice va
poare pentru a trimite de acolo, încă înainte de sosirea regi
mentelor de schimb şi a miliţiei, tot efectivul valid nu numai 
al garnizoanelor, dar şi al rezervelor brigăzilor de gardă, 
precum şi toate batalioanele depozit de care se puteau dis
pensa. Urmează să fie imediat trimise : Regimentul 13 infan
terie uşoară din Gibraltar, Regimentul 31 infanterie din Insu
lele Ionke, Regimentul 48 din Corfu, Regimentele 54 şi 66 şi 
Regimentul 92 de munteni scoţieni din Gibraltar. Forţele 
b ritanice din Crimeea vor spori astfel cu mai bine de 1 3  OOO 
de oameni. La acestea se mai adaugă patru baterii de cîmp, 
un detaşament de artilerie călăreaţă şi o unitate destinată să 
întărească parcul de asediu - toate sînt gata p regătite şi nu 
aşteaptă decît vasele de transport. De altfel, Anglia se află 
în aceeaşi situaţie ca în 1 854. Ea nu are nici o armată de 
rezervă. Mai rău încă. Dup ă cum se afirmă în raportul comi
siei Roebuck, în 1 854 Palmerston a împiedicat şi a tărăgănat 
crearea miliţiei, iar în 1855 a reuşit aproape să desfiinţeze 

* - inspectorul flotei maritime. - Nota trad. 
** - înalt comisar. - Nota trad. 
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miliţia dej a creată. După cum se vede din datele de mai sus, 
întăririle înghit nu numai forţele principale ale armatei, dar 
şi batalioanele depozit şi desfiinţează cadrele de comandă. 
Aşadar, Anglia ne Teaminteşte de sălbaticul lui Montesquieu, 
care doboară copacul ca să-şi însuşească roadele lui. Ţara 
par excellence * chibzuită cheUuieşte în locul dobînzilor 
capitalul ei militar. Acesta este rezultatul manevrelor unuî 
guvern căruia prinţul Albert cere să i se acorde încredere 
necondiţionată I Nimic mai fals decît p ărerea răspîndită p e  
continent c ă  Anglia este prea săracă î n  oameni pentru a avea 
armate. ln 18 15, după un război de 22 de ani, Anglia avea sub 
arme peste 350 OOO de oameni I Guvernul însă neglijează în 
mod premeditat ambele mijloace : mărirea soldei pentru 
armata permanentă şi tragerea l a  sorţi pentru miliţie I La 
ce altceva te puteai aştepta de l a  un p remier ale cărui datorii 
le-a plătit în 1827 prinţesa Lieven, pe care în 1 830 ea l-a 
făcut ministru de externe, care prin tratatul de la Unkiar
Skelessi i-a asigurat Rusiei pe timp de 8 ani dominaţia asu
pra Turciei şi cu o săptămînă înainte de expirarea tratatul ui 
de la Unkiar-Skelessi l-a reînnoit prin tratatul de l a  Darda
nele 193 ? 

Roebuck a anunţat ieri în Camera comunelor că la 3 iulie 
(de marţi într-o săptămînă) va prezenta următoarea moţiune : 

„Camera comunelor, deplîngînd profund suferinţele armatei din 
Crimeea în timpul campaniei de iarnă şi declarîndu-se de acord cu ra
portul comisiei ei în care se arată că atitudinea guvernului constituie 
prima şi principala cauză a calamităţilor care au lovit această armată, 
dă prin prezenta o admonestare severă fiecărui membru al guvenului, 
ale cărui sfaturi au dus la rezultate atît de nefaste", 

Moţiunea lui Roebuck îi include, prin urmare, intenţionat 
pe P almerston, Russell, Clarendon, Granville şi Lansdowne, 
membri atît în actualul cit şi în fostul guvern. Micul şi 
veninosul avocat, copie fidelă a lui Tersite, dar versat şi stă
pînind la perfecţie tactica parlamentară, s-a văzut nevoit să 
prezinte această moţiune deoarece alegătorii lui din Cheffield 
l-au ameninţat pe el, omul care l-a acuzat marţi pe Pal
merston şi j oi i-a dat aceluiaşi Palmerston un vot de încre
dere, că-i vor da un vot de neîncredere într-un miting p u
blk. Amestecul nefericit al prinţului Albert în raporturile 
dintre guvern şi p arlament, provocarea aruncată suveranităţii 

• - prin excelenţă. - Nota trad. 
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p arlamentare au fost al doilea motiv al acestei moţiuni care 
ameninţa s-o lipsească din nou pe regină de „ servitorii ei de 
încredere" .  

Despre ultimele isprăvi şi tertipuri ale adepţilor reformei 
administrative, cu şi despre uneltirile popilor ne vom ocupa 
data viitoare. 

Scris de K. Marx la 23 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 29 1 din 26 iunie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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*Mişcarea antibisericească. 
Demonstraţia din Hyde Park 

Londra, 25 iunie. Un vechi adevăr, demonstrat de istorie, 
spune că forţele sociale care şi-au trăit traiul - forţe care 
mai sînt în posesiunea tuturor atributelor puterii numai c u  
numele, deşi baza existenţei l o r  a putrezit d e  mult, ş i  care 
continuă s ă  vegeteze numai p entiu că între moştenitori a 
izbucnit cearta pentru moştenire încă înainte de a se fi tipă
rit anunţul mortuar şi de a se fi deschis testamentul - mai 
fac un ultim efort înainte de a intra în agonie, trec de la 
defensivă la ofensivă, provoacă, în loc să ocolească lupta şi 
încearcă să tragă concluzii extreme din premise nu numai 
îndoielnice, dar chiar condamnate de istorie. Aşa procedeaz. 
acum oligarhia engleză. Aşa procedează sora ei geamănă -
biserica. In cadrul bisericii anglicane de stat se fac numeroase 
încercări de a reorganiza atît High-Church cît şi Low-Church, 
încercări de a înlătura divergenţele cu disidenţii 194, spre a 
opune în felul acesta masei necredincioase a naţiunii o forţă 
compactă, luîndu-se mereu măsuri de constrîngere religioasă. 
Preacuviosul conte Shaftesbury, cunoscut înainte ca lord 
Ashley, a constatat cu amărăciune în Camera lorzilor că nu
mai în Anglia 5 OOO OOO de oameni s-au îndepărtat nu numa i 
de biserică, ci şi de creştinism. „Compelle intrare" *, răs
punde biserica de stat. Ea îl lasă pe lordul Ashley şi pe alţi 
asemenea disidenţi, sectanţi şi bigoţi posedaţi să scoată 
castanele din foc p entru ea. 

Prima măsură de constrîngere religioasă a fost Beer 
Bill **, care interzicea funcţionarea în zilele de duminică a 
oricăror localuri de distracţie în afara orelor -10 seara. 
Acest bill a fost trecut p rin contrabandă l a  sfîrşitul unei 

* - „Sileşte-i să intre" (expresie din evanghelie). - Nota trad. 
** - bill-ul cu privire la bere. - Nota trad. 
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şedinţe, cînd Camera era aproape goală, după ce în prealabil 
preacuvioşii domni şi-au cumpărat sprijinul patronilor celor 
mai mari b erării din Londra, promiţîndu-le că vor prelungi 
sistemul brevetelor, adică monopolul marelui capital. A urmnt 
apoi Sunday Trading Bill *,  care a trecut acum la a treia 
citire prin Camera comunelor şi din care unele puncte au fos t  
supuse zilele acestea discuţiei î n  Camera întrunită în calitate 
de comitet 195• Şi această nouă măsură de constrîngere avea 
asigurat sprijinul marelui capital, întrucît duminica sînt des
chise numai micile dughene, iar marile magazine sînt gata 
oricînd să înlăture pe cale parlamentară concurenţa pe care 
acestea le-o fac duminica. In ambele cazuri avem de-a face 
cu o conjuraţie a bisericii cu monopolul capitalului şi în am
b ele cazuri măsurile de constrîngere religioase sînt îndrep
tate împotriva claselor de jos întru liniştirea conştiinţei cla
selor de sus. Beer Bill atingea tot atît de puţin cluburile aris
tocratice ca şi Sunday Trading Bill ocupaţiile duminicale ale 
claselor privilegiate. Clasa muncitoare îşi primeşte salariul 
sîmbătă seara. Comerţul de duminică există, prin urmare, 
numai pentru ea ; numai ea este silită să-şi facă micile cum
părături duminica. De aceea noul bill este îndreptat numai 
împotriva ei. In secolul al XVIII-lea aristocraţia franceză 
spunea : pentru noi Voltaire, pentru popor liturghia şi ze
ciuiala. In secolul al XIX-lea aristocraţia engleză spune : 
pentru noi frazele fariseice, pentru popor ritualurile creştine. 
Sfinţii clasici ai creştinătăţii îşi mortificau trupul pentru mîn
tuirea sufletului masei ; sfinţii moderni culţi mortifică trupul 
masei pentru mîntuirea propriului lor suflet. 

Această alianţă î ntre o aristocraţie desfrînată, decăzută şi 
ahtiată după plăceri şi biserică, alianţă care se sprijină pe 
calculele murdare în vederea profitului ale magnaţilor berii ş i  
ale marilor negustori monopolişti, a provocat ieri o demon
tra/ie de masă în Hyde Park, aşa cum nu s-a mai pomenit la 

Londra de la moartea lui George l IV-lea, „primul gentleman 
al Europei " .  Am asistat la demonstraţie de la început pînă la 
sfîrşit, şi nu credem că exagerăm afirmînd că ieri în Hyde 
Park a început revoluţia engleză. Ultimele ştiri din Crimeea 
au j ucat în acestă demostraţie „neparlamen tară",  „extra
parlamentară" şi „antiparlamentară" rolul unui ferment 
esenţial. 

* - bill-ul cu privire la interzicerea comerţului in ziua de dumi
nică, - Nota trad. 
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La obiecţia că legea lui este îndreptată numai împotrhrd 
săracilor, şi nu împotriva bogaţilor, lordul Robert Grosvenor, 
autorul bill-ului cu privire la interzicerea comerţului în zim1 
de duminică, a răspuns : 

„Aristocraţia se abţine în mare măsură să-şi pună slugile şi caii la 
muncă duminica•. 

La sfîrşitul săptămînii trecute, pe toate zidurile Londrei 
puteau fi văzute afişe lipite de cartişti, p e  care era scris cu 
caractere mari : 

„Noul bill cu privire Ia repausul duminical interzice citirea ziarel 1• 
bărbieritul, fumatul, mîncatul, băutul şi toate formele de hrană şi odihn
fizică şi spirituală de care se mai bucură deocamdată săracii. Duminică 
după amiază va avea loc în Hyde Park, sub cerul liber, un miting al 
meseriaşilor, muncitorilor şi al altor reprezentanţi ai «păturilor de jos1 
din capitală pentru a se convinge cu cită sfinţenie respectă aristocraţia 
porunca cu privire la ziua a şaptea şi cum se îngrijeşte ea să nu-şi pună 
la muncă în această zi slugile şi caii (vezi discursul lordului Grosvenor) . 
Mitingul este convocat pentru orele 3 pe malul drept al Serpentinei· 
(un p îrîu din Hyde Park) , „pe şoseaua spre grădinile Kensinglon, Veniţi 
împreună cu soţiile şi copiii voştri ca să poată trage foloase din exemplul 
oferit de «clasele de sus» I# 

Să nu uităm că ceea ce este pentru parizieni Longchamps .. 
este pentru haute volee * *  engleză şoseaua din Hyde Park 
de-a lungul Serpentinei, unde ea îşi plimbă după-amiaza, î n  
special duminicile, luxoasele lor carete şi veşminte şi călă
reşte însoţită de o droaie de lachei. Din afişul reprodus mai 
sus reiese că î n  Anglia lupta împotriva clericalismului capată, 
ca orice altă luptă serioasă, caracterul unei lupte de clasă a 
săracilor împotriva b ogaţilor, a p oporului împotriva aristo
craţiei, a claselor „de j o s "  împotriva „claselor de sus " . 

Pe la orele 3 după-amiază s-au adunat la locul indicat, pe 
malul drept al Serpentinei, pe întinsele p ajişti ale Hyde 
Parkului, aproximativ 50 OOO de oameni. Datorită afluxului de 
pe malul stîng, numărul celor adunaţi a crescut treptat cel 
puţin p înă la 200 OOO. Se putea vedea cum grupuri mici de 
m anifestanţi erau împinse dintr-un loc în altul. Era evident 
că constablerii, masaţi în număr mare, încercau să-i lipsească 
p e  organizatorii mitingului de ceea ce cerea Arhimede pentru 
a răsturna lumea, de punctul de sprijin. ln sfîrşit, într-un loc 
s-a format un grup mai mare de oameni, şi cartistul Bligh s-t 

* - loc de promenadă şi hipodrom în împrejurimile Parisului. -
Nota trad. 

** - protipendada. - Nota trad. 
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urcat, în calitate de preşedinte, pe un mic dîmb în jurul câ· 
ruia se adunase mulţimea. Dar nu şi-a început bine discursul, 
cînd a apărut inspectorul de poliţie Banks în fruntea a 40 de 
constableri, care-şi roteau prin aer bastoanele de cauciuc, şi 
i-a declarat că p arcul este proprietate privată regală şi că 
aici nu este voie să se tină mitinri. Au urmat scurte pour
parlers *, în timpul cărora Bligh a încercat să-i demonstreze 
că p arcul este proprietate obştească, la care Banks i-a 
răspuns că are ordin categoric s ă-l aresteze dacă va persista 
în intenţia sa. Atunci Bligh, în vacarmul teribil al mulţimii, 
a exclamat : 

„Poliţia maiestăţii-sale declară că Hyde Park este proprietate privată 
regală şi că maiestatea-sa nu este dispusă să-şi pună pămînturile Ia 
dispozitia poporului pentru a ţine mitinguri. Să ne ducem deci în Piaţa 
Oxford*. 

In strigătele ironice de : „God save the Queen I "  **, mulţi. 
mea a început să se împrăştie, pentru a se îndrepta spre Piaţa 
Oxford. Dar în acest timp, Finlen, membru al Comitetului 
executiv cartist 106, s-a repezit la un copac care se afl a la o 
oarecare distanţă .  S-a luat după el o masă de oameni, care 
l-a înconjurat într-o clipă, formînd un cordon atît de com
pact, încît poliţia a renunţat la încercarea de a mai ajunge 
pînă la el. 

„Şase zile pe săptămlnă sintem asupriţi - a spus el - şi paria. 
mentul vrea să ne răpească şi bruma de libertate de care ne mai bucurăm 
in ziua a şaptea. Oligarhii şi capitaliştii, în cîrdăşie cu popii care îşi 
dau ochii peste cap, vor să obţină nu pe socoteala lor, ci pe socoteala 
noastră ispăşirea pentru nelegiuita asasinare a fiilor poporului j ertfiţi în 
Crimeea". 

Am părăsit acest grup şi ne-am apropiat de un altul, unde 
un orator, culcat pe pămînt, ţinea în această poziţie orizon
tală un discurs în faţa auditoriului său. Deodată s-au auzit 
din toate p ărţile strigăte : „La şosea, la carete I " .  In acelaşi 
timp au început să se facă auzite zeflemele la adresa echipa
j elor şi călăreţilor. Constablerii, care primeau mereu întăriri 
din oraş, au împrăştiat mulţimea ieşită la plimbare pe şosea. 
Ei au contribuit astfel ca p e  o distanţă de peste un sfert de 
oră de drum, de ambele părţi ale şoselii de la Apsley-House 
de pe Rotten-Row de- a lungul Serpentinei pînă la grădini!} 

* - tratative. - Nota trad. 
** - „dumnezeu s-o ocrotească pe regină•. - Not-a trad. 
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Kensington, să se formeze două şiruri compacte de oameni. 
Aproape două treimi din acest public erau muncitori, iar o 
treime - reprezentanţi ai burgheziei. Toţi cu soţii şi copii. 
Elegantelor ladies şi gentlemenilor, membrilor Camerei lorzi
lor şi ai Camerei comunelor în caretele lor înalte de p aradă, 
în faţă şi în spate cu lachei în livrea, domnilor b ătrîiori care 
călăreau ameţii de vin de Porto, tuturor acestor domni 
şi doamne, deveniţi actori fără voia lor, nu le mai ardea 
acum de p aradă. Parcă erau trecuţi prin straiu. Un torent de 
invective şfichiuitoare, b atjocoritoare, j ignitoare, în care nici 
o Jmbă nu este .ait de b oiată ca Hmba engPeză, s-a revărsat 
asupra lor din ambele părţi. Concertul fiind improvizat, in
strumentele muzicale lipseau. De aceea corul a fost nevoit să 
recurgă la mijloace proprii, limitîndu-se la muzica vocală. Şi 
ce concert diabolic a ieşit din îmbinarea acestor grohăieturi, 
chiuituri, fluierături, fornăituri, mîrîituri, mormăieli, orăcăieli, 
cîrîieli, schelăJ ăieli, zonăieli, răgete şi scrîşnete I Era o mu
zică în stare să-i ducă pe oameni la nebunie şi să scoale şi 
morţii. Un amestec ciudat de explozii de vechi umor autentic 
englez şi de furie care clocoteşte de mult. „Go to the church ! " 
( „Căraţi-vă la biserică I " ) erau singurele cuvinte care se 
puteau distinge. Incercînd să potolească spiritele, o lady care 
trecea în caretă a întins o prayer b ook ( carte de rugăciuni) , 
legată cu pioasă grij ă. „Give it to read to your horses ! "  
(„Daţi-o cailor dv. s-o citească I " ) - i-a răspuns un cor de o 
mie de glasuri. De fiecare dată cînd vreun cl speiat se ridica 
în două picioare, se cabra sau se smucea, punînd în pericol 
viaţa elegantei sale p overi, strigătele de b atjocură deveneau 
şi mai puternice, mai ameninţătoare, mai necruţătoare. No
bilii lorzi şi ladies, printre care se afla şi contesa Granville, 
soţia ministrului, care este totodată şi p reşedintele Consiliu
lui privat, au fost nevoiţi să se dea jos din carete şi să se 
folosească de propriile lor picioare. Cînd treceau călare ono
rabilii gentlemeni, ale căror veşminte şi în special pălăriile 
cu boruri largi denotau p retenţii deosebite de cucenicie, 
vociferările se transformau ca la o comandă în nesfîrşite 
hohote de rîs. Unul dintre aceşti gentlemeni, pierzîndu-şi 
răbdarea, a făcut, ca şi Mefisto, un gest necuviincios : a ară
tat adversarului limba. „He is a word-catcher, a p arliamen
tary m an I He fights with his own weapons I" („E un flecar, 
un membru al p arlamentului, luptă cu propriile lui arme I " )  -
a răsunat dintr-o p arte a şoselii. „He is a Saint I He is psalm 
singing I "  („E un sfînt I Cîntă psalmi I " )  - s-a auzit din cea-
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laltă p arte. In acest timp toate posturile de poliţie ale oraşu
lui au fost telegrafic înştiinţate că la Hyde Park e pe cale 
să izbucnească o rebeliune şi chemate la faţa locului. La mici 
intervale au început să sosească un detaşament de poliţie 
după altul, care defilau printre cele două şiruri de oameni 
masaţi de la Apsley-House pînă la grădinile Kensington, de 
fiecare dată întîmpinate cu cuvintele cîntecului popular : 

„Where are gone the geese ? 
Ask the police 1·, 
(„Unde au dispărut gîştele ? 
Intrebaţi poliţia 1·) 

în care se făcea aluzie la faimosul furt de gîşte comis nu de 
mult de un constabler la Clerkenwell. 3 ore s-a prelungit 
acest spectacol. Numai nişte plămîni englezi sînt capabili de 
asemenea performanţe. In timpul reprezentaţiei se auzea în 
diferite grupuri : „Acesta nu-i decît începutul ! " , „Nu-i decît 
primul pas ! " , „Ii urîm ! " etc. In timp ce pe feţele muncitorilor 
se tPUtea citi o expresie de mînie, pe feţele burghezilo r  se 
întipărise un zîmbet atît de satisfăcut cum nu ne-a mai fost 
dat să vedem pînă acum. Spre sfîrşit întărîtarea demonstran
ţilor a crescut. Cei prezenţi au început să-şi agite bastoanele, 
amenintînd caretele, iar lama confză s-a contopit într-o 
singură exclamaţie : „You 1ascals I "  („ticăloşilor ! " ) .  In timpul 
acestor 3 ore, cartişti şi cartiste, plini de zel , şi-au croit drum 
prin mulţime împărţind manifeste pe care era tipărit cu litere 
mari : 

„Reorganizarea cartismului 1 Marţea viitoare, 26 iunie, va avea loc o 
mare întrunire publică în clădirea Institutului de literatură şi ştiinţă din 
Friar-Street, Doctors-Commons. Intrunirea este convocată pentru alegerea 
de delegaţi la conferinţa de reorganizare a cartismului care se va ţine 
în capitală. Intrarea liberă•. 

Cea mai mare p arte a presei londoneze nu publică astăzi 
decît ştiri scurte asupra evenimentelor din Hyde Park. Cu 
excepţia ziarului „Morning Post" al lui Palmerston, nici un 
ziar nu le consacră un editorial. 

„In Hyde Park - scrie acest ziar - au avut loc scene cît se poate 
de ruşinoase şi de primejdioase, o încălcare făţişă a legii şi a bunei
cuviinţe, un amestec ilegal, prin violenţă fizică, în activitatea liberă a 
puterii legislative. Pericolul repetării unor astfel de scene duminica 
viitoare trebuie p reîntîmpinat". 
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Totodată, ziarul declară însă că singurul vinovat „răspun
zător" de aceste dezordini este „fanaticul" lord Grosvenor, 
acuzîndu-1 de a fi provocat „indignarea legitimă a poporului " .  
C a  şi cum parlamentul n-ar fi adoptat bill-ul lordului Gros
venor la a treia citire I Sau p oate că nobilul lord a intervenit 
şi el „prin violenţă fizică în activitatea liberă a puterii legis
lative " ? 

Scris de K. Marx la 25 iunie 1 855 
Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 295 din 28 iunie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Diferite comunicări 

Londra, 26 iunie. In şedinţa de ieri a Camerei comunelor, 
d-l Otway s-a ridicat şi a întrebat : 

„Intenţionează oare lordul Palmerston să ia m.suri pentru a-l deter
mina pe lordul Grosvenor să retragă Sunday Trading Bill-ul * său 1„ 
(Ovatii unanime.) 

Lordul Palmerston a răspuns : 

„Dacă nobilul meu prieten• (Grosvenor) „a ascultat aceste ovaţii 
unanime, cred că va înclina să le ia în consideraţie• (ovatii). 

După cum se vede, demonstraţia de masă de la Hyde Park 
a băgat în sperieţi Camera comunelor. Ea respinge bill-ul şi 
face bonn e mine a mauvais jeu **. „Times " numeşte scena 
de duminică din Hyde Park „un act măreţ de răzbunare 
dreaptă", iar bill-ul - un produs al „legislaţiei de clasă " ,  „o 
măsură a ipocriziei organizate " şi  face haz p e  seama „teologiei 
parlamentare".  

In legătură cu atacul mi.�elesc de la Hango, sir Charles 
Wood, primul lord al amiralităţii, comunică că a primit noi 
depeşe de la amiralul Dundas. Din ele reiese că focul ruşilor 
a ucis 5 marinari şi 1 căpitan finlandez, că au fost răniţi şi 
luaţi prizonieri 4 marinai şi 2 finlandezi şi au mai fost luaţi 
prizonieri, fără a fi răniţi, 3 ofiţeri, 4 marinari şi 2 finlandezi. 
mirllul Dundas a trimis auvernatorului din Helsingfors o 
scrisoare în care a expus faptele, protestînd în modul cel nrni 
energic împotriva actului mişelesc de a trage asupra unui 
vas care arborase steagul alb. Dundas a primit un răspuns în 
care guvernatorul scuză şi într-o oarecare măsură justifică 

* - bill-ul cu privire la interzicerea comerţului în ziua de dumi
nică. - Nota trad. 

**- haz de necaz. - Nota trad. 
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cele întîmplate. Guvernatorul a explicat că,  după cum măr
turisesc ofiţerii şi soldaţii, ei nu au văzut steagul alb . Ei erau 
îndîrjiţi pentru că într-o serie de alte cazuri vasele au a"borat 
pavilionul rus ; în afară de aceasta, ziarele au adus la cu
noştinţă faptul că vapoare engleze au arborat în altă parte 
steagul alb, pentru ca sub p avăza lui să sondeze adîncimea 
mării. Toată justificarea se reduce, prin urmare, la miopia 
soldaţilor şi ofiţerilor ruşi. In orice caz, faptul că soldaţii 
ruşi citesc ziare şi că ştirile apărute în ziare îi „îndîrj esc " 
este un indiciu de civilizaţie. 

Asociaţia pentru reforma administrativă anunţă pentru 
mîine un nou miting la „Drury-Lane " .  Ca şi mai înainte, 1 1  
miting se poate p articipa numai c u  invitaţii şi oratorii sînt 
desemnaţi dinainte. Pilat din Pont a întrebat : ce este adevă
rul ? Palmerston întreabă : ce este meritul ? Adepţii reformei 
administrative răspund : meritul unui om este venitul lui 
anual *, In concordanţă cu aceasta, reformatorii noştri au 
efectuat unele schimbări în sinul organizaţiei lor. Mai înainte 
membrii c omitetului general - 1oare în realitate se alegeau 
ei înşişi - trebuiau de formă să fie aleşi prin votul tuturor 
membrilor asociaţiei. Acum devine în mod automat membru 
al comitetului general oricine este dispus să sacrifice anual 
pentru asociaţie 50 sau mai multe lire sterline. Inainte clauza 
care prevedea o cotizaţie de 1 0  guinee şi de 1 guinee era 
considerată suficientă pentru a feri „mişcarea" de p ătrunde
rea elementelor plebeie. Acum domnii-de-zece-guinee nu mai 
sînt consideraţi destul de „respectabili" ,  iar p ersoanele-de-o
guinee sînt considerate doar c a  „mob " "". In fişele care 
anunţă mitingul se poate citi textu{l : 

„Accesul la miting este permis numai cu invitaţii împărţite membri
lor asociaţiei. Cei care plătesc o cotizaţie de 0 de lire şi mai mult sînt 
membri ai comitetului general, iar cei care plătesc o cotizaţie de 10  
guinee şi 1 guinee sînt membri ai asociaţiei•. 

Drepturile membrilor în cadrul asoci aţiei sînt, prin urmare, 
drămuite p otrivit unei scări mobile de guinee. Se proclamă 
fără multe fasoane dominaţia directă, necamuflată a guineii. 
Reformatorii din City şi-au dat în vileag secretul. Ce mai 
agitatori ! In plus, în ultimul timp soarta nu le-a fost prea fa
vorabilă. In p arlament, Drummond i-a învinuit în mod public 

* Joc de cuvinte : „Verdienst• înseamnă „merit", dar şi „venit", 
.ciş tig". - Nota trad. 

* - gloată. - Nota trad, 
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de „imoralitate sistematică" şi de „corupţie" . Şi ce ilustrări 
ale purităţii clasei lor au urmat una după alta, ca la comandă I 
Mai întîi, 1 1Lancet" (revistă medicală) a adus dovezi că de 
falsificarea şi alterarea tuturor mărfurilor şi produselor ali
mentare nu se fac nicidecum vinovaţi numai micii negustori, 
ci mai ales firmele de comerţ angro. Apoi este comentat faptul 
că firme 11respectabile" din City au pus în circulaţie dock 
warrants * false. In sfîrşit, marele faliment fraudulent ** al 
băncii particulare a lui Strahan, sir John Paul şi B ates, însoţit 
de un furt direct de hîrtii de valoare depuse la bancă. ln acest 
dn umă caz a învăţat şi ristocraţia să preţuiscă talentul 
1 1administrativ" al domnilor din City, deoarece b anca 1 1 admi
nistra" în primul rînd guinee aristocratice. A avut de suferit 
Palmerston, a avut de suferit şi marchizul de Clanricarde, iar 
amiralul Napier şi-a pierdut aproape întreaga avere. Biserica 
a pierdut şi ea o mare parte din bunurile ei p ămînteşti, de
oarece d-nii Strahan, Paul şi Bates, erau înconjuraţi de nimbul 
unei deosebite sfinţenii, prezidau uneori adunările din Elseter
Hall închinate 1 1convertirii păgînilor " ,  figurau printre per
soanele care subscriau cele mai mari sume în folosul societăţii 
pentru „răspîndirea Bibliei " şi făceau p arte din conducerea 
1 1Uniunii. pentru reeducarea infractorilor" .  Credinţa lor i-a 
făcut să se bucure de credit pe piaţă. B anca lor a devenit 
banca preferată a clerului şi a societăţilor particulare. Dar 
talentul 1 1 administrativ" al b ancherilor n-a cruţat nimic : nici 
b anii văduvelor şi orfanilor şi nici gologanii economisiţi de 
marinari. Deci , de ce să nu fie ei puşi să administreze „banii 
statului" ,  după care întind acum mina ? 

„In mijlocul nostru 9e observă acum simptome - exclamă cu 
melancolie „Daily News*, organul par ex-celence *** al reformatorilor din 
City - din care rezultă că demascarea comportării imorale a unor 
reprezentanţi ai clasei industriale nu suferă aminare". 

Falimentul d-lor Strahan & Co. a provocat, fireşte, u n  
1 1run " * * * *  a l  publicului asupra ghişeelor băncilor particulare 
din City, socotite pînă în prezent imcomparabil mai respec
tabile decît băncile pe acţiuni. Marii b ancheri particulari se şi 
văd nevoiţi „să susţină făţiş" verificarea periodică reciprocă 
a hîrtiilor de valoare depuse la băncile lor şi să-i invite prin 

* - warante. - Nota trad. 
** - fraudulos. - Nota trad. 

*** - prin excelenţă. - Nota trad. 
• ••* - o năvală. - Nota trad. 
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„Times" pe clienţii lor să-şi controleze personal efectele în
credinţate acestor b ănci. Mai există şi o altă împrejurare tot 
atît de neplăcută p entru d-nii reformatori din City : după cum 
se ştie, Rothschild, unul dintre regii din City, se află ca repre
zentant ales al lor în p ragul Camerei comunelor ; în sfînta 
sfintelor însă nu este admis pentru că nu vrea să depună „jură
mîntul de adevărat creştin" 197, iar colegul său, lordul John 
Russell, nu vrea „să realizeze" bill-ul cu p rivire la evrei. Ieri 
Duncombe a luat cuvîntul. Ştiind că, p otrivit unui act parla
mentar din 1782, orice deputat care după alegerea sa a încheiat 
cu guvernul un contract de livrări îşi pierde locul în Camera 

-comunelor şi că Rothschild a acordat, nu de mult, statului un 
împrumut de 16 OOO OOO 1. st., el declară că în seara următoare 
va p ropune fixarea de noi alegeri în City. Ba mai mult. După 
Duncombe ia cuvîntul Malins şi p rezintă o propunere asemă
nătoare în legătură cu Lindsay, pe care în timpul dezbaterilor 
cu privire la reformă sir Charles Wood l-a învinuit făţiş că a 
încheiat cu guvernul contracte care p revedeau livrarea unor 
vase şi continuă totuşi să fie membru al parlamentului. Acest 
incid ent p rezintă importanţă nu numai p entru că au fost com
promise p ersoane cu greutate, ca un magnat in City şi un 
magnat din rîndurile reformatorilor din City. El prezintă 
importanţă şi p entru că reaminteşte publicului că nici Pitt, 
Perceval şi Liverpool n-au ţinut seama de actul din 1 782, fiind 
sprijiniţi înăuntrul şi în afara p arlamentului tocmai de 
magnaţii din City, care încheiau cu guvernul contracte de 
împrumuturi şi livrări. Această aristocraţie financiară - p e  
atunci mai coruptă decît sub Ludovic-Filip - era sufletul 
războiului antiiacobin. In timp ce culegeau, de pe urma acestui 
război, merele de aur ale Hesperidelor, magnaţii finanţelor 
căutau, în cadrul faimoaselor mitinguri din City, să convingă 
naţiunea că 

„trebuie să-şi j ertfească viaţa şi avutul pentru a salva binecuvîntata 
tihnă a sfintei noastre religii de francezii profanatori de altare şi pe sine 
însăşi - de sumbra desperare a ateismului•. 

Astfel, în m omentul cel mai nepotrivit i se aminteşte na
ţiunii că City-ul, care s-a răsculat acum împotriva oligarhiei, 
a fost tocmai sera în care s-a dezvoltat şi a înflorit această 
oligarhie. 

Scris de K. Marx Ia 26 iunie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 297 din 29 iunie 1 855 
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Contrar aşteptărilor publicului, p oşta s osită ieri dimineaţa 
cu vaporul „Pacific" n-a adus nici un fel de amănunte în 
legătură cu înJrîngerea suferită la 18 iunie de trupele aliaţilor 
la Sevastopol. Avem, e drept, cîteva informaţii seci asupra 
numărului de morţi şi răniţi cu care s-a soldat această ope
raţie, comunicări pe care le vom comenta mai j os pe scurt. In 
locul ş tirilor aşteptate a sosit, în sfîrşit, un raport amănunţit 
al generalului Pelissier cu privire la luarea Mamelonului şi a 
carierii de piatră. Dar nici acest raport nu dă o imagine clară 
asupra planului acţiunilor militare aplicat de omul care co
mandă de fapt în Crimeea pe cei 200 OOO de soldaţi ai aliaţilor. 
Dacă vrem să ajungem la vreo concluzie în această problemă, 
trebuie să ne bizuim mai curînd pe datele negative decît p e  
cele pozitive. Pentru a ghici c e  intenţionează să facă Pelissier, 
trebuie să analizăm nu atît ceea ce face, cit ceea ce nu face. 
Dar să revenim la luarea Mamelonului ; unele p articularităţi 
ale acestei operaţii impun analizarea ei. 

La 6 şi 1 iunie b ateriile aliaţilor au executat un bombar
dment pe intregul front. In timp ce Ja flancul stîng al dispozi
tivului de atac (de la bastionul Catargului p înă la bastionul 
Karantinnîi), acest bombardament a avut un caracter pur de
monstrativ, la flancul drept al dispozitivului de atac (de la 
Redan pînă la Muntele Sapun) el a avut un caracter serios. 
Aici fortificaţiile exterioare ale ruşilor au fost supuse unui foc 
deosebit de putenic. In seara de 1 iunie, cînd bateriile ruse 
p ăreau aproape complet reduse la tăcere şi apărătorii lor destul 
de slăbiţi, s-a dat ordinul · de asalt. Francezii trebuiau să ia 
cu asalt două poziţii diferite, care formau două platouri, des
p ărţite unul de altul p rintr-o vale ; englezii trebuiau să ocupe 
un platou, mărginit pe ambele părţi de văi. Felul în care cele 
dou ă armate s-au pregătit pentru asalt reflecta particularităţile 

25 - Max-Engels - Opere voi. 1 1  
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şi tradiţiile lor. Francezii au detaşat patru divizii, cite două 
pentru asaltul asupra fiecărei poziţii. Astfel, două divizii au 
fost concentrate pentru asaltul asupra Mamelonului (reduta 
Kamciatski) şi alte două pentru asaltul asupra Muntelui Sapun. 
In fiecare direcţie în primul eşalon erau două brigăzi con
stituite în coloane de atac şi două brigăzi în rezervă. Astfel, 
pentru asalt erau destinate 1 8  batalioane şi tot atîtea erau în 
rezervă, în total cel puţin 28 000-30 OOO de oameni. Acest 
dispozitiv de luptă corespundea întru totul regulamentelor şi 
tradiţiilor armatei franceze, care execută întotdeauna atacuri 
mari cu formaţii în coloane, care uneori sînt chiar prea greoaie. 
Pentru îndeplinirea misiunii încredinţate lor, englezii ar fi avut 
nevoie pentru constituirea aceluiaşi dispozitiv de luptă de două 
divizii : două brigăzi pentru asalt şi două în rezervă. Totuşi, 
potrivit principiilor lor tactice, ei au destinat pentru asalt 
aproximativ 1 OOO de oameni, ceea ce înseamnă aproximativ 
două batalioane, adică cam jumătate dintr-o brigadă franceză. 
Ei dispuneau, fără îndoială, de rezerve putenice ; totuşi, acolo 
unde francezii ar fi folosit trei oameni, englezii s-au limitat la 
unul singur. Aceasta este, în parte, o urmare a sistemului 
englez de executar- a ofensivei cu formaţii în linie, şi nu în 
coloană, iar, în parte, se explică prin marea tenacitate a solda
tului englez în poziţii de apărare. Trebuie menţionat că nici 
măcar aceşti 1 OOO de soldaţi englezi n-au fost aruncaţi dintr-o 
dată în lu�tă ; mai întîi au atacat 200 de oameni, luînd cu 
asalt fortificaţiile ruse, apoi le-au fost trimişi în ajutor încă 
200 de oameni ; ceilalţi se apropiau în aceeaşi ordine. Cei 1 OOO 
de soldaţi englezi, după ce s-au consolidat pe poziţiile ruşilor, 
le-au păstrat, respingînd şase atcuri succesive sub fudul fron
tal şi de anfiladă continuu l fortificaţiile ruse. Pînă în zorii 
zilei, mi mult de jumătate din englei au fost ucişi sau riţi ; 
dar poziţia au păstrat-o, şi un anumit număr dintre ei, umă
rindu-i pe ruşi, au păruns chiar 'în Redan. Aceasta a fost o 
faptă de arme pe care o mie de frncezi n-ar fi săvîrşit-o ici
odată. Dr nzistenta tenace a s\ldatului englez în luptă 
aproape că nu cunoaşte limie ; şi atunci cînd, aşa 1cum s-a 
inti.plat în acea nopte, lupta cop la Op îi Ugerează sol
datului en(lez distracţia sa preferaită - încăierarea de stradă 
-, atunci el se simte în elementul său şi luptă cu înflăcărare 
unul contra şase, sfidînd orice primejdie. 

In legătură cu atacul francezilor, generalul Pelissier vor
beşte pe larg despre brigăzile şi regimentele care au participat 
la el, avînd pentru fiecare un cuvînt de laudă ; dar relatările 
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s ale asupra aliniamentelor iniţiale şi direcţiilor de atac ale 
fiecărei coloane sînt foarte confuze, descrierea mersului acti
uilor este foarte încilcită şi lipsesc cu totul date cu privire 
Ia pierderi. Comparînd acest buletin oficial cu alte comunicate, 
ajungem la concluzia că francezii au luat Mamelonul la primul 
atac, i-au urmărit pe ruşi, care se retrăgeau, pînă la gorganul 
Malahov, au pătruns pe alocuri în acest b astion, dar au fost 
respinşi de ruşi ; apoi, după ce au pierdut din nou 
Mamelonul, l-au semiîncercuit şi, în cele din urmă, după 
un nou atac, l-au cucerit. Reduta Volînski, de pe partea 
cealaltă a văii Kilen, a fost luată cu puţine pierderi ; lupta 
pentru reduta Selenghinski, situată în spatele ei, deşi mai în
verşunată, nu poate fi comparată cu luptele de la Mamelon. 
Dat fiind numărul exagerat de trupe aruncate de Pelissier în 
punctele atacate şi coloanele greaie pe care, de bună seamă, 
le-au constituit, francezii trebuie să fi suferit pierderi foarte 
mari. Faptul că nu există date oficiale cu privire la pierderi 
constituie cea mai bună dovadă. După părerea noastră, nu 
exagerăm dacă le evaluăm la 1 500-2 OOO de oameni. 

In ceea ce-i priveşte pe ruşi, ei s-au aflat într-o situaţie 
dificilă. Ei nu puteau trimite în fortificaţiile exterioare un 
număr mare de soldaţi, deoarece ar fi însemnat să-i condamne 
să fie nimiciţi de focul artileriei inamice încă înainte de în
ceperea atacului. In consecinţă, ei nu puteau avea în aceste 
redute decit un număr minim de apărători şi trebuiau să se 
bizuie pe focul artileriei lor de pe gorganul Malahov şi din 
Redan, artilerie care domina p oziţia, precum şi pe acţiunile 
rezervelor aflate în fortăreaţă. La Mamelon ei aveau două bata
lioane, adică aproximativ 800 de oameni. Dar după ce redutele 
au fost luate de inamic, ruşii n-au mai putut pătrunde în ele 
pentru a se consolida acolo temeinic. Ei au înţeles că o armată 
asediată p o ate pierde foarte repede o poziţie, dar nu o poate 
recuceri tot atît de uşor. In afară de aceasta, reduta Mamelon 
era atît de complicat construită - p arapetele şi blindajele ei 
formau un fel de cazemate improvizate -, incit garnizoana 
redutei, deşi perfect ferită de focul artileriei, s-a dovedit 
aproape ne2utincioasă în faţa asaltului, deoarece în fiecare 
dintre com2artimentele ei încăpeau cu greu cite o piesă de 
artilerie şi  servanţii respectivi. De aceea, de îndată ce piesele 
de artilerie au fost coborîte de pe afet, infanteria care trebuia 
să apere fortificaţia împotriva asaltului, nu a avut suficient 
loc pentru o poziţie de pe care să poată acţiona asupra co
loanelor atacatoare p rintr-un foc masiv simultan. Fărîmiţată 
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în m1c1 detaş amente, ea n-a rezistat avalanşei atacatorilor, 
dovedind încă o dată că, atunci cînd infanteria rusă nu poate 
lupta în mase mari, ea nu are nici rapiditatea de acţiune şi de 
orientare a francezilor, nici îndirjirea de bull-dog a englezilor. 

După luptele din 7 iunie a urmat un repaus de 10 zile, în 
timpul căruia a fost terminată construirea tranşeelor şi a co
municaţiilor dintre ele, au fost alese poziţiile pentru b aterii şi 
s-au adus piesele de artilerie şi muniţia .  Totodată, aliaţii au 
trimis două detaşamente de recunoaştere în adîncimea teri
toriului. Primul a fost trimis la Baidar, situat la 12 mile de 
Balaklava, pe drumul care duce spre coasta de sud, unde a 
efectuat doar o recunoaştere preliminară. Al doilea a fost 
trimis spre dreapta la Aitodor, la 6 mile dincolo de Ciorgun 
pe Cernaia .  Aitodor este situat pe o înălţime care domin ă  
valea cursului superior a l  Belbekului, aceasta fiind singura 
cale, cum am arătat mai de mult *, pe unde poziţiile ruse de 
la Inkerman pot fi, într-adevăr, învăluite. Dar a trimite acolo 
o coloană de recunoaştere, fără a ocupa apoi această poziţie 
cu forţe masive şi fără a începe imediat operaţiile, nu în
seamnă altceva decît a-l pune pe inamic în gardă, arătîndu-i 
din ce parte îl paşte primej dia. Poate că ţinutul din jurul Aito
dorului a fost considerat impracticabil, deşi ne îndoim de acest 
lucru ; dar chiar dacă ar fi fost aşa, manevra întreprinsă lăsa 
să se întrevadă mult prea limpede intenţia de a se efectua o 
învăluire din flanc a inamicului. Dacă acest marş de flanc 
putea fi folosit doar în scopul de a induce în eroare inamicul, 
totul ar fi fost în ordine, sîntem însă convinşi că el urma să 
fie operaţia principală, şi de aceea nu trebuia dat în vileag 
acest plan înainte ca aliaţii să pornească realmente la înfăp
tuirea lui. 

Totuşi, în loc să dea amploare acestor mici manevre, ge
neralul Pelissier a încercat să facă cu totul altceva. La 1 8  iunie, 
aniversarea bătăliei de la Waterloo, trupele englezilor şi fran
cezilor au pornit împreună la asaltul împotriva poziţiilor ruse 
la flancul drept al dispozitivului de atac . Englezii au atacat 
Redanul, francezii gorganul Malahov. Aşa se considera că va 
fi răzbunat Waterloo-ul, dar, din p ăcate, ofensiva a eşuat. 
Aliaţii au fost respinşi după un groaznic măcel. In listele 
oficiale pierderile sînt evaluate la aproximativ 5 OOO de oa
meni, dar, cunoscînd lipsa de veracitate a comunicatelor 
franceze, credem că această cifră trebuie majorată cu 50°/o. 
Intrucît nu avem încă ştiri amănunţite, deocamdată nu putem 

* Vezi volumul de faţă, pag. 25-254. - Nota red. 
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vorbi de p articularităţile tactice ale acestei bătălii. Ceea ce 
putem examina acum este doar însemnătatea ei strategică şi 
politică. 

Intreaga presă europeană îl prezintă pe Pelissier ca pe un 
om care nu admite să primească ordine telegrafice de la Paris 
şi acţionează fără şovăială după propria lui judecată. Avem 
însă motive să ne îndoim că la el s-ar manifesta o asemenea 
încăp ăţînare specifică, şi îndoielile noastre sînt pe deplin con
firmate de încercarea lui de a răzbuna în mod „demnu vVa
terloo-ul printr-o victorie comună a francezilor şi englezilor. 
O astfel de idee o putea avea numai maiestatea-sa împăratul 
francezilor, omul care are mania datelor comemorative, omul 
care nu poate lăsa niciodată să treacă ziua de 2 decembrie 
fără a o marca p rintr-o acţiune extraordinară ; omul care a 
declarat în Camera pairilor că el are misiunea specială de a 
răzbuna Waterloo-ul. Nu încape nici o îndoială că Pelissier a 
primit cel mai strict ordin de a aniversa în mod măreţ bătălia 
de la Waterloo. El poartă numai răspunderea pentru felul cum 
a aniversat-o. 

Sîntem convinşi mai mult ca oricînd că asaltul asupra liniei 
de fortificaţii a Cartierului Korabelnaia trebuie considerat o 
greşeală. Dar atîta timp cît nu-l cunoaştem bine pe Pelissier, 
vom continua să găsim o justificare pentru toate acţiunile sale 
cure, la o asemenea distanţă de locul acţiunilor militare, pot 
da naştere la îndoieli. Se prea poate ca situaţia sunitară a 
Chersonesului Heraclian - asupra căreia am atras încă de 
mult atenţia - să reclame o grabnică încheiere a operaţiilor 
pe această limbă îngustă de p.mînt. Miasmele răspîndite de 
cadavrele în descompunere a 25 OOO de oameni şi 10 OOO de 
cai primejduiesc serios în timpul verii sănătatea soldaţilor. 
Despre c elelalte calamităţi care s-au abătut acolo nu vom 
vorbi. Pelissier consideră, probabil, cu putinţă să-i izgonească 
în s.curt <timp pe ruşi din Cartierul de sud, să distrugă comp1et 
fortăreaţa, să lase doar cîţiva oameni pentru paza ei şi apoi, 
cu o armată puternică, să p ornească acţiunile de cîmp. Enun
ţăm această ipoteză, deoarece vrem să găsim un motiv cît de 
cit raţional în acţiunile unui vechi soldat ca Pelissier. D ar, 
dacă a procedat aşa, înseamnă că a subapreciat capacitatea de 
apărare a Sevastopolului . Am spus cu alt prilej că orice în
cercare de a profita de succesul din 7 iunie pentru a porni un 
atac chiar împotriva oraşului este sortită eşecului * ; şi eveni-

* Vezi volumul de faţă, pag, 310-31 1 .  - Nota red. 
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mentele confirmă părerea noastră. Scriam că cheia Sevasto
p olului se află la nord de Inkerman ; lupta de la 18 iunie pare 
să dovedească acest lucru. 

Aşadar, sîntem gata să recunoaştem că generalul Pelissier 
s-a condus după considerente absolut logice cînd a preferat 
acţiunilor militare de cîmp un asalt asupra Cartierului Kora
b elnaia ; totodată trebuie să recunoaştem că oamenii care 
p articipă la acţiuni militare sînt adesea înclinaţi să pună la 
b aza concluziilor lor fapte minore şi că, probabil, Pelissier, 
după cum o dovedeşte înfrîngerea din 18 iunie, a căzut pradă 
acestei slăbiciuni ; căci, dacă încăpăţinarea de a duce o 
acţiune pînă la capăt dovedeşte tărie de caracter, continuarea 
în orice condiţii a unei acţiuni numai pentru că a fost începută 
dovedeşte o minte slabă. Se prea poate ca Pelissier să aibă 
dreptate cînd vrea cu orice preţ să ia Sevastopolul ; dar el 
greşeşte, fără îndoială, dacă nu vede că drumul cel mai scurt 
spre Sevastopol trece prin Inkerman şi prin p oziţiile armatei 
ruse care-l apără. 

Dacă armatele aliaţilor nu se vor grăbi să profite fără în
tîrziere de superioritatea lor, ele se vor afla curînd într-o 
situaţie foarte dificilă. Rusia şi-a dat încă de mult seama de 
necesitatea sporirii efectivului trupelor ei din Crimeea. Acum 
există această posibilitate datorită completării b atalioanelor 
depozit ale armatei regulate, recrutării şi organizării a 200 de 
b atalioane de miliţie şi în special datorită reducerii efectivu
lui armatei austriece de observaţie la 180 OOO de oameni, restul 
fiind sau trimişi în concediu, sau dislocaţi în interiorul impe
riului. Ca urmare, s-a format la Odesa o armată de rezervă, 
din care, după cum se aude, aproximativ 25 OOO de oameni au 
fost trimişi la Nikolaev, la o distanţă de 12-15 zile de marş 
de Sevastopol. De asemenea, se spune că două divizii de gre
nadii au p onit din Volînia. De aceea, pe la mijlocul lunii 
iulie, şi poate chiar mai devreme, ruşii îşi vor putea recăpăta 
superioritatea numerică, afară de cazul cînd trupele care luptă 
acum împotriva aliaţilor nu vor suferi între timp înfrîngeri 
decisive. E drept, se anunţă că încă 50 OOO de francezi se află 
în drum spre Toulon şi Marsilia pentru a se îmbarca ; dar ei 
vor sosi, desigur, prea tîrziu şi nu vor putea face altceva decît 
să umple golurile produse în urma luptelor şi b olilor (care a u  
apărut acum din nou în tabăra aliaţilor) . 

Operaţiile din Marea de Azov au distrus una din căile pe 
care se aprovizionau ruşii. Dar, întrucît Niprul serveşte în 
mult mai mare măsură decît Donul drept cale naturală spre 
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regiunile cerealiere ale Rusiei, nu încape îndoială că la Herson 
există mari cantităţi de grîne - mai mult decît este nevoie 
p entru a-i hrăni pe ruşii din Crimeea. De aici pot fi transpor
tate fără mari dificultăţi la Simferopol. Cine se aşteaptă ca 
expediţia din Marea de Azov să aibă repercusiuni imediate 
şi serioase asupra aprovizionării Sevastopolului, se înşală 
amarnic. 

Balanţa, care într-un trecut nu prea îndepărtat se înclina 
în favoarea aliaţilor, poate să ajungă din nou în echilibru, b a  
chiar să s e  încline în favoarea inamicului lor. Rezultatul cam
p aniei din Crimeea este departe de a putea fi considerat defi
nitiv dacă ruşii vor acţiona rapid. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 29 iunie 1 855 
Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 439 din 12 iulie 1 855 
şi în „Neue Oder-Zeitung" n r. 301 
din 2 iulie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune•, 
confruntat cu textul apărut 
în „Neue Oder-Zeitung• 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx 

Diferite comuni cări 

Londra, 30 iunie. Intrucît lordul Grosvenor refuză sa-ş1 
retragă de bunăvoie Sunday Trading Bill-ul *, astăzi au apărut 
pe  străzile cele mai aglomerate din Londra nişte afişe care 
cheamă la o nouă demonstraţie de masă fixată pentru mîine 
după-amiază în Hyde Park. Camera a fost destul de puerilă 
ca, la întrebarea lui Grosvenor dacă nu cumva schimbarea 
bruscă de opinie a majorităţii deputaţilor a fost influenţată de 
mob-ul ' din Hyde Park, să răspundă cu un energic No ! 
No ! *** 

In răspunsul său la interpelarea unui pair tory, Panmure 
a menţionat în treacăt că miniştrii au lansat în numele reginei 
o proclamaţie către armată în care anunţau că anumitor 
corpuri de armată şi regimente, şi anume acelora aflate pe 
teatrul de acţiuni militare din Crimeea, li s-a acordat peste 
solda obişnuită un însemnat spor nu numai pentru perioada 
actuală de serviciu, ci şi pentru cîteva luni în urmă, precum 
şi o majorare a pensiilor. Acest comunicat a fost dat deocam
dată în numele reginei ; deşi în acest timp Camera comunelor 
era în plină sesiune, miniştrii nu i-au adus la cunoştinţă 
această măsură. Miniştrii îşi arogă astfel dreptul, care, potrivit 
constituţiei, revine exclusiv Camerei comunelor, de a fixa 
solda trupelor. Ce-i drept, peste cîteva săptămîni sau zile mi
niştrii trebuie să ceară Camerei să voteze sporurile promise. 
Dar proclamaţia a anticipat votul parlamentului. Dacă cumva 
Camera ar refuza să voteze sporul, ea ar intra în conflict cu 
armata. Acesta este răspunsul la concluzia comisiei Roebuck 

* - bill-ul cu privire la interzicerea comerţului în ziua de dumi
nică. - Nota trad. 

0 - gloată. - Nota trad. 
••• - Nu I Nu I - Nota trad. 
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care face guvenul răspunzător de suferinţele armatei. Acesta 
este un pas în direcţia indicată de prinţul Albert. 

Bill-ul lui Bouverie, care a trecut ieri la a doua citire prin 
Camera comunelor, are o mare importanţă pentru legislaţia 
comercială engleză. Pînă acum, în Anglia, oricine primea o 
anumită parte din profiturile unei firme comerciale era con
siderat asociat şi, prin urmare, era răspunzător cu întreaga sa 
avere pentru obligaţiile comerciale ale firmei. In conformitate 
cu bill-ul prezentat în numele guvernului de Bouverie, urma 
s ă  se anuleze această acţiune a legii. Şi mai important este 
bill-ul lui cu privire la societăţile pe acţiuni. Pînă în prezent 
orice membru al unei asemenea societăţi răspundea nu pro
porţional cu suma valorii acţiunilor sale, ci cu întreaga sa 
avere pentru toate obligaţiile societăţii. Potrivit unuia din 
bill-urile prezentate, răspunderea este limitată la suma valorii 
acţiunilor fiecărui acţionar în parte, dar numai în societăţile 
avînd un capital total de cel puţin 20 OOO de 1.  st., al căror act 
constitutiv a fost semnat de acţionari deţinînd acţiuni în sumă 
de cel puţin 15 OOO 1.  st. şi dacă s-a vărsat cel puţin 20°/o din 
capitalul social total. Simpla necesitate a unor asemenea legi 
vădeşte în ce măsură s-a aflat pînă acum legislaţia în mina 
oligarhiei financiare şi cum a reuşit ea să îngrădească din 
punct de vedere juridic, în modul cel mai absurd şi mai arbi
trar, contractele coner.dale în prima ţară comercială din lume. 
Noul bill cere să se transpună în viaţă principiul „de a pune 
munca şi micul capital pe picior de egalitate (din punctul de 
vedere al legislaţiei comerciale) cu marele capital " .  Cum se 
realizează acest lucru ? Prin faptul că societăţile pe acţiuni cu 
un capital social sub 20 OOO 1.  st. nu beneficiază de înlesnirile 
acordate de această lege, fiind supuse în continuare vechilor 
îngrădiri. Dovada cea mai grăitoare că marele capital nu 
intenţionează să se mulţumească cu superioritatea pe care o 
detine în ceea ce priveşte mijloacele economice cu ajutorul 
cărora luptă el împotriva concurentei micului capital şi că 
recurge, în Anglia, şi la privilegii juridice şi la legi excep
ţionale o constituie legislaţia engleză cu privire la societăţile 
pe acţiuni şi la societăţile comerciale în general. De pildă, 
pină acum cîţiva ani o bancă nu putea să aibă mai mult de 
6 asociaţi. A durat mult timp pînă cînd sodetăţile pe acţiuni 
au căpătat dreptul de a urmări în justiţie prin consiliul lor de 
administraţie şi de a fi reprezentate de acesta în instanţe. Dar 
pentru a se putea prevala de acest privilegiu, ele trebuiau să 
fie înregi.strate, adică încorporate, şi, potrivit unei legi din 
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1837, această încorporare o putea face coroana numai pe baza 
unei recomandări a lui Board of Trade * ; astfel, de fapt, era 
la latitudinea lui Board of Trade să încorporeze sau nu o 
societate. Băncile, societăţile de binefacere, societăţile de 
ajutor reciproc etc .  nu intrau în prevederile acestei legi. 

Intr-un cotidian a apărut astăzi următoarea statistică parla
mentară : numărul circumscripţiilor electorale se ridică la 327. 
Din aceste 327 de circumscripţii sînt dependente de magnaţi : 
de 1 maguat - 9 circumscripţii electorale, de 4 magnaţi -
cite 8 de fiecare, de un magnat - 7, de 3 magnaţi - cite 6, 
de 8 magnaţi - cite 5,  de 26 magnaţi - cite 4, de 29 de 
magnaţi - cite 3, aşa încit 297 le circumscripţii electorale 
se află la cheremul a 2 de magnaţi. Rămîn 30 de circumscripţii 
electorale aşa-zise „independenteu . Camera comunelor numără 
654 de membri, dintre care 594 snt aleşi de cele 297 de cir
cscripţii ileotorale d ependente. Dintre aceşti 594 de de
putaţi, 274 fie că sînt direct înrudiţi cu pairii, fie că fac parte 
n aristocraţie. 

Scris de K. Marx la 30 iunie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 303 din 3 iulie 1855 

• - ministerul comerţului, - Nota trad. 
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Londra, 2 iulie. Demonstraţia împotriva bill-ului cu privire 
la interzicerea comerţului în ziua de duminică s-a repetat ieri 
în Hyde Park, avînd însă o amploare mai mare, un caracter 
mai ameninţător şi urmări mai serioase. Cea mai bună dovadă 
o constituie starea de iritare care domneşte astăzi la Londra. 

Afişele care chemau cetăţenii să repete mitingul îi pofteau, 
totodată, să se adune duminică dimineaţa la orele 1 O în faţa 
casei piosului lord Grosvenor şi să-l însoţească la biserică. 
Dar piosul gentleman părăsise încă de sîmbătă seara Londra 
într-un cupeu cu perdelele trase pentru a călători incognito. 
Că preferă să-i facă pe alţii mucenici decît să devină el însuşi 
mucenic o dovedeşte circulara sa publicată în toate ziarele 
londoneze, în care, pe de o parte, insistă pentru bill-ul său, 
iar, pe de altă parte, caută să arate că acest bill este fără sens, 
fără scop şi fără importanţă. Locuinţa sa a rămas ocupată 
toată ziua de duminică, dar nu de cîntăreţi de psalmi, ci de 
constableri în număr de vreo 200. Poliţia a ocupat, de aseme
nea, şi casa fratelui său, marchizul Westminster, bogătaş 
vestit. 

Sîmbătă, sir Richard Mayne, şeful poliţiei londoneze, a 
împînzit Londra cu afişe prin care „se interzicea" nu numai 
orice miting în Hyde Park, ci şi orice adunări „mai mari " ,  care 
să-şi exprime într-un fel sau altul aprobarea sau dezaprobarea. 
Rezultatul acestui ordin a fost că, aşa cum reiese chiar dintr-un 
raport al poliţiei, încă de la ora 2.30 în parc se plimbau 
150 OOO de cetăţeni din diferi te pături sociale şi de diferite 
vîrste ; numărul celor prezenţi creştea din ce în ce mai mult, 
atingînd proporţii uriaşe, nemaiîntîlnite pînă acum nici măcar 
la Londra. Londonezii nu numai că au venit în număr mare, 
dar au şi format din nou cordoane de ambele părţi ale drumu
lui, de-a lungul Serpentinei, de astă dată mai compacte şi mai 
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largi decît duminica trecută. Numai haute volee-ul • nu şi-a 
făcut apariţia. Au apărut cu totul vreo 20 de trăsuri, în special 
mici gabriolete şi faetoane, care au fost lăsate să treacă 
nestingherite, pe cînd trăsurile mai arătoase, mai somptuoase, 
cu capre înalte şi lachei galonaţi au fost întîmpinate cu vechile 
exclamaţii şi cu vechea hărmălaie babiloniană, care de astă 
dată a făcut să răsune văzduhul pe o rază de Q milă. Ordonan
ţele poliţiei au fost anulate de afluxul de oameni şi de corul 
miilor de glasuri. Haute volee-ul a evitat să-şi facă apariţia 
pe cîmpul de luptă, recunoscînd prin absenţa sa suveranitatea 
lui vox populi 0• 

Se făcuse ora 4 şi se părea că, din lipsă de obiective, 
demonstraţia se transformă într-o di.stracţie duminicală inofen
sivă. Dar planul poliţiei era altul. Să se retragă oare în rîsetele 
generale, aruncînd cu regret priviri de adio propriilor ei afişe 
tipărite cu litere de o şchioapă, lipite la intrarea în parc ? In 
afară de aceasta, mai erau de faţă şefii poliţiei : sir Richard 
Mayne şi inspectorii de poliţie Gibs şi Walker, ·călare, şi in
spectorii Banks, Darkin şi Brennan, pe jos. 800 de ·const!lbleri 
erau postaţi în mod strategic, cea mai mare parte ascunşi prin 
clădiri şi după ambuscade. Unităţi mai puternice se aflau -
ca rezervă - prin apropiere. Locuinţa paznicului-şef al parcu
lui, clădirea în care era depozitat praful de puşcă şi posturile 
de prim-ajutor, toate situate într-un punct unde şoseaua de-a 
lungul Serpentinei dădea într-o alee care ducea la grădinile 
Kensington, au fost transformate în nişte redute improvizate 
cu garnizoane puternice de poliţişti, amenajate în aşa fel încît 
să poată fi aduşi acolo arestaţii şi răniţii. In faţa comisariatelor 
de poliţie din Vines-street şi Piccadilly erau înşirate birje gata 
să pornească spre cîmpul de luptă şi să-i aducă de acolo, sub 
escortă sigură, pe cei învinşi. Pe scurt, poliţia elaborase un 
plan de acţiuni militare „mai energic - după cum scrie 
„Times" - decît toate planurile de luptă din Crimeea de care 
am auzit vreodată" . Poliţia a avut nevoie de capete însîngerate 
şi de arestări pentru a nu se vedea pusă dintr-o dată, fără 
tranziţie, dintr-o postură eroică într-o postură ridicolă. De 
aceea, de îndată ce ambele şiruri de oameni s-au mai rărit ş i  
masele s-au risipit în  diferite grupuri pe întinsul parcului, la o 
oarecare distanţă de şosea, şefii poliţiei au ieşit călare în 
mij locul şoselei între cele două spaliere care o mărgineau, de 

• - protipendada. - Nota trad. 
•• - vocea poporului. - Nota trad. 
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unde au început, cu aere de importanţă, să dea dispoziţii în 
stînga şi în dreapta, chipurile, pentru a apăra echipajele şi pe 
călăreţii care ar trece pe acolo. Dar, întrucît nu se vedea nici 
urmă de echipaje sau de călăreţi şi deci nu avea pe cine apăra, 
poliţia a început, „sub pretexte inventate" ,  să înşface diferite 
persoane din mulţime şi să le aresteze, şi anume învinuindu-le 
că sînt pickpockets (hoţi de buzunare) . Cînd numărul acestor 
arestări a sporit, acest pretext a încetat de a mai inspira încre
dere şi din rîndurile mulţimii au izbucnit strigăte de protest. 
Atunci s-au năpustit de după ambuscadele lor detaşamentele 
de constableri şi, scoţîndu-şi bastoanele de cauciuc, au început 
să lovească în dreapta şi în stînga, umplînd oamenii de sînge, 
să înşface din mulţime diferite persoane şi să le tîrască spre 
redutele improvizate (astfel au fost arestate în total 104 per
soane) . Partea stingă a şoselei este despărţită de Serpentină 
numai printr-o fîşie îngustă de pămînt. Printr-o manevră abilă, 
unul dintre ofiţerii de poliţie a izbutit împreună cu ceata sa 
să-i împingă pe privitori pînă aproape de mal, ameninţîndu-i 
cu o baie rece. Ca să scape de bastoanele poliţiştilor, un indi
vid a vrut să treacă înot Serpentina, dar un poliţist, urcîndu-se 
într-o barcă, l-a urmărit, a pus mina pe el şi, triumfînd, l-a 
adus înapoi. 

Cită deosebire între. această scenă şi cea de duminica tre
cută ! In locul echipajelor de lux - niş te birje murdare care 
făceau naveta între comisariatul de poliţie din Vines-street şi 
închisoarea improvizată din Hyde Park. In locul lacheului de 
oe capră - un constabler alături de un birj ar beat. In locul 
domnilor eleganţi şi al doamnelor dichisite din carete - ares
taţi cu capete sparte, plini de sînge, cu părul răvăşit, cu hainele 
rupte, despuiaţi, păziţi de nişte tipi suspecţi recrutaţi din lum
penpnletariatul irlandez şi îmbrăcaţi în uniforma poliţiştilor 
londonezi. In locul evantaielor mînuite cu graţie - şuieratul 
bastoanelor de cauciuc (aşa-numitul „truncheon" al consta
blerului) . Duminica trecută clasele dominante şi-au arătat faţa 
lor aristocratică, de astă dată - pe cca oficială. In spatele 
bătrînilor gentlemeni, zimbind amabil, al filfizonilor spilcuiţi, 
al bătrînelor văduve venerabile, al femeilor frumoase, gătite 
cu şaluri de caşmir şi pene de struţ, parfumate, împodobite 
cu flori şi briliante, stătea un constabler îmbrăcat într-o pele
rină de ploaie, cu un chipiu lucios de muşama şi în mînă cu 
un truncheon. Acesta era reversul medaliei. Duminica trecută 
mulţimea s-a ciocnit cu clasele dominante reprezentate prin 
diferite persoane d.n sinul lor. De astă dată aceste clase au 
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apărut  sub foilla puterii de stat, a legii, a tuncheon-u[ui. 
De astă dată împotrivirea faţă de ele însemna insurecţie, or, 
englezul ca să facă o insurecţie trebuie înfierbîntat vreme 
îndelungată şi cu încetul. Iată de ce împotrivirea demonstran
ţilor s-a limitat, în general, la huiduieli, mîrîituri şi fluierături 
la trecerea vehiculelor poliţiei, la cîteva încercări timide de 
a-i elibera pe arestaţi şi, în special, la o rezistenţă pasivă şi 
apărarea legmatică a icîmpului de luptă. 

Caracteristic a fost rolul jucat în acest spectacol de soldaţii 
din Regimentul de gardă şi din Regimentul 66, aduşi acolo în 
număr mare. Vreo 12 soldaţi din gardă, unii pe piept cu me
dalii cîştigate în Crimeea, s-au nimerit într-un grup de bărbaţi, 
femei şi copii asupra căruia poliţiştii au tăbărît cu bastoanele. 
O lovitură de baston a doborît un bătrîn la pămînt. „Stiff
staffs-ii (nume de ocară dat poliţiştilor) londonezi sînt mai 
afurisiţi decît au fost ruşii la Inkerman l a  - a exclamat unul 
dintre eroii din Crimeea. Poliţiştii au pus mina pe  el, dar au 
fost nevoiţi să-l elibereze imediat la strigătele puternice ale 
mulţimii : „Trăiască armata l a  Poliţiştii au socotit că e mai 
nimerit să se retragă. Intre timp s-au mai apropiat cîţiva gre
nadieri, soldaţii s-au încolonat şi, înconjuraţi de mulţimea care 
striga : „Trăiască armata I Jos poliţia 1 Jos Sunday-Bill l a ,  au 
defilat ţanţoşi prin tot parcul. Poliţiştii stăteau nehotărîţi, cînd 
a apărut un sergent din Regimentul de gardă, care, exprimîn
du-şi pe un ton ridicat revolta faţă de purtarea lor grosolană, 
i-a liniştit pe soldaţi şi i-a convins pe unii dintre ei să se 
întoarcă cu el la cazarmă, pentru a evita ciocniri mai serioase. 
Majoritatea soldaţilor au rămas însă în mijlocul poporului şi 
au dat frîu liber indignării lor împotriva poliţiei, folosind 
expresii tari. In Anglia, între poliţie şi armată există un vechi 
antagonism, iar în momentul de faţă, cînd armata este „pet 
child" (copilul răsfăţat) al maselor populare, ne putem aştepta 
mai puţin decît oricînd ca acest antagonism să slăbească. 

Se spune că un bătrîn, pe nume Russell, ar fi murit azi în 
urma rănilor primite. Alţi şase răniţi se află la spitalul St. 
George. In timpul demonstraţiei s-au făcut din nou încercări 
de a se ţine în diferite luri mici mitinguri. La unl in acste 
mitinguri, la Albert-Gate, situat dincolo de porţiunea din parc 
ocupată iniţial de poliţie, un necunoscut a rostit în faţa publi
cului cam următoarele cuvinte : 

„Oameni ai vechii Anglii I Treziţi-vă, smulgeţi-vă din somnul vostru 
sau veţi fi pierduţi pe veci. Impotriviţi-vă în fiecare duminică guvenu
lui I Demonstraţi împotriva bill-ului cu privire la biserică aşa cum aţi 
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făcut astăzi. Nu vă temeţi să vă revendicaţi drepturile, scuturaţi lan
ţurile asupririi şi violenţei oligarhice. Altminteri veţi fi iremediabil 
zdrobiţi. Nu este oare o ruşine că locuitorii acestei mari capitale, cea 
mai mare din lumea civilizată, încredinţează apărarea libertăţilor lor 
unui lord Grosvenor sau unui om ca lordul Ebrington ? lnălţimea-sa 
simte nevoia să ne mine la biserică şi să ne facă religioşi cu ajutorul 
dctelor parlamentare. lncercare zadarnică I Cine sîntem noi şi cine sint 
ei ? Gîndiţi-vă la actualul război f Nu este el oare dus pe seama şi cu 
sîngele claselor productive ? Şi ce fac clasele neproductive ? Ele duc 
totul de ripă". 

Atit oratorul cit şi mitingul au fost, fireşte, întrerupte de 
poliţie. 

La Greenwich, în apropiere de Observator, londonezii au 
ţinut de asemenea un miting la care au participat 1 0  000-
15 OOO de oameni. Şi acest miting a fost împrăştiat de poliţie. 

Scris de K. Marx la 2 iulie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 307 din 5 iulie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Ciocniri între poliţie şi popor. -
Despre evenimentele din Crimeea 199 

Londra, 6 iuHe. De ·luni şi pînă aseaTă, Londra a fost mar
tora unui şir întreg de ciocniri între poliţie şi „mob" *, în 
cursul cărora prima a atacat, făcînd uz de bastoanele ei , iar 
cea de-a doua a răspuns cu pietre. In Malborough-street şi 
în străzile învecinate am văzut scene care ne aminteau în 
mod pregnant de Paris. Aseară, în Camera comunelor, Dun
combe a prezentat o moţiune, cerînd să se întreprindă o an
chetă asupra purtării „mişeleşti şi brutale"  pe care a avut-o 
poliţia duminica trecută. Masele intenţionează să se îndrepte 
poimîine spre cluburile din Pall-mall 200 •  Cartiştii au de gînd 
să organizeze o procesiune armată (nu cu săbii şi flinte, ci 
cu unelte de muncă şi bastoane) , de la Blaskfriarsbridge pînă 
la Hyde Park, cu steaguri şi lozinci : „No Mayne lawa („Jos 
cu legea Mayne " .  Aici avm de-a farce cu un echivoc inten
ţionat. După cum se ştie, Maine law este denumirea unei legi 
puritane americane care interzice consumul de băuturi spir
toase, iar Mayne - numele de familie al şefului poliţiei lon
doneze) . Din unele articole ** anterioare a reieşit modul 
spontan în care au avut loc demonstraţiile de masă din Hyde 
Park. Agitaţia s-a intensificat şi a luat amploare în urma 
brutalităţilor provocatoare ale poliţiei, al cărei şef, sir Richard 
Mayne, s-a arătat demn de ordinul primit de la Paris. In 
prezent se şi pot distinge diferite partide care caută să dea 
avînt mişcării mselor, s-o conducă şi s-o folosescă entu 
ţelurile lor de perspectivă. Aceste partide sînt : 

ln primul rînd, însuşi guvernul. In timpul şederii lui Bona
parte la Londra au dispărut, ca prin farmec, toate desenele 
şi inscripţiile polemice îndreptate împotriva lui. Acum poliţid 
nu se atinge nici de placatele cele mai vehemente. Totul 

* - gloată. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, p ag. 346-352, 367-371 .  - Nota red. 
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vădeşte o intenţie ascunsă : grosolănia constablerilor, ordo
nată de sus, limbajul provocator al avocaţilor care s-au făcut 
apărătorii guvernului în faţa tribunalului din Malborough
street, folosirea împotriva legii a arestaţilor la Treadmill 261, 
tonul jignitor al ziarelor oficiale, atitudinea şovăielnică a 
membrilor guvernului în parlament. Are poate Palmerston 
nevoie de un coup d'etat * în miniatură pentru a-şi menţine 
guvernul la putere ? Sau are nevoie de serioase dezordini 
interne pentru a distrage atenţia de la acţiunile militare din 
Crimeea? Cunosdndu-1 pe acest îndrăzneţ bărbat de stat, 
cm ştie să scmdă sub o uşurinţă aparentă un calcul rece şi 
neînduplecat, îl considerăm, aşa cum îl consideră Voltaire pe 
Avacum, „capable de tout" ** . 

1n al doilea rînd, adepţii Asociaţiei pentru reforma admi
nistrativă. Ei încearcă să folosească mişcarea maselor în parte 
pentru ia intimida aistocraţia, în parte pentru a-şi cuceri 
popularitate. De aceea Ballantine a apărut în numele lor şi 
în interesul lor în faţa lui Police-Court *** din Malborough
street în calitate de apărător al celor arestaţi duminica tre
cută. De aceea adepţii reformei administrative i-au răscum
părat ieri pe toţi condamnaţii, plătind pentru ei amenzile 
respective. De aceea ziarele lor apără „mob-ul " (cum nu
meşte ziarul guvernamental „Globe" poporul) şi atacă poli
ţia şi guvernul. 

ln al treilea rînd, cartiştii, ale căror scopuri sînt cunoscute 
tuturor. 

Au apărut, în sfîrşit, relatări oficiale şi neoficiale c u  
privire l a  ofensiva nereuşită d e  l a  18  iunie. Publicarea tele
gramelor oficiale a fost amînată cîteva zile şi, bineînţeles, nu 
fără motiv. Dintre toate greşelile comise în problema orien
tală, evenimentele de la 18 iunie reprezintă, fără îndoială, 
exemplul cel mai grăitor. 

Tranşeele înaintate ale francezilor se aflau la o distanţă 
de 400-500 de iarzi, iar cele ale englezilor la o distanţă de 500-700 de iarzi de bateriile ruşilor. Aceasta este tocmai 
distanţa pe care coloanele atacatoare, descoperite în faţa fo
cului ruşilor şi fără a fi sprijinite de propria lor artilerie, tre
buiau s-o străbată în timpul asaltului într-o goană în care ar 
fi pierit orice urmă de ordine de luptă şi trupele s-ar fi văzut, 
fără nici o posibilitate de apărare, expuse focului inamicului 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 
•• - „capabil de orice". - Nota trad. **' - tribunalul poliţiei. - Nota trad. 
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timp de 3-5 minute, timp absolut suficient pentru a le dez
organiza complet. Ajunge acest singur fapt pentru a caracte
riza întregul plan de ofensivă. Trebuia mai întîi redus c. 
desăvîrşire la tăcere focul inamicului şi împiedicată efectiv, 
printr-un puternic bombardament vertical, concentrarea în 
mare număr a trupelor în fortificaţiile inamice, pentru a ave. 
cit de cit o şansă de succes. 

Se pare că ruşii au sesizat just planurile aliaţilor, dacă 
nu cumva, aşa cum presupune Pelissier, au fost informaţi în 
prealabil asupra lor. In ziua de 17 iunie nu au răspuns decit 
slab la focul aliaţilor, în cursul zilei ei şi-au retras tunurile 
după parapete şi, în general, au luat asemenea măsuri de pre
cauţie, incit abia dacă a mai fost nevoie de vreo altă măsură 
pentru a respinge a doua zi atacul. In timpul nopţii tunurile 
au fost amplasate din nou pe poziţiile lor, iar coloanele şi re
zervele destinate operaţiilor de apărare şi-au ocupat locurile. 

Planul iniţial asupra căruia Pelissier şi Raglan căzuseră 
de acord prevedea ca, în zorii zilei de 18 iunie, să se redes
chidă focul de artilerie, care să continue timp de citeva ore 
cu cea mai mare intensitate, iar apoi să se pornească brusc 
şi simultan asaltul a 1 coloane. Una (franceză) împotriva bas
tionului situat în imediata apropiere a văii Kilen, două (fran
ceze) împotriva gorganului Malahov, trei( engleze) împotriva 
Redanului şi una (engleză) împotriva grupului de case şi a 
cimitirului situate între Redan şi capătul portului interior. 
Dacă, în genere, urma să aibă loc un asalt, acest plan era 
destul de raţional. In cazul aplicării lui, focul ruşilor ar fi fost 
redus la tăcere, iar trupele pe care ei le concentraseră ar fi 
fost împrăştiate încă înainte de începerea ofensivei propriu
zise. Pe de altă parte, din cauza focului ruşilor, şi trupele alia
ţilor ar fi avut de suferit atunci cind s-ar fi năpustit în tran
şee, iar apărătorii ar fi descoperit, probabil, curînd prezenţa 
coloanelor care urmau să dea un atac de baionetă asupra 
poziţiilor lor. Acesta încă n-ar fi fost cel mai mare rău. Cu 
toate lipsurile sale, planul iniţial era, totuşi, cel mai bun în 
condiţiile existente. Despre felul cum a fost zădărnicit acest 
plan, cum s-au spulberat cununile de lauri scontate de Pelis
sier şi cum le-a fost dat armatelor aliaţilor să trăiască, sub 
egida imperiului restaurat, o uBalaklavă a infanteriei" - des
pre toate acestea mîine. 

Se pare că vara aceasta rezervă „sfinţilor• grele încercări. 
Primul bancher al Londrei, cunoscutul cap al quackerilor, 
Gurnay, pe cit de bogat pe atît de cucernic (fiul lui Bunsen 
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este căsătorit cu una dintre fiicele acestuia) , a fost foarte com
promis de falimentul fraudulos de la Strand. El a scontat poli
ţele firmei Strahan & Co. în sumă de 37 OOO I.st., deşi ştia că 
această firmă este falimentară, dîndu-i astfel posibilitatea s� 
mai înşele publicul cîteva luni, şi, totodată, a fost destul de 
abil să iasă din această situaţie dificilă fără să piardă nimic. 
Presa laică jubilează că chiar şi cei aleşi nu sint fără păcat. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
.la aproximativ 6 iulie 1855 

Publicat ca articol de fond în 
„Neue Oder-Zeitung• nr. 313 
din 9 iulie 1855 şi în ziarul 
„New York Daily Tribune• nr. 4 447 
din 21 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul apărut în 
11Neue Oder-Zeitung•, confruntat 
cu textul apărut în ziarul 

„New York Daily Tribune". 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engls 

Despre asaltul de la 18 iunie 

Londra, 7 iulie. Ieri am analizat planul iniţial al asaltului 
întreprins de aliaţi la 18 iunie. La 17 iunie, tîrziu seara, Pelis
sier a aflat că ruşii proiectează pentru a doua zi o nouă mare 
ofensivă asupra Mamelonului. Pelissier ar fi trebuit să apre
cieze aceasta ca un adevărat succes, deoarece nu încăpea 
îndoială că apărarea Mamelonului ar fi oprit, fără doar şi 
poate, atacul tuturor forţelor pe care ruşii le-ar fi putut arunca 
împotriva lui. Altminteri, cum ar fi putut servi Mamelonul 
(actualmente reduta Brancion) drept bază de operaţii pentru 
asaltul asupra gorganului Malahov? In felul acesta, ruşii, su
ferind o înfrîngere în ofensiva împotriva Mamelonului, s-ar 
fi văzut în faţa necesităţii fatale de a susţine o a doua bătălie 
pentru gorganul Malahov ; în acest caz succesul ofensivei 
împotriva poziţiei respective părea asigurat. Dar Pelissier a 
judecat altfel. El a revocat noaptea tîrziu ordinul privind 
bombardamentul şi a fixat asaltul pentru orele 3 dimineaţa. 
Trei rachete urmau să dea semnalul. Englezii au fost şi ei 
informaţi de schimbarea ordinului. 

Această acţiune s-a încheiat, aşa cum era de aşteptat, po
trivit cugetării lui Napoleon, a adevăratului Napoleon, asupra 
sorţii generalilor nehotărîţi şi incapabili : „Ordre, Contre
ordre, Dcsordren *. Cu o jumătate de oră înainte de timpul 
fixat, coloana francezllor de la extremitatea flancului drept a 
angajat deja lupta cu inamicul. Nu se ştie încă precis dacă a 
fost atrasă în luptă de ruşi printr-un simulacru de atac sau dacă, 
după cum afirmă Pe[issier, generalul a luat o bombă franceză 
drept o rachetă de semnalizare. In orice caz, Pelissier s-a văzut 

* - „ordin, contraordin, dezordine•. - Nota trad. 
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silit s ă  îJJceapă 'ensiva înainte de tmpul fixat, şi coloa
nele, care-şi mai 1căutau încă locurHe ce le fuseseră destinate 
în tranşee, au trebuit să pornească la atac în semidezor
dine şi, în parte, din alte puncte de plecare decît cele indicate. 
Coloana de mijloc a francezilor care trebuia să învăluie gor
ganul Malahov pe la flanc şi-a îndeplinit misiunea, pătrun
zînd în fortificaţiile ruşilor ; celelalte două coloane însă nu 
şi-au putut croi drum sub ploaia de mitralii şi focul musche
telor cu care au fost întîmpinate. Fiecare coloană era compusă 
dintr-o brigadă formată din patru batalioane ; brigada a doua 
a fiecărei divizii se afla pe linia a doua, în timp ce garda 
constituia rezerva generală. In felul acesta comandantul putea 
jispune de patru divizii sau 20 OOO de oameni. Trupele din 
linia a doua au fost aruncate în luptă pentru sprijinirea pri
mului atac, dar fără rezultat. In sfîrşit, şi garda a primit ordin 
să înainteze, dar şi ea a fost oprită şi în cele din urmă arun
cată înapoi. La dispoziţia comandantului n-au mai rămas decît 
două batalioane. Se făcuse ora 8,30. Brigada care constituia 
coloana de mijloc a pătruns în fortificaţiile ruşilor, dar a fost 
aruncată înapoi ; francezii au fost respinşi în toate punctele 
cu mari pierderi, iar trupe de rezervă nu existau. Englezii, 
de asemenea, nu au înregistrat nici un succes. Pelissier a dat 
ordin de retragere, care, după cum spune el, s-a desfăşurat 
„cu demnitate" .  

I n  sectorul d e  atac a l  englezilor, coloanele din linia întîi 
numărau doar 1 800 de oameni fiecare, deci cu 1 OOO de oa
meni mai puţin decît cele ale francezilor. Dintre aceşti 1 800 
de oameni, 1 OOO urmau să intre în luptă, iar 800 s ă  efectueze 
lucrările necesare. In linia a doua, îndărătul fiecărei coloane, 
se afla restul trupelor brigăzii din care fusese formată coloana 
- 1 200-1 400 de oameni. In linia a treia, în spatele fiecărei 
prime brigăzi, se afla cea de-a doua brigadă a fiecărei divizii. 
In sfîrşit, garda şi muntenii din Scoţia (divizia 1) formau re
zerva generală. Astfel, din efectivul total al infanteriei en
gleze concentrate în raionul operaţiei, numai 7 200 de oameni 
puteau fi aruncaţi în primul atac, şi dintre aceştia numai 
4 OOO urmau să ia efectiv parte la luptă. Efectivul atît de redus 
al primelor coloane se explica, în parte, prin tradiţia armatei 
britanice, în parte prin obiceiul englezilor de a ataca în for
maţie liniară. Din toate comunicatele se poate trage concluzia 
că şi în acest caz englezii au atacat în formaţie liniară, ex
punîndu-se astfel în mod inutil pe o linie întinsă gloanţelor 
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inamicului. Dificultăţile provocate de dispunerea trupelor pe 
4 linii, una în spatele celeilalte, în tranşee înguste şi neregu
late, au creat de la bun început o mare dezordine, au adus 
prejudicii şi ar fi produs un haos complet dacă lupta ar fi 
luat un caracter cit de cit serios. Coloana întii şi a treia (so
cotind de la dreapta la stinga) trebuiau să învăluiască Re
danul pe la flancuri, în timp ce coloana a doua urma să atace 
ieşindul în formă de unghi al redutei de îndată ce coloana 
întii şi a treia şi-ar fi atins scopul. Coloana a patra sau cea 
de la extremitatea stingă trebuia să pornească atacul în di
recţia capătului portului interior. 

Cînd s-a dat semnalul, coloanele englezilor, ca şi cele ale 
francezilor, se mai aflau în drum spre poziţiile care le fuse
seră destinate. Coloana întîi a escaladat totuşi parapetele 
tranşeelor, fiind întimpinată imediat de o ploaie ucigătoare 
de mitralii. Trupele care, escaladînd parapetele, şi-au dezor
ganizat rîndurile nu şi-au mai putut reconstitui dispozitivul 
de luptă. Comandantul acestei coloane, colonelul Yea, l-a 
chemat pe gornist pentru a-i ordona să sune retragerea, dar 
acesta n-a fost găsit, şi trupele au continuat să înainteze în
tr-o dezordine totală. Cîţiva soldaţi au pătruns în lucră'rile 
de apărare care înconjură Redanul, dar fără nici un rezultat. 
Grosul colonei s-a retras busc, căutind să se adăpostească 
în tranşee. Coloana a treia a ponit u un minut sau două mai 
tirziu. Ea a greşit drumul şi a atacat Redanul frontal, în loc 
să-l învăliască pe la flanc. Ea a înaintat cu greu, sub ploaia 
ucigătoare de proiectile, dar rîndurile ei au fost rupte şi, după 
citeva minute, coloana s-a retras într-o completă dezordine. 
Aşa s-a sfîrşit atacul de la Redan, înainte ca vreuna din com
plicatele unităţi de rezervă ale lordului Raglan să reuşească 
să vină în ajutor. Coloana a doua a fost atît de năucită de 
această înfrîngere rapidă a trupelor care trebuiau s-o sprijine 
dinspre flancuri, incit nici n-a mai ieşit din tranşee. Numai 
coloana a patra a izbutit să pătrundă şi să se întărească în 
cimitir şi în casele învecinate, unde aproximativ 1 800 de 
oameni au rezistat o zi întreagă. Ei nu s-au putut retrage de 
acolo, deoarece aveau spatele descoperit, expus focului con
centric al ruşilor. Englezii au luptat cum au putut pînă la 
orele 9 seara, cind s-au retras ocrotiţi de întuneric. Pierderile 
suferite sau ridicat 1la peste o :reime din întregul lor efectiv. 
Aşa s-a sfîrşit marea ofensivă a lui Pelissier împotriva sub
urbiei Korabelnaia. A fost o acţîune hotărîtă în pripă, schim-
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bată radical în ultimul moment şi mai în pripă şi întreprinsă 
într-un mod revoltător de meşteşugăresc. A avut dreptate 
acel ofiţer rus care în timpul armistiţiului din 19 iunie l-a 
întrebat pe un ofiţer englez : „Au fost beţi generalii dv. ieri 
dnd au comandat asaltul ? "  

Scris de F. Engels 
la aproximativ 6 iulie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 317 din 1 1  iulie 1855 
şi în ziarul „New York Daily Tribune" 
nr. 4 447 din 21 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Neue Oder-Zeitung", 
confruntat cu textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune" 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 
-

*Din viaţa parlamentară : 
Moţiunile lui R'ebuck şi Bulwer 

Londra, 1 1  iulie. Moţiunea lui Roebuck de a se da un vot 
de blam tuturor membrilor vechiului guvern de coaliţie ur
mează să fie dezbătută, după cum se ştie, marţea viitoare. 
In timp ce la Birmingham, Sheffield, Newcastle şi în alte 
locuri se ţin numeroase mitinguri în scopul sprijinirii mo
ţiunii lui şi concomitent, în toate colţurile Londrei, se strîng 
în mod public în acelaşi scop semnături pe petiţii, membrii 
parlamentului se refugiază la Paris, la Neapole şi la vilele 
lor de la ţară pentru a scăpa de votare. Pentru a împiedica 
această fugă, sprijinită în fel şi chip de Palmerston, Roebuck 
a cerut ieri împuternicirea de a recurge marţea viitoare în 
Camera comunelor la „Call". „Call" -ul este o veche proce
dură parlamentară, dată uitării din vremea dezbaterilor în 
jurul emancipării catolicilor. Ea constă în aceea că la deschi
derea şedinţei se face apelul tuturor membrilor parlamentului. 
Cei absenţi sînt pasibili de a fi arestaţi de serjeant-at-arms *, 
obligaţi să prezinte în mod public scuze în faţa parlamentului 
întrunit şi să plătească o anumită amendă. Camera comunelor 
a respins însă cu o majoritate de 133 de voturi contra 108 
propunerea lui Roebuck de a recurge la măsura de constrin
gere „Call " .  Nimic nu-i mai caracteristic pentru parlamentul 
englez şi pentru organele de presă care sînt purtătoarele lui 
de cuvînt decît poziţia adoptată de parlament faţă de moţiu
nea lui Roebuck. Această moţiune nu porneşte de la un mem
bru al opoziţiei „oficiale" - în aceasta constă primul ei cusur. 
Ea nu este îndreptată numai îpotriva membrilor actua
lului guven, ci şi împoitiva membrilor fostlui guven. 
De aceea nu poate fi considerată o pură manevră de partid. 

* - comandant militar al parlamentului. - Nota lrad. 
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Moţiunea declară că păcatele vechiului guvern nu sint ispăşite 
prin crearea unui nou guvern. Ea este o premisă a propunerii 
de a-i trage la răspundere pe membrii fostului guvern. Aces
ta-i al doilea mare cusur al moţiunii. Opoziţia oficială vrea, 
fireşte, să ducă o luptă parlamentară numai 11în limitele schim
bării miniştrilor". Ea nici pe departe nu are de gînd să se ri
dice împotriva responsabilităţii miniştrilor. Clica Outs " nu 
este mai puţin îngrijo-ată decît clica Ins **  în ceea ce priveşte 
păstrarea atotputerniciei ministeriale. Arta luptei parlamen
tare constă tocmai în a lovi în cursul încăierării nu în funcţia, 
ci în persoana care o deţine în momentul respectiv şi a o lovi 
în aşa fel, încît aceasta să poată candida la un post de minis
tru de îndată ce cade ca ministru. Oligarhia nu se etenizează 
deţinînd în permanenţă puterea în una şi aceeaşi mînă, ci 
lăsînd puterea să cadă alternativ dintr-o mină pentru a o 
înşfăca cu cealaltă. De aceea toryi sînt tot atît de nemulţumiţi 
de moţiunea lui Roebuck ca şi whigii. 

In ceea ce priveşte presa, hotărîtoare este poziţia ziarului 
„Times" .  N-a ·fost ziar care să ceară mai vehement instituirea 
comisiei Roebuck atîta timp cît această comisie, pe de o parte, 
ar fi putut provoca o schimbare a miniştrilor şi, pe de altă 

arte, ar fi servit ca supapă pentru pasiunile publicului I Dar, 
din clipa în care Roebuck a mers mai departe şi, sprijinindu-se 
1e rezultatele lucrărilor comisiei sale, a început să-i amenin�e 
pe toţi membrii guvenului de coaliţie cu un vot de blam din 
partea parlamentului, nici un ziar n-a păstrat o tăcere mormîn
tală mai îndărătnică decît „Times" .  Moţiunea lui Roebuck nu 
există pentru „Times" ; incidentul de ieri din parlament în le
gătură cu „Call " -ul nu-l priveşte, de mitingurile de la Birmin
gham, Sheffield etc. nu se pomeneşte în coloanele lui. E drept 
că Roebuck însuşi nu este un Brutus ; pe de o parte, el a văzut 
cu cită zgîrcenie l-au răsplătit whigii pentru serviciile aduse 
de el ani de-a rîndul, iar pe de altă parte îndărătul lui se află 
cei care l-au ales. El este reprezentantul unei circumscripţii 
electorale cu un număr mare de alegători, pe care trebuie să-i 
plătească printr-o atitudine populară deoarece nu-i poate plăti 
cu bani peşin. In sfîrşit, rolul de Warwick modern, de „făcă
tor" parlamentar „de regi " nu poate să nu-i fie pe plac acestui 
avocat ambiţios, dar care pînă acum nu a înregistrat prea 
multe succese. Ca opoziţie, toryi, fireşte, nu pot lupta împo
triva moţiunii lui Roebuck în acelaşi mod ca whigii. De aceea 

* - opoziţionistă. - Nota trad. 
** - guvernamentală. - Nota trad. 
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ei caută s-o preîntîmpine. In aceasta constă secretul moţiunii 
lui Bulwer de a se da un vot de neîncredere guvernului pe 
baza dezvăluirilor uluitoare ale lordului John Russell cu pri
vire la Conferinta de la Viena. Moţiunea lui Bulwer se menţine 
în întregime 11în limitele schimbării miniştrilor" . Ea scoate 
soarta guvernului din mîinile lui Roebuck. Dacă moţiunea lui 
va fi adoptată, aceasta va însemna că toryi i-au răsturnat pe 
whigi, şi o dată ce toryi ar fi învestiţi cu puterea guverna
mentală, tradiţionala lor „mărinimie" nu-i va lăsa să profite 
de victorie şi să-l sprijine mai departe pe Roebuck. Dar vicle
nia torylor îi dă, totodată, lui Palmerston posibilitatea să re
curgă la vechile trucuri parlamentare. Demisia lui Russell -
de bunăvoie sau silită - parează moţiunea lui Bulwer, aşa 
cum Bulwer a parat moţiunea lui Roebuck. Demisia lui Russell 
ar fi dus în mod inevitabil la căderea guvernului Palmerston 
dacă ea n-ar fi avut loc chiar la sfîrşitul sesiunii. Acum însă, 
dimpotrivă, poate prelungi existenţa guvernului. Dacă aşa stau 
lucrurile, înseamnă că pînă la Palmerston nici un ministru en
glez n-a folosit cu atîta abilitate şi succes indignarea poporu
lui pentru a se impune partidelor din parlament şi n-a folosit 
măruntele interese, fracţiuni şi formalităţi parlamentare pen
tru a se impune poporului. El seamănă cu acel moşneag fer
mecat de care Sindbad-marinarul nu s-a mai putut descotorosi 
în nici un chip după ce i-a permis să i se cocoaţe pe umeri. 

Scris de K. Marx la 1 1  iulie 1855 

Publicat in „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 323 din 14 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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* Din viaţa parlamentară : 
Moţiunea lui Bulwer, problema irlandeză 

Londra, 13 iulie. Celor neiiiţiaţi în itainele jurisprudenţei 
le este greu să înţeleagă cum se face că în cele mai simple 
procese se ivesc pe neaşteptate probleme de drept care nu 
derivă din natura respectivului proces, ci din normele şi for
mulele procedurii judiciare. Priceperea de a opera cu aceste 
formule de drept îl creează pe avocat, după cum priceperea 
de a oficia ceremoniile bisericeşti îl creează pe brahman. Ca 
şi în procesul de dezvoltare a religiei, şi în procesul de dez
voltare a dreptului forma devine conţinut. Dar rolul pe care-l 
are în tribunale procedura îl au în corpurile legiuitoare ordi
nea de zi şi regulamentul. Istoria legislaţiei agrare dovedeşte 
că vechii oligarhi romani, inventatorii de chiţibuşuri în pro
cedura judiciară, au fost primii care au introdus chiţibuşurile 
şi în procedura legislativă. Dar şi într-o direcţie şi în cealaltă, 
Anglia i-a întrecut. Dificultăţile de ordin tehnic de a înscrie 
o moţiune pe ordinea de zi, diferitele metamorfoze prin care 
trebuie să treacă un bill pentru a deveni lege, regulile care 
permit adversalui unei moţiuni să nu o lase să intre în par
lament şi adversarului unui bill să nu-. lase să iasă in parla
ment, - toate acestea constituie un inepuizabil arsenal de 
chiţibuşerie, şicane şi sforării parlamentare. Totuşi, pînă la 
Palmerston nici un alt ministru englez nu a ştiut să dea '·Ca
merei comunelor într-o asemenea măsură aspectul, tonul şi 
caracterul unei Court of Chancery 202• Unde diplomaţia este 
neputincioasă, el recurge la chiţibuşuri. El reuşeşte să trans
forme de fiecare dată dezbaterile în legătură u o moţiune 
care nu-i este pe plac în dezbateri preliminare asupra zilei 
cînd urmează să aibă loc realmente dezbaterile pe marginea 
moţiunii respective. Aşa s-a întîmplat cu moţiunea lui Milner 
Gibson, aşa s-a întîmplat cu moţiunea lui Layard şi tot aşa 
acum cu moţiunea lui Bulwer. Dată fiind ordinea de zi supra-
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încărcată de la  sfirşitul sesiunii, Bulwer n-a putut găsi pentrn 
prezentarea moţiunii sale decit ziua cind Camera se întru
neşte în calitate de Committee of Supply 203, adică atunci cind 
guvernul cere Camerei comunelor să-i aprobe fonduri bă
neşti. De obicei, ziua de vineri este destinată acestui scop. Fi
reşte, depinde totuşi de guvern cînd să ceară Camerei comu
nelor bani şi, prin urmare, el este acela care hotărăşte cind 
să se întrunească aceasta în calitate de Committee of Supply. 
Palmerston i-a declarat mediat 'lui Bulwer ·că el n-o să facă 
din vinerea aceasta o zi de Supply - cum este expresia teh
nică -, ci o va consacra dezbaterii bill-ului cu privire la so
cietăţile comerciale cu răspundere limitată. Bulwer să-şi caute 
singur „ziua lui". De aceea Disraeli a anunţat în mod oficial 
marţea trecută că joia următoare (ieri) se va adresa Camerei, 
cerind înlăturarea acestor chiţibuşuri. Palmerston i-a luat-o 
înainte. In timpul şedinţei de ieri, el s-a ridicat şi a declarat, 
în risetele generale ale Camerei, că, fireşte, n-a avut intenţia 
să amine dezbaterile pe marginea moţiunii lui Bulwer cu pri
vire la votul de neîncredere şi să împiedice onorata Cameră, 
prin dificultăţi de ordin tehnic, să-şi dea verdictul. Dar, în 
ciuda tuturor eforturilor, este imposibil ca documentele supli
mentare referitoare la Conferinţa de la Viena să fie prezentate 
membrilor Camerei spre examinare pînă mîine, şi atunci cum 
ar putea ei să-şi dea verdictul fără a cunoaşte cuprinsul docu
mentelor respective ? El este gata să rezerve ziua de luni 
pentru discutarea moţiunii lui Bulwer. Disraeli a subliniat că 
„documentele suplimentare" nu au nici o legătură cu moţiunea 
lui Bulwer. Bill-ul cu privire la societăţile comerciale cu răs
pundere limitată este, în felul lui, foarte important. Dar naţiu
nea vrea să ştie, în primul rînd, următoarele : 

„Poartă oare guvernul în mod solidar răspunderea acţiunilor sale, 
sau şi aici este valabil principiul răspunderii limitate 1 Ea vrea să 
cunoască, în primul rînd, condiţiile în care au girat afacerile asociaţii 
firmei din Downing-street•. 

Bulwer a declarat că el este de acord ca dezbaterile să fie 
amînate pe luni. La rîndul său, Russell a încercat zadarnic să 
folosească acest incident pentru a atenua şi denatura sensul 
declaraţiei sale făcute vinerea trecută. Dar, după cum de
monstrează în mod convingător „Times" în numărul de astăzi, 
această a doua ediţie, îmbunătăţită, a venit prea tîrziu. In 
general, de citeva zile, acest ziar face uz de toată arta sa pen
tru a salva guvernul Palmerston pe socoteala lui Russell, fiind 
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fenn sprijinit de naivul „Morning Advertiser", a cărui încre
dere în Palmerston se întăreşte ori de cîte ori acesta se vede 
ameninţat să piardă încrederea parlamentului. Intre timp 
Palmerston a cîştigat cîteva zile pentru o nouă manevră. Cit 
de abil a folosit el fiecare din aceste zile o dovedeşte row *-ul 
irlandez izbucnit ieri în Camera comunelor. 

După cum se ştie, sînt doi ani de cînd se tot plimbă prin 
parlament trei bill-uri care urmează să reglemenze Telaţiile 
dintre proprietarii funciari şi arendaşii din Irlanda. Unul din
tre aceste bill-uri stabileşte compensaţia pe care o poate cere 
arendaşul pentru ameliorările făcute de el solului în cazul 
cînd proprietarul funciar refuză să-i prelungească contractul. 
Pînă acum ameliorările făcute de arendaşii irlandezi (aproape 
tuturor arendaşilor li se arendează pămîntul pe termen de un 
an) au servit doar ca să le dea proprietarilor funciari posibi
litatea de a mări arenda după expirarea contractului de arendă. 
In felul acesta, arendaşul ori pierdea ferma, în cazul cînd re
fuza să reînnoiască contractul în condiţii mai puţin avanta
joase şi, o dată cu ferma, şi capitalul investit pentru amelio
rări, ori era silit să plătească proprietarului funciar procente 
pste renta iniţială pentru ameliorările făcute de el cu capi
talul său. Sprijinirea sus .. mintitelor bill-uri era una dintre 
condiţiile care asigurau guvernului de coaliţie voturile brigă
zii irlandeze. De aceea, în 1854, aceste bill-uri au trecut prin 
Camera comunelor, dar în Camera lorzilor, ca urmare a inter
venţiei făcute din culise de miniştri, ele au fost amînate pentru 
ssiunea UIlătoare (din 1855), apoi modiicate în aşa măsUră, 
încît şi-au pierdut orice sens. In această formă mutilată au 
fost rimise n nou în Cmern comunelor. Aici a fost jertfit 
joia trecută, pe altarul proprietăţii funciare, principalul punct 
al bill-ului cu privire la compensaţii şi, spre mirarea lor, ir
landezii au descoperit, datorită, în parte, voturilor membrilor 
guvernului, în parte, voturilor persoanelor legate nemijlocit 
de guvern, că adversarii lor au obţinut majoritatea. Atacul 
vehement al serjeant **-ului Shee împotriva lui Palmerston 
ameninţa să se transforme într-o riot *** a „cartierului irlan
dez" din parlament, ale cărei urmări în momentul de faţă ar 
fi primejdioase. De aceea, Palmerston, prin intermediul lui 
Sadleir, membru de onoare al guvernului de coaliţie şi inter
mediar ll brigăzii irlandeze, a potrivit lucrurile în aşa fel, 

• - scandalul. - Nota trad. 
„ - serjeant at law - jurist regal, - Nota trad . 

• „ răscoală. - Nota trad. 
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încît după trei zile a fost izitat de o delegaţie formată din 
18 parlamentari irlandezi, care l-au întrebat dacă nu vrea să 
facă uz de influenţa sa pentru ca hotărîrea parlamentului să 
fie anulată şi, printr-o nouă votare, punctul principal să treacă 
prin Cameră. Pentru a-şi asigura voturile irlandezilor în cazul 
unui vot de neîncredere, Palmerston s-a declarat, fireşte, dis
pus să accepte orice. Demascarea înainte de vreme a acestei 
intrigi în Camera comunelor a prilejuit unul dintre acele scan
daluri care caracterizează declinul parlamentului oligarhic. 
Irlandezii dispun de mai bine de 105 voturi. Totodată a reieşit 
că cea mai mare parte dintre ei n-a dat delegaţiei celor 18 
nici u n  fel d e  împuterniciri. I n  general, în perioada d e  criză 
ministerială, Palmerston nu-i mai poate folosi pe irJandezi ca 
pe vremea lui O'Connell. O dată cu destrămarea tuturor ve
chilor fracţiuni parlamentare, şi „cartierul irlandezu din parla
ment s-a scindat, s•a fărîmiţat. In orice caz, acest incident 
arată felul în care foloseşte Palmerston răgazul obţinut pentru 
a prelucra diferitele clici. Paralel cu aceasta, el aşteaptă o 
ştire cît de cît favorabilă de pe teatrul de acţiuni militare, un 
eveniment cît de mic pe care să-l poată folosi, dacă nu din 
punct de vedere militar, cel puţin din punct de vedere parla
mentar. Telegraful submarin a smuls conducerea războiului 
din mîinile generalilor, lăsînd-o la cheremul capriciilor astro
logice de diletant ale lui Bonaparte şi al intrigilor parlamen
tare-diplomatice. De aici, caracterul inexplicabil şi fără prece
dent al celei de-a doua campanii din Crimeea. 

Scris de K. Marx la 13 iulie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 325 din 16 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Demisia lui Russell. - Evenimentele din Crimeea 204 

Londra, 1 4  iulie. In penultima noastră corespondenţă * am 
vorbit despre demisia lordului John Russell, de bunăvoie sau 
silită, ca despre un fait accompli **. El şi-a dat-o ieri după
amiază, şi trebuie spus că este o demisie sintetică, de bună
voie şi silită în acelaşi timp. Realitatea e că Palmerston i-a 
minat pe cei mai ahtiaţi vînători de posturi dintre whigi, sub 
conducerea lui Bouverie, la o răscoală în genunchi. Ei au de
clarat că, dacă Russell nu-şi va da demisia, vor fi siliţi să vo
teze pentru moţiunea lui Bulwer. Orice împotrivire era inutilă. 
Perfida gloată a whigilor nu s-a mulţumit cu o asemenea is
pravă, ci a început să strîngă pe culoarele Camerei comunelor 
semnături pe o petiţie către Palmerston în care acesta era ru
gat s-o convingă pe regină să primească demisia lui Russell 
deja prezentată. Aceste manevre josnice îi pot da în orice caz 
lui Russell satisfacţia că a creat un partid după chipul şi ase
mănarea lui. 

Demisia unui om care, după cum spune Urquhart, „îşi ţine 
de obicei mîinile la spate pentru a avea o ţinută dreaptă din 
punct de vedere moralu, abia dacă ar influenţa existenţa gu
vernului dacă majoritatea Camerei comunelor nu s-ar agăţa cu 
desperare de orice pretext care i-ar permite să amine ziua 
dizolvării ei. Şi dizolvarea Camerei este inevitabilă în cazul 
cînd s-ar adopta moţiunea lui Bulwer. Dacă, în pofida votului 
de neîncredere, Palmerston va rămîne, el va trebui să dizolve 
Camera ; dacă succesorul lui va fi Derby, el va trebui să facă 
acelaşi lucru. Dar Camera nu prea înclină să se jertfească pe 
altarul patriei. 

Sir George Grey a instituit o comisie pentru cercetared 
brutalităţilor cose de poliţie. Ea este fomată din judecă-

* Vezi volumul de faţă, pag. 382. - Nota r. 
** - fapt împlinit. - Nota trad. 
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tori de la Londra, Liverpool şi Manchester şi-şi va începe acti
vitatea marţea viitoare. 

Dacă în comerţ timpul înseamnă bani, în război timpul in
seamnă victorie. A lăsa să-ţi scape momentul prielnic, a nu 
folosi momentul cînd poţi arunca asupra duşmanului forţe 
superioare constituie cea mai mare greşeală în război. Această 
greşeal. este de două ori mai gravă dacă se comite nu în con
diţii de defensivă, cînd urmările ei pot fi reparate, ci în con
diţii de ofensivă, de invadare a teritoriului inamicului, cînd 
ea poate atrage după sine pieirea întregii armate. Acestea sînt 
lucruri arhicunoscute, pe care orice sublocotenent le considerd 
ca cev. de la sine înţeles. Totuşi, nici o altă regulă de stra
tegie sau de tactică nu este atît de des încălcată, şi se pare că 
generalul Pelissier, acest om al acţiunilor impetuoase, acest 
„Mareşal înainte" al armatei din Crimeea, este chemat să ser
vească drept exmplu viu de neglijare 1curentă a u11ui lucru 
arhicunoscut. 

Drumul la Sevastopol duce prin Inkerman spre Cartierul 
de nord al fortăreţei. Pelissier şi statul său major ştiu aceasta 
mai bine decît oricine. Dar pentru a cuceri Cartierul de nord, 
armata aliaţilor trebuie să desfăşoare acţiuni de cîmp cu 
principalele ei forţe, să-i bată pe ruşi, să împresoare Cartierul 
de nord şi să trimită un detaşament care să ţină la distanţă 
armata rusă de cîmp. Momentul prielnic pentru o asemenea 
acţiune l-a constituit sosirea corpului sard şi a turcilor de smb 
comanda lui Omer-paşa. Aliaţii erau atunci mult mai puternici 
decît ruşii. Dar ei n-au făcut nimic în acest sens. S-au între
prins expediţii la Kerci şi în Marea de Azov şi s-au făcut o 
serie de încercări de a [ua cu asaU SeviasbopolJl. Acţiunile de 
cîmp s-au redus la acţiuni de recunoaştere şi la extindered 
teritoriului taberei pînă la intrarea în valea Baidarului. Acum, 
în sfîrşit, iese la iveală aşa-zisa cauză a acestei inactivităţi : 
lipsa de mijloace de transport, şi, de aceea, după o campanie 
de 15  luni, aliaţii sînt tot atît de legaţi de mare, de Kamîş şi 
Balaklava ca şi mai înainte I E într-adevăr ceva uluitor. Cri
meea nu este o insulă pustie pe undeva la polul sud. Ea este 
un ţinut în care se prea poate ca alimentele să se fi epuizat, 
dar care poate furniza întotdeauna o mare cantitate de furaje, 
vite de tracţiune şi căruţe, numai să existe abilitatea şi în
drăzneala de a le lua. Mişcările timide şi lente, înainte şi 
înapoi, pe o distanţă de cîteva mile engleze în preajma rîului 
Cernaia nu sînt, desigur, mijlocul cel mai indicat pentru a le 
obţine. Dar, chiar dacă am face cu totul abstracţie de cămilele, 
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caii şi harabalele din Crimeea, pe ţărmul european şi asiatic 
al Mării Negre există destule mijloace de transport care pot 
fi aduse cu vapoarele în decurs de două zile. De ce nu sînt 
rechiziţionate pentru nevoile aliaţilor? Doar ruşii le-au dat, 
de fapt, suficiente exemple de felul cum trebuie procedat. 
Ruşii au adus în Crimeea corpurile de armată 3, 4 şi 5 şi dife
rite divizii de rezervă în acelaşi timp cînd aliaţii nu mai aveau 
nici o speranţă de a aduce provizii de la Balaklava în tran
şee. Trupele au fost transportate în parte cu căruţele prin 
stepă, şi se pare că lipsa de alimente s-a făcut foarte resimţit.. 
Nici nu-i de mirare, deoarece pe o rază de 200 de verste în 
jurul Perekopului regiunea este foarte puţin populată. Cu 
toate acestea au fost rechiziţionate mijloace de transport din 
guberniile mai îndepărtate, şi este fără doar şi poate mult mai 
greu pentru ruşi să aducă în Crimeea căruţe de la Ekaterino
slav, Poltava, Harkov etc. decît pentru aliaţi să-şi procure 
mijloace de transport din Anatolia şi Rumelia. In orice caz, 
sub pretextul lipsei de mijloace de transport a fost scăpat mo
mentul cînd cuceTirea Crimeii pînă la Simferopol era posibil.. 
Acum situaţia s-a schimbat. Ruşii au format între Odesa şi 
Herson o armată de rezervă pentru Crimeea. Putem aprecia 
efectivul acestei armate numai după trupele luate din armata 
de vest ; ele se compun din întreg corpul 2 şi din două diviz�i 
de grenadieri. Aceasta reprezintă în total 5 divizii de infan
terie (82 de batalioane), 1 divizie de cavalerie (32 de esca
droane) şi 80 de piese de artilerie. Mai trebuie adăugate 
rezervele de infanterie şi cavalerie. Astfel, dacă se scad pier
derile suferite în timpul marşului, efectivul armatei concen
trate între Odesa şi Perekop pentru a fi trimisă în Crimeea 
poate fi evaluat aproximativ la 70 000-80 OOO de oameni. E 
posibil că în momentul de faţă avangărzile coloanelor ei să 
şi fi ajuns dincolo de Perekop, şi pe la sfîrşitul lunii iulie acest 
lucru să devină evident pentru aliaţi. 

Ce vor putea opune aliaţii acestor întăriri ? Holera şi fri
gurile fac tot atîtea ravagii în rîndurile lor, ca şi diferitele 
Îllcercări de aslt. Intăririle britaice sosesc anevoie - foarte 
puţine regimente au fost realmente îmbarcate. Plecarea a 
13 OOO de oameni, pe care am anunţat-o de curînd, se dove
deşte a fi un bluf ministerial. La rîndul lui, guvernul francez 
declară că nu intenţionează să trimită divizii proaspete, ci 
dot1r detaşamente din unităţile de rezervă care să înlocuiască 
pierderile suferite pe teatrul de acţiuni militare. Dacă aceste 
întăriri vor sosi la timp, abia dacă vor reuşi să ridice efecti-

27 - Ma:-?ngels - Opere voi. 11 
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vul armatei aliaţilor la cifra avută în iunie, adică 200 OOO de 
oameni, inclusiv turcii şi sarzii. Dar mai curînd este de pre
supus 1că efectivul armatei nu va fi mai mare de 180 OOO de 
oameni, în timp ce la începutul lunii august ruşii vor opune 
aliaţilor o armată de cel puţin 200 OOO de oameni, dispunînd 
de poziţii bune, de tot spatele frontului şi fiind stăpîni pe Car
tierul de sud al Sevastopolului, care le serveşte drept cap de 
pod. Dacă în aceste condiţii armata aliată va fi din nou îm
pinsă pe platoul îngust de dincolo de Cernaia, acest platou 
înţesat cu un număr atît de mare de oameni se va transforma 
în mod inevitabil într-un cimitir. 

Dar încă nu e prea tîrziu pentru a porni campania. E drept 
că momentul cel mai propice a fost scăpat, totuşi chiar şi acum 
o înaintare fodrăzneaţă ar putea asigura armatei aliaţilor un 
cîmp mai larg de acţiune. Se pare însă că aliaţii nu au de 
gînd să folosească această posibilitate. 

In sfîrşit, pentru justificarea lui Pelissier trebuie menţionat 
că atît la Londra cît şi la Paris opinia publică caută şi găseşte 
cauza întregii isere * a celei de-a doua campanii din Crimeea 
în amestecul lui Ludovic Bonaparte, acest general de la 
distanţă. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 14 iulie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în „Neue Oder-Zeitung• nr. 327 
din 17 iulie 1 855 şi în ziarul 
„New York Daily Tribune" 
nr. 4 452 din 27 iulie 1855 
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Karl Marx 

Demisia lui Russell 

Londra, 1 7  iulie. Demisia lui Russell, de bunăvoie sau 
silită, parează moţiunea lui Bulwer, aşa cum Bulwer a parat 
moţiunea lui Roebuck. Această părere emisă de noi în cores
pondenţa din 1 1  iulie * a fost pe deplin confirmată în şedinţa 
de ieri a Camerei comunelor. Un vechi aforism whig spune 
că „partidele sînt aidoma melcilor, la care capul este pus în 
mişcare de coadă" . Actualul guven whig aminteşte mai curînd 
de nişte polipi : se pare că-i prieşte amputarea. El supra
vieţuieşte pierderii membrelor sale, a capului sau a oricărei 
alte părţi, numai a cozii nu. Russell n-a fost, e drept, capul 
guvernului, dar a fost capul partidului, care formează gu
vernul şi pe care acest guvern îl reprezintă. Bouverie, vice
preşedintele lui Board of Trade **, reprezintă coada polipului 
whig. El a descoperit că trebuie decapitat capul whig pentru 
a menţine în viaţă corpul whig şi a adus această descoperire 
la cunoştinţa lui Palmerston în numele şi din însărcinarea 
cozii whige. Russell şi-a mărturisit ieri „dispreţul" pentru 
această coadă. Disraeli l-a sîcîit pe Bouverie cu „fiziologia 
prieteniei" 1şi cu descrierea naturii diferitelor specii în care 
se împarte genul cunoscut sub numele de „prieten °. In sfîrşit, 
încercarea lui Bouverie de a se justifica invocînd că el şi 
coada l-ar fi îndepărtat pe Russell pentru a-l salva desăvîr
şeşte tabloul de gen al acestui partid de carierişti. 

In timp ce capul firesc al partidului whig a fost astfel 
amputat, capul uzurpator, lordul Palmerston, s-a fixat şi mai 
solid pe trunchi. După căderea lui Aberdeen şi Newcastle, 
Palmerston s-a folosit de Gladstone, Graham şi Herbert pen
tru a intra în posesiunea moştenirii guvernului de coaliţie. 

• Vezi volumul de faţă, pag. 382. - N&ta red. 
•• - ministerul comerţului. - Nota trad. 
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După ieşirea lui Gladstone, Graham şi Herbert din guvern, 
Palmerston l-a folosit pe lordul John Russell pentru a forma 
un guvern pur whig. !n cele din urmă el a folosit coada whigă 
pentru a se debarasa în mod abil de lordul Russell şi a ajunge 
astfel dictator în guvern. Fiecare din aceste metamorfoze a 
fost o etapă în calea spre formarea unui guvern pur Palmer
ston. Chiar din declaraţiile lui Russell aflăm că în repetate 
rînduri el i-a prezentat lui Palmerston demisia, dar acesta l-a 
convins de fiecare dată să şi-o retragă. !n acelaşi fel a con
vins Palmerston guvernul Aberdeen să se opună prin toate 
mijloacele Comisiei de anchetă Roebuck. Şi într-un caz şi 
într-altul el a avut acelaşi succes şi a urmărit acelaşi scop. 

Moţiunea lui Bulwer era atît de strîns legată de persoana 
lui Russell, încît a căzut de la sine de îndată ce corpus de
licti *, Russell, a dispărut din guvern. Aceasta l-a silit pe 
Bulwer să declare că-şi retrage moţiunea. Tot;;i n-a putut să 
reziste tentaţiei de a rosti discursul care trebuia să argumen
teze moţiunea sa, uitînd că moţiunea pe care o argumenta în 
discursul său nu mai există. Palmerston a exploatat această 
situaţie penibilă. De îndată ce s-a aflat că lupta nu va mai 
avea loc, şi-a luat aere de gladiator. El a devenit insolent, 
gălăgios şi grandilocvent; Disraeli însă i-a tras o asemenea 
săpuneală, încît chiar acest comediant desăvîrşit, judecînd 
după expresia feţii lui, nu şi-a mai putut păstra calmul şi 
cinismul lui obişnuit. Ca mai importantă declaraţie din răs
punsul lui Disraeli a fost următoarea : 

„Ştiu că părerile cu care lordul Russell s-a întors de la Viena au 
fost primite favorabil nu numai de majoritatea, dar chiar de toţi colegii 
lui, şi că numai împrejurări neprevăzute de ei au împiedicat adoptarea 
cordială şi unanimă a planului nobilului lord. Fac această declaraţie 
avînd temeiuri suficiente. Am aceeaşi certitudine ca acum şase săptă
mîni, cînd am vorbit de declaraţiile echivoce şi de atitudinea nehotărîtă 
a guvernului ; evenimentele care au urmat au confirmat justeţea afir
maţiilor mele. Sînt încredinţat că încă înainte de încheierea prezentei 
sesiuni a parlamentului, Camera va fi în posesiunea dovezilor acestor 
afirmaţW, 

„Imprejurările" la care a făcut aluzie Disraeli erau, după 
cum s-a lămurit în cursul discursului său, „piedicile puse în 
cale de francezi". Disraeli lasă să se înţeleagă că corespon
denţa lui Clarendon, pusă la dispoziţia parlamentului, este în 
contradicţie cu instrucţiunile secrete ale guvernului. El şi-a 
încheiat discursul cu următoarele cuvinte : 

* - corpul delict. - Nota !rad. 
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„Ţara crede că principalul rău constă în conducerea proastă a tre
burilor noastre. Apare un document străin" (circulara lui Buol) ; „agitaţia 
în rîndurile poporului creşte, el gîndeşte, discută, reprezentanţii lui 
interpelează în Cameră. Şi ce se întîmplă ? Cel mai de seamă dintre 
bărbaţii voştri de stat nu cutează să pornească o polemică cu cei care 
fac asemenea interpelări. El dispare în mod misterios. Cine cutează însă 
să ponească această polemică ? Primul ministru al maiestăţii-sale. Mi
nistrul a folosit astă-seară în Cameră un ton şi expresii incompatibile cu 
poziţia lui şi de nimic provoc�te, care m-au convins că, dacă onoarea şi 
interesele ţării vor rămîne şi de acum înainte în mîinile lui, se va 
ajunge pînă acolo incit onoarea va fi terfelită şi interesele trădate#. 

Roebuck l-a întrecut pe Disraeli în violenţa expresiilor : 
„Vreau să ştiu cine sînt acum trădătorii din guvern ?a Mai 
întîi au fost Aberdeen şi Newcastle. Apoi Graham, Gladstone 
şi Herbert. Pe urmă Russell. Cine e sequens * ? 

Intre timp poziţia omului care înainte a condus în secret 
coaliţia, iar acum conduce în mod oficial guvernul s-a conso
lidat simţitor. Dacă pînă la încheierea sesiunii s-ar mai ivi 
un prilej pentru un vot de neîncredere - ceea ce este puţin 
probabil -, l va dizilva parlamentul. In orice cz, el mi re 
la dispoziţie şase luni pentru a conduce cu puteri depline 
politica externă a Angliei ; nu-l vor tulbura nici gălăgia şi 
nici pseudoîncăierările din Camera comunelor. 

Scris de K. Marx la 17 iulie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung# 
nr. 333 din 20 iulie 1 855 

* - următorul. - Nota trad. 
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Karl Marx 

Din viaţa parlamentară 

Londra, 1 8  iulie. După furtunoasa, zgomotoasa şi animata 
şedinţă a Camerei comunelor din seara zilei de 1 6  iulie au 
urmat inevitabil o moleşeală, o sleire şi o epuizare generală. 
Guvernul, iniţiat în tainele patologiei parlamentare, a contat 
pe această stare de spirit pentru a împiedica votarea moţiunii 
lui Roebuck, şi nu numai votarea, ci chiar şi dezbaterile pe 
marginea ei. Deşi pe la miezul nopţii, cu puţin înainte de 
închiderea şedinţ:ei, în Cameră s-a lăsat pentru o clipă o 
tăcere care parcă îi invita pe miniştri să dea lămuriri şi deşi 
din toate părţile se auzeau voci care, în repetate rînduri, le-au 
cerut acelaşi lucru, nici un membru al guvernului n-a luat 
cuvîntul. Guvernul s-a încăpăţinat să păstreze o tăcere stoică, 
lăsînd în seama reprezentanţilor marchizului Exeter, repre
zentantului lordului Ward, şi a altor asemenea locţiitori ai pai
rilor în rîndurile membrilor Camerei comunelor să cufunde 
respectabila Cameră în mîlul nesfîrşitei plictiseli, pe care 
Dante, în ,,Infernul" său, îl zugrăveşte ca pe o reşedinţă 
veşnică a indolenţilor 205• La moţiunea lui Roebuck au fost 
prezentate două amendamente, amendamentul generalului 
Peel şi cel al colonelului Adair, ambele exprimînd punctul de 
vedere al unor militari, ambele reducîndu-se la manevre de 
învăluire. Amendamentul lui Peel cere Camerei să voteze 
„problema preliminară" 206, adică să nu se pronunţe nici pro, 
nici contra moţiunii principale, evitînd orice răspuns la între
barea lui Roebuck. Colonelul Adair cere să se aprobe „poli
tica care a dus la expediţia de la Sevastopol" şi „să se perse
vereze în această politică". El contracara, aşadar, moţiunea 
lui Roebuck, care condamna proasta conducere a expediţiei 
din Crimeea, elogiind începutul bun al acestei expediţii. 
Guvernul s-a abţinut să facă vreo declaraţie prin care să-şi 
însuşească unul din amendamente. Se părea că vrea să simtă 
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pulsul Camerei înainte de a se ascunde, fie cu generalul Peel 
îndărătul unei întrebări fără răspuns, fie cu colonelul Adair 
îndărătul unui răspuns fără întrebare. In sfîrşit, ai fi zis că 
Camera s-a cufundat în somnolenţa pe care Palmerston abia 
o aştepta. El a trimis atunci la tribună pe membrul cel mai 
neînsemnat al guvernului, sir Charles Wood, care a declarat 
că amendamentul lui Peel exprimă punctul de vedere al gu
vernului. Apoi Palmerston, susţinut de strigătele : „la vot I 
la vot ! " , venite din băncile simpatizanţilor săi, a luat cuvîn
tul şi şi-a exprimat „speranţa că Camera va lua imediat o 
hotărîre" . El credea că a reuşit „să-l strivească" pe Roebuck 
şi chiar să-l lipsească de cinstea de a fi iniţiatorul unor „mari 
dezbateri", al unui turnir parlamentar. Dar nu numai Disraeli 
s-a opus votării. Cu seriozitatea gravă care-l caracterizează, 
a luat cuvîntul Bright : 

„După cit se vede, guvernul a vrut să escamoteze problema de pe 
ordinea de zi şi de aceea s-a abţinut de la orice declaraţie pînă la 
miezul nopţii. Dintre toate problemele care au fost supuse pînă acum 
spre discutare Camerei, aceasta este cea mai importantă. Dacă dezba
terile s-ar prelungi o săptămînă întreagă, ţara n-ar avea decît de 
ciştigat•. 

onstrîns astiel să accepte amînarea dezbaterilor, Palmers
ton a <trebuit să renunţe a plil său de campanie iniţial. 
El a suferit o înfrîngere. 

Discursul lui Roebuck are marele merit de a fi fost scurt. 
El şi-a argumentat sentinţa simplu şi limpede, nu ca un avo
cat, ci ca un judecător ; aşa se şi cuvenea să procedeze ca 
preşedinte al Comisiei de anchetă. Este evident că el a avut 
de înfruntat aceleaşi dificultăţi care au împiedicat flota 
aliaţilor să ancoreze în portul Sevastopol - corăbiile scufun
date, alde Aberdeen, Herbert, Gladstone, Graham etc. Numai 
înlăturîndu-i putea l să ajungă �a Palmerston şi la ceilalţi 
membri supravieţuitori ai guvernului de coaliţie. Ei îi barau 
drumul spre actualul guvern. Roebuck a căutat să-i înlăture 
cu ajutorul complimentelor, declarînd că atît Newcastle şi 
Herbert cit şi Graham trebuie lăudaţi pentru zelul lor în 
serviciu. In ceea ce priveşte greşelile comise dintr-o cunoaş
tere insuficientă a problemei, ei le-au ispăşit deja prin alun
garea lor din Downing-street. Acum este cazul să urmeze la 
rînd păcătoşii încă nepedepsiţi. La aceasta se şi reduce pro
priu-zis moţiunea sa. El l-a atacat în mod special pe Palmer
ston nu numai ca pe unul din acuzaţi, ci mai ales ca pe cel 
ce conducea miliţia. Pentru ca moţiunea sa să nu depăşească 
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limitele parlamentare tradiţionale, Roebuck i-a tăiat ascuţi
şul. Argumentele aduse de apărătorii guvernului erau atît de 
inconsistente, încît forma monotonă în care au fost prezen
tate a avut de-a dreptul un efect binefăcător. Depoziţiile 
martorilor sînt incomplete, strigau unii. Ne ameninţaţi cu 
ostracizarea, strigiu alţii. Problema este de domeniul trecu
tului, a spus iordul Cecil. N-ar fi tîrziu să fie condamnat şi 
sir R. Peel. Toţi membrii guvernului răspund pentru toate 
acţiunile guvernului în ansamblu, dar fiecare în parte nu 
răpunde pentru nimic, spunea „liberalul" Phillimore. Peri
clitaţi alianţa cu Franţa, vreţi să-l judecaţi pe împăratul 
francezilor, declara Lowe (de la „Times" ) şi, după el, sir 
James Graham. Graham, ca om cu conştiinţa curată, a de
clarat chiar că el este nemulţumit cu amendamentul de „sim
plă negare n prezentat de generalul Peel. El insistă pentru un 
verdict al Cailerei : „vinovat" sau „nevinovat " ,  pe el nu-l 
satisface formula „Not proven" (nedovedit), în baza căreia 
tribunalele scoţiene refuză să dea curs proceselor penale 
îndoielnice. Nu cumva vreţi să reînviaţi învechita formulă 
neparlamentară „punere sub acuzare " (impeachment 267) ? De 
toate sînt vinovate presa, opinia publică. Ele i-au silit pe 
miniştri să pornească expediţia într-un moment nefavorabil 
şi cu mijloace insuficiente. Dacă condamnaţi guvernul, tre
buie să condamnaţi şi Camera comunelor, care l-a susţinut ! 
Şi, în sfîrşit, apologia lui sir Charles Wood : dacă Roebuck 
îi justifică pînă şi pe Newcastle, Herbert şi Graham, cum ne 
poate acuza pe noi ? N-am fost nimic şi nu răspundem pen
tru nimic. Aşa a vorbit Wood, „pătruns de conştiinţa pro
priei sale nimicnicW . 

Scris de K. Marx la 18 iulie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 335 din 21 iulie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Friedrich Engels 

Perspectivele războiului 

Potrivit ultimelor comunicate, în acţiunile militare din 
Crimeea a intervenit o perioadă de acalmie. Nu s-au mai 
făcut nici un fel de încercări de asalt, tunurile aproape că 
au amuţit. Dacă n-ar fi fost permanentele schimburi de 
focuri între cele două linii de fortificaţii, dacă aliaţii, să
pînd şi minînd, nu s-ar fi apropiat tot mai mult de gorganul 
Malahov, dacă ruşii n-ar fi în:reprins din cîd în cînd 
incursiuni, s-ar fi putut crede că ostilităţile au încetat cu 
desăvîrşire. Dar aceasta nu este decît liniştea dinaintea fur
tunii, şi acum probabil că furtuna s-a şi dezlănţuit. Există 
toate temeiurile să presupunem că la Sevapstopol a avut loc 
o luptă, o încăierare mai cumplită decît cea de la Inkerman, 
cea de pe Mamelon sau decît asaltul de la 1 8  iunie. 

De fapt, luna august trebuie să hotărască într-o anumită 
măsură rezultatul campaniei. Pînă atunci cea mai mare parte, 
dacă nu toate întăririle ruşilor, vor ajunge la destinaţie, în 
timp ce rîndurile aliaţilor vor fi fără doar şi poate rărite 
de pe urma bolilor. Singurul lucru pe care-l vor putea face 
va fi să-şi păstreze poziţiile pe platoul de la Chersones. Pînă 
şi presa engleză a renunţat acum la ideea cuceririi în cursul 
acestui an a Cartierului de sud al Sevastopolului. Aliaţii nu 
mai pot spera să distrugă Sevastopolul decît pe părţi, şi, dacă 
vor acţiona cu aceeaşi încetineală ca şi pînă acum, asediul 
ameninţă să dureze cit asediul Troiei. Nu există temeiuri să 
se spere că ei îşi vor îndeplini misiunea într-un ritm acce
lerat, întrucît sîntem informaţi, aproape oficial, că sistemul 
vicios de pînă acum va i păstrat cu încăpăţinare şi pe viitor. 
Corespondentul din Crimeea al ziarului parizian „Constitu
tion1el" , persoană care ocupă un post înalt în armata fran
ceză - se pare că este vorba de generalul Regnault de St. 
Jean d'Angely, comandant l grzii -, a declarat că zadanic 
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face publicul tot felul de presupuneri cu pnvire la acţiunile 
militare şi la eventuala încercuire a Cartierului de nord al 
Sevastopolului. In actualele condiţii, spune el, acest lucru nu 
poate fi înfăptuit fără a ridica asediul şi a ceda ruşilor jn
tregul platou ; de aceea s-a hotărît să se supună uUi bom
bardament puternic poziţiile deja atacate, distrugîndu-le 
complet. Trebuie menţionat că ştirile cuprinse în această co
respondenţă sînt demne de crezare, întrucît există toate 
motivele să credem că împăratul francezilor nu numai că 
sancţionează, dar chiar revizuieşte, înainte de a fi publicată, 
orice ştire provenită din această sursă ; şi să nu uităm că 
Regnault este unul dintre favoriţii lui. 

Nu este greu de prevăzut unde vor duce toate acestea. 
Armata rusă de la Sevastopol şi din jurul acestui oraş este 
compusă acum din corpurile 3 şi 4, două divizii din corpul 5 
şi o divizie din corpul 6, precum şi din infanteria marină, 
marinari, trupe locale, cazaci şi cavalerie, ceea ce reprezintă 
o armată de 1 80 de batalioane, sau 90 OOO de infanterişti şi 
30 OOO de artilerişti şi cavalerişti, în afară de aproximativ 
40 OOO de bolnavi şi răniţi. Chiar şi ziarul francez „Moniteur " 
evaluează forţele de luptă ale ruşilor la 1 1 0 OOO de oameni. 
In plus, corpul 2 în întregime (50 de batalioane, 32 de esca
droane, 96 de tunuri) şi două di vizii de grenadieri împreună 
cu o divizie de cavalerie (24 de batalioane, 32 de escadroane, 
12 de tunuri) se află în drum spre Sevastopol sau au şi ajuns 
acolo. Ele reprezintă o forţă de luptă suplimentară de 55 OOO 
de infanterişti, 1 0  OOO de cavalerişti şi cazaci şi 5 OOO de arti
lerişti. Prin urmare, în viitorul apropiat, ruşii vor avea con
centrată o armată de cel puţin 1 75 OOO de oameni, adică mult 
mai mare decît armata care le-a rămas aliaţilor după pierde
rile suferite recent în lupte şi de pe urma bolilor. Cu ase
menea forţe, ruşii îşi vor putea menţine în orice caz poziţiile, 
cu atît mai mult cu cît au posibilitate să-şi înlocuiască în 
permanenţă trupele epuizate ale garnizoanei cu forţe proas
pete. Acesta este, fără îndoială, lucrul cel mai puţin grav la 
care ne putem aştepta de la ei. 

Aliaţii, dimpotrivă, nu se pot aştepta să primească tot 
atîtea întăriri. In prezent ei au 21 de divizii de infanterie 
( 1 2  franceze, 4 engleze, 3 turceşti, 2 piemonteze) , sau aproxi
mativ 1 90 de batalioane, 3 divizii de cavalerie (una franceză, 
una engleză şi una turcă), sau aproximativ 60 de escadroane 
şi un număr corespunzător de tunuri. Dar, întrucît batalioa
nele aliaţilor, şi în special escadroanele, au suferit în timpul 
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campaniei mari pierderi, efectivul total al trupelor lor nu 
depăşeşte 1 1 0 OOO de infanterişti, 7 500 de cavalerişti şi 
20 000-25 OOO * de artilerişti, convoaie şi necombatanţi apţi 
de luptă. Dar, dacă pînă la sosirea întăririlor ruseşti, între 
forţele celor două părţi beligerante exista un echilibru per
fect, o dată cu sosirea lor, balanţa nu se va înclina, evident, 
în favoarea aliaţilor. Toate întăririle aliaţilor sosite sau care 
sînt acum în drum reprezintă detaşamente din unităţile de 
rezervă şi servesc la completarea batalioanelor şi escadroa
nelor care acţionează deja în Crimeea ; şi, dacă este să dăm 
crezare ştirilor apărute în presă, ele sînt neînsemnate. De 
altfel se spune că trei divizii se află în drum spre Marsilia 
şi Toulon, unde stau gata pregătite vapoarele necesare, iar 
în Anglia regimentele care urmează să plece în Crimeea au 
primit ordin să fie gata de îmbarcare. Ele reprezintă aproxi
mativ o divizie de infanterie şi una de cavalerie. Astfel, în 
cursul lunilor august şi septembrie vor sosi, treptat, în Cri
meea aproximativ 33 OOO de infanterişti şi, poate, 2 500 de 
cavalerişti şi artilerişti, aceasta depinde însă în mare măsură 
de repeziciunea cu care vor fi trimişi. In orice caz, aliaţii 
vor continua să fie în inferioritate numerică faţă de ruşi şi 
s-ar putea să se pomenească din nou blocaţi pe platoul unde 
au avut atîta de suferit iarna trecută. Este greu de spus dacă 
de astă dată ruşii vor reuşi să-i scoată pe aliaţi din acest 
loc Întărit. Singurul lucru la care pot spera aliaţii, în cazul 
că nu vor primi întăriri masive, este să se menţină pe po
ziţiile ocupate. Astfel războiul promite să se reducă la n 
şir de ciocniri infructuoase şi sîngeroase, în care ambele 
părţi vor trimite zi de zi trupe proaspete pentru lupte corp 
la cop cu inamicul cînd pe meterezele oraşului sau pe pa
rapetele tranşeelor, cînd pe înălţimile stîncoase din preajma 
Inkermanului şi Balaklavei. Este greu de imaginat o situaţie 
în care armate beligerante să verse atîta sînge pentru re
zultate atît de neînsemnate ca acelea care pot fi obţinute în 
acest gen de lupte. 

Există totuşi posibilitatea să se întîmple un eveniment 
hotărîtor. Dacă ruşii vor reuşi să trimită în Crimeea 50 OOO 
de soldaţi, în afară de cei trimişi pînă acum, asigurînd astfel 
a..atei lor o superioritate incontestabilă, aliaţii vor suferi 
o înfrîngere serioasă şi vor fi siliţi să se reîmbarce. Pentru 

* In articolul lui K. Max şi F. Engels „Din viaţa parlamentară. -
De pe teatrul de acţiuni militare• Vezi volumul de faţă, pag. 404) sînt 
date alte cifre : 30 0-35 OOO. - Nota red. 
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a ne da seama de această posibilitate trebuie să -precizam 
efectivul pe care ruşii îl au sub arme pe toată lungimea fron
tierei 1or. Evaluăm armata din Crimeea, inclusiv întăririle 
menţionate mai sus, la aproximativ 1 75 OOO de oameni. In 
Caucaz, unde, în afară de trupele locale şi de cazaci, acţio
nează diviziile a 1 6-a şi a 1 7-a, ruşii trebuie să aibă apro:i
mativ 60 OOO de oameni. In Basarabia se spune că au 60 OOO 
de oameni sub comanda lui Liders ; presupunem că aceste 
trupe sînt formate în primul rînd din batalioane mixte şi din 
rezerve, întrucît se află acolo numai o divizie de infanterie 
din corpul 5, şi nu avem cunoştinţă că s-ar fi trimis acolo 
unităţi din corpul 1 şi 2. In Polonia şi în Volînia probabil 
că au rămas două divizii de gardă şi o divizie de grenadieri, 
trei divizii din corpul 1 şi diferite unităţi de rezervă, în 
total aproximativ 1 60 OOO de oameni. Cea mai mare parte 
din rezerve şi o parte din gardă sînt concentrate în regiunea 
baltică şi dispuse in felul următor : 50 OOO de oameni, sub 
comanda lui Sievers, în guberniile baltice germane ; 30 OOO, 
sub comanda lui Berg, în Finlanda; şi o armată de rezervă 
de 50 OOO, sub comanda 1lui Ridiger, la Petersburg şi în îm

prejurimi ; în total, aproximativ 585 OOO de oameni. Restul 
forţelor ruse, aproximativ 65 OOO de omeni, se află în inte
riorl ţării. Prin urmare, total. foţelor armate ruse se ridică 
la 650 OOO de oameni. Dacă aVm în vedere masivele reru
tări făcute în Rusria, accastlă 1cifră nu pare de loc exagerată. 

Este cit se poate de limpede că acum, la sfîrşitul verii, 
ruşii nu au de ce să se teamă de o debarcare a inamicului pe 
litoralul Mării Baltice ; ar fi deci absolut posibilă o deplasare 
generală a diferitelor detaşamente spre sud, făcîndu-se astfel 
disponibili aproximativ 30 OOO de oameni, care ar putea fi înlo
cuiţi cu unităţi de miliţie sau cu alte trupe din interior. Dacă 
aceşti 30 OOO de oameni ar fi trimişi în Polonia, ei ar face 
disponibile un număr egal de trupe ; şi în momentul în care 
Austria îşi va reduce armata de frontieră pînă la efectivul 
inofensiv de 70 000-80 OOO, ceea ce urmează să se facă foarte 
curînd, din armata rusă din Polonia vor mai putea fi făcuţi 
disponibili încă 30 000-40 OOO de oameni. Astfel s-ar putea 
găsi trupele necesare pentru asemenea întăriri care le-ar răpi 
aliaţilor orice posibilitate de a stăpîni vreodată Crimeea fără 
ajutor străin ; aceste întăriri ar putea sosi pe teatrul de ac
ţiuni militare pe la mijlocul lunii octombrie. Se pune însă în
trebarea dacă guvernul ar putea hrăni o armată atît de mare 
în tim,ul iernii, în special acum, cînd Marea de Azov a fost 
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curăţată de vasele ruseşti. Din lipsă de date suficiente nu 
putem răspunde la această întrebare; dar, dacă aceasta va fi 
cu putinţă şi ruşii vor lua într-adevăr asemenea măsuri, aliaţii 
vor fi nevoiţi să părăsească stîncile din preajma Balaklavei, 
precum şi meterezele Sevastopolului apărate, direct sau indi
rect, de o armată de 250 OOO de oameni. 

Pînă acum Rusia era ameninţată de 300 OOO de austrieci 
în flancul liniei ei de comunicaţii cu Crimeea. De îndată ce 
ea va ieşi din această situaţie grea, aliaţii se vor convinge 
curînd ce forţă au de înfruntat. Ei au scăpat momentul cînd, 
cu ajutorul indirect al Austriei, ar fi putut lua Sevastopolul. 
Acum, cînd Rusia nu mai are de ce să se teamă de Austria şi 
are de-a face numai cu aliaţii, este prea tîziu. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 20 iulie 1 855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 459 din 4 august 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Din viaţa parlamentară. - De pe teatrul de acţiuni 
militare 

Londra, 20 iulie. Dezbaterile în jurul moţiunii lui Roebuck 
nu s-au desfăşurat nici pe departe aşa cum se aştepta guver
nul. Incă ieri dimineaţă el a prezis în ziarele sale semioficiale 
că moţiunea lui Roebuck va fi respinsă cu 5 voturi contra 1 .  
Ieri noapte guvernul s-a socotit fericit cînd a reuşit să treacă 
prin Cameră cu 289 de voturi contra 1 82 hotărîrea cu privire 
la Previous Question *, adică să obţină în general ca Camera 
să nu ia vreo hotărîre în privinţa moţiunii lui Roebuck. 
Aceeaşi Cameră care l-a silit pe Aberdeen să-şi dea demisia, 
deoarece a refuzat să instituie o comisie de anchetă, îl sal
vează pe Palmerston refuzînd să ia vreo hotărîre cu privire la 
concluziile propriei sale comisii. Prorogarea sesiunii parla
mentului înseamnă şi prorogarea guvernului Palmerston pină 
la noua sesiune. Atunci îşi va fi trăit traiul. Asupra şedinţei 
vom mai reveni. 

In momentul de faţă în acţiunile militare din Crimeea a 
intervenit o perioadă de acalmie. Nu s-au mai făcut nici un 
fel de încercări de asalt, tunurile aproape că au amuţit. Dacă 
n-ar fi fost permanentele schimburi de focuri între cele două 
linii de fortificaţii, dacă aliaţii, săpînd şi minînd, nu şi-ar fi 
împins poziţiile tot mai aproape de gorganul Malahov, dacă 
ruşii n-ar fi întreprins din cînd în cînd incursiuni, s-ar fi putut 
crede că ostilităţile au încetat cu desăvîrşire. 

Este liniştea dinaintea furtunii. Peste 2-3 săptămîni va 
începe o luptă, o încăierare mai cumplită decît cea de la 
Ikennan, •cea de pe Mamelon sau decît asal·tul de la 1 8  iunie. 
Luna iugust trebuie să fie într-o anumită măsură hotărîtoare : 
trupele ruseşti care se află acum pe drum vor ajunge pînă 
atunci la destinaţie, în timp ce rîndurile aliaţilor vor fi rărite 

* - chestiunea preliminară. - Nota trad. 
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de pe urma bolilor. Atunci va începe o luptă pe viaţă şi pe 
moarte, şi aliaţii vor avea destul de furcă pentru a păstra 
poziţiile ocupate de ei pe platou. 

Pînă şi presa engleză a renunţat acum la ideea cuceririi 
în cursul acestui an a Cartierului de sud al Sevastopolului. 
Aliaţii nu mai pot spera să distrugă Sevastopolul decît pe 
părţi, şi, dacă vor acţiona cu aceeaşi încetineală ca şi pînă 
acum, asediul ameninţă să dureze cît asediul Troiei. Nu există 
temeiuri să se spere că ei îşi vor îndeplini misiunea într-un 
ritm accelerat, întrucît sîntem informaţi, aproape oficial, că 
sistemul vicios de pînă acum va fi păstrat cu încăpăţînare şi 
pe viitor. Corespondentul din Crimeea al ziarului „Consti
tutionnel " ,  persoană care ocupă un post înalt în armata fran
ceză (se pare că este vorba de generalul Regnault de Saint
J ean d'Angely, comandant al gărzii) , a declarat că zadarnic 
face publicul tot felul de presupuneri cu privire la acţiunile 
militare şi la eventuala încercuire a Cartierului de nord al 
Sevastopolului. In actualele condiţii, spune el, acest lucru nu 
poate fi înfăptuit fără a ridica asediul şi a ceda ruşilor între
gul platou. De aceea s-a hotărît să se supună unui bombar
dament puternic poziţiile deja atacate, distrugîndu-le com
plet. Ştirile din această corespondenţă pot fi considerate ca 
semioficiale, întrucît există toate motivele să credem că 
Bonaparte nu numai că sancţionează, dar chiar revizuieşte, 
înainte de a fi publicată, orice ştire provenită din această 
sursă. Regnault se bucură de deosebita lui favoare ; el a fost 
cel care, ca ministru de război în timpul Adunării naţionale 
legislative, şi-a dat semnătura pentru demiterea lui Chan
garnier. 

Nu este greu de prevăzut unde vor duce toate acestea. 
Armata rusă de la Sevastopol şi din jurul acestui oraş este 
compusă din corpurile 3 şi 4, două divizii din corpul 5 şi o 
divizie din corpul 6, precum şi din infanteria marină, mari
nari, trupe locale, cazaci şi cavalerie, ceea ce reprezintă o 
armată de 1 80 de batalioane, sau 90 OOO de infanterişti şi 
30 OOO de artilerişti şi cavalerişti etc., în afară de aproximtiv 
40 OO> de bolnavi şi răniţi. Chiar şi ziarul francez „Moniteur " 
evaluează forţele de luptă ale ruşilor la 1 10 OOO de oameni. 
In plus, corpul 2 în întregime (50 de batalioane, 32 de esca
droane, 96 de tunuri) şi două divizii de grenadieri împreună 
cu o divizie de cavalerie (24 de batalioane, 32 de escadroane, 
72 de tunuri) se află în drum spre Sevastopol sau au şi ajuns 
acolo. Ele reprezintă o forţă de luptă suplimentară de 55 OOO 
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de infanterişti, 1 0  OOO de cavalerişti şi cazaci şi 5 OOO de arti
lerişti. Prin urmare, în viitorul apropiat, ruşii vor avea con
centrată o armată de cel puţin 175 OOO de oameni, adică mult 
mai mare decît armata care le-a rămas aliaţilor după pierde
rile suferite în ultimele incursiuni şi de pe urma bolilor. 
Ruşii îşi vor putea menţine în orice caz actualele poziţii, şi 
aceasta este cu atît mai mult de aşteptat cu cît ei au posibili
tatea să-şi înlocuiască în permanenţă trupele epuizate ale 
garnizoanei cu forţe proaspete. 

Aliaţii, dimpotrivă, nu se pot aştepta să primească tot 
atîtea întăriri. In prezent ei au 21 de divizii de infanterie 
( 12  franceze, 4 engleze, 3 tuTceşti, 2 piemonteze) , sau apoxi
mativ 190 de fbatalioane, 3 diviziii de aaiaJerie (una franceză, 
una engleză şi una turcă) , sau aproximativ 60 de escadroane şi 
un număr corespunzător de tunuri. Dar, întrucît batalioanele 
aliaţilor, şi în special escadroanele, au suferit în timpul cam
paniei mari pierderi, efectivul total al trupelor lor nu depă
şeşte 1 10 OOO de infanterişti, 7 500 de cavalerişti şi 30 000-
35 OOO de artilerişti, convoaie şi necombatanţi. Dar, dacă pînă 
la sosirea întăririlor ruseşti, între forţele celor două părţi 
beligerante exista un echilibru perfect, o dată cu sosirea lor, 
balanţa nu se va înclina, evident, în favoarea aliaţilor. Toate 
întăririle sosite pînă acum reprezintă detaşamente din uni
tăţile de rezervă şi servesc la completarea batalioanelor şi 
escadroanelor angajate în luptă ; şi, dacă este să dăm crezare 
ştirilor apărute în presă, ele sînt neînsemnate. De altfel, se 
spune că trei divizii se află în drum spre Marsilia şi Toulon, 
unde stau gata pregătite vapoarele necesare pentru transpor
tul lor, iar în Anglia regimentele care urmează să plece în 
Crimeea au primit ordin să fie gata de îmbarcare. Ele repre
zintă aproximativ o divizie de infanterie şi una de cavalerie. 
Astfel, în cursul lunilor august şi septembrie vor sosi, treptat, 
în Crimeea aproximativ 33 OOO de infanterişti şi, poate, 2 500 
de cavalerişti şi artilerişti, aceasta depinde însă întru to.ul 
de repeziciunea cu care se vor îmbarca. In orice caz, aliaţii 
vor continua să fie în inferioritate numerică faţă de ruşi şi 
s-ar putea să se pomenească din nou blocaţi pe platoul unde 
au avut atîta de suferit iarna trecută. 

Este greu de spus dacă de astă dată ruşii vor reuşi să-i 
scoată pe aliaţi din acest loc întărit. Sin:urul lucru la care 
pot spera aliaţii, în cazul că nu vor primi întăriri masive, este 
să se menţină pe poziţiile ocupate. Astfel războiul promite 
să se reducă la un şir de ciocniri pe cît de infructuoase, pe 
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atît de sîngeroase, în care ambele părţi vor trimite zi de zi 
trupe proaspete pentru lupte corp la corp cu inamicul cînd 
pe meterezele oraşului sau pe parapetele tranşeelor, cînd pe 
înălţimile stîncoase din preajma Inkermanului şi Balaklavei. 
După toate probabilităţile, lucrurile se vor desfăşura în acest 
fel. Este greu de imaginat o situaţie în care armate belige
rante să verse atîta sînge pentru rezultate atît de neînsemnate 
ca acelea care pot fi obţinute în acest gen de lupte. Şi toate 
acestea din pricina mediocrităţii comandanţilor supremi ai 
ambelor părţi, din pricina diletantismului neputincios de la 
Paris şi a trădării premeditate de la Londra. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 20 iulie 1 855 

Publicat în ,,Neue Oder-Zeitung• 
nr. 337 din 23 iulie 1855 
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Karl Marx 

Palmerston.  Fiziologia claselor dominante 
din Marea Britanie 

Londra, 23 iulie. In cazul cînd garantarea împrumutului 
turc 208 va întîmpina astă-seară aceeaşi împotrivire ca şi 
vinerea trecută, Palmerston va dizolva imediat Camera co
munelor. Toate împrejurările sînt în favoarea acestui om abil. 
Dizolvarea Camerei din pricina moţiunii lui Bulwer sau di· 
zolvarea Camerei din pricina moţiunii lui Roebuck - ambele 
măsuri erau la fel de riscante. Activitatea diplomatică desfă
şurată la Conferinţa de la Viena, activitatea depusă de orga
nele administrative în timpul campaniei de iarnă erau pro
bleme pe care cu greu parlamentul le putea invoca pentru a 
face apel la alegători. Darămite „garantarea împrumutului 
turc " ! Decorul, ambianţa, motivele se schimbă ca la un semn 
al unei baghete magice. Acum nu parlamentul condamn. 
guvernul pentru trădare şi incapacitate. Acum guvernul acuză 
parlamentul că pune piedici în calea ducerii războiului, că 
periclitează alianţa cu Franţa şi lasă Turcia în voia soartei. 
Guvernul nu mai face apel la ţară ca să-l scape de verdictul 
de condamnare dat de parlament. El face apel la ţară ca 
aceasta să condamne parlamentul. Intr-adevăr, clauzele îm
prumutului sînt în aşa fel formulate, încît Turcia nu primeşte 
nemijlocit banii, ci este pusă, în condiţiile cele mai nedemne 
pentru o ţară, sub o tutelă potrivit căreia suma care i-a fost 
acordată, chipurile, ca împrumut trebuie să fie administrată 
şi cheltuită de comisari englezi. De altfel, cum să nu fie ten
tată administraţia engleză, care s-a afirmat în mod atît de 
strălucit în timpul războiului oriental, să-şi extindă bineface
rile asupra unor state străine I La Constantinopol puterile oc
cidentale au pus stăpînire pe ministerul de externe, şi nu 
numai pe ministerul de externe, ci şi pe ministerul de interne. 
De cînd Omer-paşa s-a mutat din Bulgaria în Crimeea, Turcia 
a încetat să mai dispună de propria ei armată. Iar acum, pu-
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terile occidentale vor să pună mina pe finanţele Turciei. Pen
tru prima oară Imperiul otoman contractează datorii de stat 
fără să i se fi acordat credit. El se află în situaţia unui mo
şier care, ipotecîndu-şi pămîntul, nu numai că ia un împru
mut, dar se şi obligă să lase posesorului ipotecii dreptul de a 
dispune de banii daţi lui cu împrumut. Singurul pas care-i 
mai rămîne de făcut este să-i dea creditorului ipotecar moşia 
însăşi. Printr-un asemenea sistem de împrumuturi, Palmerston 
a demoralizat Grecia şi a paralizat Spania. Dar aparentele 
sînt în favoarea lui. Faptul că şi partidul păcii s-a opus îm
prumutului întăreşte această aparenţă. Printr-un truc el apare 
din nou în postura de reprezentant al adepţilor războiului, 
opunîndu-se întregii opoziţii, care reprezintă pe adepţii păcii. 
Ce fel de război are el de gînd să ducă, ştim prea bine. In 
Marea Baltică, pentru a fereca, cu ajutorul unor incendii 
inutile şi fără rezultat, Finlanda de Rusia. In Crimeea, pentru 
a prelungi la infinit vărsarea de sînge, căreia îi poate pune 
capăt numai o înfrîngere, şi nu o victorie. Potrivit vechiului 
său obicei, el aruncă în talerul balanţei parlamentare alianţe 
politice externe. Bonaparte a şi dispus ca împrumutul turc 
să fie sancţionat de către aşa-numitul său „corp legislativ" .  
Parlamentului englez nu-i rămîne altceva de făcut decît să 
devină ecoul „corpului legislativ" ,  adică ecoul unui ecou, 
altminteri aiianţa este periclitată. Folosind alianţa cu Franţa 
ca pe un scut cu ajutorul căruia poate para toate loviturile 
îndreptate împotriva sa, Palmerston simte, totodată, o satis
facţie de pe urma faptului că loviturile le primeşte această 
alianţă. Ca o dovadă că el „pune omul potrivit în locul potri
vit" ,  Palmerston l-a numit pe sir W. Molesworth ministru al 
coloniilor, iar în locul lui Molesworth pe sir B. Hall, ministru 
al pădurilor şi domeniilor regale. Molesworth este adeptul 
teoriei lui Wakefield asupra colonizării 209• Principiul care stă 
la baza acestei teorii este de a scumpi în mod artificial pă
mîntl şi de a ieftini în mod artificial munca în colonii, pentru 
a obţine „combinarea necesară a forţelor de producţie" .  In
cercarea de a aplica această teorie în Canada i-a alungat pe 
imigranţi de acolo în Statele Unite şi în Australia. 

In momentul de faţă, la Londra se întrunesc trei comisii 
de anchetă, una instituită de guvern, celelalte două - de 
p arlament. Prima comisie, formată din judecători din Londra, 
Manchester şi Liverpool, însărcinată cu cercetarea inciden
telor din Hyde Park, primeşte zilnic dovezi peste dovezi din 
care rezultă nu numai că constablerii s-au comportat într-un 
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mod nemaipomenit de brutal, dar că a fost o brutalitate pre
meditată, ordonată de sus. Dacă ancheta ar fi fost nepărti
nitoare, ea ar fi trebuit să înceapă cu sir George Grey şi cu 
guvernul ca principalii vinovaţi. A doua comisie, sub preşe
dinţia lui Berkeley, care studia influenţa actelor cu privire 
la interzicerea „vînzării de băuturi spirtoase în zilele de 
duminică" ,  dă în vileag toată ticăloşia ipocrită a încercărilor 
de îndreptare a societăţii cu ajutorul reglementării repausului 
duminical. In loc să scadă, numă1ul exceselor de pe urma 
băuturii a crescut, cu singura deosebire că, în loc de dumi
nică, o parte din ele se comit lunea. A treia comisie, condusă 
de Scholefield, se ocupă de problema falsificării alimentelor, 
a băuturilor şi a tuturor mărfurilor care au vreo contingenţă 
cu alimentaţia 210• D.upă cît se vede, falsificarea mărfurilor 
apare ca regulă, iar calitatea bună ca excepţie. Substanţele 
care se introduc cu scopul de a da produselor de proastă 
calitate culoare, miros, gust sînt e cele mai multe ori toxice, 
întotdeauna însă dăunătoare sănătăţii. Comerţul apare ca un 
mare laborator de înşelăciune, lista mărfurilor curente - ca 
un catalog diabolic de ficţiuni, libera concurenţă - ca liber
tate de a otrăvi şi de a fi otrăvit. 

„Raportul inspectorilor de fabrică" 211 pe semestrul care 
se încheie la 30 aprilie a fost prezentat ambelor Camere ale 
parlamentului. Acest raport reprezintă o contribuţie preţioasă 
la caracterizarea adepţilor manchesterieni ai păcii şi a clasei 
care contestă aristocraţiei monopolul ei asupra conducerii 
ţării. „Accidentele provocate de maşini " sînt împărţite în 
raport în următoarele categorii : 

1 )  „Accidente mortale# ; 2) „pierderea miinii drepte sau a braţului 
drept ; pierderea unei părţi a miinii drepte ; pierderea mîinii stingi sau 
d braţului sting ; pierderea unei părţi a miinii stingi ; fracturarea mîini
lor şi a picioare!or, vătămarea capului şi a feţei" şi  3) „răniri, contuzii 
şi alte leziuni care n-au fost menţionate mai sus#. 

Raportul relatează despre o tînără femeie „care şi-a pier
dut mîna dreaptă" ,  despre un copil „căruia maşina i-a strivit 
osul nazal şi care şi-a pierdut vederea tot din cauza ei" ,  des
pre un bărbat „căruia i-a fost tăiat piciorul stîng, braţul drept 
fracturat în trei sau patru locuri, iar capul mutilat îngrozi tor n ,  
despre u n  tînăr' „căruia braţul stîng i-a fost smuls din umăr, 
în afară de alte leziuni" ,  şi despre un alt tînăr „căruia ambele 
braţe i-au fost smulse din umeri, abdomenul sfîşiat în aşa 
hal, încît intestinele s-au revărsat în afară, iar capul şi coap
sele zdrobite" etc. Buletinul industrial întocmit de inspectorii 
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de fabrică este mai impresionant, mai înfiorător decît orice 
buletin asupra luptelor din Crimeea. Pe lista celor răniţi şi 
ucişi, femeile şi copiii figurează regulat în număr mare. 
Moartea şi rănile nu sînt un fenomen mai puţin obişnuit decît 
cicatricele pe care bidul plantatorului le lasă pe trupul ne
grului. Aproape toate accidentele se datoresc nesocotirii pre
vederilor legii de a se amenaja la maşini dispozitive de pro
tecţie. Toată lumea îşi aminteşte că fabricanţii din Manchester 
- această metropolă a partidului păcii cu orice preţ - au 
asaltat guvernul cu delegaţii, protestînd împotriva legilor 
care prevedeau anumite măsuri de protecţie la folosirea 
maşinilor. Intrucît fabricanţii nu au putut obţine imediat 
abrogarea legii, ei au căutat prin diferite intrigi să-l înlăture 
pe inspectorul de fabrică L. Homer şi să-I înlocuiască cu un 
păzitor mai docil al legii, dar pînă acum fără succes. Fabri
canţii susţineau că introducerea dispozitivelor de protecţie 
le va înghiţi profitul. Totuşi, Homer dovedeşte că în distric
tul său doar puţine fabrici ar trebui să cheltuiască mai mult 
de 1 0  I. st. pentru instalaţiile de protecţie. Numărul total al 
accidentelor provocate de maşini în ultimele 6 luni, de care 
este vorba în raport, se ridică la 1 788 de cazuri, printre care 
18 mortale. Suma totală a amenzilor aplicate fabricanţilor şi 
a despăgubirilor plătite de ei în aceeaşi perioadă se ridică la 
298 I. st. In această sumă intră şi amenzile pentru „munca 
peste orele legale " ,  pentu „foJosirea muncii copiilor sub 
8 ani " etc. ,  aşa că amenzile plicate pentru cele 18 cazuri 
mortlle şi 1 770 de mutilări sînt depa�te de a atinge suma 
de 298 J. st. 298 1. st. ! Mai puţin de�ît preţuJ ni ·cl de 
curse de categmia a treia ! 

Comisia Roebuck şi oligarhia britanică ! Comisia Scho
lefield şi clasa comercială britanică I Raportul inspectorilor 
de fabrică şi fabricanţii britanici I Aceste trei rubrici ilus
trează în mod sugestiv fiziologia actualelor clase dominante 
din Marea Britanie. 

Scris de K. Marx la 23 iulie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 343 din 26 iulie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



K A R L  M A R X  

Lordul John Russell212 ' 

Scris de K. Marx 
între 25 iulie şi 12 august 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 347, 359, 363, 365, 369 şi 377 
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Londra, 25 iulie. Lordului John Russell îi plăcea să citeze 
un vechi aforism whig potrivit căr,uia „partidele sînt aidoma 
melcilor, la care capul este pus în mişcare de coadă" .  El nu-şi 
putea imagina că, pentru a se salva, coada va reteza capul. 
Şi lordul Russell, chiar dacă nu a fost capul „ultimului guvern 
whig•, a fost, incontestabil, capul partidului wllig. Burke a 
SRUS cîndva : 

„Numărul domeniilor, moşiilor, castelelor, pădurilor etc. răpite de 
Russelli poporului englez este pur şi simplu de neînchipuit (quite incre
dible)" 218• 

Şi mai greu de închipuit ar fi faima lordului John Russell 
şi rolul de seamă pe care a avut îndrăzneala să-l j oace mai 
bine de un sfert de veac, dacă „numărul domeniilor" uzurpate 
de familia sa nu ne-ar da dezlegarea acestei enigme. 

Se pare că lordul John Russell n-a făcut toată viaţa alt
ceva decît să vîneze posturi, şi după ce le obţinea se cram
pona de ele cu atîta înverlunare, incit pierdea orice pretenţie 
la putere. Aşa s-a întîmplat între 1836 şi 1841 , cînd a ajuns 
lider al Camerei comunelor. La fel între 1 846 şi 1852, cînd a 
fost prim-ministru. Nimbul puterii de care era înconjurat în 
calitatea sa de lider al unei opoziţii care ataca vistieria sta
tului se risipea de fiecare dată în momentul cînd el venea la 
putere. De îndată ce Russell se transforma dintr-un om care 
se află Out * într-unul care se află In**, el se reducea la zero. 
La nici .n alt bărbat de stat englez puterea nu s-a transfofmat 
în aşa măsură în neputinţă. D ar nici un altul nu s-a priceput 
să transforme cu atîta abilitate neputinţa în putere. 

* - în opoziţie. - Nota !rad. * " - în guvern. - Nota trad. 
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In afară de influenţa familiei ducale de Bedford, al cărei 
descendent era lordul John, puterea fictivă pe care o dţinea 
în mod periodic se baza pe lipsa tuturor acelor calităţi care 
de obicei îl fac pe un om în stare să stăpînească asupra celor
lalţi oameni. Felul său îngust de a vedea lucrurile se trans
mitea ca o molimă şi celorlalţi, creînd în rîndul auditoriului 
său mai multă confuzie de idei decît cea mai rafinată dena
turare a adevărului. Adevăratul său talent constă în pricepe
rea de a reduce la propriile sale dimensiuni pigmeice toate 
problemele care i se ivesc în cale, de a reduce întreaga lume 
înconjurătoare la proporţii infinitezimale şi de a o transforma 
într-.m microcosm vulgar, creaţie a propriei sale fantezii. 
Talentul său înnăscut de a diminua tot ce-i măreţ nu este 
întrecut decît de măiestria sa de a prezenta ceea ce-i ne
însemnat drept ceva măreţ. 

Intreaga viaţă a lordului John Russell a fost o viaţă în
temeiată pe false pretexte. Un fals pretext a fost pentru el 
reforma parlamentară, un fals pretext - libertatea conştiinţei, 
un fals pretext - libertatea comerţului. Atît de nestrămu
tată era credinţa sa în forţa falselor pretexte, încît socotea 
că e absolut posibil ca, sub false pretexte, să devină nu nu
mai bărbat de stat englez, dar chiar poet, gînditor şi istoric. 
Numai astfel se explică apariţia unor neghiobii ca tragedia 
„Don Carlos sau prigoana n I sau „Elemente de istorie a guver
nării şi constituţiei engleze de la domnia lui Henric al VII-lea 
pînă-n zilele noastre ", sau „Memorii asupra situaţiei din Eu
ropa după pacea de la Utrecht " ·, scrise de el. Obtuzitatea 
sa egoistă îl face pe Russell să nu vadă în fiecare lucru nimic 
altceva decît o tabula rasa * pe care e liber să-şi înscrie pro·· 
priul său nume. Părerile sale nu au niciodată la bază 
fapte reale, ci, dimpotrivă, pentru el, faptele au la bază 
ordinea în care le dispune el atunci cînd vorbeşte. Ca 
orator, de la el n-a rămas nici o idee originală denă 
de a fi amintită, nici o maximă profundă, nici o observaţie 
remarcabilă, nici o descriere plastică, nici un gînd fru
mos, nici o aluzie sugestivă, nici o notă de umor, nici un 
sentiment sincer. „Cea mai jalnică mediocritate", după cum 
îl apreciază Roebuck în a sa istorie a guvernului reforme
lor 215, iată ce a izbit pe auditoriul lui chiar atunci cînd el a 
înfăptuit cel mai mare act din viaţa sa publică, cînd a pre
zentat în Camera comunelor aşa-numitul său bill cu privire 

� - tablă goală. - Nota trad. 
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la reformă. El are o manieră personală de a face o expunere 
seacă, dezlînată, monotonă, asemenea celui care adjudecă la 
o licitaţie, ilustrînd-o cu exemple şcolăreşti din istorie şi 
folosind un anumit galimatias solemn despre „frumuseţile 
constituţiei " ,  „libertăţile ţării în general " ,  „civilizaţie" şi 
„progres" .  Numai atunci cînd se simte lezat sau cînd este 
silit de adversarii săi să renunţe la poza arogantă şi plină de 
mulţumire de sine adoptată cu făţărnicie, el se înflăcărează 
cu adevărat, manifestînd toate simptomele unei slăbiciuni 
care-şi pierde controlul. In Anglia se obişnuieşte să se pună 
nenumăratele sale eşecuri pe seama unei impulsivităţi înnăs
cute. In realitate, această impulsivitate nu este decît un fals 
pretext. Ea se explică prin conflictul inevitabil dintre tertipu
rile şi expedientele la care recurge pentru a ieşi momentan 
din impas şi concursul nefavorabil de împrejurări din mo
mentul următor. Russell nu acţionează din sentiment, ci din 
calcul, dar calculul său este tot atît de mărunt ca el însuşi, 
fiind întotdeauna doar un subterfugiu de moment. De aici 
permanentele oscilări şi manevre, avînturile bruşte, retrage
rile ruşinoase, cuvintele provocatoare, retractate apoi cu 
prudenţă, angajamentele răsunătoare, niciodată respectate, şi 
cînd toate acestea nu-i mai ajută, lacrimile şi suspinele me
nite să înduioşeze lumea. Iată de ce întreaga sa viaţă poate 
fi considerată fie ca o sham * sistematică, fie ca o gafă per
manentă. 

Poate să pară uimitor faptul că o persoană oficială a putut 
să supravieţuiască unui asemenea noian de măsuri - născute 
moarte -, de proiecte eşuate şi planuri avortate. Asemenea 
unui polip căruia îi prieşte amputarea, lordul John Russell 
prosperă în urma acestor avortoni. Majoritatea planurilor sale 
au fost prezentate numai cu scopul de a domoli nemulţumirea 
aliaţilor săi, aşa-zişii radicali, în timp ce o înţelegere cu ad
versarii săi, conservatorii, îi garanta „torpilarea" acestor 
planuri. Cine ar putea pretinde că din timpul reformei par
lamentare el ar fi legat soarta guvernului său de soarta vre
uneia din „largile şi liberalele" sale măsuri, a vreuneia din 
„ratele plătite în contul marii refome" ? Dimpotrivă, ceea 
ce a contribuit, mai mult dedt orice, la menţinerea şi pre
lngirea existenţei guvernului său au fost măsurile propuse 
penu a da satisfacţie liberalilor şi retrase pentru a da 
s atisfacţie consevatorilor. Au fost perioade în viaţa lui 

* - înşelăciune. - Nota trad. 
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Russell cînd Peel l-a lăsat cu bună ştiinţă la cîrma ţării, pen
tru a nu fi silit să facă lucruri despre care ştia că Russell nu 
va face altceva decît să f Jecărească. In asemenea perioade 
de înţelegere secretă cu adversarul oficial, Russell avea o 
atitudine insolentă faţă de aliaţii săi oficiali. El devenea vi
teaz sub un fals pretext. 

Să aruncăm o ivire retrospectivă asupra 1activităii siale 
din 1 830 pînă în zilele noastre. Geniul mediocrităţii o merită 
pe deplin. 
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II 

Londra, 1 august 

„Dacă aş fi pictor - spunea Cobbett -, aş zugrăvi constituţia 
engleză sub forma unui stejar bătrîn cu rădăcinile putrede şi vîrful 
uscat, cu trunchiul găunos, zgîlţîit şi clătinat de fiecare rafală de vînt, 
ti în copac l-aş aşeza pe lordul John Russell în chip de pitulice, preocu
pată să facă rînduială, ciocănind pe una din ramurile cele mai de jos 
ale stejarului scoarţa mucezită în căutare de isecte. Unii bănuiesc 
chiar că, sub pretextul de a curăţa scoarţa copacului de insectele dăună
toare, el ciuguleşte şi mugurii•. 

La fel de neînsemnate au fost şi încercările de reformă 
ale lui Russell în perioada antediluviană, între 1813 şi 1830, 
a carierei sale. Ele au fost nu numai neînsemnate, dar şi lip
site de sinceritate. Russell n-a ezitat nici un moment să re
nunţe la ele de îndată ce adulmeca posibilitatea de a căpăta 
un post de ministru. 

Din 1807 whigii au tînjit zadarnic să se înfrupte din caş
cavalul statului, cînd, în 1827, formarea guvernului Canning, 
cu care, chipurile, aveau vederi comune în problema comer
ţului şi a politicii externe, părea să le ofere mult aşteptatul 
prilej . Russell tocmai înscrisese pe ordinea de zi unul dintre 
proiectele sale de lege „de pitulice" cu privire la reforma par
lamentară, cînd deodată Canning şi-a exprimat hotărîre& 
fermă de a se opune pînă la sfîrşitul zilelor sale oricărei re
forme parlamentare. Aunci lordul John a cerut cuvîntul pen
tru a-şi retrage moţiunea. 

„Reforma parlamentară - a spus el - este o problemă asupra 
căreia există păreri foarte diferite în rîndul apărătorilor ei, şi liderii 
whigilor n-au fost niciodată de acord ca ea să fie considerată ca o 
problmă de partid. El ridică acum pentru ultima oară această problemă•. 

Russell şi-a încheiat discursul declarînd cu neruşinare : 
„Poporul nu mai vrea o reformă parlamentară " .  El, care s-a 
fălit întotdeauna cu opoziţia sa zgomotoasă împotriva fai-
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moaselor 6 legi excepţionale ale lui Castlereagh din 1819  11, 
s-a abţinut acum să voteze propunerea lui Hume de a se 
abroga una dintre aceste legi, care surghiunea pe viaţă pe 
autorul oricărei tipărituri în care ar fi existat chiar şi numai 
tendinţa de a leza una din Camerele parlamentului. 

Astfel îl găsim pe lordul John Russell spre sfîrşitul primei 
perioade a vieţii sale parlamentare dezicîndu-se de declara
ţiile sale - făcute timp de peste zece ani - în favoarea re
formei parlamentare şi cu totul de acord cu cele spuse de 
Horace Walpole - acest prototip al whigilor contemporani 
- în Conway : 

„Proiectele de legi democratice nu sînt niciodată propuse în mod 
serios, fiind un simplu instrument în mina partidelor, şi nu o chezăşie 
a înfăptuirii unor asemenea idei extravagante•. 

N-a fost, aşadar, nicidecum vina lui Russell dacă, în loc 
să prezinte pentru ultima oară în mai 1827 moţiunea cu pri
vire la reforma parlamentară, el a fost nevoit s-o repete peste 
4 ani, la 1 martie 1831 ,  sub forma faimosului bill cu privire 
la reformă. Acest bill, pe care el îşi mai întemeiază şi astăzi 
pretenţiile sale de a fi admirat de întreaga lume, în general, 
şi de Anglia, în special, nu este de loc creaţia sa. Principalele 
puncte ale acestui bill - desfiinţarea maj orităţii burgurilor 
putrede, sporirea numărului reprezentanţilor comitatelor, 
acordarea dreptului de vot copyholders-ilor şi leaseholders
ilor 217 şi unui număr de 24 dintre cele mai importante oraşe 
comerciale şi industriale din Anglia - făceau din el o copie 
a bill-ului prezentat Camerei comunelor în 1797 de contele 
Grey (şeful guvernului reformei, constituit în 1830) , care era 
atunci în opoziţie, bill pe care a fost însă destul de deştept să-l 
dea uitării în 1 806, cînd a intrat în guvern. Este acelaşi bill 
uşor modificat. Izgonirea lui Wellington din guvern pentru că 
era împotriva reformei parlamentare, revoluţia din iulie de la 
Paris, caracterul ameninţător al marilor organizaţii politice 
ale burgheziei şi ale proletariatului de la Birmingham, Man
chester, Londra etc. ,  războiul ţărănesc din comitatele agricole, 
cocoşul roşu, ale cărui flăcări cuprindeau cele mai fertile dis
tricte din Anglia 218, - toate aceste împrejurări i-au silit pe 
whigi să propună un bill oarecare cu privire la reforma parla
mentară. Vrînd-nevrînd, whigii au cedat, dar nu dintr-o dată, 
ci după repetate încercări zadarnice de a-şi asigura posturile 
printr-un compromis cu toryi. Au fost împiedicaţi să facă acest 
lucru atît de atitudinea ameninţătoare a maselor populare cît 
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şi de neînduplecarea încăpăţînată a torylor. Dar, de îndată 
ce bill-ul cu privire la reforma parlamentară a devenit lege şi 
a intrat în vigoare, poporul, după expresia lui Bright (la 6 iu
nie 1849) , „şi-a dat seama că a fost tras pe sfoară" . 

Poate că niciodată o mişcare populară atît de puternică şi, 
după toate aparenţele, încununată de succes nu a avut rezul
tate atît de neînsemnate şi de iluzorii. Nu numai că clasa mun
citoare a fost în continuare exclusă de la orice influenţă poli
tică, dar însăşi burghezia şi-a dat curînd seama că n-a fost o 
simplă figură retorică cînd lordul Althorp - sufletul guvernu
lui reformelor - a declarat adversarilor săi din tabăra torylor : 

„Bill-ul cu privire la reforma parlamentară este cea mai aristocratică 
dintre măsurile propuse vreodată naţiunW. 

Numărul de voturi acordate în plus localităţilor rurale de
păşea cu mult numărul crescut de voturi acordat oraşelor. 
Dreptul de vot acordat arendaşilor * a făcut şi mai mult din 
comitate o unealtă a aristocraţiei. Faptul că locul celor care 
plăteau impozite şi taxe vamale a fost luat de proprietarii de 
imobile cu o valoare locativă de 1 0  1. st. anual a lipsit o mare 
parte din populaţia de la oraşe de dreptul de vot. Acordarea 
şi retragerea dreptului de vot n-a urmărit, în general, creşterea 
influenţei burgheziei, ci subminarea influenţei torylor şi întă
rirea influenţei whigilor. Printr-un şir de manevre, şiretlicuri 
şi înşelăciuni dintre cele mai neverosimile a fost menţinută 
inegalitatea circumscripţiilor electorale şi restabilită neconcor
danţa flagrantă dintre numărul reprezentanţilor, pe de o parte, 
şi numărul populaţiei şi importanţa circumscripţiilor electorale, 
pe de altă parte. Dacă au fost desfiinţate aproximativ 56 de 
burguri putrede, fiecare doar cu o mină de locuitori, comitate 
întregi şi oraşe cu o populaţie deasă au fost transformate în 
burguri putrede. Insuşi John Russell recunoaşte într-o scri
soare către alegătorii săi din Stroud, „Despre principiile 
bill-ului cu privire la reformă0 ( 1839) , că „dreptul de vot de 
1 0  1. st. este îngrădit prin tot felul de stipulaţii, iar înregistra
rea anuală a celor care se bucură de dreptul de vot a devenit 
un izvor de şicane şi de cheltuieli inutlle 0 •  Acolo unde nu se 
mai putea recurge la intimidarea şi la influenţa tradiţională, 
s-a recurs la corupţie, care, după adoptarea bill-ului cu pri
vire la reforma parlamentară, a devenit piatra unghiulară a 
constituţiei engleze. Acesta a fost bill-ul cu privire la reforma 

* In articolul lui K. Marx apărut în „New York Daily Tribune• mai 
departe urmează : „care plătesc o arendă anuală de 50 I. st.• - Nota red. 
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parlamentară, al cărui crainic s-a făcut Russell, fără a i auto
rul lui. Singurele articole a căror paternitate îi poate fi incon
testabil atribuită lui sînt : articolul care prevede ca toţi 
freeholders-ii 219, cu excepţia clericilor, să fie în posesiunea 
loturilor lor de pămînt de cel puţin un an de zile, şi alt articol 
potrivit căruia Tavistock, „burgul putred" al familiei Russell, 
îşi păstra neatinse privilegiile. 

Russell nu era decît o figură secundară în guvernul refor
mei (din 1830 pînă în noiembrie 1834) , şi anume casier general 
al amatei, fără vot în guven. El ern, poate, cel mai neînsem
nat dintre colegii săi, dar era, în schimb, fiul cel mai mic al 
influentului duce de Bedford. De aceea s-a convenit să i se 
acorde cinstea de a prezenta în Camera comunelor bill-ul cu 
privire la reformă. O piedică stătea în calea acestui aranj a
ment de familie. In timpul mişcării pentru reformă, înainte de 
1830, Russell a figurat mereu ca „Henry Brougham's Little 
man" (trepăduşul lui Henry Brougham) . Russell nu putea fi 
însărcinat cu Prezentarea bill-ului cu privire la reforma rla
mentară atîta imp 1cît Broughm stătea alături de el în Ca
mera comunelor. Această piedică a fost înlăturată, şi vaniosul 
plebeu a fost aruncat în CamePa lorzilor pe sacul de lină 220• 
Intrucît cei mai �mportanţi membri ai iniţilului guven al 
reformei fie că au trecut curînd în Camera lorzilor (bunăoară 
Althorp în 1834) , fie că au decedat, fie că au trecut în partidul 
tory, Russell nu numai că a devenit unicul moştenitor al acestui 
guvern, dar curînd a fost luat drept tatăl copilului pe care 
doar îl botezase. El s-a acoperit de glorie sub falsul pretext 
de a fi autorul unei reforme care nu era ea însăşi decît un 
fals şi o manevră abilă. In rest, în perioada 1830-1834, singu
rul lucru care merită a fi remarcat în legătură cu el este felul 
ursuz în care s-a împotrivit oricărei revizuiri a listei pensiilor. 
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III 

Londra, 3 august. Să ne întoarcem la caracterizarea lui 
Russell. Ne vom opri mai pe îndelete asupra ei, în primul 
rînd, pentru că Russell este reprezentantul clasic al whigismu
lui contemporan şi, în al doilea rînd, pentru că istoria sa, cel 
puţin într-o anumită privinţă, reprezintă istoria pînă în zilele 
noastre a parlamentului reformat. 

Pledînd în favoarea bill-ului său cu privire la reformă, Rus
sell a făcut, referindu-se la Ballot (votul secret) şi la parlamen
tele alese pe termen scurt - se ştie că în 1 694 whigii au 
transformat parlamentul englez ales pe un an într-unul ales 
pe trei ani, iar în 1717  într-un parlament ales pe şapte ani -, 
următoarea declaraţie : 

„Nu încape nici o îndoială că Ballot-ul prezintă multe avantaje.  
Argumentele aduse în sprijinul acestuia nu sînt mai puţin ingenioase şi 
convingătoare decît orice alte argumente aduse vreodată în sprijinul 
unei probleme litigioase. Cu toate acestea, Camera nu trebuie să ia 
vreo hotărîre pripită„. Problema parlamentelor alese pe termen scurt 
este de cea mai mare importanţă. Las în seama altui membru al Camerei 
să ridice pe viitor această problemă, deoarece nu pot încărca cu amă
nunte marele meu proiect•. 

La 1 iunie 1 833, Russell a declarat că 

„s-a abtinut să facă aceste două propuneri pentru a evita un conlict 
cu Camera lorzilor, în pofida convingerilor ( I) adinc înrădăcinate în 
sufletul său. El este convins că aceste măsuri sînt de o importanţă 
esenţială pentru fericirea, bunăstarea şi propăşirea ţării". (Iată o mostră 
a retoricii sale.) 

Ca o consecinţă a acestei „convingeri adînc înrădăcinate• ,  
el s-a dovedit a i î n  decursul întregii sale cariere ministeriale 
duşmanul permanent şi neînduplecat al votului secret şi al 
parlamentelor alese pe termen scurt. Atunci cînd a făcut aceste 
declaraţii, ele nu au fost decît un subterfugiu care urmărea un 

29 - Max-ngels - Opere voi. 11 



422 Karl Marx 

dublu scop. Pe de o parte, ele i-au liniştit pe democraţii suspi
cioşi din Camera comunelor şi, pe de altă parte, i-au intimidat 
pe aristocraţii recalcitranţi din Camera lorzilor. Dar, de în
dată ce Russell şi-a asigurat sprijinul noii curţi a reginei Vic
toria (vezi răspunsul lui Brougham la scrisoarea din 1839 a lui 
Russell către alegătorii săi din Stroud) şi şi-a închipuit că esle 
posesorul unui post pe viaţă, a venit în noiembrie 1837 cu o 
declaraţie în care a justificat „extrema tărăgănare a bill-ului 
cu privire la reformă" prin aceea că această reformă atinge 
limita extremă la care se poate ajunge. 

„Reforma avea drept scop - a spus el - să sporească preponde
renta proprietarilor lunciari şi trebuia să soluţioneze definitiv o mare 
problemă constituţională•. 

Pe scurt, tocmai această declaraţie cu privire la limita ex
tremă i-a adus porecla de „Finality John" *. Totuşi, el n-a luat 
mai în serios „Finality" ,  hotărîrea de a sta în loc, decît ho
tărîrea sa anterioară de a merge înainte. Intr-adevăr, el s-a 
opus în 1848 moţiunii lui Hume cu privire la reforma parla
mentară. Sprijinindu-se pe forţa unită a whigilor, torylor şi 
peeliştilor, el l-a învins din nou pe Hume, cu o maj oritate de 
268 de voturi contra 82, cînd acesta a prezentat în 1849 o mo
ţiune asemănătoare. Incurajat de sprijinul conservatorilor, el 
a declarat pe un ton provocator : 

„Cînd am elaborat şi am propus bill-ul cu privire la reformă, ·am 
năzuit să punem de acord reprezentanţa acestei Camere cu cele
lalte organe ale puterii de stat şi să stabilim o concordanţă deplină 
între aceasta şi constituţie. D-l Bright şi tovarăşii săi de idei sînt atît 
de limitaţi, capacitatea lor de a judeca şi a înţelege este atît de redusă, 
incit este absolut imposibil să-i faci să priceapă măreţele principii pe 
care predecesorii noştri le-au pus la baza constituţiei ţării şi pe care 
noi, urmaşii lor, le admirăm smeriţi şi le luăm ca exemplu. In cei 17 ani 
care s-au scurs de la reforma parlamentară, Camera comunelor a în
dreptăţit toate speranţele puse, pe bună dreptate, în ea. Actualul sistem, 
deşi se abate într-o oarecare măsură de la regulament, acţionează >ine 
tocmai in virtutea acestor abateri•. 

Totuşi, cînd în 1851 Russell a suferit o înfrîngere cu prilejul 
moţiunii lui Locke King de a se extinde în comitate dreptul 
de vot asupra posesorilor de loturi cu un venit anual de 1 0  1. st. 
şi s-a văzut silit să-şi dea demisia pentru cîteva zile, „orizontul 
său larg" l-a făcut dintr-o dată să vadă necesitatea unui nou 
bill cu privire la reformă. El s-a obligat în faţa Camerei conu-

* - „John limită extremă•. - Nota trad. 
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nelor să vma cu un asemenea bill. Despre esenţa noii sale 
„măsuri u Russell nu a suflat nici o vorbă, dar prin această mă
sură a semnat o poliţă plătibilă la sesiunea următoare a parla
mentului. 

„Pretenţiile actualului guvern la locul pe care-l ocupă - a declarat 
atunci „Westminster Review•, organul de presă al aşa-zişilor radicali, 
aliaţi cu Russell - au devenit obiectul batjocurii şi reproşurilor unanime, 
şi în cele din urmă, cînd căderea guvernului şi distrugerea partidului 
său păreau inevitabile, lordul John a venit cu promisiunea că va pre
zenta un nou bill cu privire la reformă în 1 852. Rezistaţi pînă atunci, 
exclamă el, şi eu voi potoli setea voastră printr-o reformă largă şi 
liberală•. 

In 1852 el a prezentat, într-adevăr, un nou bill cu privire 
la reformă, de astă dată de fabricaţie proprie, dar de proporţii 
atît de minuscule, incit conservatorii nici n-au considerat ne
cesar să-l atace, iar liberalii să-l apere. In orice caz, acest avor
ton de reformă a dat micului John, silit în cele din urmă să se 
despartă de fotoliul lui ministerial, prilejul ca să trimită, 
luînd-o la fugă, o săgeată scitică victoriosului său succesor, 
contele Derby. El s-a retras ameninţînd cu emfază că „va insista 
asupra extinderii dreptului de vot " .  Extinderea dreptului de 
vot devenise acum „problema care-i era la inimă'' , Abia izgo
nit din guven, acest erou al expedientelor, poreclit acum de 
propriii săi adepţi „Foul weather Jack" („Jack vreme rean ) ,  a 
invitat la reşedinţa sa particulară din Chesham-place diferitele 
fracţiuni, din alianţa cărora a ieşit monstrul fără vlagă al coali
ţiei. N-a uitat să-i poftească nici pe „atît de limitaţii" Bright 
şi Cobden, să se scuze în faţa lor, în cadrul acestei adunări 
solemne, pentru orizontul său larg şi să le semneze o nouă 
poliţă pentru o reformă „mai măreaţă 0 •  Ca membru al guver
nului de coaliţie din 1854, Russell a amuzat Camera comune
lor cu un nou proiect de reformă electorală, predestinat să de
vină o nouă Ifigenie adusă de el, noul Agamemnon, jertfă în 
vederea succesului unui nou război troian. El a oficiat această 
j ertfă în stilul melodramatic al lui Metastasio, cu ochii plini de 
lacrimi, care au secat însă de îndată ce postul „neretribuitu pe 
care-l ocupa în guven s-a schimbat - în urma unor intrigi 
meschine împotriva d-lui Strutt, unul dintre membrii propriului 
lui partid - într-un post de preşedinte al Consiliului privat, 
retriblit cu 2 OOO 1.  st. 

A� doilea proiet de reformă urma să întărească guvenul 
său, care era pe punctul de a cădea, al treilea trebuia să ducă 
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la căderea guvernului tory. Al doilea proiect a fost un subter
fugiu, al treilea - o uneltire. Al doilea proiect el l-a prezentat 
în aşa fel, incit nimeni n-a vrut să-l adopte, pe cel de-al trei
lea - într-un moment cînd nimeni nu l-a putut adopta. In 
ambele cazuri el a dovedit că, deşi soarta l-a făcut ministru, 
natura l-a destinat să fie cîrpaci căldărar aidoma lui Cristofer 
Sly. Chiar în primul şi unicul proiect de reformă realizat, el a 
sesizat numai trucul oligarhiei, dar. nu şi sensul lui istoric. 
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IV 

Londra, ( august. O dată cu izbucnirea războiului antiiaco
bin, influenţa whigilor în Anglia a început să slăbească din 
ce în ce mai mult. De aceea ei şi-au întors privirile spre Irlanda, 
hotărînd s-o arunce pe talerul balanţei, şi au înscris pe stindar
dl partidului lor : emanciparea Irlandei. Venind, în 1806, pen
tru scurt timp la putere, ei au prezentat, într-adevăr, în Camera 
comunelor un bill cu privire la o neînsenată emancipare a 
Irlandei, 1iau trecut prin a doua citire, iar apoi l-au retras din 
proprie iniţiativă pentru a măguli idiotismul bigot al lui George 
al Iii-lea. In 1812 whigii au făcut o încercare nereuşită de a i  se 
băga pe gît prinţului-regent (mai tîrziu George al IV-lea), sub 
pretextul că sînt singurii mijlocitori ai unei împăcări cu r
landa. Atît înainte cit şi în timpul mişcării pentru reformă, ei 
s-au gudurat în fel şi chip în faţa lui O'Connell, „speranţele 
Irlandei u servindu-le ca o armă puternică. Cu toate acestea, pri
mul act al guvemlui reformei în timpul primei sesiuni a parla
mentului reformat a fost o declaraţie de război împotriva Irlan
dei, sub forma unei măsuri „barbare şi sîngeroaseu ca „legea 
excepţională" , care introducea în Irlanda curţile marţiale *. 
Whigii s-au ţinut de vechile lor promisiuni „de a recurge la 
foc, închisoare, deportare şi chiar l a  pedeapsa cu moartea u .  
O'Connell a fost pus sub urmărire şi condamnat pentru rebe
liune. Whigii însă au prezentat şi au trecut prin parlament 
legea excepţională împotriva Irlandei cu obligaţia expresă de 
a propune un alt bill, şi anume bill-ul cu privire la biserica de 
stat engleză în Irlanda. Acest bill - aşa şi-au luat obligaţia 

* In „New York Daily Tribune•, sfîrşitul acestei fraze sună astfel : 
„ ... ca legea excepţională impotriva Irlandei - „bill-ul cu privire la 
tribunalele tunicilor roşii», potrivit căruia în Irlanda în locul tribunale
lor ordinare şi al curţilor cu juri au fost instituite curţile marţiale•. -
Nota red. 
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whigii - trebuia să cuprindă un articol potrivit căruia anu
mite excedente din veniturile obţinute în Irlanda de biserica 
de stat erau puse la dispoziţia parlamentului. La rîndul său, 
parlamentul trebuia să dispună de aceste sume în interesul Ir
landei. Importanţa acestui articol consta în recunoaşterea prin
cipiului că parlamentul are dreptul să exproprieze biserica de 
stat, principiu a 1cărui justeţe trebuia să-i pară lordului John 
Russel] cu atît mai evidentă, cu cit toate întinsele domenii ale 
familiei sale sînt formate din foste pămînturi bisericeşti. hi
gii au promis să impună acest bill sau să-şi dea demisia. Dar, 
de îndată ce legea excepţională a fost adoptată, whigii, sub 
pretextul că vor să evite un conflict cu Camera lorzilor, au 
retras articolul sus-menţionat, singurul care dădea un sens 
bill-ului lor cu privire la biserică. Ei au votat împotriva pro
priei lor propuneri, compromiţînd-o, Aceasta s-a întîmpJ at 
în 1834. Dar către sfîrşitul aceluiaşi an, ca zguduite de un 
curent electric, simpatiile whigilor pentru Irlanda au reînviat. 
Aceasta s-a întîmplat în tona anului 1834, cind ei au fost 
nevoiţi să-i cedeze guvernului Robert Peel fotoliile ministe
riale, pomenindu-se din nou pe băncile opoziţiei. Imediat îl ve
dem pe John Russell al nostru desfăşurînd o activitate febrilă 
în vederea împăcării Irlandei. In ianuarie 1 835 el a fost agentul 
principal în tratativele duse în vederea acordului de la Lich
iieldhouse 221• Potrivit acestui acord, whigii au lăsat lui O'Con
nell patronage-ul (dreptul de a împărţi funcţii etc.) în Irlanda. 
La rîndul său, O'Conncll le garanta voturile irlandezilor înăun
trul şi în afara parlamentului. Era însă nevoie de un pretext 
pentru a-i alunga pe tory din Downing-street. Cu „sfiiciunea" 
care-l caracterizează, Russell a ales drept cîmp de ·luptă veni
turile bisericilor din Irlanda, şi drept lozincă de luptă acel ar· 
ticol care şi-a cîştigat o faimă proastă sub denumirea de „ar
ticol cu privire la aproprieren ,  de care el şi colegii săi din 
guvernul reformei s-au dezis ei înşişi cu puţin înainte, retră
gîndu-1. Guvernul Peel a fost într-adevăr înfrînt sub lozinca 
„articolului cu privire la aproprieren .  A fost format guvernul 
Melbourne, şi lordul John Russell s-a instalat ca ministru de 
interne şi lider al Camerei comunelor. Ajuns aici, a început 
să se autotămîieze, pe de o parte, pentru tăria sa sufletească 
de a nu abdica de la convingerile lui în ceea ce priveşte „ar
ticolul cu privire la apropriere" ,  cu toate că ste la putere : pe 
de altă parte, pentru cumpătarea sa morală, deoarece se ab
ţine să acţioneze în conformitate cu aceste convingeri. Convin
gerile au rămas întotdeauna vorbe, el nu le-a tradus niciodată 
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în fapte. n 1 846, cînd a ajuns prim-ministru, cumpătarea sa 
morală a repurtat o victorie atît de mare asupra tăriei sale 
sufleteşti, încît s-a dezis pînă şi de „convingeri" .  Ru_ssell a de
clarat că el nu cunoaşte măsuri mai nefaste decît cele care 
ameninţă bazele materiale ale bisericii de stat - veniturile ei. 

In februarie 1 833, John Russell s-a ridicat cu vehemenţă, în 
numele guvernului reformei, împotriva mişcării irlandeze pen
tru Repeal * . 

„Adevăratul scop al acestei mişcări - a exclamat el în Camera 
comunelor - este năzuinţa făţişă de a răsturna parlamentul unit şi de 
a pune în locul regelui, al Camerei lorzilor şi al Camerei comunelor din 
Regalul Unit un parlament al cărui lider şi conducător să fie O'Cone-. 

In februarie 1834, mişcarea pentru Repeal a fost din nou 
atacată în mesajul tronului, iar guvernul reformei a propus 
într-o adresă de răspuns 

„să se declare în modul cel mai solemn că parlamentul este ferm 
hotărît să menţină neştirbită şi nealterată uniunea organelor legislative ale celor trei regate". 

Dar, de îndată ce John Russell s-a trezit din nou pe băncile 
opoziţiei, el a declarat : 

„In ceea ce priveşte RepeI-ul uniunii, această problemă constituie 
în aceeaşi măsură obiectul unor amendamente şi interpelări ca orice 
alt act al organelor legislative•, 

prin urmare, nici mai mult nici mai puţin ca orice bill cu pri
vire la bere. 

In martie 1 846, John Russell a răsturnat guvernul Peel, fă
cînd o coaliţie cu toryi, care ardeau de dorinţa de a-l pedepsi 
pe liderul lor pentru că s-a dezis de legile cerealelor. Drept 
pretext a servit „bill-ul cu privire la arme" pentu Irlanda l 
lui Peel, împotriva căruia Russell, plin de indignare, a protestat 
categoric. Ajuns prim-ministru, primul pas al lui Russell a fost 
să prezinte în parlament acelaşi „bill cu privire la arme". Dar 
prin aceasta el n-a făcut decît să se compromită fără nici un 
folos. Tocmai atunci, O'Connell reuşise să organizeze mitinguri 
grandioase împotriva acestui bill al lui Peel şi să strîngă 50 OOO 
de semnături pe o petiţie ; el se afla l a  Dublin, de unde con
ducea întreaga mişcare. King Dan (regele Dan, cum îi zicea 
poporul lui Daniel O'Connell) şi-ar fi pierdut regatul şi veni
turile dacă în acest moment ar fi fost socotit complice al lui 

* - revocare (a uniunii) . - Nota trad. 



428 Karl Max 

Russell. De aceea l-a avertizat pe un ton ameninţător pe micul 
John să-şi retragă imediat bill-ul cu privire la arme. Russell 
l-a retras. In pofida jocului său secret cu whigii, O'Connell, 
abil ca întotdeauna, a ştiut nu numai săi înfrîngă, dar şi să-i 
umilească. Ca să nu existe nici o îndoială din al cui ordin a 
fost dat semnalul de retragere a bill-ului, el a adus la cunoştinţa 
adepţilor mişcării pentru revocarea uniunii, tntruniţi la Conci
liations-Hall din Dublin, că bill-ul cu privire la arme a fost re
tras la 1 7  august, adică în aceeaşi zi în care John Russell a co
nmnicat acest lucru în Camera comunelor. In 1 844 Russell l-a 
acuzat pe sir Robert Peel „că a înţesat Irlanda cu trupe şi că 
nu guvernează ţara, ci o ocupă cu ajutorul armatei u.  In 1 848 
Russel l a ocupat Irlanda cu ajutorul armatei, a introdus acolo 
legea cu privire la înalta trădare, a abrogat Habeas Corpus 
Act 222 şi s-a fălit cu „măsurile energice" ale lui Clarendon. Dar 
şi această energie n-a fost decît un fals pretext. In Irlanda 
existau două tabere : pe de o parte, adepţii lui O'Connell şi 
popii, care încheiaseră o înţelegere secretă cu whigii, iar pe 
de altă parte Smith O'Brien şi acoliţii săi. Aceştia din urmă 
nu erau decît nişe dups *, care luau în serios jocul u re
vocarea uiunii, şi de aceea au sfîrşit printr-o farsă. Pin 
urmare, „măsurile energice" �uate de guvenul Russell şi bru
talităţile comise nu ·au ost de loc dictate de împrejurări. 
Scopul lor nu a fost 1consolidarea dominaţiei engleze în Ir
landa, ci prelungira guvnării whigilor în nglia. 

• - victime ale inşelăciuaii, aaivi. - Nota trad. 
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V 

Londra, 6 august. Legile cerealelor au fost introduse în 
Anglia în 1815, deoarece toryi şi whigii căzuseră de acord 
să-şi sporească renta funciară împovărînd naţiunea cu un im
pozit. Scopul acesta a fost atins nu numai prin aceea că legile 
cerealelor - legile împotriva importului de cereale in străină
tate - au urcat în mod artificial în anumiţi ani preţul cereale
lor. Analizînd perioada 1 815-1846, vedem că poate şi mai im
portantă a fost iluzia fermierilor-arendaşi că legile cerealelor 
sînt în stare să menţină, indiferent de împrejurări, preţurile 
cerealelor la un nivel stabilit apriori. Această iluzie influenţa 
contractele de arendă. Pentru a menţine mereu trează această 
iluzie, parlamentul, după cum vedem, se ocupă în permanenţă 
cu revizuirea şi îmbunătăţirea legii cerealelor din 1815. Cînd, 
în pofida prevederilor legilor cerealelor, preţurile scădeau cu 
încăpăţinare, se creau comisii parlamentare însărcinate să cer
ceteze cauzele care au dus la „agricultural distress" („situaţia 
dezastruoasă din districtele agricole " ) .  „Agricultural distress" ,  
în măsura în care era un obiect al  cercetărilor întreprinse de 
parlament, se reducea, de fapt, la neconcordanţa dintre preţu
rile pe care arendaşul le plătea pentru pămînt proprietarului 
funciar şi preţurile la care el vindea produsele agricole consu
matorului, cu alte cuvinte la neconcordanta dintre renta fun
ciară şi preţurile cerealelor. Această neconcordanţă putea fi 
deci uşor înlăturată prin reducerea rentei funciare - sursa de 
venituri a aristocraţiei funciare. In loc  de aceasta, aristocraţia 
funciară a preferat, fireşte, „să reducă" preţul cerealelor pe 
cale legislativă ; o lege a cerealelor era înlocuită de alta, pu
ţin modificată ; inutilitatea lor era explicată de fiecare dată 
prin amănunte neesenţiale, care se considera că pot fi îndrep
tate printr-un nou act parlamentar. Dacă, în felul acesta, pre
ţurile cerealelor erau menţinute numai în anumite împrejurări 
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la un nivel nefiresc de ridicat, renta funciară era menţinută 
la un nivel nefiresc de ridicat în toate împrejurările. lntrucît 
.era vorba de „clle mai sacre interese " ale aristocraţiei fun
ciare, de veniturile ei în bani peşin, ambele ei fracţiuni -
toryi şi whigii - recunoşteau fără nici o rezervă că legile 
cerealelor sînt stele fixe, mai presus de lupta dintre partidele 
lor. Whigii au rezistat chiar ispitei de a proclama „concepţii 
liberaleu în această problemă, cu atît mai mult cu cit pe 
atunci le părea foarte îndepărtată perspectiva de a acoperi 
un eventual deficit în ceea ce priveşte renta funciară prin 
renta pe care o primeau de pe urma dreptului eritar asupra 
posturilor guvernamentale. Pentru a-şi asigura sprijinul aristo
craţiei financiare, ambele fracţiuni au votat legea bancară 
din 1 8 19, potrivit căreia dobînda la datoriile de stat, contrac
tate în bani devalorizaţi, trebuia plătită în bani stabilizaţi. 
Pentru un împrumut de, să zicem, 50 1. st., naţiunea trebuia să 
plătească 1 00. In felul acesta a fost cumpărat asentimentul 
aristocraţiei financiare pentru legile cerealelor. Urcarea 
frauduloasă a rentei de stat în schimbul urcării frauduloase a 
rentei funciare - acesta era sensul tranzacţiei dintre aristo
craţia financiară şi aristocraţia funciară. De aceea nu este de 
mirare că în timpul alegerilor parlamentare din 1 835 şi 1 837 
lordul John Russell a declarat orice reformă a legilor cereale
lor dăunătoare, absurdă, nepractică şi inutilă. De la începutul 
carierei sale ministeriale, el a respins orice propunere în acest 
sens, mai întîi cu o distincţie rezervată, apoi cu patimă. El l-a 
întrecut cu mult pe sir Robert Peel în ceea ce priveşte apăra
rea taxelor vamale mari la cereale. Perspectiva foametei în 
anii 1838 şi 1 839 nu l-a putut clinti nici pe el şi nici pe cei
lalţi membri ai guvernului Melbourne. Dar ceea ce n-a reuşit 
să facă situaţia dezastruoasă a naţiunii a reuşit să facă situa
ţia dezastruoasă a guvernului. Un deficit de ' 500 OOO 1. st. în 
vistieria statului şi politica extenă a lui Palmerston, care 
ameninţa să ducă la un război cu Franţa, au determinat Ca
mera comunelor să dea, la propunerea lui Peel, un vot de ne
încredere guvernului Melbourne. Aceasta s-a întîmplat la 
4 iunie 1 841 . Whigii, care alergau în permanenţă cu limba 
scoasă după posturi şi care nu erau în stare să le facă faţă, 
dar nici nu erau dispuşi să renunţe la ele, au încercat în za
dar să scape prin dizolvarea parlamentului de soarta care-i 
păştea. Atunci, în fundul sufletului lui John Russell a încolţit 
gîndul de a paraliza mişcarea împotriva legilor cerealelor, tot 
aşa cum cu ajutorul lui fusese paralizată mişcarea pentru re-
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formă. Iată de ce s-a pronunţat subit pentru o „taxă vamală 
moderată fixă" în locul unei scări mobile a taxelor vamale, 
căci el a fost întotdeauna adeptul pudorii politice „moderate" 
şi al reformelor „moderate" . El nu s-a sfiit să meargă pe stră
zile Londrei în procesiune cu candidaţii guvernului în alegeri, 
însoţit de stegari, care înfipseseră în vîrful steagurilor lor 
două pîini izbitor de diferite - o pîine de două „pence" cu 
inscripţin „pîinea lui Peel",  cealaltă - de un şiling cu inscrip
ţia „pîinea lui Russell" .  Dar de data aceasta poporul nu s-a 
lăsat înŞelat. l ştia din experienţă că whigii promit pîine, 
dar plătesc cu pietre. In ciuda ridicolului cortegiu de carnaval 
organizat de Russell, în noile alegeri guvenul whigilor a fost 
pus în minoritate, obţinînd doar 76 de locuri în parlament. In 
cele din urmă, el s-a văzut nevoit să părăsească fotoliile mi
nisteriale. Russell s-a răzbunat pentru prostul serviciu pe care 
i l-a făcut în 1 841 taxa vamală moderată fixă, lăsînd imper
turbabil în 1 842. ca „scara mobilă" a lui Peel să devină lege. 
El dispreţuia acum „ taxa vamală moderată fixă" ; îi întorcea 
spatele ; o lăsa să cadă fără să sufle un cuvînt. 

Intre 1 841 şi 1845, Liga · Împotriva legilor cerealelor a atins 
proporţii colosale. Vechea tranzacţie dintre aristocraţia fun
ciară şi aristocraţia financiară nu mai prezenta o garanţie pen
tru menţinerea legilor cerealelor, deoarece burghezia indus
trială, înlăturînd aristocraţia financiară, îşi aroga tot mai mult 
rolul conducător. Pentru burghezia industrială însă, abrogarea 
legilor cerealelor era o problemă de o importanţă vitală. Re
ducerea cheltuielilor de producţie, extinderea comerţului ex
terior, creşterea profiturilor, reducerea principalei surse de ve
nituri a aristocraţiei funciare şi, prin urmare, slăbirea puterii 
ei, consolidarea puterii politice a burgheziei industriale, -
iată ce însemna pentru aceasta abrogarea legilor cerealelor. 
In toamna anului 1 845, burghezia industrială şi-a găsit nişte 
aliaţi cumpliţi în boala cartofului, care a bîntuit în Irlanda, în 
creşterea preţurilor cerealelor în Anglia şi în recolta proastă 
din cea mai mare parte a Europei. Alarmat de conjunctura 
ameninţătoare, sir Robert Peel a ţinut, pe la sfîrşitul lunii oc
tombrie şi începutul lunii noiembrie 1 845, o serie de şedinţe 
cu consiliul de miniştri în cadrul cărora a propus abrogarea 
temporară a legilor cerealelor şi a făcut chiar aluzie la necesi
tatea abrogării Ier definitive. Hotărîrea cabinetului a fost amî
nată din pricina împotrivirii înverşunate a unuia dintre mem
brii lui, Stanley (actualmente lordul Derby). 
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John Russell, care a folosit vacanţa parlamentară pentru 
i călătorie de plăcere la Edinburg, a aflat cele petrecute in 
guvernul Peel. EI a hotărît să folosească amînarea pricinuită 
de Stanley pentru a i-o lua înainte lui Peel şi a se situa el 
cel dintîi pe o poziţie care trebuia să-i aducă popularitate, 
dîndu-se drept inspiratorul lui Peel şi lipsind astfel hotărîrea 
prezumtivă a acestuia de orice valoare morală. De aceea, sub 
pretextul că miniştrii tărăgănează prea mult luarea unei ho
tărîri în legătură cu situaţia dezastruoasă a Irlandei, el a tri
mis Ia 22 noiembrie 1 845 de Ia Edinburg o scrisoare alegăto
rilor săi din City, plină de aluzii răutăcioase şi veninoase Ia 
adresa lui Peel. Foametea periodică care a bîntuit în 183 1 ,  
1 835, 1837 ş i  1 839 î n  Irlanda n-a reuşit s ă  zdruncine nici u n  
moment încrederea lui Russell ş i  a colegilor lui î n  legile ce
realelor. Dar acum acesta s-a aprins subit. Pînă şi o calamitate 
atît de înfiorătoare ca foametea a două popoare a fost folosită 
de micul John doar ca un prilej de a întinde o cursă rivalului 
său care ocupa „un fotoliu ministerial " .  In scrisoarea sa, el a 
încercat să ascundă adevăratul motiv al convertirii sale subite 
la libertatea comerţului sub următoarea spovedanie a unui pă
cătos cuprins de căinţă : 

„Recunosc că în decurs de 20 de ani convingerile mele în această 
problemă au suferit mari schimbări. m considerat, de obicei, că 
cerealele constituie o excepţie de la regulile generale ale economiei 
politice, dar observaţia şi experienţa m-au convins că trebuie să ne 
abţinem de la orice amestec în problema importului de produse ali
mentare•. 

In aceeaşi scrisoare el îi reproşează lui Peel că nu s-a ames
tecat pînă în prezent în problema importului de produse ali
mentare în Irlanda. Peel l-a prins pe micul John în propria sa 
cursă. EI şi-a dat demisia, adresînd însă reginei o scrisoare în 
care promitea că-l va sprijini pe Russell dacă acesta se anga
jează să abroge legile cerealelor. Regind l-a chemat pe Russell 
şi i-a propus să formeze un nou guvern. l a venit, a văzut. . .  şi 
a declarat că nu e în stare să facă acest lucru nici măcar cu 
sprijinul rivalului său. El nu şi-a închipuit că lucrurile se vor 
desfăşura astfel. Pentru el, toate acestea n-au fost decît n 
fals pretext, şi acum se vedea pus în situaţia de a-şi respecta 
cuvîntul I Atunci a venit din nou la putere Peel şi a abrogat 
legile cerealelor. Prin acest act al său, partidul tory a fost zdro
bit şi dezorganizat. Russell s-a aliat cu el pentru a-l răsturna 
pe Peel. Iată pe ce se întemeiază pretenţiile lui la titlul de 
„ministu l libertăţii comerţului " ,  u care s-a mai împăunat 
am cîteva zile în parlament. 
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VI 

Londra, 1 2  august. Ne întoarcm încă o dată la lordul John 
Russell, pentru a-i completa caracterizarea. La începutul ca
rierei sale el şi-a cîştigat o oarecare faimă sub pretextul to
leranţei, iar la sfîrşitul carierei sale - sub pretextul bigotis
mului ; prima oară - prin moţiunea sa cu privire la „Repeal 
of Test-and Corporation-Acts " 23, a doua oară - prin al său 
„Ecclesiastical Titles Bill" („bill-ul cu privire la titlurile cle
ricale") 24• „Test- and Corporation-Actsu i-a lipsit pe dissen
teri de posibilitatea de a ocupa funcţii de stat. Ele deveniseră 
de mult literă moartă, cînd, în 1 828, Russell a venit cu fai
moasa sa moţiune prin care cerea abrogarea acestora. In 
sprijinul moţiunii sale el a adus argumentul că este convins 
că „abrogarea acestor acte va consolida biserica de stat" .  
Un contemporan s cria : „Nimni n-a fost mai uimit de 
succesul acestei moţiuni decît însuşi autorul ei n. Enigma 
nu este greu de dezlegat dacă ne amintim că, după un 
an (1 829), guvernul tory a propus el însuşi bill-ul cu 
privire la emanciparea catolicilor, şi, fireşte, nu putea să  
fie decît bucuros să scape în prealabil de  „Test- and 
Corporation-Acts " .  De altfel, dissenterii n-au căpătat de la 
lordul John nimic altceva decît promisiuni date ori de cite 
ori acesta se afla în opoziţie. Dar atunci cînd se afla la putere, 
se împotrivea pînă şi abrogării dărilor bisericeşti (curch rates) . 

Dar ceea ce caracterizează şi mai pregnant superficiali
tatea acestui om şi meschinăria motivelor invocate de el este 
campania sa împotriva papei *. Am văzut că în 1 848 şi 1 849, 
determinîndu-i pe whigi să se unească cu toryi şi peeliştii, 
el a făcut să eşueze propunerile cu privire la reformă 
făute de propriii săi aliaţi. Fiind atît de dependent de 

* - Pius al IX-lea. - Nota red. 
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opoziţia conservatoare, guvenul lui ajunsese foarte slab şi şo
văielnic în 1 850, cînd bula papală cu privire la insti
tuirea unei ierarhii a clerului romano-catolic din Anglia 
şi la numirea cardinalului Wisemen ca arhiepiscop de 
Westminster a stîrnit o oarecare agitaţie printre englezii 
cei mai ipocriţi şi mai mărginiţi. In orice caz, pentru 
Russell acţiunile papei nu au constituit o surpriză. Socrul său, 
lordul Minto,  se afla la Londra cînd „Gazzetta di Roma" a 
comunicat în 1 848 numirea lui Wisemen. Din „Scrisoarea către 
poporul englez" a cardinalului Wisemen aflăm că încă în 1848 
papa i-a făcut cunoscută lordului Minto bula cu privire la in
stituirea ierarhiei bisericeşti în Anglia. Russell însuşi a făcut 
cîţiva paşi preliminari, cerind lui Clarendon şi Grey să recu
noască oficial titlurile clerului catolic în Irlanda şi în colonii. 
Acum însă, avînd în vedere slăbiciunea guvernului său, ne
liniştit la amintirea faptului istoric petrecut în 1807, cînd cam
pania împotriva papei a răsturnat guvernul whig, temîndu-se 
ca nu cumva Stanley să-l imite pe Perceval şi pe el însuşi, 
luîndu-i-o înainte în timpul vacanţei parlamentare, la fel cum 
a încercat el să i-o ia înainte lui sir Robert Peel în problema 
abrogării legilor cerealelor, urmărit de toate aceste presim
ţiri şi vedenii, icl Jon printr-un salto mortale a făcut G 
mare pasiune protestantă. La 4 noiembrie 1850 el a publicat 
faimoasa „Scrisoare către episcopul de Durham n I în care îl 
încredinţa pe episcop : 

„Sînt cu totul de acord cu dv. în a califica actualul atac al papei 
împotriva protestantismului nostru drept o im.olenţă şi  o perfidie, şi de 
aceea sînt tot atît de indignat ca şi dv. de această acţiune•. 

El a vorbit despre „încercările insistente făcute în prezent 
în vederea îngrădirii spiritului şi înrobirii sufletului " .  El a 
calificat ritualul catolic drept o „mascaradă a superstiţiilor la 
care marea masă a naţiunii se uită cu dispreţ" ,  şi, în încheiere, 
i-a promis episcopului să propună noi legi împotriva acţiuni
lor uzurpatoare ale papei dacă vechile legi se vor dovedi in
suficiente. In 1 845 acelaşi lord John, pe atunci, e drept, în opo
ziţie, declarase : 

„Cred că putem anula acele articole care împiedică pe episcopii 
romano-catolici să poarte aceleaşi titluri ca cele pe care le au episcopii 
bisericii de stat. Nimic mai absurd şi mai naiv decît menţinerea unor 
asemenea diferenţieri•. 

In 1 851  el a prezentat în parlament bill-ul său cu privire la 
titlurile clericale în care sprijinea aceste „diferenţieri absurde 
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şi naive " .  ln cursul acestui an, cu prilejul discutării moţiunii 
lui Locke King în legătură cu extinderea dreptului de vot, 
fiind însă înfrînt de o coaliţie a brigăzii irlandeze cu peeliştii, 
manchesterienii şi alţii, zelul său protestant s-a volatilizat, şi 
el a pmmis să modifice acest bill, care, de fapt, fusese năs
cut mort. 

Un fals pretext n-a fost numai campania lui Russell împo
triva papei, ci şi zelul cu care a susţinut emanciparea evreilor. 
Oricine ştie că al său Jewish Disabilities Bill ' nu este decît 
o farsă anuală, o momeală pentru alegătorii de ale căror vo
turi dispune în City baronul austriac Rotschild.Un fals pretext 
au fost şi declaraţiile lui Russell împotriva sclaviei. 

„Opoziţia dv. - îi scria lordul Brougham - faţă de toate moţiunile 
în favoarea negrilor şi îndirjirea pe care aţi manifestat-o chiar şi faţă 
de simpla încercare de a se stăvili comerţul cu sclavi reintrodus de 
curînd au adîncit prăpastia dintre dv. şi ţară. Cine ar crede că dv., în 
1 838 adversari ai tuturor legilor împotriva sclaviei, duşmani ai oricărui 
amestec în activitatea adunărilor coloniale ale proprietarilor de sclavi, 
aţi fost cuprinşi dedată de o asemenea dragoste pentru negri, incit în 
1839 aţi introdus un bill în apărarea lor, riscîndu-vă posturile - acela 
ar da dovadă de o ciudată inclinaţie spre autoamăgire-. 

Pentru Russell a fost un fals pretext şi reforma sa judiciară. 
Cînd în 1 841 parlamentul a dat un vot de neîncredere guver
nului whig, şi iminenta dizolvare a Camerei comunelor nu 
promitea să reprezinte un succes prea mare, Russell a încercat 
să treacă în grabă prin Cameră Chancery Bill *' pentru 

„a înlătura una din racilele cele mai cumplite ale sistemului nostru -
tărăgănelile de la courts of equity - prin crearea a două noi funcţii 
de judges of equity- (judecători care să nu se conducă după normele 
de drept, ci după echitate) . 

Russell a denumit acest bill al său „un mare acont asupra 
reformei judiciare" .  Adevăratul său scop era de a strecura pe 
furiş doi prieteni whigi în posturile noi create înainte de for
marea aproape sigură a unui guvern tory. Sir Edward Sugden 
(acum baron St. Leonards) ,  care-l dibuise pe Russell, a propus 
n amendament potrivit căruia bill-ul trebuia să intre în vi
goare abia la 10 octombrie (adică după convocarea parlamen
tului nou ales). Deşi fondul acestui bill, pe care Russell îl con
sidera atît de „stringent" ,  n-a suferit nici cea mai mică modi-

* - bill-ul cu privire la abolirea îngrădirii drepturilor evreilor. -
Nota trad. 

** - bill-ul cu privire la tribunalul lordului cancelar. - Nota trad. 
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ficare, el l-a retras de îndată ce a fost adoptat amendamentul. 
Bill-ul devenise „searbăd" şi-şi pierduse sarea. 

Pentru lordul John Russell reformele coloniale, proiectele 
din domeniul învăţămîntului public, „libertăţile cetăţeneşti" ,  
libertatea presei ş i  a întrunirilor, entuziasmul războinic şi 
setea de pace - toate acestea nu erau decît false pretexte. 
El însuşi nu era decît un fals pretext, întreaga sa viaţă o min
ciună, toată activitatea sa un lanţ neîntrerupt de intrigi mes
chine pentru atingerea unor scopuri murdare, pentru delapida
rea fondurilor publice şi uzurparea unei simple aparenţe de 
putere. Nmeni n-a confirmat mai grăitor decît Russell maxima 
biblică că omul nu poate adăuga un cot la statul său. Aşezat 
prin naştere, relaţii şi hazardul conjuncturii sociale pe un pie
destal uriaş, el a rămas mereu acelaşi homunculus - un pitic 
dansînd în vîrful unei piramide. Poate că niciodată istoria n-a 
produs un alt om atît de mare în nimicnicia sa. 
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Conferinţa de la Biningham 
în legătură cu problma succesiunii 

la tronul Danemarcii 
şi cu cele patru garanţii 225 

I 

487 

Londra, 27 iulie. ln opoziţie cu „Asociaţia pentru reforma 
administrativă" ,  la Londra a luat fiinţă „Asociaţia pentru re
forma de stat " 26• Ea a invitat pe Ernest Jones şi pe alţi cîţiva 
lideri cartişti să facă parte din comitetul ei. Principalul ţel al 
asociaţiei, proclamat alaltăieri în cadrul unui miting public, 
este reforma parlamentară pe baza votului universal. 

Conferinţa de Ia Birmingham şi-a încheiat lucrările la 23 
iulie. La conferinţă au participat delegaţi din Huddersfield, 
New Castle-pe-Tyne, Londra, Halifax, Sheffield, Leeds, Derby, 
Bradford, Nottingham şi Birmingham, întruniţi la Birmingham 
pentu a discuta politica externă a claselor dominante şi a re
prezentanţilor lor în guvern şi parlament. După cum remarcă 
„Birmingham Daily Press" ,  cartiştii 

„s-au abţinut de cîţiva ani să participe la orice mişcare organizată 
de alţii ; nu însă şi de astă dată. Ei au luat parte cu mare însufleţire la 
această mişcare, deoarece au simţit că ea nu urmăreşte nici un fel de 
interese ostile sau străine lor şi, în general, nici un fel de interese de 
clasă•. 

Şederea lui Urquhart în districtele industriale a dat, incon
testabil, impulsul pentru convocarea acestei remarcabile con
ferinţe, la ale cărei şedinţe el a participat tot timpul. Deoarece, 
din lipsă de timp, n-am putut da curs invitaţiei de a participa 
l a  Conferinţa de la Birmingham, avem abia acum posibilitatea 
să publicăm extrase din unele documente interesante cuprinse 
în darea de seamă, tipărită, asupra lucrărilor ei, care ne-a 
fost trimisă 27• Presa londoneză venală fie că trece sub tăcere 
această conferinţă, fie că denaturează faptele. Intre contele 
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Malmesbury şi secretarul comitetului ales de conferinţă a 
avut loc următorul schimb de scrisori * : 

„Sir I Am avut onoarea să primesc de la dv. invitaţia de a participa 
la Conferinţa de la Birmingham. Nu pot da curs acestei invitaţii. Mă 
grăbesc totuşi să vă dau lămuririle care vă interesează în legătură cu 
tratatul dnei din 8 mai 1 852. Vă înşelaţi în privinţa scopurilor acestui 
tratat. Nu este adevărat că «tratatul asigură Rusiei succesiunea la tronul 
Danemarcii şi a Schleswig-Holstein-ului». Rusiei nu i s-au acordat, nici 
pentru prezent şi nici p entru viitor, nici un fel de drepturi pe care să lU 
le fi avut înainte de încheierea tratatului, In prezent sînt în viaţă 4 moş
tenitori de sex bărbătesc în drept să pretindă coroana Danemarcii. Tratatul 
prevede că, în caz de deces al tuturor moştenitorilor, înaltele părţi 
contractante, �i anume : Austria, Prusia, Rusia, Anglia, Franţa şi Suel!a, 
se obligă să ia in consideraţie orice propunere făcută de regele Dane
marcii tn Tederea asigurării succesiunii la tron potrivit principilui 
integrităţi! monarhiei daneze. In cazul cînd evenimentul amintit mai $Us 
se va lntlmpla, puterile contractante se vor întruni pentru a reglementa 
succesiunea la tronul Daµemarcii, şi j udecaţi dv. singuri dacă în acest 
caz cele 5 puteri care au semnat cu Rusia tratatul din 8 mai Tor h 
dispuse să-i acorde ei, în calitate de cap al casei Holstein-Gottory, 
dreptul de a anexa la posesiunile ei întreaga monarhie daneză•. 

Acesta este conţinutul scrisorii lordului Malmesbury, la 
care secretarul conferinţei a răspuns după cum urmează : 

• In articolul lui K. Marx din „New York Daily Tribune•, în locul 
alineatelor de mai sus, a apărut : 

„Ar fi o mare greşeală să apreciem mişcarea din Anglia după dările 
de seamă din presa londoneză. Să luăm, de pildă, ultima Conferinţi de 
la Birmingham. Cea mai mare parte din ziarele londoneze nici n-au 
amintit de ea, celelalte s-au limitat să anunţe că ea a avut loc. Dar ce 
a reprezentat această conferinţă î Un congres deschis al delegaţilor din 
Birmingham, Londra, Huddersfield, Newcastle, Halifax, Sheffield, Leeds, 
Derby, Braford, Nottingham şi din alte localităţi, care s-au întrunit 
pentru a smulge din iinile parlamentului incapabil şi în plin dca 
cercetarea celei mai importante probleme din acel momelt - politica 
externă a Angliei. 

Desigur că la această mişcare au contribuit mitingurile convocate 
de d-l Urquhart în toate districtele industriale, iar caracteristic pentru 
Conferinţa de la Birmingham este faptul că la lucrările ei au participat, 
alături de reprezentanţi ai burgheziei, şi  reprezentanţi ai clasei munci
toare. Conferinţa s-a împărţit într-o serie de comitete, care trebuiau să 
prezinte rapoarte asupra celor mai importante probleme de politică 
externă a Angliei. m reuşit să obţin o dare de seamă amănunţită cu 
privire la şedinţele conferinţei, precum şi documente în legătură cu 
aceasta. Voi face cunoscute cititorilor ziarului cTribune» cele mai carac
teristice pasaje din ele. ln primul rînd, corespondenţa dintre secretarul 
conferinţei şi lordul Malmesbury, ministru de externe în guvernul lordu
lui Derby, în legătură cu tratatul din 8 mai 1 852 cu privire la succesiunea 
la tronul Danemarcii. Lordul Malmesbury scrie :•. - Nota red. 
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„Mylord I Conferinţa de la Birmingham m-a însărcinat să vă exprim 
mulţumirile noastre pentru cele comunicate în legătură cu tratatul 
danez. Din comunicările dv. am dedus că în caz de deces al celor 4 moş
tenitori legali Anglia şi Rusia vor fi obligate să intervină în relaţiile 
dintre regele Danemarcii, pe de o parte, şi diferite state - Danemarca, 
Schleswig şi Holstein - pe de altă parte. Nu înţelegem ce anume le dă dreptul la o asemenea intervenţie şi sîntem convinşi că războiul îm
potriva Rusiei trebuia folosit pentru a ne face să renunţăm la o acţiune 
atît de imorală şi de nelegală. Ne daţi a înţelege că, după părerea dv., 
îasăşi componenţa celor 6 puteri este o garanţie împotriva admiterii Ru
siei ca moştenitoare. Pentru noi ar fi foarte interesant să aflăm de la dv., 
mylord, cui, dacă nu Rusiei, ar trebui să-i revină întreaga monarhie. Dacă 
Anglia n-a avut de gînd să recunoască Rusia ca moştenitoare universală, 
de ce n-a cerut ca o condiţie a tratatului să fie renunţarea Rusiei la drep
turile casei Holstein-Gottory 1 Intrucît dv., mylord, aţi semnat tratatul 
repectiv, este de presupus că la aceste întrebări fie că în general nu 
se pate răspunde, fie că dv. sînteţi cel mai în măsură să răspundeţi. De 
acea am fost lnsărcinat să vă rog pe dv., mylord, să răspundeţi la aceste 
întrebări, scutindu-ne astfel de o mare nelinişte•. 

Aici, fireşte, corespondenţa se întrerupe, deşi mylord ar 
putea declara că participarea domniei-sale a fost pur for
mală. Intre timp, Palmerston semnase deja împeună cu ba
ronul Brunnov protocolul care preciza paragrafele şi prin
cipiul viitorului tratat *. 

Conferinţa a instituit o serie de comitete însărcinate să 
cerceteze diferite probleme şi să întocmească rapoarte .supra 
lor. Cel mai mare interes îl prezintă, incontestabil, raportul 
comitetului cu privire la cele 4 puncte, din care reproducem 
pasajele cele mai importante : 

„Analizînd sensul celor 4 puncte a bază pentru încheierea păcii, co
mitetul a urmărit felul în care au fost dezvoltate aceste 4 puncte la Con
feinţa de la Viena ; sprijinul acordat sau obiecţiile ridicate de puterile 
repective împotriva fiecărei propuneri menite să dezvolte aceste puncte ; 
cînd şi în ce formă au fost formulate aceste puncte pentru prima oară 
de guvenele Franţei şi Angliei ; sursa de unde au pornit ele iniţial, şi 
în ce măsură corespund ele scopului recunoscut al războiului - inde
pendenţa şi integritatea Imperiului otoman. Găsim sursa iniţială a celor 
4 puncte în următoarea propunere formulată în depeşa contelui Nesselrode 
din 29 iunie 1 854 şi intitulată «Asigurarea drepturilor creştinilor 1n Tur-

• In „New York Daily Tribune•, în locul acestui alineat, a apărut : 
„Aici corespondenţa se întrerupe, - lordul Malmesbury n-a fost dispus 

s-o continue. Faptul că domnia-sa n-a putut răspunde la întrebările care i s-au pus este oarecum justificat : toate punctele referitoare la succesiunea la tronul Danemarcii au fost atît de precis formulate de lordul Palmerston 
în protocolul din 8 iulie 1 850, incit nobilului lord nu i-a rămas nimic alt
ceva de făcut decît să-şi pună semnătura pe tratat•. - Nota red. 

30* 
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cia» : «Pornind de la ideea că drepturile civile care trebuie garantate tu
turor supuşilor creştini ai Porţii sînt inseparabile de drepturile lor reli
gioase, noi am mai declarat că, dacă se recunoaşte acest lucru, revendi
cările ţarului faţă de Poartă ar fi satisfăcute, problema litigioasă ar i 
aplanată şi maiestatea-sa ar fi gata să-şi dea concursul la garanţia euro
peană a acestor privilegii». 

Această propunere, adică propunerea cu privire ia amestecul perma
nent nu al unei puteri, ci la amestecul a 5 puteri în treburile interne ale 
Turciei, a fost adoptată de Anglia şi Franţa sub forma punctului 4 şi for
mulată în felul următor de Drouyn de Lhuys în depeşa sa de răspuns din 
22 iulie 1 854 adresată contelui Nesselrode : «Nici o putere nu trebuie să 
pretindă dreptul de a exercita vreun protectorat oficial asupra supuşilor 
Porţii, indiferent de religia lor ; dimpotrivă, Franţa, Austria, Marea Bri
tanie, Prusia şi Rusia îşi vor uni eforturile pentru a obţine din partea 
guvernului otoman proclamarea şi respectarea privilegiilor religioasa ale 
diferitelor comunităţi creştine şi pentru a cîştiga înalta bunăvoinţă a ma
iestăţii-sale sultanul pentru creştinii de diferite confesiuni, fără a ş tirbi 
prin aceasta demnitatea şi independenţa coroanei sale». 

Adoptarea punctului 4 ar fi dus inevitabil la pierderea independen
ţei Imperiului otoman, iar scopul recunoscut al războiului este tocmai 
apărarea acestei independenţe ; dar ilegalitatea punctului respectiv constă 
în faptul că Franţa şi Anglia au propus această capitulare fără asenti
mentul Turciei şi că, în pofida împotrivirii Turciei, Anglia şi Franţa au 
insistat să se discute punctul 4 la Conferinţa de la Viena. Ca să folosim 
cuvintele lui Sidney Herbert : «Chestiunea se complică prin cceea că sîn
tem de acord cu duşmanul nostru, şi nu cu aliatul nostru». 

Dacă în războiul împotriva Rusiei am fi înfrînţi şi siliţi să cerem 
pace, nu am avea dreptul să venim cu o asemenea propunere în numele 
unei a treia puteri. Pentru a înlătura această ilegalitate, Anglia şi Franţa 
ar trebui mai întîi să treacă pe faţă de partea Rusiei şi să declare război 
Turciei. După cum punctul 4 înseamnă renunţarea la independenţa Turciei, 
tot aşa punctul 1 înseamnă renunţarea la integritatea ei ; aici, ca şi în 
punctul 4, capitularea a fost propusă fără asentimentul părţii interesate, 
deoarece împuternicitul Turciei s-a abţinut categoric să-şi dea consim
ţămîntul pentru discutarea punctului 1 .  

Asigurările c ă  Moldova, Valahia ş i  Serbia urmează s ă  rămînă sub 
suzeranitatea Turciei camuflează, după părerea noastră, ruperea lor de 
Turcia. Fraza : «Nici un protectorat exclusiv asupra acestor provincii si 
nu fie admis pe viitor» este dezvoltată în cinci paragrafe, care atribuie 
celor 5 puteri rolul deţinut de Poartă - rolul de suzerani care-şi exercită 
în comun puterea. Această frază este desăvîrşită în propunerea făcută 
de Franţa şi Anglia la cea de-a şasea şedinţă a Conferinţei de la Viena 
cu privire la unirea Valahiei cu Moldova într-un singur stat, sub con
ducerea unui domnitor ereditar, ales dintre membrii uneia din familiile 
domnitoare din Europa. Infamia acţiunilor Angliei, care a renunţat atît la 
scopurile ei mărturisite cit şi la recunoaşterea drepturilor aliatului nos
tru, Turcia, este agravată de faptul că toate acestea s-au petrecut într-un 
moment cînd trupele ruseşti au fost nevoite să părăsească teritorii apar
ţinînd Turciei fără ca aceasta să fi primit nici cel mai mic ajutor militar 
din partea Franţei şi Angliei. lntrucît renunţarea la integritatea şi inde
pendenta Imperiului otoman a avut loc înainte de expediţia la sevJtopol, 
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concluzia firească · este că această expediţie a fost întreprinsă pentru a 
Jb/ine cu lor/a această renunţare, a o impune atit Turciei, exploatînd epui· 
zarea resurselor ei, cit şi Angliei, oferindu-i aparenta unei victorii asupra 
R3iei.• 

II 

Londra, 28 iulie. In legătură cu punctul 2 din documentul 
de la Birmingham se spune : 

„Punctul 2 prevedea libertatea navigaţiei pe Dunăre. Suspendarea li· 
bertăţii navigaţiei pe Dunăre datează de la pacea de la Adrianopol din 
1829, cînd Turcia a fost obligată să cedeze Rusiei gurile Dunării. Cedarea 
gurilor Dunării era în contradicţie cu tratatul de la Londra din 6 iulie 
1.827, prin care se interzicea Rusiei să-şi însuşească vreun teritoriu apar· 
ţinînd Turciei. Faptul că la început Anglia a consimţit în mod tacit la 
această însuşire ilegală, iar apoi a sprijinit-o şi a recunoscut-o a însemnat 

o pemanentă violare a dreptului intenaţional. Aceasta s-a făcut sub 
pretextul menţinerii păcii, pretext care, dată fiind starea de război de 
acum, fireşte, cade de la sine. A retroceda gurile Dunării Turciei era o 
revendicare esenţială în orice război adevărat al Angliei împotriva Ru· 
siei. Totuşi, în timp ce în propunerile engleze făcute Rusiei nu există nici 
o referire la gurile Dunării, Anglia a folosit această problemă pentru a 
leza Austria, care, in afară de Turcia, era cea mai interesată în liber· 
tatea navigaţiei pe Dunăre. In cea de-a patra şedinţă, la 21 martie 1855, 

a Conferinţei de la Viena, baronul Prokesch, împuternicitul Austriei, a 
propus ca Rusia să consimtă la neutralitatea gurilor Dunării. lmputer
nicitul Rusiei a răspuns că «el nu-şi va da asentimentul pentru o con· 
\'enţie care are caracterul unei exproprieri indirecte». Lordul John Russel! 
nu a sprij init propunerea foarte moderată a Austriei, şi la 23 martie pro
blema a fost rezolvată în favoarea Rusiei, care rămînea în continuare în 
posesiunea gurilor Dunării. După ce Russel! a lăsat ca Rusia să aibă în 
întregime cîştig de cauză în acest punct, el i-a scris, la 12 aprilie, lor
dului Clarendon : «Contele Buol mi-a spus că el n-a insistat asupra neu
tralităţii insulelor de la gurile Dunării, fiind încredinţat că în acest caz 
Rusia ar fi torpilat conferinţa». La 16 aprilie lordul John Russel! i·a te· 
legrafiat lordului Clarendon că «Austria nu are de gînd să sprij ine nici 
un fel de revendicări care prevăd cedări de teritorii». După ce mai intîi 
n-a găsit cu cale să sprijine jumătatea de măsură propusă de Austria 
cu privire la neutralitatea gurilor Dunării, după ce s-a convins atunci că 
Austria nu va sprijini întreaga măsură, anume cedarea gurilor Dunării 
către Turcia, măsură care a căzut de la sine din pricina atitudinii docile 
faţă de Rusia de care lordul John a dat dovadă la 23 martie, - Russel! 
ii propune acum lordului Clarendon «Să ceară să fie retrocedate Turciei 
insulele de la gurile Dunării pe care ea le-a pierdut prin tratatul de la 
Adrianopo1".  

Punctul 3 prevede că tratatul din iulie 1841 trebuie revizuit de păr· 
ţile contractante în interesul echilibrului european şi în spiritul limitării 
puterii Rusiei pe Marea Neagră l Dacă la baza acestui punct ar fi stat 
intenţii sincere, el ar fi trebuit să prevadă : în primul rînd - limitarea 
puterii Rusiei, în al doilea rînd - restabilirea drepturilor Turciei asupra 
Dardanelelor şi Bosforului. Pentru restabilirea dreptului de control exclu-
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siv al sultanului asupra strîmtorilor nu era nevoie de o clauză specială. 
Acest drept revine sultanului o dată cu anularea, ca urmare a războiului, 
a tratatelor în virtutea cărora acest drept a fost vremelnic suspendat. 
Acest aspect slmplu al problemei nici n-a fost măcar pomenit la Confe
rinţa da la Viena. 

ln ceea ce priveşte limitarea puterii Rusiei, contele Buol, în scrisoarea 
sa din 20 mai 1855, a remarcat pe bună dreptate : «După părerea noastră, 
eforturile comune ale aliaţilor ar trebui să urmărească o asemenea li
mitare a puterii politice a Rusiei care să-i facă dacă nu imposibil, cel 
puţin extrem de dificil să abuzeze de resursele ei materiale. Reducerea, 
ba chiar distrugerea totală a flotei ruse în Marea Neagră ar i în sine 
insuficiente pentru a lipsi Rusia de avantajele pe care le are faţă de Tur
cia datorită poziţiei ei geografice». 

Dintre toate mijloacele cu ajutorul cărora guvenul englez a căutat 
să inducă în eroare parlamentul, unul singur a dat greş, şi anuma pro
punerea cu privire la limitarea puterii maritime a Rusiei în Marea Nea
gră. Dacă războiul ar i avut într-adevăr ţelul pentru care se pretindea 
că este dus, atunci s-ar i garantat din capul locului integritatea terio
rială a Imperiului otoman, şi în acest caz condiţiile de pace ar fi fost 
următoarele : 1) gurile Dunării să fie retrocedate Turciei, în posesiunea 
căreia ele se mai află de jure*, 2) obligaţia pentru Rusia de a acoperi 
cheltuielile de război". 

După alte cîteva consideraţii, documentul se încheie cu 
următoarele cuvinte : 

„Comitetul consideră că nu toţi membrii guvernului au fost în aceeapi 
măsură conştienţi de vina lor. Comitetul nu poate trece cu vederea rolul 
deosebit jucat de cei 4 miniştri de externe - Clarendon, Russell, Aber
deen şi în primul rînd Palmerston. Palmerston a garantat recunoaştere& 
păcii de la Adrianopol, a plătit Rusiei, chiar ln timp de război, o datorie 
de mult prescrisă, a elaborat sau a ratificat tratatele de la Unkiar-Skelcssi 
şi Dardanele şi convenţia de la Balta-Liman, precum şi protocolul danez 
din 1 850 ; perfidia lui Palmerston faţă de Polonia, Sicilia, Lombardia, nu mai 
puţin decît trădarea lui faţă de Franţa, Persia, Spania şi Danemarca îl în
făţişează drept un duşman înverşunat nu numai al Turciei, ci al tutu• 
ţărilor din Europa. Subordonindu-şi toţi membrii guvernului englez, Pal
merston a reuşit să-i facă mai lntii complici la crimele sale, pe care acştra 
nu erau în stare să le sesizeze, pentru a-i subordona apoi cu totul voinţei 
sale. Numai pedeapsa pe care legea engleză o prevede pentru înaltă tră
dare poate izbăvi popornl de complotiştii care l-au trădat în interesul une. 
puteri străine·. 

Scris de K. Max 
la 27 şi 28 iulie 1 855 

Publicat în 
„Neue Oder-Zeitung• nr. 349 şi 351 
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Articolul întîi 

Războiul care face de doi ani ravagii pe coastele Mării 
Negre a atras în mod deosebit atenţia asupra celor două mi
lioane de soldaţi pe care Europa îi întreţine chiar şi în timp 
de pace şi al căror număr va fi poate foarte curînd dublat. 
Dacă însă războiul va continua, ceea ce este aproape sigur, 
ne putem aştepta să vedem aceste patru milioane de soldaţi 
angajaţi în operaţii militare active pe un teatru de acţiuni 
militare care se va întinde de la o mare la alta, de-a lungul 
întregului continent european. 

Este deci firesc ca pe cititorii noştri să-i intereseze carac
terizarea nu numai a armatelor angajate în conflictul din 
Orient, ci şi a celorlalte armate mai importante din Europa, 
cu atît mai mult cu cit de partea aceasta a Oceanului Atlantic 
nu există încă, din fericire, armate care, în ceea ce priveşte 
efectiul lor, s ă  se poată compara măcar pe departe cu arma
tele de rangul al doilea din Europa, ceea ce face ca în Ame
rica organizarea unor astfel de armate să nu fie decît foarte 
vag cunoscută celor care nu sînt de specialitate. 

Suspiciunea şi rivalitatea care făceau în trecut ca armata 
fiecărei ţări să se înconjure de cel mai strict secret nu mai 
există astăzi. Oricit ar părea de ciudat, chiar şi în ţările în 
care publicitatea este cel mai puţin stimulată, în care toate 
departamentele civile au rămas învăluite pînă astăzi în mis
terul propriu absolutismului, organizarea armatei este foarte 
bine cunoscută unor cercuri largi. Se publică informaţii ofi
ciale despre armată, în care se indică nu numai împărţirea 
forţelor amate pe corpuri, divizii, brigăzi, regimente, bata
lioane şi escadroane, ci şi dispunerea lor, precum şi numărul 
şi numele ofiţerilor care le comandă. Ori de cite ori au loc 
mari parăzi militare, prezenţa ofiţerilor străini este nu numai 
permisă, ci chiar binevenită ; ei sînt solicitaţi să facă obser-
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vaţii critice, să-şi comunice impresiile, au loc discuţii serioase 
în legătură cu deosebirile existente în organizarea diferitelor 
armate şi cu invenţiile ce se adoptă ; astfel se stabileşte o 
publicitate care contrastează în chipul cel mai izbitor cu 
celelalte aspecte ale guvernării respective. Secretele pe care 
ministerele de război din Europa le mai pot păstra se referă 
numai la unele reţete de compoziţii chimice, la anumite ra
chete sau focoase de proiectile, dar şi aceste secrete sînt 
foarte curînd descoperite sau depăşite de noi invenţii ; aşa, 
de pildă, racheta engleză Congreve a fost înlocuită cu ra
cheta de război a domnului Hale, care a fost folosită în ar
mata Statelor Unite, iar acum este adoptată şi în cea engleză. 

Această publicitate face ca, în timp de pace, diferitele 
ministere de război ale lumii civilizate să formeze un fel de 
mare comitet militar, al cărui scop este de a discuta avan
tajele tuturor inovaţiilor propuse şi de a da posibilitate fie
căruia dintre membrii săi să fol;ească experienţa tuturor 
celorlalţi. In consecinţă, structura, organizarea şi conducerea 
generală sînt aproximativ aceleaşi în aproape toate armatele 
din Europa şi, în acest sens, se poate spune că o armată sea
mănă cu cealaltă. Totuşi, caracterul naţional, tradiţiile isto
rice şi mai ales nivelul diferit de civilizaţie generează nume
roase deosebiri şi imprimă fiecărei armate caracteristici 
pozitive şi negative. Francezul şi ungurul, englezul şi italia
nul, rusul şi germanul pot fi în anumite condiţii soldaţi la 
fel .de buni şi de destoinici ; dar, cu toate că sistemul de 
instruire este acelaşi şi pare să niveleze orice deosebiri, fie
care dintre aceşti soldaţi va fi bun în felul său, în virtutea 
unor calităţi care-l deosebesc de adversarii săi. 

Aceasta ne pune în faţă o problemă frecvent discutată de 
patrioţii militari ai diferitelor naţiuni : care soldaţi sînt cei 
mai buni ? Desigur, fiecare popor ţine cu străşnicie la gloria 
sa ; şi, după părerea marelui public, hrănit cu povestiri care, 
deşi inexacte şi lipsite de spirit critic, sînt pătrunse de un 
profund sentiment patriotic, un regiment al unei ţări poate 
„face una cu pămîntul u două sau trei regimente ale oricărei 
alte ţări. Istoria militară, ştiinţă în care aprecierea corectă a 
faptelor constituie singurul principiu călăuzitor, este încă 
foarte tînără şi deocamdată nu se poate făli cu o literatură 
prea vastă. Ea este, totuşi, un domeniu bine definit al ştiinţei 
şi, pe zi ce trece, înlătură ca pe un adaus inutil lăudăroşenia 
neruşinată şi stupidă, care vreme îndelungată a caracterizat 
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lucrările ce se intitulau istorice numai pe motiv că denaturau 
orice fapt relatat. A trecut timpul cînd, scriind istoria unui 
război, autorii puteau să-l continue, ca să spunem aşa, cu 
mijloace proprii, bombardînd nestînjenit cu invective pe 
fostul inamic, după ce încheierea păcii nu le mai permitea 
să-l bombardeze cu metal. Dar, cu toate că în istoria militară 
mai rămîn să fie rezolvate multe probleme de importanţă 
secundară, nu încape îndoială că fiecare naţiune civilizată 
se poate mîndri că a dat, într-o perioadă sau alta, pe cei mai 
buni soldaţi ai timpului. Mercenarii germani la sfîrşitul evu
lui mediu, soldaţii elveţieni în secolul al XVI-lea au fost, 
într-o anumită perioadă, la fel de invincibili ca şi admirabilii 
soldaţi spanioli, care le-au luat locul ca „cea mai bună infan
terie din lumeu ; francezii lui Ludovic al XIV-lea şi austriecii 
prinţului Eugen şi-au disputat o vreme acest titlu de glorie, 
pînă cînd prusienii lui Frederic cel Mare au pus capăt dispu
tei, învingîndu-i şi pe unii şi pe ceilalţi ; aceştia, la rîndul 
lor, şi-au pierdut gloria în urma loviturii primite la Iena, şi 
francezii au fost din nou recunoscuţi de toată lumea ca cei 
mai buni soldaţi din Europa. Aceasta nu i-a împiedicat însă 
pe englezi - în Spania - să-şi dovedească în anumite îm
prejurări şi în anumite momente ale luptei superioritatea faţă 
de francezi. Fără îndoială că legiunile pe care le-a condus 
Napoleon în 1805 din tabăra de la Boulogne pînă la Auster
litz 229 au fost cele mai bune trupe ale vremii ; fără îndoială 
că Wellington ştia ce spune cînd, după terminarea războiului 
din Peninsula iberică 230, şi-a numit soldaţii „o armată cu 
care se poate duce oriunde şi poate înfăptui orice u ; şi totuşi 
floarea acestei armate engleze care a luptat în Pirinei a fost 
înfrîntă la New Orleans 231 de către miliţieni şi voluntari care 
nu erau nici instruiţi, nici organizaţi. 

Experienţa tuturor campaniilor din trecut ne duce la ua 
şi aceeaşi concluzie ; şi orice soldat încercat, orice soldat cu 
bun simţ şi lipsit de prejudecăţi va confirma faptul că, de 
pildă, calităţi militare cum sînt curajul şi capacitatea de luptă 
sînt în general distribuite destul de uniform între diferitele 
naţiuni din lume ; că soldaţii diferitelor naţiuni se deosebesc 
nu atît prin gradul de pregătire cit prin specificul ei ; şi, în 
sfîrşit, că, în condiţiile publicităţii existente astăzi în pro
blemele militare, numai o aplicare perseverentă a ideilor, per
fecţionărilor şi invenţiilor în domeniul militar şi în folo
sirea resurselor de stat. precum şi dezvoltarea calităţilor 



«8 Friedrich Engels 

militare prin care se caracterizează o naţiune - numai 
toate acestea pot face ca o amată să se situeze, pentru n 
timp, pe primul loc printre rivalii ei. Astiel vedem imediat 
ce avantaje obţine din punct de vedere militar, în comparaţie 
cu vecinii ei mai puţin avansaţi, o ţară cu un nivel de civi
lizaţie mai ridicat. Ca exemplu putem da armata rusă, care, 
deşi înzestrată cu admirabile calităţi militare, n-a putut nici
odată să-şi ciştige superioritatea asupra vreuneia dintre ar
matele Europei civilizate. In condiţii egale, cu oricită înver
şunare au luptat ruşii, ei au fost întotdeauna învinşi, cel puţin 
pînă la actualul război, indiferent dacă adversarii lor erau 
francezii, prusienii, polonezii sau englezii. 

Inainte de a trece la examinarea fiecărei armate în parte, 
este necesar să facem cîteva observaţii de ordin general, 
care se referă la toate amatele. 

O armată, şi în special una mare, numărînd 300 OOO pînă 
la 500 OOO de oameni şi chiar mai mult, cu toate subdiviziu
nile ei necesare, cu diferitele ei feluri de trupe, cu cerinţele 
ei în oameni şi materiale, cu organizarea ei, reprezintă un 
organism atît de complicat, incit simplificarea lui la maximum 
devine indispensabilă. In armată există atîtea diviziuni inevi
tabile, incit nu este verosimil ca numărul lor să fie sporit 
prin fărîmiţări artificiale şi lipsite de sens. Totuşi, tradiţia, 
nevoia de fast şi spiritul de paradă, de care sînt îmbibate 
toate vechile armate, au complicat lucrurile la extrem în 
aproape toate armatele europene. 

Diferenţele de statură, forţă şi temperament, care e ob
servă atît la oameni cit şi la cai în fiecare ţară, necesită o 
diviziune în infanterie şi cavalerie uşoară şi infanterie şi 
cavalerie grea. Incercarea de a renunţa complet la această 
diviziune ar însemna să fie reuniţi într-una şi aceeaşi unitate 
oameni cu calităţi militare opuse prin natura lor, ceea ce ar 
duce la o neutralizare a acestor calităţi, slăbind astfel capa
citatea de luptă a unităţii în ansamblu. Aşadar, fiecare fel de 
trupe este în mod firesc împărţit în două grupuri distincte : 
unul format din oameni (şi cai) mai greoi şi mai neîndemî
natici, destinat mai ales pentru atacurile mari, hotărîtoare, 
şi luptele în formaţii compacte, iar al doilea din oameni mai 
uşori şi mai sprinteni, special pregătiţi pentru lupte în for
maţii rărite, pentru executarea serviciului de siuranţă şi de 
avangardă, pentru manevre rapide etc. Această diviziune este 
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întru totul legitimă. Dar, în afară de această împărţire fi
n�ască, aproape în fiecare armată fiecare subdiviziune este 
împărţită în grupuri care nu diferă decît prin diversitatea 
extravagantă a îmbrăcăminţii, şi a căror creare este motivată 
prin subtile considerente teoretice, infirmate în permanenţă 
de practică şi experienţă. 

Astfel, în fiecare armată europeană există un fel de trupe 
numite gardă, care se pretind elita amatei, dar care în 
realitate sînt formate pur şi simplu din oamenii cei mai înalţi 
şi mai zdraveni din cîţi sînt recrutaţi. Garda rusă şi cea en
gleză se disting în mod special în această privinţă, deşi nu 
există nki o dovadă că ele ar întrece în bravură şi în 1ceea ce 
priveşte capacitatea de luptă celelalte regimente din genul 
de trupe corespunzător. Vechea gardă a lui Napoleon era o 
instituţie de cu totul altă factură ; ea reprezenta, într-adevăr, 
elita armatei, şi dimensiunile corporale nu jucau nici un rol 
în alcătuirea ei. Dar chiar şi această gardă a slăbit restul 
armatei, înghiţind cele mai bune elemente ale ei. Conside
raţia acordată gărzii, cel mai bun dintre corpurile sale, l-a 
făcut uneori pe Napoleon să comită greşeli ; astfel, la Boro
dino 232, el n-a împins înainte garda în momentul decisiv, 
pierzînd în felul acesta prilejul de a împiedica trupele ru
seşti să se retragă în deplină ordine. Francezii au, în afară 
de garda imperială, un fel de elită în fiecare batalion ; far
mată din două companii - una 'de grenadieri şi alta de vol
tijori -, ea complică în mod inutil acţiunile tactice ale bata
lionului. Celelalte naţiuni au şi ele trupe de acest gen. Toate 
aceste trupe de elită, pe lingă modul de formare şi îmbrăcă
mintea deosebită, primesc şi solde mai mari. Se spune că 
acest sistem este menit să stimuleze ambiţia soldatului de 
rînd, mai ales la popoarele care se înflăcărează uşor, cum 
sînt francezii şi italienii, dar acelaşi scop ar putea fi atins, 
şi chiar cu mai mult succes, dacă soldaţii care merită o ase
menea distincţie ar rămîne în companiile lor şi n-ar fi folo
siţi ca pretext pentru slăbirea unităţii tactice şi a coordonării 
acţiunilor batalionului. 

O absurditate şi mai flagrantă se observă la cavalerie. 
Aici diferenţa dintre un cal greu şi unul uşor creează pre
textul pentru subdiviziuni de tot felul : cuirasieri, dragoni, 
carabinieri, ulani, vînători, husari şi aşa mai departe. Toate 
aceste subdiviziuni sînt nu numai inutile, ci pur şi simplu. 
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lipsite de sens prin complicaţiile pe care le provoacă. Hu
sarii şi ulanii sînt copiaţi de la unguri şi de la polonezi ; dr 
în Ungaria şi în Polonia aceste feluri de 1cavalerie au un 
sens - ele au fost trupele lor naţionale, şi uniforma acestor 
trupe făcea parte din portul naţional al ţării. A transplant. 
astfel de particularităţi în alte ţări, unde lipseşte spiritul na
ţional care le-a creat, este pur şi simplu stupid. In 1 8 1 4, un 
husar ungur a răspuns, pe bună dreptate, unui husar rus 
care-l salutase zicîndu-i „camaraden : „Noi nu camarad, eu 
husar, tu măscărici ! "  („Nix Kamarad, ich Husar, du Hans
wurst ! " )  O altă instituţie la fel de ridicolă, existentă în 
aproape toate armatele, o constituie cuirasierii ; aceşti cava
lerJşti sînt incapabili de 1luptă, ca, de altfel, şi caii lor, da
torită greutăţii cuirasei (o cuirasă franceză cîntăreşte 22 de 
livre) , iar cuirasa nu-i apără nici măcar de efectul unui glonte 
tras de la o distanţă de 150 de iarzi I La cuirasă se renunţase 
în aproape toate armatele europene, dar slăbiciunea lui Na
poleon pentru pompă şi pentru tradiţiile monarhice au re
introdus-o în Franţa, şi exemplul lui a fost curînd urmat de 
toate statele europene. 

Exceptînd. mica armată americană, armata sardă este 
unica dintre armatele ţărilor civilizate în care cavaleria se 
subdivide numai în cavalerie uşoară şi cavalerie grea, fără 
alte împărţiri, şi în care s-a renunţat cu desăvîrşire la cuirasă. 

In atileria de cîmp a tuturor armat�lor, diversitatea ca
librelor creează mari complicaţii. Teoretic, la englezi, această 
diversitate este deosebit de mare - 8 olibre şi 1 2  modele 
diferite de tunuri -, dar în praCtică enormele lor rezerve de 
materiale de artilerie le îngăduie să-şi simplifice simţitor 
artileria. In Crimeea, de pildă, ei au întrebuinţat aproape 
exclusiv obuzierele de 9 şi 24 de livre. In decursul ultimilor 
cîţiva ani, francezii şi-au simplificat la maximum artileria, 
înlocuind patru calibre diferite printr-unul singur, tunul uşor 
de 1 2  livre, despre care vom vorbi la locul cuvenit. In ma
joritatea celorlalte armate mai există încă 3-4 calibre, fără 
să  socotim varietăţile de afete, chesoane şi altele. 

Unităţile tehnice din cadrul diferitelor armate, geniştii şi 
aşa mai departe, la care putem adăuga şi statul-major, sînt 
organizate aproape identic în toate armatele, cu excepţia 
armatei engleze, în care - în detrimentul ei - statul-major 
nu reprezintă un organism de sine stătător. Alte deosebiri, de 
mai mică importanţă, vor fi menţionate la locul respectiv. 
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· Vom începe cu acea armată care, prin felul cum a fost 
organizată în timpul revoluţiei şi sub Napoleon, a servit 
într-o anumită măsură ca model pentru toate armatele euro
pene de la începutul acestui secol. 

I. Armata franceză 

In momentul izbucnirii actualului război, Franţa dispunea 
de 100 de regimente de infanterie de linie (regimentele 
76-100 erau denumite pînă de curînd „infanterie uşoară" ,  
fără a se  deosebi cîtuşi de puţin de celelalte regimente de 
linie prin instrucţie sau prin organizare) . Fiecare regiment 
e compune din 3 batalioane : două de cîmp şi un batalion 
depozit. In timp de război însă al treilea batalion poate fi 
transformat foarte rapid în batalion combatant, şi atunci din 
companiile depozit suplimentare ale celor 3 batalioane se 
formează batalionul patru depozit. Aşa s-a procedat în timpul 
războaielor napoleoniene, cind s-a format chiar batalionul 
cinci şi, în anumite împrejurări, batalionul şase. Totuşi, 
cm fiecare regiment este format numai din 3 batalioane. 
Fiecare batalion are 8 companii de front (una de grenadieri, 
una de voltijori şi 6 companii de bază} ; în timp de război, 
fiecare companie este formată din 3 ofiţeri şi 1 15 subofiţeri 
şi soldaţi. Aşadar, un batalion francez de linie totalizează, 
în timp de război, aproximativ 960 de oameni, dintre care a 
opta parte (compania de voltijori} este destinată special pen
tru executarea serviciului în calitate de infanterie uşoară. 

Trupele speciale destinate pentru infanterie uşoară se 
compun din chasseurs-a-pied * şi unităţile africane. Inainte 
de război erau în total numai 10 batalioane de vînători, dar 
în 1853 numărul lor a fost ridicat la 20, astfel incit aproape 
fiecare divizie de infanterie (4 regimente} poate primi la for
marea ei un batalion de vînători. In fiecare din aceste ba
talioane sînt cite 1 0  companii, adică aproape 1 300 de oa
meni. Trupele special destinate pentru serviciul în Africa se 
compun din 3 reimente, adică 9 batalioane de zuavi, două 
regimente, adică 6 batalioane din legiunea străină, 6 bata
lioane de infanterie uşoară (dintre care 3 batalioane de vi-

• - vînători pedeştri. - Nota trad. 
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nători indigeni), în total 21  de batalioane, sau aproximativ 
22 OOO de oameni. 

Cavaleria este împărţită în patru categorii distincte : 

1. Cavalerie grea sau de rezervă - 12 regimente : 
două regimente de carabinieri (trăgători, pro
tejaţi de cuirasă) şi  10 regimente de cuirasieri 
= 72 de escadroane. 

2. Cavalerie de linie - 20 de regimente : 12 de 
dragoni şi 8 de ulani = 120 de escadroane. 

3. Cavalerie uşoară - 21 de regimente : 12 re
gimente de trăgători călări şi 9 de husari = 
126 de escadroane. 

4. Cavalerie uşoară africană - 7 regimente : 4 
chasseurs d'Afrique * şi 3 de spahii = 42 
de escadroane. 

Potrivit statelor din timp de război, fiecare escadron are 
190 de oameni în cavaleria de rezervă şi de linie şi 200 de 
oameni în cavaleria uşoară. In timp de pace există doar 
4 escadroane a 1 20 de oameni dotaţi complet cu echipament 
şi armament, astfel încît la fiecare mobilizare a armatei tre
buie să fie chemaţi din concediu un mare număr de oameni 
şi isă tli se găsească cai, ceea ce într-o ţară atît de săracă 
în cai cum este Franţa nu se poate realiza lecit printr-un 
import masiv din străinătate. 

Artileria, în urma recentei ei reorganizări, este formată 
din 1 7  regimente : 5 regimente de artilerie pedestră, desti
nată pentru serviciu de ganizoană şi de asediu, 7 regimente 
de linie (pentru serviciu în diviziile de infanterie) , 4 regi
mente de artilerie călăreaţă şi 1 regiment de pontonieri. 
După cit se pare, artileria pedestră este folosită numai în 
cazuri excepţionale pentru acţiuni de cimp. Artileria de linie 
are afetele de tun şi antetrenurile astfel construite, incit arti
leriştii pot sta pe ele în timpul deplasărilor rapide. Artileria 
călăreaţă este organizată la fel ca şi celelalte categorii de 
artilerie. Artileria de linie şi artileria călăreaţă numără 137 de 
baterii, fiecare a cite 6 tunuri, la care se mai poate adăuga 
ca rezervă 60 de baterii de artilerie pedestră, în total 1 1 82 de 
piese de artilerie. In afară de cele de mai sus, artileria cu
prinde şi 13 companii de muncitori. 

Din serviciile speciale ale armatei fac parte : un stat-ma
jor general avînd 560 de ofiţeri ; statele-majore ale fortăreţe-
1or, tupelor de artilerie şi de geniu, în total aproximativ 1 200 

* - vinători africani. - Nota trad. 
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de ofiţeri ; 3 regimente de pionieri şi plantatori de mine, 5 
scadroane de bagaje, 5 escadroane de tren, 1 1 87 de ofiţeri 
din serviciul medical etc. Efectivul total al armatei este urmă
torul : 

Infanteia 
De linie , 300 de batalioane şi 

300 de companii d epozit . .  . . 335 OOO de oameni 
Vîn.tori, 20 de batalioane . .  . . 26 OOO 
Trupe africane, 21 d e  batali-

oane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 OOO 

Total . .  . . . . 383 OOO de oame n i  

Cavalea 
De rezervă, 72 de escadroane 

şi 12 escadroane depozit . . . .  
De linie, 120 de escadroane şi 

20 de escadroane depozit . .  
Uşoară, 126 de escadroane şi 

21 de escadro.ne depozit . .  
African\, 42 de escadroane . .  

16 300 de 

28 400 

31 300 
10 OOO 

oameni 

_______ ;-----
Tot al . • • • . .  86 OOO de o ameni 

Artilea şi tupele speae 
1 200 de piese de artilerie . . . . 70 OOO de oameni 

Total general 1 200 de piese de !artilerie şi 539 OOO de oameni 

La acestea trebuie să se adauge garda nou formată, com
pusă dintr-o divizie de infanterie (două regimente de grena
dieri şi două de vLtijori) , o brigadă de cavalrie (un 
regiment de cuirasieri şi unul de ghizi) , un batalion de vî
nători şi 4 sau 5 baterii de artilerie, precum şi 25 OOO de 
j andarmi, dintre care 14 OOO călări. In afară de acestea, recent 
au mai fost formate două regimente de infanterie - 1 0 1  şi 
1 02 - şi este în curs de formare o nouă brigadă a legiunii 
străine (elveţieni) . Aşadar, armata franceză, în actuala ei 
organizare, are un efectiv de aproximativ 600 OOO de oameni, 
iar aceasta este o evaluare destul de exactă a forţelor ei 
actuale. 

Armata este recrutată prin tragere la sorţi din rîndul 
tinerilor care au împlinit vîrsta de 20 de ani. Se presupune 
că armata are anual la dispoziţie aproximativ 1 40 OOO de 
oameni, din care însă în timp de pace sînt luaţi pentru ser
viciul militar numai 60 00080 OOO de oameni. Ceilalţi pot 

3 1 - Max-Engels - Opere voi. 11 
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fi chemaţi oricînd în decursul următorilor 8 ani de la tra
gerea la sorţi. In afară de aceasta, în timp de pace un mare 
număr de soldaţi se află în concedii de lungă durată, astfel 
încît durata serviciului militar propriu-zis nu depăşeŞte, nici 
pentru cei chemaţi sub arme, 4-5 ani. Deşi asigură un înalt 
nivel de pregătire trupelor care prestează serviciul militar, 
acest sistem nu asigură instruirea nici unui fel de rezerve 
pentru cazuri de forţă maj oră. In eventualitatea unui mare 
război continental, cînd Franţa ar trebui să intre în acţiune 
cu două-trei armate mari, ea ar trebui, chiar în a doua cam
panie, să completeze armata activă cu un mare număr de 
recruţi slab instruiţi, iar în cea de1a treia campanie s-ar pro
duce o înrăutăţire simţitoare a situaţiei amatei. Fără îndoială 
că francezii îşi însuşesc cu uşurinţă meseria armelor, dar �n 
cazul acesta de ce s-ar menţine o durată atît de 1ungă a ser
viciului militar, care lipseşte o mare parte a tineretului de 
posibilitatea de a primi o pregătire militară ? 

Peste tot unde serviciul militar este obligatoriu şi de 
lungă durată, societatea europeană a considerat necesar să 
introducă pentru clasele avute privilegiul de a se răscum
păra cu bani, sub o formă sau alta, de obligaţia de a preta 
personal acest serviciu. Astfel, în Franţa, sistemul înlocuirii 'în 
armată a fost sancţionat prin lege şi în armata franceză fac 
serviciu în mod permanent aproximativ 80 OOO de înlocuitti. 
Aceştia sînt recrutaţi, de regulă, din rîndurile aşa-ziselor 
„pături periculoase ale societăţii " ; ei sînt destul de greu pe 
ţinut în frîu, dar, odată supuşi, devin soldaţi admirabili. Este 
nevoie de o disciplină foarte severă pentru a-i constrînge �ă 
aibă o comportare bună, întrucît concepţia lor despre ordihe 
şi supunere este uneori destul de ciudată. Cînd un regiment 
cuprinde mulţi înlocuitori, este sigur că aceştia vor crea 
greutăţi în executare! serviciului de ganizoană. De ace'ea 
se consideră că cel mai bun loc pentru ei este în faţa ina
micului. Din rîndurile lor se recrutează îndeosebi trupele 
uşoare africane ; de pildă zuavii, care, în maj oritate, au fost 
recrutaţi ca „rempla:ants" *. Campania din Crimeea a arătat 
cu prisosinţă că zuavii nu-şi schimbă nicăieri obiceiurile afri
cane - predilecţia pentru j af şi s amavolnicii în momntele 
critice. Probabil că acest lucru l-a avut în vedere defunctul 
mareşal Saint-Arnaud, care le era apropiat ca spirit, cînd a 
scris în comunicatul lut despre bătălia de la Alma : „Zuavii 
sînt, într-adevăr, cei mai buni soldaţi din lume I "  

* - „înlocuitori•. - Nota trad. 
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Armamentul şi echipamentul armatei franceze sînt, în 
general, de cea mai bună calitate. Armele sînt bine con
struite, şi în special sabia de cavalerie este un model exce
lent, deşi, poate, puţin prea lungă. Infanteria este echipată 
conform noului sistem introdus concomitent în Franţa şi în 
Prusia ; potrivit acestui sistem, au fost desfiinţate curelele 
încrucişate pentru cartuşiere şi sabie sau b aionetă ; acestea 
s: poartă pe o curea în jurul taliei, susţinută de două curele 
de piele peste umeri, iar raniţa atîrnă liber pe spate, sus
ţinută de două chingi, fără demodata chingă de legătură de-a 
curmezişul pieptului. Astfel pieptul rămîne complet liber, 
iar soldatul nu mai seamănă întru nimic cu nefericita făptură 
legată în curele, ca într-un fel de cuirasă de piele, în care 
îl încătuşa vechiul sistem. Imbrăcămintea este simplă, însă 
confecţionată cu gust ; trebuie să recunoaştem că, în moda 
militară, ca şi în cea civilă, francezii au dat, într-adevăr, 
dovadă de mai mult gust decit oricare alt popor. O tunică 
albastră, un fel de jachetă lungă pînă la genunchi, cu un 
guler nu prea înalt, deschisă în faţă, pantaloni roşii nu prea 
largi, un chipiu uşor - cel mai potrivit din cite s-au inven
tat vreodată -, ghete, ghetre şi o pelerină cenuşie uşoară 
alcătuiesc echipamentul cel mai simplu şi mai comod pe care 
l-a cunoscut vreodată o armată europeană. In Africa, o glugă 
albă flanelată apără capul soldatului de razele soarelui ; 
trupele primesc, de asemenea, lenjerie flanelată. In Crimeea 
s-au purtat în cursul iernii trecute pelerine cu glugi confec
ţionate din stofă groasă, care acopereau capul, gîtul şi ume
rii. Vînătorii pedeştri au întreaga îmbrăcăminte de culoare 
cenuşie cu garnituri verzi ; zuavii poartă un fel de costum 
turcesc bizar, care pare a fi cit se poate de adecvat pentru 
clima şi pentru serviciul pe care îl au de îndeplinit. Vînă
torii şi unele batalioane africane sînt înarmaţi cu puşca 
Minie, iar restul infanteriei cu muschete simple cu percuţie. 
Se· pare, totuşi, că există intenţia de a se mări proporţia de 
trupe înarmate cu puşti ghintuite. 

Cavaleria se compune din oameni bine făcuţi, mai uşori 
în greutate decit cei din celelalte ame, dar cu nimic mai 
prejos din punct de vedere al calităţii faţă de ceilalţi soldaţi. 
In timp de pace, cavaleria este, în general, satisfăcător în
zestrată cu cai, fie aduşi de peste graniţă, fie procuraţi de 
Ia crescătoriile statului şi din regiunile în care s-a realizat o 
îmbunătăţire a rasei locale, considerată pînă nu de mult ca 
foarte slabă. Dar, în timp de război, cind numărul cailor tre-

31* 
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buie dublat dintr-o dată, resursele ţării se dovedesc cu totul 
insuficiente, şi este necesar să se cumpere din străinătate 
mii de cai, dintre care mulţi sînt foarte puţin potriviţi pen
tru serviciul de cavalerie. Aşadar, în orice război de lungă 
durată, cavaleria franceză îşi va pierde repede calităţile mi
lit9re dacă guvernul nu va şti să pună mîna pe resursele 
ţărilor bogate în cai, aşa cum a făcut în 1 805, 1 806 şi 1 807. 

Artileria este acum în întregime înzestrată cu noul tun 
uşor de 1 2  livre, aşa-zisa invenţie a lui Ludovic-Napoleon. 
Dar, întrucît tunul uşor de 1 2  livre, adaptat la o încărcătură 
egală cu un sfert din greutatea ghiulelei, exista deja în 
armata engleză şi în cea olandeză, iar belgienii renunţaseră 
la camera le la obuzierele lor şi atît prusienii cît şi austriecii 
sînt deprinşi, în anumite cazuri, să execute foc cu grenade 
din tunurile lor obişnuite de 1 2  şi 24 de livre, pretinsa in
venţie se reduce la adaptarea acestui tun uşor de 12 livre 
la obişnuitul afet l tunului francez de 8 livre. Deşi prin 
această modificare artileria franceză a cîştigat în mod evi
dent în simplitate şi eficacitate, rămîne de văzut dacă mo
bilitatea ei n-a avut de suferit ; de asemenea, dacă tunul de 
1 2  livre va fi suficient de indicat pentru proiectile tubulare. 
In orice caz, avem informaţii în sensul că s-a recunoscut 
necesitatea de a se trimite armatei din Orient obuziere de 
calibru mai mare. 

Regulamentele tactice ale armatei franceze reprezintă un 
straniu amestec de simţ militar şi tradiţii învechite. Deşi nici 
o limbă nu e poate atît de potrivită ca limba franceză pentru 
comanda militară laconică, precisă, imperativă, totuşi co
manda se dă de obicei filosindu-se n vocabular prolix : 
ofiţerul trebuie s ă  rostească o frază întreagă, ba chiar şi 
două acolo unde ar fi suficiente două-trei cuvinte. Manevrele 
sînt complicate, iar preg�tirea de luptă conţine o mulţime de 
absurdităţi învechite, absolut incompatibile cu actualul nivel 
al tacticii. Soldaţii îşi formează deprinderea de a acţiona în 
formaţii rărite, care pare a fi înnăscută la francezi, printr-o 
instrucţie de o pedanterie care, probabil, nu este întrecută 
nici în Rusia. Acelaşi lucru este valabil şi pentru unele laturi 
ale instrucţiei privind manevra cavaleriei şi artileriei. Dar, 
de îndată ce francezii trebuie să lupte, necesitatea momen
tului îi face să renunţe foarte curînd la toate aceste manevre 
învechite şi pline de pedanterie, şi nimeni nu-şi însuşeşte 
şi nu introduce noile procedee tactice potrivite noilor con
diţii mai repede decît ei. 
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In general se poate spune că trupele uşoare constituie 
punctul tare al armatei franceze. Ele sînt literalmente cele 
mai uşoare trupe din Europa. Media de înălţime a soldaţilor 
nu este nicăieri atît de scăzută ca în Franţa. In 1 836, din 
circa 80 OOO de soldaţi francezi, numai 743 măsurau 5 picioare 
şi 8 ţoli sau mai mult şi numai 7 ajungeau la înălţimea de 
6 picioare, în timp ce 38 OOO de oameni măsurau de la 4 pi
cioare şi 1 O ţoli şi jumătate pînă la 5 picioare şi 2 ţoli. Şi, 
totuşi, aceşti oameni mici de stat nu numai că luptă excelent, 
dar rezistă la cele mai grele eforturi şi întrec în agilitate pe 
soldaţii din aproape toate celelalte armate. Generalul Napier 
susţine că soldatul englez este un animal de luptă, purtînd 
o încărcătură mai grea decît oricare alt soldat din lume. El n-a 
văzut însă niciodată pe soldaţii francezi care au participat la 
campaniile din Africa cărînd în spinare, în afară de arme şi 
bagaj personal, corturi, lemne, provizii, încărcături care se 
ridicau cu mult deasupra chipielor lor, şi mărşăluind astfel 
cîte 30 sau 40 de mile pe zi sub soarele tropical. Şi acum 
comparaţi pe soldatul englez, înalt şi greoi, a cărui statură 
se ridică în armata din timp de pace la cel puţin 5 picioare 
şi 6 ţoli, 1u fiancezul mărunt, u picioare scurte, �or, mă
surînd 4 picioare şi 1 O ţoli I Şi, totuşi, francezul ·cel scund, 
în ciuda încărcăturii pe care o poartă, rămîne un infanterist 
uşor de mîna întîi ; el acţionează în formaţii rărite, aleargă, 
execută, face .salturi repezi, se trînteşte la pămînt, se ridică 
cît ai clipi din ochi, încărcîndu-şi în acelaşi timp arma, tră
§Înd, îndintînd, retrăgîndu-se, dispersîndu-se, concentrîn
du-se şi regrupîndu-se din nou ; el este nu numai de o agili
tate, dar şi de o isteţime de două ori mai mare decît a cio
lănosului său rival de pe insula „roastbeef"-ului. Serviciul de 
infanterie uşoară a fost desăvîrşit în cele 20 de batalioane de 
chassers a pied. Trupele acestea minunate - incomparabile 
în domeniul serviciului lor special - sînt instruite pentru a 
executa fiecare mişcare, atunci cînd au în faţă pe inamic, cu 
un pas specific, uşor, numit pas gymnastique *, putînd face 
între 1 60 şi 1 80 de paşi pe minut. Ei nu numai că pot alerga, 
cu mici întreruperi, o jumătate de oră şi chiar mai mult, dar 
ştiu tot atît de bine să se tîrască, să sară, să se caţere, să 
înoate, cu alte cuvinte să facă orice mişcare în orice mod 
le-ar fi impus ; ei sînt în acelaşi timp trăgători de prim rang 
şi puţini sînt aceia care, în condiţii egale, pot rezista în lupte 

• - pas de gimnastică. - Nota trad. 
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de hărţuială acestor ţintaşi fără greş, care se pot adăposti 
înapoia celei mai mici ridicături de teren. 

In ceea ce priveşte acţiunile infanteriei franceze în formaţie 
compactă, prin caracterul înflăcărat al francezilor, acestea le 
oferă nu numai mari avantaje, ci şi mari dezavantaje. 
De obicei, primul ei atac se distinge prin precizie, rapiditate, 
hotărîre, dacă nu chiar furie. In caz de succes, nimeni nu le 
poate sta în cale. In caz de înfrîngere, ei se regrupează repede 
şi pot fi din nou trimişi în luptă ; totuşi, într-o campanie care 
se soldează printr-un eşec sau ale cărei rezultate sînt schim
bătoare, infanteria franceză îşi pierde curînd fermitatea. Suc
cesul este un element necesar tuturor armatelor, dar în spe
cial celor ale popoarelor romano-celtice. In această privinţă, 
popoarele teutone le sînt net superioare. Francezii, după ce 
Napoleon le-a trasat drumul, au fost în stare, timp de 15 ani, 
să învingă toate obstacolele, pînă cînd insuccesele le-au frînt 
rezistenţa morală ; trupele franceze n-ar fi putut niciodată 
cîştiga un război ca războiul de şapte ani 233, în decursul 
căruia Frederic cel Mare s-a aflat nu o dată în pragul pieirii, 
a suferit dese înfrîngeri, dar a ieşit în cele din urmă victorios. 
Drept exemplu concludent în acest sens poate servi războiul 
din Spania din 1 809-1 814.  

Pe vremea lui Napoleon, cavaleria franceză, spre deosebire 
de infanterie, era mult mai vestită prin acţiunile ei în formaţii 
compacte decît prin acţiunile desfăşurate în calitate de trupe 
uşoare. Ea era considerată invincibilă şi pînă şi Napier recu
noaşte superioritatea ei faţă de cavaleria engleză din acea 
epocă. Pînă la n anumit punct, Wellington era şi el de aceeaşi 
părere. Şi, lucru ciudat, această cavalerie invincibilă era for
mată din călăreţi atît de slab pregătiţi, încît toate şarjele 
le-a executat în trap sau, în cazurile extreme, în galop uşor I 
Dar ea înainta în formaţie compactă şi nu începea atacul decît 
după ce artileria îi pregătea terenul printr-un foc puternic, 
şi chiar atunci înainta numai în mase mari. Bravura şi dorinţa 
arzătoare de victorie făceau restul. Cavaleriştii francezi de 
astăzi, în special cei din regimentele algeriene, sînt foarte 
buni soldaţi, în general buni călăreţi şi mai buni mînuitori de 
spadă, deşi în arta călăriei ei sînt încă inferiori cavaleriştilor 
englezi, prusieni şi, în special, celor austrieci. Dar, cum în 
timpul războiului armata este nevoită să-şi dubleze cavaleria, 
calitatea ei va avea, fără îndoială, de suferit ; totuşi, este 
îndeobşte cunoscut că francezul posedă în cel mai înalt grad 
acea calitate esenţială a unui cavalerist numită impetuozitate 
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[das], care compensează multe defecte. Pe de altă parte, 
nici un soldat nu-şi îngrijeşte atît de prost calul ca soldatul 
francez. 

Artileria franceză a fost întotdeauna la un nivel înalt. 
Aproape toate perfecţionările aduse în domeniul artileriei în 
ultimele 3-4 secole au pornit de la francezi. In special în 
timpul războaielor napoleoniene, artileria franceză a fost 
deosebit de redutabilă prin marea ei pricepere de a alege 
poziţiile pentru piesele de artilerie, ată pe care celelalte 
armate din acel timp o posedau în foarte mică măsură. Toate 
mărturiile atestă că nimeni nu egala pe francezi în amplasarea 
tunurilor în aşa fel încît terenul din faţa acestora să le pro
tejeze faţă de focul inamic şi, în acelaşi timp, să favorizeze 
eficacitatea propriului lor foc. Teoria tragerilor artileriei a 
fost, de asemenea, în permanenţă ştiinţa preferată a france
zilor, fapt la care contribuie structura matematică a gîndirii 
lor ; precizia limbajului, metoda ştiinţifică, concepţia solidă 
prin care se caracterizează literatura lor artileristică arată în 
ce mare măsură corespunde această ramură a ştiinţei spiri
tului lor naţional. 

Despre trupele speciale - unităţile de geniu, statele
majore, serviciile sanitare şi de transport - se poate spune 
numai că sînt foarte capabile. Şcolile militare sînt un model 
de instituţii de acest gen. Ofiterului francez nu i se cere să 
posede acea pregătire generală care în Prusia este conside
rată necesară ; dar şcolile prin care trece îi dau o pregătire 
profesională de prim rang, inclusiv cunoştinţe serioase în 
domeniul ştiinţelor auxiliare şi o bună cunoaştere a cel puţin 
uneia dintre limbile moderne. In armata franceză există încă 
o categorie de ofiţeri, şi anume cei selecţionaţi dintre vechii 
subofiteri. Aceştia din umă dpăşesc rareori gradul de că
pitan ; de aceea francezii au adesea generali tineri şi căpitani 
bătrîni, iistemul dînd rezultate foarte bune. 

In ansamblu, armata franceză, cu toate trăsăturile ei carac
teristice, face dovada că aparţine unei naţiuni viteze şi înzes
trate cu spirit ostăşesc, care se mîndreşte cu apărătorii ei. 
Faptul că această armată, datorită disciplinei şi capacităţii 
sale de luptă, a reuşit să biruie ispitele cu care o momea 
Ludovic Bonaparte şi că pretorienii din decembrie 1 85 1  s-au 
putut transforma atît de repede în eroi ai Crimeii, - toate 
acestea pledează fără doar şi poate în favoarea ei. Nici o 
armată n-a fost vreodată mai măgulită, mai curtată de un 
guvern, mai făţiş îndemnată la tot felul de excese cum a fost 
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amata franceză în toamna anului 1 85 1  ; niciodată nu s-au 
acordat unei armate atîtea concesii ca în timpul războiului 
civil din decembrie ; şi, totuşi, ea s-a reîncadrat foarte bine 
în disciplină şi îşi îndeplineşte datoria cum se cuvine. Este 
adevărat că elementul pretorian s-a făcut simţit în cîteva rîn
duri în Crimeea, dar Canrobert a reuşit de fiecare dată să-l 
potolească. 

II. Armata engleză 

Armata engleză este cu totul opusă armatei franceze. Ele 
nu au nici măcar două trăsături comune. Acolo unde francezii 
sînt tari, englezii sînt slabi, şi viceversa. După cum însăşi 
bătrîna Anglie este o îngrămădire de silnicii, tot aşa organiza
rea armatei ei este putredă de sus pînă jos. Totul pare a fi or
ganizat în aşa fel incit să împiedice orice p osibilitate ca scopul 
urmărit să fie vreodată atins. Printr-o întîmplare inexplica
bilă, perfecţionările cele mai îndrăzneţe - ce-i drept, puţine 
la număr - îşi găsesc locul printre nenumărate absurdităţi 
perimate, şi, totuşi, cînd această maşină greoaie, care scîrţîie 
din toate încheieturile, este pusă în funcţiune, ea reuşeşte, 
într-un fel sau altul, să-şi facă datolia. 

Organizarea amatei engleze poate fi uşor descrisă. In
fanteria se compune din 3 regimente de gardă, 85 de regi
mente de linie, 13 regimente de infanterie uşoară şi două de 
trăgători. In războiul actual, regimentele de gardă, de trăgători 
şi alte cîteva sînt compuse din 3 batalioane ; restul din cite 
două, fiecare batalion avînd şi o companie depozit. Totuşi, 
recrutările înlocuiesc cu greu pierderile pricinuite de război, 
astfel încît nu se poate spune că ar exista în mod sigur un 
batalion doi. In momentul de faţă, efectivul total al infan
teriei nu depăşeşte în nii un caz 1 20 OOO de oameni. 

In afara trupelor regulate, din infanterie face parte şi 
miliţia, constituind un fel de rezervă sau pepinieră pentru 
completarea armatei. In conformitate cu actul parlamentar, 
efectivul ei poate atinge 80 OOO de oameni, însă în momentul 
de faţă ea nu numără mai mult de 60 OOO, deşi numai în 
Lancashire au fost chemate sub arme 6 batalioane. Potrivit 
legii actualmente în vigoare, miliţia poate servi în mod vo
luntar în colonii, dar ea nu poate fi trimisă pe teatre de 
acţiuni militare din afara graniţelor imperiului. De ·aceea ea 
poate fi folosită numai pentru îndeplinirea serviciului de 
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garnizoană la Corfu, Malta şi Gibraltar, eventual şi în colonii 
mai depărtate, făcînd astfel disponibile trupele de linie. 

Cavaleria se compune din 3 regimente de gardă (cui
rasieri) , 6 regimente de dragoni de gardă (grele) , 4 regimente 
grele de dragoni, 4 regimente uşoare de dragoni, 5 de husari 
şi 4 de ulani. Efectivul fiecărui regiment trebuie să ajungă 
în timp de război la 1 OOO de săbii (4 escadroane cu cite 250 
de oameni, în afară de escadronul depozit) . Cîteva regimente 
avînd acest efectiv au fost trimise în Crimeea, dar, în urma 
calamităţilor pe care le-au avut de îndurat în timpul iernii, 
a atacului lipsit de sens de la Balaklava şi a completării 
insuficiente cu recruţi, efectivul s-a micşorat, ajungînd in 
ansamblu la cel din timp de pace. Nu credem ca, în momentul 
de faţă, fectivul ·tuturor celor 26 de regimente să atingă 
1 O OOO de săbii, sau, în medie, 400 de săbii de regiment. 

Artileria se compune dintr-un regiment de artilerie pe
destră (12 batalioane cu 96 de baterii) şi dintr-o brigadă de 
artilerie călăreaţă (1 baterii şi o baterie de rachete) . Fiecare 
baterie are 5 tunuri şi un obuzier ; calibrele tunurilor sint 
de 3, 6, 9, 12 şi 18 livre ; acelea ale obuzierelor - de 4 şi 
două cincimi, 4 şi jumătate, 5 şi jumătate şi 8 inci. De ase
menea, în fiecare baterie sînt două categorii de tunuri, grele 
şi uşoare, de aproape toate calibrele. In practică, totuşi, cali
brele artileriei de cîmp sînt tunurile uşoare de 9 şi 12 livre, 
precum şi obuzierele cu calibrul de 4 inci şi jumătate şi 5 inci 
şi jumătate ; în general, se poate spune că acum în artileria 
engleză tunul de 9 livre este introdus pretutindeni, împreună 
cu obuzierul (de 12 livre), cu calibrul de 4 inci şi jumătate, 
ca armă auxiliară. In afară de acestea, sînt întrebuinţate 
tunuri rachete de 6 şi 12 livre. 

Dat fiind că în timp de pace armata engleză formează 
doar cadre pentru perioada de război şi că ea se recrutează 
în exclusivitate pe bază de înrolări voluntare, efectivul ei 
real într-un moment dat este imposibil de stabilit în mod 
exact. Totuşi credem că nu greşim cînd apreciem actualul 
ei efectiv la următoarele cifre aproximative : 120 OOO de in
fanterişti, 1 0  OOO de cavalerişti, 12 OOO de artilerişti cu circa 
600 de tunuri (dintre care cel mult o cincime sînt trase de ci) . Dintre aceşti 1 42 OOO de oamei, aproximativ 32 OOO 
se află în Crimeea, aproximativ 50 OOO în India şi în colonii, 
iar restul de 60 OOO (dintre care jumătate sînt recruţi ne
instruiţi, iar cealaltă jumătate sînt instructorii acestora) - în 
Anglia. La aceştia se adaugă aproximativ 60 OOO de oameni 
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din miliţie. N-am inclus în calculul nostru pe pensionari, pe 
soldaţii din cavaleria teritorială ş i  alte categorii inutilizabile 
pentru serviciu în afara graniţelor ţării. 

Sistemul de recrutare prin înrolări voluntare face să fie 
foarte dificilă menţinerea în timp de război a capacităţii de 
luptă a armatei la nivelul cerut, şi acum englezii se lovesc 
iarăşi de această dificultate. Vedem din nou, ca şi în timpul 
lui Wellington, că englezii pot concentra şi păstra timp în
delungat, pe un anumit teatru de acţiuni militare, o armat. 
de 30 OOO sau 40 OOO de oameni ; şi, deoarece aliaţii englezi
lor nu sînt acum spaniolii, ci francezii, „micul detaşament 
eroic" de englezi aproape că se pierde în masa trupelor aliate. 

In armata engleză există o instituţie absolut suficientă 
pentru a caracteriza păturile sociale din care sînt recrutaţi 
soldaţii englezi. Este vorba de pedeapsa cu bătaia. Pedepsele 
corporale nu există nici în armata franceză, nici în cea pru
siană şi nici în alte armate mai mici. Chiar şi în Austria, 
unde cei mai mulţi recruţi sînt semibarbari, există intenţia 
vădită de a se desfiinţa pedepsele corporale ; astfel, de curînd 
a fost suprimată din regulamentul armatei austriece pedeapsa 
la stroi. In Anglia, dimpotrivă, „pisica cu nouă cozi " ,  instru
ment de tortură asemănător cu cnutul rusesc din perioada lui 
de înflorire, continuă să se aplice. Este ciudat că, ori de cîte 
ori a fost ridicată în parlament problema unei reforme a 
legislaţiei militare, bătrînii pedanţi în ceea ce priveşte disci
plina militară au apărat cu încăpăţînare „pisica" , şi nimeni 
n-a făcut-o cu mai mult zel decît însuşi bătrînul Wellington. 
In ochii lor un soldat nebiciuit era ceva cu totul de necon
ceput. Pentru ei vitejia, disciplina şi invincibilitatea erau ca
lităţi proprii numai soldaţilor care aveau pe spinarea lor 
cicatricele a cel puţin cincizeci de lovituri. 

Nu trebuie uitat că „pisica" nu este numai un instrument 
menit să pricinuiască suferinţă ; ea lasă nişte cicatrice pe 
care omul le poartă toată viaţa, stigmatizîndu-1. Astăzi chiar 
şi în armata engleză o astfel de pedeapsă corporală înseamnă 
un stigmat pentru totdeauna. Soldatul biciuit rămîne dezo
norat în ochii camarazilor săi de arme. Totuşi, potrivit regu
lamentului armatei engleze, pedepsele aplicate soldaţilor care 
se află în faţa inamicului se reduc aproape exclusiv la bă
taie ; consecinţa este că pedeapsa considerată de apărătorii 
ei drept cel mai bun mijloc de menţinere a disciplinei în 
momentele hotărîtoare duce de fapt la slăbirea disciplinei, 
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întrucît îi demoralizează pe soldaţi, Iezindu-le le point 
d'honneur *. 

Aceasta explică două fapte foarte ciudate : în primul 
rind, marele număr de dezertori englezi la Sevastopol. In 
timpul iernii, cînd soldaţii englezi trebuiau să depună eforturi 
supraomeneşti pentru a face de planton în tranşee, cei care 
nu puteau rămine treji 48-60 de ore în şir erau biciuiţi I 
închipuiţi-vă I Să biciuieşti nişte eroi cum s-au dovedit a fi 
soldaţii englezi în tranşeele de la Sevastopol, nişte soldaţi 
care au repurtat victoria de la Inkerman în pofida generalilo" 
lor I Dar paragrafele referitoare la disciplină ale regulamen� 
tului militar sint categorice. Cei mai buni soldaţi erau biciuiţi 
cînd îi dobora oboseala şi, dezonoraţi, dezertau la ruşi. Nimio 
nu condamnă mai aspru sistemul bătăii decit această dezer� 
tare. In nici un alt război nu s-a intimplat ca soldaţii vreunei 
naţiuni să dezerteze în număr atit de mare la ruşi ; ei ştiau 
că acolo vor fi trataţi mai rău decit la ei acasă. Armatei 
engleze i-a revenit cinstea să dea primul contingent masiv 
de asemenea dezertori şi, după înseşi mărturiile englezilor, 
ceea ce i-a făcut să dezerteze a fost bătaia. Al doilea fapt 
este eşecul total al încercării de a se crea o legiune străină 
pe baza prevederilor codului militar britanic. Străinii se do
vedesc a fi foarte delicaţi cind este vorba de spinarea lor. 
Perspectiva de a fi biciuit a învins ispita unor prime mari şi 
a unor solde frumoase. Pînă la sfirşitul lunii iunie nu s-au 
înrolat în legiunea străină mai mult de 1 OOO de oameni,  
atunci cind era nevoie de 15 OOO ; şi un lucru este isigur : 
dacă autorităţile vor încerca să introducă bătaia pentru 
această mie de renegaţi, vor avea de întimpinat o furtună de 
indignare care-i va sili fie să cedeze, fie să dizolve imediat 
legiunea străină. 

Uniformele şi echipamentul soldaţilor englezi sint un 
model de ceea ce n-ar trebui să fie. Pină astăzi, uniforma 
adoptată în general este cea care era purtată în armată încă 
în 1 815. Nu s-au introdus nici un fel de îmbunătăţiri. Vechea 
tunică cu coadă de rindunică la spate, uriţită de garnituri 
fără sens, mai deosebeşte şi astăzi pe soldatul englez de ori
care alt soldat. Pantalonii sint înguşti şi incomozi. Vechiul 
sistem de curele încrucişate pentru a fixa teaca baionetei, 
cartuşiera şi raniţa domneşte nestingherit în aproape toate 
regimentele. Cavaleria are o uniformă mai potrivită decît 

* - onoarea. - Nota trad. 
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infanteria şi de calitate mult mai bună ; totuşi, şi această uni
formă este mult prea strîmtă şi incomodă. In afară de aceasta, 
englezii sînt singura naţiune care a menţinut în armata sa tu
nica roşie, „mîndra tunică roşie" ,  cum o numeşte Na pier. S e  
zice c ă  această tunică, care-i face p e  soldaţii englezi să 
arate ca nişte maimuţe împopoţonate, înspăimîntă pe inamic 
prin strălucirea ei. Dar, vai I Oricine a văzut pe infanteriştii 
englezi îmbrăcaţi în roşu cărămiziu trebuie să mărturisească 
că tunicile lor, după patru săptămîni de purtare, nu mai au 
de loc un aspect înfricoşător, ci jalnic, şi că pentru înspăi
mîntarea inamicului s-ar fi putut alege oricare altă culoare 
decît aceasta, atît de puţin rezistentă la praf, murdărie şi 
umezeală. Soldaţii din Danemarca şi Hanovra, care purtau şi 
ei înainte tunici roşii, au renunţat foarte repede la ele. Prima 
campanie în Schleswig a dovedit danezilor ce minunată ţintă 
reprezintă pentru inamic o tunică roşie şi un centiron alb. 

Noul regulament privind uniformele a stabilit o tunică 
roşie croită după modelul tunicii prusiene. Infanteria poartă 
chivăr austriac sau chipiu ; cavaleria - cască prusiană. Cu
relele încrucişate, culoarea roşie, pantalonii înguşti sînt men
ţinuţi întro măsură mai mare sau mai mică. Aşadar, îmbună
tăţirea se reduce la mărunţişuri, şi soldatul englez va face o 
figură tot atît de ciudată ca şi pînă acum în mijlocul solda
ţilor altor armate europene, care sînt îmbrăcaţi şi echipaţi 
cu ceva mai mult bun simţ. 

Cu toate acestea, în armata engleză s-a introdus o îmbu
nătăţire care întrece cu mult tot ce s-a făcut în alte ţări. 
Anume, înzestrarea întregii infanterii cu puşca Minie, per
fecţionată de Pritchett. Este greu de închipuit cum bătrînii 
din conducerea armatei, oameni în general atît de încăpăţi
naţi în prejudecăţile lor, au putut lua o hotărîre atît de în
drăzneaţă ; totuşi ei au luat-o, dublînd astfel eficienţa 
infanteriei lor. Fără îndoială că la Inkerman puşca Minie, 
prin excepţionala ei precizie de tragere şi marea ei forţă de 
percuţie, a hotărît lupta în favoarea englezilor. Ori de cite 
ori o linie de infanterie engleză deschide focul, efectul ei este 
superior oricărui inamic înzestrat cu arma obişnuită, pentru 
că puşca Minie a englezului se încarcă tot atît de repede ca 
oricare armă u ţeava lisă. 

In cadrul cavaleriei sînt soldaţi excelenţi, cu cai buni, 
dotaţi cu săbii tde un model foarte bun ; ei au arătat la Ba
laklava de ce sînt în stare. Dar, în general, cavaleriştii sînt 
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prea grei pentru caii lor şi, de aceea, cîteva luni de campanie 
activă vor reduce cavaleria britanică la zero. Crimeea a adus 
noi dovezi în această privinţă. Dacă înălţimea medie a solda
tului din cavaleria grea ar fi redusă pînă la 5 picioare şi 6 ţoli, 
iar din cavaleria uşoară pînă la 5 picioare şi 4 sau chiar 
2 ţoli , aşa cum, după cîte ştim, s-a făcut la infanterie, s-ar  
crea trupe mult mai potrivite pentru actualele lor acţiuni de 
cîmp. Dar, în condiţiile de astăzi, caii sînt prea încărcaţi şi 
se istovesc înainte de a putea fi folosiţi în mod eficient îm
potriva duşmanului. 

Şi în artilerie servesc oameni mai înalţi decît ar rebui. 
ln mod normal, statura unui artilerist trebuie să-i dea posi
bilitatea să scoată de pe antetren tunul de 12 livre, şi pentru 
aceasta înălţimea de la 5 picioare şi 2 ţoli pînă la 5 picioare 
şi 6 ţoli este absolut suficientă - ştim acest lucru din obser
vaţii şi dintr-o bogată experienţă personală. Intr-adevăr, oa
meni cu o statură de circa 5 picioare şi 5 sau 6 ţoli, dacă •au 
o constituţie robustă, sînt, în general, cei mai buni servanţi 
la tunuri. Dar englezii ţin la aspectul exterior, şi de 
aceea, deşi soldaţii lor sînt înalţi şi arătoşi, le lipseşte vigoa
rea atît de necesară unui artilerist cu adevărat util. Materia
lul lor de artilerie este de prima calitate. Piesele de artilerie 
sînt cele mai bune din Europa, praful de puşcă este recunos
cut ca cel mai puternic din lume, ghiulelele şi obuzele se 
disting printr-o netezime cu totul excepţională a suprafeţei. 
Cu toate acestea, nici un tun din lume nu are o abatere atît 
de mare a proiectilului faţă de obiectiv, şi aceasta arată ce 
fel de oameni îl deservesc. Este greu de găsit în Europa o 
artilerie care să aibă cadre de ofiţeri cu o pregătire profe
sională atît de defectuoasă ca artileria engleză. Cunoştinţele 
teoretice ale unui ofiţer de artilerie englez depăşesc foarte 
rar noţiunile elementare ale ştiinţei artileriei, iar în practică 
el ştie să mînuiască doar piesele de artilerie de cîmp, şi nici 
pe acestea la perfecţie. Două calităţi disting totuşi pe artile
riştii englezi, atît pe ofiţeri cît şi pe soldaţi : ei ştiu să apre
cieze deosebit de bine distanţa din ochi şi dovedesc un calm 
excepţional în luptă. 

In general, calităţile de luptă ale armatei engleze sînt 
simţitor slăbite din cauza ignoranţei cadrelor ofiţereşti, atît 
din punct de vedere teoretic cît şi practic. Examenul pe care-l 
dau acum ofiţerii este pur şi simplu ridicol : unui căpitan i 
se cere să cunoască primele trei cărţi ale lui Euclid 234 I Cum 
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armata engleză este menită, în primul rînd, să plaseze în 
posturi onorabile pe tinerele odrasle ale aristocraţiei şi ale 
micii nobilimi, nivelul de pregătire al ofiţerilor ei trebuie 
măsurat nu după cerinţele serviciului, ci după modestul bagaj 
de cunoştinţe pe care-l posedă de obicei un „gentleman" 
englez. Cunoştinţele militare practice ale ofiţerului sînt şi ele 
insuficiente. Ofiţerul englez crede că are o singură datorie 
de îndeplinit : să-şi conducă oamenii, în timpul luptei, drept 
împotriva inamicului şi să le dea exemplu de bravură. Lui 
nu i se cere pricepere în conducerea trupelor, în sesizarea 
împrejurărilor favorabile şi altele de acest fel ; cit despre 
grija pentru soldaţi şi nevoile lor, astfel de preocupări nici 
nu-i trec prin minte. Jumătate din eşecurile englezilor în 
Crimeea se datoresc acestei incapacităţi a întregului corp 
ofiţeresc. Ei au, totuşi, o calitate care îi ajută în îndeplinirea 
serviciului lor : majoritatea fiind vînători pasionaţi, posedă 
capacitatea de a aprecia instinctiv şi rapid avantajele tere
nului, calitate pe care o dezvoltă vînătoarea. 

Incompetenţa ofiţerilor nu creează nicăieri atîtea preju
dicii ca în statul-major. Intrucît nu există o pregătire siste
matică a ofiţerilor de stat-major, fiecare general îşi organi
zează propriul său stat-major din ofiţeri din regimente, care 
sînt cu desăvîrşire ignoranţi în materie. Decît aşa stat-major, 
mai bine lipsă. In special recunoaşterea se efectuează întot
deauna neglijent, lucru inevitabil cînd ea este făcută de Od
meni care îşi dau prea puţin seama de ceea ce li se cere. 

Pregătirea celorlalte trupe speciale este ceva mai bună, 
totuşi la un nivel cu mult mai scăzut decît în armatele altor 
ţări ; în general, un ofiţer englez ar trece drept un ignorant 
printre ofiţerii din oricare altă ţară. Literatura militară a en
glezilor stă mărturie în această privinţă. Aproape fiecare 
lucrare abundă în greşeli grosolane, care n-ar fi iertate în 
alte ţări nici unui candidat la gradul de locotenent ; faptele 
sînt expuse cu lipsă de scrupulozitate şi de seriozitate, în
tr-un limbaj neostăşesc, fără a se acorda atenţie punctelor 
esenţiale ; se vede cit de colo că autorul este un nepriceput. 
In consecinţă, se dă lesne crezare celor mai absurde afirmaţii 
din cărţile străine *. Trebuie, totuşi, să spunem că există 

" Drept exemplu poate servi lucrarea despre armele de foc 5 a co· 
lonelului Chesney, care este considerat unul dintre cei mai buni ofiţeri 
de artilerie din Marea Britanie. 
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unele excepţii onorabile, printre care lucrările „Războiul din 
Pirinei " a lui W. Napier şi „Artileria navală• a lui Howard 
Douglas ocupă un Ioc de seamă 236• 

Serviciul administrativ, sanitar, de intendenţă, de transport 
şi celelalte servicii auxiliare sînt într-o stare de plîns, iar 
cînd au fost puse la încercare în Crimeea, au dat un faliment 
total. Se fac eforturi în vederea îmbunătăţirii lor, ca şi în ve
derea centralizării conducerii, dar nu se pot aştepta cine ştie 
ce rezultate atîta timp cit administraţia civilă şi, de fapt, 
întreaga putere de stat rămîn în ansamblu neschimbate. 

In ciuda tuturor acestor mari deficienţe, armata engleză 
reuşeşte să ducă într-un fel sau altul Ia capăt fiecare campa
nie, fără să repurteze succese deosebite, dar şi fără să se 
acopere de ruşine. Pierderile în oameni suferite de armata 
engleză, conducerea proastă, mulţimea de greşeli ne uimesc 
dacă le comparăm cu starea de lucruri din alte armate în îm· 
prejurări analoge ; totuşi, ea nu-şi pierde onoarea militară, se 
retrage rareori şi nu suferă aproape niciodată o înfrîngere 
totală. Acesta este rezultatul marii bravuri personale şi al 
tenacităţii soldaţilor, al disciplinei şi supunerii lor fără re
zerve. Soldatul englez, aşa stîngaci, lipsit de isteţime, neaju
torat cum arată el atunci cind este nevoit să acţioneze inde
pendent, sau cind trebuie să facă serviciul în trupele uşoare, 
este de neîntrecut într-o bătălie regulată, în care acţionează 
n formaţii compacte. Punctul lui tare este acţiunea în formaţii 
liniare. Datorită dispozitivului de luptă liniar, infanteria 
engleză este în stare de lucruri la care cu greu s-ar putea 
încumeta vreo altă infanterie - să întîmpine cavaleria ata
catoare în forma/ie în linie, să ţină armele încărcate pînă în  
ultimul moment şi să deschidă focul atunci cind inamicul se 
află la 30 de iarzi, repurtînd aproape de fiecare dată un 
succes deplin. Focul infanteriei engleze este deschis cu atita 
calm, chiar şi în momentele cele mai critice, incit întrece în 
eficacitate focul oricăror altor trupe. Astfel, acţionînd în for· 
mafie în linie, scoţienii au respins la Balaklava atacul cava
leriei ruse. Nicăieri tenacitatea de neînfrînt a acestei infdn· 
terii nu s-a manifestat mai evident decit în bătălia de la 
Inkerman ; în împrejurări asemănătoare, francezii ar fi fost 
cu siguranţă înfrînţi ; dar, pe de altă parte, francezii nu s-ar 
fi lăsat niciodată luaţi prin surprindere într-o astfel de pozi
ţie. Fermitatea şi tenacitatea în atac şi în apărare reprezintă 
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marile calităţi ale armatei britanice ; ele au fost singurele 
care au salvat-o nu o dată de la înfrîngeri binemeritate şi 
parcă pregătite cu tot dinadinsul de incapacitatea ofiţerilor ei, 
de absurditatea conducerii ei şi de stîngăcia mişcărilor ei . 

III. Armata austriacă 

Austria s-a folosit de primele momente de răgaz după gre
lele încercări prin care a trecut în 1848 şi 1 849 pentru a-şi 
reorganiza armata pe baze moderne. Aproape întreaga armată 
a fost supusă unei reorganizări radicale, şi acum ea este mult 
mai puternică decit înainte. 

Să vorbim, în primul rînd, despre infanterie. Ea se com
pune din 62 de regimente de linie, un regiment şi 25 de ba
talioane de trăgători, 1 4  regimente şi un batalion de infanterie 
grănicerească. Acestea din urmă, împreună cu trăgătorii, 
formează infanteria uşoară. 

Regimentul de infanterie de linie este compus din 5 bata
lioane de cimp şi un batalion depozit - în total 32 de com
panii -, dintre care companiile de cimp numără cite 220 de 
oameni, iar companiile depozit cite 130 de oameni. · Astfel 
batalionul de cimp numără circa 1 300 de oameni, iar întregul 
regiment aproximativ 6 OOO, adică efectivul lui este egal cu al 
unei divizii engleze. In consecinţă, întreaga infanterie de linie 
numără vreo 370 OOO de oameni în timp de război. 

In infanteria grănicerească, fiecare regiment are două ba
talioane de dmp şi un batalion depozit, în total 1 6  companii, 
cuprinzînd 3 850 de oameni ; efectivul întregii infanterii gră
nicereşti este de 55 OOO de oameni. 

Vînătorii sau trăgătorii alcătuiesc în total 32 de bata
lioane, fiecare avînd aproximativ 1 OOO de oameni, în total 
32 OOO de oameni. 

Cavaleria grea dispune de 8 regimente de cuirasieri şi 
8 regimente de dragoni ; cavaleria uşoară - de 12 de husari şi 
12 de ulani (dintre care 7 regimente, mai înainte regimentele 
uşoare de dragoni sau chevaux-legers, au fost transformate 
în ulani).  

Regimentele grele numără 6 escadroane, în afară de esca
dronul depozit, iar cele uşoare - 8 escadroane şi un escadron 
depozit. Regimentele grele au 1 200 de oameni, cele uşoare 
- 1 600. Efectivul întregii cavalerii se ridică în timp de 
război la aproximativ 67 OOO de oameni. 
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Artileria se compune din 12 regimente de artilerie de 
cîmp, fiecare avînd în timp de război 4 baterii pedestre de 
6 livre şi 3 de 12 livre, 6 baterii călăreţe, una de obuziere, 
în total 1 344 de piese de artilerie ; un regiment de artilerie 
de coastă şi unul de artilerie rachetă : 20 de baterii cu 160 de 
guri de foc. In total : 1 500 de piese de artilerie şi ţevi de 
rachetă şi 53 OOO de oameni. 

Efectivul total al armatei active în timp de război se 
ridică la 522 OOO de soldaţi combatanţi. Acestora trebuie să li 
se mai adauge aproximativ 16 OOO de pionieri, plantatori de 
mine şi pontonieri, 20 OOO de j andarmi, personalul serviciului 
de transport etc., ajungîndu-se la un total de aproximativ 
590 OOO de oameni. 

Prin chemarea sub arme a rezervelor, efectivul armatei 
p oate fi sporit cu 100 OOO pînă la 120 OOO de oameni ; folosind 
resursele trupelor de grăniceri pînă la limita extremă, 
austriecii pot dispune de încă 100 OOO pînă la 120 OOO de oa
meni. Cum însă aceste forţe nu pot fi adunate într-un anumit 
moment, ci vor sosi treptat, ele vor servi în special la înlo
cuirea piederi'lor suferite. Austria ar putea cu greu avea în 
acelaşi timp sub arme mi m!lt de 650 OOO de oameni. 

Armata se împarte în două părţi complet distincte - ar
mata regulată şi trupele de grăniceri. Durata serviciului în 
armata regulată este de 8 ani, după care soldaţii rămîn încă 
2 ani în rezervă. Totuşi, ca şi în Franţa, se acordă concedii 
de lungă durată, şi timpul propriu-zis în care oamenii sînt 
ţinuţi sub drapel poate fi evaluat la 5 ani. 

Trupele de grăniceri sînt organizate după un principiu 
cu totul diferit. Ele sînt formate din urmaşii coloniştilor slavi 
de sud . (croaţi şi sîrbi) , valahi şi, în parte, germani, care deţin 
pămînturi cu obligaţia de a presta serviciu militar pentru 
coroană, fiind folosiţi în trecut pentru a apăra graniţa din 
Dalmaţia şi pînă în Transilvania împotriva năvălirilor tur
ceşti. Astăzi acest serviciu a ajuns o simplă formalitate, dar 
guvernul austriac nu se arată cîtuşi de puţin dispus să re
nunţe la o atît de bogată sursă de soldaţi. Tocmai această 
organizare a trupelor de grăniceri a salvat armata lui Ra
detzky lin Itaiia în 1 848 şi a făcut posibilă prima invazie în 
Ungaria, sub comanda lui Windischgrătz, în 1 849. Franţ-Iosif 
îşi datorează tronul nu numai Rusiei, ci şi regimentelor de 
grăniceri ale slavilor de sud. In regiunea de graniţă, ocupată 
de ei, toţi arendaşii pămîntului coroni (adică proape fie
care locuitor) în vîrstă de 20 pînă la 50 de ani sînt obligaţi 
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s. presteze serviciul militar atunci cind sînt chemaţi. Forţa 
acestor regimente o constituie, fireşte, tineretul ; cei mai în 
vîrstă îşi fac, în general, serviciul prin rotaţie, ca gărzi gră
nicereşti, dacă nu sînt chemaţi sub arme în caz de război. 
Astfel se explică cum o populaţie de circa 1 500 OOO pînă la 
2 OOO OOO de oameni poate forma, în caz de nevoie, un con
tigent de 150 000-170 OOO de oameni, sau 1 0-12°/o din nu
mărul ei total. 

Armata austriacă are multe trăsături comune cu armata 
engleză. Ambele aceste armate reprezintă un amestec de 
multe naţionalităţi, cu toate că,  în general, fiecare regiment 
aparţine numai unei singure naţionalităţi. Celtul scoţian� 
locuitorul din Ţara Galilor, irlandezul şi englezul nu se deose
besc mai mult unul de celălalt decit germanul, italianul, 
croatul şi maghiarul. Atît într-o armată cit şi în cealaltă ser
vesc ofiţeri de diferite naţionalităţi, printre care un mare 
număr de străini. In ambele, pregătirea teoretică a ofiţerilor 
este extrem de defectuoasă. Dispozitivele tactice au păstrat 
mult din vechea formaţie în linie şi au adoptat numai într-o 
măsură limitată folosirea coloanelor şi a formaţiilor articu
late. Uniforma este de o culoare neobişnuită ; la englezi, ea 
este roşie, la austrieci - albă. D ar, din punctul de vedere 
al calităţii organizării, al experienţei practice şi al compe
tenţei ofiţerilor şi din punctul de vedere al mobilităţii tactice, 
austriecii întrec cu mult pe englezi. 

Uniforma soldatului, făcind abstracţie de absurda culoare 
albă a tunicii infanteristului, este croită după sistemul mo
dern. O tunică scurtă ca cea a prusienilor, pantaloni albaştri
azurii, o manta cenuşie, un chipiu uşor, asemănător celui 
francez, alcătuiesc o uniformă foarte bună şi p otrivită con
diţiilor serviciului militar, cu excepţia pantalonilor înguşti la 
regimentele ungare şi croate, pantaloni care fac parte din por
tul naţional al acestor popoare, dar sînt foarte incomozi. Echi
pamentul nu este aşa cum ar trebui să fie ; sistemul curelelor 
încrucişate este menţinut. Trupele de grăniceri şi de artilerie 
poartă tunici cfenii ; cele de cavalerie - albe, cafenii sau 
albastre. Puştile sînt destul de greoaie, iar cele cu care sînt 
dotaţi atît vînătorii cit şi o parte dintre soldaţii fiecărei com
panii sînt de un model destul de vechi şi de o calitate mult 
inferioară puştii Minie. Arma obişnuită este vechea puşcă cu 
cremene, transformată defectuos într-o puşcă cu percuţie, care 
deseori nu ia foc. 
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Infanteria se distinge mai mult prin acţiunile ei în formaţii 
compacte decît prin mobilitate în executarea serviciului în 
calitate de infanterie uşoară, asemănîndu-se în această pri
vinţă cu infanteria engleză. Trebuie, totuşi, să menţionăm ca 
excepţii trupele de grăniceri şi cele de vînători. Primele sînt 
în majoritate foarte iscusite în schimburile de focuri, în spe
cial cele sîrbeşti, a căror metodă de luptă favorită este aceea 
a ambuscadelor. Vînătorii, aproape toţi tirolezi, sînt excelenţi 
ochitori. Infanteria germană şi cea ungară se impun, în ge
neral, prin tenacitatea lor şi, în timpul războaielor napoleo
niene, au dovedit deseori că în această privinţă merită să fie 
puse alături de cea engleză. De asemenea, ele au înfruntat nu 
o dată cavaleria în formaţii în linie, fără să mai considere 
necesar să se grupeze în careu ; şi, oriunde s-au grupat în 
careu, cavaleria inamicului rareori a izbutit să le străpungă ; 
Aspernul stă mărturie în această privinţă. 

Cavaleria este excelentă. Cavaleria grea, sau „germană" ,  
alcătuită din germani ş i  cehi, are cai buni, este bine dotată 
şi acţionează întotdeauna cu succes. Cavaleria uşoară a pier
dut poate prin amestecul de chevaux-legers germani şi ulani 
polonezi ; totuşi, husarii unguri vor rămîne întotdeauna un 
model de cavalerie uşoară. 

Artileria, ai cărei soldaţi se recrutează mai aes din pro
vinciile germane, a fost întotdeauna la un înalt nivel, nu atit 
pentru că a introdus îmbunătăţiri la timp şi în mod judicios, 
cît datorită pregătirii practice a efectivului său. Subofiţerii, 
în special, sînt educaţi cu multă grij ă şi sînt superiori sub
ofiţerilor din oricare altă armată. In ceea ce-i priveşte pe 
ofiţeri, pregătirea teoretică este foarte adesea lăsată la lati
tudinea lor, şi totuşi Austria a dat unii dintre cei mai buni 
autori în acest domeniu. In Austria, studiul este o regulă ge
nrală, cel puţin la ofiţerii inferiori, în timp ce în Anglia un 
ofiţer care studiază în specialitatea lui este considerat o pată 
pentru regiment. Unităţile speciale, statele-maj ore şi trupele 
de. geniu sînt excelente, aşa cum o dovedesc admirabilele 
hărţi făcute pe b aza ridicărilor lor topografice, în special harta 
Lmbardiei. Hrta comandamentului artileriei britnice, deşi 
bună, nu se poate compara cu aceasta. 

Componenţa multinaţională a armatei constituie o serioasă 
racilă. In armata engleză, cel puţin, toată lumea vorbeşte en
glezeşte, în timp ce în armata austriacă, pînă şi subofiţerii 
regimentelor negermane vorbesc cu greu limba germană. 
Aceasta creează, bineînţeles, multe confuzii, dificultăţi şi ne-



472 Friedrich ngels 

cesitatea unor interpreţi chiar între ofiţeri şi soldaţi. Răul 
acesta este parţial remediat prin faptul că schimbarea frec
ventă a locurilor de încartiruire îi sileşte pe ofiţeri să înveţe 
cîte ceva din fiecare limbă care se vorbeşte în Austria. To
tuşi, acest inconvenient n-a fost înlăturat. 

Disciplina severă impusă soldaţilor prin aplicarea frecventă 
a nuielii de alun pe spinare şi durata lungă a serviciului îm
piedică apariţia de conflicte serioase între diferitele naţiona
lităţi din armată, cel puţin în timp de pace . Dar anul 1 848 a 
arătat cit de slabă este coeziunea acestei armate. La Viena, 
trupele germane au refuzat să lupte împotriva revoluţiei. In 
Italia şi în Ungaria, trupele naţionale au trecut de partea 
insurgenţilor fără a opune aproape nici o rezistenţă. Aici este 
punctul slab al acestei armate. Nimeni nu poate spune în ce 
măsură şi cît timp îşi va păstra ea unitatea sau cîte regimente 
o vor părăsi în anumite momente pentru a lupta împotriva 
foştilor lor tovarăşi de arme. In această armată sînt repre
zentate şase naţiuni diferite şi două-trei religii ; în ceea ce 
priveşte spiritul de înţelegere care o cimentează, el va fi în
locuit, într-o vreme ca aceea prin care trecem, prin ciocniri 
inevitabile între popoarele care tînj esc după libertatea de a 
se folosi de propriile lor forţe. In cazul unui război cu Rusia, 
sîrbii greco-ortodocşi, aflaţi sub influenţa agitaţiei pansla
viste, vor lupta oare împotriva ruşilor, fraţii lor de sînge şi 
întru credinţă ? In cazul unui război revoluţionar, şi-ar părăsi 
oare italienii şi ungurii propria lor patrie spre a lupta pentru 
împăratul care le este străin prin limbă şi naţionalitate ? E 
greu de crezut aşa ceva. De aceea, oricît de puternică ar fi 
armata austriacă, sînt necesare condiţii cu totul speciale pen
tru ca ea să-şi pună întreaga forţă în acţiune. 
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Articolul al doilea 

I. Armata prusiană 

Armata prusiană merită o atenţie deosebită, datorită or
ganizării ei specifice. In timp ce în oricare altă armată baza 
întregii organizări militare o constituie efectivul din timp de 
pace şi nu se pregătesc cadre pentru formaţii noi care ar fi 
imediat necesare în cazul unui război mare, în Prusia, după 
cum ni se spune, totul, pînă în cele mai mici amănunte, este 
pregătit pentru trecerea la efectivul din timp de război. Aşa
dar, sistemul de organizare militară în timp de pace reprezintă 
un fel de şcoală în care poul aţi'a este instruită pentru mî
nuirea armelor şi pentru manevre. Acest sistem, care pretinde 
că, în caz de război, ar cuprinde în rîndurile armatei pe toţi 
bărbaţii apţi pentru serviciul militar, s-ar părea că fereşte 
ţara care-l adoptă împotriva oricărui atac ; totuşi, lucrurile nu 
stau de loc aşa. Ceea ce se realizează este că ţara respectivă 
dispune de forţe cu 500/o mai mari decît în cazul sistemului 
de recrutare francez sau austriac ; datorită acestui fapt, o ţară 
agricolă cu aproximativ 17 OOO OOO de locuitori, ocupînd un 
teritoriu mic, neavînd flotă proprie şi nefăcînd un comerţ ma
ritim direct, o ţară cu o industrie relativ slab dezvoltată, are 
posibilitatea de a-şi menţine, în anumite privinţe, poziţia de 
mare putere europeană. 

Armata prusiană se împarte în două părţi mari : trupele 
de linie, alcătuite din soldaţi în us de instruire, şi Land
wehrul, cuprinzînd soldaţi instruiţi despre care se p oate spune 
că au fost lăsaţi la vatră p e  un termen nelimitat. 

Serviciul în trupele de linie durează 5 ani, de la vîrsta 
de 20 la 25 de ani pentru oricare bărbat ; dar 3 ani de ser
viciu activ sînt consideraţi suficienţi, iar apoi soldatul este 
trimis acasă şi face parte, în cursul următorilor 2 ani, din aşa
numita rezervă de război. In decursul acestei perioade, el 
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continuă să figureze pe listele de rezervă ale batalionului sau 
escadronului său şi poate fi oricînd chemat la unitate. 

După un stagiu de 2 ani în rezerva de război, soldatul in
tră în prima recrutare a Landwehrului (erstes Aufgebot der 
Landwehr) , unde rămîne pînă la vîrsta de 32 de ani. In de
cursul acestei perioade, el poate fi chemat la 2 ani o dată la 
exerciţiile Landwehrului, care se desfăşoară pe o scară destul 
de largă şi se fac în comun cu acelea ale trupelor de linie. 
Manevrele durează de obicei o lună şi foarte adesea sînt con
centraţi în acest scop 50 000-60 OOO de oameni. Prima recru
tare a Landwehrului este destinată acţiunilor de cîmp împre
ună cu trupele de linie. Se formează regimente, batalioane şi 
escadroane separate, la fel ca şi la trupele de linie, şi ele 
poartă aceleaşi numere de regiment. Artileria rămîne, totuşi, 
afectată regimentelor respective ale unităţilor de linie. 

De la vîrsta de 32 pînă la 39 de ani inclusiv, soldatul ră
mîne în cea de-a doua recrutare a Landwehrului (zweites 
Aufgebot) , timp în care nu mai este chemat î n  serviciul activ, 
afară de cazul în care izbucneşte un război ; în acest din 
urmă caz, Landwehrul din cea de-a doua recrutare trebuie 
să facă serviciu de garnizoană în fortăreţe, făcînd astfel po
sibilă folosirea tuturor trupelor de linie şi a Landwehrului 
din prima recrutare pentru acţiuni de cîmp. 

De la virsta de 40 de ani în sus, soldatul nu mai este sus
ceptibil de a fi chemat sub arme, afară de cazurile în care 
este chemată organizaţia misterio asă denumită Landsturm, 
sau recrutare en masse *. Landsturmul cuprinde toţi bărbaţii 
de la 16 la 60 de ani care nu se află în serviciu activ şi nici nu 
intră în compunerea Landwehrului format în urma celor două 
recrutări, precum şi pe toţi cei scutiţi de serviciul militar din 
cauza staturii scunde, a sănătăţii şubrede sau din alte motive. 
Dar despre acest Landsturm nu se poate spune că ar exista 
măcar pe hîrtie, pentru că nu este pregătită nici organizarea 
lui, şi nu sînt prevăzute nici armele şi echipamentul de care 
are nevoie ; dacă ar reuşi vreodată să fie constituit, în afară 
de îndeplinirea serviciului poliţienesc în interiorul ţării şi de 
consumul enorm de băuturi spirtoase, el n-ar fi bun la nimic. 

Cum în Prusia fiecare cetăţean între 20 şi 40 de ani este, 
conform legii, un soldat, s-ar părea că o populaţie de 17 OOO OOO 
de oameni poate furniza un contingent de cel puţin 1 500 OOO 
de oameni. In realitate însă nu poate fi adunat nici măcar j u
mătate din acest număr. Fapt este că instruirea unei astfel de 

• - generală. - Nota trad. 
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mase de oameni in cursul unui serviciu de 3 ani în regimente 
ar presupune ca efectivul din timp de pace să ajungă la cel 
puţin 300 OOO de oameni, în timp ce Prusia dispune numai de 
aproximativ 1 30 OOO de oameni. Se folosesc astfel diferite mij
loace pentru scutirea unui anumit număr de oameni care sînt 
de fapt apţi pentru serviciul militar : oameni intru totul in
dicaţi pentru serviciu sînt declaraţi prea slabi, deoarece comi
sia medicală fie că alege numai pe cei mai buni dintre cei 
chemaţi sub arme, fie că se lasă mituită cind e vorba de ale
gerea celor consideraţi apţi pentru serviciul militar etc. In 
trecut, micşorarea efectivului în timp de pace pînă la 100 OOO 
sau 1 1 0  OOO de oameni se obţinea prin reducerea termenului 
serviciului activ pentru infanterie pînă la 2 ani ; totuşi, după 
revoluţie, cind guvernul s-a convins cit de mult contribuie un 
an de serviciu în plus pentru a-i face pe soldaţi supuşi faţă de 
ofiţerii lor şi oameni siguri în caz de insurecţie, a fost reintro
dus serviciul de 3 ani. 

Armata permanentă sau de linie este compusă din 9 cor
puri de armată - unul de gardă şi 8 de linie. Trecem la ana
liza specificului organizării lor. Ele cuprind în total 36 de re
gimente de infanterie (trupe de gardă şi de linie) a 3 b atali
oane fiecare ; 8 regimente de rezervă, avînd două b atalioane 
fiecare ; 8 b atalioane de rezervă mixte şi 1 O b atalioane de 
vînători (Jager), în total 1 42 de batalioane de infanterie, sau 
150 OOO de oameni. 

Cavaleria este compusă din 1 O regimente de cuirasieri, 5 
de dragoni, 10  de ulani şi 1 3  de husari a cite 4 escadroane, sau 
800 de oameni fiecare, în total 30 OOO de oameni. 

Artileria se compune din 9 regimente, fiecare avînd în 
timp de război 4 b aterii de artilerie pedestră de 6 livre, 3 de 
12 livre şi una de obuziere şi 3 baterii de artilerie călăreaţă cu 
o companie depozit, care poate fi transformată într-o a două
sprezecea b aterie ; în afară de acestea, există 4 companii de 
artilerie de fortificaţii şi o companie de muncitori. Dar, cum 
pentru deservirea acestor tunuri şi completarea companiilor 
este nevoie de întreaga rezervă de război şi de Landwehrul 
(artileriştii) din prima recrutare, se poate considera că artile
ria de linie se compune din 9 regimente cu aproximativ 2 500 
de oameni şi circa 30 de tunuri în fiecare regiment, complet 
înzestrate cu ci şi echipament. 

Astfel, totalul general al trupelor prusiene de linie se ri
dică la aproximativ 200 OOO de oameni ; totuşi, din acest număr 
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s e pot scădea fără nici un dubiu 60 000-70 OOO de oameni din 
rezerva de război, lăsaţi la vatră după un serviciu de 3 ani. 

Landwehrul din prima recrutare p oate constitui cîte un re
giment pentru fiecare regiment de gardă şi de linie, cu excep
ţia celor 8 regimente de rezervă ; în afară de aceasta, el are 
încă 8 batalioane depozit, formînd un total de 1 16 batalioane, 
sau aproximativ 100 OOO de oameni. Cavaleria are două re
gimente de gardă, 32 de regimente de linie şi 8 escadroane 
depozit, în total 136 de escadroane, sau aproximativ 20 OOO de 
oameni. Aşa cum s-a arătat mai sus, artileria este afectată 
regimentelor de linie. 

Landwehrul din a doua recrutare nmără, de asemenea, 
1 16 batalioane, 167 de escadroane (cuprinzînd diverse esca
droane depozit şi de instrucţie, ale căror îndatoriri sînt simi
lare cu cele ale Landwehrului din a doua recrutare) şi o oare
care artilerie de fortificaţii, în total aproximativ 150 OOO de 
oameni. 

Împreună cu 9 batalioane de pionieri, cîteva trupe auxi
liare, aproximativ 30 OOO de pensionari şi un convoi militar 
ridicîndu-se în timp de război la nu mai puţin de 450 OOO de 
oameni, efectivul întregii armate prusiene atinge aproximativ 
580 OOO de oameni. Dintre aceştia, 300 OOO sînt destinaţi pentru 
serviciul de cîmp, 54 OOO pentru unităţile depozit şi de instruc
ţie, 170 OOO pentru ganizoane şi, ca rezerve, aproximativ 
60 OOO de necombatanţi. Numărul pieselor de artilerie de cîmp 
de care dispune această armată ste evaluat la 800-850, 
repartizate în proporţie de dte 8 piese pentru ice baterie 
(6 tunuri şi 2 obuziere) . 

Toate aceste trupe sînt asigurate nu numai cu cadre cores
punzător pregăite, ci şi u armament şi echipament, asfel 
încît în cazul unei mobilizări a armatei rămîn de găsit numai 
cai ; dar, cum Prusia este bogată în cai, iar animalele, ca 
şi oamenii, pot fi supuse rechiziţiei imediate, acest lucru nu 
reprezintă o mare dificultate. Aşa stau lucrurile conform re
gulamentului, dar cum stau ele în realitate s-a văzut cu pri
lejul mobilizării armatei din 1850. Landwehrul din prima re
crutare a fost echipat, nu fără mari dificultăţi ; dar pentru cel 
din a doua recrutare n-a fost nimic pregătit, nici echipament 
şi nici armament, astfel încît el a 1avut n aspect dt se poate 
de ridicol. Oameni competenţi care serviseră ei înşişi în ar
mata prusiană au prezis cu mult înainte că astfel vor decurge 
lucrurile ; ei au arătat că, de fapt, Prusia, în caz de necesitate, 
nu poate conta decît pe trupele de linie şi pe o parte din 
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Landwehrul din prima recrutare. Previziunile lor au fost întru 
totul confirmate de evenimente. Fără îndoială că echiparea 
oamenilor din cea de-a doua recrutare a fost între timp asi
gurată şi, dacă aceştia ar fi chemaţi acum, ar putea forma în 
decurs de o lună sau şase săptămîni trupe pe deplin satisfăcă
toare pentru serviciul de ganizoană şi chiar de cîmp. Dar, 
întrucît în tmp de război o instrucţie de trei luni este conside
rată absolut suficientă pentru 1a pregăti pe recrut pentru servi
ciul de cîp, sistemul greoi adoptat de Prusia nu asigură de 
loc enormele avantaj e care i se atribuie. In afară de aceasta, 
în cîţiva ani, materialul rezervat p entru Landwehrul din a 
doua recrutare va dispărea la fel ca cel care a existat, desigur, 
cîndva, dar care în 1850, cînd era nevoie de el, n-a putut fi 
găsit. 

Stabilind principiul că fiecare cetăţean trebuie să fie un 
soldat, Prusia s-a oprit, totuşi, lă jumătatea drumului, defor
mînd acest principiu şi, prin aceasta, şi întreaga ei organizare 
militară. Intrucît ·sistemul recrutărilor a fost înlocuit cu ser
viciul militar general obligatoriu, armata permanentă, ca atare, 
ar fi trebuit să fie desfiinţată. Ar fi trebuit să se păstreze nu
mai cadrele de ofiţeri şi subofiţeri, care să instruiască tinere
tul, iar perioada de instrucţie să nu dureze mai mult decît este 
necesar în acest scop. Dacă aşa ar fi stat lucrurile, durata ser
viciului militar în timp de pace ar fi fost redusă la un an, cel 
puţin pentru întreaga infanterie. Dar aceasta nu era nici pe 
placul guvenului, şi nici al militarilor pedanţi de şcoală 
veche. Guvernul dorea să aibă o armată supusă şi de nădejde, 
care să poată fi folosită, la nevoie, pentru reprimarea tulbu
rărilor din interiorul ţării ; militarii pedanţi doreau să aibă 
o armată care, prin muştru, prin aspectul exterior şi prin tena
citate, să poată rivaliza .u celelalte armate ale Europei, alcă
tuite din soldaţi mai vîrstnici. Trupele tinere, care ar fi pres
tat serviciul numai timp de un an, n-ar fi corespuns nici uneia 
din aceste cerinţe. In consecinţă, s-a adoptat linia de mij loc a 
serviciului de 3 ani, şi de aici decurg toate lipsurile şi slăbi
ciunile armatei prusiene. 

După cum am văzut, cel puţin jumătate din cetăţenii apţi 
pentru serviciul militar nu sînt primiţi în armată. Ei sînt 
înscrişi imediat în listele celei de-a doua recrutări a Land
wehrului, care nominal ajunge la dimensiuni enorme, dar, de 
fapt, pierde orice capacitate de luptă, deoarece este năpădit 
de o masă de oameni care n-au ţinut niciodată o armă în mină 
şi nu sînt altceva decît nişte recruţi neinstruiţi . Această re-
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ducere a forţei militare active a ţării cu cel puţin jumătate este 
prima consecinţă negativă a prelungirii stagiului militar. 

Dar de pe urma acestui sistem au de suferit înseşi trupele 
de linie şi Landwehrul din prima recrutare. In fiecare re
giment, o treime din soldaţi serveşte mai puţin de 3 ani, o 
treime mai puţin de 2 ani, iar restul mai puţin de n an. Nu ne 
putem aştepta ca o armată cu o astfel de componenţă să po
sede calităţi militare cum sînt disciplina severă, esprit de 
corps *, prin care se disting vechii soldaţi ai armatei engleze, 
austriece, ruse şi chiar franceze. Englezii, care sînt compe
tenţi în materie, întrucît soldaţii lor trec printr-un serviciu 
militar de lungă durată, consideră că este nevoie de 3 ani în
cheiaţi pentru a forma din toate punctele de vedere pe un 
recrut "*. Cum în timp de pace armata prusiană este alcătui tă 
din soldaţi dintre care nici unul n-a făcut serviciu timp de 
3 ani încheiaţi, este cit se poate de firesc ca aceste calităţi 
militare de Yechi soldat, sau cel puţin o aparenţă a lor, să fie 
băgate în capul tînărului prusian printr-un muştru insuporta
bil. Ofiţerii inferiori şi sergenţii prusieni, datorită imposibili
tăţii de a-şi îndeplini sarcinile ce le sînt impuse, ajung să-şi 
trateze subalternii cu o asprime şi o brutalitate de două ori 
mai respingătoare din cauza pedanteriei de care sînt însoţite ; 
această pedanterie devine şi mai ridicolă în măsura în care 
se află în totală contradicţie cu sistemul de instrucţie simplu 
şi rezonabil în vigoare în Prusia şi face apel în permanenţă la 
tradiţiile lui Frederic cel Mare, care a avut de instruit nişte 
soldaţi de cu totul alt tip, după o tactică cu totul diferită. Ast
fel, adevărata capacitate de l uptă a trupelor este sacrificată 
spiritului de paradă, şi trupele prusiene de linie pot fi consi
derate în general inferioare vechilor batalioane şi escadroane 
care le pot fi opuse, la începutul războiului, de către oricare 
mare putere europeană. 

Aşa stau lucrurile cu armata prusiană, în ciuda unor avan
taje pe care nici o altă armată nu le posedă. Prusianul, ca şi 
germanul în general, reprezintă un admirabil material ostă
şesc. O ţară care are cimpii întinse, alternînd cu mari masive 
muntoase, dă l bogat material uman pentru orice fel de 
trupe. Maj oritatea germanilor posedă, de asemenea, însuşiri 
fizice atît pentru infanteria uşoară cit şi pentru cea de linie, 
incomparabile cu însuşirile altor naţiuni. Ţara este bogată 
în cai şi poate furniza numeroşi cavalerişti, care ştiu să se 

* - camaraderie, solidaritate. - Nota trad. 
** Vezi sir W. Napier : „Războiul din Pirinei•. 
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ţină în şa încă din copilărie. Fermitatea neclintită a germani
lor îi face deosebit de apţi pentru artilerie. In afară de aceasta, 
fiind unul dintre cele mai războinice popoare din lume, ger
manii găsesc satisfacţie în războiul în sine ; adeseori, cînd n-au 
război la ei acasă, se duc să-l caute peste graniţă. De la mer
cenarii germani ai evului mediu pînă la actualele legiuni 
străine ale Franţei şi Angliei, germanii au dat întotdeauna un 
mare număr de mercenari care au luptat de dragul luptei. 
Dacă francezii întrec pe germani prin agilitate şi spirit activ 
în atacuri, dacă englezii le sînt superiori prin puterea de rezis
tenţă, germanii întrec fără îndoială toate celelalte popoare 
europene prin aptitudinea lor pentru serviciul militar în ge
neral, ceea ce îi face buni soldaţi în orice împrejurări. 

Ofiţerii prusieni sînt reprezentanţii cei mai bine instruiţi 
ai acestei pături din întreaga lume. Probele de la disciplinele 
de pregătire generală la care sînt supuşi dovedesc exigenţe cu 
mult mai mari decît în orice altă armată. In brigăzi şi în di
vizii există şcoli pentru completarea învăţămîntului teoretic 
al ofiţerilor ; în numeroasele instituţii de învăţămînt militar, 
ofiţerii capătă cunoştinţe mai profunde şi mai specializate. 
Literatura militară. prusiană se distinge printr-un nivel deose
bit de înalt ; lucrările scrise în cursul ultimilor 25 de ani do
vedesc în suficientă măsură că autorii lor nu numai că-şi cu
nosc meseria la perfecţie, dar pot rivaliza cu ofiţerii oricărei 
armate în ceea ce priveşte vastitatea cunoştinţelor lor ştiin
ţifice. Este drept că în unele lucrări găseşti destulă metafizică 
superficială, dar asta nu e de mirare, deoarece la Berlin, Bres
lau sau Konigsberg poţi vedea ofiţeri audiind cursurile uni
versitare alături de s tudenţi. Clausewitz este în domenil său 
o autoritate tot atît de recunoscută în întreaga lume ca şi Jo
mini, iar lucrările inginerului Aster au făcut epocă în ştiinţa 
fortificaţiilor. Totuşi, titulatura de „locotenent prusian" a de
venit proverbială în întreaga Germanie ; acest fapt se explică 
prin esprit-ul de corps dus pînă la caricatură, prin pedanteria 
şi tonul impertinent pe care le-au adoptat ei datorit ă  atmosfe
rei generale care domneşte în armată ; în acelaşi timp, nică
ieri nu există printre ofiţerii superiori şi printre generali atîţia 
bătrîni pedanţi îndărătnici ca în Prusia ; aceştia sînt, de altfel, 
în maj oritate relicve ale anilor 1813  şi 1 81 5. Din toate ceJ e 
expuse rezultă că încercarea absurdă de a transforma trupele 
prusiene de linie în ceea ce nu vor pitea deveni niciodată -
într-o armată de vechi soldaţi - scade calitatea ofiţerului în 
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aceeaşi măsură ca şi pe cea a soldatului, dacă nu chiar mai 
mult. 

Regulamentele de instrucţie ale armatei prusiene sînt, fără 
îndoială, cele mai bune din lume. Simple, consecvente, bazate 
pe cîteva principii pline de bun simţ, ele lasă foarte puţin de 
dorit. Ele se datoresc geniului lui Schamhorst, care a fost 
poate cel mai mare organizator militar de la Moritz von 
Nassau încoace. Regulamentele pentru marile unităţi sînt, de 
asemenea, bune. Totuşi, manualele ştiinţifice pentru serviciul 
de artilerie care se recomandă în mod oficial ofiţerilor sînt 
anacronice şi nu corespund cîtuşi de puţin cerinţelor actuale ; 
această critică se referă însă numai la lucrările cu caracter 
mai mult sau mai puţin oficial şi nu privesc literatura prusiană 
din domeniul artileriei în ansamblu. 

Trupele de geniu se bucură, şi pe bună dreptate, de o 
foarte bună reputaţie. Din rîndurile lor ia ieşit Aster, cel mai 
bun inginer militar de la Montalembert încoace. Geniştii pru
sieni au construit o serie de fortăreţe, începînd cu Konigsber
gul şi Poznanul şi terminînd cu Colonia şi Koblenzul, care şi-au 
atras admiraţia întregii Europe. 

Echipamentul armatei prusiene după mdificările introduse 
în 1 843 şi 1 844 nu este prea arătos, dar e foarte potrivit pentru 
soldaţi. Casca asigură o bună protecţie împotriva soarelui şi 
a ploii, îmbrăcămintea este uşoară şi comodă, întregul echi
pament este mai bine pus la punct decît cel adoptat în Franţa. 
Batalioanele de gardă şi cele uşoare (unul de fiecare regimen.) 
sînt dotate cu puşca cu ţeavă ghintuită, irestui trupelor de linie 
au puşti obişnuite, transformate printr-un procedeu simplu în 
puşti Minie de bună calitate ; în ceea ce priveşte Landwehrul, 
el va obţine, de asemenea, pînă în 2-3 ani puşca Minie, dar 
deocamdată este dotat cu puşti cu percuţie. Sabia de cavalerie 
este prea lată şi îndoită - majoritatea loviturilor ei sînt puţin 
eficace. Materialul de artilerie - tunurile, afetele şi harnaşa
mentele - lasă de dorit în multe privinţe. 

In general, armata prusiană, adică trupele de linie şi Land
wehrul din prima recrutare, reprezintă 0 forţă considerabilă, 
dar în nici un ·oaz de proporţiile care îi sînt aribite de lăudă
roşenia autorilor prusaci patriotarzi. Trupele de linie, o dată 
ajunse pe cîmpul de luptă, se vor debarasa curînd de înfăţişa
rea rigidă de paradă şi după cîteva lupte se vor putea măsura 
de la egal la egal cu adversarii lor. Landwehrul din prima 
recrutare, de îndată ce sa va trezi în el spiritul de ostaş vechi, 
şi dacă războiul va fi p opular, nu se va dovedi mai prej os de 



Armatele din Europa. - Armata usă 481 

cele mai bune trupe vechi din Europa. Prusia trebuie să se 
teamă doar de un adversar activ în prima perioadă a războ
iului, cind vor fi trimise împotriva ei trupe cu o organizare 
superioară şi mai încercate în lupte ; dar, dacă războiul se 
prelungeşte, Prusia va avea în armata ei un număr mai mare 
de soldaţi vechi decît  .oricare alt stat european. La începutul 
unei campanii, trupele de linie vor alcătui nucleul armatei, dar 
Landwehrul din prima recrutare le va lăsa foarte curînd în 
umbră prin forţa fizică superioară şi prin calităţile militare 
mai înalte ale soldaţilor săi. Ei, şi nu tinerii imberbi din tru
pele de linie, sînt adevăraţii soldaţi vechi ai Prusiei. Despre 
Landwehrul din a doaa recrutare nu mai vorbim, el trebuie 
să arate de-abia de aici înainte ce este în stare să facă. 

II. Armata rusă 

In Rusia s-au luat, de asemenea, anumite măsuri în vederea 
creării de cadre pentru timp de război printr-un sistem de re
zerve asemănător în unele privinţe cu sistemul Landwehrului 
prusian. Dar, în general, rezervele ruseşti cuprind un număr 
atît de limitat de oameni şi dificultatea de a-i aduna din toate 
punctele acestui vast imperiu este atît de mare, încit la 6 luni 
de la declararea războiului de către anglo-francezi şi înainte 
ca în Crimeea să se fi tras un singur foc de armă a apărut nece
sitatea abolirii acestui sistem şi a formării unor noi mari uni
tăţi, urmtte apoi de altele. Aşadar, în Rusia trebuie să facem 
o distincţie între efectivul armatei în momentul începerii răz
boiului şi efectivul ei actual. 

In timp de pace, armata rusă se împarte în modul următor : 
1) armata activă - 6 corpuri de linie (nr. 1-6) ; 2) amata 
de rezervă - 1 corp de gardă, unul de grenadieri, două corpuri 
de cavalerie de rezervă ; 3) corpurile speciale - corpul din 
Caucaz, cel din Finlanda, cel din Orenburg şi cel din Siberiu ; 
4) trupele pentru serviciul din interior - veterani, gărzi in
terne, invalizi şi aşa mai departe ; 5) trupele neregulate. Aces
tora trebuie să li se adauge trupele de rezervă, formate din sol
daţi aflaţi în concediu nelimitat. 

In compunerea fiecăruia dintre cele 6 corpuri de linie in
tră : 3 divizii de infanterie, fiecare avînd cite o brigadă de 
linie şi o brigadă de infanterie uşoară, fiecare brigadă avînd 
cite două regimente, iar fiecare regiment cite 4 batalioane de 
linie ; în total 6 brigăzi sau 12 regimente, cuprinzînd 48 de ba-
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talioane, un batalion de trăgători şi unul de pionieri ; în total 
50 de batalioane. Există, de asemenea, o divizie de cavalerie 
uşoară, compusă dintr-o brigadă de ulani şi o brigadă de hu
sari, fiecare cu cite două regimente sau 1 6  escadroane ; în to
tal 32 de escadroane. Artileria se compune dintr-o divizie, în 
care intră 3 brigăzi pedestre şi una călăreaţă ; în total : 14 ba
terii sau 1 12 piese de artilerie ; total pe corp de armată - 50 
de batalioane, 32 de escadroane, 1 12 piese de artilerie ; total 
general : 300 de batalioane, 1 92 de escadroane, 672 de piese 
de artilerie. 

Garda este compusă din 3 divizii sau 6 brigăzi, totalizînd 
12 regimente (9 de grenadieri şi 3 de carabinieri sau infante
rie uşoară) ; în total 36 de batalioane, întrucit regimentele de 
gardă şi de grenadieri au doar cite 3 batalioane de linie. Aici 
se mai adaugă un batalion de trăgători şi unul de pionieri şi 
plantatori de mine, 3 divizii de cavalerie (de cuirasieri, ulani 
şi husari) , formînd 6 brigăzi sau 12 regimente, totalizînd 12 de 
escadroane de cavalerie. Există o divizie de artilerie compusă 
din 5 brigăzi şi 15 baterii (9 pedestre, 5 călăreţe, una de ra
chete) ; în total 135 de piese de artilerie. Corpul de grenadieri 
se compune din 3 divizH sau 6 brigăzi, totalizînd 12 regimente 
sau 36 de batalioane de infanterie, un batalion de trăgători şi 
unul de pionieri şi plantatori de mine. Acest corp are de ase
menea o divizie de cavalerie în care intră două brigăzi (una de 
ulani şi una de husari) cu cite 4 regimente sau 32 de esca
droane. Artileria se compune din 3 brigăzi pedestre şi una că
lăr�aţă cu 1 4  baterii ; în total 1 12 piese de artilerie. 

Cavaleria de rezervă este organizată după cum urmează : 
primul corp : 3 divizii (două de cuirasieri şi una de ulani), cu
prinzînd 6 brigăzi sau 12 regimente ; în total 80 de escadroane 
(48 de escadroane de cuirasieri, 32 de ulani) .  Există şi o divizie 
de artilerie călăreaţă, formată din 3 brigăzi cu 6 baterii ; în 
total 48 de piese de artilerie. Al doilea corp : 3 divizii (una de 
ulali, două de dragoni) sau 6 brigăzi, cuprinzînd 12 regimente 
sau 1 12 escadroane (32 de escadroane de ulani, 80 de dragoni) . 
Există de asemenea două escadroane de pionieri călări şi pon
tonieri şi 6 baterii de artilerie călăreaţă cu 48 de piese de ar
tilerie. 

Corpul din Caucaz este compus dintr-o brigadă de grena
dieri de rezervă, avînd două regimente sau 6 batalioane, 3 di
vizii de infan�erie, cu 12 regimente sau 48 de batalioane, un 
batalion de trăgători, unul de pionieri, 47 de batalioane de 
linie din Caucaz (miliţie) , în total 103 batalioane. Cavaleria se 
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compune dintr-un regiment de dragoni a 10 escadroane. Arti
leria are o divizie cu 10  baterii obişnuite şi 6 de munte ; în 
total 180 de piese de artilerie. 

Corpul din Finlanda are o singură divizie, compusă din 
două brigăzi sau 12 batalioane de infanterie ; corpul din Oren
burg - o divizie, formată de asemenea din două brigăzi, nu
mărînd doar 10 batalioane ; corpul din Siberia - o divizie 
compusă din 3 brigăzi, totalizînd 15 batalioane. 

Totalul general al trupelor regulate aflate sub arme în timp 
de pace se prezintă astfel : 

Piese Batalioane Eeoadroane de rtilerie 
6 corpuri de linie . . . .  300 192 672 
Garda . . . . . . . . . . . . . .  38 72 135 
Gren.dierii . . . . . . . . . .  38 32 112 
Cavaleria de rezervă • .  194 96 
Corpul din Caucaz . .  103 10 180 
Corpul din Finlanda . .  12 
Corpul din Orenburg . .  10 
Corpul din Siberia . . . .  15 

Total . . . .  616 500 1 195 

Trupele pentru serviciul din interior se compun din 52 de 
batalioane de pază intenă, 800 de companii de veterani şi in
valizi, 1 1 ,5 escadroane de jandarmi şi 98 de companii de arti
lerie. Aceste trupe pot fi cu greu socotite ca făcînd parte din 
forţele active de luptă ale ţării. 

Trupele neregulate, în special cavaleria, se împart astfel : 
1 .  Cazacii de la Don : 56 de regimente, fiecare cu 6 sotnii ; 

în total 336 de sotnii, 13 baterii. 
2. Cazacii de la Marea Neagră : 12 de sotnii, 9 batalioane, 

3 b aterii. 
3. Cazacii liniei caucaziene (pe Kuban şi Terek) : 120 de 

sotnii şi 3 baterii. 
4. Cazacii din Astrahan : 18 sotnii, o baterie. 
5. Cazacii din Orenburg : 60 de sotnii, 3 baterii. 
6. Cazacii din Ural : 60 de sotnii. 
1. Trupele başchire : 85 de sotnii (formate aproape exclusiv 

din başchiri şi calmuci) . 
8. Cazacii din Siberia : 24 de batalioane, 84 de sotnii, 3 ba

terii, formate în parte din tunguşi, buriaţi etc. 
9. Cazacii de la Azov, care execută serviciul militar în 

marină. 
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10. Cazacii de la Dunăre din Basarabia : 12 sotnii. 
1 1 .  Cazaci de la laicul Baikal, trupe recent formate ; orga

nizarea şi efectivul lor sînt necunoscute. 
Totalul se ridică la aproximativ 841 de sotnii (escadroane 

de cite 100 de oameni, - de la cuvîntul „sto" - sută) , 32 de 
batalioane, 26 de baterii. Acestea totalizează aproximativ 
90 OOO de cavalerişti şi 30 OOO de infanterişti. Pentru actualele 
acţiuni militare de la graniţa apuseană vor putea fi folosiţi, pro
babil, 40 OOO sau 50 OOO de cavalerişti, cîteva baterii, dar nici o 
unitate de infanterie. 

Astfel, armata rusă din timp de pace (în afară de trupele 
pentru serviciul din interior) se compune din 360 OOO de in
fanterişti, 70 OOO de cavalerişti şi 90 OOO de artilerişti ; în to
tal 500 OOO de oameni, în afară de cazaci, al căror efectiv 
variază după împrejurări. Dar dintre aceşti 500 OOO de oameni, 
corpurile de armată locale, corpul din Caucaz, corpul din 
Orenburg şi corpul din Siberia nu pot fi folosite în nici un 
război la graniţa apuseană a imperiului ; astfel, Rusia nu poate 
folosi împotriva Europei occidentale mai mult de 260 OOO de 
infanterişti, 70 OOO de cavalerişti, 50 OOO de artilerişti, cu apro
ximativ 1 OOO de piese de rtilerie şi aproximativ 30 OOO de 
cazaci. 

Acesta este efectivul armatei în timp de pace. Pentru even
tualitatea unui război au fost luate următoarele măsuri : în
treaga durată a serviciului era fixată la 20, 22 sau 25 de ani, 
potrivit împrejurărilor. Dar după 10  sau 15 ani soldaţii erau tri
mişi în concediu nelimitat şi trecuţi în rezervă. Organizarea 
acestei rezerve vari a  foarte mult, dar, după cite se ştie acum, 
soldaţii aflaţi în concediu făceau p arte timp de 5 ani dintr-un 
batalion de rezervă (batalionul patru în regimentele de gardă 
şi grenadieri, batalionul cinci în cele de linie) , dintr-un esca
dron de rezervă sau dintr-o baterie de rezervă, potrivit armei 
la care serviseră. După această perioadă de 5 ani, ei treceau 
în subunităţile depozit - în batalionul cinci sau respectiv şase 
al regimentului lor - sau în escadronul depozit ori în bateria 
depozit. Astfel, prin chemarea sub arme a rezervei, forţele ac
tive ale infanteriei şi artileriei creşteau aproape cu 50°/o, iar ale 
cavaleriei cu 20°/o. Aceste rezerve urmau să fie comandate 
de ofiţeri în retragere, care, dacă nu erau întru totul pregătiţi, 
aveau totuşi anumite cunoştinţe. 

Dar o dată cu izbucnirea războiului, totul s-a schimbat. Două 
divizii din armata activă, care erau destinate pentru acţiuni 
militare la graniţa apuseană, au trebuit să fie trimise în Caucaz. 
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lnainte ca trupele anglo-franceze să se îmbarce pentru Orient, 
3 corpuri ale armatei active (corpul 3, 4 şi 5) au fost angajate 
în campania împotriva iwcilor. In acst timp avea loc oncen
trarea rezervelor, dar pentru a aduna oamenii din toate colţu
rile imperiului în punctele stabilite era nevoie de un timp in
delungat. Prezenţa trupelor şi flotei aliate în Marea Baltică 
şi Marea Neagră, precum şi politica oscilantă a Austriei re
clamau luarea unor măsuri mai hotărîte ; recrutările au fost 
dublate şi triplate, şi masa pestriţă de recruţi adunaţi în felul 
acesta, împreună cu rezervele, au format batalioane patru, 
cinci, şase, şapte şi opt în toate regimentele de infanterie : o 
sporire similară a efectivului a avut loc şi la cavalerie. Ast
fel, cele 8 corpuri de gardă, de grenadieri şi de linie, în loc 
de 376 de batalioane, numără acum aproximativ 800, iar la 
fiecare două escadroane şi două baterii din timp de pace s-au 
adăugat cel puţin un escadron şi o baterie de rezervă. Dar 
toate aceste cifre par formidabile mai mult pe hîrtie decît în 
realitate ; din cauza corupţiei funcţionarilor ruşi, a proastei 
conduceri a armatei şi a marşurilor enorm de lungi pe care 
le făceau recruţii de la casele lor pînă la punctele de adunare, 
de la punctele de adunare la locurile de dizlocare ale corpu
rilor de armată şi de la acestea pînă la locul acţiunilor de 
luptă, o mre parte ditre soldaţi fie c ă  piereau, fie că deve
neau inapţi de luptă încă înainte de a fi întîlnit pe inamic. In 
afară de aceasta, avagile făcute de boli şi pierderi[e sufe
rite în lupte în cursul ultimelor două campanii au fost atît de 
serioase, încît nu credem că cele 1 OOO de batalioane, 800 de 
escadroane şi 200 de baterii ale armatei ruse numără în pre
zent mai mult de 600 OOO de oameni. 

Dar guvernul nu s-a mulţumit cu atît. Cu o promptitudine 
care demonstrează că şi-a dat pe deplin seama de dificultatea 
de a aduna mase enorme de oameni din diferitele părţi ale 
vastului imperiu, el a decretat recrutarea miliţiei de îndată ce 
s-a isprăvit formarea batalioanelor şapte şi opt. Această mi
liţie, sau opolcenie *, trebuia să fie organizată în drujinî ** 
(batalioane) a cite 1 OOO de oameni fiecare, proporţional cu 
populaţia fiecărei gubernii ; 23 de oameni la fiecare mie de 
bărbaţi, sau aproape 0,250/o din întreaga populaţie, trebuiau 
să se înroleze în armată. Deocamdată miliţia a fost chemată 

* Cuvîntul „opolcenie• a fost scris de Engels în limba rusă cu litere 
latine. - Nota red. 

** Cuvîntul „drujinî• a fost scris de Engels în limba rusă cu litere 
latine. - Nota red. 
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numai m guberniile apusene. Această recrutare efectuată în 
rîndurile unei populaţii de 18  OOO OOO de oameni, din care băr
baţii alcătuiesc aproape jumătate, trebuie să fi dat circa 
120 OOO de soldaţi, cifră care coincide cu dările de seamă ofi
ciale ale ruşilor. Deşi miliţia se va dovedi, fără îndoială, infe
rioară în toate privinţele chiar şi unităţilor de rezervă recent 
formate, în orice caz ea constituie o sporire preţioasă a for
ţelor militare ale Rusiei şi, dacă va fi folosită pentru serviciul 
de garnizoană în Polonia, va putea face disponibil pentru ac
ţiuni militare un număr însemnat de regimente de linie. 

Pe de altă parte, la graniţa apuseană au sosit nu numai 
mulţi cazaci, ci şi un mare număr de unităţi formate din 
başchiri, calmuci, chirghizi, tunguşi şi alte popoare mongole. 
Acest fapt dovedeşte că ordinul de dirijare a acestor trupe 
spre apus a fost dat de mult, căci o bună parte dintre ele au 
fost nevoite să facă un marş de mai bine de un an pentru a 
putea ajunge la Petersburg sau pe Vistula. 

Astfel, deşi Rusia a mobilizat pînă la limită resursele ei 
militare, după 2 ani de război, în timpul cărora n-a pierdut 
nici o bătălie decisivă, ea nu are sub arme mai mult de 600 OOO 
sau 650 OOO de oameni din trupele regulate, 100 OOO de mili
ţieni şi poate 50 OOO de soldaţi din cavaleria neregulată. Nu 
vrem să spunem prin aceasta că resursele ei ar fi epuizate, 
dar nu încape nici o îndoială că astăzi, după 2 ani de război, 
ea n-ar putea face ceea ce a făcut Franţa după 20 de ani de 
război şi după pierderea totală a celei mai bune armate a ei 
în 1812 ,  şi anume să arunce în luptă trupe noi cu un efectiv 
de 300 OOO de oameni şi să oprească, cel puţin pentru un timp, 
asaltul inamicului. Iată cit de uriaşă este deosebirea în ceea 
ce priveşte forţa militară între o ţară cu populaţie densă şi 
una cu populaţie rară. Dacă Franţa s-ar fi învecinat cu Rusia, 
cei 66 OOO OOO de locuitori ai Rusiei ar fi fost mai slabi decît 
cei 38 OOO OOO de francezi. Fără îndoială că şi cei 44 OOO OOO 
de germani reprezintă o forţă mai mare lecit cei 66 OOO OOO 
de supuşi ai ţarului pravoslavnic. 

Armata rusă se recrutează pe diverse căi. Majoritatea ar
matei se formează prin recrutări regulate, care au loc anual � 
într-un an în guberniile apusene, în celălalt în guberniile ră
săritene ale Rusiei europene. Procentul obişnuit este de 4 sau 
5 recruţi la fiecare mie de „suflete" (bărbaţi) , întrucît în Rusia 
în listele de recensămînt este trecută numai populaţia de sex 
masculin, deoarece, potrivit tradiţiilor de castă ale religiei or
todoxe, femeile nu sînt „suflete". Soldaţii din partea de apus 
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a imperiului fac serviciul militar 20 de ani, cei din partea de 
răsărit 25 de ani. Soldaţii din trupele de gardă fac serviciul 
militar 22 de ani ; tinerii din coloniile militare - 20 de ani. 
In afară de aceste recrutări, fiii soldaţilor constituie o sursă 
bogată de recruţi. Fiecare băiat născut în timp ce tatăl său 
prestează serviciul militar este obligat să servească şi el în 
armată ; această regulă merge atît de departe, încît copiii 
născuţi de soţiile soldaţilor sînt revendicaţi de stat, chiar dacă 
soţii lor se aflau de 5 sau 10 ani la celălalt capăt al imperiului. 
Aceşti copii ai soldaţilor se numesc cantonişti, iar majorita
tea lor sînt crescuţi pe cheltuiala statului ; cei mai mulţi din
tre ei devin subofiţeri. In sfîrşit, vagabonzii, delincvenţii şi 
alţi indivizi fără căpătîi sînt condamnaţi prin lege să presteze 
serviciul militar. Nobilul are dreptul de a trimite în armată un 
iobag care să nu aibă nici un defect fizic ; fiecare părinte poate 
face acelaşi lucru cu fiul său atunci cînd este nemulţumit de 
purtarea lui. „S'bogom idi pod krasnuiu şapku I" „Du-te cu 
dumnezeu şi-ţi pune chipiul roşu I " ,  adică du-te la armată, as
ta-i tot ce obişnuieşte să spună ţăranul rus fiului său neascul
tător. 

După cum am arătat, subofiţerii sînt recrutaţi, în majorita� 
tea lor, dintre fiii soldaţilor educaţi în aşezăminte de stat. 
Imbibaţi încă din fragedă copilărie cu spiritul disciplinei mi
litare, aceşti tineri n-au nimic comun cu soldaţii pe care ur
mează să-i instruiască şi să-i comande. Ei formează o categorie 
izolată de oameni, ruptă de popor. Ei aparţin statului şi nu pot 
exista fără el : lăsaţi în voia lor, nu sînt buni de nimic. Să 
continue să trăiască sub ocrotirea statului, iată unicul lor scop 
în viaţă. Aceşti oameni reprezintă în armată ceea ce reprezintă 
în administraţia rusă clasa micilor funcţionari recrutaţi dintre 
fiii de funcţionari : o categorie de oameni vicleni, reduşi, 
înguşti la minte şi egoişti, care joacă rolul de subalteni, cu 
o brumă de cunoştinţe, care-i face şi mai respingători ; vanitoşi 
şi dornici de îmbogăţire, vînduţi cu trup şi suflet statului, ei 
încearcă totuşi, zi de zi, ceas de ceas să-l desfacă cu bucata 
atunci cînd aceasta le aduce vreun profit. Un exemplar cît se 
poate de reuşit de acest gen este Feldjager-ul sau curierul care 
l-a însoţit pe d-l de Custine în cursul călătoriei sale prin Rusia 
şi pe care acesta l-a descris admirabil în însemnările sale de 
călătorie 237• Datorită acestei categorii de oameni, atît pe tărîm 
civil cît şi militar înfloreşte o imensă corupţie, care pătrunde 
în toate verigile aparatului de stat din Rusia. Totuşi, este ne
îndoielnic că, dacă Rusia ar renunţa la acest sistem de adop-
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tare totală a copiilor de către stat, ea nu ar fi în stare să gă
sească numărul necesar de mici funcţionari pentru administra
ţie şi de subofiţeri pentru armată. 

Cu ofiţerii lucrurile stau încă şi mai prost. Instrucţia viito
rului caporal sau sergent-major este relativ puţin costisitoare, 
în timp ce pregătirea de ofiţeri pentru o armată de 1 OOO OOO 
de oameni (acesta este numărul pentru care, conform datelor 
oficiale, trebuie pregătite cadre în Rusia) este un lucru cît se 
poate de costisitor. Instituţiile particulare fac foarte puţin sau 
nimic în această privinţă, astfel incit aici statul trebuie să 
facă totul. Or, este evident că el nu este în măsură să in
struiască o astfel de masă de tineri necesari în acest scop. De 
aceea fiii de nobili sînt constrînşi printr-o obligaţie morală 
directă să servească în armată sau în administraţie cel puţin 
timp de 5 sau 10 ani ; familia în care trei generaţii consecu
tive „n-au servitu îşi pierde privilegiile nobiliare şi în special 
dreptul de a avea iobagi, drept fără de care marea proprietate 
funciară nu are în Rusia absolut nici o valoare. Astfel intră 
în armată cu gradul de sublocotenent sau locotenent un mare 
număr de tineri, a căror întreagă pregătire constă, în cel mai 
bun caz, într-o anumită uşurinţă de a conversa în limba fran
ceză pe temele cele mai uzuale şi în anumite noţiuni de ma
tematici elementare, geografie şi istorie, care le sînt băgate 
în cap numai ca să pară oameni culţi. Pentru ei serviciul este 
o necesitate apăsătoare, pe care o acceptă cu un vădit dez
gust, ca pe un tratament medical de lungă durată ; de îndată 
ce termenul prescris s-a scurs, sau au obţinut gradul de maior, 
ei trec în retragere şi sînt înscrişi pe listele batalioanelor de 
rezervă. In ceea ce-i priveşte pe elevii şcolilor militare, ei 
sînt de asemenea îndopaţi cu cunoştinţe mai ales pentru a-şi 
putea trece examenele ; de aceea chiar în domeniul cunoştin
ţelor profesionale, ei rămîn mult în urma tinerilor din şcolile 
militare austriece, prusiene sau franceze. Pe de altă parte, 
tinerii talentaţi, sîrguincioşi, pasionaţi de specialitatea lor 
sînt atît de rari în Rusia, încît atunci cînd apar asemenea 
tineri, fie ei străini sau ruşi, sînt susţinuţi pe toate căile. Sta
tul le acordă cu generozitate mijloace pentru a-şi completa 
studiile şi îi promovează rapid în funcţii. Aceşti oameni sînt 
de obicei înfăţişaţi Europei ca un produs al civilizaţiei ruse. 
Dacă vădesc înclinaţii literare, ei primesc tot sprijinul atîta 
timp cît nu depăşesc limitele impuse de guvernul rus ; ei sînt 
aceia care au dat puţinele opere de valoare din literatura mi
litară rusă. Astăzi încă, ruşii, indiferent de clasa socială din 
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care fac parte, sînt prea barbari pentru a găsi satisfacţii în 
preocupări ştiinţifice sau într-o activitate intelectuală (excep
tînd intrigile) , şi de aceea aproape toţi oamenii eminenţi din 
armata rusă sînt fie străini, fie „ostzeiski 0 *, germani din gu
berniile baltice, ceea ce înseamnă aproape acelaşi lucru. Cel 
mai recent şi mai distins reprezentant al acestei din urmă 
categorii a fost generalul Totleben, comandantul trupelor de 
geniu de la Sevastopol, care a murit în iulie anul acesta în 
urma unei răni 238• Dintre toţi participanţii la asediu, atît din 
tabăra ruşilor cit şi din tabăra aliaţilor, el a fost, indiscutabil. 
omul cel mai competent în specialitatea sa ; dar el era german 
din ţinutul baltic, prusian de origine. 

Aşadar, armata rusă numără în rîndurile ei atît ofiţeri din
tre cei mai buni cit şi dintre cei mai proşti, numai că primii 
sînt într-o proporţie infinit mai mică faţă de ceilalţi. Părerea 
pe care o are guvernul rus despre ofiţerii săi rezultă în mod 
clar şi fără nici un dubiu din propriile lui regulamente tactice. 
Aceste regulamente stabilesc nu numai principiile generale 
de constituire a dispozitivului de luptă al unei brigăzi, unei 
dizivii sau unui corp de armată, aşa-numita „dispoziţie nor
mală" ,  pe care comandantul o poate schimba în funcţie de 
condiţiile locale şi de alte împrejurări, ci prevăd diferite dis
poziţii pentru toate cazurile posibile, nelăsînd generalului nici 
o alegere şi punîndu-1 în aşa măsură în imposibilitatea de a 
acţiona incit să i se ia de pe  umeri orice răspundere. De pildă, 
conform regulamentului, un corp de armată poate fi dispus pen
tru luptă în cinci feluri diferite ; într-adevăr, la Alma, ruşii şi-au 
constituit dispozitivul potrivit unuia dintre ele, şi anume cel 
de-al treilea, şi, bineînţeles, au fost bătuţi. Această manie de 
a prescrie dinainte reguli abstracte pentru toate cazurile po
sibile lasă atît de puţină libertate de acţiune comandantului 
şi îl împiedică într-o măsură atît de mare să folosească avan
tajele terenului, incit un general prusian, criticînd acest sis
tem, spunea : 

„Un astfel de sistem de prescripţii poate i suportat numai într-o ar· 
mată în care majoritatea generalilor sînt atît de reduşi, încît guvernul 
nu poate să le încredinţeze cu toată siguranţa o comandă necondiţionată 
sau să-i lase să acţioneze după propria lor judecată". 

Soldatul rus este unul dintre cei mai viteji soldaţi din 
Europa. Tenacitatea lui egalează aproape pe cea a englezilor 
şi a unora dintre batalioanele austriece. Ca şi lăudărosul John 

* Cuvîntul „ostzeiski• a fost scris de Engels în limba rusă cu litere 
latine. - Nota red. 
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Bull, soldatul rus pretinde că nu ştie ce-i înfrîngerea. Ca
reurile infanteriei ruse au rezistat, luptînd corp la corp, mult 
timp după ce cavaleria năvălise peste ele ; şi întotdeauna s-a 
considerat că este mai uşor să-i împuşti pe ruşi decît să-i faci 
să dea înapoi. Sir George Cathcart, care a avut prilejul să-i 
cunoască în 1813  şi 1814  239 ca aliaţi, iar în 1854, în Crimeea, 
ca inamici, mărturiseşte cu respect că „panica Je este cu to
tul străină n. In afară de aceasta, soldatul rus este bine făcut, 
sănătos, rezistent la marşuri, nepretenţios, poate mînca şi bea 
orice şi este mai supus faţă de ofiţerii săi decît orice alt sol
dat din lume. Şi totuşi ruşii nu au prea multe motive să se 
mîndrească cu armata lor. De cînd există Rusia, ruşii n-au 
cîştigat măcar o singură bătălie împotriva germanilor, france
zilor, polonezilor sau englezilor fără a avea o mare superio
ritate numerică. In condiţii egale, ei au fost întotdeauna bătuţi 
de alte armate, cu excepţia turcilor şi "Usienilor, iar la Cetate 
şi Silistra 240 turcii i-au învins, deşi le erau inferiori numeri
ceşte. 

Ruşii sînt, înainte de toate, cei mai greoi soldaţi din lume. 
Ei nu sînt potriviţi nici pentru serviciul în infanteria uşoară, 
nici în cavaleria uşoară. Pe cazaci, care în anumite privinţe 
constituie o excelentă cavalerie uşoară, în general nu te poţi 
bizui, aşa încît, în faţa inamicului, înapoia avanposturilor 
cazace se aşază întotdeauna o a doua linie de avanposturi. 
In afară de aceasta, cazacii sînt cu totul inapţi pentru execu
tări de atacuri. In ceea ce priveşte trupele regulate de infan
terie şi cavalerie, ele sînt incapabile de acţiuni în formaţii 
rărite. Rusul, imitator în toate, execută tot ceea ce i se ordonă 
sau tot ceea ce este nevoit să facă, dar nu e în stare să facă 
nimic atunci cînd trebuie să acţioneze pe propria sa răspun
dere. Intr-adevăr, este greu să ceri aşa ceva unor oameni care 
n-au ştiut niciodată ce este răspunderea şi care merg la 
moarte cu aceeaşi supunere pasivă cu care execută ordinul de 
a pompa apă sau de a-şi biciui camaradul. Ar fi inutil să te 
aştepţi de la soldatul rus ca, acţionînd în avanposturi sau în 
formaţii rărite, să dea dovadă de orientarea rapidă a france
zului, sau măcar de bunul simţ al germanului. Ceea ce îi tre
buie lui este o comandă clară, precisă, iar, dacă nu o primeşte, 
poate că nu dă înapoi, dar în mod precis nici nu înaintează şi 
nici nu-şi pune mintea la contribuţie. 

Cavaleria, deşi i se acordă numeroase mijloace şi multă 
atenţie, n-a fost niciodată la înălţime. Ea nu s-a distins nici 
în războaiele împotriva francezilor, nici în campaniile împo-
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triva polonezilor. Supunerea pasivă, răbdătoare, umilă a 
ruşilor nu este ceea ce se cere cavaleriei. Prima calitate a 
cavaleristului este tocmai ceea ce-i lipseşte mai mult rusului : 
„impetuozitatea" . Astfel, cînd cei 600 de ragoni englezi s-au 
năpustit la Balaklava cu toată îndrăzneala şi însufleţirea unor 
adevăraţi cavalerişti asupra ruşilor cu mult superiori num
riceşte, ei au dat peste cap artileria rusă, pe cazaci, pe husari 
şi pe ulani pînă cînd au ajuns la coloanele dese ale infante
riei, după care au fost nevoiţi să se întoârcă ; dar nu se ştie 
încă cine anume merită să fie socotit învingător în acest atac 
de cavalerie. Dacă un astfel de atac nechibzuit ar fi fost între
prins împotriva oricărei alte armate, nici un om nu s-ar mai fi 
întors, deoarece inamicul i-ar fi învăluit pe atacatori dinspre 
flancuri şi din spate, nimicindu-i pur şi simplu. Dar cavaleriş
tii ruşi au stat nemişcaţi în aşteptarea inamicului şi au fost 
doborîţi înainte de a apuca să-şi pună caii în mişcare I Intr-a
devăr, nu există vreun fapt care să pledeze împotriva cava
leriei regulate ruse in mai mare măsură decît acesta. 

Artileria este înzestrată cu material de calitate inegală, 
dar acolo unde are piese bune îşi face datoria cum se cuvine. 
Artileriştii dau dovadă de multă vitejie în luptă, dar le lip
seşte întotdeauna perspicacitatea. O baterie rusă care şi-a 
pierdut ofiţerii nu mai este bună de nimic ; dar chiar atunci 
cînd ofiţerii sînt în viaţă, ea este nevoită să ocupe poziţiile 
indicate de regulamente, deşi adeseori acestea sînt absurde. 
Cînd este asediată într-o fortăreaţă, cînd trebuie să dea do
vadă de răbdare, tenacitate şi este în permanenţă expusă pe
ricolului, artileria rusă se distinge nu atît prin precizia focu
lui, cit prin abnegaţia cu care-şi îndeplineşte datoria şi prin 
neclintire sub focul inamic. Intregul asediu al Sevastopolului 
dovedeşte acest lucru. 

Totuşi, în trupele de artilerie şi de geniu se găsesc acei 
ofiţeri de înaltă calificare cu care Rusia se mîndreşte în faţa 
Europei şi care sînt într-adevăr încurajaţi să-şi folosească ta
lentele pe deplin. In timp ce în Prusia, de pildă, oamenii cei 
mai capabili, dacă nu au grade superioare, se lovesc în perma
nenţă de opoziţia şefilor lor, iar toate perfecţionările propuse 
de ei sînt judecate ca încercări de inovaţie prezumţioase, 
astfel încît mulţi dintre ei sînt nevoiţi să caute să servească 
în Turcia, unde au creat una dintre cele mai bune arti
lerii regulate din Eurpa, - în Rusia asemenea oameni s înt 
întotdeauna încurajaţi şi, dacă se disting în vreun fel oare
care, fac o carieră rapidă şi strălucită. Dibici şi Paskevici au 
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devenit generali - unul la vîrsta de 29 de ani, celălalt Ia 30, 
iar Totleben, la Sevastopol, a avansat în mai puţin de opt luni 
de la gradul de căpitan la cel de general-maior. 

Marea mîndrie a ruşilor este infanteria. Ea se distinge 
printr-o deosebită putere de rezistenţă şi, folosită în formaţii 
în linie sau în coloane sau aflîndu-se înapoia parapetelor, dă 
întotdeauna de furcă inamicului. Dar însuşirile ei pozitive se 
epuizează aici. Ea nu este aproape de loc potrivită pentru 
serviciul de infanterie uşoară (aşa-numiţii vînători sînt infan
terie uşoară nmi cu numele, iar singurele oare îndeplinesc 
de fapt serviciul de infanterie uşoară sînt cele 8 batalioane 
de trăgători afectate corpurilor de infanterie uşoară) ; infan
teriştii ruşi într-adevăr nu sînt trăgători buni, merg bine, dar 
încet ; coloanele lor sînt în general atît de rău constituite, 
incit pot fi întotdeauna zdrobite de focul artileriei înainte de 
a porni la atac. „Dispoziţiile normaleu, de la care generalii 
nu cutează să se abată, contribuie în mare măsură la aceasta. 
La Alma, de pildă, artileria engleză a făcut prăpăd printre 
coloanele ruse, cu mult înainte ca linia engleză, tot atît de 
greoaie, să se fi format, să fi traversat rîul şi să se fi regru
pat pentru atac. Dar chiar despre excepţionala rezistenţă a 
infanteriei, cu care ruşii se mîndresc atît de mult, se poate 
vorbi cu oarecare rezerve, deoarece la Inkerman 8 OOO de in
fanterişti englezi, luaţi prin surprindere pe o poziţie incom
plet ocupată şi imperfect organizată, au rezistat timp de mai 
mult de patru ore într-o luptă corp la corp cu cei 15 OOO de 
ruşi care au năvălit asupra lor, respingînd atacurile repetate 
ale acestora. Această luptă trebuie să fi arătat ruşilor că şi 
pe acest teren propice lor au rivali care le sînt superiori. 
Eşecurile tuturor încercărilor ruseşti se explică prin vitejia 
soldaţilor englezi, prin perspicacitatea şi prezenţa de spirit 
atît a subofiţerilor cit şi a soldaţilor înşişi ; judecind după 
această luptă, putem considera justificată pretenţia engle
zilor la titlul de cea mai bună infanterie de linie din lume. 

Uniforma armatei ruse imită destul de fidel pe acea a 
prusienilor. Echipamentul lor este foarte prost ajustat ; nu nu
mai curelele pentru baionetă şi cartuşieră se încrucişează pe 
piept, ci şi acelea care ţin raniţa. Este drept că recent s-au 
făcut unele schimbări, dar nu ştim dacă ele privesc echipa
mentul. Puştile sînt cit se poate de greoaie, abia de curînd au 
început să se introducă puştile cu percuţie ; puşca rusească 
este cea mai grea şi cea mai incomodă din cite există. Săbiile 
cavaleriei sînt de un model imperfect şi prost călite. Despre 
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noile tunuri introduse în Crimeea se spune că sînt foarte bune 
şi acţionează perfect ; dar este îndoielnic că toată artileria 
este înzestrată cu astfel de tunuri. 

In sfîrşit, armata rusă mai poartă încă amprenta unei insti
tuţii care a luat-o înaintea stadiului general de civilizaţie al 
ţării, avînd toate dezavantajele şi lipsurile inerente unor ast
fel de produse de seră. Intr-un război de proporţii reduse, 
cazacii sînt singura forţă de temut, fiind foarte activi şi 
neobosiţi ; dar înclinarea lor spre beţie şi jaf face pe coman
danţii lor să nu se poată bizui pe ei. Intr-un război de mari 
proporţii, încetineala cu care se deplasează ruşii face ca ma
nevrele lor strategice să nu fie periculoase, afară de cazul în 
care au de-a face cu un adversar atît de indolent cum s-au 
dovedit englezii în toamna trecută. Intr-o luptă regulată, ruşii 
vor fi adversari dîrzi pentru soldaţi, dar nepericuloşi pentru 
generalii care conduc atacul. In majoritatea cazurilor, dispu
nerea trupelor ruseşti este foarte simplă, bazată pe obişnuitele 
lor reguli prescrise şi uşor de ghicit ; în acelaşi timp lipsa de 
competenţă atît a generalilor cit şi a ofiţerilor de cîmp, ca şi 
stîngăcia trupelor fac ca orice manevre importante pe cimpul 
de luptă să fie extrem de riscante pentru ei. 

III. Armate de mai mică importanţă 
ale statelor germane 

Bavaria are două corpuri de armată, cu cite două divizii 
fiecare. O divizie se compune din două brigăzi de infanterie 
(patru regimente de ifanterie şi un batalion de trăgători) , o 
brigadă de cavalerie cu două regimente şi 3 baterii pedstre şi 
una călăreaţă. In afară de aceasta, fiecare corp de armată are 
o rezervă de artilerie - 6 baterii pedestre şi un detaşament 
de pionieri şi plantatori de mine. Astfel întreaga armată nu
mără : 16  regimente de infanterie cu cite 3 batalioane fiecare, 
ceea ce, împreună cu 6 batalioane de trăgători, dă un total 
de 54 de batalioane ; două regimente de cuirasieri şi 6 de dra
goni uşori, în total 48 de escadroane ; două regimente de arti
lerie pedestră (fiecare cu cite 6 baterii de 6 livre şi 6 de 
1 2  livre) ; un regiment de artilerie călăreaţă (4 baerii de 6 li
vre) , în total 28 de baterii, u cite 8 piese de artilerie fiecare, 
ceea ce se ridică la 224 de piese de artilerie, nemaisocotind 
cele 6 companii de artilerie de fortificaţii şi cele 12 companii 
de trupe de convoi ; există de asemenea un regiment de geniu 
cu 8 companii şi două companii sanitare. Intreaga armată 
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numara m timp de război 72 OOO de oameni, în afară de re
zervă şi Landwehr, care însă în momentul de faţă sînt lipsite 
de cadre. 

In armata Confederaţiei germane 241, Austria furnizează 
corpul 1 ,  2 şi 3, Prusia - corpul 4, 5 şi 6, Bavaria - corpul 7. 
Corpul 8 este furnizat de Wlrttemberg, Baden şi Hes
sen-Darmstadt. 

Wlrttembergul are 8 regimente (16 batalioane) de infante
rie, 4 regimente de cavalerie (16 escadroane) , un regiment de 
artilerie (4 baterii pedestre şi 3 călăreţe, cu 48 de piese de 
artilerie) ; total, aproximativ 19 OOO de oameni în timp de 
război. 

Badenul are 4 regimente (8 batalioane) , două batalioane 
de puşcaşi, un batalion de trăgători ; în total 10 batalioane de 
infanterie, 3 regimente sau 12 escadroane . de cavalerie, 4 ba
terii pedestre şi 5 călăreţe, dispunînd împreună de 40 de 
tunuri ; total, în timp de război, 15 OOO de oameni. 

Hessen-Darmstadt are 4 regimente sau 8 batalioane de in
fanterie, un regiment sau 6 escadroane de cavalerie uşoară 
şi 3 baterii de artilerie (una călăreaţă) , cu 18 piese de artile
rie. In total 10 OOO de oameni. 

Singura particularitate a corpurilor 7 şi 8 armată este 
adoptarea pentru artilerie a afetului de tun francez. Corpul 9 
rmată al Confederaţiei germane este pus la dispoziţie de re
gatul Saxoniei, care dă o divizie, şi de electoratele Hessen şi 
Nassau, care dau a doua divizie. 

Cota Saxoniei este de 4 brigăzi de infanterie, cu cite 4 ba
talioane fiecare, şi o brigadă de trăgători compusă din 4 ba
talioane ; în afară de aceasta, 4 batalioane de linie şi unul de 
trăgători ca rezervă încă neorganizat ; 4 regimente de cava
lerie uşoară cu cite 5 escadroane fiecare ; un regiment de arti
lerie compus din 6 baterii pedestre şi două călăreţe. In total 
20 de batalioane de infanterie, 20 de escadroane de cavalerie 
şi 50 de piese de artilerie, sau 24 500 de oameni în timp de 
război. In electoratul Hessen sînt 4 regimente sau 8 bata
lioane, un batalion de puşcaşi şi unul de trăgători, două esca
droane de cuirasieri şi 7 escadroane de husari, 3 baterii, din
tre care una de artilerie călăreaţă. In total 1 0  batalioane, 
9 escadroane, 19 piese de artilerie şi 12 OOO de oameni în timp 
de război. Nassau dispune de 7 batalioane, două baterii sau 
7 OOO de oameni şi 12 piese de artilerie în timp de război. 

Corpul 10  armată este format din trupele Hanovrei şi 
Braunschweigului, care constituie prima divizie, şi ale 
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Mecklenburgului, Holsteinului, Oldenburgului şi oraşelor han
seatice, care dau divizia a doua. Hanovra dă 8 regimente sau 
16 batalioane şi 4 batalioane de infanterie uşoară, 6 regimente 
sau 24 de escadroane de cavalerie, 4 baterii pedestre şi 2 
baterii călăreţe. In total 22 OOO de oameni şi 36 de piese de 
a1lerie. Artileria este organizată după modelul englez. 
Braunschweigul dă 5 batalioane, 4 escadroane şi 12 piese de 
artilerie, în total 5 300 de oameni. Nu e cazul să menţionăm 
statele mici care dau cea de-a doua divizie. 

In sfîrşit, cele mai mărunte dintre micile state germane 
formează o divizie de rezervă ; împreună cu ea, întregul efec
tiv al Confederaţiei germane în timp de război poate fi în
făţişat conform tabelului de mai j os : 

Austria . . . . . . . . 
Prusia . . . . . . . . 
Bavaria . . . . . . . .  
Corpul 8 
Corpul 9 

. . . . . .  
• I • •  I I 

Corpul 10 . . . . . .  
D i v i z i a  do re-

zervă . . . . . . . . 

Total . . . . . .  

Intan-
tcrie 

73 501 
Gl 629 
27 566 
23 369 
19 294 
22 246 

11 116 -
238 721 

I . Con tingente 

Cava- Nr. pic-
lerie aelor de 

artilerie 

13 54G 192 
11 365 lGO 

5 086 72 
4 308 co 
2 887 50 
3 572 58 

- -- -
40 754 592 

li. Contingente de rezervă 

lnfan- Cav.- Nr. pie-
Total terie I orie aelor de Toal 

artilerie 

94 822 3G 750 6 773 9G 47 411 
79 484 30 834 5 6GO EO 39 742 
35 600 13 793 2 543 36 17 800 
80 1 50 11 685 2 154 32 15 075 
24 254 9 702 1 446 25 12 136 
28 067 11 107 1 788 29 14 019 

11 116 5 584 - - 5 584 - - - - -
303 493 119 455 rn 364 298 153 767 

Aceasta, bineînţeles, nu reprezintă forţele armate reale 
ale Confederaţiei germane, dat fiind că, în caz de nevoie, Pru
sia, Austria şi Bavaria ar putea furniza mult mai mult decît 
contingentele de mai sus. Trupele corpului 10 şi divizia de 
rezervă şi, eventual, şi trupele corpului 9 ar putea forma gar
nizoane pentru a nu împiedica, prin diversitatea organizării şi 
prin particularităţile lor, rnpiditatea acţiunilor de cîmp. Calită
ţile militare ale soldaţilor acestor armate sînt mai mult sau 
mai puţin la acelaşi nivel cu acelea ale soldaţilor austrieci şi 
prusieni, dar, fireşte, aceste armate mici nu creează condiţii 
favorabile dezvoltării talentelor militare, iar în organizarea 
lor actuală există multe lucruri perimate. 

In al III-lea şi ultimul articol vom vorbi despre armata 
spaniolă, sardă, turcă şi alte armate din Europa. 



496 Friedrich Engels 

Articolul al treilea 

I. Armata turcă 

La începutul actualului război armata turcă ajunsese la cel 
mai înalt stadiu pe care l-a atins vreodată în ceea ce priveşte 
capacitatea de luptă. Diferitele încercări de reorganizare şi 
transformare a ei după urcarea pe tron a lui Mahmud, după 
masacrarea ienicerilor 242 şi în special după pacea de la Adria
nopol au fost concentrate şi sistematizate. Primul şi cel mai 
mare impediment - poziţia independentă a paşalelor care 
comandă în provinciile îndepărtate - a fost în mare măsură 
înlăturat ; în general, ei s-au încadrat într-o disciplină oare
cum apropiată de aceea a comandanţilor de districte din 
Europa. Totuşi ignoranţa, insolenţa şi rapacitatea lor se fac 
simţite din plin ca în zilele bune ale cîrmuirii satrapilor asia
tici ; şi dacă, în cursul ultimilor 20 de ani , am avut rnreori 
prilejul să auzim de răscoalele paşalelor, am auzit însă destule 
despre provincii răsculate împotriva guvernatorilor lor hră
păreţi. Aceşti guvernatori - la început robii de casă cei mai 
umili şi oameni „buni la toate" - au profitat de noua lor 
situaţie pentru a acumula averi prin biruri grele, luări de 
mită, delapidări masive din fondurile statului. Fireşte că 
într-o asemenea stare de lucruri organizarea armatei există 
în mare măsură doar pe hîrtie. 

Armata turcă se compune din armata activă regulată (ni
zam) , rezerva (redif) , trupele neregulate şi corpurile de armată 
auxiliare ale statelor vasale. 

Nizamul este compus din 6 corpuri de armată (ordu) , fie
care fiind recrutat din districtul pe care îl ocupă, la fel ca şi 
corpurile de armată din Prusia, unde fiecare corp este dispus 
în provincia din care se recrutează. In general, după cum vom 
vedea, organizarea nizamului şi redifului turc este copiată 
după modelul prusian. Statele-majore ale celor 6 corpuri se 
.flă la Constantinopol, Şumla, Toli-Monastir, Erzerum, Bagdad 
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şi Alep. Fiecare dintre ele trebuie să aibă la conducere un 
muşir (mareşal) şi să fie alcătuite din două divizii sau 6 bri
găzi, cuprinzînd 6 regimente de infanterie, 4 de cavalerie şi 
unul de artilerie. 

Infanteria şi cavaleria sînt organizate după sis temul fran
cez, artileria după cel prusian. 

Un regiment de infanterie este compus din 4 batalioane, 
cu cîte 8 companii fiecare, şi trebuie să numere în alcătuirea 
lui completă 3 250 de oameni, inclusiv ofiţerii şi statul-major, 
sau 800 de oameni de fiecare batalion ; totuşi, înainte de 
război, un batalion cuprindea rareori mai mult de 700 de 
oameni, iar în Asia aproape de regulă mult mai puţin. 

Un regiment de cavalerie este format din 4 escadroane de 
ulani şi două de vînători ; fiecare escadron trebuie să numere 
151  de oameni, dar de obicei efectivul este aici şi mai redus 
decît în infanterie. 

Fiecare regiment de artilerie se compune din 6 baterii că
lăreţe şi 9 pedestre, cu cîte 4 piese de artilerie fiecare, în 
total 60 de piese de artilerie pe regiment. 

Astfel, fiecare corp trebuie să cuprindă 19 500 de infan
terişti, 3 700 de cavalerişti şi 60 de piese de artilerie. In reali
tate însă efectivul total n-a depăşit niciodată 20 000-21 OOO 
de oameni. 

In afară de cele 6 corpuri, există 4 regimente de artilerie 
(unul de rezervă şi 3 de artilerie de fortificaţii) , dou. re
gimente de pionieri şi de plantatori de mine şi 3 detaşamente 
speciale de infanterie trimise în Creta, Tunis şi Tripoli, cu un 
efectiv total de 1 6  OOO de oameni. 

Astfel, înainte de război efectivul total al nizamului sau 
al armatei regulate permanente trebuie să fi fost următorul : 

36 de regimente de infanterie cu 
2 500 de o ameni în medie . .  

24 de regimente de cavalerie cu 
660-670 de oameni în medie . . 

7 regimente de artilerie de cîmp 
3 r?�ime.�te de artilerie de for-

tif1raţ11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 regimente de pionieri şi plan-

90 OOO de o ameni 

16 OOO 
9 OOO 

3 400 

" 

tatori de mine . . . . . . . . . . . . 1 600 „ 
Detaşamente diferite . . . . . . . . . . 16 OOO „ . , �����������-

Tot a I . . . . .  . 136 OOO de oameni 

După ce au servit 5 ani în nizam, soldaţii sînt trimişi în 
concediu şi formează în următorii 7 ani o parte din redif sau 
rezervă. Această rezervă se împarte în tot atîtea corpuri, di-
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v1z11, brigăzi, regimente etc.  ca  şi armata permanentă ; de 
fapt, faţă de nizam, ea reprezintă acelaşi lucru ca şi Land
wehrul din prima recrutare din Prusia faţă de trupele de linie, 
cu singura deosebire că în Prusia, în formaţiile mai mari de
cît brigăzile, trupele de linie şi Landwehrul sînt întotdeauna 
amestecate, în timp ce în armata turcă ele sînt separate. Ofi
ţerii şi subofiţerii redifului sînt în permanenţă pe lingă unită
ţile de rezervă, şi o dată pe an rediful este convocat pentru 
exerciţii, iar atunci primeşte aceeaşi soldă şi aceleaşi raţii ca 
şi trupele de linie. Dar o astfel de organizare, care presupune 
o administraţie civilă bine pusă la punct şi un nivel de civili
zaţie de care Turcia este încă departe, există în mare măsură 
doar pe hîrtie ; de aceea, dacă socotim că rediful este egal 
în număr cu nizamul, îl vom aprecia, desigur, în cifre maxime. 

Contingentele auxiliare se recrutează din : 

l .  Principatele dunărene . . . . . . 6 OOO de oameni 
2. Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 OOO 
3.  Bosnia şi  Herţegovina . . . . . . 30 OOO 
4.  Albania de nord . . . . . . . . . .  10 OOO 
5 .  Egiptul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 OOO 
6.  Tunis şi Tripoli . . . . . . . . . .  10 OOO 

Total . . . . . . 116 OOO de oameni 

Acestor trupe trebuie să li se adauge voluntarii-başbu
zuci, pe care Asia Mică, Kurdistanul şi Siria îi pot funiza în 
număr mare. Ei sînt ultimele rămăşiţe ale acelor hoarde for
mate din trupe neregulate, în special unităţi de cavalerie, 
care, în veacurile trecute, au invadat Ungaria şi s-au apro
piat de două ori de Viena 243 ; inferioritatea lor, chiar faţă de 
cele mai slab înzestrate cavalerii din Europa, a fost dovedită 
de înfrîngerile permanente pe care le-au suferit în cursul ulti
melor două secole. Ei şi-au pierdut încrederea în sine şi acum 
nu fac altceva decît să roiască în jurul armatei, consumînd şi 
risipind resursele necesare întreţinerii trupelor regulate. In
clinarea lor spre jaf şi neîncrederea pe care o inspiră tempe
ramentul lor îi fac nepotriviţi chiar pentru serviciul în avan
posturi, pe care ruşii îl încredinţează cazacilor lor ; atunci 
cînd e mai mare nevoie de ei, başbuzucii nu sînt de găsit. De 
aceea, în războiul actual, s-a considerat utilă reducerea numă
rului acestor trupe, şi nu credem ca din rîndurile lor să se fi 
strîns mai mult de 50 OOO de oameni. 
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Astfel forţa numerică a armatei turce la începutul războiu-
lui poate fi apreciată după cum urmează : 

Nizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 OOO de oameni 
Redif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 OOO 
Trupe auxiliare regulate din 

Egipt şi Tuni s .  . . . . . . . . . . . 60 OOO 
Trupe auxiliare neregulate d in 

Bosnia şi Albania . . . . . . . . 40 OOO 
Başbuzuci . . . . . . . . . . . . . . . . . • 60 OOO 

Total . . . . . • 412 OOO de oameni 

Dar din acest total trebuie să facem unele scăderi. E 
aproape sigur că trupele staţionate în Europa se aflau într-o 
stare relativ bună şi cu un efectiv complet pe cit este cu pu
tinţă în Turcia ; în Asia însă, în provinciile îndepărtate, unde 
predomină populaţia musulmană, soldaţii, chiar dacă erau pre
găti ţi, nu primeau arme, echipament, stocuri de muniţii. Ar
mata de la Dunăre era formată în primul rînd din cele trei 
corpuri europene. Ele alcătuiau nucleul în jurul căruia se adu
naseră rediful european, corpul sirian, sau cel puţin cea mai 
mare parte a lui, detaşamentele de arnăuţi 244, bosnieci şi 
başbuzuci. Totuşi prudenţa excesivă a lui Omer-paşa - refu
zul său îndîrjit de pînă acum de a-şi expune trupele pe cîmpul 
de luptă - constituie cea mai bună dovadă a lipsei sale de 
încredere în capacitatea acestei unice armate regulate bune 
pe care a avut-o vreodată Turcia.  Dar în Asia, unde vechiul 
sistem turcesc de jaf şi trîndăvie este încă în floare, cele două 
corpuri ale nizamului, tot rediful şi întreaga masă a trupelor 
neregulate n-au putut rezista armatei ruse, mult inferioară 
numericeşte ; ei au fost înfrînţi bătălie după bătălie, iar la 
sfîrşitul campaniei din 1854 armata asiatică a Turciei în ce
tase aproape să existe. De aici rezultă clar nu numai lipsa 
unei organizări a armatei în toate detaliile ei, dar şi faptul că 
o mare parte a trupelor înseşi nu există în realitate. Ofiţerii 
şi corespondenţii de ziare străini de la Kars şi Erzerum se 
plîngeau în permanenţă de lipsa de armament, de echipament, 
de muniţii şi provizii, afirmînd cu toţii că indolenţa, inca
pacitatea şi rapacitatea paşalelor constituie cauza acestor 
lipsuri. Ei îşi însuşeau sumele care li se trimiteau în mod re
gulat, folosindu-le în scopuri personale. 

Echipamentul soldatului armatei regulate turceşti este în 
general copiat după cel al armatelor apusene, singura deose
bire fiind fesul roşu, care este cel mai prost acoperămînt al 
capului cu putinţă pentru clima respectivă şi care provoacă 



500 Friedrich Engels 

frecvente insolaţii în timpul verilor toride. Materialele sînt 
de proastă calitate, iar echipamentul nu se schimbă la inter
valul cuvenit, deoarece ofiţerii îşi însuşesc, de regulă, sumele 
destinate înlocuirii lui. Armele sînt de un tip imperfect atît 
la infanterie cit şi la cavalerie ; numai artileria este înzestrată 
u tunuri de cîmp excelente, turnate la Constantinopol, sub 
supravegherea ofiţerilor şi inginerilor civili europeni. 

Turcul, în sine, este un soldat destul de bun. El este viteaz, 
foarte dîrz şi răbdător din fire, iar în anumite împrejurări 
supus. Ofiţerii europeni care au reuşit să-şi ciştige încrederea 
soldatului turc se pot bizui pe el ; o dovadă în acest sens o 
constituie Grach şi Butler la Silistra şi Iskander-bey (Ilinski) 
în Valahia. Dar acestea sînt excepţii. In general, ura înnăscută 
a turcilor faţă de „ghiauri u este atît de puternică, obiceiurile 
şi mentalitatea lor sînt atît de diferite de cele ale europenilor, 
încit, atîta timp cit turcii vor rămîne naţiunea dominantă în 
ţară, ei nu se vor supune unor oameni pe care, în sinea lor, 
îi dispreţuiesc profund, considerîndu-i cu totul inferiori lor. 
Această repulsie s-a extins pînă şi în organizarea armatei, de 
cind ea s-a europenizat. Turcul de rînd urăşte instituţiile 
ghiaurilor tot atît de tare pe cit îi urăşte pe ghiaurii înşişi. 
In afară de aceasta, cerinţele unei armate moderne : disciplina 
strictă, activitatea neîntreruptă şi atenţia încordată în perma
nenţă sînt lucruri pe care turcul leneş, contemplativ şi fata
list le de testă profund. Chiar ofiţerii acceptă mai degrabă ca 
armata să fie înfrîntă decit să manifeste iniţiativă şi să-şi 
pună capul la contribuţie. Aceasta este una din cele mai mari 
racile ale armatei turceşti, suficientă pentru a o face nepo
trivită pentru orice campanie ofensivă. 

Soldaţii şi subofiţerii sînt recrutaţi prin înscrieri volun
tare şi prin tragere la sorţi ; printre ofiţerii inferiori se întîl
nesc uneori oameni promovaţi dintre soldaţii de rînd, de 
obicei dintre soldaţii necombatanţi şi ordonanţe, aşa-numiţii 
ciubuccii şi cafegii ai ofiţerilor superiori. Şcolile militare de 
la Constantinopol, departe de a se situa la nivelul cerut, nu 
pot pregăti un număr suficient de tineri pentru completarea 
locurilor vacante. In ceea ce priveşte gradele superioare, 
există aici un sistem de favoritism pe care occidentalii nici 
nu şi-l pot imagina măcar. Majoritatea generalilor sînt foşti 
robi cerkezi, care în tinereţe au fost mignons * ai vreunei 
înalte personalităţi. Ignoranţa totală, incapacitatea şi înfumu
rarea domnesc peste tot locul, iar intriga de la curte este prin-

* - favoriţi. - Nota trad. 
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cipalul mijloc de avansare în grad. Puţinii generali europeni 
(renegaţi) care se află în armata turcă n-ar fi fost acceptaţi 
dacă n-ar fi fost absolut necesari pentru a împiedica prăbu
şirea întregii maşini de război. Dar în aceste condiţii au fost 
acceptaţi fără alegere atît oameni cu adevărat destoinici cît 
şi simpli aventurieri. 

In prezent, după trei campanii, se poate spune că armata 
turcă nu mai există, cu excepţia celor 80 OOO de oameni 
din armata iniţială a lui Omer-paşa, dintre care o parte se 
află la Dunăre, iar o parte în Crimeea. Armata din Asia, nu
mărînd aproximativ 25 OOO de oameni, este alcătuită dintr-o 
adunătură ; ea este nepotrivită pentru acţiuni de cîmp şi de
moralizată de pe urma înfrîngerilor. Unde au dispărut ceilalţi 
400 OOO de oameni nu ştie nimeni ; o parte a căzut pe cîmpul 
de luptă, alţii au pierit de boli, au devenit invalizi şi au fost 
liberaţi ori s-au făcut tîlhari. Foarte probabil ca aceasta să fie 
ultima armată a turcilor, deoarece e greu de presupus că Tur
cia îşi va putea reveni după lovitura primită datorită alianţei 
ei cu Anglia şi Franţa. 

A trecut vremea cînd luptele de la Olteniţa 245 şi Cetate 
au stîrnit un entuziasm exagerat faţă de vitejia turcilor. Inac
tivitatea îndărătnică a lui Omer-paşa a fost suficientă pentru 
a da naştere la îndoieli în privinţa celorlalte calităţi militare 
ale trupelor turceşti ; aceste îndoieli n-au putut fi risipite nici 
măcar de strălucita apărare a Silistrei. Infrîngerile din Asia, 
fuga de la Balaklava, poziţia strict defensivă a turcilor la 
Eupatoria şi completa lor inactivitate în tabăra de la Sevas
topol au permis o apreciere mai justă a calităţilor lor militare. 
Armata turcă era astfel constituită, încît o apreciere 
generală a calităţilor ei era absolut imposibilă pînă acum. 
Fără îndoială că unele dintre regimentele ei se distingeau 
prin vitejie, erau bine conduse şi capabile de orice fel de 
serviciu, dar numărul lor era foarte mic. Marea masă a infan
teriei era lipsită de coeziune, ceea ce o făcea nepotrivită 
pentru acţiunile de cîmp, deşi se dovedea bună în luptele de 
tranşee. Cavaleria regulată era, fără îndoială, inferioară cava
leriei oricărei puteri europene. Artileria se afla la un nivel 
mai înalt decît celelalte arme, regimentele ei de cîmp erau 
excelente ; soldaţii păreau născuţi pentru serviciul lor, cu 
toate că ofiţerii lăsau, fireşte, mult de dorit. In redit exista, 
pe cît se pare, o lipsă totală de organizare, deşi soldaţii erau 
gata să facă tot ce le sta în putinţă. Dintre trupele neregu
late, arnăuţii şi bosniecii erau admirabili numai în luptele 

34 
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de guerillă, fiind folosiţi cel mai adesea pentru apărarea for
tificaţiilor. In schimb, başbuzucii s-au dovedit cu totul inutili 
şi chiar mai rău decit atît. Contigentul egiptean părea să se 
afle cam la acelaşi nivel cu nizamul turcesc, iar trupele tuni
siene nu erau bune aproape la nimic. De aceea nu este de 
mirare că o armată atît de pestriţă, cu un corp ofiţeresc atît 
de slab şi o conducere atît de incapabilă a fost complet 
nimicită după trei campanii. 

II. Armata sardă 

Această armată este compusă din 10 brigăzi de infanterie, 
1 0  batalioane de trăgători, 4 brigăzi de cavalerie, 3 regimente 
de artilerie, 1 regiment de pionieri şi plantatori de mine, 1 de
taşament de carabinieri (trupe poliţieneşti} şi din cavaleria 
uşoară de pe insula Sardinia. 

In compunerea celor 10 brigăzi de infanterie intră o bri
gadă de gardă, 4 batalioane de grenadieri, două batalioane 
de vînători şi 9 brigăzi de linie, totalizînd 1 8  regimente cu 
cite 3 batalioane fiecare. Acestora li se adaugă 1 0  batalioane 
de trăgători (bersaglieri *} ,  cite unul în fiecare brigadă, astfel 
încit numărul infanteriei uşoare instruite în mod efectiv în 
armata sardă este cu mult mai mare decit în oricare altă 
armată. 

In afară de aceasta, există cite un batalion depozit pe 
lingă fiecare regiment. După 1 849 efectivul batalioanelor a 
fost mult redus din motive financiare. In timp de război bata
lionul trebuia să numere aproximativ 1 OOO de oameni, dar 
în timp de pace el nu are mai mult de 400 ; ceilalţi sînt tri
mişi în concediu pe timp nelimitat. 

Cavaleria are în compunerea sa 4 regimente de cavalerie 
grea şi 5 de cavalerie uşoară. Fiecare regiment este compus 
din 4 escadroane de cimp şi unul depozit. In timp de război 
cele 4 escadroane de cimp ale regimentului trebuie să nu
mere aproximativ 800 de oameni, iar în timp de pace acest 
număr este abia de 600. 

Cele 3 regimente de artilerie constau dintr-un regiment 
de muncitori şi tehnicieni, un regiment de artilerie de forti
ficaţii (12 companii} şi unul de artilerie de cimp (6 baterii 
pedestre, două călăreţe, două baterii grele ·cu cite 8 piese 
de artilerie ficare} . Bateriile uşoare au tunuri de 8 livre şi 

* - trăgători italieni. - Nota trad. 
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obuziere de 24 de livre ; bateriile grele au tunuri de 16 livre ; 
în total există 80 de piese de artilerie. 

Regimentul de pionieri şi plantatori de mine are 1 0  com
panii sau aproximativ 1 100 de oameni. Carabinierii (călări şi 
pedeştri) sînt foarte numeroşi pentru acest mic regat, tota
lizînd aproximativ 3 200 de oameni. Cavaleria uşoară, înde
plinind serviciul de poliţie în insula Sardinia, are în compu
nerea sa aproximativ 1 100 de oameni. 

In 1 848, în perioada primei campanii împotriva Austriei, 
efectivul armatei sarde atingea 70 OOO de oameni. In 1849 el 
a ajuns pînă la aproape 130 OOO. Apoi armata a fost redusă 
la aproximativ 45 OOO de oameni. Forţele ei actuale sînt greu 
de apreciat, dar fără îndoială că, după încheierea tratatului 
cu Anglia şi Franţa 246, efectivul armatei a fost din nou sporit. 

Această mare elasticitate a armatei piemonteze, care îi 
permite să mărească sau să reducă numărul de trupe aflate 
sub arme, se explică prin sistemul de recrutare, foarte ase
mănător celui prusian ; şi, într-adevăr, Sardinia poate fi con
siderată în multe privinţe Prusia Italiei. In statele Sardiniei 
există aceeaşi obligativitate a fiecărui cetăţean de a servi în 
armată, deşi, spre deosebire de Prusia, sînt admişi înlo
cuitori ; durata acestei obligativităţi se împarte, ca şi în 
Prusia, într-o perioadă de serviciu activ şi o perioadă cînd 
soldatul, liberat din armată, continuă să rămînă în rezervă şi 
poate fi din nou chemat în caz de război. Acest sistem repre
zintă o medie între metoda Prusiei şi metoda aplicată în 
Belgia şi în statele germane mai mici. Astfel, cu ajutorul 
chemării sub arme a rezervelor, efectivul infanteriei poate 
fi sporit aproximativ de la 30 OOO la 80 OOO de oameni şi 
chiar mai mult. Efectivul cavaleriei şi artileriei de cîmp poate 
prezenta doar o sporire neînsemnată, dat fiind că soldaţii 
acestor arme sînt de obicei obligaţi să rămînă în regimente 
în cursul întregului lor stagiu militar. 

Armata piemonteză se poate compara cu orice armată din 
Europa, atît în ceea ce priveşte aspectul ei exterior, cît şi 
calităţile militare ale soldaţilor. Ca şi francezii, piemontezii 
sînt mici de stat, în special infanteriştii ; statura soldaţilor 
din gardă nu atinge în medie nici măcar cinci picioare şi 
patru inci ; dar, datorită uniformei lor confecţionate cu mult 
gust, ţinutei militare, staturii zvelte şi sprintene şi frumoase
lor trăsături italieneşti ale feţei, ei sînt mai chipeşi decît 
mulţi alţi soldaţi mai înalţi. Uniforma şi echipamentul infan
teriei de linie şi ale gărzii sînt, în general, confecţionate după 
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modelele franceze, cu unele detalii împrumutate de la 
austrieci. Bersaglierii poartă o uniformă specială, o beretă 
marinărească, avînd înfipt un mănunchi de pene de cocoş, şi 
o tunică cafenie. Cavaleria poartă scurte cafenii, care de-abia 
acoperă şoldurile. Infanteria este în general înzestrată cu 
puşti cu percuţie, bersaglierii cu carabine tiroleze scurte, 
arme bune şi utile, dar inferioare în toate privinţele puştii 
Minie. Cavaleriştii din primul rînd sînt înzestraţi în mod 
obişnuit cu suliţe ; nu ştim dacă această regulă se aplică 
şi la cavaleria uşoară. Calibrul de 8 livre la bateriile călăreţe 
şi bateriile pedestre uşoare le oferă acelaşi avantaj faţă de 
celelalte armate europene pe care l-au avut francezii cit timp 
au menţinut acest calibru. Dar bateriile grele, cu tunuri de 
1 6  livre, fac din artileria lor cea mai grea artilerie de cîmp 
de pe continent. Că tunurile lor, odată amplasate, pot acţiona 
excelent s-a dovedit în bătălia de pe rîul Cernaia, unde tirul 
lor precis a contribuit în mare măsură la succesul aliaţilor, 
stîrnind admiraţia tuturor. 

Dintre toate statele italiene, Piemontul are poziţia cea 
mai favorabilă pentru crearea unei armate bune. Cîmpia 
Padului şi a afluenţilor lui furnizează cai minunaţi şi soldaţi 
chipeşi şi înalţi, cei mai înalţi dintre toţi italienii, perfect 
potriviţi pentru serviciul de cavalerie şi artilerie grea. Masi
vele muntoase care înconjură aceste cîmpii din trei părţi, 
dinspre nord, vest şi sud, sînt locuite de oameni curajoşi, nu 
prea înalţi, dar puternici şi activi, harnici şi inteligenţi, ca 
toţi muntenii. Ei formează baza infanteriei, în special a uni
tăţilor de bersaglieri, care prin pregătirea lor aproape că 
egalează pe chasseurs de Vincennes *, fiindu-le însă net su
periori în ceea ce priveşte forţa fizică şi rezistenţa. 

Şcolile militare ale Piemontului sînt în general foarte 
bune, şi de aceea ofiţerii au un înalt nivel de pregătire. Pînă 
în 1846 aristocraţia şi clerul aveau o mare influenţă în avan
sările în grad ale ofiţerilor. Pînă în acel moment Carol Albert 
recunoştea doar două forţe cu ajutorul cărora guverna : 
clerul şi armata ; într-adevăr, în Italia auzeai peste tot că 
în Piemont din trei trecători pe care-i întîlneşti pe stradă, 
primul este neapărat un soldat, al doilea un călugăr şi abia 
al treilea un civil. In prezent, desigur, nu mai există o ase
menea situaţie ; clerul şi-a pierdut orice influenţă şi, deşi 
nobilimea şi-a păstrat multe dintre funcţiile militare, războa
iele din 1848 şi 1 849 şi-au pus pecetea pe armată, imprimîn-

* - trăgătorii din Vincennes. - Nota lrad. 
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du-i un anumit caracter democratic, iar acest democratism nu 
poate fi desfiinţat atît de uşor. Unii corespondenţi ai ziarelor 
engleze aflaţi în Crimeea afirmă că aproape toţi ofiţerii 
piemontezi sînt „de viţă nobilă u ;  dar lucrurile nu stau de loc 
aşa ; cunoaştem personal mai mulţi ofiţeri piemontezi ieşiţi 
lin rîndurile soldaţilor şi putem afirma cu toată siguranta că 
astăzi majoritatea căpitanilor şi locotenenţilor sînt oameni 
care ori şi-au cucerit epoleţii prin fapte de vitejie în lupta 
împotriva austriecilor, ori, cel puţin, n-au nici o legătură cu 
aristocraţia. 

Credem că cel mai mare compliment care se poate face 
armatei piemonteze este opinia exprimată de unul dintre 
foştii ei inamici, generalul Schonhals, şeful serviciului de 
încartiruire al armatei austriece în 1848 şi 1849. In lucrarea 
sa „Amintiri din campaniile din Italia u ,  acest general, unul 
dintre cei mai buni ofiţeri ai aJaitei austriece, care s-a opus 
cu îndîrjire, prin toate mijloacele, acordării independenţei 
Italiei, vorbeşte tot timpul cu cel mai mare respect despre 
armata piemonteză : 

„Artileria ei - declară el - este formată din oameni bine selecţio
naţi ; ea este comandată de ofiţeri destoinici şi bine pregătiţi ; materialul 
este bun, iar calibrul este mai bun decît al nostru•. „Cavaleria nu poate 
fi trecută cu vederea, cavaleriştii din primul rînd sînt înzestraţi cu suliţe, 
d.r cum această armă nu poate fi mînuită decît de călăreţii cei mai în
demînateci, n-am putea spune că această inovaţie reprezintă o îmbună
tăţire. Totuşi, şcoala ei de echitaţie este la un înalt nivel•. „La Santa 
Lucia ambele părţi au luptat cu o vitejie uimitoare. Piemontezii au atacat 
foarte energic şi impetuos ; atît piemontezii cit şi austriecii au cîştigat 
multe victorii, dind dovadă de mare vitejie personală•. „Armata piemon
t!:ă n-are de ce roşi cînd este vorba de bătălia de la Novara• - şi aşa 
mai departe 47• 

Tot aşa generalul prusian Willisen, care a participat la 
campania din 1848 şi care nu este un partizan al indepen
denţei Italiei, vorbeşte în mod elogios despre armata pie
monteză. 

De la 1848 încoace unele cercuri din Italia văd în regele 
Sardiniei ,e viitorul cirmuitor al întregii peninsule. Departe 
de a împărtăşi această părere, credem totuşi că atunci cînd 
Italia va trebui să-şi recîştige prin luptă libertatea, trupele 
piemonteze vor fi forţa militară principală în atingerea 
acestui scop şi ele vor forma în acelaşi timp nucleul viitoa
rei armate italiene. Inainte ca acest lucru să se înfăptuiască, 
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armata piemonteză va itrece, probabil, printr-o serie de schim
bări revoluţionare interne, dar excelentele ei elemente mili
tare vor rezista tuturor încercărilor şi ea va cîştiga chiar 
prin includerea ei într-o armată cu adevărat naţională. 

III. Armatele italiene mai mici 

Armata papală există, pe cît se pare, numai pe hîrtie. 
Batalioanele şi escadroanele nu sînt niciodată pe deplin com
pletate şi ele alcătuiesc doar o divizie slabă. In afară de 
aceasta există un regiment de gardă elveţian - singura uni
tate militară pe care guvernul se poate bizui într-o oarecare 
măsură. Armatele Toscanei, Parmei şi Modenei sînt prea 
neînsemnate pentru a i menţionate aici ; este suficient să 
spunem că ele sînt în general organizate după modelul 
austriac. In afră de aceasta mai există şi o armată napoli
tană, dar nici despre ea nu sînt multe de spus. Ea nu s-a 
evidenţiat niciodată în faţa inamicului ; fie că a luptat pentru 
rege, ca în 1 799, fie pentru constituţie, ca în 1821 ,  ea s-a re
marcat de fiecare dată luînd-o la fugă 248, Chiar în 1848 şi 
1849 trupele locale ale armatei napolitane au fost pretutin
deni înfrînte de insurgenţi, şi, de n-ar fi fost trupele elve
ţiene, regele-bombă nu s-ar afla astăzi pe tron, In timpul 
asediului Romei, Garibaldi a pornit cu o mînă de oameni îm
potriva diviziei napolitane, învingînd-o de două ori 249, Efec
tivul armatei napolitane se cifrează în timp de pace la 
26 000-27 OOO de oameni, dar în 1848 ea număra, după cum 
se afirmă, 49 OOO de oameni, iar efectivul ei total atingea, se 
pare, 64 OOO de oameni. Dintre toate aceste trupe merită a fi 
menţionaţi doar elveţienii. Ei formează 4 regimente, cu cîte 
două batalioane fiecare ; un batalion complet ar trebui să 
cuprindă 600 de oameni, ceea ce ar însemna 4 800 de oameni 
pentru cele 4 regimente. Dar în prezent numărul cadrelor a 
crescut în aşa măsură, încît fiecare batalion are aproximativ 
1 OOO de oameni (numai Regimentul 4, din Bena, numără 
2 150 de oameni) . Efectivul total al trupelor elveţiene poate 
fi apreciat la  aproape 9 OOO de oameni. Ele sînt într-adevăr 
trupe de prim-rang, comandate de ofiţeri din propria lor ţară 
şi independente faţă de guvernul napolitan în ceea ce pri
veşte organizarea internă şi conducerea. Iniţial ele au fost 
angajate ca trupe de mercenari, în 1824 sau 1825, cînd regele 
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a socotit necesar să se înconjure de o gardă personală puter
nică, nemaiavînd încredere în armata sa, care nu de mult 
se răsculase. Au fost încheiate tratate sau „capitulaţii" ,  cum 
li se spunea, pe 30 de ani cu diferitele cantoane ; trupele 
elveţiene îşi păstrau regulamentul disciplinar şi organizarea 
militară şi primeau solde de 3 ori mai mari decit ale solda
ţilor napolitani locali ; trupele erau recrutate dintre volun
tari în fiecare canton, unde se creaseră oficii de recrutare. 
Ofiţerilor în retragere, veteranilor şi răniţilor li se asigurau 
pensii. Dacă, după 30 de ani, capitulaţia nu era reînnoită, 
regimentele se dizolvau. Intrucit actuala constituţie elve
ţiană interzice recrutarea pentru serviciul militar în străină
tate, după 1 848 capitulaţiile au fost anulate ; recrutarea a fost 
oprită, cel puţin oficial, în Elveţia, dar la Chiasso şi în alte 
localităţi ale Lombardiei s-au creat puncte de adunare, şi 
mulţi agenţi de recrutare şi-au continuat în secret activitatea 
pe teritoriul elveţian. Guvernul napolitan avea o nevoie atît 
de imperioasă de recruţi, incit n-a refuzat să accepte pînă 
şi pe emigranţii politici aflaţi în Elveţia. In aceste împreju
rări, regele Neapolului a întărit privilegiile acordate soldaţi
lor elveţieni prin capitulaţii, iar în august anul trecut, cind 
cei 30 de ani stabiliţi prin tratat expiraseră, a prelungit prin
tr-un decret special privilegiile pe tot timpul cit elveţienii 
vor rămîne în serviciul său. 

IV. Armata elveţiană 

In Elveţia nu există o armată naţională permanentă. Orice 
elveţian apt fiziceşte este obligat să servească în miliţie. 
Miliţia se împarte, lupă vîrstă, în trei categorii (Auszug, 
erstes und zweites Aufgebot *) . In timpul primilor ani de 
serviciu, tinerii sînt chemaţi în mod special pentru instrucţie 
şi adunaţi din cind în cind în tabere ; dar oricine a văzut 
ţinuta stîngace şi aspectul neîngrijit al soldaţilor elveţieni 
sau a auzit glumele pe care le schimbă cu sergentul care-i 
instruieşte şi-a dat îndată seama de calităţile lor militare 
foarte slab dezvoltate. Pentru a putea aprecia capacitatea 
militară a acestei miliţii este suficient un singur exemplu, şi 
anume al războiului Sonderbundului din 1 847 250, campanie 

* - contingentele din prima categorie, din a doua categorie şi din 
a treia categorie. - Nota trad. 
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care s-a remarcat prin numărul extrem de mic al pierderilor 
în proporţie cu forţele angajate. Organizarea miliţiei este 
aproape în întregime în mîinile diferitelor guverne canto
nale, şi, cu toate că structura ei generală este fixată prin 
legile federale şi că în frunte se află un stat-maj or federal, 
acest sistem nu poate să nu creeze confuzie şi lipsă de uni
formitate. In acelaşi timp, acest sistem împiedică în mod 
inevitabil formarea rezervelor necesare, introducerea de 
perfecţionări şi consolidarea sistematică a punctelor impor
tante în special acolo unde Elveţia este vulnerabilă - la 
graniţa ei cu Germania. 

Ca toţi oamenii de la munte, elveţienii sînt soldaţi exce
lenţi atunci cind sînt bine instruiţi ; oriunde au servit ca · 
trupe regulate sub stindarde străine, ei au luptat foarte bine. 
Totuşi, nefiind ageri la minte, ei au nevoie de mult mai multă 
instrucţie decit francezii sau germanii din nord pentru a 
căpăta încredere în forţele lor şi simţul coeziunii. In cazul 
cind Elveţia ar fi atacată de vreun stat străin, avîntul pa
triotic ar suplini poate aceste lipsuri, dar asta e cit se poate 
de îndoielnic. O armată regulată de 80 OOO de oameni şi chiar 
mai mică ar izbuti să înfrîngă cu siguranţă pe cei peste 
1 60 OOO de oameni pe care elveţienii afirmă că-i pot scoate 
pe cimpul de luptă. In 1798 francezii au repurtat o victorie 
asupra lor 251 numai cu citeva regimente. 

Elveţienii se fălesc peste măsură cu excelenţii lor ţintaşi. 
Fără îndoială că în Elveţia sînt mai mulţi ţintaşi buni decit 
în oricare altă ţară din Europa, cu excepţia posesiunilor 
alpine ale Austriei. Dar cind vezi că aproape toţi aceşti 
ţintaşi fără greş, odată chemaţi sub arme, sînt înzestraţi cu 
puşti cu percuţie obişnuite, greoaie, consideraţia pentru 
excelenţii ţintaşi elveţieni scade simţitor. Chiar dacă puţinele 
batalioane de trăgători sînt alcătuite din ţintaşi buni, armele 
lor scurte şi rele (Stutzen) sînt învechite şi u totul lipsie 
de valoare în comparaţie cu puştile Minie, iar procedeul 
incomod şi încet de încărcare prin turnarea prafului de puşcă 
din corn nu le asigură succesul împotriva unor trupe înzes
trate cu arme mai perfecţionate. 

Armamentul, echipamentul, organizarea, sistemul de in
strucţie din armata elveţiană, toate la un loc sînt învechite 
şi, pe cit se pare, aşa vor rămîne atîta timp cit guvernele 
cantonale nu vor acţiona în această direcţie. 
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V. Armatele scandinave 

Armatele suedeză şi norvegiană, deşi unite sub stindardul 
unui singur suveran, sînt tot atît de independente una de 
alta ca şi ţările cărora le aparţin. Spre deosebire de Elveţia, 
aceste ţări muntoase întreţin armate permanente. Peninsula 
scandinavă se aseamănă atît de mult cu Elveţia prin condi
ţiile ei naturale aspre şi deci şi prin populaţia ei rară, incit 
pînă şi în organizarea militară a ambelor ţări predomină 
acelaşi sistem - sistemul miliţiei. 

Suedia are trei categorii de trupe - regimente formate 
prin înrolare voluntară (vărfvade truppar) , regimente provin
ciale (indelta ruppar) şi trupe de rezervă. Vărfvade se com
pune din trei regimente de infanterie, avînd 6 batalioane, 
două regimente de cavalerie şi 3 de artilerie, cu 13 baterii 
pedestre şi 4 călăreţe, avînd în total 96 de tunuri de 6 livre, 
24 de 12 livre şi 1 6  de 24 de livre. In total 7 700 de oameni 
şi 136 de piese de artilerie. Aceste trupe includ întreaga arti
lerie a armatei suedeze. 

Indelta este formată din 20 de regimente provinciale a 
cite două batalioane fiecare, 5 batalioane independente de 
infanterie şi 6 regimente de cavalerie cu un număr de esca
droane variind între unul şi opt. Efectivul acestor trupe este 
apreciat la 33 OOO de oameni. 

Trupele de rezervă formează masa principală a armatei 
şi, în caz de chemare sub arme, vor atinge cifra de 95 OOO. 

Pe lingă acestea, există în insula Gotland un fel de miliţie 
permanent sub arme, numărînd 7 850 de oameni, avînd 21 de 
companii, cu 1 6  piese de artilerie. Astfel, în total, armata 
suedeză numără aproximativ 140 OOO de oameni şi 150 de 
piese de artilerie de cimp. 

Durata serviciului voluntarilor în regimentele din prima 
categorie este de obicei de 14 ani, dar legea permite şi anga
jări pe 3 ani. Indelta este un fel de miliţie, ai cărei soldaţi 
trăiesc, după instruire, în ferme, care le sînt repartizate lor 
şi familiilor lor ; o dată pe an sînt chemaţi pentru instrucţie 
timp de 4 săptămîni. Drept plată ei primesc venitul fermelor 
lor, iar cind sînt chemaţi sub arme capătă o indemnizaţie 
specială. Ofiţerilor li se dau, de asemenea, în folosinţă tem
porară loturi din pămînturile coroanei în diferitele provincii 
ale ţării. Rezerva este formată din toţi suedezii apţi pentru 
serviciu între 20 şi 25 de ani ; ei trec printr-o pregătire mili
tară de scurtă durată, după care sînt chemaţi anual cite 
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2 săptămîni. Astfel, cu excepţia categoriei puţin numeroase 
a vărfvadeului şi a trupelor din Gotland, întreaga masă a 
armatei suedeze - indelta şi rezerva - reprezintă, în fond, 
o miliţie. 

In istoria militară, suedezii ocupă un loc care nu cores
punde de loc numărului redus al populaţiei din care s-au 
recrutat vestitele lor armate. In timpul războiului de treizeci 
de ani 252, Gustav Adolf a marcat, prin reformele sale, o eră 
nouă în tactică. Carol al Xii-lea, al cărui spirit de aventură 
a dăunat marelui său talent militar, i-a făcut pe suedezi să 
săvîrşească adevărate minuni, de pildă să cucerească fori
ficaţii prin atacuri de cavalerie. In ultimele războaie împo
triva Rusiei, ei s-au comportat admirabil : în 1813 Bernadotte 
a expus trupele suedeze la cît mai puţine riscuri cu putinţă, 
şi suedezii aproape că n-au fost în foc decît, poate, din gre
şeală, cu excepţta 1luptei de �a Leipzig, în oare ei alcătiau 
doar o mică parte din trupele aliate. Fără îndoială, vărfvadeul 
şi chiar indelta vor păstra întotdeauna gloria armatei 
suedeze ; dar rezerva, dacă nu va fi chemată şi instruită o 
perioadă de timp mai îndelungată înainte de a intra în 
actiune, poate figura doar ca o armată de recruţi. 

Norvegia are 5 brigăzi de infanterie, compuse din 22 de 
batalioane, sau 12 OOO de oameni ; o brigadă de cavalerie 
compusă din 3 divizii de vînători, sau 1 070 de oameni, şi un 
regiment de artilerie cu aproximativ 1 300 de oameni ; în 
plus, ea are o rezervă asemănătoare miliţiei, numărînd 
9 OOO de oameni ; efectivul total al armatei norvegiene este 
de aproximativ 24 OOO de oameni. Caracterul acestei armate 
nu diferă mult de acela al armatei suedeze ; singura ei carac
teristică distinctă este că posedă cîteva companii de vînători 
echipate cu schiuri, pe care soldaţii, cu ajutorul unor beţe 
lungi, se deplasează foarte repede pe zăpadă, după sistemul 
laponilor. 

Armata daneză este compusă din 23 de batalioane de 
infanterie (unul de gardă, 12 de linie, 5 uşoare, 5 de trăgă
tori) ,  întrunite în 4 brigăzi, fiecare batalion numărînd apro
ximativ 700 de oameni în timp de pace ; 3 brigăzi de cava
lerie (3 escadroane de gardă, 6 regimente de dragoni, avînd 
fiecare 4 escadroane, escadronul numărînd 140 de oameni în 
timp de pace) ; o brigadă de artilerie (două regimente, cu 
12 baterii, avînd 80 de tunuri de 6 livre şi 16 tunuri de 
12 livre) şi 3 companii de pionieri. In total, 16 630 de infan-
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terişti, 2 900 de cavalerişti, 2 900 de artilerişti şi pionieri, cu 
96 de piese de artilerie. 

Potrivit statului din timp de război, efectivul fiecărei 
companii se măreşte p înă la 200 de oameni, al batalionului 
pînă la 800 de oameni şi al escadronului pînă la 180 de 
oameni, în total trupele de linie ajung p înă la 25 500 de 
oameni. In afară de acestea pot fi chemate sub arme, din 
rezervă, 32 de batalioane, 24 de escadroane şi 6 baterii, re
prezentînd un efectiv de 31 500 de oameni şi ridicînd totalul 
forţelor armate la aproximativ 56 OOO sau 57 OOO de oameni. 
Acest număr poate fi sporit şi el în caz de nevoie ; de 
exempliu, în ultimul război, Danemarca singură, fără Holstein 
şi Schleswig, a putut da între 50 OOO şi 60 OOO de oameni, iar 
în ducatele menţionate, a are acum din nou dreptul să facă 
recrutări. 

Armata este recrutată prin tragere la sorţi, din rîndul 
tinerilor de la 22 de ani în sus. Durata serviciului este de 
8 ani, dar de fapt artileriştii rămîn în regimente 6 ani, iar 
soldaţii trupelor de linie numai 4 ani, în restul de timp ei 
aparţin rezervei. De la vîrsta de 30 pînă la 38 de ani danezii 
fac parte din miliţia primei recrutări, iar pînă la vîrsta de 
45 de ani din miliţia celei de-a doua recrutări. Totul este 
foarte bine organizat, dar, în caz de război împotriva Germa
niei, aproape jumătate din trupele daneze - acelea din 
ducate - se vor destrăma, întorcînd armele împotriva actua
lilor lor camarazi de arme. Tocmai faptul că populaţia din 
Schleswig-Holstein este atît de amestecată constituie latura 
slabă a armatei daneze şi, într-adevăr, o face aproape nepu
tincioasă în ciocnirile cu vecinul ei mai puternic. 

De la reorganizarea din 1848-1849, armata daneză este 
bine echipată şi înzestrată, avînd o bază solidă din toate 
punctele de vedere. Danezul, originar chiar din Danemarca, 
este un bun soldat, care s-a comportat excelent aproape în 
toate luptele din războiul de trei ani ; dar soldatul provenit 
din Schleswig-Holstein i s-a dovedit net superior. !n general, 
corpul ofiţeresc este bun, însă în rîndurile lui sînt prea mulţi 
ofiţeri proveniţi din aristocraţie şi avînd prea puţină pregă
tire teoretică. Rapoartele ofiţerilor sînt întocmite tot atît de 
leglijent ca şi acelea ale ofiţerilor englezi ; de altfel, trupele 
daneze se aseamănă cu cele engleze şi prin lipsa lor de 
mobilitate, fără să fi dovedit însă rezistenţa de neclintit a 
învingătorilor de la Inkerman. Soldaţii din Schleswig
Holstein sînt, fără îndoială, printre cei mai buni din Europa. 
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Ei sînt artilerişti excelenţi, păstrîndu-şi acelaşi calm în luptă 
ca şi englezii, cu care se înrudesc. Deşi locuitori de şes, ei 
sînt foarte buni pentru serviciul de infanterie uşoară ; în 
1850 primul lor batalion de trăgători putea rivaliza cu orice 
unitate din acelaşi gen de trupe. 

VI. Armata olandeză 

Armata olandeză numără 36 de batalioane de infanterie, 
întrunite în 9 regimente, avînd în total 44 OOO de oameni ; 
4 regimente de dragoni, compuse din 20 de escadroane, două 
escadroane de vînători călări şi două escadroane de jan
darmi ; toate cele 24 de escadroane de cavalerie numări 
4 400 de oameni ; două regimente de artilerie de cîmp (5 ba
terii pedestre de 6 livre şi 6 de 12 livre, două baterii călăreţe 
de 6 livre şi două de 12 livre, în total 120 de piese de arti
lerie) şi un batalion de pionieri ; efectivul total este de 
58 OOO de oameni, fără a socoti diferitele regimente din 
colonii. Dar pe timp de pace această armată nu există întot
deauna în mod efectiv. Sub arme rămîne un nucleu alcătuit 
din ofiţeri, subofiţeri şi un mic număr de soldaţi voluntari. 
Marea masă a soldaţilor, deşi obligată să servească 5 ani, 
este de fapt instruită timp de cîteva luni, după care este tri
misă la vatră pentru a fi chemată o dată pe an numai pe cîteva 
săptămîni. ln plus există un fel de rezervă care se împarte în 
trei recrutări, cuprinzînd pe toţi cetăţenii între 20 şi 35 de ani, 
apţi pentru serviciul militar. Prima Tecrutare formează circa 
53 de batalioane, iar a doua - 29 de batalioane de infanterie 
şi artilerie. Dar aceste unităţi sînt cu totul neorganizate şi cu 
greu pot fi socotite măcar o miliţie. 

VII. Armata belgiană 

Armata belgiană se compune din 16 regimente de infan
terie, cuprinzînd 49 de batalioane, în afară de batalionul de
pozit de pe lingă fiecare regiment ; efectivul general al 
infanteriei este de 46 OOO de oameni. Cavaleria se compune 
din două regimente de trăgători, două de ulani, unul de ghizi, 
două de cuirasieri, totalizînd 38 de escadroane, în afară de 
7 escadroane depozit ; cavaleria numără în total 5 800 de 
oameni. Artileria se compune din 4 regimente (4 baterii călă-
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reţe, 15 pedestre, 4 depozit, 24 de companii de artilerie de 
fortificaţii) , avînd 152 de tunuri de 6 şi 12 livre ; un regi
ment de pionieri şi plantatori de mine, numărînd 1 700 de 
oameni. Totalul, fără rezerve, este de 62 OOO de oameni ; 
împreună cu rezerva, după cum a arătat ultima recrutare, el 
poate să crească pînă la 1 00 OOO de oameni. Armata se 
recrutează prin tragere la sorţi ; durata serviciului este de 
8 ani, dar aproape jumătate din acest timp este petrecut în 
concediu. Prin urmare, în timp de pace forţele reale ale 
Belgiei abia ating 30 OOO de oameni. 

VIII. Armata portugheză 

Armata portugheză avea în 1850 în compunerea ei urmă-
toarele trupe : 

1n timp fn timp de paoe de război 
Infanterie . . . . . . . .  18 738 40 401 
Cavalerie . . . . . . . .  3 508 4 676 
Artilerie . . . . . . . . . .  2 707 4 098 
Trupele de geniu şi 

statul major . . . .  728 495 

25 681 49 670 

Artileria se compune dintr-un regiment de cîmp, cu o 
baterie călăreaţă şi 7 pedestre, 3 regimente de artilerie  de 
poziţie şi de fortificaţii şi 3 b atalioane independente în insule. 
Calibrul tunurilor este de 6 şi 12 livre. 

IX. Armata spaniolă 

Dintre toate armatele europene, armata spaniolă prezintă 
un interes deosebit pentru Statele Unite datorită unor împre
jurări speciale. De aceea, încheind trecerea în revistă a for
ţelor militare ale Europei, acordăm armatei spaniole o atenţie 
mai mare decît s-ar părea că merită după importanţa ei în 
comparaţie u armatele vecinilor ei de dincolo de Oceanul 
Atlantic. 

Forţa militară a Spaniei este formată din armata aflată în 
interiorul ţării şi din armatele din colonii. 

In armata din interior intră un regiment de grenadieri. 
45 de regimente de linie cu 3 batalioane fiecare, două regi-
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mente cu cîte două batalioane dislocate la Ceuta şi 1 8  bata
lioane de cazadores - trăgători. Toate aceste 160 de bata
lioane alcătuiau în 1 852 o armată activă de 72 670 de oameni, 
care costau statul 82 692 651 de reali sau 10 336 581 de dolari 
anual. Cavaleria era compusă în 1 851  din 16 regimente de 
carabinieri, dragoni şi ulani, avînd fiecare cîte 4 escadroane, 
şi 1 1  escadroane de cazadores sau cavalerie uşoară, în total 
12 OOO de oameni, costînd statul 17 549 562 de reali sau 
2 193 695 de dolari. 

Artileria numără 5 regimente de artilerie pedestră a cîte 
3 brigăzi fiecare, revenind cîte un regiment pentru fiecare 
regiune a regatului, 5 brigăzi de artilerie grea, 3 călăreţe şi 
3 de munte, în total 26 de brigăzi sau batalione, cum se 
numesc acum. lntr-un batalion de artilerie călăreaţă sînt 
două baterii, intr-un batalion pedestru şi de munte - 4. Cele 
92 de baterii p edestre şi 6 călăreţe au în total 588 de piese de 
artilerie de cîmp. 

Pionierii şi plantatorii de mine formează un regiment cu 
1 240 de oameni. 

Rezerva se compune dintr-un batalion (nr. 4) pentru fie
care regiment de infanterie şi un escadron depozit pentru 
fiecare regiment de cavalerie. 

Efectivul total al forţelor armate se ridica - pe hîrtie -
în 1 851  la 103 OOO de oameni ; în 1 843, după răsturnarea lui 
Espartero, el era numai de 50 OOO de oameni, dar la un mo
ment dat Narvaez a ridicat acest efectiv pînă la 1 00 OOO de 
oameni. In medie, se poate socoti că se află sub arme cel 
mult 0 OOO de oameni. 

Compunerea armatelor din colonii este următoarea : 
1 .  Armata Cubei se •compune din 16  regimente de infan

terie de veterani, 4 companii de voluntari, două regimente 
de cavalerie, două batalioane de artilerie pedestră cu cîte 
4 baterii fiecare şi 1 batalion de artilerie de munte cu 4 ba
terii, 1 batalion de artilerie călăreaţă cu două baterii, 1 bata
lion de pionieri şi plantatori de mine. In afară de aceste 
trupe de linie, mai există o milicia disciplinada *, formată in 
4 batalioane şi 4 escadroane, şi o milicia urbana **, formată 
din 8 escadroane, în total 37 de batalioane, 20 de escadroane 
şi 84 de piese de artilerie. In ultimii ani armata permanentă 
a Cubei a fost completată cu numeroase trupe din Spania, şi, 

* - nilitie disciplinară (alcătuită din corpuri de pedepsire) . - Nota 
trad. ** - nilitie orăşenească. - Nota trad. 
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dacă admitem că efectivul ei iniţial a fost de 16 000-18 OOO de 
oameni, acum există probabil în Cuba între 25 OOO şi 
28 OOO de oameni. Dar aceste cifre sînt doar aproximative. 

2. Armata din Puerto-Rico se compune din 3 batalioane 
de infanterie de veterani, 7 batalioane de miliţie disciplinară, 
două batalioane de voluntari locali, un escadron de volun
tari locali şi 4 baterii de artilerie pedestră. Starea de părăsire 
în care este lăsată majoritatea coloniilor spaniole nu permite 
o apreciere precisă a efectivului acestei armate. 

3. Armata insulelor Filipine se compune din cinci regi
mente de infanterie, cu cite 8 companii fiecare ; un regiment 
de trăgători din Luzon ; 9 baterii pedestre, una călăreaţă şi 
una de munte. 9 detaşamente cu cite 5 batalioane de infan
terie locală şi alte detaşamente provinciale existente mai 
înainte au fost dizolvate în 185 1 .  

Armata se recrutează prin tragere l a  sorţi, fiind permisă 
trimiterea de înlocuitori. Recrutările dau anual un contin
gent de 25 OOO de oameni ; totuşi, în 1 848 au fost chemate 
sub arme 3 contingente sau 75 OOO de oameni. 

Armata spaniolă datorează actuala ei organizare în spe
cial lui Narvaez, deşi la baza ei se mai află încă regulamen
tele introduse de Carol al III-lea în 1768. Narvaez a luat 
regimentelor vechile lor steaguri provinciale - fiecare regi
ment avea un steag propriu - şi le-a înlocuit prin steagul 
spaniol în întreaga armată. Tot astfel el a desfiinţat organi
zarea pe provincii şi a centralizat armata, restabilind uni
tatea ei. Ştiind perfect de bine din proprie experienţă că 
banii sînt motorul principal într-o armată care nu fusese 
aproape niciodată plătită şi rareori bine echipată şi între
ţinută, el a încercat de asemenea să introducă mai multă 
ordine în plata soldaţilor şi în administrarea financiară . 
armatei. Nu se ştie dacă Narvaez a reuşit sau nu să-şi 
realizeze pe deplin intenţiile, dar toate îmbunătăţirile intro
duse de el în acest domeniu au dispărut repede în timpul 
conducerii lui Sartorius şi a succesorilor săi. Situaţia obiş
nuită - „nici plată, nici hrană, nici îmbrăcăminteu - a fost 
întru totul restabilită ; în timp ce generalii şi ofiţerii supe
riori păşesc ţanţoşi în tunicile lor cu fireturi strălucitoare de 
aur şi  argint sau poartă chiar uniforme fanteziste, neprevă
zute în nici un regulament, soldaţii umblă zdrenţăroşi şi 
desculţi. Iată cum descrie un ofiţer englez starea armate. 
spaniole de acum 10 sau 12 ani 253 : 
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„Aspectul trupelor spaniole este cit se poate de neostăşesc, Santinela 
se plimbă în post încoace şi încolo, cu chipiul căzut pe ceafă, cu arma 
atîrnată de umăr şi cu aerul cel mai nepăsător din lume, cîntînd în gura 
mare o veselă seguidillă •. Adeseori îi lipseşte cite o parte din uniformă 
sau tunica şi pantalonii sînt atît de zdrenţuiţi, încît chiar pe arşiţa verii 
el poartă mantaua cenuşie pentru a-şi ascunde mizeria 1 într-un caz din 
trei, el poartă o încălţăminte complet distrusă, din care îi ies degetele 
- iată minunata vida militar �• din Spania 1· 

Un ordin dat de Serrano la 9 septembrie 1843 glăsuieşte : 

„Toţi ofiţerii şi gradele superioare din armată sînt obligaţi de aici 
înainte să se prezinte în public în uniforma regimentului lor şi cu sabia 
reglementară atunci cînd nu apar în civil ; toţi ofiţerii sînt de asemenea 
obligaţi să poarte numai semnele distinctive, precis stabilite ale gradului 
lor, şi nu altele ; podoabele fanteziste şi ridicole, cu care unii dintre ei 
găsesc de cuviinţă să se împopoţoneze, sînt strict interzise·. 

Acestea în ceea ce-i priveşte pe ofiţeri. Dar iată ce se 
poate citi referitor la soldaţi : 

„Generalul de brigadă Cordoba s-a pus la Cadiz în fruntea unei liste 
de subscripţie, pe care a deschis-o pentru a procura fondurile necesare 
cumpărării unei perechi de pantaloni de pînză pentru fiecare soldat vi
teaz al regimentului din Asturia•. 

Faptul că din 1808 armata spaniolă se află într-o stare de 
rebeliune aproape permanentă, se explică prin această dezor
dine financiară. Dar adevăratele cauze sînt mult mai adînci. 
Indelungatul război cu Napoleon, în care diferitele armate şi 
conducătorii lor au dobîndit o influenţă politică reală, a dat 
pentru prima dată armatei spaniole un caracter pretorian. 
Mulţi oameni energici au rămas în armată încă din timpu
rile revoluţionare ; includerea luptătorilor de guerillă în 
compunerea trupelor regulate a întărit acest element. Astfel, 
dacă ofiţerii superiori şi-au menţinut pretenţiile pretoriene, 
soldaţii şi ofiţerii inferiori mai sînt încă însufleţiţi de tradiţii 
revoluţionare. Toate acestea au pregătit treptat răscoala din 
1 8 1 9-1 823, iar mai tîrziu, în 1833-1843 254, războiul civil a 
adus din nou pe primul plan armata şi pe conducătorii ei. 
Folosită drept instrument de toate partidele, nu este de mirare 
că armata spaniolă a luat pentu un timp în mîinile i frînele 
conducerii. 

„Spaniolii sînt un popor războinic, dar nu milităros 0 - a 
spus abatele de Pradt 255• Dintre toate popoarele europene, 

• - cîntec popular spaniol. - Nota trad. 
•• - viaţă de soldat. - Nota trad. 
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spaniolii nutresc, fără îndoială, cea mai mare antipatie pentru 
disciplina militară. Totuşi nu este exclusă posibilitatea ca 
acest popor, care timp de o sută de ani şi mai bine a fost 
renumit prin infanteria sa, să creeze din nou o armată cu 
care să se poată mîndri .  Pentru atingerea acestui scop este 
necesară o schimbare nu numai a sistemului militar, ci în şi 
mai mare măsură a întregii vieţi civile. 

35 - Marx-Engels - Opere voi. li 



518 

Karl Marx 

Demisia generalului Simpson. 
Din viaţa parlamentară 

Londra, 3 august. Aum două zile, zill „Moming Postn 
anunţa publicul englez într-o formă care trăda vădit dezorien
tarea lui că generalul Simpson, sub pretextul sănătăţii sale 
şubrede, îşi va da în curînd demisia din postul de comandant 
suprem al armatei engleze şi că nu va Ii numit altcineva în 
locul lui. Cu alte cuvinte : armata engleză va i subordonată 
comandamentului francez. Prin urmare, guvernul are de gînd 
să-şi decline orice răspundere în ceea ce priveşte ducerea 
războiului, trecîndu-o pe umerii „marelui şi glorioslui nostu 
aliat" .  Parlamentului i se ia în felul acesta ultima aparenţă 
de control. S-a găsit astfel un mijloc sigur pentru a trans
foma alianţa dintre Anglia şi Franţa întir-o crîncenă vrăjmă
şie între aceste două naţiuni. In toate acestea recunoaştem 
mina maestrului sub a cărui presiune brutală a fost distrusă 
în 1 839 entente cordiale 256• 

Parlamentul îşi încheie sesiunea în mod demn - cu scan
daluri. Primul scandal : respingerea bill-ului cu privire la 
răspunderea limitată a societăţilor comerciale particulare 
(nu a societăţilor pe acţiuni), la cererea marilor capitalişti, a 
căror încruntare din sprîncene îl bagă în sperieţi chiar şi pe 
olimpianul Palmerston. Al doilea scandal : amînarea pe un 
termen nelimitat a dezbaterii bill-ului cu privire ia regle
mentar-ea relaţiilor de arendă în Irlanda, bill care de 4 ani 
face naveta între cele două Camere ale parlamentului ; amî
narea este un compromis laş, care permite Camerei comunelor 
să se dezică de propria ei creaţie, guvernului - să-şi calce 
cuvîntul, iar „cartierului irlandez"  - să lase problema des
chisă, pentru a o folosi ca atu în timpul hustings-urilor *. 
Ultimul scandal : moţiunea maiorului Reed, care obligă gu-

* - adunări electorale. - Nota trad. 
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vernul să convoace parlamentul în cazul că pacea va fi în
cheiată în timpul vacanţei parlamentului. Reed este un şar
latan care, după cum se ştie, se află în solda lui Palmerston. 
El a prezentat o „moţiune de neîncredereu pentru ca prin 
viclenie să determine Camera să dea guvernului un vot de 
încredere. Dar Camera a ridiculizat moţiunea lui Reed, l-a 
ridiculizat pe Palmerston şi s-a ridiculizat pe ea însăşi. Ea 
a ajuns la situaţia cînd proscrisului nu-i mai rămîne altceva 
decît să „ridiculizezeu , proscriindu-se singur. 

Scris de K. Max la 3 august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 361 din 6 august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Comentarii pe marginea dezbaterilor 
din parlament 

Londra, 8 august. Dezbaterile cu pnvue la India, care au 
avut loc în şedinţa de ieri a Camerei comunelor, au fost pro
vocate de raportul financiar al lui Vernon Smith (în prezent 
Mare Mogol şi Manu, în una şi aceeaşi persoană) asupra 
treburilor Imperiului britanic în Asia, precum şi de propu
nerea lui Bright ca pe viitor această importantă problemă să 
fie discutată de Camera comunelor într-un „moment prielnic 
pentru dezbateri " ; deocamdată nu ne vom ocupa de aceste 
dezbateri, deoarece avem de gînd ca în timpul vacanţei 
parlamentului să facem o cronică amănunţită a situaţiei din 
Indiile orientale. 

In situaţLa citică în care se găseşte, lordul John Russell 
n-a putut renunţa la încercarea de a folosi apropiata încheiere 
a sesiunii parlamentului pentru a se alege cu un capital 
politic. El nu mai este în guvern şi încă nu este în poziţie 
- iată situaţia critică în care se găseşte. In opoziţia tory, 
locul de lider este oupat, şi Russell n-are, prin u.are, ce 
face acolo. In opoziţia liberală, conducerea tinde s-o ia 
Glastane. In ultimul său discurs, după p ărerea sa  desăvîrşit, 
ţinut cu prilejul împrumutului turc, Gladstone a pledat, cu 
cuvinte meşteşugite, în favoarea păcii cu Rusia, demonstrînd 
că războiul este dus pe socoteala Turciei şi a naţionalităţilor 
care luptă, în special a Italiei. Russell presimte eşecuri teri
bile în timpul vacanţei parlamentului şi revendicări de pace 
la redeschiderea parlamentului. El presimte că pacea va tre
bui revendicată invocîndu�se pretexte liberale, cu atît mai 
mult cu cît toryi s-au pomenit în situaţia de partid al răz
boiului par excellence *. Italia - iată un pretext pentru în
cheierea păcii cu Rusia I Russell îl invidiază pe Gladstone 

* - prin excelenţă. - Nota trad. 
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pentru că a fost primul care a avut această idee, şi deoarece 
nu i-o mai poate lua înainte ca să ocupe o poziţie atît de 
avantaj oasă, s-a hotărît să şi-o însuşească, schimbînd stilul 
distins al lui Gladstone într-unul vulgar. Prin faptul că Russell 
U mai este -în uiem, ca Palmeniton, şi încă nu este în opo
ziţie, ca Gladstone, acest plagiat promite să devină rentabil. 
De aceea, aseară, Russell a luat cuvîntul şi şi-a început 
discursul cu asigurarea că el „nu are intenţia nici să dimi
nueze şi nici să exagereze răspunderea guvernului " .  Totuşi, 
această răspundere este mare. Numai în cursul acestui an 
au fost alocate pentru război 45 OOO OOO 1. st. şi se apropie 
momentul cînd va trebui să se dea socoteală pentru această 
sumă colosală. In Marea Baltică flota n-a făcut şi, probabil, 
nici nu va face vreo ispravă. In Marea Neagră perspectivele 
nu sînt mai bune. Schimbarea politicii Austriei permite Rusiei 
să-şi mute trupele din Polonia şi din alte locuri în Crimeea. 
Pe coasta asiatică armata turcă se află în pragul unei ca
tastrofe. Nu mai există nici o perspectivă de a se trimite 
acolo ca întărire o legiune străină de 20 000-30 OOO de oameni. 
Russell regretă că depeşele sale de la Viena nu au fost pre
zentate parlamentului. Ambasadorul Turciei a fost întru totul 
de acord cu el în ceea ce priveşte posibilitatea încheierii 
păcii pe baza ultimelor propuneri ale Austriei. Dacă războiul 
va continua, împotriva voinţei Turciei, atunci pe viitor nu va 
mai fi vorba de garantarea de împrumuturi, ci de subsidii. 
Piemontul s-a alăturat puterilor occidentale, dar cere, pe 
bună dreptate, ca o compensaţie, schimbarea situaţiei din 
1talia. Roma este ocupată de francezi, Statul papal - de 
austrieci ; această ocupaţie sprijină despotismul atît aici cît 
şi în Regatul celor două Sicilii şi împiedică poporul italian să 
urmeze exemplul Spaniei. Ocuparea de către Rusia a Prin
cipatelor dunărene a servit drept pretext pentru actualul 
război. Cum se împacă cu aceasta ocuparea Italiei de către 
trupele franceze şi austriece ? Independenţa papei şi, implicit, 
-echilibrul european sînt ameninţate. Nu s-ar putea cădea la 
o înţelegere cu Austria şi Franţa în legătură cu unele schim
bări în forma de guvernare a Statului papal ,  ceea ce ar face 
posibil ca trupele străine să fie evacuate de acolo ? Şi, în 
sfîrşit, sfatul care nu spune nimic : miniştrii să nu încheie o 
pace nedemnă, dar nici să nu scape prilejul de a duce tra
tative de pace. 
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Palmerston a răspuns că el nu este omul care sa-ş1 asume 
marea răspundere de a declara un război pentru ca pe urmă 
să dea înapoi în faţa răspunderii de a-l duce. El nu este un 
astfel de om. (Palmerston ştie, într-adevăr, ce înseamnă 
„răspundere" .) Condiţiile de pace, a declarat Palmerston, de
pind de rezultatele războiului, iar rezultatele războiului - de 
diferite împrejurări, adică de întîmplare. (Prin urmare, în
tîmplarea poartă răspunderea pentru rezultatele războiului, 
iar rezultatele războiului - răspunderea pentru condiţiile de 
pace.) După cîte ştie el (Palmerston) , Tuda împărtăşeşte cu 
totul vederile Franţei şi Angliei. Şi chiar dacă n-ar fi aşa, 
trebuie amintit că Turcia nu-i decît un mijloc, iar nu un scop 
în lupta împoiv. Rusiei. „Luinateleu  puteri ocidentale 
trebuie să ştie mai bine decît decrepita putere orientală ce 
este avantajos şi ce nu. (Ce comentariu excelent la declaraţia 
de război împotriva Rusiei, în care războiul era prezentat ca 
un simplu „război defensiv" în favoarea Turciei, la faimoasa 
notă de la Viena, pe care „luminatele" puteri occidentale 
voiau s-o impună Turciei etc.) In ceea ce priveşte Italia, 
aceasta ar fi, cică, o problemă delicată. La Neapole situaţia 
este îngrozitoare, dar de ce ? Pentru că Neapolul este aliatul 
Rusiei, aliatul unui stat despotic. In ceea ce priveşte situaţia 
Italiei ocupate de Austria şi Franţa (state nedespotice ?) , 
„deşi forma de guvernare de acolo nu corespunde sentimen
telor poporului" ,  prezenţa trupelor de ocupaţie este totuşi 
necesară pentru menţinerea „ordinii" .  De altfel, Franţa şi-a 
redus numărul trupelor de la Roma, iar Austria şi-a retras 
complet trupele din Toscana. Palmerston şi-a încheiat dis
cursul slăvind alianţa cu Franţa, care, după spusele lui, a 
devenit acum atît de strînsă, încît de o parte şi de alta a 
Canalului Mînecii guvernează, de fapt, „un singur guvern•.  
Şi doar cu puţin înainte Palmerston a condamnat Neapolul 
pentru alianţa acestuia cu un stat despotic I Iar acum el 
felicită Anglia pentru o asemenea alianţă I Toată nostimada 
în discursul lui Palmerston o constituie faptul că a reuşit' să 
încheie cu tirade războinice o sesiune pe care a ştiut s-o ţină 
atît de departe de problemele războiului. 

Russell, fireşte, nu s-a sfiit să folosească acum Italia drept 
un fals pretext pentru încheierea păcii, tot aşa cum, după 
întoarcerea sa de la Viena, a folosit Polonia şi Ungaria drept 
un fals pretext pentru continuarea războiului. Russell nu s-a 
sfiit să uite că în anii 1847-1852, fiind prim-ministru, i-a 
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permis lui Palmerston să contribuie mai întîi la agitarea spi
ritelor în Italia prin promisiuni false, pentru ca apoi s-o dea 
pe mîna lui Bonaparte şi a regelui Ferdinand, a papei şi a 
împăratului. Acest lucru l-a interesat prea puţin pe Russell. 
Cea ce l-a intresat era cum să-i smulgă i Gladstone „pre
textul italianu şi să şi-l însuşească. 

Scris de K. Max la 8 august 1855 
Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 371 din 1 1  august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Forţele armate trimise împotriva Rusiei 

Londra, 1 1  august. Forţele armate pe care în momentul 
de faţă aliaţii se pregătesc să le trimită împotri:a Rusiei se 
reduc, în afară de propriile lor trupe, la : 

1 )  Un mic corp auxiliar piemontez de 15 OOO de oameni, 
smuls Piemontului prin ameninţările comune ale Angliei, 
Franţei şi Austriei. Acest tribut impus Piemontului a fost 
una dintre condiţiile puse de Austria ca preţ al aderării ei la 
„tratatul din 2 decembrieu 257, 

2) O legiune străină cu un efectiv de numai cîteva mii de 
oameni - o olla potda * de me1cellari din Occident atraşi 
din ţările lor de baştină unul cite unul, pe ascuns şi contra
venind dispoziţiilor poliţieneşti. 

3) O legiune italiană, în curs de organizare, numărînd 
4 000-5 OOO de oameni. 

4) O legiune poloneză care există numai în stadiu de 
proiect. 

5) In sfîrşit, se prevede, pentru un viitor îndepărtat, for
marea unui corp auxiliar spaniol, care să reprezinte „crunta 
jenă financiarău .  

Această listă pestriţă de detaşamente de voluntari ş i  de  
armate în miniatură reprezintă harta acelei Europe care se 
află în prezent la remorca Angliei şi Franţei. Poate exista o 
caricatură mai desăvîrşită a armatei formate din multe po
poare trimise împotriva Rusiei de Napoleon I ?  

Scris de K. Marx la 1 1  august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 375 din 14 august 1 855 

" - o amestecătură. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Mitinul consacrat Poloniei 

Londra, 1 3  august. Repetatele atacuri vehemente ale zia
relor guvernamentale împotriva grandiosului miting consacrat 
Pdloniei, care a avut loc miercurea trecută [a St. Martin's
Hall 258, ne dau prilejul să-l comentăm pe scurt. Iniţiativa 
mitingului aparţine, fără îndoială, însuşi guvernului. Drept 
paravan a servit „Asociaţia literară a prietenilor Poloniei" 259, 
asociaţie formată, pe de o parte, din adepţii lui Czartoryski 
şi, pe de altă parte, din aristocraţi englezi filopolonezi. De la 
înfiinţarea ei, această asociaţie a fost o unealtă oarbă în 
mîinile lui Palmerston, care o dirij a şi o controla prin inter
edil fordlui Dudley Stua�t, mort de curînd. Adresele şi de
legaţiile în favoarea Poloniei pe care această asociaţie le 
trimitea în fiecare an la Palmerston erau unul dintre princi
palele mijloace pentru a menţine reputaţia „antirusă" a 
acestuia. La rîndul lor, adepţii lui Czartoryski trăgeau mari 
foloase din această legătură : ea le dădea posibilitatea să 
figureze drept singurii reprezentanţi onorabili, ca să spunem 
aşa „oficiali " , ai emigraţiei poloneze, să înlăture partidul de
mocrat al emigraţiei poloneze şi, în sfîrşit, să folosească 
considerabilele fonduri de ajutorare ale emigranţilor de care 
dispunea asociaţia pentru recrutarea de membri în propriul 
lor partid. Intre „Asociaţia literară" şi „Centralizarea" 260, 
Asociaţia democrată poloneză, se duce de mult timp o luptă 
aprigă. In 1 839 „Centralizarea"  a ţinut la Londra un mare 
miting public, în cadrul căruia a demascat intrigile asociaţiei 
„literare" ,  a dezvăluit trecutul istoric al adepţilor lui Czar
toryski (aceasta a făcut-o Ostrowski, autorul unei istorii a 
Poloniei scrise în limba engleză 261) şi a declarat sus şi tare 
că între ea şi „restauratorii" diplomatico-aristocraţi ai Po
loniei este o prăpastie de netrecut. Din acest moment, poziţia 
uzurpată de asociaţia „literară" a fost zdruncinată. In treacăt 
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mai trebuie s ă  menţionăm că evenimentele din anii 1846 şi 
1848-1849 262 au adăugat emigraţiei poloneze un al treilea 
element, o fracţiune socialistă, care, totuşi, împreună cu Aso
ciaţia democrată îi combate pe adepţii lui Czartoryski. 

Guvernul, iniţiind acest miting, urmărea un triplu scop : 
în primul rînd, crearea unei legiuni poloneze pe care s-o 
trimită în Crimeea şi astfel să se descotorosească de o parte 
din „emigraţia poloneză u ,  în al doilea rînd, împrospătarea 
populariităţii lui Palmerston şi, în sfîrşit predarea în mîinile 
lui şi ale lui Bonaparte a oricărei mişcări a polonezilor. Zia
rele guvernamentale afirmă că o conspiraţie organizată în 
mare taină de agenţi ruşi a zădărnicit scopul acestui miting. 
Nimic mai ridicol decît această afirmaţie. Majoritatea parti
cipanţilor la mitingul din St. Martin's-Hall era formată din 
cartişti londonezi. Amendamentul * îndreptat împotriva gu
vernului a fost prezentat de un urquhartist şi sprijinit de un 
alt urquhartist, anume Collet şi Hart. Manifestele împărţite în 
sală aveau umăoul coninut : 

„Mitingul a fost convocat de aristocraţii englezi, care nu caută alt
ceva decît să menţină vechiul sistem guvernamental britanic• etc., „Po
lonia condamnă orice alianţă cu actualii potentaţi ai Europei, ea nu do
reşte să fie restaurată de nici unul dintre actualele guverne şi nici să 
fie redusă la rolul de unealtă pentru intrigile diplomatice• etc. 

Aceste manifeste erau semnate de preşedintele şi secre
tarul „Comitetului democrat polonez ". Dacă ţinem seama de 
faptul că între cartişti, urquhartişti şi emigraţia poloneză pro
priu-zis „dmocată" de la Londra relaţiile nu sînt de loc 
amicale, orice bănuială de „conspiraţie" cade. Scenele fur
tunoase din timpul mitingului au fost provocate exclusiv de 
comportarea preşedintelui, lordul Harrington, care a refuzat 
în modul cel mai neparlamentar să dea citire amendamen
tului lui Collet şi să-l pună la vot. Indignarea a sporit din 
cauză c ă  colonelul Szulszewski, secretarul „Asociaţiei literare 
a prietenilor Poloniei" ,  a avut ideea de a chema un consta-

* Textul literal al amendamentului lui Collet adoptat de miting este 
următorul : „Acest miting, care doreşte sincer restaurarea naţiunii po
foneze, nu poate uita că nimicirea acestei naţiuni este, în primul rînd, o 
Urmare a atitudinii perfide a lui Palmerston în perioada 183--1846, şi de aceea, atîta timp cit Palmerston rămîne în slujba coroanei, orice pro
punere de restaurare a Poloniei nu poate fi decît o capcană şi o înşelă
torie. Cit de adevărată este această afirmaţie reiese şi din faptul că Pal
merston duce în aşa fel războiul, incit să prejudicieze cit mai puţin Rusia, 
iar condiţiile de pace propuse de el sînt menite să reducă definitiv la 
zero integritatea şi independenţa Turciei•. 
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bler care să-l aresteze pe Collet. Tumultul a ajuns, fireşte, 
la culme atunci cînd lordul Harrington, sir Robert Peel şi 
prieteii lor au fugit de la tribună, părăsind încăperea. După 
ce George Thompson a fost numit preşedinte în locul lui 
Harrington, ordinea a fost imediat restabilită. 

Reprezentanţii clasei conducătoare din Anglia care au 
strălucit la acest miting consacrat Poloniei nu erau nicidecum 
în măsură să trezească un respect deosebit pentru patriciat. 
Contele Harrington este, poate, un om foarte bun, dar, fără 
îndoială, un orator foarte prost. Nu se poate imagina un 
spectacol mai penibil. Doar cu mare greutate nobilul lord d 
putut s ă  îngîime cîteva cuvinte cornte. Pînă la urmă, toate 
frazele discursului său au rămas neterminate, aceasta rămî
nînd pe seama stenografului. Nobilul lord este militar şi, 
incontestabil, un militar viteaz, dar, dacă stăm să judecăm 
după felul în care a condus mitingul consacrat Poloniei, el 
este potrivit pentru orice funcţie, numai pentru aceea de con
ducător nu. Ca orator, lordul Ebrington, moaşa bill-ului cu 
privire la respectarea repausului duminical, nu-l întrece cu 
mult pe contele Harrington. Faţa sa  exprimă încăpăţinare. 
forma capului său aminteşte de un berbece. El are un merit 
incontestabil : nu poate fi învins cu argumente. Napoleon a 
spus cîndva că englezii, cînd sînt învinşi, nu-şi dau niciodată 
seama de acest lucru. Din acest punct de vedere, Ebrington 
este un englez tipic. 

După lorzi au luat cuvîntul baroneţii. Lordul Ebrington a 
dat citire propunerii guvernului cu privire l a  restaurarea PoJ 
loniei. După dînsul a urmat sir Robert Peel, care a sprijinit 
această propunere. In multe privinţe este greu de imaginat 
un contrast mai mare decît cel dintre „deputatul de Tam
worth" (Peel) şi „depubatul de Marielebone " (Ebrington) . 
Primul este un fanfaron înnăscut şi cu tupeu, al doilea - un 
puritan fricos şi afectat. Primul te amuză, al doilea te dez
gustă. Sir Robert Peel face impresia unui comis-voiaj or de la 
o firmă de vinuri ridicat la rangul de nobil, lordul Ebrington 
- a unui inchizitor convertit la protestantism. Numai prin 
contopirea lui Tony Lumpkins cu frumosul Brummel în una 
şi aceeaşi persoană ar putea rezulta o asemenea discordanţă 
ca cea dintre persoana, îmbrăcămintea şi manierele lui Peel. 
El este un amestec ciudat de clown şi dandy. Palmeston are 
o mare slăbiciune pentru această ciudăţenie din Tamworth, 
considerînd-o utilă. Cînd vrea să ştie dincotro bate vîntul, 
care este starea de spirit a poporului, el îl foloseşte în chip 
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de morişcă pe sir Robert Peel. Cînd a vrut să se convingă 
dacă opinia publică din Anglia va aproba expulzarea din 
ţară a lui Victor Hugo şi a altora, l-a însărcinat pe sir Robert 
Peel să ia cuvîntul şi să-i atace violent pe emigranţi, ridicîn
du-1 în slăvi pe Bonaparte 263• La fel procedează acum în cazul 
Poloniei. Palmerston îl foloseşte ca „tentacul" .  Peel este cît 
se poate de potrivit pentru acest rol nu prea onorabil. El este 
ceea ce englezii numesc „a chartered libertine" ,  un bezmetic 
p atentat, un excentric privilegiat, de ale cărui trăsneli şi 
izbucniri, maniere, vorbe şi fapte nu poate fi făcut răspun
zător nici un guvern şi nici un p artid. La mitingul consacrat 
Poloniei, sir Robert a venit dichisit şi, după cum se spune, 
.sulemenit ca pe scenă. Parcă strîns în corset, cu o floare roşie 
la butonieră, parfumat ca o modistă, el învîrtea în mina 
dreaptă o umbrelă uriaşă cu care îşi bătea tactul în timp ce 
vorbea. Amuzant a fost faptul că imediat după lorzi şi baro
neţi a luat cuvîntul d-l Tite, fost vicepreşedinte al Asociaţiei 
pentru reforma administrativă. De cînd, datorită influenţei 
acestei asociaţii, Tite a fost proclamat Solon-ul din Bath, el, 
după cum se ştie, şi-a început cariera parlamentară votînd 
împotriva moţiunii lui Scully cu privire �a o refomă adminis
trativă parţială şi pentru împrumutul turc, propus de Pal
merston, în timp ce la votarea moţiunii lui Roebuck s-a ab
Jinut cu multă prudenţă. Lorzii şi baroneţii chicoteau, parcă 
arătînd spre el : „Iată cine trebuie să ne ia locul I "  Pe d-l 
Tite nu este nevoie să-l caracterizăm mai amănunţit. Aceasta 
a făcut-o Shakespeare cînd l-a creat pe nemuritorul Shallow, 
asemuit de Falstaff cu una din acele figuri pe care le tai 
după desert din coji de brînză *. 

In opoziţie cu toţi aceşti domni, Hart, un tînăr plebeu 
necunoscut, a făcut de la primele cuvinte impresia unui om 
chemat să atragă masele şi să le ducă după sine. Se înţelege 
acum de ce guvernul este nemulţumit de mitingul consacrat 
Poloniei. Mitingul s-a transformat într-o înfrîngere nu numai 
pentru Palmerston, ci, într-o mai mare măsură, pentru clasa 
al cărei reprezentant este. 

"Scris de K. Marx la 13 august 1855 

Publicat în 11Neue Oder-Zeitung• 
1nr. 379 din 16 august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi Shakespeare. 11Henric al IV-iea•, partea a II-a, actul III, scena 
a 2-a. - Nota red. 
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Londra, 15 august. Recent, Brătianu a trimis ziarului 
„Daily News" o scrisoare în care descrie suferinţele îndurate 
de locuitorii Principatelor dunărene sub călcîiul armatei 
austriece de ocupaţie, face aluzie la duplicitatea consulilor 
Franţei şi Angliei şi pune apoi întrebarea : 

„Joacă oare Austria rolul de aliat sau cel puţin de stat neutru atunci 
cînd are în Principatele dunărene o armată de 80 OOO de oameni, cu 
ajutorul căreia, cum reiese din depeşele oficiale, ea împiedică intrarea 
turcilor în Basarabia şi crearea unei armate romîne, cu toate că aceasta 
din urmă ar fi luat parte activă la război, şi atunci cînd Austria retrage 
din Galiţia 200 OOO de oameni, dind astfel posibilitate Rusiei să trimită 
tot atîtea trupe în Crimeea 1· 

Atitudinea de duplicitate a Austriei a început din clipa 
cînd ea, care nu era nici neutră şi nici aliată, s-a erij at în 
mediatoare. Faptul că la aceasta a împins-o în parte Anglia 
se pare că-l dovedeşte următorul extras dintr-o depeşă adre
sată de lordul Clarendon, la 14 iunie 1853, guvnului de la 
Viena : 

„Dacă armata rusă ar trece prin Principate şi ar invada alte provi�
cii ale Turciei, atunci, de bună seamă, toată populaţia creştină s-ar n· 
dica, dar nu în favoarea Rusiei şi nici pentru a-l sprijini pe sultan, ci 
pentru propria ei independenţă ; este de prisos să mai adăugăm că o ase
menea răzmeriţă ar cuprinde curînd şi provinciile austriece de la Dunăre. 
Este însă treaba guvernului austriac să aprecieze efectul pe care asemenea 
evenimente l-ar avea în Ungaria şi în Italia şi cum îi vor însufleţi ele 
pe răzvrătiţii din Europa, de care Austria are toate motivele să se teamă 
şi care, pare-se, consideră că tocmai acum se apropie momentul pent� 
realizarea planurilor lor. Acestea sînt considerentele care îndeamnă gu
venul maiestăţii-sale să se unească cu Austria în vederea unui ţel co
mun, care corespunde atît de mult intereselor societăţii, şi să caute îm
preună mijloacele care să împace pretenţiile îndreptăţite ale Rusiei cu 
drepturile suverane ale sultanului·. 
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O altă problemă, şi anume cea cu pnvue la politica Aus
triei, a 1rămas pînă la sfîrşitul sesiunii parlamentului tot atit 
de puţin elucidată ca la începutul sesiunii. Care a fost po
ziţia Austriei faţă de expediţia din Crimeea ? La 23 dulie a. c. ,  
Disraeli l-a întrebat pe lordul John Russe11 pe ce îşi întemeiază 
declaraţia sa că „una dintre principalele cauze ale expediţiei 
din Crimeea a fost refuzul Austriei de a trece Prutul" . 

Lordul John Russell nu şi-a putut aminti, mi e)aOt a spus 
că „declaraţia sa se întemeiază pe o amintire vagă, o amin
tire cu caracter general " .  Atunci Disraeli a pus aceeaşi în
trebare lui Palmerston, care 

„nu a vrut să răspundă la o întrebare de felul acesta, care se referă 
la anumite momente rupte dintr-un lung şir de tratative duse de guvenul 
maiestăţii-sale cu guvenul unui monarh care înlr·o anumită măsură este 
aliatul maiestăţii-sale•, 

După cum se vede, cu acest răspuns evaziv Palmerston a 
couirmat cele deilarate de Rssell, dar numi dndiret, scun
zîndu-se îndărătul unor fraze delicate la adresa „aliatului 
într-o anumită măsură" .  Să trecem acum de la Camera co
munelor la Camera lorzilor. La 26 iunie a.c. ,  lordul Lyndhurst 
a rostit o filipică împotriva Austriei : 

„La începutul lunii iunie# (1854) „Austria a hotărît să ceară Rusiei 
să evacueze Principatele dunărene. Această cerere a fost formulată în 
termeni foarte drastici, cuprinzînd o ameninţare voalată că ea va recurge 
la forţa armelor dacă cererea nu va fi satisfăcută•. 

După unele observaţii cu caracter istoric, Lyndhurst a 
continuat : 

„A atacat oare Austria atunci într-adevăr Rusia ? A încercat ea să 
trimită trupe în Principatele dunărene ? Nicidecum. Timp de cîteva săp
tămîni ea s-a abţinut de la orice acţiuni, şi abia în momentul cînd a fost 
ridicat asediul Silistrei, cînd armata rusă a început să se retragă şi însăşi 
Rusia a declarat că are intenţia să evacueze în curînd Principatele şi 
să-şi retragă trupele dincolo de Prut - abia atunci Austria şi-a amintit 
de obligaţiile ei•. 

Ca răspuns la această cuvîntare, lordul Clarendon a de
clarat : 

„Cînd Austria şi-a asumat, rînd pe rînd, o serie de obligaţii faţă de 
Anglia şi Franţa şi  a început să facă mari şi costisitoare pregătiri de 
război, cînd a propus apoi în mod insistent ca Franţa şi Anglia să trimită 
emisari militari la cartierul general al generalului Hess, fără îndoială că 
Austria intenţiona să intre în război şi conta pe acesta. Dar a conta, de 
asemenea, pe faptul că, încă cu mult înainte de sosirea anotimpului fa-
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vorabil pentru �nceperea acţiunilor militare, armatele aliate vor obţine
victorii decisive în Crimeea, că ele îşi vor face disponibile forţele şi vor 
putea întreprinde alte acţiuni în cooperare cu propriile ei trupe. Din pă
cate, aceasta nu s-a întîmplat, şi dacă, la cererea noastră, Austria ar fi 
declarat război, după toate probabilităţile ea .r fi trebuit să-l ducă. 
singură". 

Şi mai uimitoare este declaraţia făcută ceva mai tîrziu de 
Ellenborough în Camera lorzilor, declaraţie pe care pînă în 
prezent nu ia infirmat-o nici un ministru : 

„1nainte de a fi trimisă expediţia militară, Austria a propus să dis
cute cu puterile aliate problema viitoarelor acţiuni militare. Totuşi, 
aliaţii, acţionînd potrivit unor hotărîri luate anterior, au trimis expediţia, 
şi atunci Austria a declarat imediat că ea nu poate lupta de una singură 
împotriva ruşilor şi că expeditia din Crimeea o sileşte să-şi schimbe mo
dul de actiune. Mai tîrziu, chiar la începutul lucrărilor Conferinţei de la 
Viena, cînd era deosebit de important ca Austria să acţioneze împreună 
cu noi, în acel timp voi, încă preocupaţi exclusiv de gîndul cum să asi
guraţi succesul acţiunilor voastre militare din Crimeea, aţi retras de pe 
teritoriul din imediata vecinătate a Austriei SO OOO de soldaţi turci apţi 
de luptă, lipsind astfel Austria de singurul sprijin pe care ar fi putut 
conta în cazul unei campanii militare împotriva Rusiei. Din toate acestea, 
ca şi din recentele declaraţii ale contelui Clarendon, reiese limpede, 
mylorzi, că nechibzuita noastră expediţie din Crimeea a paralizat politica 
Austriei, punînd-o în situaţia dificilă în care se află acum. Eu am aver
tizat guvernul încă înainte ca expediţia să fi fost trimisă în Crimeea. Am 
arătat guvernului ce influenţă va avea această expediţie asupra politicii 
Austriei". 

Iată ce contradicţie flagrantă există între declaraţia mi
nistrului de externe Clarendon, declaraţia lordului John 
Russell şi cea a lordului Ellenborough. Russell spune : expe
diţia din Crimeea a fost trimisă deoarece Austria a refuzat 
să treacă Prutul, adică să pornească împotriva Rusiei cu arma 
în mină. Nu, spune Clarendon, Austria nu a putut porni îm
potriva Rusiei deoarece expediţia din Crimeea nu a avut 
rezultatele scontate. In sfîrşit, lordul Ellenborough declară : 
expediţia din Crimeea a fost întreprinsă împotriva voinţei 
Austriei, silind-o pe aceasta să renunţe la un război împotriva 
Rusiei. Aceste contradicţii, oricum ar fi ele interpretate, do
vedesc, în orice caz, că nu numai politica Austriei se carac
terizează prin duplicitate. 

Scris de K. Marx la 15 august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung" 
nr. 383 din 18 august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Războiul anglo-francez împotriva Rusiei 201 

I 

Londra, 17 august. Războiul anglo-francez împotriva Ru
siei va fi înscris în mod indiscutabhl în istoria militară ca un 
„război de neînţeles" . Discursuri grandilocvente alături de o 
activitate neînsemnată ; pregătiri gigantice şi rezultate jal
nice ; o prudenţă învecinată cu nehotărîrea, alternînd cu un 
curaj temerar, izv'rît dintr-o titală ignranţă ; neobişnuita 
mediocritate a generalilor alături de neobişnuita vitejie d 
trupelor ; înfrîngeri, parcă premeditate, alternînd cu victorii 
repurtate din greşeală ; amate care pier din cauza indolenţei 
şi sînt salvate printr-o întîmplare uimitoare - un întreg 
ghem de contradicţii şi inconsecvenţe. Şi toate acestea sînt 
la fel de caracteristice pentru ruşi cît şi pentru inamicii lor. 
Dacă englezii au nimicit o armată model din pricina proastei 
administraţii a funcţionarilor civili şi a incapacităţii ofiţerilor, 
dacă francezii s-au expus unor primejdii inutile şi au suferit 
pierderi uriaşe numai pentru că Ludovic Bonaparte a avut 
pretenţia să  conducă războiul stînd la Paris, ruşii au suferit 
pierderi asemănătoare din pricina proastei administraţii şi a 
ordinelor stupide, dar categorice venite de .ia Petersburg. Ta
lentul militar de care ţarul Nicolaie a dat dovadă în timpul 
războiului turc din 1 828-1829 a fost în mod sistematic „trecut 
sub tăcere a chiar şi de cei mai slugarnici apologeţi ai săi. 
Dacă ruşii îl au pe Totleben, care, în treacăt fie zis, nu este 
rus, pe de altă parte ei îl au pe Gorceakov şi alţii în ov, care 
prin incapacitatea lor nu sînt cu nimic mai prejos decît 
Saint-Arnaud şi Raglan. 

S•ar păea că cel puţin aum, cînd ,atîtea minţi se pre
ocupă de laboiarea a ot felul de planuri poibile de atac şi 
apărare, cînd pe zi ce trece creşte efectivul trupelor şi stocul 
de materiale, trebuie să se nască o idee care să aducă victo
ria. Totuşi nimic de felrul .cesta nu 5la înîmplat. Războiul se 
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tărăgănează, iar continuarea lui nu face decît să favorizeze 
extinderea teatrului de acţiuni militare. Cu cît teatrele de 
acţiuni militare se extind mai mult, cu atît acţiunile care se 
desfăşoară pe fiecare din ele sînt mai puţine. In prezent avem 
6 teatre de icţiuni mi'litare : Marea Albă, Marea Baltică, Du
nărea, Crimeea, Caucazul şi Armenia. Dar relatarea tuturor 
faptelor petrecute pe această întindere nemărginită poate 
încăpea într-o singură coloană de ziar. 

Despre ceea ce se petrece în Marea Albă anglo-francezii 
au prudenţa să nu pomenească, în general, nimic. Aici aliaţii 
pot urmări doar două scopuri militare : să împiedice navigaţia 
de cabotaj şi orice altă navigaţie comercială a ruşilor în 
aceste ape şi să ia Arhanghelskul, dacă condiţiile vor fi priel
nice. Prima misiune ei au încercat s-o ducă la îndeplinire, 
dar numai parţial. Ca şi în trecut, escadrele aliate au apărut 
şi în acest an prea tîrziu şi s-au înapoiat prea devreme. Cît 
priveşte ·cea de-a doua misiune - luarea Arhanghelsk.ui -. 
ei nici măcar n-au încercat s-o ducă la îndeplinire. In loc să 
încerce îndeplinirea acestei misiuni fundamentale, escadra 
aliaţilor, care bloca litoralul, a atacat în mod dezorganizat 
satele ruse şi lapone şi a distrus puţinul avut al unor sărmani 
p escari. Corespondenţii englezi justifică aceste acţiuni ruşi
noase prin ciuda şi iritarea de care a fost cuprinsă escadrd 
văzînd că nu este în stare să întreprindă nimic serios I Nu 
există însă nici o justificare I 

Pe Dunăre nu se întîmplă nimic. Gurile acestui fluviu nu 
sînt curăţate nici măcar de piraţi, din care cauză ei fac ca 
navigaţia în aceste locuri să fie nesigură. Austria deţine aici 
cheia porţilor spre Rusia şi, după cît se pare, este hotărîtă să 
nu scape din mînă această cheie. 

In Caucaz domneşte o acalmie totală. Cumpliţ. ceichezi, 
ca toţi muntenii sălbatici şi independenţi, par să fie întru 
totul mulţumiţi de retragerea coloanelor ruse de infanterie 
din văile lor şi nu manifestă nici o dorinţă de a coborî la şes 
decît pentru a jefui. Ei ştiu să lupte numai pe propriul lor 
pămînt, şi, în afară de aceasta, perspectiva alipirii la Turcia 
se pare că nu-i încîntă de loc. 

In Asia, Turcia se prezintă aşa cum este în realitate : ar
mata ei din Asia reflectă perfect starea de descompunere a 
întregului imperiu. S-a dovedit că e nevoie să cheme în ajutor 
pe ghiaurul fnc ; dar franii * n-au putut face aici nimic în 

* - denumirea curentă în Orientul apropiat pentru locuitorii Euro
pei occidentale. - Nota trad. 

36 



534 Karl Marx şi Friedrich Engels 

afară de fortificaţii de campanie. Toate încercările lor de a 
impune trupelor metode civilizate de ducere a războiului 
n-au avut nici un rezultat. Ruşii au asediat Karsul şi se pare 
că sînt gata să-l ia cu asalt potrivit unui plan bine stabilit. 
Cu greu se va găsi vreo posibilitate de a veni în ajutorul 
oraşului, în afară de 1cazu1 că Omerpaşa va debarca �a Batumi 
cu o armată de 20 OOO de oameni şi îi va lovi pe ruşi în flanc. 
Este cu totul de neînţeles şi de loc măgulitor pentru ruşi 
faptul că ei, dispunînd de o armată de 20 000-30 OOO de sol
daţi destoinici, au acţionat atît de încet şi cu atîta nehotărîre 
împotriva unui duşman atît de puţin disciplinat. Oricîte suc
cese ar avea ruşii pe acest teatru de acţiuni militare, maxi
mum ce ar putea obţine ar fi luarea Karsului şi a Erzerumului, 
căci posibilitatea unei campanii împotriva Constantinopolului 
prin Asia Mică este absolut exclusă. De aceea războiul din 
Asia are deocamdată o importanţă mai mult locală, şi, de
oarece de la distanţă şi cu hărţi defectuoase cu greu se poate 
face o apreciere justă a situaţiei tactice şi strategice, nu vom 
aborda în mod amănunţit această temă. Rămîn două teatre 
principale de acţiuni militare : Crimeea şi Marea Baltică. 

II 

Londra, 1 8  august. In Crimeea, asediul înaintează cu o 
incetineală de melc. In tot cursul lunii iulie, francezii şi 
englezii au fost ocupaţi să facă noi lucrări de asediu tot mai 
aiproape de Redan şi Malahov, şi, deşi am auzit tot timpul că 
au ajuns „în imediata apropiereu a fortificaţiilor ruse, aflăm 
acum ·că la 4 august capu1 tranşeei se află la o distanţă de 
1 15 m, ba, poate, chiar mai mare de şanţul principal al 
ruşilor. Fireşte, e bine cel puţin că aprigul Pellissier a fost 
nevoit să admită că „sistemul său de asalturi " a suferit un eşec 
şi că numai nişte lucrări de asediu făcute potrivit unui plan 
pot deschide m armatelor sale. Cu toate acestea, este 
un mod extrem de original de ducere a războiului ca 200 OOO 
de oameni să fie lăsaţi cu nepăsare să zacă în corturile lor şi 
să moară de holeră şi friguri aşteptînd ca tranşeele să fie 
terminate. Dacă, după cum afirmă presa pariziană, Cernaia 
nu poate fi forţată, dat fiind caracterul inaccesibil al poziţiilor 
ruse de pe celălalt mal al rîului, o expediţie pe mare spre 
Eupatoria şi încercarea de a-i sili din această parte pe ruşi 
să i asă în cîmp deschis pentru a cunoaşte forţa lor reală şi 
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mijloacele auxiliare de care dispun ar putea avea unele re
zultate pozitive. In actuala stare de lucruri, trupele turce, 
sarde şi jumătate din cele franceze şi engleze sînt reduse la 
rolul unor simpli spectatori. O mare parte din aceste trupe 
ar putea fi folosite pentru diferite diversiuni. Dar singurele 
diversiuni de care auzim sînt cele de la circul „Astley" şi de 
pe scenele teatrelor „Surray şi Cremorne Gardens" ,  unde, în 
fiecare seară, în aplauzele furtunoase ale patrioţilor cock
ney *, ruşii suferă înfrîngeri teribile. 

In prezent ruşii, probabil, au şi primit toate întăririle, aşa 
că în curînd trupele lor vor ajunge să aibă efectivul maxim. 
Englezii vor mai trimite cîteva regimente, francezii au trimis 
10 000-15 OOO de oameni şi urmează să trimită încă şi mai 
mulţi ; în total, aliaţii vor primi în Crimeea întăriri proaspete 
în număr de 50 000-60 OOO de oameni. In plus, guvernul 
francez a înregistrat sau a achiziţionat un mare număr de 
vase fluviale (numărul lor variind, după diferite versiuni, 
între 50 şi 60) , care se presupune că vor fi folosite pentru o 
expediţie în Marea Neagră. Rămîne de văzut dacă ele sînt 
destinate pentru Marea de Azov sau pentru intrarea pe Nipru 
şi Bug, unde obiectivele de atac ar fi Oceakov, Kinbum, 
Herson şi Nikolaev. Am arătat dej a că pe la mijlocul lunii 
august se va ajunge la ciocniri sîngeroase, întrucît atunci 
ruşii, primind întăriri, vor avea din nou iniţiativa **. Şi 
într-adevăr ruşii, sub comanda generalului Liprandi, au atacat 
trupele franeze şi sarde de 1la Cemaia, dar au fost respinşi, 
suferind pierderi mari. Pierderile aliaţilor nu au fost arătate, 
ceea ce înseamnă că sînt foarte mari. Pentru a comenta mai 
amănunţit acest fapt nu sînt suficiente ştirile telegrafice. 

In Marea Baltică, în sfîrşit, s-a dat 1 10  lovitură serioasă" : 
„A great blow has been struck" . Vezi presa engleză : Bom
bardarea Sveaborgllui I Distrugerea Sveaborgului I Atît forti
ficaţiile de pămînt cît şi celelalte sînt o ruină I Sveaborgul a 
încetat efectiv s ă  mai existe I Victoria strălucită a aliaţilor I 
Flota e cuprinsă de un entuziasm de nedescris I Şi acum să 
vedem care e realitatea. Flotele aliaţilor, compuse din 6 vase 
de linie, 4 sau 5 fregate mari (blockships) şi aproximativ 
30 de canoniere şi vase prevăzute cu mortiere s-au îndreptat 
la 7 august de la Revel spre Sveaborg. La 8 august ele jşi-au 

* - londonezul de rînd. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 402-403. - Nota red. 

36* 



536 Karl Marx şi Friedrich Engels 

ocupat poziţiile. Vasele cu pescaj mic au trecut peste bancu
rile de nisip şi stîncile de la vest de fortăreaţă, pe unde va
sele mari nu pot trece, şi se pare că s-au oprit la o distanţă 
mi mare de o bătaie de tun de isulele pe oare se .ă Svea
borgul. Vasele mari au rămas în larg şi, după cit putem apre
cia noi, în afara razei de acţiune a tunurilor fortăreţei. Atunci 
canonierele şi vasele cu mortiere au deschis focul. Se pare 
că nu s-a recurs la trageri prin ochire directă, ci doar la un 
bombardament în care s-a folosit unghiul maxim de tragere 
verticală permis de tunuri. Bombardamentul a durat 45 de 
ore. Au fost pricinuite unele pagube, care nu pot fi însă eva
luate din lipsă de date amănunţite din ambele părţi. Arsenalul 
şi diferite pulberării (se pare că neînsemnate) au fost dis
truse. „Oraşul" Sveaborg (după cite ştim, compus din citeva 
case locuite de oameni care fac serviciul în flotă sau la 
fortificaţii) a fost prefăcut în cenuşă. Distrugerile pricinuite 
propriu-zis fortificaţiilor se pare că sînt neînsemnate, de
oarece flota, după cum declară cei doi amirali, nu are nici 
un mort şi nici un fel de pierderi de material, ci doar ciţivd 
răniţi. Aceasta este cea mai bună do'adă că escadrele au 
rămas la o distanţă care le ferea de orice primejdie şi care 
le permitea să bombardeze, dar fără să poată folosi tragerea 
prin ochire directă, singura în stare să distrugă fortificaţiile. 
Dundas, a cărui depeşă este mult mai decentă şi rezervată 
decit cea a amiralului francez (cel puţin, judecind după textul 
apărut în „Moniteur", probabil, înfrumuseţat la Paris) , recu
noaşte că din cele 7 insule pe care este aşezat Sveaborgul au 
avut de suferit numai 3, situate 1a vest de principala intrare 
în golful Helsingfors. După cit se pare, nici nu s-a încercat 
un atac împotriva intrării principale. Vasele mari au jucat 
rolul unor simpli spectatori, iar la o debarcare a trupelor în 
scopul cuceririi şi distrugerii fortificaţiilor - acţiune hotărî
toare într-un asemenea atac - nu s-a gîndit nimeni. De 
aceea au fost distruse numai provizii şi depozite, adică lucruri 
uşor recuperabile. Dacă ruşii nu vor precupeţi timpul şi mij
loacele, în 3 săptămîni situaţia la Sveaborg va fi tot atît de 
bună ca şi înainte. Din punct de vedere militar, Sveaborgul 
n-a avut de loc de suferit ; toată povestea se reduce la o 
operaţie ale cărei rezultate materiale abia dacă justifică 
cheltuielile făcute şi care a fost întreprinsă în p arte pentru 
că flota aliaţilor din Marea Baltică trebuia să facă ceva 
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înainte de a se întoarce acasă, în parte pentru că Palmerston 
voia să încheie sesiunea parlamentară cu un foc de artificii. 
Din p ăcate, pentru scopul acesta, evenimentul a întîrziat cu 
24 de ore. Iată la ce se reduce glorioasa distrugere a Svea
borgului de către flota aliaţilor. Vom reveni asupra acestui 
subiect de îndată ce vom primi ştiri amănunţite. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 17 şi 18 august 1855 

Publicat ca articol de fond în 
„Neue Oder-Zeitung• nr. 385 şi 387 
din 20 şi 21 august 1855 şi în 
ziarul „New York Daily Tribune• 
r. 4 483 din 1 septembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Neue Oder-Zeitung•, 
confruntat cu textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune• 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Despre evenimentele de pe teatrul 
de acţiuni militare 

Londra, 22 august. Rapoartele amiralilor Penaud şi Dundas 
confirmă aprecierea noastră cu privire la „glorioasa distru
gere a Sveaborgului, acest Gibraltar al Nordului u (cum îl 
numeşte „Times") .  Şi chiar într-un ziar londonez citim astăzi 
următoarele : 

„Despre caracterul marelui bombardament asupra Sveaborgului nu 
se poate spune decît că, dată fiind amploarea incendiului, de bună seamă 
că inamicul a suferit pierderi considerabile. Totuşi avem impresia că nu 
am cîştigat mare lucru. Succesul repurtat n-a fost nici strălucit şi nici 
durabil. In Marea Baltică situaţia nu s-a schimbat cu nimic-. 

Ce-i drept, „Times" ,  care în timpul şederii în Franţa a 
reginei Angliei are nevoie de un cer senin şi de veşti bune 
şi care de cîteva zile zugrăveşte totul doar în couleur de 
rose * şi simulează accese de optimism, nu vrea să renunţe 
de loc la iluzia că „oraşulu Sveaborg a fost distrus. 

In ceea ce priveşte bătălia de pe Cernaia, pentru a face 
o apreciere asupra ei, este nevoie de ştiri mai amănunţite. 
Toată problema este de a şti dacă lupta s-a dat pentru vadu
rile pe unde putea fi trecută Cernaia şi în ce măsură adîn
cimea rîului a constituit o piedică reală. Dacă această bătălie 
a avut loc fără ca în faţa frontului francezilor să fi existat 
o asemenea piedică, atunci ea îi pune pe ruşi într-o lumină 
foarte proastă. Şi, dimpotrivă, dacă era vorba de cucerirea 
defileurilor, care nu puteau fi ocolite, atunci marile pierderi 
suferite de ruşi se explică întru totul, şi bătălia poate fi 
socotită onorabilă pentru ambele părţi. Totuşi un lucru nu 
este clar, şi anume : de ce, la rîndul lor, ruşii nu au încercat 
să ocolească prin valea Baidarului. Cert este însă că, dacă 
aliaţii nu vor pleca de bunăvoie, ruşii, cum au dovedit-o 

• - culori trandafirii. - Nota trad. 
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acum, nu vor fi în stare să-i scoată de pe platou şi de pe 
aliniamentul rîului Cernaia. Astfel reîncepe vechea poveste. 

Ne putem aştepta de la o zi la alta la un asalt asupra 
gorganului Malahov. Dacă asaltul nu va reuşi, aliaţii se vor 
pomeni într-o situaţie grea. Dacă va reuşi, ceea ce ar fi po
sibil, deşi ar implica pierderi uriaşe, aceasta încă nu va 
însemna că ruşii vor pierde Cartierul de sud, în afară de 
cazul că vor fi nevoiţi să-l evacueze din lipsă de alimente. 
ln orice caz, aliaţii ar avea perspectiva să-i alunge de acolo 
pe ruşi înainte de venirea iernii. Ştirile cu privire la starea 
sănătăţii soldaţilor englezi din Crimeea sînt contradictorii. 
După unul din rapoarte, în fiecare lună 1 OOO de soldaţi 
englezi din tranşee devin inapţi pentru luptă. Cert este că 
numai din regimentul 1 0  husari, cu un efectiv de 676 de 
oameni, 161  sînt bolnavi. Intr-una din scrisorile sale către 
contele Shaftesbury, doctorul Sutherland, şeful comisiei sani
tare trimise de guvern în Crimeea, comunică printre altele : 

„Situaţia săptămînală la 7 iulie : efectivul armatei engleze - 41 593 
de oameni ; numărul total al cazurilor mortale - 150, morţi de holeră 
- 7 1 ,  de friguri - 17, de diaree - 19, de dizenterie - 2. Situaţia săp
tămînală la 14 iulie : efectivul armatei - 42 513 oameni ; numărul total 
al cazurilor mortale - 123, morţi de holeră - 55, de friguri - 18, de 
diaree - 10, de dizenterie - 5. Din pricina rănilor au murit în prima 
săptămînă - 44, în cea de-a doua - 30, în total 74•. 

Astfel, în primele două săptămîni ale lunii iulie, raportul 
dintre cazurile de deces survenite din cauza bolilor şi cazu
rile de deces survenite în urma rănilor este de 4 : 1 .  Doctorul 
Sutherland iace următoarea comparaţie între starea sănă
tăţii soldaţilor în iarna trecută şi în vara aceasta : 

„In timpul iernii, mortalitatea are un caracter cu totul diferit decît 
în timpul verii. Acum aproape că nu mai există nici una din cauzele 
de astă-iarnă : hrana proastă, lipsa de somn, extenuarea, lipsa de îmbră· 
căminte şi de adăpost, lipsa oricărei posibilităţi de a lupta împotriva 
factorilor care au provocat scorbutul aproape în întreaga armată. Atunci 
toate cazurile de boală erau de natură scorbutică, ceea ce explică îngro
zitoarea mortalitate înregistrată în spitalele din Skutari ; ea poate i 
comparată numai cu mortalitatea din timpul foametei din Irlanda" (1 847) ; 
„acum însă bîntuie frigurile şi holera, a căror virulenţă a fost, fără în
doială, atenuată în tabăra noastră datorită grijii deosebite faţă de soldaţi•. 

Fără doar şi poate că în prezent starea sănătăţii armatei 
asediate este mai proastă decît a armatei asediatoare. Doc
torul Sutherland nu poate avea totuşi pretenţia să se dea 
crezare spuselor sale, deoarece, după cum o dovedeşte un 
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caz recent, în tabăra engleză critica este pedepsită. Acum 
vreo 6 săptămîni, „Times"  a publicat o scrisoare anonimă în 
care era dezvăluită atitudinea condamnabilă faţă de cei ră
niţi în măcelul din 18 iunie. Departamentul de război a cerut 
ziarului „Times" să-i comunice numele corespondentului. 
Ziarul a refuzat să facă acest lucru, afară doar dacă d-l Fre
derick Peel va promite solemn că corespondentul nu va avea 
nimic de suferit de pe urma celor dezvăluite. Peel nu a 
admis această condiţie şi a înfierat în parlament refuzul lui 
„Times" .  ln acest timp, d-l Bakewell (chirurg-asistent) , auto
rul scrisorii menţionate, fiind bolnav, se afla în concediu l a  
Skutari. Aceasta s e  întîmpla p e  l a  mijlocul lunii iulie. Auto
rităţile din tabără, printr-un mijloc sau altul, au descoperit 
că el este autorul scrisorii. Fără ştirea lui Bakewell şi în 
timpul absenţei sale a fost constituită, din personalul medical 
superior, compus în cea mai mare parte tocmai din persoa
nele compromise în scrisoarea lui Bakewell, o comisie de 
anchetă, care l-a găsit vinovat, fără a-i da posibilitatea nici 
să se apere şi nici să aducă dovezi în sprijinul celor susţinute 
de el. La 3 august, într-un ordin de zi pe armată, s-a adus l a  
cunoştinţă destituirea lui Bakewell. Cazul relatat ne edifică 
în ce măsură sînt demne de încredere rapoartele engleze 
oficiale şi semioficiale cu privire la starea sănătăţii soldaţi
lor, felul cum sînt îngrijiţi răniţii etc. 

Scris de K. Marx Ia 22 august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 395 din 25 august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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O scrisoare a li Napier 

Londra, 24 august. Sir Charles Napier publică în ziarele 
de astăzi o scrisoare 265 în care este confirmată în fond pă
rerea noastră în legătură u bombardarea Sveaborgului. 
Dm următoarele extrase din această scrisoare : 

„Din ceea ce am scris eu insumi, precum şi din raportul amiralului 
Dundas reiese că, dacă planul meu ar fi fost urmat intocmai, Sveaborgul 
ar fi fost de mult distrus. S-a stabilit că aliaţii au avut in total 43 de ca
noniere şi vase cu mortiere şi că multe vase cu mortiere au fost avariate. 
De fapt ei ar fi trebuit să aibă cel puţin 1 00. lntr-o scrisoare adresată 
mie• (184) , „sir James Graham aprecia că este nevoie de 200 asemenea 
vase. Dacă in realitate ar fi existat atitea vase, bombardamentul ar fi 
putut fi continuat, schimbind oamenii, aşa cum se face in tranşee. Mor
tierele ar fi avut timp să se răcească, şi bombardamentul n-ar fi incetat 
pină n-ar mai fi rămas piatră pe piatră şi  nu s-ar fi realizat o breşă prin 
care să p ătrundă vasele de linie, cu ajutorul cărora lucrurile să fie duse 
pină la capăt. Se pare totuşi că amiralitatea nu s-a gindit că vasele cu 
mortiere nu pot sta la infinit pe loc, deşi din rnpoartele asupra situaţiei 
de la Sevastopol ar fi trebuit să înveţe cite ceva. Astfel o operaţie care 
părea concepută cu mult discenămint nu s-a soldat decit cu un succes 
parţial, şi amiralul Dundas recunoaşte in raportul său că fortificaţiile 
maritime ruse aproape că n-au avut de suferit. Dacă amiralul Dundas ar 
fi dispus de mai multe mijloace, el ar fi putut continua bombardamentul 
atita timp cit vremea se menţinea frumoasă, iar escadrele, in loc să se 
întoarcă la Nargen, ar fi putut ancora la Sveaborg. 

ln primul an de război, toate acestea au mai putut fi trecute cu ve
derea amiralităţii, dată fiind lipsa de mijloace, in al doilea an însă - in 
nici un caz. ln loc de canoniere şi vase cu mortiere, amiralitatea a con
struit baterii plutitoare de metal care abia se ţineau pe apă şi, chiar 
dacă ar fi putut p[uti, ar fi devenit inutile, deoarece la o distanţă de 
400 de iazi de Sveaborg ar fi fost ai mult ca sigur distuse, iar la o 
distanţă de peste 400 de iarzi n-ar fi putut provoca nici un fel de pagube. 

Primul experiment de folosire a metalului a costat ţara 1 OOO OOO, şi 
unde este acest milion 1 Cel de-al doilea experiment a costat nu mai 
puţin de o jumătate de milion, dar bateriile plutitoare de metal nu au 
părăsit încă porturile noastre şi, probabil, nu le vor părăsi niciodată. La 
acest rezultat se ajunge cind la conducere se află oameni incapabili. Mi
niştrii an fost nevoiţi să reorganizeze departamentul de război. Cind se 
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vor gîndi oare la o reorganizare a amiralităţii ? Atîta timp cit nu fac 
acest lucru, banii poporului sînt aruncaţi în vînt. Se pare că amiralitatea 
nu cunoaşte efectul unui bombardament, deşi cu mai bine de un an în urmă 
i-am prezis ce se va întîmpla ; şi dacă amiralii ar fi citit istoria, ar fi 
ştiut că Martinica, unde existau tot atît de puţine cazemate pentru în
treaga garnizoană ca şi la Sveaborg, a fost luată cu aj utorul vaselor cu 
mortiere. Amiralul Dundas afirmă că în planul său nu figura nici o în
cercare de atac general al vaselor de linie asupra fortificaţiilor de apărare 
şi că operaţiile sale s-au limitat, prin urmare, la distrugerea fortăreţii şi 
a arsenalelor în măsura în care acest lucru era posibil cu aj utorul mor
tierelor. 

Dacă amiralul Dundas ar fi dispus de mijloace suficiente, el ar fi pre
văzut în planul său un atac împotriva fortificaţiilor de apărare şi şi-ar fi 
concentrat întreaga flotă pentru a fi gata în orice moment să profite de 
spaima şi zăpăceala provocată de canoniere şi vasele cu mortiere. Chiar 
şi numai dogoarea incendiilor provocate ar fi împiedicat garnizoana să 
folosească tunurile, iar flota s-ar fi putut apropia de Sveaborg şi ar i 
ras de pe faţa pămîntului lucrările de fortificaţii, insulele etc. ; în loc de 
aceasta au fost distruse numai clădiri de lemn şi arsenale, misiunea prin
cipală fiind din nou amînată pentru anul viitor". 

Napier îşi încheie scrisoarea cu următoarele cuvinte : 

„Sir James Graham a fost unul dintre miniştr.ii care au trimis armata 
britanică tîrziu, în septembrie, la Sevastopol, fără mijloace de transport, 
fără hrană, fără corturi, îmbrăcăminte şi spitale, pentru a petrece o iană 
îngrozitoare şi a pieri acolo. Este acelaşi ministru care a insistat să por
nesc cu o flotă engleză la sfîrşitul lunii octombrie pentru a o lăsa s ă  
piară sub stîncile Sveaborgului. E l  a reuşit să găsească doi ofiţeri d e  
marină care, spre ruşinea lor, a u  semnat o scrisoare inj urioasă adresată 
mie de Graham ; aceşti indivizi se mai află şi azi în rîndurile amiralităţii. 
Iată metodele de conducere a marinei acestei ţări. Cele două veri de 
operaţii desfăşurate în Marea Baltică vor servi amiralităţii noastre drept 
lecţie. Amiralitatea este în posesiunea planurilor mele de atac asupra 
Kronstadtului şi, probabil, şi a p lanurilor amiralului Dundas. De aceea 
se prea poate ca sir James Graham şi cei doi complici ai săi să por
nească ei înşişi la drum vara viitoare pentru înfăptuirea acestor planuri". 

Scris de K. Marx la 24 august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 397 din 27 august 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 



543 

Karl Marx 

Astria şi războiul 

Pe altă pagină publicăm relatările unui ofiţer austriac în 
legătură cu călătoria făcută recet de împăratul Franţ Iosif 
pentru a inspecta armata din Galiţia. Evenimentele descrise 
de autor în legătură cu această călătorie şi observaţiile lui 
cn privire la dislocarea trupelor imperiale confirmă părerea 
noastră exprimată cu alt prilej că, făcînd anul trecut pre
gătiri de război, Austria n-a jucat de loc teatru pentru a 
induce în eroare puterile apusene. Fără îndoială că ea n-a 
putut face asemenea sacrificii numai pentru a arunca praf 
în ochii lumii 266• 

Adevărul este că numai nevoia extremă a împins Austria 
să se înarmeze împotriva Rusiei ; şi atîta timp cit s-au putut 
tărăgăna lucrurile, ea s-a cramponat pînă şi de cea mai slabă 
perspectivă de menţinere a păcii, cu care o momea diplomaţia 
rusă. In cele din urmă însă Austria şi-a pierdut răbdarea, şi 
Petersburgul a aflat cu o uimire învecinată cu spaima că 
trupele austriece sînt concentrate la graniţa Galiţiei. Aceasta 
s-a întîmplat într-un moment cînd ruşii nici măcar nu între
vedeau posibilitatea unor asemenea măsuri militare din 
partea Austriei şi cînd era absolut exclusă concentrarea tot 
atît de rapidă a unei armate cu un efectiv corespunzător la 
graniţa Galiţiei. De aceea a trebuit să se recurgă din nou la 
arta diplomaţiei. Cum şi cu ce rezultat s-a făcut aceasta nu 
este nevoie să repetăm. Uriaşa armată austriacă, concentrată 
nu de mult la graniţa Galiţiei, a fost brusc desfiinţată 267, şi 
tmerile Rusiei în 1cea ce priveşe acest sector s-au risipit 
în parte. Spunem în parte, deoarece concentrarea armatei 
austriece a fost însoţită de două împrejurări importante, care 
n-au dispărut o dată cu desfiinţarea ei. Este vorba de forti
ficaţiile şi căile ferate construite, reparate sau prelungite în 
timpul staţionării armatei în Galiţia. 
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In timp ce în toate celelalte părţi ale imperiului guvernul 
încredinţa, de regulă, construirea de căi ferate unor între
prinzători particulari, iar calea ferată spre apus, care trebuia 
să lege Viena de Minchen, era în general neglijată în mod 
izbitor, baronul Hess, comandantul suprem al trupelor din 
Galiţia, folosea mii de soldaţi pentru construirea unei linii 
ferate care, oricît de mare ar fi fost importanţa ei strategică, 
are, cel puţin acum, o valoare foarte îndoielnică din punct 
de vedere comercial. In alte condiţii, proiectul de construire 
a acestei linii ar fi zăcut, probabil, încă vreo 30 de ani în 
sertarele inginerilor societăţilor particulare. Rusiei nu-i con
vine de loc construirea acestor căi ferate, cu ajutorul cărora 
Austria poate concentra acum din nou armata abia desfiin
ţată într-un interval de timp de 5 ori mai scurt decît îi tre
buie Rusiei pentru concentrarea unei armate similare. 
Oricine îşi va da osteneala să cerceteze datele statistice 
referitoare la transportul feroviar al Austriei şi va compara 
ceea ce s-a făcut în răsărit în scopuri pur politice, cu minimul 
de atenţie acordat intereselor comerciale î n  apus, se va îndoi, 
desigur, că aceste căi ferate din Galiţia au fost construite cu 
atîta grabă numai pentru a induce lumea în eroare. Este 
absolut evident că pentru atingerea acestui scop ar fi fost 
mult mai indicată terminarea rapidă a construirii căilor ferate 
n apus, ce [eagă Austria de Ba1ria. 

Părerea noastră este confirmată în şi mai mare măsură 
de recentele perfecţionări ale vechilor fortificaţii şi de con
struirea altora nd 1n provinciile din răsritul AStriei. Dacă 
construirea de căi ferate poate fi explicată nu numai prin 
considerente strategice, construirea şi perfecţionarea unui 
sistem de fortificaţii şi cheltuielile neproductive reclamate de 
aceste lucrări pot fi explicate doar prin scopurile cărora le 
servesc în mod nemijlocit. Cele spuse de noi în legătură cu 
raportul dintre extinderea construirii de căi ferate în răsăritul 
şi apusul Austriei se aplică în şi mai mare măsură la 
construirea de fortificaţii. Din cele 36 de fortăreţe ale Impe
riului austriac, 7 fac parte direct şi 9 indirect din linia de 
apărare din răsărit, iar celei mai mari părţi dintre ele, ca, 
de pildă, Cracovia, Przemysl şi Zalescic, li s-au adus abia de 
curînd îmbunătăţirile necesare. Primele două împreun. cu 
Lembergul, care din cauza poziţiei lui nu poate fi transformat 
într-o fortăreaţă puternică, domină drumul care duce spre 
Varşovia ; Zalescic este aşezat la extremitatea de răsărit a 
Galiţiei, în faţa importantei fortăreţe ruse Hotin. Cracovia ·a 
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fost transformată într-o fortăreaţă de prim-rang, şi toate for
tificaţiile ei, ca şi celelalte fortificaţii din Galiţia, sînt complet 
pregătite pentru război. Cîndva în armata austriacă exista 
obiceiul de a se încredinţa comanda fortăreţelor unor gene
rali bătrîni, ramoliţi, aceasta fiind considerată un fel de 
retragere onorabilă, iar serviciul în asemenea fortăreţe era 
socotit un fel de exil pentru ofiţerii căzuţi în dizgraţie la 
curte. Dar acum comanda fortăreţelor din est şi nord-est a 
fost încredinţată pretutindeni unor oameni realmente ca
pabili, unor generali merituoşi şi unor eminenţi ofiţeri de 
stat-major. Cracovia se află sub comanda generalului Walter, 
Przemysl - a generalului-maior Ebner, Zalescic - a gene
ralului-maior Glaser, Karlsburg *, în Transilvania, se află sub 
comanda generalului Sedlmayer, iar Olmiltz, pe flancul de 
nord-vest, sub comanda generalului von Băhm. In schimb, 
în apus situaţia se prezintă cu totul altfel ; acolo oamenii şi 
lucrările nu sînt decît nişte ruine, a căror stare de descom
punere n-o opreşte nimeni. Dar cum s-ar mai schimba acest 
tablou dacă puterile occidentale ar putea pune la îndoială, 
fie măcar în vorbe, sinceritatea politicii Austriei I Cum s-ar 
mai repezi autorităţile austriece să restaureze Linzul cu cele 
40 de turnuri maximiliene, Linzul care acum nici nu este 
considerat fortăreaţă, şi Salzburgul, pe vremuri o fortăreaţă 
de prim-rang I Dar ce vedem în schimb ? O inactivitate 
totală şi nici un fel de pregătiri de război. Chiar şi soldaţii 
care se întorc din răsărit, unde sperau să cucerească laurii 
victoriei, pe măsură ce se apropie de graniţa bavareză, îşi 
pierd spiritul războinic. 

Acestea fiind fapte care vorbesc de la sine, nu rămî.e 
de lămurit decît o singură problemă, şi anume : din a cui 
vină a ajuns pllitioa Ausriei înr-un. impas şi ţa1a împo
vărată de o uriaşă datorie naţională suplimentară, fără să 
aibă vreun avantaj direct nici ea şi nici aşa-zişii ei aliaţi ? 
Ştim că la Viena este răspîndită părerea, împărtăşită de toţi 
în Germania, că Austria ar fi renunţat să participe la război, 
temîndu-se să nu-şi facă din Prusia un al doilea inamic şi 
ştiind că un război întreprins fără ajutorul Germaniei n-ar 
oferi nici o garanţie că ar lua repede sfîrşit, aşa cum o cere 
situaţia specială a imperiului. Noi susţinem totuşi categoric 
un punct de vedere opus. Considerăm că, dacă Austria ar fi 
atacat cu îndrăzneală armata rusă, Prusia şi restul Germaniei 

* Karlsburg - denumirea germană a oraşului romînesc Alba Iulia. -
Nota trad. 
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ar fi fost nevoite s-o urmeze, chiar dacă ar fi făcut-o cu greu 
şi fără entuziasm. 

Cine trebuie deci socotit răspunzător de actuala politică 
a Austriei ? Anglia, condusă de faimosul ipocrit, flecar şi 
lăudăros, lordul Palmerston. Pentru a dovedi justeţea acestei 
afirmaţii, trebuie să părăsim tabăra militară şi să pătrundem 
în labirintul diplomaţiei. La 23 iulie, d-l Disraeli l-a întrebat 
pe lordul John Russell pe ce îşi întemeiază declaraţia sa că 
„una din p rincipalele cauze ale expediţiei din Crimeea a fost 
refuzul Austriei de a trece Prutul " .  Lordul John nu şi-a putut 
aminti, mai exact a spus că „declaraţia sa se întemeiază pe 
o amintire cu caracter general " .  Atunci d-l Disraeli a pus 
aceeaşi întrebare lordului Palmerston, care 

„nu a vrut să răspundă la o întrebare de felul acesta, care se referă 
la anumite momente rupte dintr-un lung şir de tratative duse de guvernul 
maiestăţii-sale cu guvenul unui monarh care într-o anumită măsură este 
aliatul maiestăţii-sale. ln ceea ce-l priveşte, nu poate spune decît că a 
considerat întotdeauna Crimeea drept locul unde dominaţia Rusiei pe 
Marea Neagră poate primi cea mai eficace lovitură ; şi chiar dacă n-ar 
exista alte cauze, acest considerent ar fi, după părerea lui, absolut sufi
cient pentru a justifica expediţia•. „Eu consider - a declarat el - că 
eipediţia din Crimeea este cel mai nimerit pas care se putea face•. 

Astfel am aflat de la lordul Palmerston că ideea campa
niei din Crimeea nu aparţine Austriei, nici lui Bonaparte, ci 
lui însuşi. La 26 iunie lordul Lyndhurst, atacînd violent 
Austria, a declarat că 

„la începutul lunii iunie Austria a hotărît să ceară Rusiei să evacueze 
Principatele dunărene. Această cerere a fost formulată în termeni foarte 
drastici cuprinzînd o aluzie vagă că, dacă cererea nu va fi satisfăcută, 
Austria va recurge la forţa armelor•. 

După unele observaţii cu caracter istoric, nobilul lord a 
continuat : 

„A atacat oare Austria atunci într-adevăr Rusia ? A încercat ea să 
trimită trupe în Principatele dunărene ? Nicidecum. Timp de cîteva săp
tămîni ea s-a abţinut de la orice acţiuni pînă în momentul cînd a fost 
ridicat asediul Silistrei, cînd amata rusă a început să se retragă şi însăşi 
Rusia a declarat că are intenţia să evacueze în curînd Principatele şi 
să-şi retragă trupele dincolo de Prut•. 

Prin urmare, lordul Lyndhurst reproşează Austriei că una 
spune şi alta face. După el a luat cuvîntul lordul Clarendon. 
Din discursul său putem deduce într-o oarecare măsură 
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cauzele care au transformat Austria din mai şi iunie în 
Austria din iulie şi august. El spune că 

„atunci cînd Austria şi-a asumat, rînd pe rînd, o serie de obligaţii 
faţă de Anglia şi Franţa şi a început să facă mari şi costisitoare pregă
tiri de război, cînd a propus apoi în mod insistent ca Franţa şi Anglia 
să trimită emisari militari la cartierul general al generalului Hess, fără 
îndoială că Austria intenţiona să intre în război şi conta pe el. Dar ea 
conta, de asemenea, pe faptul că, încă cu mult înainte de sosirea ano
timpului favorabil pentru începerea acţiunilor militare, armatele aliate 
vor obţine victorii decisive în Crimeea, că ele îşi vor face disponibile 
forţele şi vor putea întreprinde alte acţiuni în cooperare cu propriile ei 
trupe. Din păcate, aceasta nu s-a întîmplat, şi dacă, la cererea noastră, 
Austria ar i declarat război, după toate probabilităţile ea ar fi trebuit 
să-l ducă singură•. 

Prin urmare, explicaţia lordului John Russell este în 
directă contradicţie cu declaraţia lordului Clarendon. Potrivit 
afimaţiei fordului John, expediţia a fost rimisă în Crimeea, 
deoarece Austria a refuzat să treacă Prutul, adică să por
nească împotriva Rusiei. Iar lordul Clarendon spune că 
Austria nu a putut porni împotriva Rusiei din pricina expe
diţiei din Crimeea. 

Va fi de asemenea util să ne oprim şi asupra declaraţiei 
lordului Ellenborough, pe care nimeni n-a infirmat-o : 

„Inainte de a fi trimisă expediţia în Crimeea, Austria a propus să 
discute cu puterile aliate problema viitoarelor acţiuni militare. Totuşi, 
aliaţii, acţionînd potrivit unor hotărîri luate anterior, au trimis expe
diţia, şi atunci Austria a declarat imediat că ea nu poate lupta de una 
singură împotriva ruşilor şi că expediţia din Crimeea o sileşte să-şi 
schimbe modul de acţiune. Mai tîrziu, chiar la începutul lucrărilor Con
ferinţei de la Viena, cînd era deosebit de important ca Austria să acţio
neze împreună cu noi, în acel timp voi, încă preocupaţi exclusiv de 
gîndul cum să asiguraţi succesul acţiunilor voastre militare din Crimeea, 
aţi retras de pe teritoriul din imediata vecinătate a Austriei 50 OOO de 
soldaţi turci apţi de luptă, lipsind astfel Austria de singurul sprijin pe 
care putea conta în cazul unei campanii militare împotriva Rusiei. Din 
toate acestea, ca şi din declaraţiile contelui, reiese limpede, mylorzi, că 
nechibzuita noastră expediţie din Crimeea a paralizat politica Austriei, 
punînd-o într-o situaţie atît de dificilă, incit a fost nevoită să renunţe 
la o linie de conduită care să-i asigure onoarea, demnitatea şi interesele. 
Incă înainte de a i trimisă expediţia în Crimeea mi-am permis să atrag 
atenţia guvenului asupra consecinţelor inevitabile ale acestui pas. Am 
arătat guvernului ce influenţă va avea această expediţie asupra politicii 
Austriei•. 

Sfatul lordului Ellenborough n-a fost luat în seamă. 
Palmerston a trimis expediţia la Sevastopol exact în mo
mentul cînd devenise clar că ea va sili Austria să renunţe 
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la orice acţiuni militare împotriva Rusiei. S-ar zice că Pal
merston şi-a propus să dea ajutor celui mai înrăit duşman al 
Angliei, că a pus intenţionat Austria în situaţia echivocă pe 
care o are în Principatele dunărene, a dat-o pe mina diplo
maţiei ruse şi a împins-o spre prăpastia în care trebuie să se 
prăbuşească în cele din urmă. In acest caz, ca şi în multe 
alte cazuri din îndelungata sa carieră lipsită de glorie, 
Palmerston, fie că a vrut sau nu, a făcut în mod strălucit 
doar jocul Rusiei. 

Scris de K. Marx 
la sfîrşitul lunii august 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune· 
nr. 4 493 din 13 septembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Pedepsirea soldaţilor englezi 

Londra, 28 august. In armata britanică există o instituţie 
absolut suficientă pentru a caracteriza păturile sociale din 
care sînt recrutaţi soldaţii britanici. Ne referim la pedeapsa 
cu bătaia. Pedepsele corporale au fost desfiinţate şi în ar
mata franceză, şi în cea prusiană, şi în alte armate mai mici. 
Chiar şi în Austria, unde cei mai mulţi recruţi sînt semibar
bari, există intenţia vădită de a se desfiinţa pedepsele cor
porale ; astfel, de curînd a fost suprimată din regulamentul 
armatei austriece pedeapsa la stroi. In Anglia, dimpotrivă, 
„cat-o' -nine-tails" („pisica cu nouă cozi " ) , instrument de tor
tură asemănător cu cnutul rusesc, continuă să se aplice. Ori 
de cîte ori a fost ridicată în parlament problema unei reforme 
a legislaţiei militare, toţi generalii bătrîni, şi mai ales bătrî
nul Wellington, au apărat cu mult zel „cat" -ul. In ochii lor 
un soldat nebiciuit era ceva de neconceput. Pentru ei vitejia, 
disciplina şi invincibilitatea erau calităţi proprii numai sol
daţilor care aveau pe spinarea lor cicatricele a cel puţin 50 
de lovituri, la fel cum înainte vreme o.menii din suitele 
nobililor purtau pe scuturile lor blazonul. 

Unica reformă a fost limitarea numărului de lovituri la 50. 
Eficacitatea acestei reforme s-a văzut acum aproape o săptă
mînă la Aldershott, cînd un soldat şi-a dat duhul după ce a 
primit 30 de lovituri de bici. In cazul de mai sus s-a aplicat 
metoda preferată - de a muia „cat-o'-nine-tails " în urină. 
Aplicarea urinei pe carnea sfîrtecată şi sîngerîndă a celui 
biciuit este mijlocul cel mai sigur de a-l duce la nebunie. 
„Pisica cu nouă cozi " ,  în afară de faptul că este un instrument 
de tortură, lasă şi nişte cicatrice care nu dispar niciodată, 
stigmatizînd omul pe viaţă. Chiar şi în armata britanică 
aceasta înseamnă un stigmat pentru totdeauna. Soldatul bi
ciuit rămîne dezonorat în ochii camarazilor săi. Totuşi, potri-

�7 - Marx-Engcls - Opere voi. 1 1  
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vit regulamentului armatei britanice, pedeapsa aplicată solda
ţilor care se află în faţa inamicului se reduce aproape 
exclusiv la bătaie ; în felul acesta pedeapsa considerată de 
apărătorii ei drept singurul mijloc de menţinere a disciplinei 
în momentele hotărîtoare devine de fapt cel mai sigur mijloc 
de slăbire a disciplinei, întrucît îi demoralizează pe soldaţi, 
lezîndu-le le point d'honneur *. Aceasta explică două fapte 
ciudate : în primul rînd, marele număr de dezertori englezi la 
Sevastopol. In timpul iernii, cînd soldaţii britanici trebuiau să 
depună eforturi supraomeneşti pentru a face de planton în 
tranşee, cei care nu puteau rămîne treji 4860 de ore în şir 
erau biciuiţi. Inchipuiţi-vă I Să biciuieşti nişte eroi cum s-au 
dovedit a fi soldaţii britanici în tranşeele de la Sevastopol şi 
în bătălia de la Inkerman ! Dar paragrafele referitoare la dis
ciplină ale regulamentului militar sînt categorice. Cei mai 
buni soldaţi erau biciuiţi cînd îi dobora oboseala şi, dezo
noraţi, dezertau la ruşi. Nimic nu condamnă mai aspru siste
mul bătăii decît aceste fapte. In nici un alt război nu s-a în
tîmplat ca soldaţii vreunei naţiuni să dezerteze în număr atît 
de mare la ruşi. Ei ştiau că acolo vor fi trataţi mai rău decît 
în rîndurile propriei lor armate. Armatei britanice i-a revenit 
cinstea să dea primul contingent masiv de asemenea dezer
tori, şi, după înseşi mărturisirile englezilor, „cat-o'-nine-tails u  
i -a  furnizat armatei ruse aceşti dezertori. 

Al doilea fapt este dificultatea de care se loveşte Anglia 
ori de cîte ori încearcă să formeze o legiune străină. Incă în 
timpul războiului antiiacobin, în legiunile străine a trebuit să 
fie efectiv desfiinţată pedeapsa cu bătaia, deşi oficial regu
lamentul armatei britanice era considerat valabil şi pentru 
aceste unităţi. La începutul secolului al XIX-lea, cîţiva gene
rali englezi contaminaţi de erezie, printre care şi sir Robert 
Wilson, au publicat pamflete care criticau sistemul pedepse
lor corporale aplicate soldaţilor. Mai bine de zece ani sir Fran
cis Burdett a tunat şi a fulgerat în parlament împotriva lui 
„cat-o' -nine-tails " şi a spus despre naţiunea engleză că este 
„a flogged nation" (o naţiune biciuită) . El a găsit în Camera 
comunelor un sprijin energic din partea lordului Folkestone 
şi a celebrului lord Cochrane (actualmente amiral, conte Dun
donald) . In presă, Cobbett a dus o campanie furibundă împo
triva „cat-ului " ,  pentru care fapt a fost condamnat la doi ani 
închisoare. In ultimul an de război împotriva lui Napoleon a 
existat un moment cînd indignarea poporului şi a armatei au 

* - onoarea. - Nota trad. 
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atins un asemenea grad, incit însuşi ducele de York, renumit 
în egală măsură prin fanatismul său pentru muştruluiala sol
daţilor, prin felul în care a luat-o la fugă în faţa francezilor, 
ca şi prin legăturile sale galante cu madame Clarke, a fost 
nevoit să dea un ordin de zi în care se aducea la cunoştinţa 
tuturor ofiţerilor că înaintarea lor în grad va fi împiedicată 
dacă în unităţile lor cazurile de bătaie vor fi prea frecvente. 

Cum se explică atunci că timp de o jumătate de secol 
„cat-o'-nine-tails" a ţinut piept cu succes acestui foc con cen
tric ? Foarte simplu. Acest „cat" este instrumentul cu ajutorul 
căruia se păstrează caracterul aristocratic al armatei engleze, 
instrumentul cu ajutorul căruia toate gradele ofiţereşti, în
cepînd de la sublocotenent, sînt apanajul fiilor mai tineri ai 
aristocraţiei şi ai gentry-ei *. Desfiinţarea lui „cat-o' -nine
tails " ar duce la dispariţia distanţei enorme care-l separă acum 
pe soldat de ofiţer şi care împarte parcă armata în două rase 
diferite. Totodată, în rîndurile armatei ar intra şi elemente din 
păturile mai de sus ale poporului decît cele din care era recru
tată pînă acum. Aceasta ar însna sfîrşiul vechiului sis
tem de organiiare a armatei engleze. Ea ar i revoluţionată 
pînă în temelii. „Pisica cu nouă cozi" este cerberul care pă
zeşte comoara aristocraţiei. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 28 august 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 405 din 3 1  august 1855 

" - micii nobilimi. - Nota trad. 
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Friedrich Engels 

Bătălia de pe Cernaia 268 

In pofida aşteptărilor noastre, poşta sosită la miezul nopţii 
cu vaporul „Africa" n-a adus ra2ortul prinţului Gorceakov cu 
privire la bătălia de pe Cernaia care a avut loc la 16 august. 
Totuşi comunicatele franceze şi engleze pe care le-am publicat 
ieri cuprind suficiente date care fac posibilă o apreciere mai 
mult sau mai puţin justă asupra acestei bătălii . Ceea ce te 
uimeşte în comunicatul francez este lipsa fanfaronadei, atît 
de proprie spadasinilor francezi şi atît de supărătoare în pri
mele buletine ale lui Pelissier. De data aceasta bătrînul gene
ral relatează neobişnuit de limpede, concret şi concis cele 
petrecute pe Cernaia ; el recunoaşte chiar şi vitejia de care 
au dat dovadă ruşii cu acest prilej . Raportul său contrastează 
izbitor cu calculele ridicole ale generalului Simpson privind 
numărul trupelor care au participat la luptă ; potrivit acestor 
date, reiese că 15 OOO de francezi şi sarzi au înfrînt fără mari 
eforturi 60 OOO de ruşi. De fapt lucrurile s-au petrecut, pare-se, 
astfel : 

In dimineaţa zilei de 1 6  august, înainte de răsăritul soa
relui, ruşii au coborît de pe piscurile Mackenzie şi au ocupat 
o poziţie la poalele colinelor care coboară spre Cernaia. Ar
matele ruse erau comandate de generalul Gorceakov în per
soană. In subordinele lui se aflau generalul Read, care co
manda flancul drept (diviziile a 7-a şi a 1 2-a), Liprandi, care 
ocupa cu divizia a 5-a centrul şi divizia a 1 7-a, care consti
tuia flancul stîng al ruşilor. Se mai aflau acolo, pare-se ca 
rezerve, şi unităţi din diviziile a 4-a şi a 6-a. Divizia a 5-a îm
preună cu trupe din diviziile a 4-a şi a 6-a formează o parte 
din corpul 2 (corpul lui Paniutin) , sosit de curînd în Crimeea ; 
restul sînt vechi trupe din Crimeea, care, pare-se, au acţionat 
cu un efectiv foarte redus. 
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De cealaltă parte a rîului Cernaia terenul este aproape 
neaccidentat, fiind o prelungire a cimpiei Balaklavei, care se 
întinde pînă la rîu ; în imediata apropiere a rîului însă această 
cîmpie este întreruptă de două grupe de coline, care în partea 
dinspre Balaklava urcă în trepte, dar spre Cernaia coboară 
brusc, formînd astfel o minunată poziţie de apărare împotriva 
inamicului care ar vrea să forţeze rîul. Intre aceste două gru
puri de coline se află valea în care a avut loc celebra şarj ă a 
cavaleriei uşoare engleze în timpul bătăliei de la Balaklava. 
Grupul de coline din est, care forma flancul drept al poziţiei, 
era ocupat de cele două divizii sarde ale generalului La Mar
mora ; celălalt grup, din nord-vest - de trei divizii franceze, 
care formau centrul şi flancul stîng al poziţiei. Francezii erau 
comandaţi de generalul d'Herbillon, care a dispus divizia 
Camou în stînga, propria sa divizie în centru şi divizia 
Faucheux - în dreapta, unde poziţiile ei se învecinau cu po
ziţiile diviziei sarde a lui Trotti. Două obstacole aflate chiar 
în faţa poziţiei au făcut să sporească capacitatea ei de 
apărare : primul obstacol - rîul Cernaia, care atunci putea fi 
uşor trecut cu piciorul, i-a silit totuşi pe ruşi să-l traverseze 
doar în anumite puncte şi în coloane înguste ; al doilea 
- apeductul, construit în cea mai mare parte în stîncă, în aşa 
fel incit, chiar după ce-l treceai, trebuia să te caţeri pe un 
perete stîncos abrupt. Pe culmile colinelor francezii şi pie
montezii construiseră parapete joase, atît doar cit să le adă
postească tunurile. Cele două grupuri de coline formau, ca să 
zicem aşa, citeva bastioane, care se acopereau unul pe altul 
cu ajutorul artileriei lor. De cealaltă parte a rîului Cernaia 
peste care fuseseră construite poduri la Ciorgun, la extremi
tatea flancului drept l sarzilor şi la Tractir (în romîneşte 
- han),  în faţa poziţiei centrale a francezilor, piemontezii au 
trimis ca siguranţă de luptă două companii, iar podul de la 
Tractir era acoperit de lucrări neînsemnate, ocupate de fran
cezi. Mai departe, în spatele lor, se aflau avanposturile 
franceze. 

In dimineaţa de 1 6  august, după ce şi-au amplasat artileria 
pe înălţimile de la est de Cernaia, ruşii au trimis în vale uni
tăţile înaintate. Era încă înainte de revărsatul zorilor, şi ceaţa 
deasă înlesnea un atac prin surprindere ca la Inkerman. Uni
tăţile înaintate ale aliaţilor au fost respinse într-un timp scurt, 
şi în zori întăriturile din faţa podului şi tot malul de 6st al 
rîului erau în mîinile ruşilor, care au continuat să lupte cu 
două regimente franceze pentru a pune mina pe poduri. După 
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aceea diviziile a 7-a şi a 12-a ruse, dispuse tocmai în faţa di
viziilor franceze Camou şi d'Herbillon, au coborît în vale în 
două coloane compacte ; aici s-au regrupat în coloane de atac 
şi au înaintat în două grupări separate : divizia a 7-a, care a 
trecut rîul şi apeductul, atît prin vad cit şi pe poduri mobile 
construite în timp scut, a pornit împotriva diviziei Ca
mou ; divizia a 12-a, din oare o parte rămăsese în urmă, 
ca rezervă, a ponit împotriva diviziei l'Herbillon pe podul 
de la Tractir, ai cărui apărători au fost respinşi rapid de for
ţele copleşitoare ale ruşilor. Ruşii au trecut peste apeduct şi 
au urcat coasta dealului cu o rapiditate şi o însufleţire nemai
întîlnită. Divizia a 7-a rusă aproape că ajunsese în vîrful dea
lului, cînd trupele lui Camou, desfăşurate în linie, au tras o 
salvă împotriva lor şi i-au atacat lin flanc şi din spate cu 
atîta vigoare, încît ruşii s-au retras în fugă, trecînd înapoi rîul 
sub un foc ucigător. Dacă e să-i dăm crezare lui Pelissier, divi
zia a 7-a nu şi-a mai făcut apariţia pe cîmpul de luptă în timpul 
acestei bătălii. In centru, divizia a 12-a a reuşit să urce pe 
înălţimi şi să pătrundă în poziţiile cîtorva regimente franceze. 
Pentru un moment soarta bătăliei părea nehotărîtă, dar atunci 
d'Herbillon a dat ordin unei brigăzi din divizia Faucheux să 
atace flancul stîng al ruşilor, Şi, după o scurtă încăierare, ruşii 
au fost împinşi în jos pe povîrniş, urmăriţi de francezi, care 
pentru scurt timp au ocupat podul. 

Gorceakov totuşi a pregătit un nou atac. O parte din divi
zia a 12-a ii o parte din divizia a 5-a au coborît în vale, unde, 
sub acoperirea lor, trupele puse pe fugă s-au regrupat, după 
care diviziile a 12-a şi a 5-a au pornit la un al doilea atac. Ele 
au trecut rîul pe pod şi prin vad în dreapta şi în stînga lui şi 
s-au năpustit asupra poziţiilor centrale ale aliaţilor (diviziile 
d'Herbillon şi Faucheux) . Intre timp însă francezii îşi ampla
saseră toată artileria ; ea a tras frontal în coloanele ruse, în 
timp ce artileria sardă a deschis focul asupra lor din flanc. In 
pofida acestui foc ucigător, ruşii au înaintat fără să se 
oprească o clipă şi au ajuns din nou pe înălţimi. Aici i-au în
timpinat francezii, desfăşuraţi în linie dincolo de creasta dea
lului. De îndată ce capetele coloanelor au ajuns pe creastă, 
francezii au tras o salvă împotriva lor şi i-au atacat cu baio
netele frontal şi din flanc. Incăierarea a fost tot atît de scurtă 
ca şi prima oară. Ruşii s-au retras în dezordine peste rîu, 
urmăriţi de focul de muschetă şi de artilerie al aliaţilor. 
Această a doua înfrîngere a ruşilor a hotărît de fapt rezulta-
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tul bătăliei. La atac au luat parte trei cincimi din infanteria 
ruşilor, dar ei nu puteau spera să primească noi întăriri pe 
cîmpul de luptă ; aliaţii au angaj at în luptă tot trei divizii din 
cinci, dar le-au venit în ajutor în mare grabă întăriri din ta
băra de la Sevastopol. Pelissier chemase încă două divizii de 
linie şi o divizie de gardă, şi ele se aflau în drum. Era în jurul 
orei 8 dimineaţa. 

Fără a ţine seama de această inegalitate de forţe, Gor
ceakov a hotărît să pornească un al treilea atac. Divizia 
a 17-a a fost desemnată să formeze nucleul acelor părţi din 
trupele înfrînte care mai puteau fi aruncate împotriva duşma
nului. Direcţia de atac a fost din nou mutată spre stînga ; de 
astă dată ruşii au atacat divizia Faucheux. Dar fără rezultat. 
Focul încrucişat al artileriei franceze şi sarde le-a pricinuit 
pierderi însemnate încă înainte ca ei să reuşească să ajungă 
pe creastă ; şi din nou trupele franceze au împrăştiat coloa
nele ruşilor, împingîndu-i de cealaltă parte a rîului, în timp 
ce piemontezii (divizia lui Trotti) îi atacau din flanc, desăvîr
şind victoria. Rămăseseră intacte doar unităţi din diviziile 
a 4-a şi a 6-a, totalizînd aproximativ o divizie. A le arunca şi 
pe acestea în luptă era inutil. Infrîngerea era inevitabilă, şi 
ruşii, împingînd înainte artileria, au început să se retragă. Po
ziţiile propriu-zise ale ruşilor erau atît de puternice, încît 
Pelissier şi-a dat bine scama că un atac împotriva lor era im
posibil ; de aceea s-a limitat să deschidă împotriva lor un foc 
de artilerie şi de muschetă. In comparaţie cu aliaţii, ruşii au 
suferit în această bătălie pierderi uriaşe. Numărul morţilor, 
răniţilor şi prizonierilor ruşi este de cel puţin 5 OOO, în timp 
ce al aliaţilor este de cel mult 1 500. Aceasta se explică prin 
faptul că ruşii au fost siliţi să-şi desfăşoare toate atacurile 
sub focul ucigător al artileriei aliaţilor, în special al piemon
tezilor ; tunurile de 1 6  livre ale piemontezilor sînt greu de 
deplasat, dar, o dată instalate pe poziţii, focul lor este de cea 
mai mare eficacitate. 

In cazul de faţă, ruşii au întreprins doar un atac frontal. 
Ei aveau la dispoziţie două căi pentru a-i învălui pe francezi. 
A-i învălui pe francezi din stînga, pe la Inkerman, părea im
posibil prin faptul că b ateriile franceze amplasate pe crestele 
din faţa Inkermanului dominau toată regiunea. Pentru a-i în
vălui pe aliaţi din dreapta, forţele principale ale ruşilor ar fi 
trebuit să coboare în valea Baidarului, unde relieful era prea 
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accidentat pentru trupe atît de greoaie. De aceea ruşilor nu 
le-a rămas decît atacul frontal, pe care au încercat să-l dea, 
aşa cum scrie la carte, luîndu-1 pe inamic prin surprindere. 
Factorul surprindere a dus la un succes parţial, dar n-a fost 
exploatat cu destulă energie. Ocupînd trecerile peste Cernaia, 
ruşii ar fi trebuit să folosească toate forţele de care dispuneau 
pentru a-şi consolida succesul înainte ca francezii să-şi poată 
reveni de pe urma primei lovituri. In loc să procedeze astfel, 
ei au dat duşmanului răgaz să-şi pregătească trupele şi arti
leria, şi efectul factorului surprindere, datorită căruia înăl
ţimile ocupate de francezi ar fi putut trece în mîinile ruşilor, 
a fost aproape ratat cînd ruşii abia atinseseră Cernaia. 
Aceasta dovedeşte încă o dată cît de greu pot fi manevrate 
trupele ruse cînd împrejurările reclamă acţiuni rapide şi ctnd 
comandanţii de grade inferioare trebuie să ia ei singuri 
hotărîri. 

Se ştie dintotdeauna că francezii n-au acordat atenţia 
cuvenită posturilor de pază înaintate. Chiar atunci cînd ocu
pau poziţiile cele mai bune, un inamic activ putea lua noaptea 
prin surprindere posturile lor de pază şi le putea ataca fără 
nici un risc tabăra. De astă dată procedeul francezilor a ară
tat că aceasta le poate reuşi şi domolilor ruşi. Poziţia princi
pală a francezilor se afla atît de aproape de Cemaia, încît 
detaşamentele lor înaintate trebuiau ori să fie împinse mai 
înainte, ori, dacă condiţiile locale nu permiteau acest lucru, 
să primească suficiente întăriri ca să poată rezista pînă cînd 
tabăra va fi pregătită de luptă. Dar francezii nu au asiurat 
taberei lor o avangardă suficient de mare, şi de aceea ruşii 
s-au putut apropia de poziţia principală fără să le lase timpul 
necesar să-şi pună în acţiune toate forţele pentru a opune 
rezistenţă. Un adversar mai activ decît ruşii şi-ar fi aruncat 
forţele superioare numericeşte cu o asemenea repeziciune, 
încît ar fi ocupat înălţimile aflate în mîinile francezilor 
înainte ca aceştia din urmă să poată opune o rezistenţă real
mente organizată. Dar ruşii s-au temut să rişte 1-2 divizii 
din armatele lor luptînd pe întuneric şi astfel au pierdut toate 
avantajele dobîndite în urma atacului prin surprindere. 

Succesele hotărîtoare obţinute de francezi atît de uşor 
cînd au respins atacul coloanelor ruse, care se şi căţăraseră 
pe înălţimi, se datoresc folosirii unei tactici urmate de ei 
foarte rar. Se pare că francezii au învăţat acest mod de luptă 
de la englezi, maeştri ai genului. La apărarea unui lanţ de 



Ba�ălia de pe Cern.ia 557 

dealuri este foarte avantaj os ca trupele să fie plasate chiar 
după creste, unde, complet acoperite şi desfăşurate în linie, 
să aştepte apariţia coloanelor inamice. De îndată ce capul co
loanei apare pe creastă, el este întîmpinat cu o salvă, la care 
poate răspunde doar cu focuri izolate şi apoi atacat cu baio
neta frontal şi din flancuri. Englezii au aplicat această tactică, 
şi întotdeauna cu succes, la Bussaco, Pamplona, Waterloo 26' 
şi în alte bătălii. In amatele Europei continentale însă s-a dat, 
pare-se, cu totul uitării acest mod foarte sigur de apărare n 
înălţimilor. In manualele de tactică aceste procedee figurează 
încă, dar în practică ele au fost înlăturate de pasiunea gene
rală pentru coloanele acoperite de lanţurile de trăgători. Fran
cezii merită toată lauda că au preluat de la foştii lor adver
sari această manevră simplă şi eficace. Dacă ei şi-ar fi dispus 
forţele în coloane, ruşii, fără îndoială, că ar fi fost avantaj aţi 
şi, probabil, ar fi cîştigat bătălia. Dar în situaţia creată, focul 
infanteriei desfăşurate în linie împotriva unui inamic dezor
ganizat de tirul ucigător al artileriei şi obosit de urcuşul pc 
un munte abrupt s-a dovedit nimicitor, iar un atac energic la 
baionetă a fost suficient pentru a arunca înapoi coloanele al 
căror spirit de luptă fusese înfrînt încă înainte ca asupra lor 
să se năpustească oţelul sclipitor al baionetelor. 

Aceasta este a treia bătălie regulată din războiul Crimeii 
şi, la fel ca bătăliile de pe Alma şi de la Inkerman, ea se 
caracterizează printr-o oarecare lipsă de continuitate. Bătă
liilor din timpul războaielor napoleoniene le era caracteris
tică o perioadă îndelungată de ciocniri preliminare ; fi�care 
parte căuta să se edifice asupra forţelor inamicului înainte de 
a porni la luptă împotriva lui în punctele decisive şi cu parti
ciparea masei principale a trupelor ; lovitura hotărîtoore se 
dădea numai după ce forţele principale ale trupelor ambelor 
părţi erau angajate în luptă. Aici vedem cu totul alt tabl ou : 
nici un fel de tărăgănare, nici o sleire treptată a forţelor ina
micului ; lovitura se dă dintr-o dată, iar soarta bătăliei de
pinde de rezultatul unui atac sau două. Acest mod de ducere 
a războiului pare mai îndrăzneţ decît cel napoleonean ; chiar 
dacă o armată de două ori mai mare, aşa cum au avut-o aliaţii 
şi la Alma, precum şi binecunoscuta încetineală cu care se 
mişcau ruşii s-ar părea că justifică asemenea acţiuni directe, 
acestea dovedesc totuşi că ambelor părţi le-a lipsit o condu
cere militară competentă ; şi ori de cîte ori spadasinilor, 
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adepţi ai acestui principiu, li se opune un general care ştie 
bine cum să lupte împotriva armatelor lor, ce curse să le în
tindă şi cum să-i împingă în ele, ei se pomenesc foarte curînd 
într-o situaţie extrem de dificilă. 

In sfîrşit, repetăm ceea ce am mai spus adesea : vitejia 
soldaţilor şi mediocritatea generalilor sînt trăsături caracte
ristice pentru ambele părţi participante la acest război. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 31 august 1855 

Publicat ca articol de fond în 
ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 494 din 14 septembrie 1855 
şi în „Neue Oder-Zeitung• nr. 409 
şi 41 1 din 3 şi 4 septembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune·, 
confruntat cu textul 
apărut în „Neue Oder-Zeitung• 
Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Noi demascări în Anglia 

Abstracţie făcînd de hîrtiile postume ale lui sir A. Burnes, 
publicate de tatăl său pentru ca asupra memoriei fiului său 
să nu mai planeze învinuirea falsă pe care i-a adus-o lordul 
Palmerston că ar fi iniţiatorul ruşinosului şi nenorocitului 
război afgan şi pentru a face dovada evidentă că faimoasele 
depeşe ale lui sir A. Burnes, prezentate în parlament de Pal
merston, au fost nu numai în aşa măsură răstălmăcite încît s-a 
denaturat cu totul sensul lor iniţial, dar chiar falsificate, înter
calîndu-se pasaje fabricate special pentru a induce în eroare 
opinia publică 276, - abstracţie făcînd de aceste hîrtii, poate 
că nici una din seriile de documente date publicităţii pînă 
acum n-a compromis mai mult reputaţia guvernului englez şi 
a castei care se bucură de dreptul ereditar asupra funcţiilor 
de stat din Anglia decît corespondenţa dintre sir James 
Graham şi sir Charles Napier, publicată recent de bătrînul 
amiral pentru a se reabilita 211• 

In această controversă, sir James Graham are faţă de ad
versarul său un mare avantaj , şi anume că nici un fel de 
demascare nu-i poate păta mai mult reputaţia în ochii lumii. 
El este omul care s-a lăudat în gura mare că a fost complice 
la asasinarea fraţilor Bandiera ; omul acuzat că deschidea în 
mod regulat la poşta din Londra scrisori particulare, folosin
du-le în interesul Sfintei Alianţe 272 ; omul care a sărutat cu 
servilism mina împăratului Nicolaie cînd acesta a debarcat pe 
coasta Angliei ; omul care a înăsprit şi mai mult noua lege 
engleză pentru asistenţa săracilor, şi aşa destul de crudă, prin 
modul sui generis în care a aplicat-o ; în sfîrşit, omul care, 
doar cu cîteva luni în urmă, a încercat zadarnic, în faţa între
gului parlament, să pună în spinarea d-lui Layard injuriile 
aduse de el însuşi bietului căpitan Christie. Pe bună dreptate, 
în ceea ce priveşte reputaţia, un asemenea om nu mai are 
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nimic de pierdut. ln cariera sa politică există un mister. El nu 
are nici talentele deosebite care permit lordului Palmerston 
să nu aparţină nici unui partid, nici influenţa ereditară în 
cadrul partidului, care dă lordului John Russell posibiliţatea 
s-o scoată la capăt fără talente deosebite ; totuşi, el a reuşit 
să ocupe un loc de seamă printre oamenii de stat englezi. 
Cheia acestui mister nu trebuie căutată în analele istoriei uni
versale, ci în paginile revistei „Punch" .  ln fiecare an, în 
această revistă instructivă apare o caricatură făcută după na
tură şi cu inscripţia laconică : „Trepăduşul lui sir Robert 
Peel " .  Sir Robert Peel, fără să fie un om mare, a fost totuşi 
cinstit, însă în primul rînd a fost un om de stat englez, liderul 
unui partid, silit de situaţia sa să se ocupe cu treburi mur
dare, pe care le îndeplinea cu destulă neplăcere. Iată de ce 
sir James s-a dovedit a fi pentru el o adevărată comoară, iată 
de ce sir James a devenit un om indispensabil şi, pe deasupra, 
un om mare. 

Sir Charles Napier aparţine unei familii care se distinge 
în egală măsură atît prin talentele cit şi prin excentricităţile 
sale. Printre oamenii blînzi de astăzi, Napierii lasă impresia 
unui trib primitiv, ale căror daruri înnăscute le-au permis 
să-şi însuşească cuceririle civilizaţiei, dar nu să se încline în 
faţa convenţionalismelor ei, să-i respecte eticheta şi să se su
pună disciplinei ei. Dacă N apierii au servit întotdeauna cu 
credinţă poporul englez, cu guvernul lor au fost într-o perma
nentă controversă, revoltîndu-se împotriva lui . Dacă posedă 
calităţile eroilor lui Homer, le este proprie, într-o anumită 
măsură, şi lăudăroşenia acestora. 

Să luăm, de pildă, pe răposatul general sir Charles Napier. 
Acesta a fost, fără îndoială, cel mai talentat soldat pe care l-a 
avut Anglia de la Marlborough încoace, pe cit de celebru pen
tru cucerirea Sindului 273, pe atît de celebru pentru disputa 
avută cu Compania Indiilor orientale, dispută continuată de 
familia sa şi după încetarea lui din viaţă. Sau generalul 
sir W. Napier, autor englez de mina întîi de scrieri militare, 
dar nu mai puţin vestit pentru veşnicele sale certuri cu de
partamentul de război englez ; el a ţinut atît de puţin seama 
de prejudecăţile înguste ale compatrioţilor săi, încît faimoasa 
sa istorie a războiului din Peninsula iberică 274 a fost unanim 
apreciată de critica engleză ca „cea mai bună dare de seamă 
franceză apărută vreodată cu privire la acest război" .  De ase
menea, şi adversarul lui sir James Graham, b ătrînul amiral 
Napier, s-a acoperit de glorie prin faptul că anula ordinele 
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şefilor săi. Cît priveşte pe acest ultim vlăstar vomic al Na
pierilor, sir James Graham şi-a închipuit că l-a încolăcit 
strîns ca un şarpe boa, dar pînă la urmă strînsoarea s-a dove
dit o simplă pînză de păianjen. 

Sir James Graham, în calitate de prim lord al amiralităţii, 
l-a scos pe sir Charles Napier din postul de comandant la 
înapoierea acestuia în Anglia. In Camera comunelor el l-a 
prezentat pe Napier ca persoana răspunzătoare de eşecul din 
Marea Baltică, citind în sprijinul acestei afirmaţii cîteva pa
saje din scrisorile particulare ale lui Napier. Graham l-a în
vinuit pe Napier că a refuzat să execute ordinele îndrăzneţe 
primite din partea amiralităţii. El şi-a exprimat speranţa că 
pe viitor nici unul dintre lorzii amiralităţii nu va fi atît de 
imprudent încît să ridice steagul lui sir Charles Napier ; Gra
ham l-a ridiculizat pe Napier în ziarele în care el se bucura 
de influenţă, numindu-l „luptătorul Charley" ,  care, ca şi le
gendarul rege al Franţei, „s-a urcat pe o colină cu 20 OOO de 
soldaţi pentru ca apoi să facă cale întoarsă " .  Sir Charles, po
trivit propriilor lui cuvinte, 

„a cerut anchetarea acţiunilor sale, ceea ce i s-a refuzat ; el a făcut 
apel la consiliul de miniştri, dar n-a pnmit nici un răspuns ; în cele din 
urmă, s-a adresat Camerei comunelor. Cererea i-a fost refuzată sub pre
textul că discutarea documentelor respective ar putea aduce prejudicii 
flotei maiestăţii-sale•. 

După bombardarea Sveaborgului, acest pretext, fireşte, 
a căzut. 

Sir James nu s-a îndoit că planul său va reuşi, deoarece, 
din precauţie, a pus menţiunea „personal" [„private "] pe toate 
scrisorile care, într-o măsură sau alta, îl puteau compromite 
pe el şi reabilita victima sa. ln ceea ce priveşte sensul cuvîn
tului sacramental „personal" ,  sir James însuşi a firmat, 
atunci cînd şi-a făcut depoziţia în faţa Comisiei de la Sevas
topol, că un prim lord al amiralităţii britanice obişnuieşte să 
pună menţiunea „personal" pe instrucţiunile oficiale ori de 
cîte ori are motive întemeiate să le ascundă nu numai publi
cului, ci şi parlamentului. Unui om ca sir James, care con
sideră că are dreptul să dea publicităţii o corespondenţă per
sonală, i se pare absolut firesc să transforme documente 
oficiale în propietate personală. De astă dată însă şi-a greşit 
socotelile. Sir Charles Napier, rupînd cu îndrăzneală sigiliile 
„ instrucţiunilor personale" ,  s-a expus, poate, pericolului de a 
fi şters din matricolele ofiţerilor flotei militare engleze şi , pro
babil, nu va mai avea posibilitatea să-şi ridice vreodată stea-
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gul ; totodată însă nu numai ca i-a barat lui sir James calea 
spre amiralitate, dar a şi arătat poporului englez că are o flotă 
tot atît de putredă ca şi armata. Cînd campania din Crimeea 
a răpit armatei britanice gloria ei de odinioară, apologeţii lui 
ancien regime * au refuzat să se recunoască vinovaţi, sub 
pretextul plauzibil că Anglia n-a pretins niciodată că este 
o putere militară de mîna întîi. Totuşi, ei nu vor îndrăzni să 
afirme că Marea Britanie n-a susţinut niciodată că este prima 
putere navală din lume. Războiul pune naţiunea la încercare 
- astfel îşi ispăşeşte el păcatele. După cum mumiile se des
compun de îndată ce sînt supuse acţiunii atmosferei, tot aşa 
şi războiul condamnă fără apel instituţiile sociale care şi-au 
pierdut viabilitatea. 

Corespondenţa dintre sir James Graham şi amiralul Na
pier, care cuprinde perioada 24 februarie - 6 noiembrie 1 854 
şi care nu poate fi reprodusă în întregime în coloanele ziaru
lui nostru pentru simplul motiv că este prea voluminoasă, 
poate fi rezumată în cîteva cuvinte. Pînă la sfîrşitul lunii 
august, cînd, după cum se ştie, se încheie perioada de nav.ga
ţie pe Marea Baltică, totul a mers strună, deşi încă de la 
începutul expediţiei sir Charles Napier şi-a exprimat faţă de 
sir James părerea că 

„fondurile alocate de amiralitate pentru echiparea şi  completarea 
flotei din Marea Nordului sînt insuficiente pentu scopul propus şi nu 
creează condiţii favorabile p entu o întilnire cu ruş-. 

In tot acest timp, sir James nu încetează să-şi exprime în 
scrisorile sale bunăvoinţa faţă de „scumpul sir Charles" . La 
12 martie el îl „felicită" pentru „ordinea" în care flota a pără
sit coastele Angliei ; la 5 aprilie el este „mulţumit de felul 
cum înaintează" acesta ; la 1 0  aprilie este „pe deplin mulţu
mit de acţiunile lui " ; la 20 iunie îl numeşte pe Napier „co
mandant neîntrecut al flotei" ; la 4 iulie el „este încredinţat 
că sir Charles va face tot ceea ce îi stă în putinţă unui om" ; 
la 22 august „îl felicită sincer penu succes. operaţiilor de 
la Bomarsund" ,  iar la 25 august, cuprins de un fel de entu
ziasm poetic, îi scrie : 

„Sînt mai mult decît satisfăcut de acţiunile dv., sînt încîntat de pru
denţa şi chibzuinţa de care aţi dat dovadă•. 

In tot timpul acesta, pe sir James l-a neliniştit doar gîndul 
ca nu cumva sir Charles, 

* - vechiului regim. - Nota !rad. 
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„în dorinţa arzătoare de a săvîrşi o mare faptă de arme şi de a 
satisface ardoarea nestăvilită a mulţimii nerăbdătoare, să se lase minat 
de un imbold necugetat şi să uite de îndeplinirea uneia dintre cele mai 
nobile îndatoriri - curajul moral de a face ceea ce consideră just cu 
riscul de a i se reproşa că a procedat nejust•, 

Incă la 1 mai 1854 el i-a scris lui sir Charles : 

„Consider că atît Sveaborgul cit şi Kronstadtul sînt aproape inex
pugnabile dinspre mare, mai ales Sveaborgul, şi numai o mare armată ar 
putea acţiona cu succes dinspre uscat împotriva forţelor pe care Rusia 
le poate concentra cu uşurinţă în imediata apropiere a capitalei•. 

Cînd sir Charles i-a scris la 12 iunie că, 

„după o matură chibzuinţă, el a ajuns la concluzia, împărtăşită şi de 
amiralul Chads, că singurul mod eficient de a cuceri Sveaborgul este 
echiparea unui mare număr de canoniere#, 

sir James i-a răspuns la 1 1  iulie : 

„Cu 50 OOO de oameni şi 200 de canoniere aţi putea obţine încă 
înainte de sfîrşitul lunii septembrie succese însemnate şi decisive·. 

Dar, o dată cu venirea iernii, cînd armata şi flota fran
cez, au plecat şi puternicele furtuni ale echinoxului au 
început să bîntuie Marea Baltică, sir Charles a raportat : 

„Cablurile de la ancorele vaselor noastre au început să se rupă ; 
«Dragonul» a rămas cu o singură ancoră, «lmperieuse» şi «Baslllsk» au 
pierdut cite o ancoră noaptea trecută ; «Magicienne» a fost nevoită să 
arunce ancora pe vreme de ceaţă şi, ridicînd noaptea ancora la Nargen, 
a fost silită s-o arunce din nou, nu departe de farul de la Renskar, deoa
rece vintul o împinsese spre stînci ; «Euryalus» s-a izbit de stînci, dar, 
din fericire, n-a eşuat•. 

Atunci sir James a descoperit deodată că „un război nu 
poate fi dus fără riscuri şi primejdii " ,  şi, de aceea, Sveaborgul 
trebuie luat fără nici un soldat, fără nici o canonieră şi fără 
nici un vas cu mortiere I Intr-adevăr, nu putem decît să repe
tăm cuvintele bătrînului amiral : „dacă împăratul Rusiei ar 
fi fost primul lord al amiralităţii, ar fi scris absolut la fel" .  

După cum reiese limpede din această corespondenţă, în 
cadrul amiralităţii domneşte aceeaşi anarhie ca şi în cadrul 
ministerului de război. Sir James a aprobat trecerea lui Na
pier prin Belt, în timp ce ministerul n-a fost de acord cu acest 
lucru. In august sir James i-a scris lui Napier să se pregă
tească din timp pentru a se retrage din Marea Baltică, pe cînd 
ministerul îi trimitea telegrame cu dispoziţii contrare. Sir Ja-
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mes vede într-un fel raportul generalului Niel, ministerul în 
alt fel. Dar cel mai interesant lucru în această corespondenţă 
constă, poate, în aceea că ea pune într-o lumină nouă alianţa 
anglo-franceză. Amiralul francez i-a arătat lui sir Charles 
ordinul din 13 august de rechemare a forţelor armate fran
ceze. Armata franceză a pornit în larg la 4 septembrie, iar 
restul flotei franceze a plecat la 19  septembrie. Intre timp 
sir James Graham i-a comunicat lui sir Charles că a aflat de 
plecarea francezilor abia la 25 septembrie. De aceea sir James 
a considemt, în mod greşit, „că această hotărîre a fost luată 
pe loc, cu consimţămîntul lui Napier" ,  dar, după cum subli
niază el, „fără să fie consultat guvernul englez n .  Pe de altă 
parte, se pare că Niel, generalul francez al trupelor de geniu 
şi prieten intim al lui Ludovic Bonaparte, a fost de părere „să 
se distrugă Sveaborgul în două ore cu vase de linie" . De aici 
se vede că el a vrut să determine flota engleză s. întreprindă 
un atac nechibzuit, în care englezii ar fi mers la o moarte 
sigură din pricina stîncilor submarine şi a fortificaţiilor de 
apărare ale ruşilor. 

Scris de IC. Marx 
la aproximativ 8 septembrie 1 855 
Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 502 din 24 septembrie 1 855 

Se tip.reşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

In legătură cu luarea Sevastopolului 275 

Londra, 1 1  septembrie. Ieri, la orele 9 seara, tunurile din 
parcul St. James şi din Tower 276 au vestit Londrei luarea Car
tierului de sud al Sevastopolului. Spre satisfacţia directorilor 
teatrelor „Lyceum" ,  „Haymarket " şi „Adolphi " ,  strigătele de 
„ura" şi intonarea imnurilor „God save the Queen" şi „Partant 
pour la Syrie• * au fost, în sfîrşit, provocate nu de ştiri false, 
ca pînă acum, ci de depeşe oficiale. 

In campania din Crimeea s-a produs, în sfîrşit, o cotitură. 
In cursul săptămînii, ruşii au fost nevoiţi să comunice în tele
gramele lor că focul aliaţilor a pricinuit avarii considerabile 
fortificaţiilor Sevastopolului şi că aceste avarii au fost repa
rate „pe cît posibil " ,  adică nu în întregime. Ieri am aflat apoi 
că, în după-amiaza zilei de sîmbătă 8 septembrie, aliaţii au 
asaltat patru bastioane : la unul din bastioane au fost înfrînţi, 
două le-au cucerit, dar pe unul dintre acestea au fost apoi 
nevoiţi să-l cedeze şi, în sfîrşit, în cel de-al patrulea, cel mai 
important (bastionul Kornilov) , situat pe gorganul Malahov, 
au reuşit să se consolideze. Tocmai pierderea acestui bastion 
i-a silit pe ruşi să distrugă şi să părăsească Cartierul de sud * * . 

Sosirea, după bătălia de pe Cernaia, a unor importante în
tăriri a făcut ca generalii aliaţi să nu se mai teamă de armata 
rus. de la Inkerman ; chiar în cazul că la această armată s-ar 

* - „Doamne, păzeşte-o pe regină•, „Plecînd spre Siria•. - Nota trad. 
*• ln articolul scris de F. Engels pentru „New York Daily Tribune•, 

in locul acestei fraze figurează următorul text : „Pierderea acestui punct 
i-a silit pe ruşi să-şi retragă la 9 septembrie trupele din Cartierul de sud 
în Cartierul de nord, şi astfel să părăsească oraşul Sevastopol. Inainte 
de a pleca, ei au aruncat în aer depozitele şi clădirile, au distrus lucrările 
de apărare, aruncîndu-le în aer cu ajutorul minelor, şi, ca să folosim 
cuvintele generalului Pelissier, au transformat întregul sector într-o mare 
de flăcări ; ruşii şi-au incendiat şi vapoarele, au scufundat restul vaselor 

de război şi, în cele din urmă, au distrus podul de lingă bateria 
Pavlovskaia·. - Nota red. 
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fi adăugat ceea ce mai rămăsese din diviziile a 4-a şi a 6-a, 
precum şi două divizii de grenadieri, aliaţii ar fi fost totuşi 
în stare să reziste cu succes oricărui număr de trupe pe care 
ruşii le-ar fi putut arunca peste Cernaia şi, totodată, să deta
şeze suficiente forţe militare pentru a continua asediul şi 
chiar pentru a întreprinde un asalt. Trebuie să recunoaştem 
că, de data aceasta, guvernul francez a dovedit o neobişnuită 
promptitudine în trimiterea de trupe, care trebuiau să fie în
trebuinţate împotriva întăririlor ruşilor care erau dej a în 
drum, venind din Polonia şi Volînia. Efectivul trupelor fran
ceze trimise de la începutul lunii iulie în răsărit se ridica la 
nu mai puţin de 50 OOO de oameni. In aceste condiţii, datorită 
eficacităţii acţiunii bateriilor de mortiere împinse înainte ale 
englezilor şi francezilor, tranşeele au fost săpate pînă în apro
pierea şanţului, sub acoperirea unui puternic foc de artilerie. 
Pînă unde au fost săpate aceste tranşee şi dacă glacisul a fost 
încercuit secundum artem *, nu ştim încă.  Focul deschis îm
potriva oraşului a luat din ce în ce mai mult caracterul unui 
bombardament regulat ; s-a folosit cu succes tragerea indi
rectă, pentru a face imposibilă dispunerea de mari unităţi 
militare pe teritoriul bombardat. In sfîrşit, s-a dat ordin 
de asalt. 

In primăvara aceasta ruşii au construit pe Mamelon o se
rie de lucrări detaşate, cu parapete şi blindaje, care nu puteau 
fi nici incendiate, nici distruse cu proiectile. Aceste lucrări 
constituiau pentru ruşi un minunat adăpost împotriva focului 
inamicului, dar în timpul asaltului a reieşit că nu se prevă
zuse suficient spaţiu pentru concentrarea numărului necesar 
de trupe pentru apărarea lor. Rînd pe rînd, toate sectoarele 
fortificaţiilor, apărate doar de mici grupuri de soldaţi, au că
zut în mîinile francezilor, care şi-au dispus imediat trupele 
lor. Pare-se că aceeaşi greşeală s-a făcut şi la construirea 
lucrărilor de apărare de �e gorganul Malahov. Ruşii au con
struit aceste lucrări cu un zel deosebit, dar, de îndată ce fran
cezii au pus stăpînire pe înălţimile dominante ale gorganului, 
lucrările ruşilor le-au servit drept mijloc de apărare chiar 
împotriva focului celor care le construiseră, Intrucît Marele 
Redan (bastionul nr. 3) şi redanul din golful Korabelnaia 
(bastionul nr. 1 l ruşilor) erau siwate pe un trn mai netd, 
aici nu puteau fi construite fortificaţii complicate, dispuse în 
terase, ca pe gorganul Malahov. Se vede că aici, în interiorul 

* - după toate regulile artei. - Nota trad. 
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bastionului, a fost făcută o simplă adîncitură a cărei linie 
despărţea ieşindul în formă de unghi al bastionului, expunînd 
astfel partea interioară a ieşindului unui foc intensiv. Prin 
urmare, trupele care apărau bastionul puteau fi concentrate 
cu mai multă siguranţă mai în spate, iar interiorul fortificaţiei 
putea fi apărat prin incursiuni făcute din adîncitură. Datorită 
acestui fel de construire a fortificaţiilor, frecvente în aseme
nea cazuri, trupele engleze care atacau în formaţie în linie şi 
coloanele franceze trimise să ia cu asalt aceste poziţii au 
putut trece uşor linia, aproape cu totul părăsită, a valului 
exterior, dar la adîncitură, sub ploaia de gloanţe, au fost ne
voite să se retragă şi să renunţe la asalt. 

Imediat după luarea gorganului Malahov, generalul de 
Salles, care a acţionat la flancul stîng al dispozitivului de atac 
al francezilor, a încercat să se consolideze în Bastionul cen
tral (nr. 5, între bastionul Catargului şi bastionul Karantinnîi) , 
dar a fost respins. Nu ştim dacă acest atac a fost întreprins 
din propria lui iniţiativă sau a fost prevăzut în planul gene
ral . De asemenea, nu ştim dacă tranşeele francezilor au fost 
împinse destul de aproape de bastion ca să justifice o aseme
nea încercare temerară. 

Luarea gorganului Malahov a constituit o cotitură în mer
sul asediului *. Gorganul Malahov domină în întregime Car
tierul Korabelnaia şi versantul de răsărit al dealului pe care 
este aşez.t oraşul Scvastopol. El ameninţă din spate forturile 
de pe coasta de sud a Golfului mare şi nu permite vaselor de 
război ruse să apere tot portul interior şi cea mai mare parte 
a portului exterior. In urma cuceririi gorganului Malahov, 
linia de apărare a Sevastopolului a fost străpunsă tocmai în 
punctul de care depindea stabilitatea apărării în ansamblu. 
De aceea, căderea gorganului Malahov înseamnă cucerirea 
Cartierului Korabelnaia, distrugerea oraşului prin bombarda
ment, cucerirea din flanc şi din spate a bastionului Catargu
lui şi pierderea ultimelor şanse de apărare a Sevastopolului. 
Pînă în prezent, Sevastopolul a servit, ca toate marile fortă
reţe modene, drept tabără fortificată pentru o mare armată. 
Prin luarea gorganului Malahov, el a ajuns să joace rolul unei 

* In „New York Daily Tribune" urmează în continuare : „Judecind 
după evenimentele care au precedat acest asediu remarcabil, există toate 
temeiurile să presupunem că, în general, pe francezi nu i-a ameninţat 
primejdia de a fi alungaţi din noua lor poziţie, cu condiţia să-şi îndepli
nească misiunea aşa cum se cuvenea·. - Nota red. 

38* 
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simple lucrări întărite în faţa podului pentru garnizoana rusă 
din Cartierul de nord, dar fără să existe pod *. Cîteva vase 
ruseşti aflate în port au fost deja incendiate de proiectilele 
bateriilor aliaţilor. Amplasarea de tunuri franceze pe go'rga
nul Malahov ar fi făcut imposibilă orice ancorfe sigură a 
vaselor ruseşi rămase neavaiate, în afară de loclll din ime
diata apropiere a bateriilor Nikolaevskaia şi Aleksandrov
skaia, unde poate staţiona doar un număr foarte mic de vase. 
Astfel se explică faptul că ruşii şi-au scufundat şi incendiat 
navele de linie şi vapoarele de război. De îndată ce aliaţii vor 
pune stăpînire pe Cartierul Korabelnaia, ei vor putea începe 
acţiuni de cîmp. Deşi nu vor putea amplasa un număr mure 
de baterii şi aduce forţe puternice în această parte a oraşului, 
ea fiind expusă tragerilor din Cartierul de nord, aliaţii, în 
comparaţie cu situaţia dinainte de 8 septembrie, a•1 reuşit 
totuşi să cucerească de la ruşi cel puţin jumătate din terito
riul Sevastopolului, în mîinile acestora rămînînd doar fortă
reaţa, în care pot mnţine numai un număr limitat de trupe. 
Nu numai că forţa ofensivă a garnizoanei a fost complet în
frîntă, dar a fost simţitor slăbită şi capacitatea ei de apărare. 
Pentru continuarea asediului va fi nevoie de mult mai puţini 
oameni, şi unităţile devenite astfel disponibile, împreună cu 
trupele aflate în prezent pe drum, precum şi în tabăra de la 
Maslak, vor putea fi folosite pentru o expediţie la Eupatoria. 
Cu cît analizăm mai mult poziţiile aliaţilor şi ale ruşilor pe 
Cernaia, cu atît ne convingem mai mult că în prezent nici una 
dintre părţi nu este în stare s-o alunge pe cealaltă de pe 
aceste poziţii fără a-şi crea în prealabil o mare superioritate 
de forţe şi fără mari pierderi. De aceea, în tabăra aliaţilor 
cîştigă tot mai mult teren părerea că trebuie să se trimită la 
Eupatoria 60 000-70 OOO de oameni pentru a se porni de aici 
ofensiva împotriva comunicaţiilor ruseşti de lîngă Simferopol. 
Acest lucru îi va sili pe ruşi să primească lupta în cîmp des-

* ln „New York Daily Tribune• urmează în continuare : „De aceea 
părăsirea oraşului a fost o hotărîre justă. Este drept, am auzit în repetate 
rînduri că au fost construite noi fortificaţii pe versantul opus al gorga
nului Malahov, în vederea continuării apărării Cartierului Korabelnaia 
în cazul că ar fi cucerit gorganul. Se pare însă că aceste fortificaţii nu i s-au părut destul de trainice prinţului Gorceakov pentru a-l determina 
să continue apărarea. Probabil că în curînd vom afla ce reprezintă ele 
în realitate•. - Nota red. 
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chis, ş1, m condiţiile existente, victoria în această luptă o vor 
repurta, fără îndoială, aliaţii. Acum însă totul depinde de 
rapiditatea şi de energia cu care aliaţii vor şti să folosească 
momentul dat *. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 1 1  septembrie 1 855 

Publicat ca articol de fond 
m „Neue Oder-Zeitungn nr. 429 
din 14 septembrie 1 855 şi în 

,iarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 506 din 28 septembrie 1 855 

Se tipareşte după textul apărut în 
„Neue Oder-Zeitung•, confruntat 
cu textul apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune• 

Tradus din limba germană 

* ln „New York Daily Tribune•, în locul ultimelor două fraze figu
rează următorul text : „In ipoteza că ruşii au în Crimeea 200 OOO de oa
meni (ceea ce, fireşte, este imposibil) , atunci pentru apărarea forturilor 
din Cartierul de nord ar fi nevoie de 80 OOO de oameni, pentru apărarea 
poziţiilor de pe Cernaia - de 60 OOO şi pentru actiunile împotriva armatei 
aliaţilor de la Eupatoria - de 60 OOO. Ţinînd seama de actuala stare de 
spirit a trupelor aliaţilor, se poate afirma cu certitudine că, cu un efectiv 
€gal şi  poziţii tot atît de avantajoase, ei îi  vor înfrînge pe ruşi ; pare-se 
că într-un asemenea pas nu este nimic riscant, deoarece aliaţii, tăind 
liniile de comunicaţie ale ruşilor, îi vor putea sili să primească lupta. 
Mai mult încă, este foarte probabil că ruşii nu vor putea opune acestei 
armate expediţionare decît cel mult 60 OOO de oameni. Cu cit această 
manevră va i executată mai curînd, cu atît va fi mai bine pentru aliaţ. 
şi, dacă vor acţiona cu hotărîre, ei vor putea obţine rezultate conside
rabile. In momentul de faţă ei au şi superioritatea morală şi cea nume
rică şi nu ne îndoim că se vor folosi de ele înainte ca încă o iarnă 
petrecută pe platou să le reducă numărul şi să le slăbească spiritul de 
luptă. 

Şi, într-adevăr, ultimele comunicate arată că încă aproximativ la 
1 3  septembrie au fost trimişi la Eupatoria 25 OOO de oameni şi, fără îndo
ială, vom afla curînd că au fost urmaţi de un contingent şi mai mare. 

Dispunem deocamdată doar de comunicate telegrafice foarte scurte 
cu privire la aceste evenimente. Cînd vor sosi ştiri mai complete şi amă
nunţite, vom reveni asupra acestui subiect•. (Ultimele două paragrafe 
sînt adăugate de redacţia ziarului 11Tribune1 - Nota red. 
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Karl Marx 

Funeraliile lui O'Connor 

Londra, 1 1  septembrie. Ieri după-amiază au avut loc fu
neraliile liderului cartist O'Connor. Cortegiul funerar, la care 
au luat parte aproximativ 20 OOO de persoane, aproape exclu
siv muncitori, s-a îndreptat de la Finsbury-square şi Smith
field spre Notting-hill, de unde a fost ridicat sicriul, pe care 
l-au condus apoi la cimitirul Kensall-Green (unul dintre cele 
mai frumoase cimitire din Londra) . 

In fruntea cortegiului mergeau carele mortuare, trase fie
care de patru cai împodobiţi, după obiceiul englez, cu panaşe 
uriaşe. Urmau apoi stegarii. Pe steagurile negre era scris cu 
litere albe : „He lived and died for us" („El a trăit şi a murit 
pentru noi" ) .  Pe un uriaş steag roşu se putea vedea inscripţia 
„Alliance des peuples" *. In vîrful stindardului din capul co
loanei era înfiptă boneta roşie a libertăţii 277• După oficierea 
slujbei religioase, în frumoasa capelă cu colonade a cimitiru
lui, William Jones a rostit un discurs funebru consacrat me
moriei defunctului. Ceremonia funebră s-a încheiat cu un imn. 
Existau toate condiţiile pentru o demonstraţie grandioasă ; 
lipsea doar elementul principal, deoarece Ernest Jones, a că
rui soţie era grav bolnavă, n-a putut participa şi rosti un 
discurs. Cînd participanţii la înmormîntare s-au înapoiat în 
oraş, pe la cinci şi jumătate seara, s-au întîlnit cu cinci deta
şamente de constableri ; cu o satisfacţie ironică, mulţimea i-a 
întimpinat cu cuvintele „too late " („prea tîrziu" ) .  Intrucît 
O'Connor a murit sărac în adevăratul înţeles al cuvîntului, 
cheltuielile de înmormîntare au fost suportate de clasa mun
citoare din Londra. 

Scris de K. Marx la 1 1  septembrie 185� 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 430 din 15 septembrie 1855 

* - Unirea popoarelor. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Perspectivele războiului Crimeii 

Cu excepţia unei liste incomplete a ofiţerilor englezi morţi 
şi răniţi, ziarele sosite aici cu vaporul „America" - pe care 
le-am parcurs cu toată atenţia - nu adaugă aproape nimic 
nou la împrejurările cunoscute de noi, care au dus la cuce
rirea Cartierului de sud al Sevastopolului. In ziare sînt 
expuse, ce-i drept, destule considerente referitoare atît la 
cauzele cît şi la consecinţele posibile ale retragerii neaştep
tate a lui Gorceakov de pe o poziţie care a fost apărată de 
ruşi vreme atît de îndelungată şi cu atîta îndîrjire ; dintre 
toate aceste considerente, o deosebită atenţie merită părerile 
expuse de corespondenţii noştri de la Londra şi Paris. Există 
însă păreri şi considerente cărora nici unul dintre ei, deşi s-au 
situat pe poziţii opuse, nu le-a acordat suficientă atenţie şi 
nici nu le-a dat importanţa cuvenită 278•  

Intorsătura pe care o vor lua acum evenimentele din Cri
meea depinde în mare măsură de cauzele care au silit pe ruşi 
să părăsească Cartierul de sud. Este cît se poate de evident 
că această hotărîre subită n-a fost luată din considerente pur 
strategice s au tactice. Dacă Gorceakov ar fi considerat că 
Cartierul de sud sau chiar Korabelnaia nu mai pot fi men
ţinute după căderea gorganului Malahov, n-ar fi construit în 
această suburbie atîtea fortificaţii interioare de apărare. Deşi 
se poate considera că ocuparea acestei înălţimi dominante a 
asigurat succesul definitiv al asediului, totuşi ar fi fost posibil 
ca, printr-O apărare dîrză, la început a fortificaţiilor interioare 
de apărare ale suburbiei, iar apoi a oraşului propriu-zis, că
derea să mai fie amînată cu o lună - o lună şi jumătate. 
Judecînd după cele mai bune hărţi, planuri şi scheme, n-a 
existat nici o necesitate de ordin pur tactic sau strategic ca 
poziţii apărate u atîta dîrzenie pînă acum să fie p ărăsite cu 
atîta grabă. Un asemenea pas nu poate fi explicat prin consi-
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derenle pur militare, după cum el nu poate fi explicat nici 
prin teama şi dezorientarea provocate de o înfrîngere mare 
şi neaşteptată. Se pare că împrejurări de altd natură l-au 
împins p e  Gorce.ov la o măsură care i-a subminat atît de 
serios situaţia în armată şi întreaga sa carieră. 

Nu sînt posibile decît două explicaţii. Ori spiritul de luptă 
al soldaţilor ruşi era atît de scăzut, încî t a instaura chiar şi 
un simulacru de ordine şi a continua lupta pentru menţinerea 
liniilor de apărare interioare era absolut imposibil, ori lipsa 
de provizii începuse să se facă simţită nu numai la Sevas
topol, i şi în tabăra din afara oraşului. Şirul aproape neîn
trerupt al înfrîngerilor suferite de armata rusă, începînd ele 
la Olteniţa şi Cetate pînă la bătălia de pe Cernaia şi asaltul 
de la 8 septembrie, nu puteau să nu înfrîngă spiritul de 
luptă al apărătorilor Sevastopolului, cu atît mai mult cu cî. 
aceştia erau în cea m ai mare parte aceleaşi tupe care fuse
seră înfrînte pe Dunăre, i ar mai tîrziu la Inkerman. Ruşii nu 
sînt prea impresionabili şi pot suporta vreme m ai îndelun
gată înfrîngeri decît majoritatea celorlalte armate, dar nici 
o armată din lume nu p oate rezista la infinit atunci cînd 
e bătută de un inamic după altul şi cînd nu poate opune 
unui şir lung de înfrîngeri nimic altceva în afară de o rea
lizare negativă ca rezistenţa îndîrjită şi îndelungată şi în  
afară de unicul exemplu de apărare activă victorioasă din 
timpul bătăliei de la 18 iunie. Dar o asemenea rezistenţă 
opusă în interiorul unei fortăreţe asediate ajunge să 
aibă prin ea însăşi un efect demoralizant. Ea e legată de 
încercări grele, de odihnă insuficientă, boli şi de existenţ. nu 
a unui pericol grav, care căleşte, ci a unuia cronic, carp în 
cele din urmă slăbeşte în mod inevitabil spiritul de luptă. 
Infrîngerile de pe Cernaia şi de la gorganul Malahov, care 
s-au succedat rapid, au desăvîrşit procesul de demoralizare şi 
e mai mult decît p robabil că trupele lui Gorceakov, care se 
aflau în oraş, nu mai erau în stare să ducă o luptă activă cu 
inamicul. Dar, cum gorganul Malahov domina podul care duce 
în partea cealaltă şi cum tunurile franceze ar fi putut să-l 
arunce în aer în orice moment, un ajutor din afară era impo
sibil, în timp ce o retragere ar fi putut salva cel puţin trupele. 
Nu e de loc de mirare că demoralizarea a cuprins în cele din 
urmă garnizoana ; e de mirare că acest lucru nu s-a întîmplat 
mai devreme. 

Există, de asemenea, indicii că una dintre principalele 
cauze ale retragerii neaşteptate a prinţului Gorceakov a fost 
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lipsa de provizii pentru arm.tă în ansamblul ei. Sistarea na
vigaţiei ruşilor pe Marea de .ov, deşi nu s-a făcut simţită 
dintr-o dată, aşa cum se aştepta presa engleză şi franceză, 
care avea mare nevoie de comunicate care să anunţe succese, 
le-a creat în cele din urmă numeroase dificultăţi, deoarece nu 
le-a rămas decît o singură cale de comunicaţie, ceea ce a dus 
la reducerea aprovizionării. Şi dificultăţile în ceea ce priveşte 
transportul de alimente, muniţii şi furaje de la Herson prin 
stepa puţin populată, care şi aşa erau mari, au sporit şi mai 
mult după ce acesta rămăsese singurul drum pe care se putea 
face aprovizionarea armatei. Mijloacele de transport, obţinute 
prin rechiziţii din Ucraina şi din regiunea Oastei de la Don, 
s-au deteriorat cu timpul ; un mare număr de cai şi d2 boi 
s-au prăpădit de istovire şi din cauza lipsei de nutreţ, iar pe 
măsură ce guberniile cele mai apropiate erau secătuite, 
procurarea proviziilor necesare devenea o problemă tot mai 
dificilă. Desele întreruperi în aprovizionare s-au făcut, fără 
îndoială, simţite mai întîi nu atît la Sevastopol (unde, fireşte, 
fuseseră create rezerve pentru eventualitatea că oraşul ar fi 
fost blocat şi dinspre Cartierul de nord) , cît în tabăra de ld  
Inkerman, la Bahcisarai ş i  în  punctele prin care treceau în
tăririle. Această stare de fapt, asupra căreia s-a atras nu o 
dată atenţia în comunicatele comandamentului aliat, a fost 
confirmată şi de alte împrejurări. Numai prin imposibilitatea 
de a asigura aprovizionarea măcar a armatelor aflate în pre
zent în Crimeea poate fi explicat faptul că două divizii de 
grenadieri, care se află de multă vreme pe drum şi care, după 
cum se spune, ar fi ajuns acum la Perekop, n-au primit per
misiunea de a înainta şi de a lua parte la bătălia de pe Cer
naia ; prin aceasta se explică şi faptul că, deşi cea mai mare 
parte a trupelor trimise în ajutorul Sevastopolului n-au sosit, 
ruşii s-au hotărît totuşi să dea această bătălie, dispunînd de 
o armată cu totul insuficientă pentru îndeplinirea misiunii 
ce-i fusese pusă în faţă. 

Aşadar, toate acestea confirmă presupunerea că demorali
zarea unei mari părţi a trupelor ruseşti şi lipsa de provizii 
pentru armata de cîmp l-au determinat pe Gorceakov să nu-şi 
pună prea mari speranţe într-o scurtă amînare a cedării for
tăreţei, care nu mai putea fi apărată. Gorceakov a folosit 
ultima posibilitate de a salva garnizoana şi se pare că a pro
cedat just. Altfel, judecînd după toate împrejurările, el ar fi 
trebuit să lase garnizoana în voia soartei, să-şi adune armata 
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de cîmp şi să se retragă cu ea în adîncul Crimeii, dacă nu 
chiar pînă la Perekop. In acest caz, garnizoana din Cartierul 
de sud ar fi fost silită în scurtă vreme ori să se îndrepte în 
ascuns spre Cartierul de nord, ori să capituleze ; iar garni
zoana din Cartierul de nord, pierzînd orice nădejde de a mai 
fi înlocuită vreodată şi avînd trupe demoralizate, ar fi fost 
silită să se predea din cauza foamei. 

Atîta timp cît ruşii mai nutreau încă speranţa nu numai 
că vor menţine efectivul armatei lor din Crimeea aproximativ 
la nivelul efectivului armatei aliaţilor, ci că vor primi şi 
întăriri, care le vor da o puternică superioritate numerică, 
Cartierul de nord al Sevastopolului reprezenta o poziţie de 
mare însemnătate. Menţinerea Cartierului de nord cu forţele 
garnizoanei într-o vreme cînd armata de cîmp ocupa poziţiile 
pe care le cunoaştem din ultimele comunicate însemna să-i 
oblige pe aliaţi să-şi dispună armata pe platoul ChersoneUlui 
Heraclian. Aceasta însemna, de asemenea, să împiedice 
intrarea vaselor lor în golful Sevastopolului şi să-i lipsească 
pe aliaţi de posibilitatea de a-şi construi o bază mari:imă de 
operaţii avantajoasă mai aproape decît în Bosfor, deoarece 
nici Kamîşul, nici Balaklava nu puteau i folosite în acest 
scop. Atîta timp cît ruşii au putut întreprinde acţiuni de cîmp 
în Crimeea, Cartierul de nord era cheia întregii Crimei şi 
determina importanţa militară şi maritimă a acesteia, în 
aceeaşi măsură în care gorganul Malahov era cheia Cartieru
lui de sud. Dar, în măsura în care ruşii nu mai sînt în stare să 
execute acţiuni de cîmp, Cartierul de nord nu mai prezintă 
importanţă. Aceasta este, desigur, o poziţie fortificată destul 
de putenică, dar, dacă împotriva ei se va duce un asediu în 
toată regula, cu un număr suficient de trupe, ea va i cedată 
în mod inevitabil, deoarece nu are de unde aştepta ajutor. 

O asemenea părere poate părea ciudată dacă ne amintim 
cîtă importanţă se atribuia, şi pe bună dreptate, Cartierului 
de nord. Ea este însă cu totul întemeiată. Actualul război 
face în ansamblu impresia unui război de fortificaţii şi ase
diu, care, în ochii unui observator superficial, pare să reducă 
la zero succesele înregistrate de arta militară prin manevrele 
rapide ale lui Napoleon şi s-o întoarcă pe aceasta la nivelul 
din timpul războiului de şapte ani. In realitate însă, lucrurile 
stau cu totul altfel. In zilele noastre, fortăreţele şi grupurile 
de fortăreţe au importanţă numai ca puncte fixe, pe care 
armata de cîmp se sprijină în timpul manevrelor sale .  Astfel, 
tabăra de la Calafat era un cap de pod fortificat care a permis 
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lui Omer-paşa să ameninţe pe ruşi din flanc ; Silistra, Rusciu
cul, Varna şi Şumla erau, ca să zicem aşa, cele patru unghiuri 
ale unei vaste tabere fortificate în care Omer-paşa se putea 
retrage oricînd şi unde nu putea fi urmărit de inamic atîta 
timp cît nu erau ocupate sau cel puţin neutralizate două din 
aceste unghiuri. Astfel, Sevastopolul servea drept punct de 
sprijin al armatei ruse din Crimeea, şi, ori de cîte ori această 
armată era inferioară sub raport numeric armatei inamicului 
sau era ameninţată din alte puncte de vedere, Sevastopolul 
i-a dat posibilitatea unui răgaz pînă la sosirea de noi întăriri. 
Pentru aliaţi, Sevastopolul era o bază a flotei militare ruse 
care trebuia distrusă, o bază de operaţii maritimă care trebuid 
cucerită ; pentru ruşi, el însemna stăpînirea Crimeii, deoarece 
era singura poziţie care, în aşteptarea întăririlor, putea fi 
menţinută cu forţe mult mai mici decît cele ale inamicului. 
Astfel, rezultatul final a depins întotdeauna de armatele de 
cîmp, importanţa fortăreţelor fiind determinată nu de forţa 
lor naturală sau creată în mod artificial, adică de valoarea lor 
propriu-zisă, ci de apărarea şi sprijinul (appui) pe care le 
puteau oferi armatei de cîmp. Valoarea lor a devenit relativă. 
Ele nu mai sînt factori de sine stătători în război, ci numai 
poziţii avantajoase, pe care uneori e util să le aperi prin 
toate mijloacele disponibile şi pînă la ultima posibilitate, iar 
alteori - nu. Campania de la Sevastopol dovedeşte, mai bine 
decît oricare altă campanie, acest lucru. Sevastopolul, ca şi 
toate fortăreţele cu adevărat modeme, j oacă rolul unei tabere 
apărate . de fortificaţii permanente. Atîta timp cît forţele dis
ponibile sînt suficiente pentru apărarea unei asemenea tabere, 
cît nu se fac simţite lipsuri în aprovizionare şi legătura cu 
baza principală de operaţii este trainică, în special atîta timp 
cît o asemenea tabără, apărată de o garnizoană puternică, nu 
permite inamicului să se apropie fără a se expune pericolu
lui, atîta timp ea are o importanţă primordială şi poate dejuca 
planurile inamicului în tot cursul campaniei. Dar, cînd toate 
aceste condiţii nu mai există, cînd apărătorii suferă un eşec 
după altul, cînd proviziile sînt pe cale de a se epuiza şi ei 
riscă să fie rupţi de baza lor şi să împărtăşească soarta pe 
care au avut-o austriecii la Ulm în 1805 279, atunci, fără în
doială, trebuie să prefere în locul valorii abstracte a poziţiei 
securitatea armatei şi retragerea cit mai grabnică pe o altă 
poziţie, mai avantajoasă. 

Se pare că tocmai într-o asemenea situaţie se află acum 
ruşii. Partea cea mai mare a efectivului iniţial al armatei lor 
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de operaţii - 14 divizii din 24 - a fost aruncată în luptă şi 
decimată în parte în Crimeea, iar rezervele de care dispun, 
miliţia şi celelalte formaţii noi nici nu se pot compara cu 
trupele pe care le-au pierdut. Ruşii vor proceda just dacă nu 
vor mai trimite armate în această peninsulă primejdioasă şi 
o vor părăsi cît mai curînd. Aliaţii sînt cu mult superiori 
ruşilor atît sub raport numeric cît şi ca spirit de luptă. A te 
angaja într-o luptă în afara fortăreţei cu forţele de care dis
pune acum Gorceakov înseamnă a merge la o înfrîngere 
sigură. Gorceakov poate fi învăluit ori pe ţărmul de sud al 
Crimeii şi prin valea Salghir, ori pe la Eupatoria. Şi într-un 
caz şi în celălalt, comunicaţiile lui cu Cartierul de nord ar 
fi tăiate fără vreo speranţă de restabilire, căci superioritatea 
numerică a aliaţilor creşte din zi în zi. Se pare că cel mai 
bun lucru pe care îl poate face Gorceakov acum este ca, pe 
cît posibil, să menţină ferm frontul c.ît timp durează pregăti
rile în vederea aruncării în aer a fortificaţiilor n nord şi s-o 
ia înainte inamicului cu o etapă - două. Cu cît va ajunge 
mai repede la Perekop, cu atît va fi mai bine. Şi aceasta în 
special în cazul în care se vor confirma ştirile primite de noi 
de la Paris potrivit cărora aliaţii, îndată după cucerirea Se
vastopolului, au început să trimită trupe la Eupatoria. Dacă 
aliaţii vor acţiona cu suficientă energie, fie în această direc
ţie, fie pe ţărmul de sud şi în trecătorile muntoase Ciatîr-Dag, 
campania va lua sfîrşit foarte curînd şi Crimeea va rămîne 
în mîinile lor. După cît putem aprecia noi, singurele greşeli 
care pot fi săvîrşite acum sînt un atac frontal serios asupra 
poziţiilor ruseşti de la Inkerman sau o atitudine pasivă în 
decurs de o săptămînă. Vaporul următor, care trebuie să 
sosească aici mîine seară, va aduce, după toate probabili
tăţile, ştiri exacte cu privire la planurile viitoare ale aliaţilor. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 14 septembrie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 508 din 1 octombrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Pe marginea evenimentelor n Crimeea 

Londra, 1 4  septembrie. „Dangăt de clopote şi bubuit de 
tunuri " - iată atmosfera pe care o trăieşte azi întreaga An
glie. Exaltare pretutindeni, pe fiecare clădire mai arătoasă, 
fie publică, fie particulară, flutură steagurile englez şi fran
cez. La Manchester, în pofida „şcolii manchesteriene" ,  acelaşi 
tablou ca şi la Londra ; la Edinburg, în pofida filozofiei sco
ţiene, acelaşi lucru ca şi la Manchester. Nimic nu poate pune 
capăt extazului general de pe urma succesului, nici măcar 
uriaşa listă de morţi transmisă telegrafic la Londra. Infrîn
gerea englezilor la Redan şi cucerirea punctului hotărîtor, 
gorganul Malahov, de către francezi - numai acest contrast 
temperează entuziasmul stîrnit de victorie şi înfrînează îo
trucîtva autoelogierile. Cel ce împărtăşeşte vechea prejude
cată după care industria şi comerţul ar distruge caracterul 
războinic al unui popor, prejudecată apărută din confundarea 
necritică a rînduielilor sociale actuale cu cele antice, cît şi 
din multe alte confuzii, se poate convinge acum de contrarul 
în Anglia, şi chiar în metropola ei industrială, Manchesterul. 
Lucrurile sînt cît se poate de clare. In lumea contemporană, 
dacă nu avutul individual, în orice caz avuţia naţională creşte 
pe măsură ce se munceşte mai mult, în timp ce în lumed 
antică ea creştea o dată cu creşterea trîndăviei naţiunii. Eco
nomistul scoţian Steuart, care şi-a publicat remarcabila sa 
lucrare cu 1 0  ani înaintea lui Adam Smith, a descoperit 
şi a dezvoltat această teză 280• 

Intre timp entuziasmul publicului caută în zadar surse de 
alimentare în noile comunicate telegrafice. Acestea sînt pe 
atît de sărace, pe cît de bogate erau primele. Pelissier scrie 
că la Sevastopol a căzut în mîinile aliaţilor un „materie! 
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immense" *. Noi presupunem că în mîinile lor a căzut mult 
fier vechi, al cărui preţ va scădea în curînd. 

Intorsătura pe care o vor lua acum evenimentele depinde 
în mare măsură de cauzele care au silit pe ruşi să părăsească 
atît de neaşteptat Cartierul de sud. Este cît se poate de evi
dent că această hotărîre n-a fost luată din considerente stra
tegice sau tactice. Dacă Gorceakov ar fi considerat că după 
căderea gorganului Malahov va urma în mod inevitabil pre
darea Cartierului Korabelnaia şi a întregului oraş, s-ar mai 
fi apucat el să ridice în această suburbie atîtea fortificaţii 
interioare de apărare ? Deşi gorganul Malahov ocupă o pozi
ţie dominntă, printr-o apărare îndîrjită, mai întîi a fortifi
caţiilor interioare de apărare din suburbie, iar apoi a oraşului 
însuşi, predarea ar mai fi putut fi amînată cu 5-6 săptămîni. 
Judecînd după cele mai bune hărţi, planuri şi scheme, n-a 
existat nici o necesitate de ordin pur tactic sau strategic ca 
poziţii apărate cu atîta dîrzenie pînă acum să fie părăsite cu 
atîta grabă. Nu sînt posibile decît două explicaţii : ori spiri
tul de luptă al armatei ruse fusese înfrînt în aşa măsură încit 
n-ar mai fi fost indicat să se opună o nouă rezistenţă în 
spatele fortificaţiilor interioare ale oraşului, ori lipsa de pro
vizii începuse să se facă simţită nu numai în oraş, ci şi în 
tabără ; în sfîrşit, se prea poate să fi acţionat amîndoi aceşti 
factori. 

·
şirul apro.pe neîntrerupt al înfrîngerilor suferite de ar

mata rusă, începînd de la Olteniţa şi Cetate pînă la bătălia 
de pe Cernaia şi asaltul de la 8 septembrie, nu se putea să 
nu aibă un efect demoralizant asupra celor asediaţi, cu atît 
mai mult cu cît o mare parte dintre ei au fost martorii în
frîngerilor de pe Dunăre şi de la Inkerman. E drept că ruşii 
nu sînt prea impresionabili şi de aceea pot suporta mai multe 
înfrîngeri decît alte armate. Dar totul are o limită. O rezis
tenţă prea îndelungată într-o fortăreaţă asediată are în ea 
însăşi un element demoralizant. Ea presupune grele încercări, 
dificultăţi, odihnă insuficientă, boli şi existenţa nu a unui 
pericol grav, care căleşte, ci a unuia cronic, care slăbeşte 
spiritul de luptă. Infrîngerea de pe Cernaia, unde a acţionat 
j umătate din armata venită în ajutorul garnizoanei, adică 
tocmai întăririle care trebuiau să salveze Cartierul de sud, şi 
luarea gorganului Malahov, poziţie-cheie - aceste două îu
frîngeri au venit să desăvîrşească procesul de demoralizare. 

* - „multe bunuri•. - Nota trad. 
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Cum gorganul Malhov domina podul care ducea în partea 
cealaltă şi francezii ar fi putut să-l arunce în aer în orice 
moment, sosirea de întăriri devenea tot mai problematică, şi 
retragerea rămînea singurul mijloc prin care trupele puteau 
fi salvate. In ceea ce priveşte lipsa de provizii, există toate 
indiciile că ea începuse să se facă simţită. In urma tăierii 
navigaţiei ruşilor pe Marea de Azov, acestora nu le-a mai 
rămas la dispoziţie decît o singură cale de comunicaţie, ceea 
ce a dus la reducerea aprovizionării. Şi fără asta marile difi
cultăţi în ceea ce priveşte transportul de alimente, muniţii etc. 
prin stepele puţin populate ar fi sporit, bineînţeles, după ce 
singurul drum accesibil rămăsese cel dinspre Herson. Mij
loacele de transport obţinute prin rechiziţii din Ucraina şi 
din regiunea Oastei de la Don s-au deteriorat cu timpul, iar 
pentru guberniile mai apropiate, care fuseseră secătuite, în
locuirea acestor mijloace devenea o problemă din ce în ce 
mai grea. Intreruperile în aprovizionare s-au făcut, fără în
doială, simţite mai întîi nu atît la Sevastopol , unde fuseseră 
făcute mari rezerve, ci in tabăra de la Inkerman, în Bahcisarai 
şi în punctele prin care treceau întăririle. Numai aşa se poate 
explica faptul că două divizii de grenadieri, care se află de 
multă vreme pe drum şi care au ajuns acum la Perekop, n-au 
înaintat şi n-au luat parte Ja bătălia de pe Cernaia, precum 
şi faptul că, deşi cea mai mare parte a armatelor care tre
buiau să vină în ajutor nu sosise, ruşii s-au hotărît.. la această 
bătălie dispunînd de o armată cu totul insuficientă pentru 
îndeplinirea misiunii ce-i fusese pusă în faţă. Dacă aceste 
consideraţii sînt j uste, înseamnă că lui Gorceakov nu-i mai 
rămînea, într-adevăr, nimic altceva de făcut decît să folo
sească luarea gorganului Malahov drept un pretext binevenit 
pentru salvarea garnizoanei sale. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 14 septembrie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 435 din 18 septembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Situaţia comercialu şi financiJră 

Londra, 24 septembrie. Situaţia comercială şi financiar. nu 
numai a Marii Britanii, ci în special a Franţei, preocupă în 
momentul de faţă, aproape în aceeaşi măsură ca şi războiul 
Crimeii, opinia publică. Banca Franţei a majorat, după cum 
se ştie, taxa de scont la 50/o la obligaţiile de tezaur şi la alte 
asemenea hîrtii de valoare garantate, în timp ce cambiile 
comerciale sînt scontate cu 40/o. Directorii Băncii Franţei, spe
riaţi de scurgerea metalului nobil din subsolurile ei, se şi 
hotărîseră să majoreze la 50/o taxa de scont şi la cambiile 
comerciale ; a intervenit însă ministrul de finanţe şi le-a in
terzis să efectueze această operaţie. Guvernul, fireşte, caută 
să păstreze cit mai mult timp aparenţa unei pieţe de bani 
ieftine şi a unei abundenţe de credit şi să le menţină dughen -
giilor buna dispoziţie. 

„In ultimii doi ani - scrie „Manchester Examinerw 81 - avuţia 
Franţei a fost suprasolicitată. In doi ani guvenul lui Ludovic-Napoleon 
a cheltuit 200 OOO OOO 1. st. ; municipalitatea Parisului a folosit mari sume 
de bani, luaţi cu împrumut, pentm înfrumuseţarea capitalei ; din iniţiativa 
şi sub patronajul guvernului s-au elaborat proiecte a căror înfăptuire 
necesită cheltuirea nor mijloace uriaşe. Ajunge să amintim de Credit 
Mobilier 2s2, care a creat o j umătate de duzină de mari companii, fiecare 
dintre ele reuşind să-şi urce cursul acţiunilor cu mult peste cel nomi
nal ; capitalul acestor companii urmează abia să fie vărsat şi un număr 
imens de acţiuni trece dintr-o mină într-alta fără să se ţină seama de 
ziua cînd vor trebui să fie achitate. Situaţia financiară a guvenului, 
faptul că cea mai mare parte dintre aceste întreprinderi au un caracter 
pur speculativ, actuala stare a pieţei de bani din Franţa, urmările grave, 
pentru masele populare, a două recolte slabe consecutive şi influenţa pe 
care o au asupra bursei, - toate acestea sint indiciile unor calamităţi 
care pot să pericliteze atît mersul războiului din Orient cit şi liniştea 
internă şi bunăstarea Franţeiw. 



Situaţia comercială şi financiară i81 

In legătură cu piaţa de cereale, sus-menţionatul ziar re
marcă, între altele, următoarele : 

„Nu încape nici o îndoială că ambele ţări, Franţa �i Anglia, vor 
deveni mari importatoare de cereale. Comenzile care au şi fost făcute 
în ţările dunărene vor determina Statele Unite să trimită în Europa 
creale în loc de aur. Deşi recolta din anul trecut a fost cea mai bună 
pe care a avut-o Anglia vreodată, din august 1854 pînă în august 155 
noi am importat 3 335 OOO de cuarteri de griu şi 1 558 892 de chintale de 
făină, iar preţul mediu în tot cursul anului a fost de peste 70 de �ilingi. 

Anul acesta va trebui să importăm cantităţi mult mai mari, pentru a 
preîntîmpina o şi mai mare creştere a preţurilor. De unde să le imporţi 
dacă nu din America de Nord ? In nordul Germaniei recolta este, de 
asemenea, sub nivelul mediu şi Statele Unite trimit făină în regiunea 
Mării Baltice, de unde noi, în perioade de lipsă, importam de obicei 
mari cantităţi de cereale. In Austria, după cum comunică guvenul ei, 
recolta este mijlocie ; ne îndoim, totuşi, că ea va dispune de surpll!uri 
pentru export, iar în tot sudul Italiei există o lipsă serioasă de cereale, 
care nu poate fi acoperită, ca pînă acum, printr-un import de cereale din 
porturile de la Marea Neagră. Prin urmare, la cumpărarea cerealelor, 
Franţa va fi concurată nu numai de Anglia, ci şi de o mare parte a 
ţărilor de pe continentul european. Cit de neplăcută este această situaţie 
pentru guvernul Franţei reiese cel mai bine din articolul pe jumătate con
solator, pe jumătate instructiv din «Moniteuu•. 

In ceea ce priveşte numeroasele noi societăţi pe acţiuni 
din Franţa, menţionate de „Manchester Examiner" ,  cartea 
„Operaţii de bursă" 283, apărută de curînd la Paris, arată că 
într-o singură ramură - băncile pe acţiuni - numai la Paris 
numărul lor a crescut de la revoluţia din februarie de 6 ori .  
Inainte de 1848, la Paris au existat doar două bănci pe ac
ţiuni, după revoluţie au fost create 12 asemenea bănci, şi 
anume : Banque de France, Caisse Commerciale, Comptoir 
d'Escompte, bancă sub forma unei societăţi în comandită 
aparţinînd firmei Leyde & Co., Credit Foncier de France, 
Banque de Martinique, Banque de Guadeloupe, Banque de 
l 'île de la Reunion, Banque d'Alger, Credit Mobilier, Societe 
Generale du Credit maritime, Caisse et journal des chemins 
de fer, Comptoir central, Credit Industrie! şi Banque de Se
negal. Capitalul vărsat al acestor bănci însumează numai 
1 5 1  230 OOO de franci, iar capitalul lor bancar total este doar 
de 252 480 OOO de franci, sau aproximativ 10 OOO OOO 1. st., un 
capital mai mic decît posedă Banca Angliei singură. 

„Uriaşul şafodaj - scrie ziarul guvernamental londonez „Econo
mist• - pe care creditul l-a înălţat pe baza îngustă a acestui capital 
stîmeşte de-a dreptul nelinişte. Banca Franţei, bunăoară, posedînd un 
capital de 91 250 OOO de franci, emite bancnote în valoare de 542 589 30 
de franci, ad[c5 o sumă de 6 ori mai mare. Credit Mobilier are dreptul 

39 - Marx·Engels - 01ere Yol. 1 1  



82 Karl Marx 

să emită obligaţii a căror valoare depăşeşte de 10 ori capitalul său. 
Credit Foncier de France, al cărui capital nominal este de numai 
30 OOO OOO de franci, a emis obligaţii în valoare de 200 OO OOO de franci. 
De aceea se poate prevedea că panica sau deprecierea acestei uriaşe 
cantităţi de obligaţii va provoca serioase calamităţi la Paris şi în Franţa•. 

Scris de K. Marx la 24 septembrie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 453 din 28 septembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Forţele de rezistenţă ale Rusiei 2�4 

Călătoria ţarului Rusiei la Odesa, plecarea soţiei sale de 
la Petersburg la Moscova, inima sfintei Rusii, trecerea tem
porară a conducerii în mîinile lui Constantin, cel mai belicos 
dintre fraţii ţarului, - toate acestea constituie suficiente do
vezi că Rusia este hotărîtă să opună o rezistenţă înverşunată. 
Nikolaevul şi Hersonul, punctele cele mai puternic fortificate 
din sudul Rusiei, reprezintă acum centrul de concentrare al 
armatei de rezervă, care se formează în momentul de faţă în 
guberniile Taurida şi Herson. Pe lîngă rezervele de armată 
formate din batalioanele cinci, şase, şapte şi opt, al căror 
efectiv nu poate fi precizat, trebuie să fi fost concentraţi la 
Nikolaev 40 OOO de miliţieni, în timp ce la Odesa se află încă 
de pe acum aproximativ 25 OOO de oameni. Exactitatea aces
tor date nu poate fi verificată. Un lucru este limpede : în su
dul Rusiei se concentrează forţe armate considerabile. 

Planul strategic al Rusiei prevede nu numai posibilitatea 
pierderii Crimeii, ci şi o invazie a inamicului în sudul Rusiei. 
Iată de ce ca linie principală de apărare a fost aleasă linia 
Niprului, avînd Hersonul şi Nikolaevul ca primă bază de 
operaţii, iar Ecaterinoslavul ca a doua bază. lntrucît Hersonul 
şi Nikolaevul se află în raza de acţiune nu numai a canonie
relor, ci şi a corvetelor, este necesară existenţa unei baze în 
interiorul ţării. Ecaterinoslavul este o asemenea bază. Aşezat 
într-un punct în care n cot al Niprului formează un unghi 
de aproximativ 15�, el este un centru excepţional pentru o 
armată care se retrage spre interior şi intenţionează să-şi gă
sească un adăpost mai întîi în regiunea cursului inferior (în 
direcţia nord-est - sud-vest) , iar apoi în regiunea cursului 
mijlociu (în direcţia nord-vest - sud-est) al acestui rîu. O 
armată care ar înainta de la Perekop spre interiorul Rusiei 
ar trebui mai întîi să forţeze Niprul la Herson şi apoi să 

39• 
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înainteze spre Ecaterinoslav, tecînd din nou fluviul în apro
pierea acestui oraş. Orice detaşament care ar înainta pe 
malul stîng al Niprului ar putea uşor staţiona la cîteva mile 
la sud de Ecaterinoslav, pe linia Volciei, la vărsarea acesteia 
în Nipru. La aceste avantaje se mai adaugă şi altele : întreagd 
regiune de la sud de Ecaterinoslav este o vastă stepă care 
se întinde pe 200 de mile, unde este deopotrivă de greu să 
disloci sau să aprovizionezi o armată, în timp ce oraşul, aşe
zat la extremitatea de nord a stepei, în apropierea guberniilor 
Kiev şi Pol:ava, gubernii bogate şi avînd o poplaţie relativ 
densă, poate primi fără greutate cantităţile necesare de pro
vizii. In sfîrşit, Ecaterinoslavul asigură comunicaţiile cu ar
mata din sectorul central de pe lingă Kiev şi barează drumul 
spre Moscova. Iată de ce Ecaterinoslavul este fortificat şi 
asigurat cu toate cele necesare pentru aprovizionarea armatei 
din sud. Aici sînt concentrate numeroase depozite de ali
mente, îmbrăcăminte şi muniţii. Dacă, pe de o parte, acest 
lucru pledează în favoarea perspicacităţii strategice a ruşilor 
- pe care nu în zadar bătrînul general şi dezertor Jomini i-a 
instruit atîta vreme -, pe de altă parte, el dovedeşte, în 
aceeaşi măsură, că ruşii îşi  dau seama că în decursul unei 
perioade îndelungate nu vor mai putea obţine succese. Dacă 
aliaţii ar fi înaintat în interiorul Rusiei (de la Perekop) , ei ar 
fi trebuit, fără îndoială, să cucerească Ecaterinoslavul. Dar, 
în condiţiile în care se desfăşoară campania din acest n, nici 
nu poate fi vorba de o asemenea ofensivă şi nu se ştie dacă 
ea va fi posibilă în 1 856. Mai întîi trebuie să se obţină ca 
Rusia să evacueze Crimeea, întreaga Transcaucazie şi Cau
cazul pînă la rîurile Terek şi Kuban, să fie incendiată Odesa, 
să fie distrusă rada portului Nikolaev şi să fie curăţită Du
nărea pînă la Galaţi. Cu alte cuvinte, pînă nu sînt smulse 
toate aceste puncte extreme ale Rusiei, aliaţii nici nu se pot 
măcar gîndi să întreprindă o campanie în interiorul Rusiei. 
Aşadar, planul strategic plin de perspicacitate al ruşilor pare 
a fi de mauvais augure *. 

Trupele aliaţilor se îndreaptă spre valea cursului superior 
al rîului Cenaia pentru a învălui flancul de extremă dreaptă 
al ruşilor la Aitodor sau pe cursul superior al rîului Belbek. 
In acest sens ne informează în egală măsură rapoartele lui 
Gorceakov şi Pelissier. Noi credem că această manevră a 
aliaţilor are un caracter prea demonstrativ pentru a urmări 
cu adevărat acest ţel. 

* - rău augur. - Nota !rad. 



Forţele de rezistenţă ale Rusiei 585 

Misiunea aliaţilor constă acum, în mod evident, în a 
alunga armatele ruse de pe poziţiile fortificate pe piscurile 
Mackenzie. Dacă ei vor reuşi să facă acest lucru, ruşii vor 
trebui să părăsească fortificaţiile din nord şi, implicit, Cri
meea. Intre piscurile Mackenzie şi Simferopol nu există nici 
o poziţie care să poată fi învăluită, iar de cealaltă parte a 
oraşului Simferopol se întind stepe care nu sînt propice pen
tru acţiunile unor armate mari, deoarece nu oferă nici un fel 
de poziţii. Menţinerea de către ruşi a Crimeii depinde de ca
pacitatea lor de a-şi menţine poziţiile lor actuale, şi în special 
pe cele de pe piscurile Mackenzie. 

Scris de F. Engels 
la 25 septembrie 1855 

Publicat ca articol de ond 
în „Neue Oder-Zeitunq• nr. 455 
din 29 septembrie 1 855 
şi în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 522 din 17 octombrie 1855 

Se tipărP5te după textul 
apărut în „Neue Oder-Zeitung•, 
confruntat cu textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribune· 

Tradus din limba germană 
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•:· Rapoartele generalilor. -
Tribunalele engleze. 

Ştiri din Franţa 

Londra, 27 septembrie. Rapoartele generalilor Simpson, 
Pelissier şi Niel şi, în special, scrisorile corespondenţilor de 
presă englezi din Crimeea reprezintă un material vast şi 
bogat, pentru a cărui studiere critică este nevoie de timp. De 
aceea, asupra evenimentelor de la 7 şi 8 septembrie ne vom 
putea opri mai amănunţit abia în corespondenţa noastră ulte
rioară 285• Deocamdată trebuie totuşi menţionat că presa 
engleză condamnă aproape în unanimitate, şi pe bună drep
tate, pe generalul Simpson şi pe ofiţerii superiori englezi de 
sub comanda lui. In timpul asaltului asupra Redanului s-a 
confirmat întru totul justeţea butadei care circulă în armata 
rusă : „L'annee anglaise est une armee des lions, comandee 
par des ânes " („armata engleză este o armată de lei, coman
dată de măgari u ) . Un ziar londonez cere să se instituie o nouă 
comisie pentru cercetarea celor petrecute la Sevastopol, 
uitînd că jalnica conducere a armatei engleze este urmarea 
inevitabilă a dominaţiei unei oligarhii perimate. Toate pre
gătirile au fost din capul locului defectuoase. Tranşeele en
gleze se mai aflau încă atît de departe (250 de iarzi) de şan
ţul Redanului, încît trupele au fost nevoite să străbată în 
fugă un cîmp deschis, mai bine de un sfert de oră, sub focul 
inamicului, ajungînd la destinaţie complet epuizate. Geniştii 
francezi au atras la timp atenţia englezilor asupra acestui 
neajuns, li s-a răspuns însă că, 

„dacă am împinge tranşeele cu încă cîţiva iarzi înainte, tupele 
noastre ar fi nevoite să înainteze sub un asemenea unghi, incit ar nimeri 
sub focul de anfiladă al bastionului Catargului şi ar suferi pierderi mart• . 

In primul rînd, această primejdie de a suferi pierderi era 
incontestabil mult mai mică decît aceea la care erau expuse 
trupele în timpul asaltului. In afară de aceasta, eficacitatea 
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focului de anfiladă putea fi atenuată în parte prin construirea 
de parapete şi de tranşee în zizag, în parte prin amplasarea 
unor baterii care să execute trageri împotriva bateriilor 
ruseşti. Toate obiecţiile francezilor s-au izbit însă de încăpăţî
narea de catîr a lui Simpson. In plus, pe cînd tranşeele fran
cezilor erau largi, încăpătoare şi puteau nu numai să adăpos
tească, ci să şi ascundă un mare număr de trupe, tranşeele 
englezilor eau înguste şi descoperite, astfel încît orice englez 
de statură mai înaltă atrăgea imediat asupra sa atenţia co
mandamentului rus. Deoarece trupele engleze erau nevoite 
să parcurgă o distanţă mare, după ce ajungeau la obiectivul 
atacului, în loc să-l atace imediat pe inamic, încercau mai 
întîi să se adăpostească şi deschideau focul, lăsîndu-le astfel 
ruşilor timp să-şi adune forţele. Cît de mizerabile au fost 
toate pregătirile de luptă rezultă şi din faptul că, punînd stă
pînire pe val, trupele engleze nici măcar nu s-au gîndit să 
înfunde dispozitivele de aprindere ale tunurilor ruseşti aflate 
acolo. Printre atacatori nu se găseau nici muncitori cu instru
mentele necesare şi nici artilerişti care să facă acest lucru 
fără instrumente speciale. La toate le-au pus însă vîrf dispozi
ţiile tactice ale generalului Simpson date înaintea şi în timpul 
asaltului. (In timpul asaltului, cum aflăm dintr-o corespondenţă 
apărută în „Daily News" ,  Simpson, guturăit, stătea învelit 
într-o pelerină largă cu glugă, într-un fotoliu moale în bateria 
de pe Mamelon.) El a trimis împotriva teribilului Redan, unde 
au fost respinse timp de 6 luni toate atacurile englezilor, un 
detaşament de asalt format din 200 de oameni, un detaşament 
de acoperire format din 320 de oameni şi un detaşament prin
cipal format din nu mai mult de 1 OOO de oameni. După ce 
englezii au pus stăpînire pe ieşindul în formă de unghi al 
Redanului, s-au pomenit sub focul ucigător al redutei trans
formate într-un reduit * şi al cazematelor dispuse pe flancuri, 
în spatele acesteia. Dacă numărul atacatorilor ar fi fost destul 
de mare, englezii ar fi putut învălui reduta, ceea ce ar fi 
hotărît repede soarta luptei. Dar nu au primit nici un fel de 
întăriri, deşi colonelul Windham ceruse de trei ori să-i fie 
trimise de urgenţă şi, în cele din urmă, s-a văzut nevoit să 
se ducă personal după ele. Din această cauză trupele al 
rămas timp de trei ore sub focul ucigător pe parapet ; de 
două ori au pătruns în fortificaţie şi, văzînd că sînt treptat 
decimate în mod inutil, în cele din urmă s-au retras în mare 

* - întăritură situată în alta mai mare. - Nota trad. 
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dezordine. Faptul că Simpson a pornit asaltul cu un număr 
mic de trupe, aruncînd la început în luptă mai puţin de a 
20-a parte din forţele pe care le avea la dispoziţia lui, că a 
ţinut deoparte rezervele necesare, că i-a sacrificat în mod 
absurd şi arbitrar pe vitejii luptători - toate acestea consti
tuie unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria militară 
modernă. Dacă aceasta s-ar fi întîmplat în timpul lui Napo
leon I,  cu siguranţă că Simpson ar fi fost deferit curţii mar
ţiale. 

Pe continent a fost criticat mult, şi pe bună dreptate, arbi
trarul jurisdicţiei patrimoniale. Magistratura engleză nesa
larizată 286 nu este de fapt altceva decît o jurisdicţie patrimo
nială modernizată, cu o spoială constituţională. Ajunge să 
reproducem următorul pasaj dintr-un ziar englez e pro
vincie : 

„Marţea trecută, Nathaniel Williams, un bătrîn muncitor agricol, a 
compărut în faţa judecătorului de pace din Worcester, care l-a con
damnat la o amendă de 5 şilingi şi 13 şilingi cheltuieli de judecată 
pentru că în ziua de duminică 26 august a secerat o mică cantitate de 
griu de pe un lot care-i aparţinea. Williams a arătat că a fost nevoit 
să facă acest lucu, că, dacă ar fi amînat secerişul, griul s-ar fi stri_at 
şi că în timpul săptămînii, din zori şi pînă-n noapte, trebuia să mun
cească pentu moşierul de la care luase în arendă p ămîntul. Dar nimic 
nu i-a ajutat. Curtea formată în bună parte din reverends (preacuvioşi) , 
a rămas neînduplecată•. 

Ca în cazul de faţă preotul, tot aşa şi fabricantul, squire-ul 
şi alţi reprezen:anţi ai stărilor sociale privilegiate din care se 
compune magistratura nesalariată Sînt judecătorii propriei lor 
cauze. 

Reproducem următorul pasaj dintr-o scrisoare particulară a 
unui englez (whig) aflat la Paris : 

„Articolul b!iico� publicat azi• (adică 24 septembrie) „fn ziarul 
c Constitutionnel» se pare că a descuraj at foarte mult burghezia pariziană, şi 
în trei cartiere diferite, mportante din punct de vedere comercial, m 
auzit aceleaşi remarci formulate aproape la fel : Ei, vedeţi I timp de 
aproape un an ni s-a tot spus că, de îndată ce Sevastopolul va fi cucerit, 
vor putea începe tratativele de pace. Şi acm, cînd Sevastopolul a 
căzut, ni se spune că acesta este un succes pur militar şi că, atîta timp 
cit nu va i cucerită întreaga Crimee, nici nu poate i vorba de pace. 
Dacă lucrurile vor continua tot aşa, numai dumnezeu ştie cînd vom 
avea pace. Toate acestea erau spuse cu un ton care exprima cea mai 
mare deprimare. Ca să fim drepţi, trebuie să recunoaştem că, abstracţie 
făcînd de problema prestigiului naţional, actualul război nu-i convine 
Franţei din multe motive. Comunicatele din toamna aceasta sînt de la 
o săptămînă la alta mai proaste decît te-ai fi aşteptat în săptămîna 
prcedentă. De pildă, în momentul de faţă, o pîine de 4 pfunzi costă la 
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Rouen 26 de sous, iar la Paris 3 franci sau 60 de sous. La Bordeaux, 
Consiliul municipal s-a şi văzut nevoit să aloce o sumă mare de bani 
pentru ajutorarea populaţiei în cazul că preţul pîinii de 4 pfunţi s-ar 
urca la 1 franc, ceea ce în Gironde este considerat un preţ din vremuri 
de foamete. Această situaţie se observă, treptat, pe tot întinsul ţării. 
Situaţia intenă a Franţei este deci extrem de îngrijorătoare, numărul 
adepţilor revoluţiei, răspîndiţi în toată ţara, este tnspăimîntător, şi, dacă 
mizeria va ajunge de nesuportat, ei vor putea strînge sub steagurile lor 
mii de oameni. Noua organizare a Consiliilor generale din departamente 
şi a Consiliilor municipale a fost o greşeală enormă : acest sistem 1e 
dovedeşte a fi nefast. In multe departamente nu există în momentul de 
faţă nici un Consiliu general, iar primarii numiţi de guvern sînt acum 
siliţi adeseori să-şi dizolve Consiliile municipale. Aproape în fiecare zi 
se poate citi comunicatul oficial că primarul cutărui oraş a dizolvat 
Consiliul municipal sau că prefectul N.N. a dizolvat Consiliul general. 
Motivele nu sînt date publicităţii, dar faptul în sine, deşi nu este permis 
să fie comentat în mod public, frămîntă totuşi spiritele în departamentul 
în care are loc. Toate acestea fac ca în multe puncte să fie de dorit 
prezenţa unor soldaţi de nădejde şi cu mai multă experienţă•. 

Scris de K. Max şi F. Engels 
la 27 septembrie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 57 din 1 octombrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germanl 
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Friedrich Engels 

Evenimentul hotărîtor al războiului 287 

Din rapoartele oficiale ale comandanţilor trupelor aliate 
şi din relatările apărute în presa europeană, dintre care cele 
mai importante au şi fost publicate în coloanele ziarului 
nostru, cunoaştem acum întru totul amănuntele asaltului ge
neral întreprins la 8 septembrie asupra Sevastopolului şi 
încununat de succes. Fără îndoială că aceste relatări intere
sante au fost citite de toată lumea şi nu este necesar să 
repetăm faptele expuse în ele. De aceea ne propunem doar 
să dăm cititorilor noştri posibilitatea de a-şi face o imagine 
clară asupra condiţiilor în care a avut loc asaltul şi să le 
explicăm de ce în timpul acestui asalt rezultatele atacurilor 
aliaţilor în diferitele sectoare au fost atît de diferite * .  

Potrivit raportului generalului Niel, în  toate sectoarele 
francezii şi-au împins tranşeele destul de aproape de fortifi· 
caţiile ruşilor. In faţa Micului Redan de la golful Kilen 
{bastionul nr. 1 )  şi a gorganului Malahov {bastionul nr. 2) , 
capătul tranşeii se afla nu mai departe de 25 de iarzi de 
şanţul ruşilor. La bastionul Catargului {bastionul nr. 4) , 
distanţa era de 30 de iarzi, la Bastionul central (bastionul 
nr. 5) - de 40 de iarzi. Aşadar, în toate aceste puncte, co
loanele de asalt se aflau foarte aproape de fortificaţiile care 
trebuiau luate cu asalt. Englezii au oprit însă săpăturile cînd 
au ajuns la o distanţă de 240 de iarzi de Marele Redan 
{bastionul nr. 3) . Aceasta se explică prin conservatorismul 
care mai domneşte încă în armata engleză. De îndată ce 

* In articolul publicat în „Neue Oder-Zeitung·, în locul paragrafului 
de mai sus a apărut : „La 8 septembrie au intrat în acţiune cinci divizii 
franceze şi subunităţile a două divizii engleze. Din totalul general de 
aproximativ 45 OOO de oameni, aliaţii au pierdut, după cum recunosc ei 
înşişi, 10 OOO de oameni, adică aproape un sfert din efectiv. Pierderile 
ruşilor nu pot fi stabilite". - Nota red. 
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englezii şi-au împins tranşeele pînă la această distanţă, ei au 
descoperit că, dacă ar mai înainta, ruşii ar putea deschide 
împotriva lor un foc de anfiladă din bastionul Catargului, 
mult mai ieşit în afară decît celelalte fortificaţii ale ruşilor. 
Or, în teoria asediilor există o regulă generală potrivit căreia 
tranşeele nu trebuie împinse atît de departe incit să treacă 
dincolo de linia ocupată de inamic, ceea ce le-ar expuna unui 
foc de anfiladă. 

Fireşte că ar fi bine ca tranşeele să nu fie greşit trasate. 
Dar, în cazul de faţă, cînd focul de anfiladă nu putea fi evitat 
(planul general de asediu şi specificul terenului nu permiteau 
să fie luat în prealabil bastionul Catargului) , era, evident, 
preferabil să se construiască asemenea tranşee decît să nu 
se construiască de nici un fel. Teoria prevede, de fapt, nu
meroase modalităţi de remediere a acestui rău inevitabil. In 
asemenea cazuri se recomandă construirea de parapete şi de 
tranşee complicate. Se spune că geniştii francezi au de
monstrat camarazilor lor englezi că, deşi riscă să piardă mulţi 
oameni construind tranşee în asemenea condiţii nefavora
bile, este totuşi preferabil ca aceste pierderi să se producă în 
timpul efectuării unor lucrări care asigură succesul asaltului 
decît în cursul unui asalt al cărui rezultat va fi foarte îndo
ielnic din lipsă de aproşe acoperite. Geniştii englezi au rămas 
însă la părerea lor. Rezultatele asaltului arată că n-au avut 
de loc dreptate. 

Generalul francez şi-a repartizat forţele în felul următor : 
divizia lui Mac-Mahon era aşezată în faţa poziţiei-cheie -
gorganul Malahov ; la dreapta ei, în faţa curtinei care leagă 
gorganul Malahov de bastionul nr. 1 ,  se afla divizia lui La 
Motterouge ; la extremitatea flancului drept, chiar în faţa 
bastionului nr. 1 ,  divizia lui Dulac. Deoarece gorganul 
Malahov era unica fortificaţie care, în cazul unei rezistenţe 
serioase, trebuia luată cu orice preţ, Mac-Mahon avea ca 
rezervă o divizie de gardă, sub comanda lui Mellinet. Acestea 
erau forţele francezilor destinate pentru asaltul asupra Car
tierului Korabelnaia. Dinspre Cartierul Gorodskaia, bastionul 
Catargului, care forma un fel de citadelă înaintată, puternic 
întărită şi avea fortificaţii interioare destul de puternice, nu 
putea fi supus imediat unui atac frontal. Divizia lui Levaillant 
trebuia însă să ia cu asalt Bastionul central, iar în caz de 
succes, ar fi fost urmată de divizia lui d'Autemarre ; aceasta 
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primise ordin să învăluie gîtul * bastionului Catargului, care 
trebuia să fie concomitent asaltat frontal de brigada piemon
teză a lui Cialdini, concentrată în tranşee. Poziţia dintre gor
ganul Malahov şi bastionul Catargului era ocupată de englezi. 
Ei trebuiau să atace Redanul. 

In primul rînd trebuia luat cu asalt gorganul Malahov, 
urmînd ca, după aceea, celelalte coloane să pornească la atac 
împotriva obiectivelor lor. Gorganul Malahov era o mare 
redută, situată pe vîrful unui deal cu acelaşi nume, care 
domină regiunea. Reduta era închisă din toate părţile, dar 
avea în spate deschizături largi, prin care putea primi în
tariri. In dreapta şi în stînga era legată prin curtine de Marele 
Redan şi de Micul Redan, care de asemenea erau nişte redute 
închise din toate părţile, cu fortificaţii de dimensiuni mai 
mici, servind drept reduite ; cît despre laturile din spate, ale 
căror ambrazuri conduceau în interiorul redutelor, ele formau 
adîncituri. Gîturile acestor adîncituri erau, la rîndul lor, 
legate cu gorganul Malahov printr-o a doua curtină inte
rioară, formînd o a doua linie de apărare. In partea interioară 
a Marelui Redan şi a Micului Redan aproape că nu existal 
nici un fel de obstacole şi, de aceea, artileria din adîncituri 
şi redute putea trage în voie. Gorganul Malahov însă, asupra 
căruia după luarea Mamelonului inamicul şi-a concentrat 
focul, avea de-a lungul valurilor numeroase parapete, care-i 
fereau de obuze pe servanţii tunurilor şi pe soldaţii din 
tranşee ; partea interioară a bastionului era plină cu caze
mate puternice, cu acoperişuri rezistente la obuze ; cazema
tele serveau drept cazărmi şi nu erau de loc adecvate pentru 
apărare. Cînd au sosit primele ştiri cu privire la luarea gorga
nului Malahov, am spus că ruşii au comis, probabil, aceeaşi 
greşeală ca şi la construirea lunetei Kamciatski de pe Ma
melon, şi anume : pentru a se apăra de focul inamicului, 
evident că ei au împărţit partea interioară a bastionului în 
mici compartimente 288, făcînd-o astfel nepotrivită pentru 
respingerea unui asalt. Justeţea părerii noastre se confirmă 
acum pe deplin. Labirintul gorganului Malahov, ca şi cel al 
Mamelonului, s-a dovedit cu totul nepotrivit pentru apărare ; 
el a fost cucerit în zece minute şi n-a mai putut fi luat înapoi. 

In vederea asaltului asupra gorganului Malahov, francezii 
s-au pregătit excelent. Totul a fost prevăzut şi asigurat. 
Pentru trecerea şanţului au fost folosite poduri de un tip 

* - intrarea în bastion, prin care se făcea legătura cu fortificaţiile 
din spate. - Nota trad. 
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nou, a căror descriere nu o avem încă ; ele puteau fi insta
late în mai puţin de un minut. De îndată ce a început asaltul, 
pionierii au făcut rapid o săpătură de la tranşee spre şanţ, 
au realizat locuri largi de trecere în parapetele ruşilor, au 
astupat şanţul următor şi au croit un drum practicabil în in
teriorul redutei de pe gorganul Malahov, pe care puteau veni 
întăriri, rezerve şi puteau fi transportate chiar tunuri de 
cîmp. Imediat după luarea întregii redute au fost repede astu
pate trecerile care duceau la gîturile adînciturilor, s-au creat 
ambrazuri, au fost aduse tunuri de cîmp şi, în cîteva ore, 
înainte ca ruşii să poată face o încercare serioasă de a recu
ceri fortăreaţa, ea a fost complet întoarsă împotriva lor, 
astfel încît acţiunile ruşilor s-au dovedit tardive. Tunarii erau 
gata pregătiţi ca la nevoie să înfunde dispozitivele de aprin
dere ale tunurilor, iar infanteriştii purtau la centiron unelte 
uşoare de săpat. 

Atacul a fost efectuat sub conducerea directă a mareşalu
lui Pelissier şi a generalului Niel. Nu ştim dacă şi celelalte 
atacuri au fost tot atît de bine pregătite ; majoritatea lor 
însă, în special ofensiva asupra Bastionului central, nu au 
fost încununate de succes. Se pare că generalul de Salles a 
întreprins asaltul asupra Bastionului central cu forţe insufi
ciente, deoarece, francezii, de îndată ce s-au apropiat de 
parapetul ruşilor, s-au văzut nevoiţi să caute adăpost în spa
tele lui ; asaltul s-a redus la un schimb de focuri, fiind, bine
înţeles, respins. Ai zice că, la asaltul asupra Redanului, gene
ralul Simpson n-a urmărit altceva decît să ilustreze la ce duc 
asemenea acţiuni. Atacul împotriva Micului Redan a fost 
deosebit de sîngeros ; ruşii au apărat admirabil poziţia şi 
numai în acest sector au nimicit 5 brigăzi franceze. 

In unele articole anterioare am mai arătat că în armata 
britanică se practică sistemul absurd de a se forma coloane 
de asalt atît de slabe, încît, în cazul unei împotriviri cît de 
cît serioase, ele pot fi dinainte considerate pierdute. Această 
greşeală a fost izbitoare în planul asaltului de la 18 iunie 
elaborat de lordul Raglan, şi se pare că generalul Simpson 
s-a hotărît chiar să-l întreacă pe răposatul său şef •. Ieşindul 

* In „Neue Oder-Zeitung•, în locul acestei fraze a apărut : „Această 
rutină se explică prin faptul că fortăreţele cu care englezii, inclusiv 
Wellington în Spania, au avut în special de furcă erau construite după 
vechiul sistem italo-spaniol şi de aceea arareori puteau adăposti mai 
mult de 500 de oameni. Cum Ia englezi totul devine tradiţional, şi 
sistemul lor de asalt a intrat în tradiţie, chiar dacă condiţiile respective 
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în formă de unghi al Redanului a avut de suferit de pe urma 
focului artileriei engleze şi s-a hotărît ca lovitura să fie 
îndreptată împotriva acestui punct de îndată ce gorganul 
Malahov va fi ocupat în întregime de francezi. In consecinţă, 
generalul Simpson a detaşat grupuri de asalt din divizia 
a 2-a şi din cea uşoară, în total aproximativ 1 800 de oameni, 
adică jumătate din efectivul a două brigăzi I Celelalte două 
brigăzi ale acestor divizii trebuiau să acţioneze ca întăriri, 
iar diviziile a 3-a şi a 4-a să formeze rezerva ; în plus se 
mai aflau acolo o divizie de gardă şi una scoţiană, în total 
25 OOO de oameni. Şi din aceste trupe, la asalt au fost trimişi 
în realitate aproximativ 1 800 de oameni, întăriţi mai tîrziu 
cu alţi 2 OOO de oameni I Dar, spre deosebire de francezi, 
care din tranşeele lor puteau sări în şanţul ruşilor, aceşti 
1 800 de soldaţi trebuiau să parcurgă 250 de iarzi în cîmp 
deschis, sub focul de flanc al curtinelor Redanului. Englezii 
au pierit în număr mare, dar n-au dat înapoi, au escaladat 
şanţul, au pătruns în ieşindul în formă de unghi, unde s-au 
pomenit sub focul ucigător de mitralii şi al puştilor, tras din 
întăriturile şi reduitele din spatele Redanului. De aceea s-au 
împrăştiat, căutînd să se adăpostească după parapete, şi au 
început, la fel ca francezii la Bastionul central, un schimb de 
focuri cu ruşii. Aceasta n-ar fi prezentat nici un inconvenient 
dacă întăririle şi rezervele ar fi venit la timp şi, printr-un 
atac dat la un scurt interval, ar fi consolidat succesul obţinut. 
Au sosit însă numai întăriri neînsemnate, dar şi acestea în 
grupe mici şi în mod neregulat. Windham, comandantul bri
găzii, care conducea coloanele de asalt, a trimis de trei ori 
ofiţeri pentru a cere întăriri în dispozitive de luptă regula
mentare, insă în z.adar. Traversînd cîmpul, cei trei ofiţeri au 
fost cu toţii răniţi. In cele din urmă, Windham s-a dus personal 
şi l-a convins pe generalul Codrington să-i trimită încă un 
regiment, dar între timp trupele engleze s-au retras pe neaş
teptate, părăsind Redanul. Intăririle primite de ruşi au curăţat 
Redanul de trupele inamice. Atunci, bătrînul Simpson, care 
mai avea încă o rezervă de 20 OOO de oameni, a hotărît să 
repete asaltul în dimineaţa următoare I 

au dispărut de mult. Lordul Raglan, de pildă, a imitat la 18 iunie vechea 
manieră a lui Wellington, şi ştim cu toţii cu ce rezultat. In Ioc să tragă 
învăţăminte din eşecul lui Raglan, Simpson a considerat necesar nu 
numai să-l imite, dar chiar să-l depăşească•. - Nota red. 
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Jalnicul atac al englezilor împotriva Redanului arată 
completa incapacitate a generalilor lor din Crimeea. Se pare 
că au o tendinţă înnăscută de a se întrece unul pe altul în 
greşelile comise. Balaklava şi Inkerman reprezintă exemple 
grăitoare în acest sens. Dar asalturile de la 1 8  iunie şi 8 sep
tembrie le depăşesc cu mult. Asaltul a fost organizat cu atîta 
neglijenţă, încît englezii, care deţineau ieşindul Redanului, 
nici măcar n-au înfundat dispozitivele de aprindere ale tunu
rilor găsite acolo, încît atunci cînd englezii s-au retras aceste 
tunuri au deschis împotriva lor un foc tot atît de intens ca 
şi atunci cînd au atacat. Dacă englezii au încercat sau nu să 
ocupe o poziţie mai potrivită, nu se ştie ; nici Simpson, nici 
corespondenţii de presă nu pomenesc nimic în legătură cu 
aceasta. Intr-adevăr, se pare că au fost neglijate cele mai 
elementare măsuri de precauţie. 

E drept că atacurile împotriva Redanului, Bastionului 
central şi Micului Redan au fost pînă la un anumit punct 
simple demonstraţii. Totuşi, atacul împotriva Marelui Redan 
a avut şi o anumită importanţă în sine. O dată cu stăpînirea 
acestei poziţii se desăvîrşea cucerirea gorganului Malahov, 
căci, dacă acesta, datorită înălţimii lui, domină Redanul, 
acesta din urmă, la rîndul lui, domină drumurile care duc 
spre gorganul Malahov, şi luarea Redanului ar însemna în
văluirea din flanc a tuturor coloanelor ruseşti care se în
dreptau spre gorgan pentru a-l recuceri. Cucerirea gorganu
lui Malahov i-a silit pe ruşi să părăsească întregul Cartier 
de sud ; cucerirea Redanului i-ar fi silit să părăsească în 
grabă cel puţin Cartierul Korabelnaia, fără ca măcar să fi 
putut organiza un sistem de distrugere prin foc şi explozii 
bine pus la punct, care să le asigure retragerea. Aşadar, în
tr-un punct foarte important, englezii n-au fost în stare să 
facă ceea ce aliaţii erau în drept să aştepte de la ei. Şi nu 
numai generalii n-au fost la înălţime, dar nici soldaţii nu s-au 
comportat ca de obicei. In marea lor majoritate băieţi tineri, 
sosiţi de curînd în Crimeea, ei căutau să se pună la adăpost, 
preferînd un schimb de focuri luptei la baionetă. Le lipsea 
disciplina şi ordinea ; diferitele regimente s-au amestecat, 
ofiţerii au pierdut orice control şi în cîteva minute întreaga 
maşină s-a defectat. Trebuie, totuşi, să se recunoască că, 
deşi n-au primit întăriri, englezii au ţinut Redanul aproape 
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două ore, dind dovadă de o rezistenţă pasivă dîrză ; nu 
sîntem însă obişnuiţi să vedem infanteria engleză coborînd 
la nivelul ruşilor şi căutîndu-şi glorie numai într-o bravură 
pasivă. 

Laurii au revenit în această zi generalilor Bosquet şi 
Mac-Mahon. Bosquet a q>mandat tot flancul drept de atac al 
francezilor, iar Mac-Mahon divizia care a luat şi a păstrat 
gorganul Malahov. A fost una dintre rarele zile cînd francezii 
i-au întrecut într-adevăr pe englezi în vitejie. In toate cele
lalte privinţe, ei îşi dovediseră încă de mult superioritatea 
asupra englezilor. Trebuie oare să tragem de aici concluzia 
că armata britanică a decăzut, că infanteria ei nu se mai 
poate lăuda cu faptul că, în formaţie compactă, este cea mai 
bună infanterie din lume ? O asemenea concluzie ar fi pre
matură. Fără îndoială însă că generalii englezi din Crimeea 
se pricep, mai mult ca oricine, să submineze condiţia fizică 
şi moralul armatei ; pe de altă parte, recruţii veniţi de cîtva 
timp în armată sînt mult inferiori celor dinainte. Două în
frîngeri în trei luni constituie un fenomen fără precedent în 
istoria militară a Angliei şi trebuie să dea de gîndit poporului 
englez. 

Despre ruşi putem spune doar că au luptat cu obişnuita lor 
vitejie pasivă şi că în atacul pentru recucerirea gorganului 
Malahov au dat dovadă chiar de mult curaj activ. Inainte ca 
ruşii să-şi publice rapoartele nu avem posibilitatea să apre
ciem măsurile lor tactice. Cert este că gorganul Malahov a 
fost luat prin surprindere. Intreaga garnizoană se afla la masă 
şi numai artileriştii de la tunuri erau gata să înfrunte un even
tual atac. 

Dacă vom analiza ce s-a făcut după luarea Cartierului de 
sud, din rapoartele lui Gorceakov vom vedea că trupele alia
ţilor, numărînd 20 OOO de oameni (nu se menţionează cărei 
naţiuni aparţineau),  s-au îndreptat spre Eupatoria şi că, în 
acelaşi timp, puternice detaşamente de recunoaştere au fost 
aruncate împotriva flancului stîng l ruşilor pin valea Bai
darului, de unde unităţile lor înaintate fuseseră nevoite să se 
retragă spre Urkusta, în direcţia văii cursului superior al 
Ciulinului, unul dintre afluenţii rîului Cernaia. Corpul de 
armată numărînd 30 OOO de oameni, care se află în prezent 
la Eupatoria, este destul de slab şi nu se poate aventura la o 
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mare distanţă de oraş. Dar pot sosi întăriri. In orice caz, 
operaţiile de cîmp au început şi viitoarele două săptămîni 
vor arăta dacă ruşii vor fi în stare să-şi păstreze poziţiile, 
sau se vor vedea nevoiţi să lase întreaga Crimee în mîinile 
aliaţilor. 

Scris de F. Engels 
la 28 septembrie 1855 

Publicat ca articol de fond 
in zianl „New York Daily Tribune• 
nr. 4 519 din 13 octombrie 1855 
şi in „Neue Oder-Zeitung• nr. 463 
din 4 octombrie 1855 
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Karl Marx 

Raportul financiar oficial 

Londra, 2 octombrie. Avem acum la dispoziţie raportul 
oficial asupra veniturilor statului pe anul trecut, pe un se
mestru şi pe un trimestru (potrivit inovaţiilor lui Gladstone, 
anul financiar, atît la capitolul cheltuieli cit şi la capitolul 
venituri, se încheie în Anglia la 30 septembrie) . Din raport 
reiese, pe de o parte, elasticitatea surselor suplimentare ale 
bugetului englez, iar, pe de altă parte, faptul că calculele în
temeiate pe teoria probabilităţii nu reprezintă punctul tare 
al financiarilor englezi. Incasările reprezintă o creştere netă 
de 8 344 781 I.st. faţă de anul financiar anterior, de 
2 929 699 I.st. faţă de semestrul anterior şi de 1 924 124 I.st. 
faţă de trimestrul anterior. Sensul acestor cifre se schimbă 
dintr-o dată dacă ţinem seama, pe de o parte, de creşterea 
impozitelor care a avut loc în timpul lui Gladstone şi Lewis, 
iar, pe de altă parte, de discordanţa dintre creşterea prevăzută 
a încasărilor şi cea reală. Acest lucru reiese limpede din 
studierea a diferite capitole. Veniturile provenite din taxele 
vamale au crescut în decursul anului cu 1 290 787 I.st. , cu 
608 444 I.st. într-un semestru şi cu 364 423 I.st. într-un tri
mestru. Această creştere se datoreşte exclusiv noilor taxe la 
ceai, zahăr şi cafea. A fost nevoie de optimismul burghez al 
lui „Daily News " pentru a trage din aceste date statistice 
concluzia că bunăstarea claselor muncitoare creşte. După 
cum se ştie, Gladstone a suspendat reducerea taxelor la ceai 
şi zahăr, reducere pe care, la propunerea lui, Camera comu
nelor trebuia s-o înfăptuiască în 1854. Succesorul lui 
Gladstone, Lewis, a adăugat 3 şilingi la chintalul de zahăr, 
ceea ce, după socoteala sa, trebuia să aducă un venit supli
mentar de 1 200 OOO I.st . ;  3 pence la livra de ceai trebuia să 
sporească, după socotelile sale, cu 750 OOO I.st. încasările 
provenite din taxele vamale ; în sfîrşit, 1 pence la livra de 
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cafea, ceea ce trebuia să aducă un surplus de 150 OOO I.st. 
Totuşi, creşterea totală a încasărilor provenite din taxele 
vamale a fost în ultimul trimestru de numai 364 423 I.st., 
neatingînd, prin urmare, nici jumătate din ceea ce se aştepta 
să se obţină numai de la sporirea taxei la zahăr. Din listele 
de încasări provenite din taxele vamale reiese că la cafea 
consumul a scăzut cu circa 20/o faţă de 1853. Incasările pro
venite din taxele la vin şi tutun au scăzut considerabil. 

Veniturile provenite din accize sînt considerate în Anglia 
un indice de conforts * al claselor de jos ale societăţii. Chiar 
şi în cel mai bun trimestru încasările provenite din accize 
au scăzut cu 266 006 I.st. Cu toate acestea, noul impozit pus 
de sir G. C. Lewis pe băuturile spirtoase în Scoţia şi în 
Irlanda a acţionat din plin. Lewis conta pe faptul că impo
zitul său suplimentar va duce la o creştere de 1 OOO OOO I.st. 
Rezultatul a fost însă că el a pierdut într-un singur trimestru 
266 006 I.st. In ceea ce priveşte taxa de timbru, ea a crescut 
în decurs de un n cu 100 472 I .st., pe un semestru însă a scă
zut cu 48 402 I.st., iar pe ultimul trimestru - cu 103 344 1.st., 
fapt cu atît mai semnificativ dacă ţinem seama de faptul că 
impozitul pe succesiuni, introdus pentru prima oară de Glad
stone, acţionează din plin. Veniturile poştei, care fac parte 
din aceeaşi categorie (cu taxa de timbru) , arată un deficit 
de 206 819 I .st. pe tot anul : 175 976 I.st. pe un semestru şi 
8 1  243 I.st. pe ultimul trimestru. Incasările provenite din im
pozitul funciar au crescut cu 6 484 147 I.st. pe tot anul, cu 
2 195 124 I.st. pe un semestru şi cu 1 993 590 I .st .  pe un tri
mestru. Să nu uităm însă că Gladstone a dublat cota ante
rioară a impozitului, aşteptîndu-se, de pe urma acestei 
dublări, la noi încasări care să se ridice la 6 500 OOO I .st. ,  iar 
sir G. C. Lewis a aplicat, pe lingă acest spor, o impunere 
suplimentară de 2 pence de fiecare liră sterlină, scontînd să 
obţină o creştere a impozitelor de 4 OOO OOO I.st. Prin urmare, 
nici în ceea ce priveşte veniturile provenite din impozitul 
pe proprietatea funciară, creşterea încasărilor nu a corespuns 
nicidecum cu sporirea cotei impozitului. 

Aici lumea continuă să se intereseze de escrocheriile şi 
de soarta lui Credit Foncier, Credit Mobilier, precum şi a 
altor creaturi bancare bonapartiste sau creaturi condamnate 
la faliment. Nu strică să ne amintim cu acest prilej că Emil 
Pereire şi alţi directori ai acestor instituţii sît vechi 

* - bunăstare, confort. - Nota trad. 
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saint-simonişti. Aceşti domni au văzut întotdeauna în bănci, 
şi poate chiar şi în falimente, salvarea lumii. In orice caz, ei 
şi-au găsit aici propria lor salvare. Saint-simonismul s-a des
prins de măreţele idei generale ale întemeietorilor lui şi s-a 
realizat în singura lui formă posibilă sub Bonaparte. Ce se 
mai poate aştepta ? Pereire este principalul şarlatan bona
partist în domeniul finanţelor, iar d-l Michel Chevalier 
- unul dintre redactorii principali şi economist principal la 
„Journal des Debats" 200• Habent sua fata libelli *. Dar şi 
marile idei îşi au „fata" ** lor. 

Scris de K. Marx la 2 octombrie 1855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 467 din 6 octombrie 1855 

* - Cărţile îşi au soarta lor. - Nota trad 
** - „soarta•. - Nota trad. 
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Banca Franţei. -
lntăriri pentru Crimeea. -

Noi feldmareşali 

603 

Londra, 4 octom.brie. Banca Angliei a ridi cat din nou taxa 
de scont de la 50/o la 5 1/2 0/o. Această măsură este îndreptată 
în primul rînd împotriva lui Banque de France, care în cursul 
ultimelor 6 săptămîni a scos din Anglia şi a transferat în 
Franţa - cu ajutorul unor poliţe trase asupra Londrei si 
scontate acolo - aur în valoare de 4 600 OOO I .st. La bursa 
de aici circulă cele mai alarmante zvonuri în legătură cu 
situaţia financiară a lui Banque de France. După părerea 
unora, se aşteaptă o suspendare a tuturor plăţilor în nume
rar, iar, după părerea altora, bancnotele emise de Banque de 
France trebuie să aibă, „pentru o mai mare siguranţă u, o 
garanţie a stabilităţii. O asemenea garanţie ar duce în mod 
inevitabil la un „run" * asupra băncii şi la deprecierea ime
diată a bancnotelor ei . In sfîrşit, se afirmă că Banque de 
France va încerca să-şi dubleze capitalul printr-o nouă emi
siune de acţiuni prin subscripţie. Oricît de imprecise ar pă
rea să fie aceste zvonuri în ceea ce priveşte amănuntele, 
toate vădesc însă că Banque de France se află într-o situaţie 
critică şi că această instituţie, care de la fondarea ei, sub 
Napoleon I, era socotită deosebit de solidă, sub Napoleon 
al III-lea nu mai este decît una din piramidele de credit 
răsturnate, care trebuie privite ca monumente caracteristice 
erei cîrmuirii acestuia. Acea parte a societăţii franceze care 
cerea în primul rînd aparenta unei abundenţe de credit şi a 
unei „prosperite toujours croissante" ** nu se va putea 
plînge atunci cînd va veni vremea să plătească pentru 
această înşelăciune plăcută. In orice caz, operaţiile finan
ciare, maşinaţiile de bursă şi speculaţiile bancare, care în 
ultimii ani de domnie ai lui Ludovic-Filip au produs o ade-

* - „năvală". - Nota trad. 
** - „prosperitate în continuă creştere•. - Nota trad. 
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vărată senzaţie şi au dat naştere unei bogate literaturi de 
polemică de genul pamfletelor „Cămătarii - regii vremu
rilor noastre" ,  „Dinastia Rothschilzilor" 291 şi altele, par nişte 
bagatele în comparaţie cu ceea ce .-a făcut în acest dome
niu începînd din 1 852 şi pînă în prezent. 

In momentul de faţă aproximativ 6 OOO de oameni, dintre 
care 800 artilerişti, 900 cavalerişti şi restul infanterişti, 
aşteaptă ordinul de a se îmbarca pentru Crimeea. In plus, pe 
teatrul de acţiuni militare urmează să fie trimişi aproximativ 
( OOO de infanterişti din Gibraltar, Malta, Insulele Ionice şi 
Pireu. Aceste întăriri - chiar adăugind legiunile străine 
- nu sînt nici pe departe suficiente pentru a ridica armata 
engleză activă măcar la nivelul efectivului ei iniţial. In legă
tură cu aceasta, Bright a declarat ieri în cadrul unui miting 
care a avut loc la Rochdale : 

„Dacă aş fi un adept al războiului, aş urma o cu totul altă politică 
în ceea ce priveşte instituţiile noastre militare interne. Aş introdce 
seviciul militar obligatoriu în proporţii suficient de mari, ca în Rusia, 
Austrin şi Franţa, silind astfel oameni din toate clasele să participe în 
mod corespunzător la ceea ce se cheamă o cauză naţională•, 

Ridicarea unor lorzi şi conţi împovăraţi de ani, ca Com
bermere, Strafford şi Hardinge la gradul de feldmareşali 
drept răsplată pentru înfrîngerea generalului Simpson (care, 
în treacăt fie zis, se zvoneşte că a fost rechemat} la Redan, 
este una din numeroasele glume proaste şi farse uşuratice 
cu care Palmerston obişnuieşte să se amuze în amurgul vieţii 
sale. Primii doi generali pot fi consideraţi răposaţi, astfel 
încît ridicarea lor în grad are mai mult caracterul unei cano
nizări. Ei au fost trecuţi în rîndul sfinţilor militari după ce 
existenţa lor pămîntească s-a încheiat de mult. Lordul Har
dinge ocupă funcţia antediluviană de Commandeur en chef 
al armatei engleze, şi prin permanenta şi neobosita sa slu
gărnicie faţă de feldmareşalul prinţ Albert a meritat din plin 
bastonul de mareşal. Ceea ce aduce o notă de picanterie în 
plus este faptul că o victorie, repurtată alături de francezi 
asupra ruşilor, este sărbătorită prin ridicarea în grad a unor 
ofiţeri de mult daţi uitării şi care au luptat odinioară alături 
de ruşi împotriva francezilor. Aşa, de pildă, meritul lordului 
Strafford constă în aceea că la Waterloo a comandat o bri-
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gadă de gardă, că în timpul marşului asupra Parisului a co
mandat un detaşament de avangardă al armatei engleze şi 
a cucerit Parisul ocupînd înălţimile de la Belleville şi Mont
martre. 

Scris de K. Marx la 4 octombrie 1 855 

Publicat în „Neue Oder-Zeitung• 
nr. 4�9 din 8 octombrie 1 855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Desfăşurarea acţiunilor militare 

De pe teatrul de acţiuni militare sosesc numeroase ştiri. 
In completarea raportului lui Gorceakov, pe care l-am co
mentat în alt articol, au sosit sîmbătă cu vaporul ştiri oficiale 
cu privire la acţiunile cavaleriei la Kurulu, lingă Eupatoria, 
despre care am mai vorbit. De asemenea au sosit ştiri despre 
un asalt eşuat al ruşilor asupra Karsului, despre distrugerea 
de către aliaţi a Tamanului şi a fortăreţei Fanagoria şi des
pre debarcarea de trupe aliate în peninsula Kinburn 292, 

La acţiunile de la Eupatoria ale cavaleriei au luat parte 
1 2  escadroane franceze (Regimentele 4 husari, 6 şi 7 dra
goni) . Potrivit raportului clar şi amănunţit al generalului 
d'Allonville, francezii şi turcii au întreprins o largă acţiune 
de cercetare în interiorul teritoriului pe trei drumuri dife
rite - unul spre sud şi două spre nord de lacul Sasîk. Ulti
mele două coloane s-au întîlnit în satul Dolşak, unde au 
observat că se apropie cavaleria rusă. Aici rapoartele încep 
să se contrazică. Generalul d 'Allonville relatează că 1 8  esca
droane ruse, profitînd de faptul că francezii descălecaseră 
şi-şi hrăneau caii, au încercat să-i învăluie dinspre sud şi să 
le taie retragerea spre Eupatoria ; atunci d' Allonville le-a 
ordonat cavaleriştilor săi să încalece, s-a năpustit asupra 
flancului ruşilor, i-a pus pe fugă şi i-a urmărit două leghe. 
Gorceakov susţine că ruşii aveau un singur regiment 
( 1 8  ulani) sau 8 escadroane ; că tocmai descălecaseră pentru 
a desperechea tunurile unei baterii de artilerie de la ante
trenuri cînd au fost atacaţi prin surprindere de francezi şi 
siliţi să se salveze prin fugă. El îl face pe generalul Korf 
responsabil de această greşeală. De ce însă un regiment în
treg de ulani a trebuit deodată să descalece şi să ajute ca 
opt tunuri ale unei baterii să fie desperecheate de la antetre
nuri şi unde erau servanţii care trebuiau să facă acest lucru 
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rămîne să ghicim noi singuri ; tot raportul lui Gorceakov 
este atît de confuz, are un caracter atît de puţin militar, din 
el reiese atît de evident intenţia de a justifica această primă 
înfrîngere a cavaleriei, incit este imposibil să-l consideri 
drept o expunere serioasă a faptelor. Totodată vedem că de 
această înfrîngere este făcut răspunzător generalul Korf, 
după cum de înfrîngerea de la Silistra a fost făcut răspunză
tor Selvan, de cea de la Inkerman - Soimonov, de cea de 
pe Cernaia - Read. Gorceakov, deşi este înfrînt în fiecare 
luptă, rămîne întotdeauna invincibil. Nici gînd să fie el cel 
înfrînt ; de fiecare dată se găseşte cite un nefericit subaltern, 
care răstoarnă planurile înţelepte ale generalului prin vreo 
greşeală grosolană şi care, ca pedeapsă, piere de obicei în 
luptă. De data aceasta însă vinovatul, din nefericire, a rămas 
în viaţă. Poate că mai tîrziu va avea ceva de spus în privinţa 
raportului lui Gorceakov. Pînă atunci el are satisfacţia că 
inamicul îl prezintă într-o lumină mult mai bună decit pe 
infailibilul lui comandant suprem. După această luptă, o divi
zie engleză de cavalerie uşoară a fost trimisă la Eupatoria 
pentru a întări trupele franceze. 

Alte două expediţii au fost întrepinse la extremitatea 
flancurilor teatrului de acţiuni militare din Crimeea. Una din 
aceste expediţii a fost trimisă din Kerci şi Ienikale, pe coasta 
opusă a strîmtorii. Au fost distruse două fortăreţe - Taman 
şi Fanagoria - şi capturate aproximativ 1 00 de tunuri ; 
astfel aliaţii au pus stăpînire în întregime pe intrarea în 
Marea de Azov. Această operaţie a fost mai curînd o măsură 
de precauţie, şi rezultatele ei imediate nu pot avea conse
cinţe serioase. 

A doua expediţie prezintă mai multă importanţă. Flotele 
aliaţilor, avînd la bord aproximativ 10 OOO de oameni, au 
făcut mai întîi o demonstraţie la Odesa, unde totuşi nu s-a 
tras nici un foc, după care s-au îndreptat spre Kinburn. 
Acest punct se află nu departe de extremitatea unei limbi 
de pămînt care mărgineşte la sud limanul format de Nipru 
şi Bug. Aici limanul are o lărgime de aproximativ 3 mile şi 
intrarea în el o barează un banc de nisip, unde adîncimea 
apei nu este mai mare de 15 picioare (conform celor mai 
bune hărţi maritime) . In partea de nord a intrării în liman 
se află fortăreaţa Oceakov, iar în partea de sud fortăreaţa 
Kinburn. Ambele fortăreţe au devenit cunoscute pentru 
prima oară în timpul campaniei ruso-turce din 1787, cind 
Bugul forma graniţa între cele două imperii şi deci Oceako-
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vul aparţinea turcilor, iar Kinburnul ruşilor. Pe atunci Suvo
rov comanda aripa stingă a armatei ruse (comandant suprem 
fiind Potemkin) şi se afla la Kinburn. Turcii, care erau în 
vremea aceea stăpîni pe Marea Neagră, au traversat lima
nul, venind de la Oceakov. Urmărind să distragă atenţia lui 
Suvorov, turcii au debarcat la început la sud-est de oraşul 
Kinburn, dar, dindu-şi seama că nu au reuşit să-l inducă în 
eroare pe Suvorov prin această falsă manevră, şi-au debar
cat principalele forţe la extremitatea de nord-vest a limbii 
de pămînt chiar în faţa Oceakovului. Aici şi-au săpat tran
şee şi au atacat fortăreaţa ; Suvorov însă, cu forţe mult mai 
puţin numeroase decît ale turcilor, a făcut o incursiune, 
angaj înd o luptă şi, cu ajutorul întăririlor primite, i-a aruncat 
pe turci în mare. Pierderile acestora au fost uriaşe. Şi Suvo
rov a fost rănit în această luptă, urmată după un an, în 1 788, 
de asaltul asupra Oceakovului. 

De astă dată aliaţii au debarcat nu mai jos, ci aproxima
tiv la 4 mile mai sus de oraşul Kinburn, pentru a tăia comu
nicaţiile pe uscat cu Hersonul şi cu interiorul Rusiei. Pro
babil că foarte curînd canonierele lor vor tăia şi comu
nicaţiile pe apă. Limba de pămînt de la Kinburn, la 6 mile 
mai sus de oraş, este foarte îngustă ; ca şi cea de la Arabat, 
ea este atît de joasă şi nisipoasă, încît, dacă se sapă doar 
pînă la o adîncime de cîteva picioare, se dă de apă. Prin 
urmare, fortificaţii puternice, cu şanţuri adînci nu pot fi 
construite acolo în grabă ; fortificaţiile construite de turci 
în 1787 erau fie palisade, fie baterii înconjurate de saci de 
nisip. Din acelaşi motiv nici fortificaţiile de la Kinburn nu 
pot fi prea puternice, întrucît nu se poate construi un funda
ment solid pentru escarpe de piatră ; dar de la războiul cu 
turcii încoace s-au săpat acolo, fără îndoială, şanţuri largi, 
umplute cu apă. Cu toate acestea credem că, dacă Kinburnul 
va fi supus unui atac energic, el nu va putea rezista mult 
timp aliaţilor. Cînd Kinburnul va fi în mîinile lor, aceast. 
le va deschide perspectiva unor operaţii importante în direc
ţia Hersonului şi Nikolaevului, adică în direcţia bazei de 
operaţii a armatei ruse din Crimeea. Acest desant s-ar putea 
deci dovedi foarte important dacă va fi urmat de operaţiile 
corespunzătoare. Pînă la plecarea vaporului n-au mai sosit 
nici un fel de ştiri despre vreo acţiune decisivă, ceea ce ne 
face să tragem concluzia că aliaţii vor efectua şi această 
expediţie cu obişnuita lor încetineală. 
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Infrîngerea ruşilor la Kars va fi, după toate probabilită
ţile, evenimentul care va încununa campania din Armenia. 
Turcii, prost organizaţi şi lipsiţi de orice material de război, 
au jucat un rol jalnic pe acest teatru de acţiuni militare. 
Nefiind în stare să ducă un război de cîmp, ei s-au limitat 
să ocupe Karsul, Erzerumul şi regiunea care ţinea de aceste 
fortăreţe. Generalul Williams, care intrase în armata turcă, 
comanda garnizoana de la Kars şi conducea construirea for
tificaţiilor de apărare respective. Aproape în tot cursul verii 
acţiunile de luptă s-au limitat de ambele părţi la schimburi 
de focuri, la mici incursiuni şi expediţii în munţi după furaje. 
Principalul rezultat a fost că ruşii, înaintînd treptat, au putut 
să încercuiască Karsul şi chiar să-i taie comunicaţia cu Erze
rumul. Karsul este situat în valea unui afluent al Araxului 
superior ; Erzerumul - la izvoarele Eufratului ; Batumul 
- la gura rîului Cioroh (Batis), cursul superior al afluenţilor 
căruia trece în apropiere de Kars şi de Erzerum, şi de aceea 
unul din drumurile care leagă aceste două oraşe merge de-a 
lungul bazinului rîului Cioroh pînă la .oraşul Oltu, unde co
teşte prin munţi spre Kars. Oltu era punctul central al tur
cilor, dat fiind că drumul de la Batum se întîlneşte acolo cu 
cel pomenit mai sus, iar Batum era punctul cel mai apropiat 
de unde se puteau aştepta întăriri masive. Dacă ruşii ar fi 
reuşit să cucerească Karsul, în primul rînd ei s-ar fi întărit 
la Oltu, tăind astfel Erzerumului cea mai scurtă şi cea mai 
bună linie de comunicaţie cu Marea Neagră şi Constanti
nopol. Turcii erau însă atît de demoralizaţi, încî: s-au 
retras pînă la Erzerum, păstrîndu-şi doar o trecere prin munţi 
între cursul superior al Eufratului şi izvoarele Araxului, în 
timp ce Oltu a fost lăsat fără nici o apărare. . 

In cele din urmă, cînd cleştele asediului s-a strîns în ju
rul Karsului, turcii au încercat să organizeze un transport 
de provizii de la Oltu şi, sub o pază puternică, să pătrundă 
în Kars. O parte din cavaleria de la Kars, primind ordin să 
plece, deoarece era inutilă acolo, a fost nevoită să-şi 
croiască drum cu arma în mină pînă la Oltu ; curînd după 
aceea din Oltu s-a trimis un transport de provizii. De astă 
dată însă ruşii au fost cu ochii în patru. Turcii au fost com
plet înfrînţi, şi transportul lor capturat de ruşi. Intre timp, 
la Kars a început să se simtă lipsa de provizii. Omer-paşa 
a fost trimis în Asia pentru a prelua comanda şi a organiza 
la Batum o armată în stare să întreprindă acţiuni de cîmp. 
Crearea unei noi armate necesită însă mult timp, iar un mar) 
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prin Oltu pentru a elibera Karsul nu era lucrul cel mai potri
vit pe care-l putea face Omer-paşa, deoarece Karsul se putea 
vedea în orice moment silit să se predea, din lipsă de pro
vizii, înainte de a primi ajutoare. 

In această situaţie grea se aflau turcii la sfîrşitul lunii 
septembrie. In realitate Karsul era considerat pierdut, şi 
ruşii nu se îndoiau că o simplă blocadă va fi suficientă pen
tru a sili oraşul înfometat să se predea. Totuşi nu se părea 
că ruşii aveau de gînd să aştepte pînă cînd în Kars va fi 
consumat ultimul rest de făină şi va fi mîncat ultimul cal. 
Fie de teama iernii care se apropia, sau din pricina stării dru
murilor şi a lipsei de provizii, fie din pricina ordinelor de sus 
sau de teama trupelor lui Omer-paşa, ei s-au hotărît deodată 
să acţioneze energic. Din Aleksandropol, o fortăreaţă si
tuată la graniţă, la cîteva leghe de Kars, au fost aduse tunuri 
de asediu şi, după cîteva zile în care s-au săpat aproşe şi 
au avut loc schimburi de focuri, principalele forţe ale arma
tei ruse de sub comanda lui Muraviev au pornit asaltul asu
pra Karsului. Lupta a fost înverşunată şi a durat 8 ore. Baş
buzucii şi trupele pedestre neregulate, care adesea în luptele 
de cîmp au fugit din faţa ruşilor, aici au luptat pe un teren 
mai avantajos. Deşi forţele atacatorilor erau pare-se de -6 
ori mai numeroase decît cele ale garnizoanei, toate încercă
rile lor de a pătrunde în oraş au rămas zadarnice. In această 
bătălie, turcii au dat, în sfîrşit, dovadă de vechea lor vitejie 
şi perspicacitate. Deşi ruşii au izbutit în cîteva rînduri să 
pună mîna pe bateriile turcilor (probabil lunete deschise la 
gît şi expuse focului celei de-a doua linii de apărare) , ei nu 
s-au putut întări nicăieri. Se spune că au avut pierderi 
uriaşe - 4 OOO de morţi au fost îngropaţi de turci . Dar 
înainte de a da crezare acestor ştiri trebuie să dispunem de 
informaţii mai amănunţite şi mai precise. 

In ceea ce priveşte operaţiile pe care le putea întreprinde 
Omer-paşa, el se afla în faţa alternativei : fie de a porni de-d 
lungul rîului Cioroh, prin Oltu, pentru a elibera Karsul, ris
cînd să ajungă prea tîrziu pentru atingerea acestui scop, 
întrucît armata sa trebuia să treacă podişul Armeniei, unde 
ruşii sînt apăraţi împotriva unui atac frontal efectiv de o 
puternică linie de fortăreţe şi unde Omer-paşa nu avea posi
bilitatea să-i lovească în flancuri, fie de a porni de-a lungul 
rîului Rion pînă la Kutais şi de acolo, prin munţi, în valea 
rîului Kura, în direcţia Tiflis. Acolo el n-ar fi întîlnit puncte 
cît de cît fortificate şi totodată ar fi putut ameninţa centrul 
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dominaţiei ruse în sudul Caucazului. Acesta era cel mai bun 
mijloc de a-l face pe Muraviev să părăsească Armenia ; şi, 
după cum îşi amintesc, probabil, cititorii noştri, noi am ară
tat în repetate rînduri că numai orientînd astfel acţiunile 
militare se va putea da o serioasă lovitură puterii ruşilor în 
Asia. O bază de operaţii potrivită pentru efectuarea acestui 
marş poate fi Redut-Kale, dar, întrucît acolo nu există un 
port sigur, Omer-paşa a ales Suhum-Kale, care are un port 
adecvat şi un drum mai comod de-a lungul coastei. Vom afla 
în curînd dacă anotimpul nu este prea înaintat pentru a se 
începe acolo operaţii serioase. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 19 octombrie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziaul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 538 din 5 noiembrie 1855 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Armata rusă 

Cînd între puterile apusene şi  Rusia a fost declarat răz
boiul, presa anglo-franceză şi-a exprimat părerea că Rusia 
nu va duce lipsă de soldaţi, dar că foarte curînd se va face 
simţită lipsa de bani. Se conta pe faptul că dificultăţile finan
ciare vor slăbi armata şi vor împiedica punerea în mişcare 
a milioanelor de soldaţi pe care Rusia, după cum se spunea, 
îi putea opune în orice moment duşmanilor ei. Şi ce s-a în
tîmplat în realitate ? Deşi formal exclusă din toate marile 
burse ale Europei, Rusia a contractat fără nici o greutate un 
împrumut 293 ; banii ei de hîrtie, în pofida repetatelor noi 
emisiuni, nu s-au devalorizat ; în timpul campaniei, trupele 
ei primesc alimente şi mijloace de transport din partea 
populaţiei, aşa cum este posibil numai într-o ţară agricolă. 
In pofida blocadei la care fuseseră supuse porturile ei, ea a 
reuşit pînă acum să ocolească toate piedicile financiare care, 
potrivit convingerii ferme a înţelepţilor londonezi, trebuiau 
s-o distrugă. In ceea ce priveşte rezervele inepuizabile  de 
oameni, în realitate lucrurile stau cu totul altfel. In timp ce 
Anglia a reuşit ca, prin înrolări de voluntari în ţară şi în 
afara graniţelor, să-şi sporească treptat efectivul armatei ei 
din Crimeea la aproximativ 40 OOO de oameni, iar Franţa nu
mai în cursul acestui an a chemat sub arme 140 OOO de 
oameni în loc de 80 OOO şi a reuşit să trimită în răsărit o 
armată chiar prea numeroasă faţă de misiunile pe care i le 
poate încredinţa Pelissier, - ce a realizat Rusia ? Pe între
gul teritoriu unde se fac recrutări s-au declarat două recru
tări generale, socotindu-se în medie 10 recruţi la fiecare 
1 OOO de bărbaţi, apoi o înrolare generală pentru miliţie, 
socotindu-se 23 de miliţieni la fiecare 1 OOO de bărbaţi, şi 
recent s-a dat un ucaz cu privire la o nouă recrutare gene
rală pentru trupele de linie, socotindu-se cîte 10 recruţi la 
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fiecare 1 OOO de bărbaţi. In timp de pace, media de recrutare 
este de aproximativ 5 recruţi la 1 OOO de bărbaţi pentru jumă
tate din imperiu, cealaltă jumătate furnizînd recruţi în anul 
următor. Aşadar, media anuală a recrutărilor pe întregul 
imperiu (bineînţeles cu excepţia guberniilor unde nu se fac 
recrutări) este de 2 1/2 recruţi la 1 OOO de bărbaţi. Doi ani de 
război au reclamat totuşi recrutări care se cifrează la 53 de 
recruţi la 1 OOO de bărbaţi, sau aproximativ 2 1/2°/o din în
treaga populaţie de ambele sexe. Prin urmare, în cursul 
ultimilor 2 ani, recrutările anuale au depăşit de 10 ori numă
rul obişnuit din timp de pace al celor chemaţi sub arme. 
Admiţînd că Franţa a chemat sub arme în cei 2 ani de război 
în total 300 OOO de oameni, ceea ce, fără îndoială, că depă
şeşte proporţia obişnuită, aceasta înseamnă la o populaţie 
de 36 OOO OOO 5//o în 2 ani, sau 5/120/o într-un an, adică toc
mai a şasea parte din numărul pe care a fost nevoită să-l 
recruteze Rusia. E drept, în timp de pace, în Rusia se încor
porează în fiecare an aproximativ 1/9°/o, iar în Franţa 
aproximativ 2/90/o din întreaga populaţie. Cum însă în Rusia 
durata serviciului activ depăşeşte cu mai bine de două ori 
durata serviciului în Franţa, rezultatul este absolut acelaşi. 

Pretutindeni se vorbeşte că Rusia începe să se resimtă de 
pe urma acestor continue recrutări, în timp ce în Franţa 
acest lucru nu se simte aproape de loc. Sîntem informaţi că 
în special în Poloni a se simte lipsa de mină de lucru pentru 
munca cîmpului ; o altă dovadă o constituie nemulţumirea 
crescîndă a nobilimii, care se vede lipsită de cei mai buni 
iobagi ai ei. Numirea lui Lanskoi, un aristocrat sută în sută, 
ca ministru de interne şi circulara pe care el a adresat-o no
bilimii, aducîndu-i la cunoştinţă că împăratul Alexandru i-a 
garantat printr-un ucaz special toate drepturile şi privile
giile 294, arltă cit de alarmată este curtea de aceste simptome 
de nemulţumire în rîndurile stăpînilor de iobagi. 

Ciudăţenia acestor recrutări dese o constituie, totuşi, fap
tul că în realitate ele duc la o creştere neînsemnată a efecti
vului armatei. Dacă socotim că numărul total al bărbaţilor 
care puteau i recrutaţi era de 22 OOO OOO - cifră, fără în
doială, mai mică decît cea reală -, înseamnă că în 2 ani au 
fost înrolaţi nu mai puţin de 660 OOO de oameni în trupele de 
linie şi 560 OOO în miliţie. Este drept că miliţia a fost mobili
zată doar parţial, numărînd astfel vreo 200 OOO de oameni ; 
de aceea populaţia masculină aptă de muncă a fost efectiv 
lipsită de aproximativ 860 OOO de oameni. In plus, aici mai 
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pot fi adăugaţi soldaţii din rezervă, cărora li s-au dat permi
sii în ultimii 5 sau 10 ani de serviciu militar şi care au fost 
rechemaţi înainte de începerea războiului ; dar, întrucît cei 
mai mulţi dintre ei au fost rechemaţi încă în 1853, nu-i vom 
pune aici la socoteală. 

In pofida acestor rezerve, care formează batalioanele 
cinci şi şase din fiecare regiment de infanterie, în pofida ce
lor 660 OOO de recruţi, încorporaţi, în parte, în primele 4 ba
talioane de linie ale fiecărui regiment, în parte, în cea de-a 
doua serie de batalioanele depozit nou formate (şapte şi opt} 
ale acestor regimente, multe unităţi nu ating nici pe departe 
efectivul după stat. Cea mai ciudată dovadă în acest sens 
este ordinul dat la Nikolaev de comandantul armatei de sud, 
generalul Liders. El anunţă că, dintr-un ordin al împăratu
lui, 23 de drujine * din miliţie (23 OOO de oameni) aparţinînd 
armatei de sud urmează să fie incluse în trupele de linie şi 
vărsate în batalioanele trei şi patru ale fiecărui regiment. 
Această măsură nu poate însemna altceva decit că regimen
tele care formaseră armata de sud s-au redus atît de mult in 
punct de vedere numeric, incit masa soldaţilor din batalioa
nele trei şi patru trebuie vărsată în batalioanele unu şi doi, 
locurile lor urmînd să fie completate cu soldaţi din miliţie. 
Cu alte cuvinte, pînă la completarea lor cu soldaţi din mili
ţie, 4 batalioane ale acestor regimente abia dacă erau egale 
cu 2 batalioane cu efectivul complet. Dacă acestea sînt pier
derile suferite de o armată din care cea mai mare parte încă 
n-a dat ochi cu inamicul şi din care nici o unitate nu a ac
ţionat de la Silistra încoace, cit de mari trebuie să fie pier
derile suferite în Crimeea şi în Asia I In faţa noastră apare 
deodată tabloul real al situaţiei armatei ruse. Aceasta ne 
permite să facem unele presupuneri cu privire la pierderile 
pe care le suferă, ceea ce ne explică de ce cei 750 OOO de 
soldaţi vărsaţi în armată nu au sporit simţitor efectivul ei. 

Dar ce a provocat aceste pierderi uriaşe, dispropor
ţionate ? In primul rînd, marşurile interminabile pe care 
recruţii trebuiau să le facă de la locul lor de baştină pînă la 
principalele oraşe guberniale, apoi pînă la punctele de re
partizare şi, în sfîrşit, pînă la regimentele lor, fără a pune la 
socoteală marşurile pe care le aveau de făcut după aceea cu 
regimentele lor. Nu este de loc un fleac pentru un recrut să 
mărşăluiască de la Perm la Moscova, de la Moscova la 

* Cuvîntul „dujine• a fost scris de Engels în limba ui cu litere 
latine. - Nota red. 
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Vilno şi, în sfîrşit, de la Vilno la Odesa sau la  Ni
kolaev. Şi, dacă asemenea marşuri forţate interminabile 
sînt făcute din ordinul suprem al unui om ca Nicolaie, 
care fixează cu precizie ora de sosire, ca şi ora de 
plecare, şi pedepseşte orice abatere de la ordinul său ; 
dacă brigăzile, diviziile, corpurile de armată gonesc în cea 
mai mare grabă de la un capăt al imperiului la celălalt, fără 
�ă se ţină seama de cîţi oameni rămîn în urmă din pricina 
bolilor şi a extenuării ; dacă un marş de la Moscova la Pere
kop trebuie făcut în ritmul unui marş forţat obişnuit, care în 
nici o altă ţară nu durează vreodată mai mult de două zile, 
- atunci pierderile uriaşe sînt explicabile. La această încor
dare excesivă a forţelor fizice ale soldaţilor trebuie să se 
mai adauge dezordinea, care apare în mod inevitabil în urma 
proastei administraţii, îndeobşte cunoscută, a tuturor ve
rigilor departamentului rus de război, în special a intenden
ţei. Trebuie să se ia în consideraţie, de asemenea, şi sistemul 
după care sînt hrăniţi soldaţii în timpul marşului, pe cit po
sibil pe seama locuitorilor din regiunile prin care trec tru
pele. 1n condiţiile unei bune organizări, acest sistem este 
foarte util într-o ţară agricolă, dar nu poate duce la rezulta
tele scontate şi dă loc la mari neajunsuri acolo unde, aşa 
cum se întîmplă în Rusia, intendenţa şi comandanţii fac afa
ceri, însuşindu-şi o parte din proviziile luate de la ţărani. Şi, 
în sfîrşit, trebuie să se ţină seama de enormele greşeli de 
calcul care se săvîrşesc în mod inevitabil acolo unde arma
tele, împrăştiate pe un teritoriu atît de întins, trebuie să se 
deplaseze conform ordinelor primite de la un centru unic, 
cerindu-li-se să execute aceste ordine cu precizie de ceasor
nic, în timp ce toate premisele pe care sînt bazate dispo
ziţiile primite sînt greşite şi nefondate. Nu sabia şi glonţul 
inamicului, nu bolile - inevitabile în multe părţi ale Rusiei 
de sud -, nici măcar marşurile lungi absolut necesare, care 
decimează în aşa măsură rîndurile armatei ruse, ci condi
ţiile speciale în care soldatul rus este înrolat, muştruluit, 
supus la marşuri, instruit, hrănit, îmbrăcat, cartiruit, coman
dat de şefi şi trimis la luptă au dus la îngrozitorul fapt că 
aproape întreaga armată rusă care mai exista în 1853 a dis
părut de pe faţa pămîntului, fără a-l sili pe inamic să piardă 
măcar a treia parte din pierderile suferite de ea însăşi. 

Ultimul ordin al generalului Liders merită atenţie şi din 
alt punct de vedere. Acest ordin recunoaşte deschis că mili
ţienii nu sînt de loc pregătiţi să dea piept cu inamicul. l îi 
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îndeamnă pe soldaţii vechi să nu ridă de soldaţii tineri şi să 
nu-i dispreţuiască pentru neîndemînarea lor în front ; ordi
nul recunoaşte că recruţii nu sînt aproape de loc instruiţi şi 
introduce în regulamentul de front schimbări care se pare 
că sînt întru totul aprobate de împărat. Soldaţii nu trebuie 
„dezgustaţi" printr-un muştru de paradă inutil ; ei trebuie 
să înveţe numai mişcările strict necesare : mînuirea armelor, 
încărcarea lor, tragerea cu ele, tragerea la ţintă, mişcarea 
în coloane şi în formaţii rărite, restul fiind declarat muştru 
de paradă inutil. Aşadar, un general rus, cu asentimentul 
direct al împăratului, consideră două treimi din întregul 
regulament rusesc de front drept o prnstie inutilă, în stare 
să provoace soldatului doar dezgust faţă de îndatoririle lui ; 
şi acest regulament este tocmai realizarea cu care defunctul 
împărat Nicolaie se mîndrea atît de mult I 

„Tin erii soldaţi" , la care fiecare gest şi fiecare pas stîr
neau, după cit se vede, hohotele de rîs ale camarazilor lor, 
nu ar fi consideraţi recruţi în nici o altă ţară. Ei se aflau sub 
arme de -1 0 luni şi rămăseseră atît de stîngaci, ca şi cum 
atunci ar fi venit de la plug. Nu se poate presupune că mar
şurile lungi nu le lăsau timp pentru instrucţie. In ultimele 
sale campanii, Napoleon a inclus recruţi în batalioanele res
pective după o instrucţie de două săptămîni, trimiţîndu-i 
apoi în Spania, în Italia, în Polonia ; aceştia erau instruiţi în 
decursul campaniei, atît în timpul marşului cit şi în timpul 
staţionării ; şi cînd, după şase sau opt săptămîni de marş, 
erau vărsaţi în armată, se considera că sînt apţi pentru ser
viciul activ. Napoleon nu acorda niciodată recruţilor săi mai 
mult de trei luni pentru a deveni soldaţi ; chiar în 1 8 13,  cînd 
a fost nevoit să creeze o armată nouă, cadre noi de ofiţeri şi 
toate celelalte, el şi-a dus recruţii pe cîmpul de luptă din 
Saxonia după trei luni de la sosirea lor la punctele de reparti
zare ; şi adversarii lui au aflat curînd ce a fost el în stare să 
realizeze cu aceşti „ recruţi neciopliţi " .  Ce deosebire între ca
pacitatea de a se adapta rapid a francezilor şi felul neîndemî
natic şi greoi de a se mişca al ruşilor I Ce certificat de inca
pacitate dat ofiţerilor acestei miliţii ruse I Şi, în plus, Liders 
afirmă că aproape toţi aceşti ofiţeri au servit în front şi mulţi 
dintre ei au mirosit praful de puşcă. 

Limitarea instrucţiei la mişcările strict necesare mai arată 
ce anume aşteaptă Liders de la noile sale întăriri. Formaţie 
răită şi mişcare în coloane -, iată tot ce învaţă soldaţii ; nici 
o formaţie desfăşurată, nici o regrupare în coloane din for-
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maţie desfăşurată. Soldatul rus este , într-adevăr, cel mai puţin 
potrivit pentru a executa mişcarea în formaţie de linie, ca şi 
pentru acţiunile în formaţie rărită. Punctul lui tare este lupta 
în coloane compacte, formaţie în care greşelile grosolane ale 
comandanţilor provoacă minimum de dezordine şi nu influen
ţează prea mult mersul general al bătăliei, iar instinctul de 
coeziune al unei mase curajoase, dar pasive, poate compensa 
aceste greşeli. Soldaţii ruşi, aidoma cailor sălbatici de stepă 
fugăriţi de lupi, se strîng laolaltă într-o masă informă, imo
bilă, care nu se lasă condusă, dar care se menţine cu dîrzenie 
pe poziţie ; este nevoie de o încordare uriaşă a tuturor forţe
lor inamicului pentru ca această masă să poată fi zdrobită. 
Dar, oricum, formaţiile în linie sînt în multe împrejurări ne
cesare şi chiar ruşii recurg la ele, deşi nu prea des. Ce se 
poate însă aştepta de la o armată care, în general, nu este în 
stare să treacă la formaţie desfăşurată sau, după ce a desfă
şurat-o cu mari eforturi, nu se poate regrupa în coloane fără 
să provoace o derută generală ? 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 2 noiembrie 1855 

Publicat ca articol de fond 
in ziarul „New York Daily Tribune· 
nr. 4 548 din 1 6  noiembrie 1855 
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Karl Marx 

Politica tradiţională engleză 

In legătură cu politica externă a whigilor este larg răspîn
di tă o părere foarte greşită, şi anume că ei au fost întotdeauna 
duşmani de neîmpăcat ai Rusiei. Istoria ne arată în mod lim
pede că lucrurile stau cu totul altfel. In „Jurnalul şi corespon
denţa lui James Harris, prim-conte de Malmesbury" - care a 
fost mai mulţi ani în şir, atît în perioada de guvernare a whi
gilor cît şi în cea a torylor, ambasadorul Angliei la curtea 
din Petersburg -, precum şi în „Memoriile şi corespondenţa 
lui Charles James Fox" 295, publicate de lordul John Russell, 
găsim dezvăluiri uluitoare asupra politicii whigilor, al cărei 
inspirator şi iniţiator a fost Fox, marele preot politic al whi
gilor ; într-adevăr, whigii îl venerează tot atît de mult ca şi 
turcii pe Mahomed. De aceea, pentru a înţelege cît de servilă 
a fost întotdeauna Anglia faţă de Rusia, vom aminti pe scurt 
evenimentele care au precedat intrarea lui Fox în guvern. 

In jurnalul contelui de Malmesbury aflăm cu cită nerăb
dare s-a grăbit Anglia să facă presiuni diplomatice asupra 
Rusiei în timpul războiului pentru independenţă din Ame
rica 11• Ambasadorul Angliei a primit instrucţiuni să încheie 
cu orice preţ o alianţă ofensivă şi defensivă cu Rusia. Răspun
sul ţarinei a fost la început evaziv ; cuvîntul „ofensivă • în 
sine îi era odios Ecaterinei ; ea considera că trebuie să se 
aştepte desfăşurarea evenimentelor. In cele din urmă diplo
matul englez a înţeles că piedica o constituia dorinţa Rusiei 
de a-şi asigura sprijinul Angliei în planurile ei împotriva Tur
ciei ; Harris a dat guvernului său sfatul să aţîţe apetitul Rusiei 
dacă vrea să-şi asigure ajutorul ei împotriva coloniilor ame
ricane. 

In anul următor sir James Harris vine cu o propunere mult 
mai moderată ; el nu mai preconizează o alianţă cu Rusia. 
Anglia s-ar mulţumi cu un protest al Rusiei, care, sprijinit de 
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forţe navale militare, ar ţine Franţa şi Spania în şah. Impără
teasa răspunde că nu are suficiente motive pentru a între
prinde un asemenea pas. Linguşitor şi servil, ambasadorul An
gliei obiectează : 

„Aşa ar i putut vorbi un suveran rus din secolul al XVII-lea, de 
atunci însă Rusia a devenit o mare putere în Europa, şi interesele 
Europei sînt şi interesele ei. Dacă Petru cel Mare ar putea vedea flota 
rusă aliată cu cea engleză, nu s-ar mai considera primul dintre suveranii 
ruşi• 

- şi aşa mai departe pe acelaşi ton. 

Impărăteasa s-a arătat măgulită de această linguşire, dar 
a respins propunerile ambasadorului. După două luni, la 5 noiembrie 1 779, regele George a scris cu propria sa mină o 
scrisoare „augustei sale surori" ,  ţarina, într-o limbă franceză 
demodată. l nu mai insista asupra unui protest oficial, ci era 
gata să se mulţumească doar cu o demonstraţie. 

„Simpla apariţie a unei părţi a flotei imperiale - scria regele - ar 
fi de ajuns pentru a restabili şi menţine pacea în Europa ; alianţa în
dreptată împotriva Angliei ar dispărea imediat•. 

S-a mai întîmplat vreodată ca o mare putere să ceară aju-
tor cu atîta umilinţă ? / 

Toate aceste cuvinte linguşitoare ale Angliei nu şi-au atins 
însă scopul, şi în 1780 s-a proclamat neutralitatea armată. 
Anglia a înghiţit hapul cu resemnare. Pentru ca acesta să i se 
pară mai dulce, guvernul englez a anunţat dinainte că vasele 
comerciale ruseşti nu vor fi oprite sau reţinute de crucişătoa
rele engleze. In felul acesta, fără a fi silită, Anglia a renunţat 
la dreptul de control asupra vaselor străine. La scurt timp 
după aceea diplomatul englez a asigurat guvernul din Pe
tersburg că vasele de război britanice nu vor stînjeni îndelet
nicirile comerciale ale supuşilor împărătesei ; iar în 1 78 1 ,  
sir James Harris a văzut un merit în faptul c ă  amiralitatea 
engleză închidea ochii ori de cîte ori vase ruseşti transportau 
materiale navale destinate duşmanilor Angliei, precum şi în 
faptul că, de fiecare dată cînd asemenea vase erau sechestrate 
sau reţinute din greşeală, amiralitatea plătea pentru această 
reţinere o compensaţie generoasă. Guvernul englez folosea 
toate mijloacele pentru a convinge Rusia să renunţe la neutra
litate. Iată ce scrie, de pildă, lordul Stormont ambasadorului 
Angliei la Petersburg : 
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„Nu există oare vreun mijloc de a satisface ambiţia împărătesei, 
vreo concesie esenţială, avantajoasă pentru flota şi comerţul ei care s-o 
determine să ne ajute împotriva coloniilor noastre rebele ?* 

Harris răspunde că o asemenea momeală ar putea fi ceda
rea insulei Minarea. In 1 781 Minarea a fost într-adevăr oferită 
Ecaterinei, dar împărăteasa nu a acceptat acest dar. 

In martie 1782 Fox a intrat în guvern şi imediat ambasa
dorului Rusiei la Londra i s-a adus la cunoştinţă că Anglia 
este gata să înceapă tratative cu Olanda, căreia guvernul 
anterior îi declarase război pe baza tratatului din 1674 297, prin 
care se recunoştea libertatea navigaţiei şi a comerţului ; tot
odată, ambasadorul Rusiei a fost anunţat că Anglia inten
ţionează să încheie imediat un armistiţiu. Fox i-a dat instruc
ţiuni lui Harris să prezinte acest pas ca o dovadă a atenţiei 
deosebite pe care o acordă regele dorinţelor şi părerilor îm
părătesei. Dar Fox nu s-a limitat la aceasta. Consiliul de 
miniştri a recomandat regelui să-i dea a înţelege ambasado
rului Rusiei, a cărui reşedinţă se afla nu departe de curtea 
regală, că maiestatea-sa doreşte să cunoască mai îndeaproape 
intenţiile împărătesei şi să stabilească cele mai strînse relaţii 
cu curtea de la Petersburg, făcînd din declaraţia de neutra
litate baza înţelegerii dintre cele două ţări. 

Scurt timp după aceasta, Fox a demisionat. Succesorul său, 
lordul Grantham, a confirmat că atitudinea relativ favorabilă 
a Petersburgului faţă de Londra este rodul politicii lui Fox ; 
şi cînd Fox a reintrat în guvern, el a formulat ideea că politica 
oricărui englez luminat trebuie să fie alianţa cu puterile nor
dice, şi că această politică trebuie urmată şi de aici înainte. 
Intr-una din scrisorile sale către Harris, el îi aminteşte că 
prietenia cu curtea de la Petersburg este de cea mai mare im
portanţă pentru Marea Britanie şi că în scurta perioadă cînd 
el a făcut pentru prima oară parte din guvern a urmărit no
bilul scop de a-i dovedi împărătesei cu cîtă sinceritate caută 
guvernul englez să-i urmeze sfaturile şi să-i cîştige încrede
rea. Fox a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a obţine o 
alianţă cu Rusia. El l-a sfătuit pe rege să scrie împărătesei, 
rugînd-o să acorde problemelor Angliei atenţia ei bine
voitoare. 

In 179 1 ,  Fox, pe atunci în opoziţie, a declarat în parla
ment : 

„este ceva cu totul nou să auzi în Camera engleză vorbindu-se de 
puterea crescîndă a Rusiei ca de un factor îngrijorător. Cu 20 de ani în 
urmă, Anglia a dat acces vaselor ruseşti în Marea Mediterană. El (Fox) 
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a sfătuit pe rege să nu împiedice Rusia să anexeze Crimeea. Anglia a 
sprijinit planul Ru.iei de a-şi întemeia măreţia pe ruinele Turciei. Ar 
fi o nebunie să invidiem puterea crescîndă a Rusiei în Marea Neagră•. 

In cursul acestor dezbateri, Burke, pe atunci whig, a re
marcat : 

„E într-adevăr ciudat ca Imperiul turc să fie socotit o parte compo
nentă a echilibrului european•. 

Burke, considerat de toate partidele din Anglia tipul desă
vîrşit al omului de stat englez, a exprimat aceste vederi din 
ce în ce mai frecvent şi mai energic, pînă la sfîrşitul carierii 
sale politice ; ele au fost după aceea preluate de faimosul 
lider al whigilor, care i-a urmat la conducerea partidului. 

In perioada 183 1-1832, cînd s-a aflat în fruntea guvernu
lui, lordul Grey, cu prilejul unor dezbateri de politică externă, 
şi-a exprimat convingerea că, dacă Imperiul rus ar înghiţi 
Turcia, aceasta ar fi în avantajul Turciei şi spre feriirea 
Europei. - Şi oare Rusia de atunci era mai puţin barbară de
cît ne este zugrăvită Rusia de astăzi ? Era ea oare atunci în 
mai mică măsură ţara acelui despotism hidos pe care· whigii 
contemporani îl descriu în culori atît de sumbre ? Cu toate 
acestea, oamenii de stat liberali englezi nu numai că se plo
coneau în faţa Rusiei, cerşindu-i ali anţa, dar chiar o încuraj au 
în înfăptuirea aceloraşi planuri pentru care astăzi o înfierează 
cu atita vehemenţă. 

Scris de K. Marx 
la aproximativ 28 decembrie 1855 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr 4 597 din 12 ianuarie 1856 
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Friedrich Engels 

Războiul din Asia 

Treptat aflăm o seamă de amănunte în legătură cu căderea 
Karsului 298 şi deocamdată ele confirmă în întregime tot ceea 
ce am spus în repetate rînduri despre situaţia armatei turce 
din Asia Mică. Acum nu se mai poate contesta nicidecum că 
această armată a fost sistematic distrusă de nepăsarea guver
nului turc şi de indolenţa, fatalismul şi obtuzitatea care dom
nesc pretutindeni în Turcia. Mai mult decît atît : faptele care 
au ieşit acum la iveală dovedesc cu prisosinţă că la căderea 
Karsului a contribuit în mare măsură chiar trădarea făţişă 
- lucru destul de obişnuit în Turcia. 

Incă de la începutul campaniei din anul trecut am avut 
prilejul să înfăţişăm cititorilor noştri situaţia desperată a ar
matei turce la Erzerum şi Kars şi să le vorbim despre marile 
fraude care au dus la această situaţie. Pentru apărarea podişu
lui Armeniei au fost concentrate două corpuri de armată 
- cel din Asia Mică şi cel din Mesopotamia - şi o parte din 
corpul de armată sirian. Aceste corpuri de armată au fost în
tărite cu redife, adică batalioane de rezervă, şi au constituit 
nucleul a numeroase trupe neregulate curde şi beduine. 
Totuşi, cele patru sau cinci bătălii nereuşite din anii 1 853 şi 
1854, începînd cu bătălia de la Ahalţihe şi sfîrşind cu cea de 
la Baiazid, au slăbit coeziunea şi spiritul de luptă al acestei 
armate, iar lipsa de îmbrăcăminte şi de hrană în lunile de 
iarnă a măcinat-o definitiv. Un grup pestriţ de emigranţi un
guri şi polonezi, format atît din aventurieri cît şi din oameni 
foarte destoinici, s-a aciuat, fără a ocupa nici un fel de posturi 
oficiale, la statul-major al armatei. In ochii paşilor turci, igno
nnţi, invidioşi şi intriganţi, aventurierii puteau să treacă 
drept nişte specialişti de prim rang, în timp ce pe oamenii 
într-adevăr folositori din rîndurile acestor emigranţi îi tratau 
:a pe nişte aventurieri ; urmarea a fost o adevărată dezlăn
ţuire a vanităţii şi intrigilor, care i-a discreditat pe toţi emi-
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granţii, distrugînd aproape orice urm� de influenţă a acestora. 
Apoi şi-au făcut apariţia ofiţerii englezi, care au fost primiţi u 
profund respect, aşa cum cereau regulile de curtoazie faţă de 
n guvern alial şi cum era şi firesc, dată fiind totala neputinţă 
a comandanţilor turci. Dar nici încercările acestor ofiţeri de a 
ridica cit de cit spiritul de luptă al armatei din Armenia n-au 
fost încununate de succes. Prin eforturile lor, ei reuşeau 
uneori să trezească pentru o clipă pe cutare sau cutare paşă 
din starea lui de apatie totală, să obţină construirea celor mai 
indispensabile fortificaţii la Kars, să preîntîmpine uneori o 
delapidare flagrantă sau chiar o înţelegere secretă cu ina
micul, dar atîta tot. Cînd, în primăvara trecută, generalul 
Williams s-a luptat din răsputeri să obţină alimentele cele mai 
necesare pentru aprovizionarea Karsului, el s-a lovit tot 
timpul de nenumărate piedici. Intendenţa turcă nu a între
văzut eventualitatea unui asediu şi nu s-a îngrijit să aibă cai 
pentru transportul proviziilor. Cînd s-a constatat că există un 
număr suficient de măgari, ea a considerat jignitor pentru 
demnitatea sultanului să-şi transporte proviziile cu ajutorul 
măgarilor ; în consecinţă, Karsul, acest bastion al Armeniei , 
situat la o distanţă de numai două zile de marş de fortăreaţa 
rusă Ghiumri, a rămas efectiv fără alimente şi a trebuit să 
şi le procure singur din împrejurimi. La fel au stat lucrurile 
şi cu muniţiile. După atacul dat de ruşi la 29 septembrie, a:ti
leria a rămas cu muniţii numai pe vreo trei zile, deşi trebuie 
să menţionăm că nici n-a fost vorba de un asediu propriu-zis ; 
la 29 septembrie s-a dat singura bătălie din tot timpul bloca
dei. Lăzile cu instrumente medicale trimise pentru armată 
conţineau tot felul de vechituri, iar chirurgii, pentru raclarea 
rănilor şi amputarea extremităţilor, primeau de la Constanti� 
nopol instrumente obstetricale I 

Aceasta era situaţia la Kars. Faptul că o garnizoană alcă
tuită din trupe demoralizate din Anatolia a putut să opună, 
cu mijloace atît de modeste, o rezistenţă atît de înverşunată 
la 29 septembrie şi, după aceea, să reziste atîta timp, în pofida 
foametei, constituie în istoria Turciei una dintre compensa
ţiile în care abundă actualul război. Fatalismul care duce ls 
pasivitatea şi apatia vîrfurilor dă naştere rezistenţei dîrze i 
maselor. Asemenea fapte de eroism sînt ultimele rămăşiţe al
spiritului războinic care a dus odinioară steagul islamului d
la Mecca pînă în Spania, fiind oprit abia la Poitiers 299• Forţa 
lui ofensivă a dispărut, dar urme ale capacităţii lui de apărare 
s-au păstrat. Rezistenţa îndîrjită opusă de după zidurile etă-
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ţilor şi de după metereze este tipică pentru turci ; ar fi o 
eroare grosolană să se explice această dîrzenie prin prezenţa 
ofiţerilor europeni. Chiar dacă aceştia au fost la Kars şi la 
Silistra în 1 854 şi 1855, în schimb n-au fost la Vama, la 
Brăila sau la Silistra în 1 829, cînd s-au săvîrşit aceleaşi mi
nuni de vitejie 300• In asemenea condiţii, ofiţerii europeni nu 
puteau decît să îndrepte greşelile, să întărească redutele, să 
unifice sistemul de apărare, să pn�întîmpine o trădare făţişă. 
Soldaţii au dat însă întotdeauna dovadă de aceeaşi vitejie, 
indiferent de prezenţa sau absenţa europenilor. Această vitejie 
a fost prezentă la Kars pînă şi în rîndurile trupelor dezorga
nizate ale armatei din Anatolia, aproape complet descompusă. 

Aici trebuie să menţionăm meritele ofiţerilor englezi, care 
au jucat un rol de seamă în apărarea Karsului şi care sînt 
acum prizonieri la Tiflis. Nu încape îndoială că ei au făcut 
foarte mult pentru pregătirea mijloacelor de rezistenţă, că lor 
le revine pe de-a-ntregul meritul de a fi fortificat oraşul şi de 
a-l fi aprovizionat cu tot ce a fost posibil, că ei au smuls pe 
paşii turci din letargica lor indolenţă şi au condus apărarea la  
29 septembrie. A le atribui însă întreaga onoare a victoriei 
din 29 septembrie şi a apărării în general şi a-i prezenta ca 
Je o mină de eroi părăsiţi în clipa primejdiei de turcii laşi, 
·de dragul cărora s-au jertfit, aşa cum face în prezent presa 
engleză, ar fi o absurditate. Nici prin gînd nu ne trece să ne
·găm că în timpul asaltului ei s-au aflat în primele rînduri ale 
1uptătorilor. Englezul este de felul lui atît de belicos, încît 
gral. ea mai mare şi cea mai frecventă pe care o face 
oiţel englez constă toamai în faptul că în luptă el îşi uită de 
îndatoririle sale de comandant şi se bate ca un simplu soldat. 

El procedează astfel încredinţat fiind că-şi asigură elogiile 
�ntuziaste ale compatrioţilor săi, în timp ce în orice altă 
lmată ar risca să fie degradat pentru lipsă de orientare. Pe 
de altă parte însă, soldatul turc este atît de obişnuit să-i vadă 
pe propriii săi ofiţeri dind bir cu fugiţii în faţa primejdiei, in
cit în înflăcărarea de care este cuprins în toiul luptei el nu se 
gîndeşte cîtuşi de puţin la nici un ofiţer sau ordin, ci luptă 
acolo unde se găseşte ; în orice caz, nu este el omul să bage 
de seamă şi cu atît mai puţin să se entuziasmeze de faptul că 
alături de el cîţiva englezi caută să-şi arate vitejia. Noi am 
arătat pe larg, chiar a doua zi după ce s-a primit ştirea cu 
privire la asaltul de la 29 septembrie, că planurile fortifica
ţiilor Karsului au fost greşit concepute, şi părerea emisă de 
noi atunci a fost întru totul confirmată de planul oficial al 
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acestor fortificaţii, publicat de guvernul britanic. Prin urmare, 
meritele ofiţerilor englezi la Kars trebuie apreciate potrivit 
proverbului francez : „Au royaume des aveugles, Ies borgnes 
sont rois" *. Mulţi dintre cei care nu sînt în stare să-şi 
însuşească cunoştinţele necesare pentru a da examenul de 
suh1cotenent în Franţa ar putea deveni mrri generli în 
Indochina ; şi, dacă în propria lor ţară ofiţerii englezi înt 
renumiţi pentru totala lor incompetenţă profesională, este 
puţin probabil că, f ăcînd seiciu în Turcia, ei vor străluci 
dodată prin cunoştinţele şi talentele lor militare. In ce ne 
priveşte, cosiderăm că Kmety are aceleaşi merite oa oricare 
dintre partiipanţii la apărarea Karsului. 

Dacă aşa stăteau lucrurile la Kars, ce se întîmpla în acest 
timp la Erzerum 1 O seamă de paşi bătrîni îşi petreceau 
timpul trăgînd din narghilele, fără să se sinchisească cîtuşi 
de puţin că au şi ei o răspundere, că este ameninţat Karsul şi 
că inamicul se află de partea cealaltă a dealurilor Deve-Boiiun, 
la cîteva zile de marş. Trupe regulate cu un efectiv de cîteva 
mii de soldaţi, secondate de cîteva unităţi neregulate, se de
plasau de colo pînă colo, fără a risca vreodată un atac împo
triva inamicului, şi se retrăgeau de îndată ce dădeau de avan
posturile lui. Nu existau nici forţele, nici curajul pentru a da 
un ajutor Karsului, şi de aceea oraşul flămînzea, iar armata 
de la Erzerum nu se încumeta să întreprindă nici măcar ac
ţiuni demonstrative pentru a-l sprijini. De bună seamă, gene
rlul Williams ştia că nu poate conta pe vreun ajutor din 
această parte. Dacă a primit rapoarte în legătură cu succesele 
înaintării lui Omer-paşa şi ce anume i s-a promis, nu ştim. 
Circulau zvonuri că Williams avea de gînd ca la nevoie să-şi 
croiască drum cu garnizoana printre rîndurile armatei ruse � 
ne îndoim însă că un asemenea plan ar putea fi conceput în 
mod serios. Regiunea muntoasă, cu foarte puţine trecători• 
prin care se putea ajunge la Erzerum, oferea ruşilor toate 
avantajele. Dacă ruşii ar fi ocupat cîteva din aceste defileuri, 
planul s-ar fi dovedit irealizabil. Pe lingă aceasta, într-o re
giune situată la 5 0008 OOO de picioare deasupra nivelului 
mării, unde iarna începe foarte devreme şi ţine 6 pînă la 
9 luni, spre sfîrşitul lunii octombrie deplasarea trupelor de
vine imposibilă. Dacă oraşul Kars ar fi putut să reziste pînă 
la venirea ieii, pierderea unei garnizoane de 6 OOO de oameni 
din trupele regulate n-ar fi însemnat nimic în comparaţie cu 

* - „ln ţara orbilor, chioru-i împărat•. - Nota !rad. 
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timpul cîştigat datorită unei apărări prelungite. Erzerum, unde 
se aflau principalele depozite militare turceşti din Armenia, 
era aproape cu totul lipsit de fortificaţii, iar timpul cîştigat 
i-ar fi asigurat securitatea pînă în mai 1856 ; totodată, avan
tajul efectiv pe care l-ar fi obţinut ruşii s-ar fi redus pro· 
priu-zis la stăpînirea satelor situate pe rîul Kars-Ciai şi pe 
cursul superior al Araxului, dintre care nici unul nu le puteau 
fi disputate, chiar dacă ganizoana din Kars ar fi reuşit să 
răzbată pînă la Erzerum. Acesta din urmă aproape că nu avea 
de loc fortificaţii, şi, dacă garnizoana din Kars ar fi reuşit să 
ajungă la Erzerum pe la mijlocul lunii octombrie, tot n-ar fi 
fost destule forţe pentru a-l apăra. Ca oraş deschis putea fi 
apărat numai la Deve-Boiiun, dindu-se o bătălie în faţa oraşu
lui, în defileu. Aşadar, Erzerumul a fost salvat datorită rezis
tenţei garnizoanei din Kars. 

Din nou se pune întrebarea dacă Omer-paşa r fi putut salva 
Karsul, şi aproape fiecare corespondent european în Orient 
răspunde în felul său la această întrebare. Acum se încearcă 
chiar să se arunce întreaga vină pentru căderea Karsului asu
pra lui Omer-paşa ; şi aceste încercări le fac tocmai cercurile 
care nu de mult îl ridicau în slăvi. In primul rînd trebuie spus 
că, de fapt, Omer-paşa a fost reţinut în Crimeea împotriva 
voinţei sale, pînă cînd s-a dovedit că era prea tîrziu să se mai 
întreprindă înainte de venirea iernii operaţii de mare am· 
ploare. Cînd, după aceea, s-a dus la Constantinopol pentru 
a-şi stabili planul său de acţiuni militare, el a fost nevoit să-şi 
cheltuiască timpul luptînd împotriva a tot felul de intrigi. 
Cînd, în sfîrşit, totul a fost pus la punct, vasele de transport 
promise de englezi încă nu sosiseră, şi cînd armata turcă a 
fost concentrată lingă Batum, iar mai tîrziu în apropiere de 
Suhum-Kale, ea a rămas fără alimente, fără muniţii şi fără 
mijloace de transport. Este greu de imaginat cum în aceste 
condiţii se putea conta pe faptul că Omer-paşa va porni direct 
în ajutorul Karsului. Am văzut că, în timpul expediţiei sale 
în Mingrelia, el nu a riscat niciodată să se depărteze de coastă 
mai mult decît la o distanţă de 2-3 zile de drum, deşi pe 
atunci mergea pe şosele ruseşti militare bune. Dar, pentru a 
merge la Kars fie prin Erzerum, fie prin Ardahan, el ar fi tre
buit să se depărteze de ţărm la o distanţă de 20 sau 12 zile 
de drum, străbătînd albiile rîurilor şi poteci de munte, unde 
singurul mijloc de transport utilizabil este calul de samar. 
Caravanele care pleacă de la Trebizonda la Erzerum nu pot 
merge pe alte drumuri, şi faptul că ele nu se folosesc niciodată 
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de căruţe dovedeşte cel mai bine prin ce regiune trebuie să 
se treacă. Acesta este, în general, singurul drum folosit ; în 
ceea ce priveşte aşa-zisele drumuri care duc de la Batum în 
interiorul ţării, ele sînt încă şi mai problematice, întrucît pe 
acolo traficul este foarte redus. Inţelepţii critici militari care 
îi reproşează lui Omer-paşa că n-a pornit direct spre Kars ar • 
trebui mai întîi să cunoască relatările persoanelor care au 
călătorit pe aceste meleaguri, bunăoară descrierile lui Curzon 
sau Bodenstedt 301• In ceea ce priveşte afirmaţia ziarului lon
donez „Timesu că generalul Williams i-ar fi indicat lui 
Omer-paşa Batumul ca punct de plecare al unui marş di rect 
spre Kars, nu putem spune decît că Williams cunoaşte prea 
bine Armenia, unde a trăit ani de-a rîndul, pentru a da ase
menea sfaturi. 

In condiţiile existente, cel mai bun lucru pe care-l putea 
face Omer-paşa era să ameninţe linia de comunicaţie a ruşilor 
în faţa Karsului. Succesul acestei acţiuni depindea de mobili
tatea propriei sale armate şi de efectivul forţelor ruse care 
i se opuneau. Lăsînd la o parte prima problemă, întrucît ea 
nu poate fi apreciată decît pe baza faptelor, am spus din capul 
locului că, după toate probabilităţile, ruşii se vor dovedi o 
forţă mult prea mare pentru această armată atacantă. Prima 
noastră evaluare, care s-a dovedit absolut justă, a forţelor lui 
Bebutov a arătat că şi l a  Kutais ruşii ar putea, cu mici regru
pări, să opună turcilor forţe superioare. Aşa au şi făcut. Chiar 
dacă ar fi avut deplină libertate de acţiune, Omer-paşa cu 
armata de care dispunea n-ar fi putut forţa Rionul. Pe lîngă 
aceasta, încetineala şi modul neregulat în care se făcea âpro
vizionarea au îngreuiat de la bun început toate acţiunile lui. 
După fiecare două-trei etape de marş el trebuia să se oprească 
aproape o săptămînă pentru a-şi face proviziile cele mai ne
cesare, şi cînd a ajuns, în sfîrşit, la o distanţă de trei zile de 
drum de Redut-Kale, în interiorul ţării, s-a văzut complet para
lizat. Totodată, Omer-paşa s-a pomenit în faţa unei armate 
mult mai puternice, aşa că nu i-a rămas altceva de făcut decît 
să se retragă spre ţărm, în timp ce ruşii îl urmăreau, hărţuin
du-i serios ariergarda. In prezent, armata turcă, care a suferit 
cumplit atît de pe urma ciocnirilor cu inamicul cit şi de pe 
urma bolilor, staţionează în bivuac pe coastă şi urmează să se 
îndrepte spre Batum, Trebizonda şi  alte localităţi. Mingrelia, 
cu excepţia forturilor de pe ţărm, se află din nou în mîinile 
ruşilor. 
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Cu aceasta se încheie cea de-a treia campanie încununată 
de succes a ruşilor în Asia : Karsul şi paşalîcul lui sînt cu
cerite ; Mingrelia este eliberată de sub ocupaţia inamicului ; 
ultimele rămăşiţe ale armatei turce active - armata lui 
Omer-paşa - sînt considerabil slăbite atît din punct de ve
dere numeric cit şi din punct de vedere moral. Acestea nu sînt 
rezultate de dispreţuit într-o regiune cum e Caucazul de 
sud-vest, unde toate operaţiile sînt inevitabil încetinite din 
pricina terenului accidentat şi a drumurilor insuficiente. Şi, 
dacă comparăm aceste succese şi cuceriri cu faptul că aliaţii 
au ocupat Cartierul de sud al Sevastopolului, Kerciul, Kinbur
nul, Eupatoria şi citeva forturi de pe coasta caucaziană, reiese 
.impede că realizările aliaţilor sînt departe de a fi atît de mari 
incit să îndreptăţească fanfaronada presei engleze. Este foarte 
semnificativ că ziarul parizian „Constitutionnel" , într-un arti
col inspirat de curtea franceză, îl numeşte de-a dreptul pe lor
dul Redcliffe principalul vinovat de insuccesele din Asia, 
acuzîndu-1 nu numai că a împiedicat Poarta să primească fon
durile alocate de aliaţi, dar a şi îndemnat-o să întîrzie cit mai 
mult trimiterea întăririlor destinate acestui teatru de acţiuni 
militare. 

Scris de F. Engels 
la aproximativ 1 1  ianuarie 1856 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul "New York Daily Tribune• 
r. 4 608 din 25 ianuarie 1856 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Rzboiul ·european 

Sistemul de ducere a războiului pe care puterile occiden
tale l-au aplicat în lupta împotriva Rusiei a suferit un eşec 
total. Campania din anul acesta - dacă o asemenea campanie 
va avea loc - nu va putea fi dusă potrivit planului aplicat 
pînă în prezent. A concentra toate forţele Franţei, Angliei, 
Turciei şi Sardiniei împotriva unui anumit punct din Crimeea, 
punct care putea fi cucerit oricum, pe o cale ocolită ; a lupta 
pentru acest punct 1 1  luni în şir şi a cuceri în cele din urmă 
numai jumătate din el ; a nesocoti pînă într-atît toate cele
lalte posibilităţi de a da inamicului lovituri hotărîtoare, incit 
Rusia să poată cuceri Karsul, compensînd astfel pierderea Car
tierului de sud al Sevastopolului, - toate acestea au fost po
sibile doar într-o campanie, două ale unui război în care 
punctele cele mai vulnerabile ale părţilor beligerante erau 
apărate de neutralitatea Europei centrale. Dar lucrurile nu mai 
pot continua astfel. Consiliul de război care a avut loc recent 
la Paris constituie cea mai bună dovadă că de acum încolo 
războiul va deveni serios, dacă în general va continua 302, 

Războiul, aşa cum a fost dus pînă acum, a însemnat o stare 
de ostilitate oficială, îndulcită de o politeţe neobişnuită. Nu 
ne referim aici la politeţea indispensabilă între parlamentarii 
care fac schimb de steaguri, ci la politeţea pe care o manifestă 
faţă de inamic înseşi consiliile de război ale părţilor belige
rante. Războiul n-a izbucnit decît dintr-un calcul greşit al îm
păratului Nicolaie. El nu s-a aşteptat de loc ca Franţa şi Anglia 
să se unească pentru a se opune planurilor sale cu privire la 
Turcia ; el conta pe un mic război liniştit, dus numai între el 
şi sultan, pe un război care ar fi putut duce pentru a doua 
oară trupele sale sub zidurile Constantinopolului 303 şi care, 
alarmînd prea tîrziu diplomaţia europeană, ar fi dat, în cele 
din urmă, diplomaţilor săi posibilitatea să obţină, ca de obi-

42 
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cei, la conferinţe şi congrese, de două ori mai mult decît ar 
fi cîştigat trupele sale cu ajutorul armelor. Urmarea a fost că, 
din nefericire, pe neaşteptate şi împotriva voinţei lor, Rusid 
şi puterile occidentale, pînă să se dumirească, s-au pomenit 
antrenate într-un război ; ele au trebuit să lupte, deşi nici una 
n-a dorit acest lucru. Fiecare dintre părţi avea în perspectivă 
un mod de ducere a războmlui care, după presupunerile ei, 
trebuia să determine cealaltă parte să nu folosească mijloace 
extreme. Se aştepta ca războiul să fie un război de principii, 
cu un caracter mai mult sau mai puţin revoluţionar, la care să 
participe Germania şi ţările dependente de ea - Ungaria, 
Polonia, Italia. Ultima ratio * al Occidentului era declanşarea 
luptei naţionalităţilor asuprite - Ungaria, Polonia, Italia şi, 
într-o anumită măsură, chiar Germania. Ultima ratio al Rusiei 
consta în a face apel la panslavism, în a realiza visele făurite 
în ultimii 50 de ani de entuziaştii din rîndurile populaţiei slave 
din Europa. 

Dar nici guvernul rus, nici guvernul lui Ludovic Bonaparte 
(fără să mai vorbim de Palmerston) nu voiau să recurgă la 
asemenea mijloace decît în caz extrem, şi, în  consecinţă, răz
boiul era dus cu o îngăduinţă reciprocă şi o politeţă puţin 
obişnuită în relaţiile dintre monarhii legitimi ai vechilor di
nastii, şi cu atît mai puţin obişnuită între asemenea parveniţi 
şi uzurpatori ca Romanovii, reprezentanţii casei de Hanovra 
şi pseudo-Bonaparţii. Coasta baltică a Rusiei aproape că n-a 
fost atinsă de război ; aliaţii nu au făcut nici o încercare de a 
se instala temeinic pe această coastă. Aici, ca şi pe Marea 
Albă, proprietatea particulară a fost primejduită mai mult de
cît cea de stat ; în special pe coasta finlandeză, flota britanică 
părea că nu are alt scop decît să-i împace pe finlandezi cu 
stăpînirea rusă. La fel au procedat aliaţii şi pe Marea Neagră. 
Se părea că trupele aliate au fost trimise acolo doar pentru 
a-i face pe turci să dorească o invazie a ruşilor ; aceasta este 
singura concluzie care se poate trage din felul cum s-au com
portat aliaţii din 1 854 pînă astăzi. Perioada cea mai inofensivă 
a şederii aliaţilor în Turcia a fost cea de la Vama, cînd, inca
pabili de a face ceva util, cel puţin n-au pricinuit nici un rău 
nimănui, în afară de lor înşile. Cînd, în sfîrşit, au ponit spre 
Crimeea, ei au reuşit să ducă războiul în aşa fel, încît guver
nul rus a avut toate temeiurile să fie foarte mulţumit de ei. 
De curînd, ducele de Cambridge a înmînat o mulţime de me-

* - mijlocul extrem, ultimul arment. - Nota trad. 
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dalii soldaţilor francezi întorşi din Crimeea ; dar nici un fel 
de medalii, cruci, mari cruci, stele şi panglici pe care le-ar 
acorda guvernul rus n-ar putea exprima recunoştinţa pe care 
o datorează conducătorilor campaniei din 1854-1 855. Intr-a
devăr, cînd ganizoana rusă a părăsit Cartierul de sud al Se
vastopolului, aliaţii pierduseră 250 OOO de oameni, morţi şi 
răniţi, şi avuseseră cheltuieli de milioane. Ruşii, de fiecare 
dată înfrînţi în lupta deschisă, i-au învins pe duşmani prin 
hotărîrea, energia şi iscusinţa comandantului trupelor de ge
niu *. Dacă Inkerman a fost o pată de neşters pentru ruşi, 
faptul că ruşii au putut construi redutele de pe Muntele Sapun 
şi Mamelon chiar sub nasul inamicului a fost o pată de neşters 
pentru englezi şi francezi. Şi, în afară de aceasta, este limpede 
că Sevastopolul a epuizat în mai mare măsură forţele aliatilor 
decît ale ruşilor, întrucît nu i-a împiedicat pe aceştia să ia 
Karsul. 

Căderea Karsului este, într-adevăr, evenimentul cel mai 
ruşinos pentru aliaţi. Deşi au dispus de uriaşe forţe navale şi, 
începînd din iunie 1855, de o armată superioară numericeşte 
armatei ruse active, ei n-au atacat niciodată punctele cele mai 
slabe ale Rusiei - ţinuturile transcaucaziene. Mai mult încă, 
ei le-au permis ruşilor să organizeze acolo o bază de operaţii 
independentă, un fel de regiune condusă de un guvenator, 
în stare să reziste cîtva timp ofensivei unor forţe superioare, 
chiar dacă comunicaţiile cu Rusia vor fi întrerupte. Fără să 
se limiteze la aceasta şi fără să ţină seama de experienţa 
amară a înfrîngerilor sistematice suferite de armata turcă în 
Asia în 1853-1854, ei au reţinut armata lui Omer-paşa în Cri
meea, împiedicînd-o să îmbunătăţească situaţia din Asia, iar 
în Crimeea i-au permis doar să taie lemne şi să care apă pen
tru trupele lor. Astfel, după ce pe întreaga coastă, de la strîm
toarea Kerci pînă la Batum, au fost complet lichidate toate 
punctele de sprijin ale ruşilor, adică după ce a fost ocupată o 
linie pe care se puteau găsi 1 0-15 puncte care să servească 
drept baze de operaţii împotriva Caucazului şi a Transcauca
ziei - punctul cel mai slab al Rusiei, după cum am arătat în 
repetate rînduri -, nu s-a întreprins nimic pînă cînd nu s-a 
văzut că Karsul se află într-o situaţie grea şi că armata de la 
Erzerum nu este în stare să facă nimic. Atunci i s-a îng ăduit 
lui Omer-paşa să întreprindă nefericita sa expediţie în Min
grelia, dar era prea tîrziu pentru a mai îndrepta lucrurile. 

* - Totleben. - Nota red. 
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lncăpăţînarea cu care aliaţii au concentrat toate forţele i
litare pe o peninsulă nu mai mare decît Long Island i-a ajutat, 
desigur, să evite toate problemele neplăcute. Pe scenă n-aa 
apărut nici naţionalităţi, nici panslavism, nici dificultăţi cu 
Europa centrală, nici necesitatea de a cuceri teritorii ; de ase
menea nu au fost obţinute nici rezultate importante şi hotă
rîtoare, care să fi putut îngreuia negocierile ulterioare, impu� 
nînd uneia dintre părţi să consimtă la sacrificii mari. Dar 
pentru participanţii direcţi la campanie toate acestea nu erau 
nici pe departe o plăcere. Pentru ei, cel puţin de la ser
gent-major în jos, războiul era o realitate crudă, neîndură
toare. De cînd există războaie, încă niciodată o vitejie atît de 
strălucită n-a fost cheltuită pentru rezultate atît de neînsem
nate ca în această campanie din Crimeea. Niciodată pînă acum 
un număr atît de mare de soldaţi excelenţi n-au fost sacrificaţi 
într-un timp atît de scurt şi pentru rezultate atît de îndoiel
nice. Este limpede că armatele nu mai pot fi silite să îndure 
asemenea suferinţe. Este nevoie de rezultate mai palpabile 
decît simpla „glorie u .  Un război nu poate fi continuat dîndu-se 
două bătălii mari şi patru sau cinci asalturi generale într-un 
an şi, totuşi, să se rămînă în acelaşi loc. Nici o armată nu va 
suporta aşa ceva multă vreme. Nici o flotă nu va suporta o a 
treia campanie tot atît de inutilă ca şi cele două precedente 
de pe Marea Baltică şi Marea Neagră. Dacă războiul va con
tinua, atunci, după cum se aude, vor fi invadate Finlanda. 
Estonia şi Basarabia ; ni s-a promis ajutor din partea Suediei 
şi o demonstraţie din partea Austriei. Totodată, se ştie că 
Rusia a acceptat propunerile austriece ca bază pentru trata
tive 304, şi, deşi aceasta nu rezolvă nici pe departe problema 
păcii, oferă totuşi posibilitatea terminării războiului. 

Se prea poate deci să nu mai urmeze o nouă campanie ; 
dar, dacă va urma, este de presupus că ea va fi dusă pe o 
scară mult m ai largă şi cu mai mult succes decît pînă acum. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 1B ianuarie 1856 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 6 1 6  din 4 februarie 1856 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englez. 
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Conflictul anglo-american. -
Situaţia din Franţa 305 

633 

Londra, vineri, 8 februarie 1 856 

In Anglia, nimem m afară de domnii corupţi din presa 
guvernamentală nu crede, după cit se pare, în seriozitatea 
conflictului anglo-american 306• Unii îl consideră drept o ma
nevră întreprinsă cu scopul de a distrage atenţia de la trata
tivele de pace. Alţii pretind că Palmerston va insista pentru 
rechemarea reciprocă a ambasadorilor, după care se va retrage 
din guvern, aşa cum a făcut şi Pitt înainte de încheierea păcii 
de la Amiens 307, pentru a reveni atunci cind va fi iar nevoie 
de un adevărat ministru englez. Judecind după felul în care 
se desfăşoară polemica, unii oameni foarte perspicaci con
sideră toate acestea drept o obişnuită manevră electorală a 
preşedintelui *. Presa democrată vede aici un joc de culise al 
lui Bonaparte, care îşi găseşte o adevărată satisfacţie în a 
provoca războaie intestine între anglo-saxonii de pe ambele 
părţi ale oceanului. Dar toată lumea este cit se poate de con
vinsă că, oricit de tăios ar fi limbajul oficial, nu există nici 
cel mai mic pericol de izbucnire a unui conflict armat. Dupd 
cit se vede, această părere este împărtăşită şi de ziarul guver
namental francez „Le Constitutionnel" ,  care propune pe stă
pînul său drept conciliator între Lumea veche şi Lumea nouă. 

Un fapt important, care nu trebuie omis în aprecierea ac
tualului conflict, este că entente cordiale dintre Anglia şi 
Franţa s-a stins aproape cu totul, după cum recunoaşte mai 
mult sau mai puţin deschis presa engleză. Să luăm drept exem
plu ziarul londonez „Times " ,  care declara nu de mult că 
actualul Bonaparte este un om cu mult mai mare decit a fost 
adevăratul Napoleon şi cerea expulzarea tuturor oamenilor 
rău intenţionaţi care nu recunosc această dogmă. Acum însă 
el sugerează într-un articol de fond ideea că singura piedică 

* - Pierce. - Nota red. 



Karl Max 

în calea încheierii pacu este excesul de zel manifestat de 
Bonaparte în această chestiune. Acest articol a fost urmat de 
un altul, în care se insinua că „alesul providenţei" nu este, la 
urma urmelor, decît un „pis aller" *, la care societatea fran
ceză a recurs numai pentru că „nu s-a găsit nici un om căruia 
naţiunea să-i poată acorda stimă şi încredere" . Intr-un al trei
lea articol, „Times" defăimează întregul lui stat-major de 
generali, miniştri, funcţionari etc., denumindu-i o bandă pes
triţă de rechini de bursă. Limbajul presei provinciale engleze 
este încă mai puţin rezervat. Pe de altă parte, observaţi to
nul schimbat al ziarelor franceze - linguşitor şi servil pînă la 
dezgust faţă de Rusia -, contrastînd izbitor cu antipatia lor 
reţinută faţă de Anglia. Observaţi, de asemenea, pericolul cit 
se poate de evident de creare a unei coaliţii continentale 
unice, în favoarea căreia se pronunţă ziarele austriece, bel
giene şi prusiene. In sfîrşit, luaţi presa rusă, care în predicile 
ei pacifiste se adresează în mod ostentativ numai Franţei, fără 
să pomenească aproape nimic de Anglia. 

„Curcubeul păcii se arată la orizont - scrie „Sevemaia pcela• -. 
şi este salutat cu bucurie de toţi prietenii civilizaţiei„. In aceşti doi ani 
de război purtat împotriva a patru puteri, poporul rus şi-a dovedit din 
plin caracterul său mare şi nobil, cîştigîndu-şi pînă şi respectul inamici- · 
lor săi„. In ceea ce priveşte Franţa, se poate afirma cu toată convin
gerea că întregul popor francez iubeşte şi respectă pe ruşi, le admiră 
curajul şi abnegaţia, arătîndu-şi cu orice prilej simpatia faţă de ei, aşa 
cum s-a întîmplat atunci cînd a intervenit o scurtă întrerupere a ostili
tăţilor în Crimeea şi la trecerea prizonierilor uşi prin Franţa. La rîndul 
lor, ruşii au tratat pe prizonierii francezi ca pe fraţi• 8• 

Ziarul „Le Nord" din Bruxelles insinuează pur şi simplu 
că Bonaparte a încurajat de la bun început mediaţia Austriei, 
cu intenţia ca la primul prilej favorabil să se debaraseze de 
alianţa cu Anglia. 

Aşadar, întrucît alianţa cu Franţa este gata să se trans
forme într-o ruptură cu această ţară, evident că Anglia, care 
se află încă în stare de război cu Rusia, nu intenţionează să se 
angajeze într-un război cu America, şi de aceea nu trebuie ·să 
acordăm actualelor divergenţe dintre cele două guvene o 
altă semnificaţie decît cea arătată de noi. 

Pacea în Europa însăşi nu este de loc sigură. In ceea ce 
priveşte condiţiile prezentate Rusiei de către aliaţi, accep-

* - „soluţia cea mai proastă•. - Nota trad. 
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tarea lor cu greu poate fi considerată ca o concesie din partea 
Rusiei. Cedarea unei fîşii de Păm.înt neştiute de nimeni în 
Basarabia, delimitată printr-un lanţ de munţi misterios, care 
nu poate fi găsit pe nici o hartă, este mai mult decît compen
sată de tăcerea insistentă în ceea ce priveşte cucerirea Karsu
lui de către ruşi, care apoi este declarat în mod suspect de 
un ziar din Petersburg provincie rusă. Folosindu-se de ava!1-
tajele armistiţiului şi de alte posibilităţi care pot apărea în 
acest timp, Rusia, concentrîndu-şi forţele armate în toate punc
tele importante, s-ar putea să dorească continuarea războiului. 
Totuşi, faptul că pentru Bonaparte a devenit absolut necesar 
să încheie pace cu orice preţ este o chezăşie sigură a păcii. 
Pe de o parte, el nu dispune de suficiente mijloace pentru a 
continua războiul ; pe de altă parte, apare necesitatea acută 
de a repeta expediţia din Crimeea „chiar în interiorul Fran
ţei" ,  după cum s-a exprimat Montalambert în legătură cu 
expediţia împotriva Romei 309• 

Cu puţin înainte ca Rusia să fi acceptat condiţiile prelimi
nare de pace, circula la Paris părerea că Bonaparte inten
ţionează să lanseze un împrumut forţat, la care contribuabilii 
urmau să subscrie proporţional cu suma impozitelor directe. 
Starea armatei franceze din Crimeea demonstrează în mod 
evident faptul că vistieria sa este goală. Corespondenţii au 
arătat nu de mult situaţia jalnică a trupelor lui Pelissier. Des
crierea veridică pe care o reproducem mai jos aparţine unui 
subofiţer englez, care a trimis 1a „Birmingham Journal" o scri
soare din Sevastopol cu data de 5 ianuarie. 

„Astăzi de dimineaţă timpul a fost foarte frumos. Pe la orele 3 a 
început să sufle un vint puternic dinspre nord, urmat de un ger nă
praznic, aşa că a trebuit să ne încotoşmănăm bine. Soldaţii noştri nu 
suferă de frig, dar bieţii francezi îţi inspiră milă. Ei tirăsc tot timpul 
după ei combustibil de la Sevastopol, sint mizerabil îmbrăcaţi şi cred 
că se hrănesc mai prost decît noi. Oricind poţi vedea pe cite unul 
dintre ei rătăcind în căutare de pesmeţi. Soldaţilor noştri li se face 
milă şi sint buni cu ei. Santinelele noastre au ordin să nu-i lase să intre 
în tabără, deoarece unii dintre ei obişnuiau să vindă coniac, ceea ce a 
provocat cazuri de beţie printre soldaţii noştri. Uneori bieţii francezi 
reuşesc însă să ocolească santinelele şi să pătrundă la bono Inglis *. 
Soldaţii noştri ştiu, fireşte, de ce au nevoie şi nu-i lasă niciodată să 
plece cu mină goală. Bieţii de ei n-au nici măcar mănuşi să-şi apere 
miinile de frig. Singurul lucru pe care văd că l-au căpătat, in afară de 
ce aveau astă-vară, este cite o glugă la manta şi cite o pereche de 
jambiere grosolane de postav, care se fixează sub genunchi cu citeva 

* - bunii englezi. - Nota trad. 
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cureluşe. Ciorapi nu poartă, iar cizme au avut cindva. Francezii sînt 
într-adevăr întruchiparea mizeriei, şi ei simt asta mai ales atunci cînd văd 
pe soldaţii englezi cu căciulile lor călduroase din blană de focă, in 
mantalele de postav îmblănite, cu şaluri mari la gît şi în jurul mijlocului 
şi cu cizme bune şi solide din piele de box, înalte pînă la genunchi·. 

După cum se vede, situaţia finanţelor lui Napoleon este 
deplorabilă, dacă îşi lasă armata, care reprezintă totul pentru 
el, în starea descrisă mai sus. In acelaşi timp, din faptul că 
aceşti doi ani de război au costat mai scump decît toate cam
paniile unchiului său din 1800 pînă în 1815 se poate trage o 
concluzie cu privire la administrarea acestor finanţe, Se spune 
că înşişi generalii bonapartişti întorşi din Crimeea şi-au expri
mat indignarea faţă de neruşinata îmbogăţire a lui Morny & Co. 
pe socoteala armatei. Aceste proteste au fost publicate într-un 
ziar semioficial, în care se spunea : 

„Dacă se va încheia pacea, împăratul îşi va concentra întreaga 
atenţie asupra problemelor financiare şi în special asupra anumitor 
abuzuri atit de răspîndite în condiţiile febrei speculative, cum sînt 
cumulurile de funcţii incompatibile şi unele averi acumulate cam prea 
repede·. 

Totodată, în rîndurile tineretului universitar, ale clasei 
muncitoare, ale unei anumite părţi a burgheziei şi, ceea e 
este cel mai rău pentru Bonaparte, în rîndurile armatei apar 
simptomele unei stări de spirit revoluţionare. 

In legătură cu afacerea de la Ecole Polytechnique 310 sîn
tem informaţi că Bonaparte se gîndea la început la un com
promis cu această şcoală, deşi tăcerea îndărătnică a studen
ţilor la 29 decembrie, cînd el a jucat rolul senatului roman 
faţă de armată (după cum îi place să joace rolul de împărat 
roman faţă de senatul său) , îl înfuriase peste măsură. Studen
ţilor li s-a dat de înţeles că împăratul ar fi dispus să menţină 

. această instituţie dacă ei consimt ca la primul prilej ce li se 
oferă să-şi manifeste simpatia faţă de dinastie. La aceasta, 
Ecole Polytechnique a răspuns prin delegaţii săi că studenţii 
nu numai că nu vor striga „Vive l'Empereur I " *, dar vor 
izgoni din şcoală pe orice coleg al lor care ar cuteza să  ros
tească aceste cuvinte. Un asemenea răspuns a fost urmat de 
închiderea acestei instituţii anarhice. Jumătate din studenţii 
destinaţi serviciului în armată vor fi transferaţi la Vincennes, 

* - „Trăiască împăratul 1· - Nota trad. 
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unde vor forma o simplă şcoală de artilerie. Cealaltă jumă
tate, destinată serviciului civil, va fi trecută la Ecole Nor
male 311• Clădirea însăşi va fi transformată în cazarmă. Iată 
care este sfîrşitul acestei instituţii favorite a lui Napoleon 
cel Mare. 

Inchisoarea de la Mazas geme de studenţi ai Universităţii 
din Paris şi de alţi tineri care, la funeraliile sculptorului Da
vid, au strigat „Vive la liberte I "  * Deosebit de neplăcută 
pentru Bonaparte a fost o împrejurare legată de demonstraţid 
împotriva lui Nisard. După raziile poliţieneşti, în cursul cărora 
au fost arestaţi o serie de studenţi care fluieraseră pe Nisard 
pentru că a făcut apologia lui Tiberiu, înfăţişîndu-1 ca salva
tor al societăţii romane, studenţii rămaşi liberi s-au încolonat 
şi, străbătînd întreg Parisul, s-au dus la locuinţa lui Nisard 
din stada Courcelles, somîndu-1 să obţină punerea în liber
tate a colegilor lor. Un detaşament de infanterie, tri
mis pe urmele studenţilor, a ajuns la faţa locului aproape în 
acelaşi timp cu ei. Primiţi cu strigăte de : „Viv e la ligne I " **, 
soldaţii au luat imediat poziţie de „repausu ,  refuzînd să ac
ţioneze. Pentru a se pune capăt fraternizării, ei au fost ime
diat îndepărtaţi şi înlocuiţi cu „sergents de ville" ***. Studenţii 
s-au îndreptat spre Odeon, unde au invadat parterul, cîntînd 
fără încetare „Sire de Franc Boissyu **** şi cupletele cele mai 
jignitoare chiar în faţa lui Bonaparte şi a Eugeniei, care se 
aflau în loja  lor. 

Presa bonapartistă mărturiseşte că numărul aresUirilor 
efectuate în departamente se ridică la 5 OOO ; cifra de 15 OOO in
dicată de alte surse corespunde, probabil, adevărului. După 
cum rezultă acum, această conspiraţie a muncitorilor 312 a avut 
ramificaţii în armată. A fost necesară desfiinţarea totllă a 
şcolii de subofiţeri din La Fleche şi mutarea tuturor garnizoa
nelor din centrul Franţei. Pentru a reprima spiritul de rebe
liune din armată, Bonaparte repetă cel mai riscant experiment 
din epoca Restauraţiei, instituind în armată un sistem atot
cuprinzător de spionaj. Crearea acestei noi legiuni de onoare 
a provocat vii altercaţii între mareşalul Magnan şi unii ofiţeri 
superiori care au considerat că asta nu va fi pe placul 
trupelor. 

* - „Trăiască libertatea 1· - Nota trad. ** - „Trăiască infanteria 1· - Nota trad. ' ** - „poliţişti•. - Nota trad. **** - „Seniorul de Franc Boissy•. - Nota trad. 
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Ca întot.eauna în ajunul unei crize, mişcarea muncitorilor 
din Paris se face remarcată prin quod libet-urile * sale, din
tre care cel mai îndrăgit este următorul ; 

„Voila qu'il part, voil\ qu'il part 
Le petit marchand de moutarde, 
Voila qu'il part pour son pays, 
A vec tous ses outils" etc. 0 

Spre a nu lăsa nici o îndoială asupra persoanei vizate prin 
„micul negustor de muştar" ,  poliţia a interzis acest cintec. 

De cit respect se bucură instituţiile bonapartiste se poate 
vedea dintr-o anecdotă relatată de ziarul „Le Nord" .  Cîţiva 
senatori au aprobat fără ezitare gestul d-lui Drouyn de Lhuys, 
care a renunţat la titlul de senator, avînd însă grijă să nu-l 
imite. Fiind întrebat dacă e probabil ca unii dintre ei să ur
meze acest exemplu, Morny a răspuns că are motive serioase 
să presupună contrarul. „Care sînt aceste motive ?" - 1-l în
trebat interlocutorul său. „Am treizeci de mii de mo tive 
serioase, de un franc bucata" -, a răspuns netulburat Morny . 

Trebuie să menţionăm încă o împrejurare, deosebit de in· · 
portantă în actuala situaţie a poporului francez. Nu e cazul s1 
revenim asupra speculanţilor de bursă, cărora atît pacea cit 
şi războiul le sînt tot atît de favorabile. Pentru prima oară 
în istoria sa, poporul francez a dovedit în masă indiferenţ. 
faţă de vechea lui pasiune - „la gloire" .  Această funestă con
secinţă a revoluţiei din 1848 dovedeşte fără putinţă de tăgadă 
că epoca de înflorire a bonapartismului a luat sfîrşit. 

Scris de K. Marx la 8 februarie 1 856 

Publicat în „New York Daily Tribune· 
nr. 4 634 din 25 februarie 1 856 

* - cintec comic. - Nota trad. 
** - „Uite-l că pleacă, îşi mută şatra 

Micul negustor de muştar, 
Pleacă să-şi vadă ţara şi vatra, 
Pleacă şi nu vine iar• etc. - Nota 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

trad. 
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Karl Marx 

Franţa lui Bonaparte cel Mic 3 1 3  

Franţa lui Bonaparte cel Mic, benchetuind la naşterea 
fiului lui Montijo, irosind bogăţiile naţiunii pe o paradă ridi
colă, Franţa, „suflată toată în aur ca idolii păgîni u *, această 
Franţă se află într-un înspăimîntător contrast cu Franţa care 
e torturată la Cayenne, care se chinuie la Lambese, se sfîrşeşte 
în fortăreaţa de la Belle-Ue su şi putrezeşte în ocnă, cu Franţa 
care moare de foame în Crimeea, cu Franţa din Franţa însăşi, 
care se află în pragul falimentului. 

In scrisoarea cetăţeanului Tassilier, tradusă cuvînt cu cu
vînt din original m, cititorul va găsi o relatare veridică şi 
zguduitoare cu p rivire la soarta cetăţenilor francezi deportaţi 
la Cayenne. Este drept că presa pătrunsă de servilismul auten
tic englez trîmbiţează în auzul lumii somnolente, în fraze 
umflate şi hiperbolice, marea veste despre generozitatea fără 
seamăn şi clemenţa supraomenească de care dă dovadă eroul 
cîmatului din cîmpia de la Satory 316, proclamînd o amnistie 
generală şi acoperind primul ţipăt al capriciosului său prunc 
cu aclamaţiile a mii de francezi care şi-au recăpătat libertatea 
şi s-au reîntors în sinul familiilor lor. 

Dar să lăsăm la o parte entuziasmul plătit al linguşito
rilor şi să dăm ascultare limbajului necorupt al faptelor. 
Boustrapa 317 promite oamenilor pe care i-a torturat timp de 
patru ani să-i scoată din lanţuri, cu condiţia ca ei să accepte 
să se acopere de ruşine şi să treacă prin furcae Caudinae 318 
ale imperiului epocii de decadenţă. Dacă se declară supuşi 
loiali i imperiului, adică aprobă le coup d'etat ** şi reneagă 
republica, dacă sînt gata să-şi vîndă sufletele, Boustrapa este 
dispus să le vîndă în schimb propriile lor vieţi. 

• Shakespeare. „Henric al VIII-lea•, actul I, scea I. - Nota red. 
"* - lovitura de stat. - Nota trad. 
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„Acest apel generos a fost făcut încă de la proclamarea 
imperiului u - scrie „Moniteuru .  Aşadar, însuşi „Moniteur" 
recunoaşte deschis că amnistia generală trîmbiţată acum ca o 
noutate uluitoare nu este decît repetarea unei farse răsuflate, 
jucată acum p atru ani. Neîntrecutul maestru într-ale corupţiei 
se mîngîie cu speranţa că victimele sale au fost silite acum s. 
coboare la propriul său nivel, că ele au fost îngenuncheate în 
aşa măsură încît să accepte în 1 856 ca pe o favoare ceea ce 
în 1 852 au respins cu indignare ca pe o ofensă. 

„Moniteuru îşi acoperă „apelul generosu la josnicie prin 
falsuri şi contrafaceri întocmite cu abilitate. Ziarul pretinde 
că din cele 1 1  OOO de persoane condamnate după evenimen
tele din iunie 1 848 la deportare la Alger, datorită clemenţei 
preşedintelui, n-au rămas în Africa decît 306 oameni. Acum 
afirmăm, luînd drept sursă acelaşi „Moniteur" ,  că din cei 
1 1  OOO de arestaţi din iunie 1 848, în luna noiembrie a aceluiaşi 
an, cînd Assemblee Constituante a dezbătut punerea în apli
care a decretului de deportare, rămăseseră numai 1 700 ; că 
1 500 dintre ei au fost trimişi la fortăreaţa Belle-Ile, iar la 
8 martie 1 849, sub guvenul O. Barrot, 700 din aceşti 1 500 de 
deţinuţi au fost trimişi la Bone, în Africa. Prin urmare, redusă 
la 306 prin graţia lui Boustrapa a fost această ultimă cifră 
de 700, iar nu enorma cifră de 1 1  OOO, după cum susţine min
cinosul ziar „Moniteur" ,  şi chiar această neînsemnată favoare 
n-a fost decît o manevră îndreptată împotriva Adunării. To
tuşi se cuvine să mulţumim ziarului „Moniteuru pentru că a 
amintit Franţei odioasele atrocităţi comise de Cavaignac şi de 
republica burgheză. 

In ceea ce priveşte victimele lui Decembrie - deportaţi 
şi exilaţi -, acelaşi „Moniteur" stabileşte numărul lor la 
1 1  201 persoane şi afirmă că acest număr a fost redus acum 
la 1 058. Dar lovitura de stat a făcut peste 1 1  OOO de victime 
numai în departamentele Basses-Alpes, Herault, Var şi 
Nievre, şi chiar în momentul de faţă mai sînt cel puţin 12 OOO 
de persoane pe care le aşteaptă exilul sau deportarea. Este 
bine ştiut că de pe urma lui coup d'etat au avut de suferit 
peste 50 OOO de persoane. Mai trebuie să menţionăm că „ape
lul generosu al ziarului „Moniteuru se adresează exclusiv 
celor deportaţi la Alger şi în alte posesiuni de peste mări, 
evitîndu-se orice referire la condamnaţii de la Angers, la cei 
închişi pentru participare la societăţile secrete, la cei azvîrliţi 
în ocnă de către consiliile de război mobile din 1 85 1 ,  la de
ţinuţii de la Belle-Ile, la studenţii arestaţi penu că au fluierat 
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pe apologeţii plătiţi ai lui Boustrapa etc. „Moniteuru anunţă 
în schimb, ca o compensaţie, amnistierea totală şi necon
diţionată a braconierilor, contrabandiştilor, falsificatorilor de 
monede, hoţilor, dezertorilor, a celor condamnaţi la muncă 
silnică şi id genus omne *. Este cu totul în conformitate cu 
caracterul imperiului epocii de decadenţă şi cu antecedentele 
falsului Bonaparte ca naşterea unui fiu să fie o sărbătoare 
pentru rudele întru ticăloşii ale tatălui. 

Să trecem acum de la victimele loviturii de stat la unel
tele ei, de la oamenii care i s-au împotrivit la sclavii care au 
executat-o, de la soldaţii libertăţii la armata din Crimeea. Fap
tul că Bonaparte, îmbătat de recentele iluzii ale unei dinastii 
proaspăt fabricate şi de măreţul triumf al intrării sale în 
atmosfera îmbălsămată a putredelor dinastii legitime, simte 
totuşi nevoia de a fi recunoscut de către nefericitele sale vic
time, cărora le cere în mod ipocrit împăcarea cu imperiul, este 
un simptom istoric remarcabil. Un exemplu nu mai puţin 
remarcabil de ironie a istoriei este faptul că, în timp ce şeful 
Societăţii lui 10 decembrie 311 şi membrii ei sărbătoresc la 
Paris succesul loviturii de stat prin ospeţe somptuoase şi îm
belşugate, armata care a impus Franţei această odioasă cîr
muire îşi ispăşeşte vina în Crimeea, îndurînd lipsuri şi foa
mete şi zbătîndu-se în cele mai cumplite chinuri ale agoniei 
şi ale morţii. 

în prima perioadă a campaniei din Orient, din noiembrie 
1854 pînă în martie 1855, parvenitul din decembrie era prea
mărit ca o a doua providenţă, iar admirabila conducere mili
tară a preaslăvitului imperiu era elogiată pe toate tonurile şi 
prezentată în opoziţie cu ruşinoasele suferinţe pe care le avea 
de îndurat armata engleză din pricina trădării premeditate din 
interiorul ţării şi ca o consecinţă firească a unui sistem înve
chit. Dar şi aici, ca şi în toate celelalte acţiuni ale imperiului 
epocii de decadenţă, ceea ce era luat drept realitate s-a dove
dit doar o fantasmagorie teatrală, care sconta pe un efect sce
ic imediat. Timp de doi ani Bonaparte s-a ocupat în mod 
exclusiv de pregătirea războiului. El a făcut ca marele stat 
centralizat să-şi încordeze toate puterile pentru a asigura 
primele succese ale armatei sale **. Intr-adevăr, nu este de 

* - a celor de teapa lor. - Nota trad. 
** In articolul lui Karl Marx din „New York Daily Tribune•, aici 

urmează cuvintele : „care în acel moment era reazemul principal al 
puterii uzurpate de el şi care nu arătase încă de ce este în stare•. -
Nota red. 
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mirare că mc1 măcar jalnicul aventurier de la Strasburg şi 
Boulogne n-a reuşit în primii doi ani ai proastei sale cîrmiri 
să distrugă admirabila organizare a armatei franceze, lăsată 
moştenire de prima revoluţie. Este de mirare că el a reuşit să 
facă acest lucru în primii doi ani ai actualului război. După ce 
a irosit pe Batrachomyomachia 320 sa mai multe mijloace de
cît a cheltuit Napoleon cel Mare în cei cincisprezece ani ai 
Iliadei sale, el a descoperit, la începutul celui de-al treilea an, 
că resursele Franţei sînt epuizate, conducerea ei militară e la 
pămînt, iar armata ei piere din cauza lipsurilor. Cancerul care 
roade armata franceză, - furturile şi delapidările - consti
tuie un principiu organic al imperiului epocii de decadenţă ; 
n-a fost nevoie decît de doi ani pentru ca această acţiune dis
tructivă să apară la suprafaţă. 

Starea jalnică a armatei franceze a fost tăinuită cu grijă nu 
numai de presa franceză, ci şi de cea engleză. Astăzi acest 
secret este destăinuit în gura mare pe la toate colţurile. El 
a devenit un adevăr de necontestat, după ce chiar ziarul lui 
Bonaparte, „Moniteuru , l-a dezminţit în mod categoric. Va fi 
suficient să cităm în articolul de faţă n frngment n uUima 
scrisoare a corespondentului de la Sevastopol al ziaului 
„Timesu : 

„Armata franceză, oricît de numeroasă ar fi pe hîrtie, piere văzînd 
cu ochii 1 scorbutul şi frigurile fac ravagii în rîndurile ei. Rcent apre
ciam pierderile ei zilnice la 170 de oameni„. Acum şi francezii recnosc 
că mortalitatea zilnică în armata lor este de 120 de oameni, iar în unele 
zile cifra este cu mult mai mare. Cel mai mult suferă flancul drept al 
armatei, situat în valea Baidarului... O dată cu încălzirea Tremii se 
aşteaptă o creştere şi  mai mare a bolilor„. Listele de bolnavi ale fran
cezilor vor i înspăimîntătoare„. Armata franceză piere aproape tot atît 
de repede ca şi  în perioada cea mai grea a asediului, cind era secerată 
de gloanţe şi obuze•. 

Lipsa de adăposturi şi de îmbrăcăminte, hrana sărăcă
cioasă sînt date drept principalele cauze ale suferinţelor în
durate de francezi. Descriind gerul năpraznic, din cauza căruia 
„în barăci apa a îngheţat în butoaie pînă la o adîncime de 
trei inci a I Şi ViSCOlUl neîncetat, În timpul Căruia „în puţine ba
răci n-au pătruns mari cantităţi de zăpadă" , corespondentul se 
întreabă cit va fi avut de suferit armata franceză adăpostită 
nu în barăci bine înzestrate cu toate cele necesare, ci în cor
turi, şi nici măcar în corturi duble, bine apărate de şanţuri, ci 
în corturi simple şi neapărate. El încheie arătînd că „prive
liştea convoaielor de bolnavi ai francezilor este într-adevăr 
dureroasă• şi că mareşalul Pelissier se stră.uieşte mai mult 
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să ascundă acestea de armata engleză decît să uşureze sufe
rinţele bolnavilor. 

Adăugăm încă un extras din „Morning Advertiser• ,  ziarul 
care şi-a disputat cu „Morning Post" înjositorul privilegiu de 
a fi salutat în 1851  venirea la putere a lui Bonaparte şi care 
continuă să-l proslăvească pe lordul Palmerston drept un ade
vărat ministru englez : 

„In tabăra franceză de pe malul rîului Cernaia sînt 3 OO de bolnavi, 
spitalele de campanie sînt arhipline, personalul medical ?ste istovit şi 
secrat de boli, serviciul de intendenţă este complet dezorganizat şi nu 
mai poate face faţă aprovizionării trupelor, oamenii cerşesc pur şi 
simplu pesmeţi de la soldaţii din avanposturi, lipsa de legume şi de 
carne au provocat scorbutul şi tifosul, care bîntuie cu nestăvilită furie : 
contrastul dintre cele două amate constituie sursa nemulţumirii făţişe 
a soldaţilor francezi. Mijloacele pentru transportarea bolnavilor la Con
stantinopol sînt insuficiente, - iar în spitalele de acolo zac peste 1 2  OO 
de bolnavi -, epidemiile sînt o adevărată catastrofă şi mortalitatea ste 
înspăimîntătoare i la Marsilia sosesc din Orient transporturi întregi de 
bolnai de friguri, iar vapoarele cu bolnavi de tifos sînt consemnate in 
carantina de la Friou1•. 

Ce-i de făcut cu această armată care e pe cale de a pieri 1 * 
S-o încînţi istorisindu-i povestea, desprinsă parcă din „ 1  001 de 
nopţi" ,  a „naşterii • regelui Algerului 321 sau descriindu-i uni
formele împodobite cu fireturi de aur ale răsfăţatei gărzi a 
prudentului erou ? Trebuie să amintim că soldaţii francezi nu 
înghit batjocura ca soldaţii englezi. Dovadă, dacă mai este 
nevoie de vreo dovadă, este faptul că în armata franceză au 
avut loc repetate încercări de a împuşca pe la spate pe gene
ralul Pelissier, fapt relatat în „Gazzetta di Milano• ,  un fel de 
„Moniteur" al lui Radetzky. De asemenea să nu ne închipuim 
că regimentele de linie din Franţa rămîn nişte spectatori pa
sivi i tragediei din Crimeea. Poliţia din Paris a început să 
efectueze razii în cazărmi. Zuavii, chemaţi la Paris pentru a 
încălzi cu înfăţişarea lor entuziasmul public, au fost îndepăr
taţi din capitală, deoarece au devenit nesiguri. Alte două re
gimente înapoiate din Crimeea au fost trimise şi ele în provin
cie. Antagonismul dintre gardă şi regimentele de linie devine 
din zi în zi mai acut, întrucît Bonaparte este ocupat în mo
mentul de faţă cu crearea unor noi regimente de gardă sufi
cient de numeroase pentru ca acest corp privilegiat să poată 

* n articolul lui Karl Marx din 11New York Daily Tribune•, in locul 
acstei fraze figurează textul următor : 11Ce-i de făcut cu aceste legiuni 
nemulţumite, care pier din pricina incapacităţii intendenţei, a neglijenţei 
scandaloase şi a hoţiei neruşinate ?• - Nota red. 
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face serv1cm de ganizoană la Paris fără unităţile de linie. 
După ce a corupt armata, creînd astfel un antagonism între ea 
şi ţară, el încearcă acum să corupă o armată în cadrul arma
tei, ceea ce constituie un experiment destul de pericufos. 

O descriere completă a situaţiei finanţelor - pe care nu 
le-am numit călcîiul acestui neobişnuit Ahile, deoarece ar fi 
un călcîi prea mare - necesită un articol special. Deocam
dată este suficient să spunem că, întrucît hîrtiile de valoare 
au scăzut în ultimul imp, era de aşteptat ·ca ele să se iie 
în urma declaraţiei cu privire la încheierea păcii şi a naşterii 
unui nou Bonaparte. Realizarea acestui lucru n-a fost lăsată 
pe seama întîmplării. Nu numai că guvernul a dat ordin să 
se folosească în mod liber fondurile sta.lui disponibile pen
tru răscumpărarea hîrtiilor de valoare ale statului, dar şi 
Credit Mobilier, şi instituţiile similare de credit bonapartiste, 
apărute ca ciupercile după ploaie, s-au ocupat în mod intens 
două zile în şir cu cumpărarea de hîrtii de valoare. ln ciuda 
tuturor acestor manevre, chiar în momentul anunţării „naş
terii" ,  cursul hîrtiilor, în loc să se ridice, a scăzut şi continuă 
să scadă. Furios, Bonaparte a interzis vînzarea la bursă 1 
oricăror hîrtii de valoare, cu excepţia clor cotate la cs 
oficial, şi apoi a ordonat chemarea principalilor agenţi da 
bursă la prefectura poliţiei. 

Cînd statuia zeiţei Pallas Atena s-a prăbuşit în Partenon, 
această întîmplare, după cum se spune, a fost o prevestire 
funestă pentru Republica Atenei. Faptul că bustul lui Bona
parte se clatină pe piedestalul său din sinagogă, unde se 
stabileşte preţul de piaţă al guvernelor şi se scontează istoria 
popoarelor, prevesteşte căderea imperiului speculaţiilor de 
bursă. 

Scris de K. Marx 
la aproximativ 1 aprilie 1856 

Publicat în „The Pcople's Paper• 
nr. 205 din 5 aprilie 1 856, 
sub semnătura K.M., 
şi ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune• 
nr. 4 676 din 14 aprilie 1 856 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The People's Paper•, 
confruntat cu textul 
apărut în ziarul 
„New York Daily Tribne· 
Tradus din limba engleză 
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Publicat în ziarul „The People's Paper• 
nr. 205, 206, 207 şi 208 
din 5, 12, 19 şi 26 aprilie 1 856 
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publicat de asemenea în ziarul 
„New York Daily Tribune· nr. 4 671 
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I 

Căderea Karsului este punctul de cotitură în istoria pseu
dorăzboiului împotriva Rusiei. Fără căderea Karsului n-ar fi 
existat nici cele 5 puncte 323, nici conferinţele, nici tratatul 
de la Paris 324, într-un cuvînt n-ar fi existat nici o pseudopace. 
Dacă am reuşi să demonstrăm pe baza Cărţii albastre 325 a 
guvenului - deşi ea a fost ticluită cu grijă, mutilată prin 
prescurtări, denaturată prin omisiuni, aranjată şi peticită cu 
faliuri -, dacă am reuşi să demonstrăm pe baza ei că gu
venul lordului Palmerston a prevăzut de la bun început că
derea Karsului şi s-a pregătit sistematic în acest scop, atunci 
văl11 ar cădea, şi drama războiului din Orient, cu toate eve
nimtele lui zguduitoare, ar iepi la lumină din întunericul 
în care a fost ţinută pînă acum de diplomaţie. 

Spre sfîrşitul lunii mai 1855 generalul Williams a raportat 
lordului Redcliffe, iar acesta lordului Clarendon că 

„ruşii au concentrat în apropiere de Ghiumri forţe masive, alcătuite 
din 28 OO de infanterişti, 1 50 de avalerişti şi 64 de piese de artilerie, 
şi că muşirul a fo;t informat de intenţia inamicului de a porni n atac 
as?ra Karsului. In această ttb.ră fortificată avem 13 900 de infanterişti, 
1 50P de cavalerişti, 1 500 de artilerişti şi  (2 de piese de artilerie de 
cî>·. 

Peste 1 zile, la 3 iunie, Wi11iams i-a comunicat lui Cla
rendon : 

„ln momentul de faţă, gaizoana Karsului dispune de provizii 
pentru patru luni, şi sper că guvenul central şi aliaţii vor dovedi curînd 
ace'tei rămăşiţe de umată că n-a fost cu totul dată uitărW. 

Acest raport (vezi documentele cu privire la Kars nr. 231) 
a fost primit la Downing-street în ziua de 25 iunie. Astfel, în 
ac,astă zi guvernul a luat cunoştinţă de faptul că la 3 octom
brie Karsul va cădea dacă nu va mi ajuore ; prin umare, 
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toate acţiunile ulterioare ale guvenului se ba1au pe cunoaş
terea acestui fapt. 

La 1 1  iulie, lordul Clarendon a primit de la generalul 
Williams trei rapoarte datate 15, 17 şi 19 iunie, în care acesta 
îi comunică în mod succesiv că au avut loc ciocniri de avan
posturi, că la 1 6  iunie un atac regulat al ruşilor asupra taberei 
fortificate a fost  respins cu vitejie de turci şi, în sfîrşit, că 
inamicul a efectuat un marş de flanc spre tabăra fortificată, 
oprindu-se cu forţe mari (30 OOO de oameni) la o distanţă de 
o oră de marş de punctul cel mai slab al poziţiei turcilor. 
Williams îşi încheie ultimul raport cu următoarele cuvinte : 

„Din nefericire, nu avem cavalerie neregulată„. Inamicul a tăiat de 
pe acum parţial comunicaţiile noastre cu Erzerumul•. 

Cînd aceleaşi ştiri au fost primite şi la Constantinopol, 
lordul Redliife a fost invitat la Bosfor la un conshliu la pala
tul marelui vizir. Miniştrii turci au propus să se dea ajutor 
Karsului printr-o expediţie care să pornească de la Redut
Kale, prin Kutais, în Gruzia şi care să aibă următorul efectiv : 

Contigentul generalului Vivian . . . . . . 20 OOO 
„ generalului Beatson . . . . . . 3 OOO 

Din garnizoana Batum . , . . . . . . . . . . 12 OOO 
Albanezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OOO 
Din Bulgaria . . . . . . . . . . , . , . . . . . 5 OOO 
Cavalerie regulată egipteană . . . . . . . . 80 
Cavalerie tunisiană . . . . . . . . . . . . . . 600 

Total . . . . . 43 400 
Poarta şi•a dat oonsimţămîntul ca să sie încredinţeze con

ducerea acestei expediţii unui comandant englez şi ca genera
lul Vivian să fie numit comandantul ei. Această propunere a 
fost adusă la cunoştinţa lordului Clarendon la 1 1  iulie. La 
12  iulie lordul Redcliffe i-a transmis prin telegraf informaţii 
suplimentare : 

„Pregătirile pentru o eventuală expediţie sînt în curs. S-ar putea 
economisi mult timp preţios în cazul că mi-aţi comunica imediat, prin 
telegraf, dacă guvernul este gata să aprobe o puternică acţiune de diver
siune prin Redut-Kale şi Kutais în Gruzia•. 

ln perioada de la 25 iunie la 12 iulie, guvernul englez, 
fiind informat asupra pericolului ce ameninţa Karsul, n-a miş
cat nici măcar un deget pentru a veni în ajutorul fortăreţei : 
el n-a recurs niciodată la telegraf. Dar din ziua în care a 
apărut posibilitatea de a se zădărnici orice plan al turcilor de 
a ajuta Karsul, guvernul a început dintr-o dată s ă  desfăşoare 
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o activitate febrilă. La 13 iulie (vezi documentele cu privire 
la Kars nr. 248) , Clarendon i-a trimis lui Redcliffe o depeşă 
cu următorul conţinut : 

„Guvernul maiestăţii-sale consideră că ar fi mai înţelept s. se 
trimită întăriri în spatele armatei turceşti în loc să se trimită o expediţie 
în spatele armatei ruseşti. Intăririle ar putea să se îndrepte spre Trebi
zonda, iar de acolo la Erzerum. Distanţa de la Trebizonda la Erzerum 
este mai mică decît cea de la Redut-Kale la Tiflis, şi drumul trece pe 
teritoriul unei ţări prietene, şi nu al unei ţări duşmane. La Erzerum, 
armata va întîlni prieteni gata să-i vină în ajutor, şi nu duşmani care 
să i se opună ; acolo o aşteaptă provizii, iar nu foamete. Dacă armata 
de la Kars nu-şi poate menţine această poziţie în lupta împotriva ruşi
lor, ea ar trebui să se retragă la Erzerum ; toate forţele turceşti ar 
trebui concentrate acolo. Dacă ruşii trebuie să fie înfrînţi, aceasta se 
poate face mai uşor cu forţele unei armate unite decît cu forţele dispa
rate ale acestei armate. Iar o înfrîngere a ruşilor ar fi cu atît mai 
decisivă, cu cit s-ar produce mai adînc în interiorul graniţelor turceşti". 

A doua zi după primirea telegramei lui Redcliffe, Claren
don deveni şi mai larg de mină, adăugind şi Erzerumul pe 
lista punctelor în care ar trebui efectuată retragerea. 

Prin telegraf 
Contpl" de Clarendon către lordul Stratford de Redcliffe. 

Ministerul de externe, 14 iulie 1 855 
Planul de întărire a armatei de la Kars, cuprins în depeşele dv. de 

la 30 iunie şi 1 iulie (trebuia 12 iulie) , n-a fost aprobat. Argumentele 
împotriva folosirii contingentului turc înainte ca el să fie pregătit pentru 
acţiuni de luptă vă vor fi aduse la cunoştinţă astăzi printr-un curier. 
Baza de operaţii trebuie să fie Trebizonda, şi dacă armata turca de la 
Kars şi Erzerum nu va fi în s tare să reziste ruşilor în acest din u.m. 
punct, ea s-ar putea retrage spre Trebizonda, unde ar obţine uşor 
întăriri. 

Dacă Kursul este cheia spre Erzerum, Erzerumul e;te chei ! 
spre Constantinopol şi centrul î1 cure se întretaie căile stra
tegice şi comerciale ale Anatoliei .  De îndată ce Karsul şi 
Erzerumul vor cădea în mîinile Rusiei, comerţul pe uscat al 
An}liei via Treb izonda-Persi. va fi întreru pt. Guvernul 
englez, căruia to ate aceste împrejurări îi  sînt bine cunoscute, 
sfătuieşte cu sînge rece Po arta s ă  predea cheile de la intra
rea casei ei din Asia atunci cînd nici unul din aceste puncte 
nu este ameninţat şi invit. armlta asediată 11 Kir; s .  SP r'
tragă spre întăririle cărora li s-a interzis să-i vină în a j utor. 
„Dacă - spune înălţimea-sa - ruşii trebuie să fie înfrînţi u 
(este oare necesar ? p are să se întrebe el) , atunci, după păre
rea sa, î nfrîngerea ar fi cu atît mai decisivă şi mai uşor de 
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obţinut, cu cit s-ar produce mai adînc în interiorul graniţelor 
turceşti, adică cu cit vor fi cedate ruşilor mai multe fortăreţe 
şi teritorii şi cu cit aceştia vor fi de fapt mai aproape de 
Constantinopol. 

Aceste depeşe ale lordului Clarendon sînt întărite în nod 
sentenţios de următoarea depeşă a lordului „Take care of 
Dowb " 326 Panmure, Carnotul englez, către generalul-locote
nent Vivian : 

Sir, 

Lordul Panmure către generalul-locotenent Vivian 

Departamentul de rizboi, a iulie 1855 

Vă trimit alăturat, spre luare de cunmştinţă, copia depeşei trillise 
de contele de Clarendon pe aceeaşi cale ambasadei maiestăţii-sale de 
la Constantinopol în legătură cu planul propus de Poartă în vederea 
ajutorării armatei turce de la Kars. Trebuie să vă fac cunoscut că sînt 
întru totul de acord cu toate afirmaţiile referitoare la caracterul inaccep
tabil al planului propus de Poartă cuprinse în această depeşă. Mă bizui 
în aşa măsură pe experienţa dv. militară, incit n-am nici o teamă că 
aţi putea întreprinde o expediţie atît de nechibzuită şi de riscantă to 
e cea proictată de Poartă. Desigur că datoria dv., nu numai de coman
dant al contingentului, dar şi de ofiţer englez care se bucură de încre
derea guvenului maiestăţii-sale, este de a da orice ajutor posibil aliaţi
lor noştri, turcii, - dar totodată trebuie să fiţi suficient de precaut spre 
a nu risca onoarea numelui britanic şi propria dv. reputaţie întreprin
zînd operaţii militare pentru care n-a fost încă pregătită baza corespun
zătoare, n-au fost asigurate comunicaţiile, n-au fost create rezerve, n-au 
fost pregătite mijloacele necesare de transport. Un coup de main * 
printr-o debarcare fulgerătoare a armatei pe coastă pentru a ameninţa 
o fortăreaţă a inamicului sau chiar a o ataca este una, şi cu totul alt
ceva este o expediţie dinainte pregătită în scopul invadării unei ţări 
duşmane şi ducerii războiului pe teritoriul inamic. In primul caz se poate 
risca într-o anumită măsură, în timp ce în cazul al doilea acţiunea 
trebuie să fie precedată de o pregătire multilaterală, Mai mult decît 
atît, după toate informaţiile care mi-au parvenit, am toate motivele să 
cred că armata de la Batum se află într-o stare deplorabilă. Ştiu că con
tingentul nu este suficient de organizat, că nu dispuneţi de nici un fel 
de date în ceea ce priveşte trupele bulgare, iar cavaleria lui Beatson 
presupun că este tot atit de greu de disciplinat şi de adus la ordine ca 
şi propriile dv. trupe. Intr-un cuvînt, sînt convins că încercarea de a 
veni pe această cale în aj utorul generalului de brigadă Williams ar fi 
o nebunie. Acum este prea tîrziu pentru a regreta politica care a pus 
într-o situaţie atît de dificilă pe acest brav ofiţer şi armata sa ; dar a 
duce la îndeplinire planurile propuse în vederea ajutorării lui ar în
semna să se meargă pe calea unor noi eşecuri. După cum, probabil, vă 
daţi dv. înşivă bine seama, trebuie ca, fără a pierde timp, să vă pregătiţi 
trupele pentru acţiunile de luptă pe care cu siguranţă le veţi întreprinde 
într-un loc sau altul de îndată ce veţi fi pregătiţi pentru ele ; organi
zarea este tot atît de necesară unei armate ca şi rezistenţa şi vitejia, 
iar fără această primă calitate, celelalte două sînt cu totul ineficiente. 

* - lovitură îndrăzneaţă. - Nota trad. 
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Ministrul de război al lordului Palmerston apare în  această 
depeşă ca un adevărat bufon, bun numai să-şi înveselească 
stăpînul. A ameninţa fortăreaţa de la Sevastopol „sau chiar" 
a întreprinde un atac asupra Sevastopolului, unde Rusia a 
efectuat timp de 20 ide ani rintense lucrări de apărare, i se 
pare un lucru foarte raţional, pentru că înseamnă un coup de 
main nechibzuit al aliaţilor ; în schimb, o „invazie dinainte 
pregătită" a Porţii în ţara duşmană, cu scopul de a o înfrînge, 
i se pare lui „Dowb" ceva nemaiauzit I El se declară întru 
totul de acord cu Clarendon că adevărata esenţă a strategiei 
constă în consolidarea spatelui lla1iei proprii, în loc de 
a acţiona în spatele inamicului - problemă pe care-l lăsăm 
s-o dezbată iu Napoleon I, cu Jomini şi cu toţi chlalţi mari 
strategi. El este de asemenea de acord cu amicul său că, în 
timp de război, o armată nu trebuie să treacă niciodată prin 
ţări duşmane, ci numai prin ţări prietene - „provizii, iar nu 
foamete" -, iată o adevărată filozofie de mîncău. Dar între
zărim prin prostia suficientă a bufonului intenţia aceluia care 
se află în spatele lui. Doar nu era să descopere bietul „Dowb" 
că Gruzia este o ţară duşmană, şi nu prietenă, - Gruzia, care 
e Polonia Rusiei în Caucaz. 

Propunerea turcilor, pe care „Dowb" a caracterizat-o drept 
nechibzuită şi riscantă, era, prin concepţia ei generală, în
drăzneaţă, justă şi, după părerea noastră, singura idee stra
tegică ivită în cursul actualului război. Propunerea consta 
în ocuparea unei poziţii excentrice faţă de armata asedia
toare, în ameninţarea Tiflisului, acest centru al dominaţiei 
ruse în Asia, şi în a-l pune pe Muraviev în faţa pericolului 
de a fi despărţit de baza sa de operaţii şi de linia de comuni
caţii, silindu-l astfel să te retragă de la Kars. O astfel de 
expediţie în Mingrelia ar echivala cu posibilitatea nu numai 
de a ajuta Karsul, ci �i de a trece la acţiuni ofensive în toate 
sectoareile şi de a obţine astfel cel mai mare avantaj posibil 
în război, şi anume acela de a sili pe inamic să treacă la apă
rare. Dar cum pericolul era iminent, pentru ca planul să fie 
încununat de succes, trebuia să se acţioneze rapid, energic, 
cu suficiente forţe, asigurîndu-se mijloacele de transport şi 
proviziile necesare. Avînd ca primă bază de operaţii, imediat 
în spate, Ghinriul, fortăreaţă special destinată pentru apă
rarea împotriva turcilor, Muraviev putea să-şi menţină pozi
ţiile pînă cînd s-ar fi convins că înaintarea inamicului spre 
Tiflis îi creează într-adevăr o situaţie periculoasă. Pentru a 
efectua acest plan era necesar să se debarce pe coasta Cerka-
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s1e1 cel puţin 55 OOO de oameni, să fie ocupat Kutaisul şi să se 
pătrundă prin trecătioarea Gori. Omer-paşa, care a întreprins 
ulterior o astfel de expediţie în fruntea a 36 OOO de oameni , 
cînd a ajuns la Rion dispunea de un efectiv nu mai mare de 
1 8  000-20 OOO de oameni. 

Fără îndoială că o armată de 20 OOO de oameni la Erzerum 
ar fi fost de mai mult folos decît una de 40 OOO de oameni în 
Mingrelia. Pe de altă parte, nu trebuie uitat faptul că, în pe
rioada în oare Poarta şi,a prezentat propunerea, numărul 
ruşilor aflaţi la Tiflis, chiar după datele Cărţii albastre, nu 
trecea de 15 OOO de oameni, iar Bebutov nu sosise încă cu 
întăririle sale. In afară de aceasta, înaintarea de la Trebi
zonda spre Erzerum şi apoi spre Kars a unei armate suficient 
de mari pentru a-şi putea duce la îndeplinire misiunea, asi
gurată cu proviziile, muniţiile şi materialul de război necesar, 
ar fi durat, potrivit asigurărilor lui Omer-paşa, 4 luni în
cheiate. In sfîrşit, dacă Poarta a propus un plan just fără a 
dispune de mijloace suficiente, datoria aliaţilor ei era să-i 
asigure mijloacele necesare, şi nu să propună un plan greşit. 
In acelaşi timp, 60 OOO de turci se aflau izolaţi în Crimeea, în 
inactivitate, iar acestea erau singurele trupe capabile de 
luptă ale Turciei. 

„La Batum, Suhum-Kale ş1 m alte puncte de coastă învecinate -
scrie lordul Redcliffe la 28 iunie - ar fi extrem de greu să se adune 
mai mult de 1 1  OOO de oameni... Celelalte părţi ale imperiului (cu ex
cepţia Bulgariei) nu vor putea da rezerve suplimentare, în afară de 
Bosnia, de unde s-ar mai putea lua cîteva mii de oameni ; vorbesc 
de trupele regulate ; ar mai putea fi aduşi başbuzuci, dar excelenţa
voastră ştie cit de puţin se poate conta pe aceste hoarde nedisciplinate„. 
Mi îndoiesc că în Bulgaria sînt mai mult de 50 OOO de soldaţi, incluzînd 
şi garnizoanele. Este drept că Austria a declarat că va considera tre
cerea Dunării de către ruşi drept casus belli * şi şi-a asumat obligaţia 
de a nu permite pătrunderea ruşilor în Principatele dunărene. Este puţin 
probabil că Poarta va lua hotărîrea să se călăuzească în acţiunile ei 
după aceste asigurări, neţinînd seama de faptul că părăsirea unei poziţii 
atît de importante fără o apărare suficientă ar fi inoportună, deşi o astfel 
de hotărîre ar fi lăudabilă·. 

Ce trupe mai rămîneau deci la dispoziţia Porţii în afară 
de contingentul anglo .. turc ? Iar acest contingent, după cum 
reiese din depeşele lui Clarendon şi Panmure, era doar un 
pretext menit să lipsească Poarta de ultimele ei forţe dispo
nibile. 

* - motiv de război. - Nota trad. 
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Dar guvernul englez a opus planului turcilor un plan pro
priu ? Oare nu intenţiona el să trimită contingentul anglo-turc 
la Trebizonda, iar de acolo la Erzerum sau Kars ? In depeştt 
sa din 1 4  iulie Clarendon se declară „împotriva folosirii con
tingentului turc înainte ca el să fie pregătit pentru acţiuni 
de luptă" .  Dar, dacă contingentul nu era pregătit pentru ac
ţiuni de luptă, el era tot atît de puţin pregătit pentru o expe
diţie la Erzerum ca şi pentru o expediţie în Mingrelia. Bufo
nul de Panmure, în depeşa sa trimisă în aceeaşi zi, îi scrie 
lui Vivian, comandantul contingentului : 

„Trebuie ca, fără a pierde timp, să vă pregătiţi trupele pentru 
acţiunile de luptă pe care cu siguranţă le veţi întreprinde într-un loc 
sau altul de îndată ce veţi fi pregătiţi pentru ele•. 

El îi ordonă lui Vivian să fie gata nu pentru acţiuni ime
diate, nu pentru Erzerum, ci pentru acţiuni într-un Joc sau 
altul, adică nicăieri. Incă la 7 septembrie (vezi documente 
nr. 302) , Clarendon consideră contingentul anglo-turc foarte 
iab pregătit şi incipabil să ocrupe po'iţiile foriificaie din faţa 
Sevastopolului. Este deci evident că guvernul englez propune 
varianta Erzerum nu pentru a fi înfăptuită, ci pentru a ză
dărnici o expediţie a Porţii în Mingrelia. El nu era împotriva 
unui anumit ilan, ci Îillpotriva oricăui plan de ajutorare a 
Karsului. 

„Incercarea de a veni în ajutorul armatei generalului de brigadă 
Williams ar fi o nebunie„. Este prea tîrziu pentru a regreta politica· 
(politica lui Palmexston) „care a pus într-o situaţie atît de dificilă pe 
acest brav ofiţer şi armata sa• - îi scrie Panmure lui Vivian. 

Este prea tîrziu ca să se mai întreprindă altceva decît să 
se cedeze ruşilor Karsul şi, pe deasupra, Erzerumul, îi spune 
Clarendon lui Redcliffe. Acest plan nu numai că a fost adoptat 
de către guvernul Palmerston încă de la 13  iulie, dar a fost 
consemnat şi în Cartea albastră, iar guvernul, după cum vom 
vedea, nu s-a abătut niciodată de la el. 

Din toate depeşele trimise de Redcliffe în cursul lunii 
illie, inaluse �n documente[e •cu p�ivire [a Kws sub 
nr. 254-277, rezultă că Poarta se pregătea intens în vederea 
expediţiei lui Vivian în Mingrelia. Cum a fost posibil acest 
lucru ? ' 

La 12 iulie 1855, după cn ne ·amintim, lodQ Redcliffe îi 
telegrafia contelui de Clarendon că pregătirile pentru expe
diţia în Mingrelia sub comanda generalului Vivian sînt în toi 
şi că, „pentru a economisi timp preţios " ,  el cere guvernului 



654 Karl Max 

sa-1 trimită instrucţiuni prin telegraf. De aceea Clarendon 
trimite prin t.elegraf protestul său împotriva proiectului turci
lor, dar, cu toate că acest mesaj poirtă data de 1 4  iulie, el 
ajunge la Constantinopol abia la 30 iulie, cî.d, după cum 
vedem, lordul Redcliffe îi scrie din nou lui Clarendon : 

„Avizul nefavorabil dat de guvenul maiestăţii-sale planurilor 
cu privire la acordarea unui ajutor armatei sultanului aflate la Kars, 
puse nu de mult în discuţie, a mărit, bineînţeles, deruta Porţii. Era de 
datoria mea să fac cunoscută acastă apreciere miniştrilor turci nu 
numai sub forma unei opinii, ci sub forma unui veto în ceea ce priveşte 
folosirea contingentului generalului Vivian. Imediat după aceasta a 
apărut o dilemă serioasă. Guvernul maiestăţii-sale nu numai că s-a de
clarat împotriva folosirii contingentului, dar a găsit de cuviinţă să pro
pună un alt plan - acela de a trimite întăriri la Erzerum prin Trebi
zonda. Această opinie este respinsă aici atit de Poartă cit şi de absolut 
toate persoanele oficiale şi particulare, Seraschierul *, Omer-paşa, ge
neralul Guyon şi propriii noştri ofiţeri se declară de acord cu Poarta şi 
cu ambasada franceză că trebuie preferată o diversiune în direcţia 
Redut-Kale, deoarece oferă mai multe şanse de succes, bineînţeles pre
supunînd că vor fi asigurate în măsura cuvenită mijloacele de transport 
necesare, proviziile şi celelalte lucruri indispensabile„. Ştirile care sosesc 
de la Kars nu sint liniştitoare şi în mod inevitabil se iroseşte un timp 
preţios din cauza îndoielilor şi şovăielilor•. 

Cum drumul de la Constantinopol la Londra nu este de 
loc mai lung decît acela de la Londra la Constantinopol, pare 
foarte ciudat faptul că depeşa lui Redcliffe, expediată din 
Constantinopol la 12 iulie, a ajuns la 1 4  iulie la Londra, în 
timp ce depeşa lordului Clarendon, expediată din Londra la 
14 iulie, a fost primită la Constantinopol abia la 30 iulie sau 
în jurul acestei date. In depeşa sa din 1 9  iulie, Redcliffe se 
plînge de tăcerea guvernului, pe lîngă care stăruise „să-şi 
facă neîntîrziat cunoscută opinia" .  Dintr-o altă depeşă purtînd 
data de 23 iulie aflăm că nici pînă la acea dată nu primise 
răspuns. De fapt, primirea răspunsului nu a fost confirmată, 
după cum am spus, înainte de 30 iulie. Aşadar, nu poate în
căpea nici o îndoială că data depeşei expediată de Clarendon 
din Londra este falsă şi că de fapt ea n-a fost expediată decît 
la cîteva săptămîni după data indicată în Cartea albastră. 
Acest fls trădează cpl întirzierii. I.tenţia era să se piardă 
un timp preţios, să se  dea naştere la îndoieli şi şovăieli şi, 
mai presus de toate, era necesar ca Poarta să piardă întreaga 
lună iulie cu pregătirile în vederea expediţiei lui Vivian, 
care, conform hotărîrii guvernului britanic, nu trebuia să aibă 
loc. 

* - Ruşdipaşa (seraschier - ministru de război) . - Nota red. 



Căderea Karsului. - II 

I 

Intrucît şovăielile de ordin strategic ale guvernului bri
tanic nu i-au permis, timp de trei luni, să-şi exprime în mod 
clar punctul de vedere asupra vastelor operaţii pe care inten
ţiona să le întreprindă Poarta, cel mai bun lucru ar fi fost 
să fi trimis de urgenţă în acest răstimp, pe propria sa răspun
dere, un mic detaşament, via Erzerum, pentru restabilirea 
comunicaţiilor dintre acest oraş şi Kars. Aliaţii erau stăpîni 
pe Marea Neagră, iar guvernul englez avea la dispoziţia sa 
pe cei 4 OOO de başbuzuci de sub comanda generalului Beat
son, singurul detaşament capabil de luptă al cavaleriei ne
reglate turceşti. O dată debarcat la Trebizonda, acest deta
şment ar fi putut să ajungă în 10 zile la Erzerum, escortînd 
convoaiele de provizii pentru Kars şi permiţînd astfel fortă
reţei să-şi prelungească rezistenţa cu o lună, o lună şi jumă
tate, pînă la începutul asprei ierni armeneşti, care ar fi silit 
pe asediatori să înceteze acţiunile ofensive. La 7 iulie ge
neralul Beatson i-a scris lui Redcliffe, cerindu-i ca trupele lui 
să fie folosite în acţiuni militare active. 

Cererea lui n-a fost luată în considerare. La 1 4  august 
trupele înseşi au înaintat o petiţie prin care cereau să nu mai 
fie ţinute în inactivitate, ci să fie trimise în Asia. Petiţia a 
rămas fără nici un răspuns. La 12  septembrie Beatson şi-a 
permis să-şi expună pentru a treia oară consideraţiile. Gu
vernl englez, sătul de insistenţa sîclitoare a inoportunului 
petiţionar, a recurs la o serie de intrigi diplomatic-militare, 
în urma cărora Beatson a fost demis din armată. Intrucît 
Beatson a fost scos din armată, întreaga sa corespondenţă cu 
guvernul a fost scoasă şi ea din Cartea albastră. 

Am văzut cu cită îndărătnicie insista guvernul englez 
asupra unei expediţii la Erzerum via Trebizonda. La primirea 
ştirii că ruşii au ocupat marele drum carosabil dintre Erzerum-
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Kars, ceea ce a făcut imposibil să se aducă o parte din pro
viziile destinate armatei Karsului, s-a încercat din proprie 
iniţiativă, fără ştirea ambasadei engleze, să se trimită aju
toare imediate de la Trebizonda. La raportul lui Redcliffe din 
1 6  iulie 1 855 este anexată o scrisoare a viceconsulului Ste
vens, avînd următorul conţinut : 

Trebizonda, 9 iulie 1055 

Excelenţă, 
Am onoarea a vă informa că Hafiz-paşa s-a îndreptat ieri spre 

Erzerum cu 300 de artilerişti şi 20 de piese de artilerie de cimp. ln 
momentul de faţă se formează un detaşament important de trupe ne
regulate, al căror efectiv va fi eventual de 10 OOO de oameni ; detaşa
mentul va porni astăzi în aceeaşi direcţie. 

(Semnat : Stevens) 

După cum îl obliga funcţia, Redcliffe a cerut imediat 
explicaţii seraschierului în legătură cu tăcerea acestuia în 
ceea ce priveşte concentrarea a 10 OOO de soldaţi din trupele 
neregulate la Trebizonda şi înaintarea lui Hafiz-paşa spre 
Erzerum. 

„Tot ceea ce am aflat de la excelenţa-sa în această chestiune - se 
plinge el - este că Tusum-paşa a primit ordin să plece la Trebizonda, 
iar de acolo eventual la Sivas, unde trebuie să adune 4 OOO de oameni 
din trupele neregulate şi să pornească cu ei spre teatrul de acţiuni 
militare•. 

Dacă am uni printr-o linie Trebizonda cu Sivasul şi cu  
Erzerumul, am vedea că  ele formează un triunghi isoscel, a 
cărui bază, şi anume linia care uneşte Trebizonda cu Erzeru
mul, este mai scurtă cu aproximativ o treime decît celelalte 
două laturi. Prin urmare, a trimite întăriri direct de la Tre
bizonda la Erzerum, în loc de a-l trimite pe Tusum-paşa de ltl 
Constantinopol la Trebizonda, iar de acolo „eventual " la 
Sivas, unde ar pierde timp cu adunarea de trupe neregulate, 
cu care să se îndrepte eventual spre Erzerum, ar fi însemnat 
o precipitare a evenimentelor, pe care ambasadorul englez 
nu putea să n-o reproşeze turcilor. Necutezînd să spună se
raschierului că ajutornrea unui omş asediat depinde de o 
încetineală bine calculată, lordul Redcliffe îi pune întrebarea : 

„Vă mai îndoiţi oare că un detaşament atît de mare de başbuzuci 
adunaţi în pripă şi la întimplare poate folosi numai duşmanului ?" 

Cînd la aceasta seraschierul a obiectat, pe bună dreptate, 
că el 
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„a cerut insistent fondurile necesare pentru plata soldelor başbu
zucilor, aceasta fiind condiţia esenţială a supunerii lor, şi a ameninţat 
chiar cu demisia dacă cererea lui nu va fi satisfăcută", lordul Redcliffe 
a devenit dintr-o dată tare de ureche. 

Dacă trecem la cel de-al doilea plan de operaţii propus 
de Poartă şi zădărnicit de aliaţii ei, nimerim într-un labirint 
întortocheat, în care e greu să găseşti o ieşire. 

Din raportul trimis la 15 iulie de locotenent-colonelul 
Simmons, reprezentantul britanic în tabăra lui Omer-paşa , 
lordului Clarendon şi din memorandumul lui Omer-paşa 
anexat la acest raport se pot stabili următoarele fapte. La 23 
iunie, Omer;paşa a primit de la generalul Williams o scri
soare în care acesta îl informa că au fost întrerupte comunica
ţiile cu Erzerumul şi cerea fo termenii cei mai insistenţi să e 
trimită neîntîrziat întăriri la Kars, sau să se întreprindă o vastă 
a cţiune de diversiune dinspre Redut-Kale. La 7 iulie, Omer
paşa a trimis un memorandum comandanţilor forţelor aliate -
Simpson şi Pellissier -, cerîndu-le insistent convocarea unui 
consiliu al comandanţilor armatelor şi flotei aliate, pentru a 
se lua o hotărîre imediată. In memorandumul său, el pro
pune ca 

,,el însuşi cu o parte din armata sa care staţionează aici" (la Bala
klava) „şi la Kerci - 25 OOO de infanterişti, 3 OOO de cavalerişti de Ia 
Eupatoria şi artileria respectivă - să fie deplasat într-un punct oare
cii e o p: coasta Cerkisiei ; ameninţîml de acolo comunicaţiile ruşilor, 
el i-ar sili să ridice asediul Karsului". 

Omer-paşa îşi argumentează propunerea arătînd că ar
mata Jurcă din Asia, cu un efectiv de 10 OOO de oameni, ase
diată în tabăra fortificată de la Kars de forţe ruseşti supe
rioare, se află într-o situaţie În care, din lipsă de provizii, 
va fi probabil nevoită să capituleze ; garnizoana Karsului este 
de fapt armata tu1că din Asia ; dacă ganizoana Karsului s-ar 
preda, ar cldea în mîinile inamicului Erzerumul, oraş care, 
datoritu poziţiei sale geografice, este foarte greu de fortificat, 
şi inamicul ar pune stăpînire pe căile de comunicaţie atît cu 
Persia cît şi cu o mare parte din Asia Mică ; acceptînd pro
punerea lui, aliaţii vor putea beneficia de marele avantaj pe 
care-l oferă transportul pe mare şi  de unica armată turcă 
capabilă de luptă şi pregătită pentru campnie, adică de 
armata lui Omer-paşa. La acest memorandum, mareşalul Pe
lissier şi generalul Simpson au răspuns că, „din lipsă de in-
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fomaţii supmentre, consideră prmaură convrea unui 
astfel de consiliu".  In pofida acestui răspuns, la 1 2  iulie, 
Omer-paşa le trimite un nou mesaj, în care-i informează că 

„între timp a primit din partea guvenului său o depeşă potrivit 
căreia întreaga Turcie asiatică este descoperită pînă la porţile Constan
tinopolului şi, întrucît fiecare oră este preţioasă, guvernul ll imploră 
să găsească şi să folosească imediat mijloacele şi resursele necesare 
pentru preîntîmpinarea marii primej dii care ameninţă guvenul turc, 
prin urmare şi cauza aliaţilor•. „In aceste împrejurări - adaugă el -, 
avînd 60 OO de soldaţi turci, în majoritate originari din Asia, care sînt 
ameninţaţi să-şi vadă familiile şi avutul nimicite de inamic, şi ţinînd 
seama că această armată stă inactivă în Crimeea, pe cit se vede, fără 
neo perspectivă apropiată de a fi folosită în acţiuni active, consider că 
e o îndatorire faţă de suveranul meu şi e în interesul cauzei comune 
să repet propunerea mea anterioară•. 

In consecinţă, el roagă pe generalii aliaţi să convoace o 
consfătuire la cartierul general englez. O dată cu acest mesaj 
adresat generalilor aliaţi, el l-a convins pe locotenent-colo
nelul SimmoS să adreseze o scrisoare confidenţială genera
lului Simpson şi amiralului Lyons, din care cităm următorul 
pasaj : 

„Poarta a propus generalului Vivian să ponească în fruntea con
tingentului turc spre Redut-Kale„. Totuşi, Omer-paşa consideră foarte 
ri;cant să trimită acolo aceste trupe, dat fiind că soldaţii nu s-au deprins 
încă cu ofiţerii lor, iar ofiţerii nu vorbesc limba lor, astfel incit nu-i 
vor putea comanda pe cîmpul de luptă ; contingentul, deşi capabil să 
fac! serviciu de garnizoană, nu este încă în stare să se îndrepte spre 
intriorul ţării. In afară de aceasta, contingentul este mult prea slab 
nlericeşte pentru a îndeplini acţiunea de luptă proiectată. Apoi, 
Omer-paşa mai este de părere că, deoarece se bucură de încrederea 
turcilor şi este bine cunoscut tn Asia, unde a condus cîteva campanii, 
îi va fi mai uşor să cîştige simpatia populaţiei şi să obţină cu ajutorul 
ei proviziile şi informaţiile necesare decît unor străini care nu cunosc 
nici limba, nici ţara•. 

La : iulie a avut loc consfătuirea, la care au participat 
Omer-paşa, locotenent-colonelul Simmons, generalii Simpson, 
PeUssier, Mrtimprey şi amiralii Lyons, Bruat şi Stewart. 
Omer-paşa a prezentat un raport amănunţit referitor la for
ţele militare ruse din Asia şi la acţiunile lor de luptă în îm
prejurimile Karsului. El a dezvoltat amplu argumentele citate 
mai sus, insistînd cu fermitate asupra ideii că 

„trebuie să se întreprindă fără intîrziere o campanie pentru a stăvili 
înaintarea uşilor în Asia·. 

Totuşi, după cm raportează locotenent-colonelul Simmons 
lui Clarendon, 



„generalii şi amiralii, neprimind din partea ambasadorilor respectivi 
de la Constantinopol informaţii care să-i determine să creadă că situaţia 
din Asia este atît de primejdioasă cum o înfăţişează Omer-paşa pe baza 
informaţiilor ce le deţine de la guvenul său•, au hotărît ca, „în lipsa 
unor astfel de informaţii, să nu-şi exprime nici o părere în această 
problemă·. 

Aşadar, în cazul de faţă, generalii aliaţi au refuzat să-şi 
exprime părerea în această problemă deoarece nu primiseră 
informaţii din partea guvernelor lor. Mai tîrziu, guvernele 
aliate au refuzat să dea dispoziţiile necesare fiindcă generalii 
lor nu-şi exprimaseră părerea. Uluit de atitudinea indiferentă 
a comandanţilor aliaţi, de ciudata lor manieră de a considera 
neîncrederea în fapte drept motiv pentru a nu-şi exprima 
părerea în legătură cu ele şi de lipsa de tact cu care au acuzat 
guvernul turc de minciună, Omer-paşa, unicul om direct inte
resat în această chestiune, s-a ridicat imediat, declarînd ca
tegoric că, 

„în aceste împrejurări, consideră de datoria sa să plece pentru 
citeva zile la Constantinopol pentru a se sfătui cu guvenul său•. 

Intr-adevăr, peste două zile, la 1 6  iulie, el a plecat la 
Constantinopol, 1uînd cu el pe locotenent-clonelul Simons ; 
el a fost însoţit şi de un oarecare locotenent-colonel Suleau, 
„care întreprindea această călătorie sub pretextul că-şi îngri
j eşte sănătatea" (vezi documentele cu privire la Kars nr. 270, 
anexa 1 } ,  dar, în realitate, primise de la Pelissier şi Simpson 
misiunea de a dejuca planul lui Omer-paşa. Acest Suleau, 
ofiţer din statul-major al generalului Simpson, a adus lui 
Redcliffe o scrisoare din partea bietului Simpson, cel mai ne
rocos războinic din mne, um îl numşte grer.. Evans ; 
în această scrisoare Simpson îl informează pe ambasador nu 
despre faptul că el şi colegii săi nu dau crezare afirmaţiilor 
lui Omer-paşa, ci că ,,ei protestează categoric împotriva re
tragerii oricăror trupe din Crimeea în momentul de faţă• ; nu 
despre faptul că ei au considerat necesar să-şi ascundă pă
rerea faţă de Omer-paşa, ci că el, Simpson, 

„roagă insistent pe excelenţa-sa să se folosească de marea influenţă 
de care se bucură la Poartă pentru ca părerea lor să aibă mai multă 
greutate decit părerea înălţimii-sale•, deoarece „sînt fn jc importante 
interese de stat•, şi „un succes al lui Omer-paşa ar putea atrage după 
sine consecinţe grave·. 

Asta era I Un eventual succes al lui Omer-paşa nu-l lăsa 
să doarmă pe generalul Pelissier, care pînă aum nu se putea 
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lăuda cu nimic altceva în afară de ruşinoasa bătălie de la  
1 8  iunie. Bietul Simpson, războinic fără noroc, pe  care gene
ralul Evans îl descrie ca pe un om mărginit de felul lui, era 
totuşi suficient de isteţ pentru a se folosi de situaţia dificilă 
în care sie afla colegul său şi a urzi în spatele lui Omer-paşa  
o intrigă - unica manevră, se  poate spune, pe  care a efec
tuat-o în decursul întregii campanii din Crimeea. 

In depeşa cu data de 19 iulie, Redcliffe îi scrie lui Claren
don că 

„a rămas uimit aflînd alaltăieri noaptea• (17 iulie) „că Omer-paşa 
a sosit pe neaşteptate din Crimeea şi s-a dus de-a dreptul la seraschier·. 

El jubilează la auzul zvonului răspîndit de fanariotul 327 
Pisani că 

„sosirea generalisimului fără aprobarea guvernului a provocat oare
cari nemulţumiri• şi declară că „are convingerea fermă că Omer-paşa 
ar servi cel mai bine interesele aliaţilor dacă s-ar întoarce neîntîrziat 
la comanda trupelor sale din Crimeea·. 

Deşi Redcliffe a fost ferm convins de necesitatea întoar
cerii lui Omer-paia, şederea acestuia la Constantinopol s-a 
prelungit de la 17 iulie pînă la începutul lunii septembrie. 
Vom vedea mai departe ce anume a provocat această pier
dere de timp. 

Redcliffe comunică la 23 iulie lui Clarendon că 

„Omer-paşa a propus Porţii să i se încredinţeze efectuarea unei 
invazii în Gruzia, avînd ca punct de plecare Redut-Kale şi folosind în 
acest scop Kutaisu1·. 

Această propunere fusese dezbătută cu o noapte în urmă 
(la 22 iulie) în cadrul unui consiliu la reşedinţa marelui vizir 
şi, ca urmare a dezbaterilor, se hotărîse ca 

„trupele destinate să execute misiunea menţionată mai sus, sub 
comanda lui Omer-paşa, să fie alcătuite din 20 OOO de oameni luaţi de la 
Eupatoria şi 5 OOO din Bulgaria, iar golul format la Eupatoria să fie umplut 
de un contingent care să fie completat cu noi forţe. In eventualitatea că 
planul de mai sus ar întîmpina obiecţii, s-a propus ca el să fie modificat, 
luîndu-se din Crimeea numai 10 OOO de oameni, iar din Bulgaria 15 OOO, 
incluzînd aici şi pe cei care trebuiau să completeze contingentul·. 

Această depeşă, pe care, după cum se spune, Clarendon 
a primit-o la 1 august şi de a cărei primire s-a folosit imediat 
pentru a telegrafia lordului Cowley, ambasadorul Angliei la 
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Paris, este în mod evident şi premeditat denaturată în partea 
ei care are o importanţă hotărîtoare. Este vorba de pasajul 
în care se spune că Poarta a propus să fie retraşi de la Eupa
toria 20 OOO de oameni, care să fie trecuţi sub comanda lui 
Omeripaşa şi îlocuiţi la Eurpatoria cu n contingent turcesc. 
Tocmai la acest pasaj se referă Clarendon în telegrama adre
sată lordului Cowley, declarînd totodată că „guvernul maies
tăţii-sale priveşte în mod favorabil acest plan şi îşi exprimă 
speranţa că guvernul imperial îşi va da şi el consimţămîntul " .  

In acest pasaj al depeşei este pus în mod intenţionat Eupa
toria în loc de Balaklava. Din raportul locotenent-colonelului 
Simmons purtînd data de 15 iulie şi primit de Clarendon la 
30 iulie reiese că Omer-paşa a insistat atît în memorandumul 
adresat de el general.r aliaţi cît şi în consilil de război să 
ia cu sine acea parte din armata sa care se află aici (la Ba
laklava) ; această parte a armatei, deplasată de el de l a  
Eupatoria, este, după părerea lui, singura indicată pentru 
campania în Asia. Şi-a schimbat oare Omer-paşa părerea la 
sosirea în Constantinopol ? Din raportul din 2 august rezultă 
tocmai contrarul ; în acest raport Simmons comunică : 

„Excelenţa-sa Omer-paşa m-a informat că, pentru completarea con
tingentului, el ar pune bucuros la dispoziţie oricare parte a trupelor 
turceşti de sub comanda sa, cu excepţia diviziei care se află actualmente 
în tabăra de la Sevastopol ; această divizie este alcătuită din trupele 
sale cele mai bune şi, se înţelege, că doreşte s-o aibă la dispoziţia sa 
în cazul în care ar întreprinde campania proiectată în Asia". 

Există oare vreo dovadă că în consiliul care a avut loc 
în noaptea de 22 iulie Poarta a ajuns la o hotărîre contrară 
propunerii lui Omer-paşa ? In aceeaşi depeşă din 23 iulie în 
care Redcliffe comunică despre hotărîrea luată de Poartă, el 
declară lui Clarendon că 

„Omer-paşa a fost foarte bine primit d e  sultan ş i  răsplătit c u  destulă 
generozitate•, şi adaugă : „Este de prisos să mai amintesc că el se află 
în cele mai bune relaţii cu miniştrii maiestăţii-sale, şi în special cu 
seraschier-paşa•. 

De aceea nici nu poate fi vorba de vreo divergenţă între 
Poartă şi comandantul ei suprem. Atît Poarta cît şi Omer
paşa au fost la fel de uimiţi cînd au primit din Londra dispo
ziţia de a trece trupele de la Eupatoria sub comanda lui 
Omer-paşa şi de a-i lua acestuia comanda trupelor de la Sevas
topo[ şi Ke1ci. Ce scop umărea guvernul englez contrafă
cînd pasajul de mai sus al depeşei ? Guvernul englez a în-

44 
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cercat să ascundă opiniei publice faptul că, în timp ce se stră
duia să pozeze în faţa guvernului francez drept sprijinitor al 
planului lui Omer-paşa, printr-o simplă substituire de cuvinte, 
a transformat propunerea Porţii într-o propunere diametral 
opusă. Astfel s-a creat un nou prilej de dispută. Lucrurile 
s-au încurcat din ce în ce mai rău, şi lunile august şi sep
tembrie s-au pierdut cu emiterea de ordine şi contraordine. 
Jocul necinstit al guvenului englez rezultă chiar din ordinea 
în care sînt inserate documentele în Cartea albastră. Pentru 
a dezorienta pe cititor, depeşa lui Clarendon către Cowley 
figurează la pagina 248 ; după ea se dă, între paginile 248 şi 
252, un extras din depeşa lui Redcliffe din 19  iulie, scrisoarea 
lui Simpson către Redcliffe din 16 iulie, scrisorile şi memoran
dumul lui Omer-paşa, şi abia după aceasta este trecută depeşa 
lui Redcliffe din 23 iulie, al cărei rezultat ar fi, chipurile, 
instrucţiunile trimise de Clarendon lui Cowley. 

Este locul să ne oprim pe scurt asupra activităţii ministe
rului de extene din Downingstreet şi să-l observăm pe 
contele de Clarendon, care îndplineşte acolo •CU multă rîvnă 
rolul de înalt funcţionar al mare]ui Palmerston. La 16  iulie, 
la două zile după ce-i expediase lui Redcliffe depeşa sa, Cla
rendon îi trimite o altă depeşă, care se încheie cu următoa
rele cuvinte : 

„Guvenul maiestăţii-sale ar recomanda, ca şi pină acum, ca, indi
ferent ce tupe ar fi trimise pentru ajutorarea armatei de la Kars, ele 
să pornească spre Trebizonda. Dacă Omer-paşa, care, după cite am 
aflat, intenţionează să pornească spre Constantinopol, se hotărăşte 
întradevăr să ia cu sine la Redut-Kale o parte din armata sa împreună 
cu tunisienii şi cu albanezii, guvenul maiestăţii-sale n-are nimic de 
obiectat•. 

In timp ce depeşa lui Redcliffe trimisă de la Constanti
nopol la 23 iulie a ajuns la Londra la 1 august, exact în nouă 
zile, depeşei lui Clarendon datată 1 6  iulie i-au trebuit şi de 
data aceasta mai mult de două săptămîni pentru a ajunge la 
Constantinopol. Ea nu ajunsese încă la Constantinopol la 
30 iulie, cînd Redcliffe scria că 

„guvenul maiestăţii-sale, insistînd asupra trimiterii de întăriri via 
Trebizonda, pune Poarta într-o situaţie cit se poate de dificilă•. 

Prin urmare, Redcliffe nu era încă în posesiunea depeşei 
lui Clarendon în care se spunea că guvernul maiestăţii-sale 
n-are nimic împotriva unei expediţii la Redut-Kale în cazul 
cînd cel care o va întreprinde va fi însuşi Omer-paşa. Carac-
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teristic pentru cronologia acestei stranii drame diplomatice
militare este faptul că toate depeşele avînd drept scop pro
vocarea de întîrzieri sosesc la destinaţie cu o rapiditate 
extraordinară, în timp ce depeşele care recomandă, chipurile, 
precipitarea acţiunilor ajung cu întîrzieri inexplicabile. In 
ultima depeşă a lui Clarendon citată de noi există însă un 
pasaj nu mai puţin uimitor. In timp ce lordul Redcliffe scrie 
la 19 iulie din Constantinopol că a fost uluit aflînd de sosirea 
neaşteptată a lui Omer-paşa la Constantinopol, Clarendon îl  
informează pe Redcliffe din Londra încă la 1 6  iulie, adică 
exact n ziua în care Omerpaşa a părăit Crimeea, că  „Omer
paşa intenţionează, după cite am aflat, să plece la Constan
tinopol". După cite ştim, Omer-paşa n-a .uat această hotărîre 
dcît la 1 4  iulie, după încheierea coniliului de război. Intre 
1 4  şi 16  iulie n-a llecat nici un vas de la Sevastopol la Con
stantinopol şi Omer-paşa a fost nevoit să ceară amiralului 
Lyons să-i pună la dispoziţie vasul militar englez „Va'lorous" .  
Este oare de crezut că, în timp ce telegramele trimise de minis
terul de extene din Londra fac 17  zile pînă la Constantinopol, 
telegramele pe care el le primeşte din Crimeea fac cunoscute 
evenimente care nu s-au petrecut încă ? Lucrurile nu stau 
chiar aşa. Intre Sevastopol şi Vama legătura se face prin 
cablu submarin, iar între Vama şi Londra prin telegraf, aşa 
încît Clarendon putea primi ştiri chiar în aceeaşi zi în care 
a avut loc consiliul de război. Dar unde este comunicatul tele· 
grafic trimis din Sevastopol ? Desigur că nu în Cartea albas
tră. El a fost pur şi simplu sustras. Dar de ce oare ? Acelaşi 
cablu electric prin care Clarendon a fost informat despre 
proiectata călătorie a lui Omer-paşa la Constantinopol tre
buie să-l fi informat şi de rezistenţa pe care a întimpinat-o 
Omer-paşa din p artea lui Pelissier, adică din partea guver
nului francez. Astfel se pune în mod firesc întrebarea de ce 
Clarendon a stat liniştit de la 1 6  iulie pînă la 1 august, în 
loc să fi informat guvernul francez şi să fi început cu el tra
tative în această problemă, de care depindea rezultatul în
tregii campanii ? Pentru a preîntîmpina această întrebare, 
comunicatul telegrafic a fost subtilizat. Dar, dacă Clarendon 
a sustras telegrama din Crimeea, de ce a inserat propria sa 
depeşă, trimisă din Londra la 16 iulie ? Intrucît nu se poate 
stbili dacă ea a ajuns vreodată la Constantinopol, lipsa ei 
din Cartea albastră n-ar fi constituit o mare lacună. Aici se 
urmărea un dublu scop. Pe de o parte, trebuia să se demon
streze că guvenul englez a fost gata să vină în ajutorul 

44* 
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Karsului, în opoziţie cu dificultăţile pe care le crea Bona
parte, şi, astfel, să se arunce pe spinarea acestuia întreaga 
răspundere pentru tărăgănare. Pe de altă parte, trebuia să se 
demonstreze că Clarendon dă crezare depeşei contrafăcute 
din 23 iulie şi că, pînă a nu fi aflat de hotărîrea Porţii prin 
care i se impunea lui Omer-paşa armata de la Eupatoria, el 
ar fi fost gata să pună la dispoziţia acestuia orice parte a 
armatei sale. Este adevărat că, îndată după ce a aflat de 
această hotărîre, el a început să insiste asupra ei, cu toate 
protestele lui Omer-paşa şi ale Porţii. Toate acţiunile lui 
Clarendon - faptul că a încurajat Poarta să se ocupe în tot 
cursul lunii iulie de expediţia lui Vivian, amînarea tratati
velor u Bonaparte pînă ·în august, substituirea în depeşa 
trimisă la Paris a propunerii făcute de Poartă printr-o pro
punere contrafăcută, a cărei simplă acceptare de către Bona
parte urma să devină, în mod sigur, o sursă de noi încurc.
turi în această comedie a erorilor - toate aceste acţiuni au 
tins spre un singur scop : pierderea de timp. 
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III 

La 2 august 1855 lordul Cowley telegrafiază din Paris că 
„contele Walewski prevede că se vor aduce obiecţii la pro
iectul " prezentat de Clarendon în numele Porţii. Aşadar, de
peşa din 3 august îi oferă abilului lord Clarendon prilejul de 
a-şi demonstra zelul patriotic şi de a arunca asupra guver
nului francez răspunderea pentru gravele consecinţe care ar 
decurge dintr-o eventuală cădere a Karsului şi Erzerumului 
în mîna ruşilor. A doua zi, la  4 august, Olarendon p1 imc1te 
din Paris următoarea telegramă : 

Prin telegraf 

Lordul Cowley către contele de Clarendon 

Paris, 4 august 1855 

Guv emul francez nu se va opune proiectatei expediţii a lui Omer
paşa în Asia Mică cu condiţia ca efectivul LOntingentului turc de la 
Scvastopol să nu fie micşorat. 

Cu toată această condiţionare, telegrama constituie o 
acceptare necondiţionată a propunerii făcute la 1 august în 
numele Porţii de Clarendon, potrivit căreia trupele aflate la 
Eupatoria urmau să fie trecute sub comanda lui Omer-paşa 
şi înlocuite de contingentul generalului Vivian. In aceeaşi zi, 
Clcuendon îi telegrafia lui Redcliffe : 

„4 august. Omer-paşa poate porni în ajutorul Karsului cu condiţia 
să nu micşoreze efectivul trupelor turceşti de la Sevastopol şi sa lase 
intactă garnizoana de la Ienikale#, 

Guvernul francez a protestat numai împotriva reducerii 
efectivului trurpelor turceşti de la Sevastopol. Guvenul en
glez mai pune încă o piedică, interzicînd şi dislocarea trupe
lor turceşti de la Ienikale. La 8 august Clarendon a primit din 
partea generalului Williams, de  la Kars, o scrisoare purtînd 
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data de 14  iulie, în care i se cmunica că generalul Muraviev 
a efetuat la 1 1  şi 12 iulie acţiui de reunoştere în apro
pierea fortăreţi şi că la 13 iulie 

„a apărut cu întreaga sa armată pe înălţimile care domină Karsul 
la sud şi care reprezintă cheia apărării noastre şi prin a căror cucerire 
Karsul a fost luat în 1 828·. 

Scrisoarea se încheie cu următoarele cuvinte : 

„Am aflat chiar acum că generalul rus aşteaptă întăriri din Baiazid, 
via Ghiumri, şi că trupele care alcătuiseră garnizoanele, respinse nu de 
mult de pe coasta Cerkasiei, înaintează şi ele în interiorul Gruziei şi 
ar putea lua parte la viitoarele acţiuni din Asia Mică• (nr. 276) . 

Tendinţa lui Clarendon de a reduce efectivul trupelor 
turceşti a căpătat un nou impuls de îndată ce a aflat de în
tăririle ruseşti. El întocmeşte imediat o depeşă prin care 
lărgeşte index militum prohibitorum * :  

Prin telegraf 

Contele de Clarendon către lordul Redcliffe 

Ministerul de externe, 9 august 1 855 

Contingentul generalului Vivian să se îndrepte imediat spre Eupa
toria. Trupele turceşti care staţionează acolo, avînd un efectiv de 
10  00--12 OOO de oameni, să fie trimise, sub comanda lui Omer-paşa, 
la Redut-Kale. Efectivul trupelor turceşti de la Balaklava şi Kerci să nu 
fie micşorat. Trupele turceşti care se vor îndrepta sub comanda lui 
Omer-puşu spre Redut-Kule să fie completate în măsura necesară cu 
trupe luate din Bulgaria sau din altă parte, dar în nici un caz din 
Crimeea. 

Iată-l deci din nou pe Clarendon lărgind sfera interdic
ţiilor. Amintindu-şi din depeşa locotenent-colonelului Sim
mons din 15 iulie că Omer-paşa intenţionează să pornească 
„cu o parte din armata sa care staţionează aici " (la Balaklava) 
„şi la Kerci - 25 OOO de infanterişti, 3 OOO de cavalerişti de 
la Eupatoria şi artileria respectivă" ,  Clarendon interzice acum 
Porţii să se atingă de garnizoana din Kerci ; el extinde protes
tul lui Bonaparte împoriva dislocrii de trtpe ceşti de la 
Sevastopol asupra întregii Crimee, cu excepţia Eupatoriei, şi 
chiar efectivul trupelor care urmează să fie retrase din 
această localitate este redus la 10 000-12 OOO de oameni, în 
loc de 20 OOO, cum menţionase dpeşa sa de la 1 auust către 
guvernul francez. Cu un umor de bufon el lasă Porţii liber
tatea ide a căuta trupe „în altă parte" .  După ce a umplut 

* - listă a trupelor care nu pot fi dislocate. - Nota trad. 
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bomba la Londra, el poate aştepta acum în linişte ca ea să 
explodeze la Constantinool. 

In depeşa lui Clarendon către Redcliffe din 16 iuje ne-a 
uimit următorul pasaj : 

„Dacă Omer-paşa, care, după cite am aflat, intenţionează să por
nească spre Constantinopol, se hotărăşte într-adevăr să ia cu sine la 
Redut-Kale o parte din armata sa, guvernul maiestăţii-sale n-are nimic 
de obiectat•. 

Din scrisoarea lui Fuad-efendi către Redoliffe din 31 iulie, 
din răspunsul lui Redcliffe din 4 august şi din scrisoarea lui 
Redcliffe din 8 august (vezi nr. 282 şi anexele) rezultă că de
peşa lui Clarendon din 16 iulie încă nu ajunsese la Constan
tinopol la 8 august. In scrisoarea sa, FuadJJaşa constată că 
pregătirile începute (în vederea expediţiei în Mingrelia) au 
fost sistate, „deoarece răspunsJl oficial şi categoric care este 
aşteptat" (de la Londra) „nu s-a primit încă" şi apără planul 
turcesc al expediţiei în Mingrelia împotriva „ideii principale 
din depeşele engleze" ,  potrivit căreia „ întăririle trebuie să 
fie trimise prin Erzerum via Trebizonda" . In răspunsul său 
din 4 august, Redcliffe spune că, 

„fiind nevoit nu de mult să facă cunoscută părerea guvernului său, 
el şi-a îndeplinit cu strîngere de inimă această misiune, conştient de 
situaţia dificilă in care se află Poarta•, 

şi, cum această situaţie se complică şi mai mult datorită pă
rerii pe care „a fost nevoit s-o focă cunoscută " ,  el adaugă : 

„Deşi guvenul maiestăţii-sale şi-a declarat în mod categoric prefe
rinţa pentru o acţiune mai directă prin Trebizonda şi Erzerum, el ar 
avea, probabil, mai puţine obiecţii împotriva unei acţiuni de diversiune 
dinspre Cerkasia dacă forţele folosite în acest scop ar fi omogene şi de 
nădejde·. 

In depeşa sa din B august către Clarendon, Redcliff e îşi 
exprimă nemulţumirea în legătură cu faptul că guvernul 

„mai înclină să acorde Trebizondei cea mai mare importanţă, con
siderînd-o unicul punct din care se poate acorda un ajutor real ... Toate 
autorităţile militare se pronunţă categoric pentru ea• (pentru expediţia 
în Mingrelia) „ .. .In ciuda numeroaselor argumente in favoarea susţinerii 
energice a singurului plan de ajutorare realizabil, eu am comunicat 
deschis Porţii p ărerile cu totul contrare ale guvenului meu·. 

Răspunsul lui Ciarendon (din 20 august) la această din 
urmă dpeşă a 1lui ROliffe trebuie examinat din două punte 
de vedere : n legătură u afimaţia li Rddlife c, după 
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părerea sa, guvernul s-a opus pînă la 8 august expediţiei în 
Mingrelia şi în legătură cu planul trimis de Clarendon la 
Paris la 1 august şi prezentat drept planul propriu al Porţi i. 
Cu privire la primul punct, Clarendon declară (vezi nr. 283) : 

„Diferitele mele comunicări telegrafice şi depeşa mea din 4 august, 
pe care trebuie să le fi primit după expedierea depeşei dv., vă vor 
arăta că guvernul maiestăţii-sale şi guvernul imperial al Franţei au 
căzut de acord ca Omer-paşa să se îndrepte spre Asia pentru a efectua 
o acţiune de diversiune în scopul ajutorării Karsului ; în legătură cu 
aceasta, guvernul maiestăţii-sale nu mai insistă asupra punctului de 
vedere pe care îl susţinuse iniţial, şi anume că ajutorul trebuie acordat 
prin Trebizonda•. 

Cu excepţia depeşei din 14  iulie, în care protesta împo
triva expediţiei în Mingrelia şi pretindea ca trupele turceşti 
să se retragă de la Erzerum şi Kars, şi a depeşei din 9 august, 
pe care Redcliffe n-a putut-o primi la 8 august, potrivit Cărţii 
albastre, Clarendon n-a trimis nici o altă comunicare telegra
fică. Afirmaţia cu privire la „diferitele lui comunicări tele
grafice" în care este vorba de retragerea vetoului guvernu
lui englez la expediţia în Mingrelia este deci o vădită 
minciună. De ce nu se referă el la depeşa sa din 16 iulie ? 
Pentru că ea  figurează nmai în Cartea llbastră, a fost 
scrisă numai pentru Cartea albastră şi n-a fost niciodată 
expediată din Downing-street, de la ministerul de externe. 
Redcliffe, ca şi cînd şi-ar fi dat seama că i s-a întins o cursă, 
scrie lui Clarendon la 13 august (nr. 286) : 

„Chiar acum am luat cunoştinţă de conţinutul comunicării dv. tele
grafice trimise de excelenţa-voastră la 9 august. Nu mă îndoiesc că 
sancţionarea de către guvernul maiestăţii-sale a acţiunii de diversiune 
dinspre Redut-Kale va fi primită cu cea mai mare satisfacţie atît de 
guvernul turc cit şi de Omer-paşa, Comunicarea anterioară, care părea 
să preconizeze exclusiv o înaintare spre Kars prin Trebizonda, a pro
vocat o vădită decepţie•. 

Redcliffe nu ştie nimic despre diferitele „ comunicări tele
grafice" ale lui Clarendon. El ştie numai despre comunicarea 
anterioară, care preconizează „exclusiv" o expediţie prin 
Trebizonda. El se referă la comunicarea din 13 iulie, întărită 
prin comunicarea telegrafică din 14 iulie. De existenţa unei 
depeşe din 16  iulie, el nu ştie nimic. Insistăm asupra acestui 
fpt dintr-un motiv cit se poate de simplu. O privire fugitivă 
asupra documentelor cu privire la Kars este sJficientă pentru 
a convinge pe oricine că guvernul englez s-a străduit tot 
timpul să zădărnicească planurile Porţii. Falsurile, denatu-
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rările şi minciunile dezvăluite de noi dovedesc că guvernul 
englez era conştient de jocul său necinstit şi trădează faptul 
că guvernul avea un plan dinainte stabilit, despre care nu 
cuteza să vorbească deschis. 

Să analizăm acum depeşa lui Clarendon din 20 august 
dintr-un alt punct de vedere : 

„Omer.paşa - spune Clarendon -, în calitate de comandant al 
trupelor sultanului, va avea libertatea deplină de a dirija mişcarea trupe
lor sale, folosindu-le în modul cel mai favorabil cauzei comune ; singura 
restrîngere a libertăţii sale de acţiune este condiţia pusă de cele două 
guverne ca expediţia în Asia să nu atragă după sine vreo reducere 
numerică a forţelor turceşti de la Sevastopol şi Ienikale, în timp ce 
contingentul turc de sub comanda generalului Vivian poate fi folosit 
pentru înlocuirea trupelor turceşti pe care Omer-paşa le va lua, probabil, 
cu sine de la Eupatoria". 

Potrivit depeşei trimise de Clarendon la 1 august la Paris, 
Poarta p0punea ca trupcle din Eupatoria să fie puse sub 
comanda lui Omer-paşa, iar armata turcă de la Sevasitopol 
să rămînă intactă. Cum poate numi el simpla acceptare a 
propunerii făcute de Poartă o 1 1restrîngere a libertăţii de 
acţiune a lui mer-Paşa"  ? Dr, pe de altă parte, cm aT fi 
putut el să procedeze altfel cînd chiar depeşa lui Redcliffe 
la care răspunde îi aminteşte că Omer-paşa contează pe 
17 OOO de oameni din Balaklava, pe 3 OOO din Kerci etc. ? Aşa
dar, ceea ce în depeşa trimisă de el la Paris apărea drept 
propunerea Porţii îi este acum impus acesteia ca fiind opinia 
aliaţilor ei apuseni. 

Pînă la 13 august - la exact o lună de cînd Omer-paşa 
propusese generalilor aliaţi expediţia sa în Mingrelia -, 
Poarta avea sentimentul penibil că guvernul englez se îm
potriveşte epediţiei şi, în consecinţă, toate pregătirLle sale 
în vederea ajutorării Karsului au fost sistate. Abia la 13 au
gust Poarta scapă de acest coşmar şi află cu satisfacţie ci 
aliaţii ei apuseni au acceptat hotărîrea pe care ea o luase la 
22 iulie. Acum ea are, în sfîrşit, posibilitatea să-şi îndrepte 
eforturile împotriva lui Muraviev, în loc să le îndrepte îm
potriva lui Clarendon. La 15 august s-a întrunit consiliul Im
periului otoman pentru a găsi cele mai eficiente mijloace de 
ajutorare a Karsului. Rezultatul acestor dezbateri este pe cît 
de uimitor, pe atît de neaşteptat. 

„Omer-paşa - spune Redcliffe în depeşa sa către Clarendon din 
16 august (nr. 294) - se opune în modul cel mai categoric planulm 
transmis prin telegraf de la Londra de a se disloca un contingent la 
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Eupatoria şi nu poate să-şi asume răspunderea conducerii expediţiei decît 
în cazul în care se va permite participarea la expediţie a trupelor 
turceşti de la Sevastopor. 

Vedem, aşadar, că planul referitor la Eupatoria, despre 
care se pretinde că ar fi fost cttnunicat la Londra la 23 iulie, 
a fost transmis, după cum se afirmă acum, la 9 august de la 
Londra la Constantinopol. 

La 1 6  august locotenent-colonelul Simmons trimite şi el 
o depeşă lui Clarendon (nr. 297) : 

„Trebuie să informez pe excelenţa-voastră că seraschierul, primind 
din partea lordului Stratford de Redcliffe înştiinţarea că guvernul 
maiestăţii-sale a hotărît trimiterea contingentului turc la Eupatoria, a 
adus această hotărîre la cunoştinţa înălţimii-sale Omer-paşa. Conside
rînd că această dislocare de trupe nu va permite Porţii să adune forţele 
necesare pentru a întreprinde campania în Asia în vederea salvării 
armatei de la Kars, Omer-paşa a prezentat un raport seraschierului... 
Deşi insistă să ia cu sine trupele de la Sevastopol, Omer-paşa va detaşa 
o parte din aceste trupe, cit şi din trupele turceşti de la Kerci şi le va 
vărsa la contingentul anglo-turc pînă la completarea efectivului acestui 
contingent.„ Propunerea paşei mi se pare a fi singura care dă speranţe 
în ceea ce priveşte salvarea armatei de. la Kars, fireşte, cu condiţia să 
se respecte indicaţia dată, după cum ştie excelenţa-sa, de guvernul 
englez şi de cel francez, ca expediţia să nu ducă la o reducere substan
ţială a efectivului trupelor din Crimeea ; de aceea, prima propunere 
făcută de Omer-paşa generalilor, despre care am raportat în depeşa din 
1 5  iulie, nu poate fi tradusă în fapt. Paşa se îndoieşte că o expediţie 
pentru salvarea garnizoanei de la Kars ar mai putea i utilă în clipa de 
faţă. Totuşi, chiar dacă nu va reuşi să ajute Karsul, expediţia va îm
piedica în orice caz pe inamic să se consolideze în paşalîcul Erzerum 
şi să se pregătească pentru o nouă ofensivă în interiorul ţării în viitoarea 
campanie militară•. 

Memorandumul adresat de Omer-paşa seraschierului, la 
care se referă depeşa de mai sus a locotenent-colonelului 
Simons, este anexat la scrisoarea lui ReLcliffe către Claren
don din 16  august. Cităm următoarele consideraţii expuse de 
Omer-paşa în acest memorandum : 

„Trupele care staţionează în prezent la Eupatoria au o componenţă 
eterogenă, fiind formate din tunisieni şi egipteni, şi nu dispun de sufi
ciente mijloace de transport terestre.„ Ele nu sînt în stare nici să por
nească in campanie, nici să execute manevre„. Dacă egiptenii, obişnuiţi 
cu clima caldă, vor trebui să pornească spre Asia şi să întreprindă 
acţiuni militare în preajma iernii care se apropie, ei nu vor putea executa 
manevrele necesare, iar armata, cu componenţa ei eterogenă, ar avea 
puţine şanse de succes. Punerea în practică a acestui plan ar duce la 
destrămarea unităţii atît a armatei turceşti cit şi a armatei engleze, şi 
nu trebuie să uităm că, în timp de război, capacitatea de luptă a armatei, 
dacă nu însăşi existenţa ei, depinde în mare măsură de coeziunea rîn-
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durilor sale„. Orice general care ia parte la război, remarcă paşa, trebuie 
să prevadă dinainte cele mai grele condiţii în care l-ar putea pune 
evenimentele militare şi să ia toate măsurile posibile pentru a preîn
tîmpina înfrîngerile. l emite ipoteza că armata de la Kars ar putea fi 
decimată înaintea sosirii sale în Asia şi că ruşii ar putea înainta dincolo 
de acest punct şi afimă că, avînd o armată cu o componenţă eterogenă, 
pe care nu te poţi bizui în întregime, el s-ar afla într-o situaţie tot atit 
de dificilă ca şi cea în care se află acum amata din Asia„. 

Orice general căruia i se încredinţează conducerea unei operaţii 
trebuie să fie de acord cu operaţia respectivă şi cu metodele de realizare 
a ei pentru a putea fi făcut răspunzător de mersul ei. Contingentul 
anglo-turc care ar fi completat cu detaşamente luate din Bulgaria şi de 
la Kerci ar fi aproape egal în ceea ce priveşte efectivul cu diviziile 
aflate sub comanda sa. In ceea ce priveşte efectivul trupelor aliate, dacă 
se ţine seama de părerea sa, nu este cazul ca el să fie redus. Dimpo
trivă, dacă va fi pus în aplicare planul trimis de la Londra, sistemul de 
măsuri stabilit de seraschier pentru completarea ganizoanei de la 
Eupatoria va fi zădăicit şi va rezulta în mod inevitabil o întirziere, 
dat fiind că va trebui să se treacă la cu totul altă organizare•. 

Deci, după părerea lui Omer-paşa, aplicarea planului 
trimis de la Londra ar avea în mod inevitabil următoarele 
consecinţe : nimicirea ultimei armate turce capabile de luptă, 
destrămarea unităţii atît a armatei turce cit şi a armatei 
engleze, sacrificarea cu bună ştiinţă a egiptenilor şi tuni
sienilor, zădărnicirea sistemului de măsuri pentru comple
tarea trupelor turceşti de la Eupatoria, provocarea inevitabilă 
a unei întîrzieri, pierderea reputaţiei militare a lui Omer-paşa, 
condamnarea armatei din Mingrelia la o soartă asemănătoare 
cu cea a garnizoanei Karsului. Comunicînd lui Clarendon 
acest protest categoric, lordul Redcliffe nici nu bănuieşte 
măcar că el însuşi a fost canalul prin care, aşa cum au fost 
prezentate lucrurile, Poarta ar fi transmis lordului Clarendon 
un plan identic cu cel de la Londra. 

Avem astfel o nouă şi incontestabilă dovadă că propu
nerea Porţii, aşa cum este expusă în depeşa din 23 iulie, este 
un fals ticluit la Londra şi că Clarendon, prezentînd-o guver
nului francez în telegrama sa de la 1 august, comite cu bună 
ştiinţă un fals grosolan. 

ilanul lui Clarendon s-a realizat aşa cum intenţionase el. 
Informată, în sfîrşit, că guvernul englez este în linii generale 
de acord cu expediţia turcă, Poarta află în acelaşi timp că 
el se opune tuturor amănuntelor necesare realizării ei. După 
ce pierduse o lună întreagă luptînd împotriva proiectului lui 
Clarendon cu privire la Erzerum, Poarta trebuie să piardă 
acum o lună şi mai preţioasă, luna august, opunînd rezistenţă 
planului lui cu privire la Eupatoria. 
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La depeşa din 20 augusi a lui Redcliffe către Clarendon 
este anexat un al doilea memorandum al lui Omer-paşa, care 
are un conţinut asemănător celui anterior, dar în care figu
rează următorul adaos (vezi nr. 296) : 

„Oricare general care ar încerca să întreprindă o astfel de operaţie 
contrar tuturor regulilor militare şi-ar sacrifica reputaţia militară şi, 
mai mult decît atît, ar periclita planurile aliaţilor în ansamblul lor. Nu 
s înt de acord nici cu una, nici cu alta. 

Chiar dacă mi-aşi asuma conducerea ei, aceasta n-ar aduce nici un 
folos cauzei*. 

El caracterizează trupele de la Eupatoria ca „nediscipli
nate, neomogene şi formate din soldaţi lipsiţi de experienţă" . 

La 20 august (vezi nr. 298 - Simmons către Clarendon) 
Omer-paşa îl informează pe Simmons despre starea de lucruri 
de la Kars, pe baza raportului unui aghiotant al seraschieru
lui care părăsise Karsul la 5 august, sosind la Constantinopol 
la 1 9  august : 

„La plecarea sa, în depozitele oraşului Kars nu se aflau prov1z11 
destinate garnizoanei decît pentru o lună sau cel mult cinci săptămini, 
i.r aprovizionarea cu muniţii era şi ea insuficientă. Dar acest lucru nu 
prezinta prea mult. importanţă, deoarece generalul Muraviev a declarat 
armatei sale, care, după primirea întăririlor, numără acum circa 50 OOO 
de oameni, că vrea să cucerească oraşul Kars fără să se tragd un foc 
de a rmă, silindu-l să se predea din cauza foametei... Ruşii au silit popu
latia sa ducă, la o distanţă de 8 ore de mers (28 mile) de Kars. tot ceea 

ce putea fi considerat provizii... Garnizoana Erzerumului este formată 
din G OOO de soldaţi din trupele regulate şi 12 OOO din trupele neregulate, 
dar mulţi  dintre aceştia din urmă părăsesc oraşul, îndreptîndu-s2 care 
încotro". „Din convorbirile avute cu Omer-paşa - spune Simmons -
rezultă că Poarta este profund impresionată de starea de lucruri deplora
bilă din Asia şi cu perspectiva evidentă de a pierde, la sfirşitul acestei 
luni sau la începutul lunii septembrie, garnizoana de Ia Kars - 16  OOO de 
oameni cu aproape 200 de piese de artilerie, dintre care aproximativ 70 de 
cîmp, - o aduce aproape la desperare„. Poarta este foarte mîhnită şi 
decepţionată că s-a pierdut atîta timp şi  că cabinetele de la Paris ;i 
Londra, ca şi  autorităţile militare din Crimeea, n-au acordat evenimentelor 
importanţa pe care le-a acordat-o Poarta, împotrivindu-se tuturor propu
n„rilor f.icute pîna în prezent în scopul amelior.1ii situaţiei Porţii şi r-c· ilim. in�rii dezastrului". 

La 21 august, la o şedinţ. a consiliului Porţii (nr. 239 -
Sinmons cutre Clarendon, la 23 august) 

„s-a decis să se acţioneze cu toat. energia şi să se folosească toate 
mijloacele de care dispune Poarta pentru înfăptuirea planului propus de 
Omer-pi!şa„. S-a hotărît trimiterea unei note către ambasadorii Franţei 
şi Angliei prin care să li se aducă la cunoştinţă hotărîrea luată de 
Poarta şi  să li  se ceară ca flota guvernelor lor să contribuie la transportul 
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trupelor turceşti, a artileriei şi a echipamentului, precum şi a mijloace
lor de transport terestru pe coasta asiatică ... Intrucît a făcut tot ce i-a 
stat în putinţă pentru a organiza o campanie în vederea ajutorării 
armatei de la Kars şi în vederea recuceririi poziţiilor sale în Asia, ea· 
(Poarta) „se consideră absolvită de orice ruspundere pentru dezastrul 
care .r putea surveni în cazul în care nici unul din planurile propuse 
de ea nu vor fi puse în aplicare. Făcînd pregătiri în vederea deplasării 
trupelor, guvernul turc îşi trimite în momentul de faţă vasele la Sizopol, 
unde va începe îmbarcarea trupelor etc. Totuşi, Poarta are, evident, 
unele mdoieli în privinţa întreprinderii unor acţiuni hotărîtoare, dat fiind 
că contingentul anglo-turc a primit de la Londra ordinul de a se îndrepta 
spre Eupatoria". 

Aşadar, luna august era pe sfîrşite, iar Poarta era înc� 
stînjenită în acţiunile ei de planul lui Clarendon cu privire 
la Eupatoria. Temerile ei sporesc pe măsură ce ş tirile sosite 
din Kars sînt mai alarmante, cînd, în sfîrşit, obţine de la 
Redcliffe, care între timp se dusese la Sevastopol, următoarea 
comunicare telegrafică (nr. 290) : 

Lordul Redcliffe către contele de Clarendon 

Sevastopol, 26 august 

Rog să fiu informat imediat ş1 m mod precis aici dacă Omer-paşa 
poate disloca în întregime sau parţial trupele turceşti de la Balaklava, 
cu condiţia ca ele să fie înlocuite cu alte trupe, avînd acelaşi efectiv, 
şi dacă contingentul generalului Vivian ar putea în acest caz să ocupe 
unele poziţii la Sevastopol în loc să se îndrepte spre Eupatoria. Omer
paşa este aşteptat să sosească de la o zi la alta. El îşi condiţionează 
expediţia de acordarea dreptului de a acţiona după cum s-a arătat mai 
sus. El a prezentat argumente suficiente în această direcţie. Dacă am 
putea asigura trimiterea mijloacelor de transport, atunci trupele ar de
barca la Redut-Kale, după toate probabilităţile, cam peste o lună. Forţele 
ruseşti care ameninţau Erzerumul s-au retras în direcţia Karsului ; după 
cum ni se comunică, armata turcă dispunea la începutul lunii august de 
provizii pentru aproape două luni. 
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IV 

Prin planul său cu privire la Eupatoria, Clarendon a reuşit 
să zădărnicească orice acţiuni ale Porţii în tot cursul lunii 
august. Depeşa lui Redcliffe confirma afirmaţia generalului 
Williams că „la Kars proviziile abia dacă vor ajunge pînă la 
începutul lunii septembrie".  Cu cit spirit de sacrificiu a conti
nuat să reziste garnizoana turcă de la Kars peste termenul 
indicat de Williams se poate vedea din următorul memorandum 
(nr. 3 15, anexă) : 

Kars, 1 septembrie 1855 
Proviziile sînt consumate cu multă economie. Raţia de pîine şi de 

carne sau de orez a soldaţilor a fost redusă la jumătate. Uneori li se 
dă cite 10 de drahme de pesmeţi în loc de pîine, şi  nimic altceva. Bani 
nu avem. Cei 3 OO de trăgători din rîndurile populaţiei musulmane vor mi în curînd de foame. Armenii au primit ordin să părăsească mîine 
oraşul. Nu există orz, nutreţurile lipsesc aproape cu desăvîrşire. Caii au 
devenit nişte schelete ambulante şi nu mai pot i folosiţi de garnizoană 1 
caii artileriei vor ajunge în curind şi ei în aceeaşi stare. Cum va putea 
deci fi pusă în mişcare artileria de cîmp ?... Ce măsuri se iau pentru 
salvarea acstei amate ? 

Semnat : Willims 
De îndată ce Clarendon s-a convins că proviziile existente 

la Kars nu vor ajunge decît pînă la începutul lunii octom
brie şi, pe de altă parte, a !rimit din partea lui Redcliffe 
asigurări că, chiar cu ajutorul vaselor de transport ale alia
ţilor, trupele lui Omer-paşa nu vor ajunge la Redut-Kale 
înainte de primele zile ale lunii octombrie, el nu mai con
sideră primejdios să exercite presiuni asupra guvernului 
francez în sensul acceptării planului turcesc. In afară de 
aceasta, el ştia că se adresează guvernului francez tocmai 
într-un moment cînd se apropia asaltul Sevastopolului şi, 
prin urmare, Pelissier avea motive serioase să nu admită 
nici o schimbare în efectivul trupelor de la Sevastopol. Pen-
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tru a se ascunde faptul că aceste lucruri erau cunoscute, 
depeşa lui Redcliffe este redată sub forma unui extras care 
îi denaturează sensul. Cităm mai jos depeşa lui Clarendon 
către lordul Cowley : 

Ministerul de externe, 28 august 1855 
Guvenul maiestăţii-sale este încredinţat că guvenul imperial se va 

declara de acord cu următorul răspuns la depeşa trimisă de vicontele 
Stratford de Redcliffe din Balaklava la 26 august. In acest caz excelenţa
voastră va binevoi să transmită imediat acest răspuns, prin lordul 
Panmure, generalului Simpson, care îl va comunica vicontelui de 
Redcliffe, dacă acesta se mai află la Balaklava : „Omer-paşa este liber 
să ia cu sine în Asia de la Balaklava trupele pe care le consideră 
necesare ; ele trebuie să fie înlocuite cu un efectiv egal de trupe din 
contingentul generalului Vivian sau din trupele de la Eupatoria, după 
cum vor decide generalii aliaţi ; instrucţiunile privitoare la transportul 
trupelor sale vor fi date de acord cu amiralii·. 

Semnat : Clarendon 
Nici în această depeşă Clarendon nu se poate abţine să 

nu joace un renghi Porţii. Deşi ştia prea bine, din diferitele 
memorandumuri ale lui Omer-paşa, că înlocuirea trupelor 
acestuia de la Sevastopol cu trupe de la Eupatoria cere mult 
timp şi poate zădărnici întregul plan, el propune en passant * 
guvernului francez ca trupele de la Sevastopol să fie înlocuite 
prin contingentul lui Vivian sau prin trupe de la Eupatoria. 
Răspunsul sosit de la Paris este următorul : 

Prin telegraf 
Lordul Cowley către contele de Clarendon 

Paris, 9 august 1855 
Impăratul nu obiectează împotriva dislocării trupelor turceşti de Ia 

Balakiava 
. 
şi �nlCuirii l�r cu alte trupe, cu condiţia ca şi comandanţii 

supremi ai ahaţilor să fie de acord cu aceasta, totuşi, în actualele îm
prejur&ri, el nu-şi ia răspunderea de a mai spune ceva mai mult. Voi 
trimite prin telegraf generalului Simpson raportul, adăugind după 
cuvîntul „Asia• : „în cazul în care generalul Pelissier şi dv. nu aveţi 
nimic de obiectat·. 

Dorinţa arzătoare a lordului Clarendon de a grăbi expe
diţia în Mingrelia în acest moment critic rezultă clar din 
depeşa sa din l septembrie, pe care o trimite locotenent-colo
nelului Simmons prin poşta obişnuită, astfel incit acesta n-o 
primeşte decît la 23 septembrie. La 5 septembrie el primeşte 
de la locotenent-colonelul Simmons următoarea depeşă 
(nr. 301 )  : 

* - în treacăt. - Nota tra. 
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„Trebuie să vă informez, excelenţă, că, după cum mi-a declarat 
Omer-paşa, el nu va putea părăsi Constantinopolul decît peste 5 sau 6 zile, deoarece este ocupat cu pregătirile necesare în vederea expediţiei 
în Asia, prezenţa lui aici fiind absolut indispensabilă în interesul termi
nării acestor pregătiri". In conformitate cu măsurile adoptate de Poartă, 
„Omer-paşa spera să debarce în Asia, numai cu ajutorul flotei turce, 
50 OOO de oameni şi 3 400 de cai în două etape, pentru întreaga acţiune 
fiind necesare 3-4 săptămîni, sau cite 10-1 4 zile pentru fiecare cursă.„ 
Omer-paşa ţine foarte mult ca aliaţii să-l ajute la transportul trupelor 
şi al materialului aflat la Sevastopol, precum şi al cailor de tracţiune 
de la Sizopol ; el consideră că această misiune ar putea fi îndeplinită 
în cele mai bune condiţii dacă s-ar permite flotei engleze să transporte 
trupele de la Sevastopol în Asia după ce ea va i transportat contin
gentul destinat înlocuirii trupelor de la Balaklava*. 

La această depeşă Clarendon răspunde în felul următor : 

Sir, 

Contele de Clarendon către locotenent-colonelul Simmons 

Ministerul de externe, 7 septembrie 1 855 

Raportul relativ la măsurile propuse de Omer-paşa pentru ajuto
rarea armatei care se îndreaptă spre Asia, cupri; în depeşa dv. din 
26 august, este în contradicţie cu comunicările primite ulterior de gu
vernul maistăţii-sale. In depeşa dv. comunicaţi că Omer-paşa inten
ţionează să ia cu sine o parte din trupele turceşti de la Sevastopol şi 
să le înlocuiască cu contingentul generalului Vivian. Or, dintr-o tele
gramă ulterioară a generalului Simpson reiese că, după părerea lui 
Omer-paşa, contingentul generalului Vivian nu va putea ocupa poziţiile 
de la Sevastopol înaintea primăverii viitoare. In conformitate cu această 
părere şi ţinind seama de protestul generalului Simpson împotriva tran
sferării contingentului în subordinea sa - protest care se întemeiază 
pe părerea de mai sus -, guvernul maiestăţii-sale a hotărit că nu este 
cazul să se trimită contingentul în vederea joncţiunii cu armata de la 
Sevastopol. Clarendon 

Atragem atenţia asupra faptului că depeşa lui Simpson, 
nenorocosul războinic ,  este omisă din Cartea albastră, că 
„părerea 1 lui Omer-paşa este un fals şi că „data ulterioară 11 , 
cînd Omer-paşa şi-a exprimat noua părere, care vine în 
contradicţie cu părerea sa din 26 august, se situează la înce
putul lunii iulie, aşa cum reiese din următorul extras din 
depeşa trimisă de locotenent-colonelul Simmons la 23 sep
tembrie 1 855 din tabăra de la Kamarî : 

„ln legătură cu aceasta, îmi permit să informez pe excelenţa-voastră 
că Omer-paşa şi-a exprimat părerea, într-o scrisoare adresată generalu-

. lui Simpson, încă la începutul lunii iulie.„ înainte de a cunoaşte situaţia 
critică a armatei din Asia. El îşi exprima încă atunci convingerea fermă 
că generalul Simpson nu intenţionează să folos�scă contingentul într-o 
ciocnire cu inamicul în cîmp deschis (en rase campagne) „. Lordul Raglan 
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m-a întrebat în repetate rînduri dacă consider posibilă folosirea con
tingentului pentru ocuparea liniilor de apărare de la Balaklava, iar 
atunci cînd i-am cerut părerea în această privinţă, Omer-paşa mi-a de
clarat că nu vede aici nici un inconvenient în cazul în care lordul 
Raglan consideră acest lucru absolut necesar•. 

Dezvăluind o părere exprimată de Omer-paşa înainte de 
a fi fost pusă în discuţie problema expediţiei în Mingrelia, 
falsificînd această părere şi întemeindu-şi apoi protestul pe 
această falsificare, Simpson, „îngust la minte" m e el, a 
acţionat, fireşte, conform instrucţiunilor secrete primite de la 
Londra. Bietul Simpson este una din creaţiile lui Palmerston, 
unul din Golemii lui . Golemii, după cum spune poetul german 
Arnim 328, sînt nişte coloşi de lut, cărora li s-a dat chip 
omenesc şi cărora un vrăjitor le-a insuflat dintr-un capriciu 
viaţă artificială. Chiar presupunînd că Simpson ar fi scris 
aşa cum se afirmă în depeşa lui Clarendon, fapt puţin pro
babil, dată fiind lipsa acestei depeşe din Cartea albastră, 
Clarendon n-ar fi putut avea nici o îndoială în ceea ce pri
veşte data, precum şi în ceea ce priveşte fondul părerii lui 
Omer-paşa. Simmons îl informase încă la 15 iulie că, după 
părerea lui Omer-paşa, „contingentul, deşi capabil să facă 
serviciu de garnizoană, nu este încă în stare să se îndrepte 
spre interiorul ţării " ,  iar într-o depeşă ulterioară, el declară 
că „la Balaklava şi Kerci trupele contingentului se vor afla 
în interiorul liniilor fortificate" , şi, prin umare, nu „în 
cîmp deschis" .  

Istoria epediţiei lui Omer-paşa î n  Mingrelia nu este 
oglindită în Cartea albastră, dar şi materialul existent este 
suficient pentru a da în vileag piedicile puse în calea acestei 
expediţii de guvernele aliate chiar şi în perioada cînd şi-au 
dat, mult prea tîrziu şi fără nici o tragere de inimă, consim
ţămîntul şi cînd Cartierul de sud al Sevastopolului fusese luat. 

La 21 septembrie Simmons îi scrie lui Clarendon din ta
băra de la Kamarî : 

„La 1 8  septembrie generalul Pelissier a consimţit să fie trimise de 
aici în Asia trei batalioane turceşti de vînători. Ele vor fi îmbarcate peste 
o zi sau două pentru Batum. Generalul Pelissier nu şi-a dat pînă în 
prezent consimţămîntul pentru trimiterea în Asia a altor trupe turceşti 
aflate aci·. 

„Ca răspuns la întrebările pe care le-am adresat Porţii - scrie 
Redcliffe la 26 septembrie - am primit asigurări că transportul trupelor 
şi al proviziilor se efectuează, dar încet, dat fiind că mijloacele de tran
sport afectate în acest scop sînt limitate. Este imposibil să nu-ţi dai 
seama că nesfîrşitele schimbări intevenite în acest plan, necesităţile 

I 45 - Marx-Engel& - Opere voi. II 
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urgente impuse de acţiunile noastre de luptă de la Sevastopol, precum 
şi marea cerinţă de mijloace de transport, toate acestea luate laolaltă 
fac ca speranţele în salvarea Karsului să devină din ce în ce mai slabe·. 

Dar nesfîrşitele schimbări intervenite în plan erau opera 
guvernului englez ; necesităţile urgente impuse de acţiunile 
de luptă de la Sevastopol - un simplu pretext, deoarece, 
după cucerirea oraşului, aliaţii s-au mulţumit doar să-i pă
zească ruinele ; în sfîrşit, lipsa mijloacelor de transport ne
cesare Se datora ordinelor emise înoontinuu de Downing
street pentru dislocarea inutilă a contingentului de la Vama 
la Ienikale, Kerci, Eupatoria şi înapoi la Bosfor. 

Aceste presimţiri sumbre au fost risipite pentru o clipă 
de sclipirea de meteor a victoriei repurtate de turci la Kars, 
la 29 septembrie, asupra coloanelor de asalt ale ruşilor. In 
raportul său din aceeaşi dată, generalul Williams numeşte 
această zi 1 1 0  zi glorioasă penu armele turceşti " .  In ra
portul său din 3 octombrie (nr. 342) , el comunică lui Cla
rendon : 

„In cursul bătăliei, care a durat aproape şapte ore, atît infanteria 
cit şi artileria turcă au luptat cu cea mai mare vitejie ; şi dacă ne 
amintim că timp de aproape patru luni soldaţii au ridicat fortificaţii pe 
care le păzeau în timpul nopţii, dacă ne gîndim că erau prost echipaţi 
şi primeau mai puţin de jumătate din raţia de pîine, că n-au primit soldă 
timp de 29 de luni, cred că veţi recunoaşte, excelenţă, că sînt demni de 
admiraţia întregii Europe şi că şi-au cucerit dreptul de necontestat de 
a se număra printre tupele ei de elită•. 

La primirea acestei ştiri îmbucurătoare, Poarta a adresat 
apărătorilor Karsului un mesaj de salut (nr. 345), în care se 
spune : 

„Sîntem încredinţaţi de rîvna şi neînfricarea care au însufleţit p e  
excelenţa-voastră ş i  d e  nesfîrşita bunătate a domnului, ş i  ne găsim 
alinare în acest gînd. Pe de altă parte, noi ne-am zbătut zi şi noapte 
pentru a găsi mijloacele care să silească pe inamic să ridice asediul. 
Vestea îmbucurătoare a acestei victorii ne-a insuflat o nouă viaţă•. 

Ce surplus de forţe vitale insuflă această veste lui Cla
rendon I El, care s-a zbătut zi şi noapte pentru a găsi mij
loace care să împiedice realizarea mijloacelor găsite de 
Poartă, nu va risipi, cel puţin pentru a salva aparenţele, Horile 
ieftine ale simpatiei sale retorice ? Nici pomeneală I Dezamă
git de faptul că calcul.le sale au dat greş, el îşi vasă veninul 
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supra Porţii în următoarea depeşă scurtă, provocatoare şi 
ironică (nr. 346) : 

„ ... Lăsată fără ajutor, gaizoana Karsului are cel puţin satisfacţia să afle că suferinţele ei .„ au tulburat tihna miniştrilor turci, care, în 
lipsa oricăror mijloace obişnuite de ajutorare, n-au încetat nici o clipă 
să se roage pentru salvarea şi succesul ei•, 

Clarendon, care fusese cîndva amicul taciturn al lui Aber
deen, apare aici ca un jalnic purtător de uvînt l lui Pal
merston. 

De la respingerea atacului ruşilor de l a  Kars, la 29 sep
tembrie, p înă la 24 noiembrie, ziua capitulării fortăreţei, s-au 
scurs iarăşi aproape două luni. Cum a folosit guvernul englez 
aet interval de timp pentru ameliorarea situaţiei 1 In pri
mul rînd, el a întîrziat trmiterea mij loacelor de transport 
necesare lui Omer-paşa. La 2 octombrie, d•l Oliphant, cores
pondentul ziarului „Times•, scrie din tabăra lui Omer-paşa : 

„Armata turcă devine pe zi ce trece o forţă din ce în ce mai impună
toare. Atunci cind vor sosi cei 1 0  OOO de soldaţi turci de la Balaklava, 
pentru trimiterea cărora generalii aliaţi şi-au dat, în sfîrşit, fără nici o 
tragere de inimă, consimţămîntul, ea va ajunge la aproape 50 OOO de 
oameni. Intîrzierea este provocată în special de încetineala de care dă 
dovadă comandamentul nostru din Crimeea, care nu procură mijloace de 
transport pentru aducerea trupelor şi căruia, după cite se pare, îi  e tot 
una dacă ele vor ajunge sau nu aici. Este, desigur, regretabil că singurul 
motiv serios care nelinişteşte pe Omer-paşa în legătură cu această ex
pediţie se trage din aceeaşi sursă care a provocat pînă acum atîtea 
nenorociri". 

Dar asta nu este încă totul. Lordul Palmerston declara 
încă în luna iulie, în cursul dezbaterilor parlamentare cu 
privire la împrumutul care urma să fie acordat turcilor, că 
Poarta trece printr-o serioasă criză financiară şi că toate 
acţiunile ei viitoare depind de faptul dacă va primi sau nu 
bani imediat. Parlamentul a aprobat împrumutul, a cărui 
acordare a fost anunţată de guvernul englez în august 1855, 
dar, dintr-un document prezentat p arlamentului, reiese că, 
din cele 5 OOO OOO 1. st. acordate la 29 ianuarie 1856, se plă
tiseră Porţii abia vreo 2 OOO OOO, şi chiar şi acestea fuseseră 
trimise cu ţîrîita, cite 100 OOO 1. st. 

Incă la 24 noiembrie 1 855 Poarta declara (vezi nr. 353, 
anexa 4) : 

„ln concluzie, excelenţa-sa• (seraschierul) „mi s-a adresat, spunîn
du-mi că eu cunosc tot atît de bine ca şi el eforturile permanente depuse 
de el pentru ajutorarea garnizoanei Karsului. Omer-paşa a fost ţinut in 

45* 
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loc din motive care, din nefericire, nu depindeau de voinţa lui ; această 
situaţie era determinată de aliaţi. De la început fusese limpede că mă
surile pe care turcii le puteau lua, armata fiind reţinută în Crimeea, 
erau insuficiente pentru atingerea ţelului propus.„ Excelenţa-sa a început 
să-mi explice apoi cu multă insistenţă că turcilor le este absolut impo
sibil să întreprindă acţiunile necesare pentru continuarea campaniei din 
cauza întîzierilor intervenite în acordarea împrumutului. Cele 1 OOO OOO 
kg de cereale achiziţionate de ei pentru nevoile armatei nu le-au fost 
livrate, fiindcă nu le-au putut plăti„. El a scris marelui vizir că, în cazul 
în care banii proveniţi din această sursă• (din împrumut) „nu vor sosi 
pînă într-o săptămînă, el îşi va da demisia• (scrisoarea generalului 
Mansfield către lordul Redcliffe) . 

Tocmai în ziua în care Karsul capitula, seraschierul ex
plica - ciudată coincidenţă - în mod insistent consilierului 
militar englez adevăratele cauze ale acestei catastrofe : întîr
zierea expediţiei lui Omer-paşa pentru că aliaţii n-au dat 
Porţii propriile ei trupe, iar apoi sistarea oricăror acţiuni mi
litare în cursul lunilor octombrie şi noiembrie pentru că 
guvernul englez n-a dat Porţii propriii ei bani. 

La 24 noiembrie, cînd la Kars s-a hotărît capitularea, 

„în fiecare zi sute de soldaţi mureau de foame. Ei ajunseseră nişte 
schelete şi nu erau în stare nici să lupte, nici să fugă. Femeile îşi adu
ceau copiii la reşedinţa generalului, cerind hrană, şi-i lăsau acolo ; 
oraşul era înţesat de morţi şi muribunzi• (nr. 366) . 

ln decursul întregii perioade în care Clarendon zădărni
ceşte în mod sistematic planurile Porţii, îi paralizează forţele 
şi reţine propriii ei bani, îl vedem cum presează fără încetare 
Poarta, care era legată de mîini şi de picioare, sfătuind-o să 
acţioneze cu energie şi mustrînd-o pentru încetineala ei .  Este 
greu de găsit în istorie o paralelă mai tragicomică decît pa
ralela dintre guvernul englez care, prin aventurile lui în Cri
meea, în Marea Baltică şi în Pacific şi prin recompensele 
generoase acordate vinovaţilor de aceste eşecuri, face Anglia 
de rîsul Europei şi acelaşi guvern englez care, adoptînd tonul 
necruţător al anticului Cato, reproşează Porţii greşelile auto
rităţilor ei militare şi civile. Guvenul Sadleirilor, indignat 
de corupţia paşilor ; protectorii unui Codrington şi ai unui 
Ellioţ insistînd pentru pedepsirea unui Selim-paşa şi a unui 
Tahir-paşa ; improvizatorii unui Simpson, încruntîndu-se cu 
minie la ocrotitorii unui Omer-paşa ; Panmure - „aveţi grijă 
de Dowbu -, făcînd morală seraschierului ; Downing-streetul 
cu ai săi doctori Smith, Filder, Airey şi Gordon, care pînă şi 
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în timpul şedinţelor comisiei de la Sevastopol se găsesc să 
mustre pe un paşă de la Trebizonda pentru faptul că o încăr
cătură cu perii pentru curăţat tunurile şi cu împingătoare n-a 
fost ambalată şi acoperită cu rogojini - iată adevăratul tablou 
al războiului din Orient. Şi, mai presus de toate, plîngerile 
mişcătoare ale bravului Clarendon în legătură cu apatia 
Porţii I El apare ca un Thersit oficial certînd Danaidele pentru 
că nu reuşesc să umple butoiul fără fund. 
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Pusia 329 

Freneticul agiotaj care a transformat Franţa într-un tripou 
şi a identificat imperiul napoleonean cu bursa nu se opreşte 
nicidecum la hotarele galice. Această molimă, care nu poate 
fi stăvilită de frontiere politice, a trecut Pirineii, Alpii, Ri
nul şi, oricît ar i de uimitor, a cuprins solida Germanie, unde 
spculaţiile de idei au cedat locul speculaţiilor de bursă, 
summum bonum * - bonusului **, limbajul enigmatic al 
dialecticii - limbajului nu mai puţin enigmatic al bursei, 
aspiraţia la unitate - pasiunii pentru dividende. Prusia Re
nană a fost prima care s-a molipsit de această boală, dato
rită atît apropierii ei de Franţa dt �i înaltei dezvoltări a 
industriei şi comerţului său. Bancherii din Colonia nu numai 
că au încheiat o alianţă formală cu marii escroci din Pais, 
cumpărînd împreună cu ei ziarul „L'Independance belge" 380, 
pe care-l folosesc ca organ comun, şi înfiinţînd o bancă inter
naţională la Luxemburg, nu numai că au atras întreaga Ger
manie de sud-vest în vîltoarea lui „Credit Mobilier" ,  dar şi 
în Prusia Renană şi în ducatul Westfaliei ei au prosperat 
în aşa măsură, încît au făcut ca astăzi toate păturile socie
tăţii, u excepţia muncitorilor şi a micilor ţărani, să fie u
prinse de mania îmbogăţirii ; pînă şi capitalurile micii bur
ghezii sînt scoase de pe făgaşul lor obişnuit şi atrase în cel e  
mai riscante aventuri ş i  fiecare prăvăliaş s-a transformat în
tr-un alchimist. Că nici restul Prusiei n-a scăpat de conta
minare se vede din următorul extras din ziarul guvernamen
tal „Preussische Correspondenz" : 

„Cele constatate în legătură cu situaţia pieţei de bani confirmă 
presupunerea că se apropie iar una dintre îngrozitoarele crize cner-

* - bunul cel mai de preţ - Nota trad. 
** - premiu, dividend suplimentar. - Nota trad. 
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ciale care se repetă în mod periodic. Creşterea febrilă a speculei deşăn
ţate, înregistrată Ia început în străinătate, se observă începînd din anul 
trecut şi în cea mai mare parte a Germaniei ; în această viitoare au 
fost atrase nu numai bursa de la Berlin şi capitaliştii prusieni, dar şi 
acele pături ale societăţii care înainte vreme se străduiau să evite 
participarea directă la operaţiile riscante ale bursei de efcte•. 

Prin această teamă de o criză financiară iminentă şi-a 
motivat guvernul prusian refuzul de a permite înfiinţarea 
societăţii „Credit Mobilier",  bănuind că sub firma lui stră
lucitoare se ascund intenţii frauduloase. Dar ceea ce este 
interzis sub o firmă poate fi permis sub o alta şi ceea ce 
nu este permis la Berlin poate fi tolerat la Leipzig şi Ham
burg. Febra speculativă a intrat într-un nou stadiu o dată 
cu sfîrşitul războiului, independent de boom-ul comercial 
care însoţeşte de obicei încheierea unei păci, aşa cum s-a 
întîmplat în 1802 şi 1 815. Ceea ce caracterizează situaţia de 
astăzi este că Prusia şi-a eprimat formal dorinţa de a des
chide pieţele sale capitalului occidental şi speculei. Este ne
îndoielnic că vom auzi în curînd de un mare drum de fier 
pînă la lrkuţk, cu ramificaţii pînă la Pekin, şi de alte planuri 
tot atît de grandioase ; nu este vorba de planuri care ur
mează într-adevăr să fie aduse la îndeplinire, ci de un mate
rial mereu nou care să poată fi folosit pentru alimentarea 
spiritului de speculă. Nu lipsea decît pacea pentru a grăbi 
crahul cel mare, de care se teme atît de mult guvernul 
p rusian. 

Această participare, fără precedent, a Prusiei la speculă 
pe scară europeană ar i fost cu neputinţă dacă industria ei 
n-ar fi obţinut mari succese în ultimii ani. Numai capitalul 
investit în căile ferate a crescut între 1840 şi 1 854-1 855 de 
la 1 9  OOO OOO la 154 OOO OOO de taleri prusieni. Valoarea 
căilor ferate care se construiesc în prezent este apreciată la 
54 OOO OOO de taleri ; în afară de aceasta, guvernul a aprobat 
construirea de noi linii ferate în valoare de 57 OOO OOO de ta
leri. După 1849 au fost înfiinţate 87 de societăţi pe acţiuni 
cu un capital de 83 OOO OOO de taleri. Intre 1 854 şi 1 856 au 
fost înregistrate 9 cietăţi de asigurare cu un capital de 
22 OOO OOO. De asemenea, în aceşti 2 ani, 6 societăţi pe acţiuni 
cu un capital de 10 500 OOO au pus în funcţiune o serie de 
filaturi. Din „Darea de seamă cu privire la bumbac" se vede 
cum a variat cantitatea de bumbac intrată în diverse porturi 
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ale Europei între 1 853 şi 1 856. Potrivit dării de seamă ofi
ciale, exportul de bumbac în baloturi, în primele 7 luni ale 
anilor indicaţi mai jos, a fost următorul : 

In halotri 

1853 1854 1856 1856 

1n Anglia . . . . . . . .  1 100 OOO 840 OOO 963 OOO 1 131 OOO 1n Franţ. . . . . . . . .  255 OOO 22� OOO 249 OOO 354 OOO 1n alte porturi europene . . . . . .  204 OOO 179 OOO 167 OOO 346 OOO 

De aici rezultă că, dacă în 1853 ţările de pe continentul 
european importau doar circa 1/s din cantitatea totală de 
bumbac importat în Anglia, în 1 856 importul ţărilor europene 
a atins 5/s din importul englez. La aceasta trebuie adăugat 
bumbacul reexportat de Anglia în ţările europene. Marele 
export de bumbac în Franţa este doar aparent mare, canti
tăţi considerabile fiind transportate de la Le Hâvre în El
veţia, la Baden, Frankfurt şi Anvers. Dezvoltarea industriei 
europene, aşa cum arată cifrele de mai sus, denotă, în pri
mul rînd, dezvoltarea industriei germane, şi în special a 
celei prusiene. Profiturile obţinute de moşieri în perioada 
războiului - în anii de recoltă proastă, cînd preţurile erau 
ridicate - rivalizează cu bogăţia acumulată de burghezia 
industrială în ultimii ani. Preţul cailor, al vitelor cornute 
mari şi al animalelor domestice în general, ca să nu mai vor
bim de preţul cerealelor, s-a menţinut în Germania, la un 
nivel atît de ridicat, încît n-a mai fost nevoie de influenţa 
pieţelor extene pentru ca marii proprietari funciari să se 
scalde în aur. Tocmai această bogăţie - această rapidă acu
mulare de bogăţii pe care cele două clase n-au mai cunos
cut-o pînă acum - a creat baza actualei febre speculative 
care bîntuie în Prusia. 

Cînd acest balon de săpun va plesni, statul prusian va 
trece printr-o grea încercare. Diversele faze ale contrarevo
luţiei prin care a trecut Prusia începînd din 1 849 au adus 
la cîrma ţării clasa puţin numeroasă a nobililor-moşieri ; 
regele Prusiei, care a făcut totul pentru a consolida domi
naţia acestei clase, se află acum el însuşi faţă de ea în 
aceeaşi situaţie în care se afla Ludovic al XVIII-lea faţă de 
Chambre introuvable 831• Frederic-Wilhelm nu intenţiona să 
se mulţumească cu rigida maşină birocratică de guvernare 
moştenită de la tatăl său. El a visat toată viaţa să înfrumu
seţeze edificiul statului prusian cu ornamente romantice-



Pusa i85 

gotice. Totuşi, pe baza experienţei dobîndite în legătură cu 
activitatea Herrenhaus-ului său, el s-a convins curînd că în 
realitate moşierii sau Krautjunker-ii, cum li se spune în 
Prusia, nu se consideră cîtuşi de puţin fericiţi să servească 
drept ornament medieval al birocraţiei ; ei se străduiesc din 
răsputeri să coboare această birocraţie la rolul de simplă 
unealtă a intereselor lor de clasă. Aşa se şi explică con
flictul dintre iuncheri şi guvern, dintre rege şi prinţul de 
Prusia. Pentru a arăta guvernului că nu iau lucrurile în şagă, 
iuncherii au refuzat recent să permită perceperea şi pe viitor 
a impozitului suplimentar introdus în timpul războiului, lucru 
nemaipomenit încă în Prusia constituţională. Ei au declarat 
categoric şi cu sînge rece că sînt şi ei suverani absoluţi pe 
domeniile lor, cum este regele peste întreaga ţară. Ei se zbat 
din răsputeri pentru ca constituţia să fie valabilă numai pen
tru ei, rămînînd pentru toate celelalte clase o vorbă goală. 
Eliberîndu-se de sub orice control din partea birocraţiei, ei 
doresc ca aceasta să apese cu o forţă îndoită asupra claselor 
de jos. 

Burgheziei, care a trădat revoluţia de la 1 848, în ciuda 
triumfului ei social obţinut prin acumularea nestăvilită de 
capital, nu-i rămîne acum decît să contemple cum îşi pierde 
însemnătatea politică. Mai mult decît atît, Krautjunker-ii, 
ignorînd cele mai elementare reguli de politeţă, se folosesc 
bucuros de orice prilej pentru a face burghezia să-şi simtă 
situaţia umilă. Ori de cite ori oratorii burgheziei încearcă să 
ia cuvîntul în Camera reprezentanţilor, iuncherii îşi pără
sesc locurile en masse, iar cînd li se cere să asculte măcar 
părerile care diferă de ale lor, le rid în nas domnilor din 
aripa stingă. Cînd stînga se plînge de piedicile ce i se pun 
în cale în timpul alegerilor, i se răspunde că guvernul nu-şi 
face decît datoria, ferind masele de ispită. Cînd ea arată că 
presa aristocratică se bucură de libertate deplină, în opoziţie 
cu restricţiile la care e supusă presa liberală, i se aminteşte 
că într-un stat creştin libertatea înseamnă nu a face ceea 
ce-ţi place ţie, ci ceea ce-i place lui dumnezeu şi autorită
ţilor. Ba i se dă să înţeleagă că „onoarea u este monopolul 
aristocraţiei, ba este atinsă unde o doare, servindu-i-se o 
demonstraţie concretă a teoriilor de mult uitate ale unui 
Haller, Bonald şi De Maistre. Cetăţeanul prusian, care se 
mîndreşte cu cunoştinţele sale filozofice, este profund jig
nit văzînd cum savanţii cei mai eminenţi sînt izgoniţi din 
universităţi, iar învăţămîntul este dat pe mina unei bande de 
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obscurantişti, cum tribunalele ecleziastice se amestecă în 
chestiunile sale familiale, iar pe el însuşi poliţia îl mînă cu 
de-a sila duminica la biserică. Iuncherii nu s-au mulţumit 
să facă tot ce le-a stat în putinţă ca să scape de impozite i 
ei au înghesuit burghezia în bresle şi corporaţii, au defomat 
instituţiile ei municipale, au desfiinţat independenţa şi ina
movibilitatea j udecătorilor ei, au anulat egalitatea diferitelor 
secte religioase şi aşa mai departe. In rarele cazuri cînd re
prezentanţii burgheziei, luîndu-şi inima în dinţi, dau frîu 
liber, în Cmeră, mîniei care s-a adunat în ei, ameninţînd 
pe iuncheri cu o revoluţie iminentă, li se răspunde sarcastic 
că revoluţia are răfuieli tot atît de mari cu burghezia ca şi 
cu nobilimea. 

Intr-adevăr, este puţin probabil ca marea burghezie să se 
situeze din nou, ca în 1 848, în fruntea revoluţiei prusiene. In 
partea de răsărit a Prusiei, ţărănimea nu numai că a pierdut 
tot ce i-a adus revoluţia din 1848 în ceea ce priveşte eman
ciparea, dar a rămas, ca şi în trecut, sub tutela directă a 
nobilimii, atît din punct de vedere administrativ cît şi juridic. 
In Prusia Renană, unde capitalul se investeşte mai ales în 
întreprinderile industriale, înrobirea ţăranilor cu ajutorul 
ipotecilor creşte cu aceeaşi repeziciune cu care cresc dobîn
zile la împrumuturi. In timp ce în Austria guvernul a luat, 
totuşi, unele măsuri pentru a linişti ţărănimea, în Prusia se 
face totul pentru a-i pune răbdarea la încercare. Cît despre 
clasa muncitoare, guvernul a supus-o unor represiuni din 
cauza grevelor şi a împiedicat-o să obţină partea ei din avan
tajele de care beneficiază patronii, excluzînd-o, totodată, în 
mod sistematic de la participarea la viaţa politică. O di
nastie dezbinată, un guvern împărţit în tabere ostile din 
cauza certurilor dintre birocraţie şi aristocraţie, dintre aris
tocraţie şi burghezie, criză comercială generală şi revolta 
crescîndă a claselor dezmoştenite împotriva tuturor p ăturilor 
de sus ale societăţii, - iată cum se înfăţişează Prusia de 
astăzi. 

Scris de K. Marx la 15 aprilie 1856 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „New York Daily Tribune� 
r. 4 694 din 5 mai 1856 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Anotări 

I Cu acest articol începe analiza sistematică făcută de Marx în pagi
nile lui „Neue Oder-Zeitung• a dezbaterilor din parlament cu privire 
la problemele de politică internă şi externă a Angliei din 1 855. 

„Neue Oder-Zeitun6 - cotidian german burghez-democrat, a 
apărut sub acest titlu în perioada 1 849-1855 la Breslau (Wroclav) . 

In urma sciziunii din redacţia ziarului catolic opoziţionist „Allge
meine Oder-Zeitung", fondat în 1 846, a început să apară din mar
tie 1 849 „Neue Oder-Zeitung", care a adoptat o orientare burghezo
democratică. In deceniul al 6-lea era considerat ziarul cel mai radical 
din Germania, din care cauză a fost obiectul unor represiuni din partea 
organelor de stat. 

La începutul deceniului al 6-lea ziarul era condus de democratil
burghezi Elsner, Temme şi Stein ; din septembrie 1 855 redactorul prin
cipal al ziarului „Neue Oder-Zeitung• a fost Moritz Elsner 1 editorul 
ziarului era Max Friedlănder, publicist german, vărul lui F. Lassalle. 
Solicitat de acesta din urmă, Marx a început să colaboreze, de la sfîr
şitul lunii decembrie 1 854, la „Neue Oder-Zeitung• în calitate de co
respondent la Londra, trimiţînd 2-3 corespondenţe pe săptămînă. Intru
cît în anii reacţiunii presa muncitorească era aproape inexistentă, 
Marx şi Engels au socotit deosebit de important să folosească presa 
burgheză-democrată pentru lupta împotriva forţelor reacţionare ; cola
borarea la „Neue Oder-Zeitung• i-a dat lui Marx posibilitatea să men
ţină legătura cu Germania, să facă cunoscute cititorilor germani cele 
mai importante probleme ale politicii intenaţionale şi interne, să-i 
pună la curent cu mişcarea muncitorească şi democratică, cu dezvol
tarea economică a ţărilor capitaliste, şi, în primul rînd a Angliei şi 
Franţei. In legătură cu războiul Crimeii, Marx trimitea regulat lui 
„Neue Oder-Zeitung• articole cu privire la mersul acţiunilor militare ; 
pentru analizarea evenimentelor militare, el folosea uneori în între
gime cronicile militare scrise de Engels pentru „New York Daily 
Tribune•, pe care le traducea în limba germană 1 uneori Marx trimitea 
lui „Neue Oder-Zeitung", într-o formă prescurtată, articolele lui 
Engels, iar în unele cazuri el introducea în ele o serie de schimbări şi 
adăugiri. - 3. 

2 Pentru a analiza dezbaterile parlamentare, Marx s-a folosit în articolele 
sale de notele stenografice ale ziarului „Times•, precum şi de lucrarea 
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lui Hansard „Dezbateri parlamentare• („Hansard's Parliamentary De
bates"), apărută la Londra. La unele şedinţe ale Camerei comunelor 
Marx a asistat personal. - 3. 

3 Este vorba de bătălia de la Balaklava din 25 (13) octombrie 1 854, în 
care armata rusă a dat lovituri serioase unităţilor anglo-turce, în spe
cial cavaleriei engleze. In articolul „Bătălia de la Balaklava•, Engels 
a f.cut o descriere amplă a acestei bătălii (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. 10, Editura politică, 1961, pag. 584-592) . - 3. 

4 In anul 216 î.e.n., în timpul celui de-al doilea Război punic, Hanibal, 
comandant de oşti cartaginez, a zdrobit complet în bătălia de la 
Cannae (Italia) armata romană. - 3. 

6 „Punch• - denumirea prescurtată a săptămînalului umoristic englez, 
de nuanţă burghezo-liberală, „Punch, or the London Charivari•, apare 
la Londra din 1841. - 4. 

6 Cele 4 puncte - condiţiile preliminare puse de puterile occidentale 
Rusiei în nota din 8 august 1 854 în vederea începerii unor tratative 
de pace. Rusia trebuia să renunţe la protectoratul asupra Moldovei, 
Valahiei şi Serbiei - care treceau sub un protectorat european co
mun -, trebuia să acorde libertatea navigaţiei pe Dunăre, să consimtă 
la revizuirea Convenţiei de la Londra din 1841 cu privire la strîmtori 
şi să renunţe la protectoratul asupra supuşilor creştini din Turcia. a 
început guvernul ţarist a respins cele 4 puncte, totuşi în noiem
brie 1854 a fost silit să consimtă ca aceste puncte să fie puse la baza 
viitoarelor tratative de pace. - 5. 

1 Este vorba de tratatul cu privire la alianţa dintre Anglia, Franţa şi 
Austria încheiat la 2 decembrie 1854 la Viena. Potrivit acestui tratat, 
puterile se obligau să nu încheie nici un fel de convenţie cu Rusia 
fără o înţelegere prealabilă între ele şi să nu permită ocuparea Prin
cipatelor dunărene de către armatele ruse. Anglia şi Franţa se obligau 
ca, in cazul unui război al Austriei împotriva Rusiei, să acorde spri
jin militar Austriei. Drept bază a tratativelor cu Rusia trebuiau să 
slujească cele 4 puncte. Tratatul prevedea că, dacă pînă la 1 ianua
rie 1855 tratativele nu ar duce la încheierea păcii, cele trei puteri să 
cadă de acord asupra acţiunilor ce trebuiau întreprinse în continuare 
de comun acord. Prin acest tratat, Anglia şi Franţa căutau să atragă 
Austria într-un război împotriva Rusiei ; Austria, la rîndul ei, inten
ţiona să folosească alianţa cu puterile occidentale pentru a-şi întări 
influenţa în Balcani, pentru a impune Principatelor dunărene domi
naţia ei. - 5. 

8 „The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conserva
toare ; a fost fondat la Londra în 1785. - 5. 

9 Fedavei (textual - care se j ertfeşte pe sine însuşi) - astfel erau 
numiţi în evul mediu în Iran membrii cei mai fanatici ai sectei se
crete musulmane (şiite) a asasinilor-ismailiţi, întemeiată de feudalii 
iranieni la sfîrşitul secolului al Xi-lea în vederea luptei împotriva 
cruciaţilor şi turcilor selgiucizi care dominau în Iran. - 1. 
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1 O Peelişli - grupul adepţilor lui R. Peel (al tory lor moderaţi) , care 
sprijineau politica acestuia de concesii economice făcute burgheziei 
comerciale şi industriale şi de menţinere a dominaţiei politice a aristo
craţiei funciare şi financiare. In 1846, Peel, făcînd pe placul burghe
ziei industriale, a obţinut abrogarea legilor cerealelor, fapt care a 
stîrnit profunde nemulţumiri în rîndurile torylor protecţionişti şi a 
dus la sciziunea partidului tory şi izolarea grupului peelist. ln dece
niul al 6-lea ei au constituit o fracţiune neînsemnată în parlament, 
fără un program bine definit, fiind, după expresia lui Marx, „ofiţeri 
fără armată• ; peeliştii au intrat în guvernul de coaliţie al lui Aber
deen (1852-1855) , unde au deţinut posturi dintre cele mai importante, 
printre care şi posturi militare. La sfîrşitul deceniului al 6-lea - în
ceputul deceniului al 7-lea ei au intrat în partidul liberal. - 7. 

1 1  La sfîrşitul articolului lui Marx, redacţia lui „Neue Oder-Zeitung• a 
adăugat, pe baza unor comunicări telegrafice primite de la Londra, 
următorul paragraf, omis în ediţia de faţă : „Potrivit telegramelor 
din 26 şi 27 ianuarie primite de la Londra, lordul John Russell, după 
ce a expus în faţa parlamentului motivele demisiei sale, a prezentat 
în legătură cu aceasta, în afară de alte documente, şi corespondenţa 
dintre el şi lordul Aberdeen, în care insista asupra unor schimbări în 
conducerea treburilor militare. După părerea sa, starea lamentabilă a 
armatei de la Sevastopol era de necontestat, totuşi, în pofida întregii 
sale experienţe practice, el nu putea stabili cauzele dezastrului. 
Lordul Palmerston a criticat motivele demisiei lui J. Russell, dar în 
acelaşi timp a fost de acord că războiul trebuie dus cu cea mai mare 
energie. El a afirmat că toate vasele au fost folosite în modul cel mai 
potrivit : pentru transportarea de unităţi militare, de muniţii şi pro
vizii în Crimeea, şi a cerut să se dea guvernului un vot formal de 
încredere sau de neîncredere. Cuvîntarea lui Roebuck - deşi nu încă
pea nici o îndoială că oratorul era bolnav - a fost întreruptă în 
repetate rînduri de puternicele aplauze ale tuturor fracţiunilor Came
rei. In Camera lorzilor, contele Aberdeen a declarat că, în pofida re
tragerii influentului lor coleg, miniştrii socotesc de datoria lor să se 
opună propunerii de a se numi o comisie de anchetă•. - 8. 

1 2  Este vorba de lucrarea publicată de Russell „Memorials and Corres
pondence of Charles James Fox•. Voi, 1-3, London, 1 853-1854 ; 
volumul 4 al acestei lucrări a apărut în 1 857. - 10. 

1 3 Puseism - curent în sinul bisericii anglicane între anii 1 830-1870. 
Işi trage numele de la unul dintre întemeietorii lui - teologul Pusey 
de la Universitatea din Oxford, care stăruia ca în biserica anglicană 
să fie restabilite ceremoniile catolice şi unele dogme ale catolicismului. 
Adepţii puseismului şi-au expus dogmele în articole şi broşuri, pe care 
le-au publicat sub numele comun „Tracts for the Times·, de unde se 
trage şi cea de-a doua denumire a lor - tractarianţi. Puseismul era 
reflectarea religioasă a luptei aristocraţiei engleze, care căuta să-şi 
păstreze influenţa în ţară, împotriva burgheziei industriale, care apar
ţinea în majoritatea ei diferitelor secte protestante. - 12. 

1 4  Sistemul vînzării şi cumpărării brevetelor de ofiţeri în armată a apărut 
în Anglia la sfîrşitul secolului al XVII-iea. El a dăinuit pînă în 1 871 , 
asigurînd poziţia monopolistă a aristcraţiei engleze în armată. Despre 
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acest sistem se vorbeşte în amănunţime în articolul lui K. Marx „Tra
ficul cu funcţii. - Ştiri din Australia• (vezi volumul de faţă, pag. 
1 1 4-1 1 5) .  - 12. 

1 5  „Războiul din Europa• este unul dintre numeroasele articole în legă
tură cu războiul Crimeii scrise de Engels la rugămintea lui Marx 
pentru „New York Daily Tribune•. 

„New York Daily Tribune• - ziar american, care a apărut din 
1841 pînă în 1924. A fost întemeiat de cunoscutul ziarist şi om politic 
american Horace Greely. Pînă la jumătatea deceniului al 6-lea al 
secolului trecut ziarul a fost organul aripii de stînga a whigilor ame
ricani, iar apoi al partidului republican. In deceniile al 5-lea şi al 6-lea, 
ziarul s-a situat pe poziţii progresiste şi s-a ridicat împotriva sclaviei. 
La acest ziar au colaborat o serie de scriitori şi publicişti americani 
de seamă 1 începînd de la sfîrşitul deceniului al 5-lea, unul dintre re
dactorii lui a fost Charles Dana, care era influenţat de ideile socialis
mului utopic. Marx a colaborat la „New York Daily Tribune• din 
august 1851 pînă în martie 1862, adică mai bine de 10 ani ; un mare 
număr de articole pentru acest ziar au fost scrise de Engels la rugă
mintea lui Max. Articolele lui Marx şi Engels publicate in „New York 
Daily Tribune• tratau cele mai importante probleme privind politica 
internaţională şi internă, mişcarea muncitorească, dezvoltarea econo
mică a ţărilor europene, expansiunea colonială, mişcarea de eliberare 
naţională din ţările asuprite şi dependente etc. In perioada de recru
descenţă a reacţiunii în Europa, Marx şi Engels au folosit acest ziar 
merican cu largă răspîndire pentru a demasca, pe bază de fapte con
crete, racilele societăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpăcat care-i 
sînt inerente, precum şi pentru a arăta caracterul limitat al democra
ţiei burgheze. 

Redacţia ziarului „New York Daily Tribune• şi-a permis citeodată 
unele libertăţi cu articolele lui Marx şi Engels, publicîndu-le fără 
semnătura autorului ca articole de fond şi admiţînd uneori intervenţii 
în textul articolelor. Aceste acte abuzive ale redacţiei au stîrnit în 
repetate rînduri protestele lui Marx. Intre 1855 şi 1856 articolele lui 
Marx şi Engels au fost, de regulă, publicate în „New York Daily Tri
bune• ca editoriale. ln perioada cuprinsă în volumul de faţă, numai 
două articole au apărut în ziar sub semnătura lui Marx. 

lncepînd din toamna anului 1857, ca urmare a crizei economice 
din S.U.A., care s-a răsfrînt şi asupra situaţiei financiare a ziarului, 
redacţia i-a cerut lui Marx să reducă numărul corespondenţelor. Co-
aborarea lui Marx la acest ziar a încetat definitiv la începutul răz
boiului civil din S.U.A. La ruperea legăturilor lui Marx cu ziarul 
„New York Daily Tribune• au contribuit în mare măsură creşterea, 
în cadrul redacţiei, a influenţei partizanilor unui compromis cu statele 
sclavagiste, precum şi faptul că ziarul s-a abătut de la linia sa pro
gresistă. - 14. 

16 Vezi adnotarea 108. - 14. 

1 7  Vezi adnotarea 6. - 14. 

18 Engels se referă la articolul său „Forţele militare ale Rusiei• (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 1 0, Editura politică, 1961 , pag. 564-
568) . - 15 
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1 9  Tratatul de la Adrianopol - tratat de pace încheiat la 14 septem
brie 1829 între Turcia şi Rusia, după războiul din 1828-1829, care 
se soldase cu victoria Rusiei. Potrivit acestui tratat, Rusia căpăta 
gurile Dunării cu insulele respective, precum şi o parte considerabilă 
din coasta estică a Mării Negre la sud de locul unde rîul Kuban se 
varsă în mare. Turcia a trebuit să recunoască autonomia Moldovei şi 
Munteniei, acordîndu-le dreptul de a-şi alege domnitorii. Garantarea 
acestei autonomii revenea Rusiei, ceea ce echivala cu instituirea pro
tectoratului ţarului asupra principatelor. Guvernul Turciei se obliga 
de asemenea să recunoască independenţa Greciei, care nu mai era 
l eaată de Turcia decît 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 spe:ial. - 19. 

20 „The Morning Advertiser" - cotidian englez, fondat la Londra în 
1794 ; între 1850 şi 1860 a fost organul de presă al burgheziei ra
dicale. - 20. 

21 Tractarianti - vezi adnotarea 13. - 21. 

22 Este vorba de expediţia flotei engleze în delta rîului Escaut, între
prinsă în 1809, în timpul războiului celei de-a 5-a coaliţii împotriva 
Franţei napoleoniene. Deşi au ocupat insula Walcheren, englezii n-au 
ştiut totuşi s-o folosească ca bază pentru desfăşurarea unor acţiuni 
militare şi, pierzînd din cauza foametei şi a bolilor, aproximativ 10 OOO 
din cei 40 OOO de soldaţi pe care ii aveau, au fost nevoiţi să evacueze 
insula. - 21. 

23 Articolul „Fostul guvern englez• reprezintă unul din numeroasele 
exemple de colaborare creatoare dintre Marx şi Engels. La 30 ianua
rie 1855, Marx i-a trimis lui Engels material pentru caracterizarea gu
vernului de coaliţie al lui Aberdeen, care demisionase, iar în scrisoa
rea din 31 ianuarie adresată lui Engels, el a schiţat planul dezvoltat 
al articolului menţionat. Pe baza acestui material, Engels a scris la 
1 februarie articolul de faţă, care a fost publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• din 23 februarie. Pentru „Neue Oder
Zeitung• Marx a scris articolele „Guvernul răstunat• şi „Două crize•, 
care tratează aceeaşi problemă (vezi volumul de faţă, pag. 44-47 şi 
51-54) . - 25. 

24 Brigada irlandeză - fracţiunea deputaţilor irlandezi din parlamentul 
Marii Britanii. Intre 1830 şi 1860 o mare parte dintre membrii ei erau 
reprezentanţi ai aripii conciliatoare, de dreapta, a mişcării naţionale, 
aripă care exprima interesele vîrfurilor burgheziei irlandeze, ale land
lorzilor şi ale cercurilor clericale catolice. In acelaşi timp făceau parte 
din rîndurile ei şi unii fruntaşi liberali irlandezi care se sprijineau 
pe arendaşii înstăriţi. In condiţiile echilibrului care se stabilise intre 
tory şi whigi, brigada irlandeză, alături de manchesterieni, avea po· 
sibilitatea să schimbe raportul de forţe în parlament, să influenţeze 
asupra desfăşurării luptei parlamentare şi să decidă uneori soarta 
guvernului. - 25. 

25 In 1844, fiind ministru de interne al Marii Britanii, James Graham, 
pentru a face pe plac guvernului austriac, a dat ordin departamentului 
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poştelor din Anglia să prezinte poliţiei, spre perlustrare, scrisorile 
emigranţilor revoluţionari italieni, inclusiv scrisorile lui Mazzini, car> 
din 1837 se afla la Londra ca emigrant, - 26. 

26 In cuvintarea sa ţinută în cadrul şedinţei din 31 mai 1853 a Camerei 
comunelor, Russell a declarat că parlamentul englez nu trebuie să 
sancţioneze sprijinul de stat acordat bisericii catolice din Irlanda, 
întrucît clerul catolic nu este destul de devotat coroanei şi constitu
ţiei engleze. - 27. 

27 Compania Mărilor sudului - a fost fondată în Anglia prin 1712, sub 
pretextul de a înlesni comerţul cu America de Sud şi cu insulele din 
Oceanul Pacific ; adevăratul ei scop erau însă speculaţiile cu titlurile 
de stat. Compania a obţinut din partea guvernului o serie de privilegii 
şi drepturi de monopol, printre care şi pe acela de a emite hîrtii de 
valoare în numele statului, şi a desfăşurat o vastă activitate specula
tivă, care s-a soldat în 1720 cu falimentul ei. Ca urmare a falimentului, 
datoriile publice au crescut simţitor ; în 1853 Gladstone a încercat să 
lichideze o parte din ele prin cumpărarea acţiunilor devalorizate ale 
acestei companii. - 28. 

28 Este vorba de bill-urile cu privire la landlorzii şi arendaşii din Irlanda, 
prezentate în p arlamentul englez în noiembrie 1852. Ele stipulau o 
oarecare uşurare a condiţiilor de arendare a pămîntului în Irlanda. 
In 1 853 aceste bill-uri au fost trecute prin Camera comunelor, unde au 
primit aprobarea ipocrită a guvernului de coaliţie, care spera că depu
taţii irlandezi vor sprijini politica sa, dar au întimpinat împotrivire în 
Camera lorzilor. In anii următori, ele au trecut dintr-o Cameră în cea
laltă şi au suferit diferite modificări ; în iulie 1855 examinarea lor a 
fost din nou aminată sine die. Marx a analizat aceste bill-uri şi a 
făcut o serie de aprecieri asupra lor în diferite articole (vezi volumul 
de faţă, pag. 385-386 şi 51--519) . - 29. 

29 Blll-ul cu privire la deportări (Transportation Bill), care desfiinţa, cu 
unele excepţii, pedeapsa cu deportarea la muncă silnică în colonii 
pentru anumite delicte, a fost adoptat la 12 august 1853. După termi
narea detenţiunii preventive, condamnaţii primeau bilete de voie, pe 
baza cărora aveau dreptul să trăiască în Anglia sub supravegherea 
poliţiei şi erau folosiţi ca forţă de muncă ieftină la muncile publice. 
Marx a făcut o serie de aprecieri asupra acestui bill în articolul „Pro
blema războiului. - Populaţia Angliei şi date cu privire la comerţ. -
Activitatea parlamentară• (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 9, 
Editura politică, 1959, pag. 262) . - 29. 

30 Este vorba de consfătuirea ambasadorilor Angliei, Franţei, Prusiei şi 
a reprezentantului Austriei, convocată din iniţiativa guvernului austriac 
la 24 iulie 1853 la Viena, pentru a se ajunge la o mediaţie între Rusia 
şi Turcia, în urma ascuţirii relaţiilor ruso-turce. Consfătuirea a elabo
rat o notă conciliantă (aşa-numita notă de la Viena) , care stipula obli
gaţia sultanului de a respecta tratatele de la Kuciuk-Kainargi (1774) 
şi de la Adrianopol (1829), şi de a garanta drepturile şi privilegiile 
bisericii pravoslavnice din Imperiul otoman. Conform hotărîrii consfă
tuirii, nota trebuia trimisă întîi ţarului, iar apoi, în caz că acesta o 
accepta, sultanului. Nicolaie I a fost de acord cu conţinutul notei, 
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păstrîndu-şi totodată dreptul de a o interpreta fn felul său, dar sultanul 
a condiţionat .probarea notei de introducerea unei serii de modificări 
şi clauze, pe care guvenul ţarist le-a considerat inacceptabile. 

ln nota semnată de ambasadorii Angliei, Franţei, Austriei şi Pru
siei la Constantinopol la 12 decembrie 1 853 şi inmînată Turciei la 
1 5  decembrie 1853, cele patru puteri au propus guvernului turc ca ele 
să medieze restabilirea păcii între Rusia şi Turcia, propunînd ca bază 
pentru tratative următoarele puncte : evacuarea trupelor ruseşti din 
Principatele dunărene, reînnoirea vechilor tratate dintre Rusia şi 
Turcia, garantarea prin firmane speciale a drepturilor creştinilor din 
Turcia, schimbarea sistemului administrativ al Imperiului otoman. - 9. 

�J Este vorba de corespondenţa secretă dintre ambasadorul englez la 
Petersburg, lordul Seymour şi ministrul de externe al Angliei, lordul 
John Russell, iar mai tîrziu Clarendon ; ea se referă la tratativele 
duse la începutul anului 1853 de Seymour cu Nicolaie I în problema 
turcă. ln legătură cu discursul provocator ţinut de John Russell în 
Camera comunelor Ia 17 februarie 1854 şi îndreptat împotriva Ru
siei, „Jounal de Saint-Petersbourg• (organul de presă al ministerului 
de externe al Rusiei, editat în limba franceză) a publicat la 2 mar
tie (18 februarie) 1854 un articol de fond care făcea aluzie la exis� 
tenţa unei înţelegeri în problema turcă intre guvernul ţarist şi 
guvernul Angliei, referindu-se, în sprijinul celor afirmate, la corespon• 
denţa lui Seymour. Guvenul englez a fost nevoit să publice această 
corespondenţă, Marx a făcut o analiză amănunţită a acestor docu
mente şi a poziţiei echivoce pe care s-a situat guvernul englez în 
cursul tratativelor cu Nicolaie I, în articolele : „Documentele în le
gătură cu împărţirea Turciei• şi „Corespondenţa diplomatică secretă" 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 1 0, Editura politică, 1 961 ,  
pag. 148-159 şi  160-176) . - 30. 

3l Potrivit legislaţiei existente în Anglia din 1662, în cazul cînd pauperii 
îşi schimbau domiciliul şi cereau sprijinul epitropiei săracilor dintr-o 
parohie oarecare, printr-o hotărîre a tribunalului, ei puteau fi trimişi 
la urmă. La 10 februarie 1854 în Camera comunelor a fost prezentat 
un bill (Settlement and Removal Bill) care prevedea interzicerea în 
Anglia şi Wales a trimiterii la urmă a săracilor. Bill-ul n-a fost 
adoptat de parlament. - 31.  

83 Potrivit unei legi în vigoare în Anglia de la începutul secolului al 
XVIII-iea, deputaţii fiecărui parlament nou ales trebuiau să depună 
„jurămîntul de contestare· (să jure că contestă urmaşilor lui Iacob 
al Ii-lea dreptul la tron) ; textul jurămîntului renega catolicismul. 
Deputaţii care nu depuneau acest jurămînt erau lipsiţi de dreptul de a participa activ la lucrările parlamentului. Problema schmbării 
textului jurămîntului a fost, în repetate rinduri, ridicată în parla
ment, dar numai prin actul din 1866 cuvintele referitoare la fideli
tatea faţă de adevărata credinţă au fost scoase. - 3 1 ,  

J4 Marx face aici o aluzie ironică l a  faptul c ă  Sidney Herbert a con· 
fundat unele fapte istorice, atribuind Directoratului, instituit în 1795, 
acţiuni petrecute în 1793, La 2 aprilie 1793, în perioada războiului 
dus de Franţa revoluţionară împotriva coaliţiei puterilor europene, Ja Marele Cartier General al armatei de nord, fn fruntea căruia se 
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afla generalul Dumouriez, au fost trimişi comisari ai Convenţiei în· 
soţiţi de ministrul de război Beurnonville, pentru a-i transmite lui 
Dumouriez ordinul să se prezinte în faţa Convenţiei în vederea unui 
interogator, fiind învinuit de a fi trădat revoluţia. Dumouriez a re
fuzat să se supună Convenţiei, i-a arestat pe comisari şi pe ministrul 
de război şi i-a predat austriecilor. Scurt timp după aceea Dumouriez 
a trecut pe faţă de partea Austriei. - 33. 

35 Marx se referă, fără îndoială, la opera satirică a lui Byron „Englisb 
bards and Scotch reviewers•. - 34. 

36 Prin minorităţi, Marx înţelege diferite mici fracţiuni şi grupuri din 
parlamentul englez, care, deşi puţin numeroase, au jucat în perioada 
guvernului de coaliţie al lui Aberdeen un rol important, influenţînd 
desfăşurarea luptei din sinul parlamentului datorită faptului că în 
parlament lipsea o majoritate fermă. Marx a caracterizat fracţiunile 
şi grupurile parlamentare în articolul „Partide şi clici• (vezi volumul 
de faţă, pag. 48-50) . - 37. 

37 Este vorba de poziţia adoptată de Palmerston în conflictul anglo· 
grec în legătură cu afacerea Pacifico. Acesta era un negustor de origine 
portugheză, dar de cetăţenie engleză. Casa lui Pacifico din Atena 
a fost incendiată în 1847, fapt care i-a servit mai tirziu drept pretext 
lui Palmerston, pe atunci ministru de externe, pentru a trimite floo 
engleză în apele greceşti şi a da un ultimatum guvernului grec. 
Intr-un discurs agresiv în legătură cu acest conflict, ţinut în Camera 
comunelor la 25 iunie 1850, Palmerston şi-a justificat acţiunile prin 
necesitatea de a se menţine prestigiul cetăţenilor englezi, compa
rîndu-i cu cetăţenii Romei antice. - 42. 

38 „The Moning Post• - cotidian enqlez conservator, a apărut la 
Londra din 1772 pînă în 1937. Pe la mijlocul secolului al XIX-iea 
a fost organul elementelor de dreapta din partidul whig, care se 
grupaseră în jurul lui Palmerston. - 43. 

39 „The Daily New" - ziar burghez englez de orientare Uberală ; sub 
această denumire a apărut la Londra din 1846 pînă în 1930. - 43. 

40 „The Herald• - denumirea prescurtată a cotidianului englez de orien
tare conservatoare „The Morning Herald• ; a apărut la Londra între 
1 780 şi 1869. - 43. 

41 Mayfairlenll sau radicaill din Mayfair - aşa era supranumit grupul 
pseudoradicalilor (Molesworth, B. Osborne şi alţii) ; în realitate însă 
el reprezenta acea parte a aristocraţiei engleze care cocheta cu 
cercurile democratice. Cuvîntul „Mayfair• provine de la denumirea 
unuia dintre cele mai elegante cartiere ale Londrei, cartierul Mayfair, 
care e locuit de aristocraţi. - 44. 

42 A. Quetelet. „Sur l'homme et le developpement de ses facultes, ou 
Essai de physique sociale•, vol. I-II,  Paris, 1835. Max a folosit tra· 
ducerea engleză a acestei cărţi, apărută la Edinburg în 1842. - 48. 
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43 Şcoala manchesteriană - curent economic care exprima interesele 
burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, mili
tau pentru libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în viaţa 
economică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor era la Manches
ter, unde în fruntea acestei mişcări se- aflau doi fabricanţi de textile, 
Cobden şi Bright, care în 1838 au organizat Liga împotriva legilor 
cerealelor. ln deceniile al 5-lea şi al 6-lea, liber-schimbiştii au format 
o grupare politică aparte, care a intrat mai tîrziu în partidul liberal 
din Anglia. - 49. 

44 Vezi adnotarea 3 1 .  - 53. 
45 Engels se referă la articolul său „Bătălia de la Alma•, în care a 

analizat una dintre cele mai mari bătălii dintre armatele ruse şi arma
tele aliaţilor care s-a dat în timpul războiului Crimeii la 20 (8) sep
tembrie 1854 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 10, Editura poli
tică, 1961 ,  pag. 557-563) . - 55. 

46 Este vorba de asedierea de către trupele engleze de sub comanda lui 
Wellington, în 1811 ,  a fortăreţei Badajoz (Spania) , ocupată de arma
tele franceze în timpul războiului din Peninsula iberică ( 1 808-1814). 
Wellington a ridicat de două ori asediul pentru a se lupta cu armata 
franceză, care venea în sprijinul celor asediaţi. - 58. 

47 Engels se referă, probabil, la articolul său „Asediul Sevastopolului• 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 10, Editura politică, 1961,  
pag. 569-574) . - 58. 

48 După lovitura de stat a lui Bonaparte de la 2 decembrie 1851 în 
Franţa, Palmerston, care în acea perioadă era ministru de externe 
al Angliei, a aprobat într-o discuţie avută cu ambasadorul Franţei 
la Londra acţiunile uzurpatoare ale lui Ludovic Bonaparte. Palmerslon 
şi-a dat asentimentul fără a se fi consultat în prealabil cu ceilalţi 
membri ai cabinetului whig, fapt care a dus la demisia sa în decem
brie 1851 ,  deşi în principiu guvernul englez împărtăşea punctul de 
vedere al lui Palmerston, şi a fost primul guvern din Europa care 
a recunoscut regimul bonapartist din Franţa, - 61.  

49 Este vorba de articolul „Cu privire la critica asediului Sevastopolului• 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 10, Editura politică, 1961,  
pag. 661-663). - 63. 

50 Shakespeare „Henric al IV-lea•, partea I, actul II, scena a IV-a. - 64. 
51 Seria de articole „Lordul Palmerston• a fost scrisă de Marx pentru 

„Neue Oder-Zeitung• cu prilejul formării guvernului Palmerston la 
6 februarie 1855 ; ele reprezintă în esenţă un rezumat al cunoscutului 
pamflet „Lordul Palmerston·, scris de Marx în toamna anului 1853 
pentru „New York Daily Tribune• şi publicat în întregime de organul 
de presă cartist „The People's Paper· (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. 9, Editura politică, 1959, pag. 365-435) . - 66. 

52 Cu prilejul examinării în parlamentul englez în iunie 1850 a con
flictului anglo-grec în legătură cu aşa-zisa afacere Pacifico (vezi 
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adnotarea 37) , politica externă a guvernului, în care Palmersto. 
ocupa postul de ministru de externe, a fost aprobată de Camera 
comunelor i Camera lorzilor, dimpotrivă, s-a pronunţat cu o majo
ritate de 37 de voturi împotriva poziţiei pe care s-a situat guvernul 
în problema pusă în discuţie. De asemenea, Franţa şi Rusia au lăsat 
să se înţeleagă, prin ambasadorii lor la Londra, că sînt nemulţumit
de poziţia guvernului englez : ambasadorul Franţei a părăsit Londra 
în mod demonstrativ, iar ambasadorul Rusiei nu a luat parte la dineul 
oferit de Palmerston. - 67. 

53 Legile cerealelor, prin care se urmărea îngrădirea sau interzicerea 
importului de cereale din străinătate, au fost introduse în Anglia, în 
1 815, în interesul marilor proprietari funciari - landlorzii. Burghezia 
industrială, care lupta împotriva legilor cerealelor sub lozinca liber
tăţii comerţului, a obţinut abrogarea lor în 1 846. - 68. 

64 Blocada rîului Escaut şi a coastelor olandeze, instituită de flota 
anglo-franceză în 1832, a avut drept scop să silească Olanda să pună 
capăt acţiunilor militare reluate de aceasta în 1 831  împotriva Bel
giei, care se separase de ea în 1830. Acţiunile militare au încetat în 
1 833. In acelaşi timp, în urma unei înţelegeri între cele 5 puteri 
(Anglia, Franţa, Rusia, Prusia şi Austria) , atît Olanda cit şi Belgia 
au fost silite să accepte condiţiile de compromis ale tratatului de 
pace (1833) elaborate de aceste puteri. 

Blocada gurilor rîurilor Tajo şi Duero a fost instituită de Anglia 
în timpul războiului civil din Portugalia (1828-1834), dus între abso
lutişti (partidul feudal-clerical) , conduşi de pretendentul la tronul 
Portugaliei, don Miguel, şi constituţionalişti (partidul burghezo-libe
ral). Ca să-şi întărească influenţa în Peninsula iberică şi să submineze 
în această regiune poziţiile Austriei, care-i sprijinea pe absolutişti, 
guvernul englez şi-a trimis în apele portugheze flota, care a blocat 
gurile rîurilor Tajo şi Duero, contribuind astfel la victoria constitu
ţionaliştilor. 

Blocada Buenos-Aires-ului şi a întregii coaste argentiniene, insti
tuită de flota anglo-franceză, a fost începută în 1 845 cu scopul de a 
determina guvernul argentinian să dea acces vaselor străine pe flu
viul Parana şi pe alte fluvii. Anglia şi Franţa şi-au atins acest scop 
tn 1852, silind Argentina să semneze un tratat în acest sens. - 69. 

55 Potrivit tratatului încheiat în 1816 între guvenul Angliei şi guvernul 
Regatului celor două Sicilii (Regatul Neapolului) , acesta din urmă 
se obliga să nu acorde celorlalte ţări privilegii comerciale care să 
lezeze interesele Angliei. In 1 838 regele Neapolului a acordat însă 
unei companii franceze dreptul de monopol asupra extragerii sulfului 
în Sicilia, fapt care a stîrnit protestele vehemente ale Angliei. Pentru 
a-l sili pe regele Neapolului să-şi revoce hotărîrea, în 1840 guvernul 
Anglie: a dat ordin flotei sale din Marea Mediterană să ponească 
acţiuni militare. Neapolul a fost silit să satisfacă pretenţiile Angliei, 
reziliind contractul cu Compania franceză. 

Despre expediţia în legătură cu afacerea Pacillco vezi adno
tarea 37. 
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Vorbind de expedi/ia din golful Persic Marx face aluzie la acţiu
nile flotei engleze în timpul conflictului anglo-iranian din 1838-1841 ,  
care a izbucnit î n  urma asedierii d e  către armatele iraniene a fortă
reţei afgane Herat, un foarte important nod de căi comerciale. Cam
pania întreprinsă de şahul Iranului, Muhamed, împotriva fortăreţei 
Herat în 1831 a fost o urmare a ascuţirii în această regiune nu numai 
a antagonismelor iraniano-afgane, dar şi a celor anglo-ruse. Căutînd 
să întărească influenţa Angliei în Afganistan, să slăbească influenţa 
tot mai mare a Rusiei în Iran şi totodată să impună Iranului un 
tratat comercial dezavantaj os, guvernul englez a declarat că acţiu
nile şahului sînt ostile Angliei şi a cerut ridicarea asediului fortă
reţei Herat. In urma refuzului şahului de a satisface această pre
tenţie, guvernul englez a rupt relaţiile diplomatice cu Iranul şi, ame
ninţînd cu războiul, a trimis în 1838 o escadră în golful Persic. Şahul 
Iranului a fost nevoit să ridice asediul şi să consimtă apoi la înche
ierea unui tratat comercial dezavantaj os cu Anglia. - 69. 

�6 Este vorba de amestecul Angliei în aşa-numitul război carlist din 
Spania (1833-1840) , care s-a dat între forţele reacţionare feudale
catolice, conduse de pretendentul la tron, don Carlos, şi forţele ta
berei burgheze-liberale, care sprijineau guvernul regentei Maria 
Cristina. Pretextînd că ajută guvernul spaniol, Anglia şi-a trimis în 
Spania flota precum şi o legiune britanică de voluntari care a luat 
parte la acţiunile militare din 1835-1831. Adevăratul scop al ames
tecului Angliei în treburile Spaniei era tendinţa de a-şi întări in
fluenţa în Peninsula iberică. 

Războiul împotriva Chinel pentru importul de opium (aşa-numit 
primul război „al opiumului• din 1839-1842) - război de cotropire 
dus de Anglia împotriva Chinei, care a însemnat începutul transfor
Dării Chinei într-o ţară semicolonială. Drept pretext pentru acest 
război a servit faptul că autorităţile chineze au distrus la Kanton 
rezervele de opium care aparţineau negustorilor străini. China a fost 
înfrîntă în acest război. Profitînd de înfrîngerea înapoiatei Chine 
feudale, colonialiştii englezi i-au impus tîlhărescul tratat de la Nan
kin (29 august 1 842) , prin care se prevedea ca 5 porturi chineze să 
fie deschise comerţului englez (Kanton, Amoy, Fucij ou, Ninbo, Şan
hai) , insula Honkong să treacă în „veşnica stăpînire• a Angliei şi 
China să plătească o contribuţie uriaşă. Potrivit protocolului adiţional 
din 1843, China mai trebuia să acorde străinilor dreptul de exterito
rialitate. - 69. 

57 In 1838, Anglia, care nu putuse transforma Afganistanul într-o 
unealtă a politicii sale, văzînd refuzul emirului afgan Dost-Muhammed 
de a încheia o alianţă cu Anglia împotriva Iranului şi Rusiei, a ho
tărît să-l răstoarne pe acesta printr-o intervenţie armată şi să aşeze 
pe tron pe protej atul ei, şahul Sudju. Trupele engleze au invadat 
Afganistanul, au cotropit şi au pustiit aproape întreaga ţară şi l-au 
făcut prizonier pe Dost-Muhammed 1 dominaţia englezilor n-a fost 
însă de lungă durată. In urma răscoalei populare din noiembrie 1841,  
trupele engleze au fost zdrobite şi nimicite. In 1 842 englezii au mai 
făcut o încercare de a cuceri Afganistanul, soldată şi ea cu un eşec 
total. 
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Bombardarea fortăreţei siriene Saint Jean d'Acre de către lota 
anglo-austriacă a avut loc în timpul ră;boiului turco-egiptean in 
1839-1841 .  Anglia intervenise în conflict, temîndu-se de acţiunile 
separate ale Rusiei de sprijinire a sultanului Turciei şi căutînd tot
odată să izoleze Franţa, care, în lupta pentru sfera de influenţă în 
Orientul apropiat, miza pe cîrmuitorul Egiptului, Mahomed-Ali, 
cuceritorul Siriei. Guvernul Angliei a obţinut ca cele patru puteri 
(Anglia, Rusia, Austria şi Prusia) să semneze la 15 iulie 1840 Con
venţia de la Londra, care prevedea un ajutor militar acordat sulta
nului. Pe baza acestei convenţii i s-a dat lui Mahomed-Ali un ulti
matum prin care i se cerea să se supună sultanului şi să-i înapoieze 
imediat toate posesiunile, în afară de Egipt şi de partea de sud a 
Siriei. ln urma refuzului lui Mahomed-Ali, vase militare engleze şi 
austriece au bombardat în toamna anului 1 840 Beyrutul, Saint Jean 
d'Acre şi alte fortăreţe de pe coasta siriană. Mahomed-Ali a fst 
nevoit să cedeze şi să accepte ultimatumul celor patru puteri. - 69. 

58 1n legătură cu tratatul de la Adrianopol vezi adnotarea 19. 
Convenţia de la Balia-Liman - acord intervenit între Rusia şi 

Turcia la 1 mai (19 aprilie) 1849 în legătură cu staţionarea trupelor 
lor în Moldova şi Valahia, unde fuseseră trimise cu scopul de a înă
buşi mişcarea revoluţionară. Potrivit convenţiei, regimul de ocupaţie 
urma să fie menţinut pînă la înlăturarea deplină a pericolu1ui revo
luţionar (trupele străine au fost evacuate din Principate abia în 
1851) ; totodată se introducea vremelnic principiul numirii domnito
rilor de către sultan, cu consimţămîntul ţ arului, şi se prevedea o 
serie de măsuri din partea Rusiei şi a Turciei, inclusiv o nouă ocu
paţie militară în cazul izbucnirii unei noi revoluţii. - 70. 

59 La 8 mai 1852 reprezentanţii Rusiei, Austriei, Angliei, Franţei, Prusiei, 
Suediei, împreună cu reprezentanţii Danemarcii au semnat protocolul 
de la Londra cu privire la integritatea monarhiei daneze. La baza 
tratatului a stat protocolul adoptat la 4 iulie 1850 de partîcipanţii 
mai sus-amintiţi la Conferinţa de la Londra (cu excepţia Prusiei) , 
protocol care stabilea principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei 
daneze, inclusiv ducatele Schleswig şi Holstein. In protocolul de la 
Londra, ţarul Rusiei este menţionat ca unul din pretendenţii legali 
la tronul Danemarcii (în calitate de escendent al ducelui de Holstein
Gottorp, Karl-Peter-Ulrich, care a domnit în Rusia sub numele de 
Petru al III-lea) . Acesta din urmă renunţase însă la drepturile sale 
în favoarea ducelui Cristian Gliicksburg, declarat urmaşul regelui 
Frederic al VII-lea. Acest fapt a creat un precedent pentru preten
ţiile ţarului Rusiei la tronul Danemarcii în cazul stingerii dinastiei 
Gliicksburg. - 70. 

60 Este vorba de convenţia semnată la 19 (7) mai 1815 la Londra de 
reprezentanţii Rusiei, Angliei şi Ţărilor de Jos în legătură cu despă
gubirile cuvenite Rusiei pentru cheltuielile de război legate de izgo
nirea trupelor napoleoniene din provinciile olandeze şi belgiene. Po
trivit acestei convenţii, guvenele Angliei şi Ţărilor de Jos se obligau 
să plătească drept compensaţie o parte din împrumutul contractat de 
Rusia la bancherii olandezi Gope & Co. şi dobînzile la această dato
rie neamortizate pînă la 1 ianuarie 1816. Un articol special al con
venţiei prevedea că plata datoriei încetează in caz că provinciile 
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belgiene se vor desprinde de Ţările de Jos. După revoluţia din 1 830 
şi formarea statului belgian independent, guvernul Ţărilor de Jos a 
suspendat plăţile. Cu toate acestea, la 1 6  (4) noiembrie 1831 ,  Pal
merston a semnat în numele guvernului englez o nouă convenţie cu 
Rusia, care confirma vechile obligaţii financiare ale Angliei. - 10. 

61 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, în localitatea Unkiar-Skelessi, din zona Bosforului, a 
trupelor ruseşti trimise cu scopul de a da ajutor sultanului Turciei, 
a cărei capitală era ameninţată de armata lui Ibrahim-paşa, fiul .cir
muitorului Egiptului, Mahomed-Ali, care se răzvrătise împotr iva 
sultanului. In mai 1 833, în urma mediaţiei Angliei şi Franţei, Poarta 
a încheiat pace cu Mahomed-Ali, cedîndu-i Siria şi Palestina. Cu 
toate că pericolul care-l ameninţase pe sultan fusese înlăturat, diplo
maţia ţaristă a ştiut să profite de situaţia încordată şi de prezenţa 
trupelor ruseşti în Turcia pentru a determina Poarta să încheie o 
alianţă defensivă cu Rusia, obţinînd totodată ca în tratatul de la 
Unkiar-Skelessi, care a dat acestei alianţe o formă juridică, să fie 
inclusă o clauză secretă prin care, la cererea Rusiei, Turcia se obliga 
să nu permită trecerea prin strîmtori a vaselor militare străine, cu 
excepţia celor ruseşti. Un alt articol confirma tratatul de la Adriano
pol şi celelalte acorduri ruso-turce. Termenul de valabilitate a trata
tului a fost fixat pentru 8 ani. - 70. 

62 Prin tratatul de la Adrianopol, din 1 829, Rusiei ii reveneau insulele 
din Delta Dunării, garantîndu-se totodată libertatea navigaţiei pe 
Dunăre pentru vasele comerciale ale tuturor ţărilor. Totuşi, în 1 836, 
pe baza unui ucaz al senatului cîrmuitor dat la 2 martie (19 februa
rie), la braţul Sulina a fost instituit un post de carantină rus, care 
de fapt a avut rolul unei vămi care controla traficul vaselor în 
această parte a fluviului. Cînd în aprilie 1836 această problemă a 
fost dezbătută în parlamentul englez, Palmerston a declarat că ac
ţiunile Rusiei nu au adus prejudicii comerţului anglo-turc şi de aceea 
el consideră că nu există temeiuri pentru un amestec diplomatic al 
Angliei. - 71.  

63 „PortfoJio• - denumire prescurtată a culegerii de documente şi ma
teriale diplomatice publicate de D. Urquhart la Londra. Seria 11The 
Portfolio ; or a Collection of State Papers• („Portofoliul, sau Colecţia 
de documente oficiale") a apărut în anii 1 835-1 837, iar o altă serie 
a apărut în anii 1843-1845 sub denumirea 11The Portfolio. Diplomatic 
Review• („Portofoliul. Cronică diplomatică") . - 71. 

6i „The Manchester Guardian• - ziar burghez din Anglia, organ al 
adepţilor liber-schimbismului (free-traders) , ulterior organ al partidu
lui liberal ; fondat la Manchester în 1 821.  - 75. 

65 Este vorba de broşura lui McNeill : 11Progress and present position 
of Russia in the East•, Londra, 1 836, publicată fără numele autoru
lui. - 78. 
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66 „The Moning ChronicJe• - cotidian burghez englez, care a apărut 
la Londra din 1770 pînă in 1 862 ; organ al whigilor ; la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului trecut, organ al peeliştilor, apoi al 
conservatorilor. - 81. 

67 „The Economist• - revistă săptămînală engleză pentru probleme 
economice şi politice, fondată la Londra în 1 843 ; organ al marii bur-
ghezii industriale. - 82. 

' 

68 Articolul „Războiul care ameninţă Europa• a fost scris de Engels 
pentru „New York Daily Tribune•. Marx a reprodus acest articol cu 
mici prescurtări şi schimbări în corespondenţele pentru „Neue Oder
Zeitung• : „Chestiuni parlamentare şi militare• (vezi volumul de faţă, 
pag. 92-94) şi „Starea armatelor• („Zustand der Ameen").  Articolul 
„Starea armatelor·, publicat în „Neue Oder-Zeitung• din 24 februarie 
1855, n-a fost inclus în ediţia de faţă, întrucît conţinutul lui a fost 
complet epuizat într-un articol din „Tribune•. - 84. 

69 Blue Books (Cărţile albastre) - denumire generică dată publicaţiilor 
care cuprind materiale ale parlamentului englez şi documente diplo
matice ale ministerului de externe. Cărţile albastre, numite astfel 
din pricina coperţilor lor albastre, au început să fie editate în Anglia 
din secolul al XVll-lea. Ele reprezintă principalul izvor oficial al 
istoriei economice şi diplomatice a acestei ţări. - 92. 

70 Este vorba de cartea : W .F.P. Napier. „History of the War n the 
Peninsula and in the South of France from the year 1 807 to the 
year 1814•, voi, I-VI, Londra, 1828-1840. - 94. 

7 1 Este vorba de dezbaterile care au avut loc in parlamentul englez în 
1 845 în j urul măririi subsidiilor acordate Colegiului catolic din 
Maynooth (Irlanda) , înfiinţat în 1795. Mărirea subsidiilor colegiului 
avea drept scop atragerea clerului catolic irlandez de partea claselor 
dominante din Anglia, slăbindu-se astfel mişcarea de eliberare na
ţională din Irlanda. - 97. 

72 Este vorba de reforma electorală, al cărei bill a fost adoptat de a
mera comunelor din Anglia în 1831 şi confirmat definitiv de Camera 
lorzilor în iunie 1 832. Reforma era îndreptată împotriva monopolului 
politic al aristocraţiei funciare şi financiare şi dădea reprezentanţilor 
burgheziei industriale acces in parlament. Proletariatul şi mica bur
ghezie, care au constituit principala forţă în lupta pentru reformă, au 
fost înşelaţi de burghezia liberală şi n-au primit drept de vot. - 98. 

73 Carta poporului, care conţinea revendicările cartiştilor, a fost publi
cată la 8 mai 1 838 sub formă de proiect de lege ce trebuia să fie 
prezentat în parlament. Ea cuprindea şase puncte : votul universal 
(pentru bărbaţii care au atins vîrsta de 21 de ani) alegeri anuale în 
parlament, vot secret, egalizarea circumscripţiilor electorale, anula
rea censului de avere la cei care candidează pentru locuri de depu
taţi în parlament, remunerarea deputaţilor. Marx arată importanţa 
Cartei poporului şi în alte articole din volmul de faţă (vezi pag. 
150-151 , 259, 288-289) . - 98. 
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74 Carta mică - aşa a fost intitulat proiectul de lege cu privire lL 
reforma electorală, prezentat in repetate rînduri în parlamentul 
englez, în perioada 1848-1851 ,  de către liderul radicalilor burghezi 
Hume, în opoziţie cu Carta poporului elaborată de cartişti. Proiectul 
de lege al lui Hume prevedea dreptul de vot pentru toţi cei care 
posedă o casă sau cel puţin o parte dintr-o casă (Household Suffrage), 
alegeri parlamentare la fiecare trei ani şi votul secret. El a devenit 
programul Asociaţiei naţionale pentru reforma parlamentară şi finLn
ciară. 

Asociaţia naţională pentru reforma parlamentară şi financiară a 
fost înfiinţată de radicalii burghezi în 1849, în scopul agitaţiei pen
tru Carta mică a lui Hume şi pentru efectuarea unei reforme fiscale. 
Opunînd programul lor revendicărilor cartiştilor, radicalii burghezi 
socoteau că, dată fiind slăbirea activităţii politice a clasei muncitoare 
după insuccesul suferit de demonstraţia cartiştilor din 10 aprilie 1 848, 
vor putea scinda mişcarea cartistă şi supune masele muncitoare in
fluenţei lor. Agitaţia desfăşurată de radicalii burghezi şi susţinută 
de Cobden, Bright şi de elementele cartiste reformiste, în frunte cu 
O'Connor, n-a avut succes. Şi în deceniul al 6-lea majoritatea cartiş
tilor au rămas fideli Cartei poporului. In 1855 Asociaţia naţionali 
pentru reforma parlamentară şi financiară s-a dizolvat. - 98. 

75 Impăratul roman Caligula l-a numit consul pe calul său favorit. - 100. 
76 Europenii denumeau Mari Mogoli pe cîmuitorii imperiului întemeiat 

în 1526 în India de nord şi care în secolul al XVIII-iea a intrat în 
declin (aceştia erau socotiţi urmaşi ai lui Ginghis-han, de aic: şi 
numele de 11mogoW) . - 100. 

77 Aluzie la numirea lui Russell, din iniţiativa lui Palmerston, ca re
prezentant al Angliei la Conferinţa de la Viena, care trebuia să se 
deschidă în martie 1855 (in legătură cu aceasta, vezi adnotarea 
108). - 101. 

78 Emanciparea catolicilor - abolirea în 1829 de către parlamentul 
englez a îngrădirilor drepturilor politice ale catolicilor. Catolicii, a 
căror majoritate o fomau irlandezii, au obţinut dreptul de a fi alşi 
in parlament şi de a ocupa unele funcţii guvernamentale ; totodată 
censul electoral de avere a fost mărit de cinci ori. Prin această ma
nevră, clasele conducătoare din Anglia urmăreau să atragă de partea 
lor virfurile burgheziei irlandeze şi pe proprietarii funciari catolici, 
scindînd în felul acesta mişcarea naţională irlandeză. - 102. 

79 Legea cu privire la săraci, adoptată în 1834 de parlamentul englez, 
dmitea o singură formă de ajutorare a săracilor - cazarea lor în 
case de muncă, cu regim de muncă obligatorie ca in închisori, de
numite de popor „bastilii pentru săraci•. Legea urmărea să-i silească 
pe săraci să accepte condiţiile grele de muncă din fabrici, sporind 
astfel numărul braţelor de muncă i�ftine pentru burghezia indus
trială. - 105. 

0 Este vorba de una dintre cele mai mari greve ale muncitorilor en
glezi din deceniul al 6-lea al secolului trecut. In august 1 853 au 
.intat în grevă ţesătorii şi filatorii de la fabricile de textile din 
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Preston şi din împrej urimi, cerind ridicarea salariilor cu 100/o ; ei au 
fost susţinuţi de muncitorii din alte ramuri de producţie. Drept 
răspuns, Asociaţia patronilor a declarat lock-out în septembrie 1853. 
Din cei 30 OOO de muncitori din Preston au fost în grevă aproximativ 
25 OOO. Datorită aj utorului acordat de muncitorii din alte oraşe, 
muncitorii din Preston au rezistat peste 36 de săptămîni. Cartiştii au 
participat activ la organizarea campaniei de strîngere de fonduri pen
tru grevişti. Deşi lock-outul a încetat în februarie 1854, greva a 
continuat. Pentru a sparge greva, Asociaţia patronilor a început să 
a ducă la Preston muncitori din Irlanda şi din casele de muncă din 
Anglia. In martie 1854, conducătorii grevei au fost arestaţi. Pe mă
sură ce fondurile băneşti se epuizau, muncitorii au fost siliţi să se 
întoarcă la lucru. Greva a luat sfirşit în mai. Amănunte în legătură 
cu greva din Preston - vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 9, Edi
tura politică, 1959, şi voi. 10, Editura politică, 1961 . - 106. 

8 1  Intr-o serie de cazuri, redacţia ziarului „New York Daily Tribune• 
i schimbat începutul articolelor lui Marx şi Engels, căutind să le 
dea aparenţa unor articole s.rise în S.U.A. Redacţia ziarului a operat 
intervenţii de felul acesta şi în primele rînduri ale articolului de 
faţă. - 1 10. 

82 Actul cu privire la răzvrătire (Mutiny Act) - lege adoptată de par
lament în 1 689 şi prelungită în fiecare an (cu completări) pînă în 
1881 ,  prin care se acorda anual coroanei dreptul de a ţine un anumit 
contingent de trupe şi de a introduce în aceste unităţi regulamente 
şi rînduieli militare. - 1 14. 

83 Simonie - sistem de vînzare şi cumpărare a funcţiilor bisericeşti, 
practicat în evul mediu, împotriva căruia s-au ridicat încă din se
colul al XII-lea adepţii unei reforme a bisericii. - 1 15. 

84 In numărul din 9 martie 1855 al lui „Neue Oder-Zeitung• a fost pu
blicată o notă în care se afirma că cel ebrul medic englez Granville 
i-ar fi spus în 1853 lui Palmerston că ţarul va muri în curînd şi l-ar 
i sfătuit ca, în politica faţă de Rusia, să ţină seama de această 
prevestire a lui. - 1 19. 

85 Pythia - preoteasă prezicătoare din templul lui Apollon de Ia 
Delphi (Grecia antică). - 119. 

86 „Moniteur- - numele prescurtat al cotidianului francez „Le Moniteur 
universeJ•, editat la Paris din 1789 pînă în 1901 ; din 1799 pînă în 
1869 - organ oficial al guvernului. Articolul amintit de Marx a fost 
publicat în numărul din 17 februarie 1 855 al ziarului „Moniteur•. 
- 121. 

87 Marx se referă la broşura anonimă „De la conduite de la guerre 
d'Orient. Expedition de Crimee. Memoire adresse au gouvernement 
de S. M. l'Empereur Napoleon III par un officier generai•. Bruxelles, 
1855. Publicarea acestei broşuri, care conţinea o critică violentă la 
adresa comandamentului expediţiei din Crimeea, a stîrnit senzaţie 
şi a avut un răsunet viu în presă ; paternitatea acestei broşuri a 
fost atribuită prinţului Napoleon (Jerome Bonaparte-junior) . - 121. 
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88 Este . vorba de artico�ele antibonapartiste ale ziaristului şi dramatur
gulm en_glez A. B. _R1cha_rds, publicate în ziarul „Times• în perioada 
decembne 1851-noiembne 1 852 (sub semnătura „Un englez") , în care 
era vorba de Ludovic-Napoleon şi de lovitura de stat de la 2 de
cembrie 1 851 . - 121. 

89 Marx citează cuvîntarea rostită de Jones la mitingul din St. Martin's
Hall şi apărută în numărul din 3 martie 1 855 al lui „The People's 
Pa per•. 

„The People's Paper" - săptămînal cartist, fondat în mai 1 852 
la Londra de E. Jones, unul dintre conducătorii cartismului revolu
ţionar, prieten al lui Marx şi Engels. Din octombrie 1 852 pînă în 
decembrie 1856, Marx şi Engels au colaborat la acest săptămînal. 
In afară de o serie de articole scrise special pentru „The People's 
Paper• de Marx şi Engles, ziarul a publicat şi cele mai importante 
articole ale lor apărute în „New York Daily Tribune". In această 
perioadă, „The People's Paper• a apărat în mod consecvent intere
sele clasei muncitoare şi a propagat ideile socialismului. Trecerea 
lui Jones la radicalii burghezi a dus la încetarea colaborării lui 
Marx şi Engels la „The People's Paper• şi la ruperea temporară a 
legăturilor lor cu Jones. In iunie 1 853 ziarul a trecut în mîinile unor 
afacerişti burghezi. - 121. 

90 Este vorba de ascuţirea contradicţiilor anglo-franceze în Orientul 
apropiat în perioada războiului turco-egiptean din 1839-1841.  Faptul 
că Convenţia de la Londra din 15 iulie 1 840 (vezi adnotarea 57) cu 
privire la acordarea unui ajutor militar sultanului Turciei împotriva 
cîrmuitorului Egiptului, Mahomed-Ali, a fost încheiată fără partici
parea Franţei a dus la înrăutăţirea bruscă a relaţiilor dintre Anglia 

şi Franţa şi a creat pericolul unui război. Temîndu-se de formarea 
unei coaliţii antifranceze, Franţa a fost nevoită să renunţe de a-1 
mai susţine pe Mahomed-Ali. - 122. 

9 1 In 1 846 guvernul Guizot a reuşit să obţină încheierea căsătoriei fiu· 
lui celui mai mic al regelui Franţei, Ludovic-Filip, duce de Mont

pensier, cu infanta Spaniei Maria-Luiza-Fernanda şi să dejoace 
căsătoria proiectată de Anglia dintre prinţul Leopold de Coburg şi 
regina Spaniei, Isabella a II-a. Lupta dusă în j urul acestor proiecte 
matrimoniale de guvenele Angliei şi Franţei a provocat în 1 846-1847 
o înăsprire simţitoare a relaţiilor anglo-franceze. - 122. 

92 Tratatul de la Utrecht in 1713 - unul dintre tratatele de pace 
încheiate între Franţa şi Spania, de o parte, şi statele care au parti
cipat la coaliţia antifranceză (Anglia, Olanda, Portugalia, Prusia şi 
Habsburgii din Austria) , de altă parte, prin care se punea capăt 
războiului îndelungat pentru succesiunea la tronul Spaniei (început 
în 1 701).  Potrivit acestui tratat, tronul Spaniei era acordat preten
dentului francez, Filip de Bourbon, nepotul lui Ludovic al XIV-iea ; 
în schimb, regele Franţei trebuia să abandoneze planurile sale d e  
a uni monarhia franceză c u  cea spaniolă şi să renunţe pentru sine şi 
pentru umaşii săi din ramura franceză a Bourbonilor la dreptul 
asupra coroanei spaniole. Tratatul sancţiona trecerea unui număr de 
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colonii franceze şi spaniole din Indiile occidentale şi America de 
Nord, precum şi a Gibraltarului în posesiunea Angliei. 

lnvinuind în 1846 şi 1847 Franţa că a încălcat tratatul de la Utrecht, 
Palmerston se referea la intenţia lui Ludovic-Filip de a crea prin 
căsătoria celui mai mic fiu al său cu infanta Spaniei noi perspective 
de unire a celor două monarhii. - 122. 

93 Este vorba de acordul încheiat in 1835 de liderul aripii liberale a 
mişcării naţionale irlandeze, O'Connell, şi fracţiunea irlandeză din 
parlament cu liderii partidului whig. lntrucît tratativele au fost duse 
în casa lordului Litchfield din Londra, acest acord a primit denumi
rea de acordul Litchfield. - 129 . 

g4 Este vorba de agitaţia pentru revocarea uniunii anglo-irlandeze din 
1801 .  Uniunea impusă de guvenul englez Irlandei după înăbuşirea 
răscoalei din Irlanda din 1798 suprima ultimele rămăşiţe de auto
nomie a Irlandei şi desfiinţa parlamentul irlandez. Revendicarea 
revocării Uniunii (Repeal of Union) a devenit, începînd din deceniul 
al 3-lea al secolului al XIX-iea, lozinca cea mai populară din Irlanda. 
Cu toate acestea, liberalii burghezi aflaţi în fruntea mişcării naţio
nale (O'Connell şi alţii) considerau agitaţia în favoarea revocării 
uniunii doar ca un mijloc de a obţine de la guvenul englez mici 
concesii pentru burghezia irlandeză. lncheind în 1 835 o tranzacţie 
cu whigii englezi, O'Connell a făcut ca această agitaţie să înceteze 
cu totul. Sub inluenţa mişcării de ma5ă, liberalii irlandezi au fost 
insă nevoiţi să înfiinţeze în 1 840 Asociaţia repealerilor, pe care au 
încercat s-o orienteze pe calea unor compromisuri cu clasele guver
nante engleze. - 129. 

�5 ln 1848, în Irlanda a fost pregătită o răscoală populară pentu eli
berarea naţională a ţării şi instaurarea republicii. Principalii iniţia
tori ai răscoalei erau Mitchell, Lalor şi alţi reprezentanţi ai aripii 
revoluţionare a Confederaţiei irlandeze, înfiinţată în 1847, în urma 
sciziuni: Asociaţiei repealerilor (vezi adnotarea 94) . Din pricina 
arestării lui Mitchell şi a altor capi ai mişcării, precum şi din pri
cina tacticii conciliatoare, în fond trădătoare, a aripii liberale a 
Confederaţiei conduse de Smith O'Brien, n-a fost posibilă o acţine 
comună. ln iulie 1848 au avut loc doar răscoale disparate la oraşe şi 
acţiuni spontane ale ţărănimii în diferite regiuni, care au fost însă 
înfrînte. Guvernul englez a reprimat cu cruzime pe participanţii la 
mişcarea revoluţionară din 1848 din Irlanda, - 131. 

96 Articolul „Evenimentele din Crimeea• reprezintă o traducere a arti
colului „Bilanţul acţiunilor militare din Crimeea• (The Results in the 
Crimea•) . scris de Engels pentru „New York Daily Tribune• şi pu
blicat ca articol de fond la 2 aprilie 1 855. Traducînd articolul lui 
Engels pentru „Neue Oder-Zeitung•, Marx a mai introdus cîteva 
schimbări şi prescurtări neînsemnate. - 132, 

97 Bătălia de la Eupatoria dintre trupele ruseşti şi trupele turceşti a 
avut loc la 17 (5) februarie 1855. - 134. 

·98 Primele pasaje din articolul de faţă sînt adăugate de redacţia ziarului 
„New York Daily Tribune•, - 136. 



Adnotări 707 

99 La 21-22 mai 1809, în regiunea Aspern (pe malul stîng al Dunării, 
nu departe de Viena) , a avut loc una din cele mai mari bătălii între 
armatele lui Napoleon I şi armata austriacă, condusă de arhiducele 
Karl ; această bătălie s-a soldat cu victoria austriecilor. Pentru a-şi 
salva armatele de la pieire, Napoleon I le-a retras de pe malul stîng 
al Dunării. - 138. 

I 00 Este vorba de bătălia de la Leipzig din 1 6-19 octombrie 181 3, în 
care coaliţia statelor europene (Rusia, Prusia şi Austria) împotriva 
Franţei napoleoniene a repurtat o victorie hotărîtoare asupra armatei 
lui Napoleon I, silindu-l pe acesta să se retragă dincolo de Rin. 
- 138. 

I O I Aluzie la puciul nereuşit al lui Ludovic Bonaparte de la Stras burg n 30 octombrie 1836. - 138. 

I 02 Optsprezece brumar (9 noiembrie 1799) - lovitură de stat, care a 
încheiat procesul contrarevoluţiei burgheze in Franţa ; ca urmare a 
lbviturii de stat a fost instaurată dictatura militară a lui Napoleon 
Bonaparte. 

La 14 iunie 1800, în bătălia de la Marengo (nordul Italiei) , ar
mata lui Napoleon Bonaparte a repurtat victoria asupra armatelor 
austri€ce. Această primă mare victorie a lui Bonaparte, după lovitura 
de stat, a contribuit la consolidarea puterii sale. 

Prin cea de-a doua ediţie a lui optsprezece brumar, Marx şi 
Engels înţeleg lovitura de stat a lui Ludovic Bonaparte din 2 de
cembrie 1851. - 141.  

I 03 „The Leader" - săptămînal burghez englez de orientare liberala 
fondat în 1850 la Londra. - 145. 

I 04 Asocia/ia păcii - organizaţie burgheză pacifistă, întemeiată la 
Londra în 1816 de secta rligioasă a quakerilor. Asociaţia se bucura 
de sprijinul activ al liber-schimbiştilor, care socoteau că, în condiţii 
de pace şi cu ajutorul libertăţii comerţului, Anglia va putea să-şi 
valorifice mai bine superioritatea în domeniul industrial şi să-şi 
asigure dominaţia economică şi politică. - 146. 

I 05 Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore, care se referea nu
mai la adolescenţi şi femei, a fost adoptată de parlamentul englez Ia 
8 iunie 1847. 

In februarie 1850 tribunalul trezoreriei (una dintre instanţele 
judecătoreşti superioare din Anglia) a pronunţat un verdict de 
4Chitare a fabricanţilor acuzaţi de încălcarea legii cu privire la ziua 
de muncă de zece ore. Această hotărîre, care nu însemna de fapt 
decît abolirea legii, a stîrnit împotrivirea muncitorilor ; în legătură 
cu aceasta, la 5 august 1850 parlamentul a adoptat o nouă lege, care 
stabilea durata zilei de muncă la 10 l/2 ore pentru femei şi adoles
cenţi şi fixa totodată începutul şi sfîrşitul zilei de muncă. 

Engels a făcut o analiză amănunţită a legii din 1847 cu privire 
la ziua de muncă de zece ore în articolele „Problema zilei de muncă 
de zece ore• şi „Legea engleză cu privire la ziua de muncă de zece 
ore• (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 7, Editura politică, 1960 
pag. 244-250 şi 251-262) . - 147. 
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I 06 O dare de ;eamă asupra acestui miting, la care a luat cuvîntul 
Ernest Jones, a fost publicată în numărul din 19 martie al ziarului 
„Morning Post• şi în numărul din 24 martie 1855 al lui „The People's 
Paper•. - 148. 

1 07 Bătălia de la Inkerman în Crimeea dintre armata rusă şi armatele 
anglo-franceze a avut loc la 5 noiembrie (24 octombrie) 1854. Bătălia 
s-a soldat cu înfringerea armatelor ruse, dar operaţiile active ale 
armatei ruse au silit pe aliaţi să renunţe la luarea imediată cu 
asalt a Sevastopolului şi să treacă la un asediu de durată al fortă
reţei. Această bătălie este descrisă în amănunţime în articolul lui 
Engels „Bătălia de la Inkerman" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voi. 10, Editura politică, 1961, pag. 593-599). - 152. 

1 08 Conferinţa de la Viena - conferinţa reprezentanţilor Rusiei, Angliei, 
Franţei, Austriei şi Turciei, convocată la Viena în scopul elaborării 
condiţiilor în vederea încheierii păcii intre statele beligerante în 
războiul Crimeii. Conferinţa s-a deschis la 15 martie 1855 şi a durat, 
cu unele întreruperi, pină la 4 iunie 1855. La baza tratativelor au 
fost puse aşa-zisele 4 puncte (vezi adnotarea 6) . Consimţind la 
acceptarea cu unele rezerve a punctelor 1 ,  2 şi 4, Rusia a respins 
categoric punctul 3, care stipula, în interpretarea puterilor apusene, 
limitarea forţelor maritime militare ale Rusiei de la Marea Neagră. 
Reprezentanţii Angliei şi Franţei au insistat ca Rusia să accepte fără 
rezerve toate punctele. Ei au respins pînă şi propunerea de com
promis făcută de Austria la ultima şedinţă a conferinţei. Această 
propunere stipula ca Rusiei şi Turciei să li se acorde dreptul de a 
ajunge la o înţelegere în ceea ce priveşte forţele lor maritime mi
litare la Marea Neagră. Conferinţa şi-a suspendat lucrările fără a 
ajunge la nici o hotărîre. - 152. 

I 09 Ceterum censeo - primele cuvinte din expresia devenită prover
bială e. lui Cato cel Bătrin, cu care îşi încheia de obicei toate cu
vîntările sale din senatul roman : Ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam (Eu socot că Cartagina trebuie să fie distrusă) . - 153. 

1 1  O Un fragment din articolul lui Engels „Ultima manevră a lui Napo
leon•, ca şi articolul următor „Bătălia de la Sevastopol• au fost 
reproduse de Marx, cu anumite prescurtări, în corespondenţa „Ulti
mele evenimente din Crimeea• („Ueber die letzten Vorgănge in der 
Krimî , publicată în numărul din 26 martie 1855 al ziarului „Neue 
Oder-Zeitung•. - 159. 

1 1 1  Prinţul Napoleon a comandat în 1854 o divizie în Crimeea. Intrucît 
nu aproba expediţia din Crimeea, nu avea aptitudini militare şi 
nici nu se bucura de popularitate în rîndurile armatei, prinţul Na
poleon a încercat să pretexteze motive de boală şi să se sustragă 
de la conducerea acţiunilor militare, iar în cele din urmă s-a întors 
cu de la sine putere la Paris. - 160. 

1 1 2  In legătură cu varianta gemană a articolului de faţă, vezi adnotarea 
1 10. Primul paragraf a fost, evident, adăugat de redacţia lui „New 
York Daily Tribune•. - 163. 

1 1 3  „ The Pres� - săptămînal englez, organ l tory lor 1 a apărut la 
Londra din 1853 pină în 1866. - 168. 
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1 1 4  Marx se referă, probabil, la vizita făcută la Paris în martie 1853 de 
lordul Malmesbury, fostul ministru de externe în cabinetul tory al 
lui Derby. După cum comunică ziarul „Times• în numărul din 23 
martie 1853, Napoleon al III-iea l-a invitat pe Malmesbury la un 
dineu în cursul căruia a avut cu el o discuţie confidentială. După 
cum rezultă din memoriile lui Malmesbury însuşi, la dineul oferit 
de împăratul Franţei a fost subliniată necesitatea consolidării rela
ţiilor de prietenie între Anglia şi Franţa. - 168. 

1 1 5  E. Girardin. „La paix·. Paris, 1855. - 170. 

1 1 6 Aluzie la cartea lui Ludovic Bonaparte „Des idees napoleoniennes•, 
apărută la Paris în 1839. - 170. 

1 1 7  Palatul St. James's din Londra - de la sfîrşitul secolului al XVII-iea 
reşedinţa regilor Angliei ; aici aveau loc în secolul l XIX-iea dife
rite ceremonii şi recepţii. - 171.  

1 1 8 Exeter Hall - clădire din Londra, loc de adunare a diferitelor aso
ciaţii religioase şi filantropice. - 176. 

I I 9 In primul alineat al articolului de faţă sînt vizibile urmele interven
ţiei redacţiei lui „New York Daily Tribune·. - 183. 

1 20 Engels se referă la articolul său „Bilanţul acţiunilor militare din 
Crimeea•, a cărui variantă germană se publică în volumul de faţă, 
pag. 1 32-135. - 183. 

1 2 1  Este vorba de articolul „Ultimele evenimente din Crimeea•, a căru: 
variantă engleză este inserată în volumul de faţă, pag. 163-167. 
- 189. 

1 22 Sistemul înlocuirll în armată a fost multă vreme larg răspîndit în 
Franţa şi reprezenta unul din privilegiile claselor avute. Orice om 
cu stare chemat să-şi facă stagiul militar putea să-şi găsească în 
schimbul unei sume un înlocuitor. In perioada revoluţiei franceze 
de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, sistemul înlocuirii a fost inter
zis, dar Napoleon I l-a legiferat din nou. In aprilie 1855, în sistemul 
înlocuirii în armată au survenit modificări : potrivit noii legi, înlo
cuitorii, dacă nu erau rude apropiate ale recrutului, erau aleşi de 
către organele de stat, iar sumele de bani depuse pentru înlocuire 
se vărsau la fondul special destinat „dotării armatei·. Scopul urmărit 
de noua lege era crearea unei armate mai stabile şi devotate îm
păratului. In 1872 sistemul înlocuirii în armată a fost desfiinţat ln 
Franta - 192. 

1 23 „Fra DiavoJo• operă comica a compozitorului francez Auber pe 
un libret de Scribe. - 194. 

1 24 Este vorba de eroica insurecţie a proletariatului panzian din 23-26 
iunie 1848, reprimată cu cruzime de burghezia franceză. Infrîngerea 
insurecţiei din iunie a constituit semnalul pentru ofensiva contra
revoluţiei în ţările europene. - 198. 

47 - Max-Engela - Opere voi. 1 1  
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1 2 5  Articolul de faţă a fost publicat şi în numărul din 30 aprilie 1855 
ll ziarului „New York Daily Tribune•, ca articol de fond, sub titlul 
„Justificarea lui Napoleon• („Napoleon's apology") . - 200. 

1 26 In legătură cu tratatul de la Adrianopol vezi adnotarea 19. 
Tratatul de la Kucluk-Kainargi - tratat de pace încheiat între 

Rusia 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 intre Bugul 
de sud şi Nipru, fmpreună cu cetatea Kinburn, precum şi Azovul, 
Kerciul şi Ieni-Kale, obţinind totodată recunoaşterea independenţei 
Crimeii, ceea ce a înlesnit ulterior alipirea ei la Rusia. Vasele de 
comerţ ale Rusiei au obţinut dreptul de liberă navigaţie prin Bosfor 
şi Dardanele. ln acelaşi timp sultanul Turciei se obliga să acorde 
o serie de privilegii bisericii pravoslavnice ; printre altele, articolul 
14 prevedea dreptul de a zidi o biserică ortodoxă la Constantinopol. 

Necrologul împăratului Nicolaie, la care se referă Engels, a fost 
publicat în 11Moniteur• din 27 martie 1855 ; în el se afirma că modul 
tendenţios în care Rusia a interpretat tratatul de la Adrianopol a 
servit drept pretext pentru războiul Crimeii. Or, în discuţiile purtate 
în ajunul războiului Crimeii, în jurul problemei „locurilor sfinte•, 
Rusia invoca condiţiile tratatului de la Kuciuk-Kainargi, în care pri
vilegiile bisericii pravoslavnice erau stipulate printr-un articol spe
cial. - 20 1.  

1 27 La 20 iulie 1808, în bătălia de la Bailen, în perioada războiului pen
tru independenţa Spaniei (1808-1814) ,  armatele franceze comandate 
de generalul Dupont au fost încercuite de spanioli şi au capitulat. 

La 2930 august 1813,  la Kulm (Cehia), în timpul războiului 
coaliţiei statelor europene împotriva Franţei napoleoniene, armatele 
franceze de sub comand. generalului Vandamme au fost încercuite 
de armatele austriece şi făcute prizoniere. - 201. 

1 28 Mollke. 11Der russisch-tirkische Feldzug in der europaischen Tirkei 
1 828 und 1829". Berlin, 1845. - 201. 

1 29 Articolul „Incursiunea de la 23 martie" reprezintă traducerea arti
colului „Asediul Sevastopolului" (11The Siege of Sevastopol") , scris 
de Engels pentru „New York Daily Tribune• şi publicat ca articol 
de fond în numărul din 30 aprilie 1855 al acestui ziar. La traducere. 
articolului Marx a introdus citeva schimbări neînsemnate de ordin 
redacţional. - 205. 

130 Articolele de faţă au fost scrise de Engels la cererea lui Marx 
p entru a fi publicate în acelaşi timp în „Neue Oder-Zeitung• şi 
„New York Daily Tribune•. După cum rezultă din cel de-al doilea 
articol din „Neue Oder-Zeitung• şi din scrisoarea lui Marx către 
Elsner din 17 aprilie 1855, Engels intenţiona să continue critica teo
riilor panslaviste, întrucît Marx şi Engels acordau o mare importanţă 
dezvăluirii esenţei reacţionare a acestor teorii. T0tuşi, în ziare n-au 
mai apărut alte articole ale lui Engels pe această temă. 

Articolele lui Engel3 despre panslavism au fost publicate în 
„New York Daily Tribune• la 5 şi 7 mai 1855 sub titlul „Lupta din 
Europa• („The European Struggle") şi „Punctul vulnerabil al Austriei• 
(11Austria's Waekness") într-o formă denaturată ; astfel, în cel de-al 
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doilea articol, redacţia lui „Tribune• a intercalat un alineat întreg, 
în care sînt elogiate ideile panslaviste ale unuia din colaboratorii 
ziarului, A. Gurowski. - 210. 

1 3 1  Congresul slavilor s-a întrunit la 2 iunie 1848 la Praga ; la congres 
a ieşit la iveală lupta dintre cele două curente în mişcarea naţională 
a popoarelor slave subjugate de imperiul habsburgic. Curentul de 
dreapta, liberal-moderat, în care se încadrau şi conducătorii congre
sului (Palacky, Safarik) , a încercat să rezolve problema naţională 
prin menţinerea şi consolidarea monarhiei habsburgice. Curentul de 
stînga, democratic (Sabina, Fric, Libelt etc.) s-a ridicat cu hotărîre 
împotriva acestui curent şi a căutat să întreprindă acţiuni comune 
cu mişcarea democrat-revoluţionară din Germania şi din Ungaria. 
Unii dintre delegaţii la congres din aripa radicală, care au parti
cipat activ la revoluţia de la Praga din iunie 1 848, au fost supuşi 
unor crunte represalii. La 16 iunie reprezentanţii aripii liberal-mo
derate rămaşi la Praga au amînat fără termen lucrările congresu
lui. - 213. 

1 32 ln 1804 a avut loc în Serbia o răscoală a poporului care a marcat 
o etapă importantă în istoria luptei seculare de eliberare naţională 
duse de poporul sîrb împotriva stăpînirii feudalilor turci. Cauza 
directă a răscoalei a fost masacrarea sîrbilor de către ienicerii turci. 
In februarie 1 804 masele largi ale poporului sîrb, conduse de fostul 
haiduc Gheorghe Petrovici (Karagheorghe) , reprezentant al burghe
ziei săteşti, s-au ridicat la luptă împotriva ocupanţilor turci. Mişca· 
rea sîrbilor a primit un sprijin important prin acţiunile încununate 
de succes ale armatei ruse n Balcani în timpul războiului ruso-turc 
din 1806-1812.  Izbutind să alunge tn cursul acestui război pe ocu
panţii turci, sîrbii şi-au instaurat in 1 8 1 1  o conducere politică pro
prie. In conformitate cu tratatul de la Bucureşti din 1812, Turcia 
trebuia să acorde. Serbiei autonomie în conducerea treburilor interne. 
Cînd însă armata napoleoniană a invadat Rusia, sultanul a încălcat 
acest tratat, organizînd în 1813 o expediţie de pedepsire şi instau
rîndu-şi temporar dominaţia in Serbia. In urma unei noi răscoale 
victorioase a sîrbilor în 1 815, precum şi a ajutorului diplomatic 
acordat de Rusia, jugul otoman a fost răsturnat, iar în urma răz-
001ului ruso-turc din 1828-1829 Turcia a fost nevoită să recunoască 
în 1 830, printr-un firman special al sultanului, autonomia (indepen
denţa de fapt) a Serbiei. - 214. 

1 33 Este vorba de participarea Rusiei ţariste la reprimarea revolutiei din 
1849 din Ungaria. - 215. 

1 34 Engels se referă aici la filozoful idealist german Bruno Bauer, care, 
într-o serie de broşuri : „Rusia şi Germania" (1853), „Rusia şi An
glia" (1854) şi altele, a dezvoltat în fond idei panslaviste. - 216. 

1 35 In 1797 guvenul englez a promulgat un act special cu privire la 
restricţia (limitarea) bancară, prin care se fixa un curs forţat al 
bancnotelor şi se anula schimbarea bancnotelor pe aur. Schimbarea 
bancnotelor pe aur a fost reluată abia în 1821 pe baza unei legi 
din 1 819. - 211. 

4i* 
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136 A. Haxthausen. „Studien iiber die innern Zustande, das Volksleben 
und insbesondere die Iandlichen Einrichtungen Russlands". Dritter 
Teii, Berlin, 1852, S. 526. - 217. 

1 37 Asocia/ia pentru reforma administrativă a fost creată în mai 1855 la 
Londra din iniţiativa liderilor cercurilor liberale ale burgheziei co
merciale şi financiare (a „cercurilor afaceriste• din City) . Folosind 
nemulţumirea din ţară, care creştea sub influenţa ştirilor din presă 
şi a comisiei parlamentare de anchetare a dezastrului armatei en
gleze din Crimeea, asociaţia sconta să exercite cu ajutorul unor mi
tinquri de masă o presiune asupra parlamentului şi să obţină pentru 
reprezentanţii marii burghezii comerciale şi financiare acces mai larg 
în funcţiile de stat, care se găseau în mîinile aristocraţiei engleze. 
lncercările liderilor asociaţiei de a ajunge la o înţelegere cu cartiştii 
şi de a-şi asigura astfel sprijinul maselor populare în lupta împotriva 
oligarhiei n-au fost încununate de succes. La mitingurile organizate 
de asociaţie, ca şi la propriile lor mitinguri, cartiştii au cerut, în 
opoziţie cu revendicarea burgheză moderată a unei reforme admi
nistrative, o reformă parlamentară pe baza Cartei poporului (vezi 
adnotarea 73) . Agitaţia făcută de asociaţie pentru o reformă admi
nistrativă n-a avut succes, şi în curînd asociaţia a încetat să mai 
-xiste. Pentru amănunte în legătură cu asociaţia şi cu atitudinea 
cartiştilor faţă de ea, vezi volumul de faţă, pag. 243-246, 258-260. 
286-289. - 218. 

1 38 Marx face aluzie la romanul satiric al scriitorului german din seco
lul al XVIII-iea Wieland „Die Geschichte der Abderiten•, în care se 
povesteşte cum, certîndu-se pentru nişte fleacuri, populaţia oraşului 
antic Abdera din Tracia s-a împărţit în două tabere, iar lupta dintre 
acestea era să ducă oraşul la pieire. Prima ediţie a romanului a 
apărut la Weimar în 1776. - 219. 

1 3 9  Războiul de 30 de ani 1616-1648 - război european, provocat de 
lupta dintre protestanţi şi catolici. Războiul, care a început prin răs
coala din Cehia împotriva jugului monarhiei habsburgice şi printr-o 
ofensivă a reacţiunii catolice, s-a transformat într-un război intre 
tabăra feudalo-catolică (papa, Habsburgii din Spania şi Austria, prin
cipii catolici din Germania) şi ţările protestante (Cehia, Danemarca, 
Suedia, Olanda burgheză şi o serie de state germane care îmbrăţişa
seră Reforma) , susţinute de regii Franţei - rivali ai Habsburgilor. 
Germania devenise teatrul principal al acestui război, obiectul jafului 
militar şi al pretenţiilor acaparatoare ale beligeranţilor. Războiul, care 
în prima sa etapă, a avut un caracter de împotrivire faţă de forţele 
reacţionare ale Europei feudalo-absolutiste, s-a transformat, în spe
cial începînd din 1635, într-o serie de invadări ale teritoriului Ger
maniei de către cuceritorii străini care rivalizau între ei, Războiul 
s-a terminat în 1 648 prin încheierea Păcii westfalice, care consfinţea 
fărîmiţarea politică a Germaniei. - 219. 

1 40 Marx se referă la Papa Pius al IX-iea, care în 1846 - încputul lui 
1848, în condiţiile creşterii mişcării revoluţionare în Italia, a efectuat 
în Statul papal o serie de reforme liberale-moderate, în interesul 
nobilimii şi al burgheziei comerciale şi industriale, incercind să pre
intimpine în acest fel o revoluţie. - 220. 
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1 4 1  Este vorba de rolul jucat de Odilon Barrot în campania banhetelor 
pentru reforma electorală, pornită în Franţa în ajunul revoluţiei din 
februarie 1 848 de reprezentanţii opoziţiei burgheze şi mic-burgheze. 
Grupul de deputaţi ai Camerei, în frunte cu Odilon Barrot (aşa-numita 
opoziţie dinastică) , care se alăturase aripii drepte a opoziţiei bur
gheze, a luat parte la organizarea acestei campanii, căutînd să dea 
întregii mişcări un caracter inofensiv pentru monarhia din iulie. 
Opoziţia dinastică considera revendicarea unei reforme electorale mo
dera te drept mijloc de preîntîmpinare a revoluţiei şi de menţine� a 
dinastiei de Orleans. - 220. 

1 42 Articolul lui Engels „Din Sevastopol• a fost publicat şi în „Neue 
Oder-Zeitung• din 1 1  mai 1 855 sub titlul „Asediul Sevastopolului• 
(„Die Belagerung von Sewastopol•) . ln limba germană, acest articol 
a apărut cu numeroase prescurtări. - 221. 

1 43 Este vorba de suspendarea temporară a şedinţelor Conferinţei de la 
Viena, provocată de divergenţele dintre participanţii la tratative în 
privinţa punctului 3 al condiţiilor prezentate Rusiei (vezi adnota
rea 1 08) . Rusia a respins pretenţiile puterilor occidentale cu privire 
lu reducerea forţelor ei maritime militare de la Marea Neagră, ln 
urma cărui fapt şedinţele Conferinţei de la Viena au fost temporar 
suspendate la 26 aprilie 1855. Ultima şedintă a conferinţei a avut 
loc l. 4 iunie 1 855. - 221. 

1 44 Despre această ştire, care s-a dovedit a fi neîntemeiată, Engels scrie. 
pe baza unor date verificate, în articolul „Războiul Crimeii• (vezi 
volumul de faţă, pag. 250-257) . Intăriturile ruşilor despre care este 
vorba au fost cucerite de către armatele aliaţilor abia la 7 iunie 
(26 mai) 1 855. - 221. 

1 45 Iniţial, articolul a fost scris pentru „New York Daily Tribune• şi a 
apărut, ca articol de fond, sub titlul „Noua ofensivă în Crimeea• 
(„The new move in the Crimea•) în numărul din 29 mai 1 855 al aces
tui ziar. In ediţia de faţă articolul se tipăreşte după varianta publicată 
în „Neue Oder-Zeitung•, întrucît în textul englez este vizibilă in
tervenţia redacţiei ziarului „Tribune•, care, între altele, indică o altă 
cifră a trupelor aliaţilor din Crimeea, pe baza comunicărilor lui 
Pulski, corespondentul ziarului la Londra. - 231. 

1 46 Liga 1mpotriva legilor cerealelor a fost întemeiată tn 1838 de către 
fabricanţii Cobden şi Bright din Manchester. Militînd pentru liberta
tea deplină a comerţului, Liga căuta să obţină abrogarea legilor ce
realelor (vezi adnotarea 53) cu scopul de a face posibilă scăderea 
salariilor muncitorilor şi de a slăbi poziţiile economice şi politice 
ale aristocraţiei funciare. In lupta ei împotriva proprietarilor fun
ciari, Liga a încercat să folosească şi masele muncitoreşti. Dar pe 
vremea aceea muncitorii înaintaţi din Anglia porniseră pe calea or
ganizării politice de sine stătătoare a mişcării muncitoreşti (cartismul). 
După abrogarea legilor cerealelor în 1846, Liga şi-a încetat existenţa. 
Abrogarea legilor cerealelor de către guvernul tory al lui Peel, tn 
urma campaniei duse de Ligă, a provocat sciziuni în sinul partidului 
tory şi le-a înlesnit whigilor în 1 846 venirea la putere. - 236. 
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1 47 Este vorba de actul parlamentar din 1716 (Septennial Act) , care mă
rea în interesul oligarhiei whigilor legislatura parlamentară de la 3 
la 7 ani. - 237. 

1 48 In legătură cu casele de munc! vezi adnotarea 79. - 237. 

1 49 In legătură cu expediţia din Walcheren vezi adnotarea 22. - 239. 

1 50 Acest articol a fost publicat ln „Neue Oder-Zeitung• sub titlul 
„Frămîntările din afara parlamentului• („Die Aufregung ausserhlb des 
Parlaments•) . - 243. 

1 5 1  Este vorba de Comitetul organizatoric cartist de la Londra, înfiinţat 
în februarie 1855, în urma reorganizării „Comitetului de salut şi pro
tesr. (Acesta din urmă fusese înfiinţat în octombrie 1854, din ini
ţiativa lui E. Jones, cu scopul de a organiza la Londra o întîlnire 
solemnă cu Armand Barbes, participant la revoluţia din 1848 din 
Franţa, eliberat atunci din închisoare, precum şi de a pregăti o de
monstraţie de protest împotriva vizitei pe care Napoleon al lll-lea 
avea de gînd s-o facă atunci la Londra.) Comitetul de organizare de 
la Londra a acţionat împreună cu Comitetul executiv central al car
tiştilor şi şi-a pus ca sarcină renaşterea mişcării cartiste de masă la 
Londra, precum şi întărirea colaborării internaţionale a forţelor de
mocratice. Din comitet făceau parte : Jones, Harrison, Taylor şi alţii ; 
sarcina de a stabili relaţii pe plan internaţional revenea unei comisii 
compuse din 7 membri aleşi din sinul comitetului care, împreună cu 
reprezentanţii emigranţilor francezi, germani şi de altă naţionalitate 
de la Londra, a format Comitetul internaţional. La sfirşitul anului 1855, 
Comitetul organizatoric de la Londra şi-a încetat activitatea, iar Co
mitetul internaţional a devenit o organizaţie de sine stătătoare. 
In 1856 el şi-a schimbat denumirea în Asociaţia internaţională, fiin
tind sub această denumire pînă în 1859, - 244. 

1 5 2  Marx se refră la articolul de fond din numărul din 12 mai 1855 al 
ziarului „The People's Paper•, în care sînt demascate intrigile Aso
ciaţiei pentru reforma administrativă şi semnificaţia politicii ei de 
cn.hetare cu cartiştii. - 246, 

1 53 Aici şi mai departe, Engels se referă la articolul său „Noua ofensivă 
din Crimeea•, a cărui variantă germană este inclusă în volumul de 
faţă, pag. 231-234. - 250. 

1 54 Bătălia de la Iena dintre trupele prusiene şi cele franceze de sub 
comanda lui Napoleon I a avut loc la 14 octombrie 1806 şi s-a în
cheiat cu zdrobirea trupelor prusiene şi capitularea Prusiei. - 254. 

1 55 Downing-Street - stradă din centrul Londrei, unde se află sediul 
guvernului. - 258. 

1 66 Este vorba de broşura anonimă „The City, or the Physiology of Lon
don Business ; with Sketches on'Change and at the Coffee Houses•, 
Londra, 1845, Marx citează această carte în volumul al Iii-lea al 
„Capitalului•. - 259. 
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1 57 In numărul din 1 1  aprilie 1 855 al ziarului „Moniteur• a apărut edi
torialul „Expediţia din Orient•, în care erau reproduse instrucţiunile 
date de Napoleon al III-iea mareşalului Saint-Arnaud. Engels a făcut 
o amplă analiză a acestui editorial în articolul „Critica articolului 
lui Napoleon din «Moniteur„• (vezi volumul de faţă, pag. 200-
204) . - 261. 

1 58 Expediţia armatelor franceze de sub comanda lui Espinasse în Do
brogea, care a avut loc în iulie 1 854 şi în cursul căreia un mare nu
măr de soldaţi au pierit seceraţi de holeră şi de alte boli, s-a soldat 
printr-un eşec. - 262. 

1 59 In noaptea de 1 spre 2 decembrie 1851 ,  unul din batalioanele regi
mentului comandat de Espinasse a primit ordinul de a păzi clădirea 
Adunării naţionale ; la 2 decembrie, Espinasse, care fusese cumpărat 
de bonapartişti, a ocupat cu armatele sale clădirea în care aveau 
loc şedinţele Adunării, contribuind astfel la victoria loviturii de stat 
a lui Ludovic Bonaparte. - 262. 

1 60 Este vorba de declaraţia făcută de Disraeli la şedinţa din 22 mai 1855 
a Camerei comunelor că în zilele imediat următoare el va supune 
Camerei spre examinare proiectul unui mesaj adresat reginei, în 
care va i exprimată nemulţumirea provocată de politica oscilantă 
a guvernului Palmerston în problema păcii şi a războiului. Această 
moţiune a fost prezentată la 24 mai 1855, stîrnind dezbateri aprinse 
în parlament. Marx a analizat aceste dezbateri într-o serie de arti
cole (vezi volumul de faţă, pag. 273-282, 292-294, 303-305). - 263. 

1 6 1  Partea din acest articol care tratează ultimele evenimente din Cri
meea (pînă la paragraful referitor la împrejurările care au dus la 
numirea lui Pelissier), reprezintă traducerea articolului „Noul coman
dant suprem francez• („The new French Commander") , scris de 
Engels şi publicat ca articol de fond în „New York Daily Tribune· din 
12 iunie 1 855. - 265. 

1 62 In clădirea bisericit Sf. Ştefan (palatul Westminster) se ţin începînd 
din 1547 şedinţele Camerei comunelor. - 271. 

1 63 Fărîmiţarea forţelor de clasă în Franţa după revoluţia din februa
rie 1848 şi înfrîngerea insurecţiei din iunie a muncitorilor parizieni 
au dat cercurilor bonapartiste posibilitatea de a folosi votul universal 
pentru ca, la alegerile prezidenţiale din 10 decembrie 1848, să aducă 
pe Ludovic Bonaparte în postul de preşedinte al republicii. In 1851 
Ludovic Bonaparte a folosit în scopuri demagogice lozinca reintrodu
cerii votului universal, abrogat la 31 mai 1 850 de Adunarea legisla
tivă a Franţei, pentru lovitura de stat de la 2 decembrie. Marx a 
analizat aceste evenimente în lucrările „Luptele de clasă în Franţa. 
1 848-1850" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 7, Editura poli
tică, 1960) şi „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 8, Editura politică, 1960). - 288. 

1 64 In 1842 cercurile radicale, ca şi cele liberale liber-schimbiste ale bur
gheziei, au făcut o serie de încercări de a subordona mişcarea mun
citorească influenţei lor şi de a o folosi în interesul agitaţiei pentra 
abrogarea legilor cerealelor şi pentru reforme burgheze. Ei au for-
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mulat revendicarea „dreptului de vot deplin•, revendicare confuză, 
care putea fi interpretată în fel şi chip, pentru a-i distrage pe mun
citori de la lupta pentru realizarea programului social şi politic al 
cartiştilor. Sprijinindu-se pe cîţiva dintre liderii cartiştilor (Lovett şi 
alţii) , care adoptaseră o poziţie conciliatoare, radicalii burghezi au 
obţinut convocarea în 1842 (aprilie şi decembrie) la Birmingham a 
două conferinţe ale reprezentanţilor burgheziei şi ai cartiştilor, la 
care a fost pusă problema agitaţiei comune pentru o reformă elec
torală. Insă propunerea de a înlocui Carta poporului printr-un nou 
„bill cu privire la drepturi• şi prin revendicarea „dreptului de vot 
deplin• a fost categoric respinsă de majoritatea cartistă a conferin
ţei din 27 decembrie 1842, Din acest moment carta a devenit o re
vendicare exclusivă a maselor largi populare. - 289. 

1 65 Este vorba de editarea de către Molesworth intre 1839 şi 1845 a 
operelor lui Thomas Hobbes în limba engleză în 1 1  volume, iar în 
limba latină în 5 volume. - 293. 

1 66 Marx se referă la monologul lui Hamlet (Shakespeare. „Hamlet", 
actul III, scena a 2-a) , în care acesta povăţuieşte actorii să păstreze 
în interpretare simţul măsurii. - 293. 

1 6 7  Este vorba de cartea : Ch. Babbage, „On the Economy of Machinery 
and Manufactures·. Londra, 1832. - 293. 

1 68 Aici se face aluzie la romanele lui Bulwer-Lytton „Cel din urmă 
baron• şi „Eugene Aram·. ln primul e redată figura unuia dintre 
principalii participanţi la luptele feudale intestine din Anglia secolu
lui al XV-iea, contele Warwick, supranumit „făcătorul de regi•. - 293. 

1 6 9  Primele rînduri ale alineatului unu şi trei din articolul de faţă, în 
care este vorba de comunicatele primite cu vaporul „Asia• şi din 
Halifax, au fost adăugate de redacţia ziarului. - 295. 

1 70 O variantă prescurtată a acestui articol al lui Engels cu neînsemnate 
modificări de ordin redacţional făcute de Marx a fost publicată in 
numărul din 15 iunie 1855 al lui „Neue Oder-Zeitung• sub titlul 
„Critica acţiunilor militare din Crimeea• („K'itik der Krimschen 
Unternehmungen•) . Primul alineat al articolului din „New York Daily 
Tribune• a fost adăugat de redacţia ziarului. - 306. 

1 71 Engels se referă la articolul său „Asediul Sevastopolului•, a cărui 
variantă germană a fost inclusă în volumul de faţă (vezi pag. 205-
209) . - 301. 

1 72 „Le ConstitutionneJ• - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 pînă în 1870 ; în deceniul al 5-lea organ al aripii moderate 
a orleaniştilor ; în perioada revoluţiei din 1848 a exprimat vederile 
burgheziei contrarevoluţionare regaliste, grupată în jurul lui Thiers 1 
după lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 - ziar bonapartist. - 312. 

1 73 Este vorba de desfiinţarea Republicii de la Roma şi instaurarea pu
terii laice a papii în iulie 1849, ca o consecinţă a intervenţiei intre
prinse în urma unei hotărîri a guvernului francez. Ca preşedinte al 
republicii franceze, Ludovic Bonaparte a fost unul dintre organiza
torii intervenţiei. - 312. 
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1 74 Pacea de la Tilsit - tratatele de pace încheiate la 7 şi 9 iulie 1807 
între Franţa napoleoniană şi participanţii la cea de-a patra coaliţie 
antifranceză, Rusia şi Prusia, care fuseseră înfrinte in război. Condi
ţiile de pace erau extrem de grele pentru Prusia, care a pierdut o 
parte însemnată din teritoriul ei (inclusiv toate posesiunile situate 
la vest de Elba). Rusia n-a suferit nici o pierdere teritorială şi a 
obţinut chiar districtul Belostok, care aparţinuse pină atunci Prusiei. 
In schimb însă, Alexandru I a trebuit să recunoască cuceririle fran
ceze în Germania şi schimbările teritoriale făcute acolo de Napoleon, 
precum şi suveranitatea lui Napoleon asupra insulelor 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) . - 314. 

1 75 Este vorba de tratatul de alianţă încheiat la 20 aprilie 1854 intre 
Austria şi Prusia, potrivit căruia ambele state îşi asumau obligaţia 
de a actiona în comun împotriva Rusiei în caz că ea va refuza să 
evacueze Principatele dunărene, sau armatele ruse îşi vor continua 
înaintarea în Balcani. - 316. 

1 76 Lower Empire (de la franţuzescul Bas-Empire) - denumire folosită 
în istoriografie pentru Imperiul bizantin ; a devenit nume comun, 
desemnînd statele aflate în faza de declin şi destrămare. - 317. 

177 Scrisoarea lui Ch. Napier a fost publicată în ziarul „Morning Adver
tiser• din 15 iunie 1855. - 318. 

1 78 Articolul promis de Marx n-a putut fi găsit în „Neue Oder-Zeitung•. 
- 319. 

179 Trinity-House - Clădire din Londra, unde a fost instalată conduce
rea corporaţiei maritime britanice, fondată în secolul al XVI-iea în 
scopul sprijinirii comerţului şi navigaţiei maritime. - 319 • 

1 80 „Reynolds's Newspaper- - săptămînal englez de orientare radicală, 
editat la Londra, incepînd din 1850, de Reynolds ; la începutul de
ceniului al 6-lea a susţinut pe cartişti. - 325. 

1 8 1  Pradt. „Du Congres de Vienne•, Paris, 1815, voi. I, pag. 262. - 328. 

1 82 Knesebeck. „Denkschrift betreffend die Gleichgewichtslage Europa's 
beim Zusammentritte des Wiener Congresses verfasst•. Berlin, 1854, 
pag. 1 1-14. - 329. 

1 83 Este vorba, probabil, de cartea : A. G. Dunlop. „Cossack Rule, and 
Russian Influence in Europe and over Germany•. Londra, 1855. -331. 

1 84 Prima parte a articolului lui Marx (Comunicatul în legătură cu luarea 
Sevastopolului) , din care redacţia ziarului a scos anumite pasaje, a 
fost publicată în „Neue Oder-Zeitung• sub forma unei corespondenţe 
de sine stătătoare. - 337. 

185 „Somnambla• - operă a compozitorului italian Vincenzo Bellini. 
- 337. 
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1 86 „God save the Queen• („Dumnezeu s-o ocrotească pe reginăj -
imnul de stat al Angliei, 

„Rule Britannia" („Condu, Britanie} - imnul naţional al Angliei, 
„Partant pour la Syrie" „Plecînd în Siria") - în perioada celui 

de-al doilea Imperiu, imnul oficial care se executa la solemnitătile 
lui Napoleon al Iii-lea. - 337. 

1 8 7  In timpul trecerii în revistă a trupelor care a avut loc la Boulogne 
la sfîrşitul lunii septembrie 1854, Napoleon al Iii-lea a declarat, ba
zindu-se pe unele zvonuri false, că Sevastopolul a fost luat de către 
aliati. - 337. 

1 88 „Russkil Invalid" - organ al ministerului de război, a apărut din 1813 
pînă în 1917 la Petersburg ; începînd din 1816 a apărut zilnic. 

Comunicatul cu privire la incidentul de la Hango (este vorba de 
atacul comis în mai 1855 împotriva echipajului unei ambarcaţii de pe 
o fregată engleză care debarcase pe insula Hango şi pe care garni
zoana rusă o considerase ca fiind în misiune de recunoaştere) , a 
fost publicat în numărul din 1 iunie 1855 al acestui ziar. - 338. 

189 ln lupta de la Waterloo (Belgia) de la 18 iunie 1815 armata lui Na
poleon I a fost înfrîntă de armatele anglo-olandeze de sub comanda 
lui Wellington şi de armata prusiană de sub comanda lui Bliicher. 
- 341.  

I 90 Marx se referă aici la expresia : „It's Hamlet without the Prince" 
(„Asta-i Hamlet fără prinţul") , expresie răspîndită în Anglia şi care 
desemnează lipsa elementului esenţial într-o anumită problemă. - 341 .  

1 9 1  „The Globe" - denumire prescurtată a ziarului d e  seară englez „he 
Globe and Traveller•, care apare la Londra din 1803 ; organ al whi
gilor ; în perioadele cînd whigii erau la cîrma statului, ziar guverna
mental ; începînd din 1 866, organ al conservatorilor. - 342. 

1 92 Aici şi la începutul acestui alineat Marx se referă la articolul „Cri
tica acţiunilor militare din Crimeea", a cărui variantă engleză este 
inserată în volumul de faţă (vezi pag. 265-268) , precum şi la articolul 
„Prologul la comedie jucat la lordul Palmerston. Ultimele evenimente 
din Crimeea" (vezi pag. 265-268). - 342. 

1 93 ln legătură cu tratatul de la Unkiar-Skelessi vezi adnotarea 61 .  
Tratatul c u  privire la Dardanele - este vorba de Convenfia de 

la Londra cu privire la strimtorile Mării Negre, semnată la 13 iu
lie 1 841  de Rusia, Anglia, Franţa, Austria, Prusia de o parte şi de 
Turcia de cealaltă parte. Prin această convenţie se stabilea că Bos
forul şi Dardanelele vor fi închise în timp de pace pentru vasele de 
război ale tuturor statelor. Convenţia nu prevedea regimul strîm
torilor în timp de război, recunoscînd totodată în mod formal dreptul 
Turciei de a-şi rezolva în acest caz ea însăşi problema accesului va
selor de război ale statelor străine. - 344. 

J 94 High-Church - curent în sinul bisericii anglicane, care avea adepţi 
mai ales în rîndurile aristocraţiei : păstra vechile ritualuri fastuoase
subliniind astfel înrudirea sa cu catolicismul. 
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Low-Church - alt curent din sinul bisericii anglicane, răspîndit 
mai ales în rîndurile burgheziei şi ale clerului inferior ; în opoziţie 
cu High-Church insista asupra propovăduirii moralei burgheze-creştine. 

Dissenteri - reprezentanţii unor secte şi curente religioase care 
se abăteau într-o măsură sau alta de la dogmele bisericii oficiale. 
- 346. 

195 Potrivit procedurii adoptate de parlamentul englez, în cazul dezba
terii unor probleme foarte importante, Camera comunelor, întrunită 
in şedinţă plenară, se declară comitet al întregului parlament (Com
mittee of the whole House) ; în aceste şedinţe, atribuţiile de preşe
dinte (Chairman of the Committees) sînt îndeplinite de una dintre 
persoanele trecute pe lista de preşedinţi, desemnată în mod spe
cial de preşedintele Camerei comunelor pentru a conduce şedinţa res
pectivă. - 347. 

t 96 Este vorba de Comitetul executiv al Asociaţiei naţionale cartiste, în
temeiată în iulie 1840 la Londra. Această asociaţie a fost primul partid 
muncitoresc de masă din istoria mişcării muncitoreşti ; în anii de 
avînt ai mişcării cartiste număra pînă la 40 OOO de membri. Activi
tatea asociaţiei reflecta lipsa de unitate ideologică �i tactică din 
rîndurile ei şi ideologia mic-burgheză a majorităţii liderilor cartismu
lui. După ce, în 1848, cartiştii au fost înfrînţi, reprezentanţii înaintaţi 
ai cartismului revoluţionar, care se simţeau atraşi spre comunismul 
ştiinţific, şi în primul rînd E. Jones, au încercat pe la începutul dece
niului al 6-lea să reorganizeze mişcarea cartistă pe baze socialiste. 
Această încercare şi-a găsit expresia în programul adoptat de Con
venţia cartistă din 1851. ln 1855, în condiţiile nemulţumirii generale 
provocate de politica oligarhiei guvernante, cartiştii revoluţionari au 
întreprins o nouă încercare de renaştere a mişcării de masă pentru 
Carta poporului (vezi adnotarea 13), lansînd încă o dată lozinca re
organizării cartismului şi a întăririi organizatorice a Asociaţiei car
tiste. In vara anului 1BSS a avut loc alegerea unei serii de comitete 
cartiste locale, iar în august alegerile în Comitetul executiv al Aso
ciaţiei naţionale cartiste, în care au intrat E. Jones, Robinson şi 
Finlen. 

ln a doua jumătate a deceniului al 6-lea, întărirea tendinţelor 
oportuniste în mişcarea muncitorească engleză, determinată de situa
ţia de monopol a Angliei pe piaţa mondială şi de coruperea de către 
burghezie a vîrfurilor clasei muncitoare, a determinat declinul miş
cării cartiste şi încetarea formală a activităţii Asociaţiei naţionale 
cartiste. - 349. 

1 97 Vezi adnotarea 33. - 356. 

t 98 Varianta prescurtată a acestui articol al lui Engels a fost publicată 
în „Neue Oder-Zeitung• din 2 iulie 1855 sub titlul „Despre evenimen
tele din Crimeea• („Uber die Ereignisse in der Krim") . ln primul ali
neat al articolului din „New York Daily Tribune" intervenţia redac
ţiei ziarului este evidentă. - 357. 

1 99 Acea parte a articolului consacrată analizei evenimentelor de pe tea
trul de război, precum şi articolul umător „Despre asaltul de la 18 iu-
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nie• (vezi volumul de faţă, pag. 37--379) reprezintă traducerea artico
lul�i !ui En�els „Ultima infrîngere a aliaţilor• („The late repuise of the 
alhes ) ,  sens pentru „New York Daily Tribune" şi publicat ca articol 
de fond în numărul din 21 iulie 1 855 al acestui ziar. - 372. 

200 Pall-Mall - stradă din Londra, pe care îşi au sediul o serie de clu
buri aristocratice. - 372. 

201  Trea.dmi!I - roată grea c.u trepte� a:ţionată de oameni. Deţinuţii din 
inch1sonle engleze trebmau să mvutească ca pedeapsă asemenea 
roţi. - 373. 

202 

.203 

Cou�t ol Chan�ery (�urtea de justiţie a lordului-cancelar) - una din
ţre . 1�st�nţ�le 1udecatoreş�i superioare din Anglia, iar după reforma 
]ud1�1ara dm V 1873 o secţie a curţii supreme. De competenţa acestei 
c1r

,
ţ1, condu�.a de lordul cancelar, erau procesele privitoare la moşte· 

nm, obh�aţn contractuale, societăţi pe acţiuni etc. Curtea de justiţie 
a lordulm-cancelar era renumită prin chiţibuşăriile şi procedura bi
rocratică a instrucţiei, - 383 . 

Commitlee ol Supply (Comitetul pentru alocaţii) - potrivit proce
durii adoptate în practica parlamentară engleză, în cazul dezbaterii 
unor probleme importante în legătură cu acoperirea cheltuielilor sta· 
tului, Camera comunelor se declară întrunită în calitate de comitet 
pentru alocaţiile coroanei. Acesta este unul din cazurile în care Ca
mera se declară întrunită în şedinţă plenară în calitate de comitet 
(vezi adnotarea 195) . - 384. 

204 Partea a doua a acestui articol care se referă la evenimentele din 
Crimeea reprezintă varianta articolului lui Engels „Marea greşeală 
comisă in Crimeea• („The great Crimean blunder•) , publicat ca arti· 
col de fond în numărul din 27 iulie 1855 al lui „New York Daily 
Tribune·. La publicarea articolului in „Neue Oder-Zeitung• Marx a 
omis unele amănunte. - 387. 

205 Dante. „Divina comedie•, partea intîi. „Infernul•, cîntul trei. - 394. 

206 Chestiunea preliminară (previous question) - procedură în practica 
parlamentară engleză folosită, de regulă, în cazurile în care se ur
măreşte să se evite adoptarea unei decizii intr·o problemă. In cursul 
dezbaterilor legate de o anumită propunere se pune la vot „Chestiunea 
preliminară• : dacă „problema se pune la vot imediat• („that this 
question be now put'' ) ,  In cazul unui răspuns negativ l Camerei, 
examinarea fondului problemei se amină. Dacă răspunsul este afir
mativ, votarea are loc imediat, fără alte dezbateri. - 394. 

207 Impeachment - deferirea de către Camera comunelor tribunalului 
Camerei lorzilor a unor miniştri sau membri ai parlamentului acu· 
zaţi de a fi încălcat legea. In secolul al XIX-iea acest obicei, care 
asigura Camerei comunelor dreptul de control asupra acţiunilor mi· 
niştrilor şi de care se făcea uz în mod frecvent în secolul al XVII-iea 
şi al XVIII-iea, a dispărut efectiv din practica parlamentară. - 396. 

208 La 27 iunie 1855 a fost încheiat intre Anglia, Franţa şi Turcia un 
acord cu privire la garantarea de către guvernele Angliei şi Franţei 
a unui împrmut de 5 OOO OOO I. st. acordat Turciei. In legătură cu 
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aceasta, guvernul englez a depus în iulie 1855 în Camera comune· 
lor bill-ul cu privire la garantarea împrumutului acordat Turciei, care 
a întimpinat opoziţia unui mare număr de deputaţi. In urma discu
ţiilor, bill-ul a fost adoptat cu o majoritate neînsemnată de voturi, 
iar în august a fost sancţionat de regină. - 406. 

209 Max a făcut ulterior critica teoriei lui Wakefield asupra colonizării 
în volumul I al „Capitalului•, capitolul XV. - 407. 

2 1 0  Max a folosit materialele acestei comisii parlamentare în volumul I 
al „Capitalului• în adnotarea 51 la capitolul IV. - 408. 

2 1 1  „Reports of the Inspectors of Factories to Her Majesty's Principal 
Secretary of State for the Home Department, for the Half Year ending 
30th April 1 855• („Rapoartele inspectorilor de fabrică către ministrul 
afacerilor interne al maiestăţii-sale pentru semestrul care se încheie 
la 30 aprilie 18551. Londra, 1855. Marx a folosit acest raport în adno
tarea 32 la capitolul VII al volumului I al „Capitalului·. - 408. 

2 1 2  O variantă prescurtată a pamfletului lui K. Marx „Lordul John 
Russe- a fost publicată sub acelaşi titlu în numărul din 28 august 
1855 al lui „New York Daly Tribune•. - 4 1 1 . 

2 1 3  „A Letter from the Right Honourable Edmund Burke to a Noble Lord, 
on the Attacks made upon him and his Pension, in the House of 
Lords, by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale, early in 
the present Sessions of Parliament" . Londra, 1796, pag. 37. - 413. 

2 1 4  Marx enumeră cărţile lui Russell : „Don Carlos, or Persecution•. Lon
dra, 1822. „An Essay on the History of the English Government and 
Constitution, from the Reign of Henry VII to the Present Time·. Lon
dra, 1 821, „Memoirs of the Affairs of Europe from the Peace of 
Utrecht•. Vol. 1-2, Londra, 1824-1829. - 414. 

2 1 5  J. A. Roebuck. „History of the Whig Ministry of 1830, to the Passing 
of the Reform Bill", vol. 2, Londra, 1852, pag. 67. - 414. 

2 1 6  In 18 19, la cîteva luni după reprimarea sîngeroasă a muncitorilor adu
naţi în apropiere de Manchester la un miting pentru dezbaterea pe
tiţiei prin care cereau votul universal şi abrogarea legilor cerealelor, 
parlamentul englez a adoptat la propunerea lordului Castlereagh şase 
legi reacţionare („legile care pun căluşul la gură•) , prin care era 
dsfiinţată inviolabilitatea persoanei, libertatea presei şi a întruni
rilor. - 418. 

2 1 7  Copyholderl - categorie de ţărani în Anglia, care deţineau pămîn
turi pe bază de copii (extrase din registre) plătind landlorzilor o rentă 
funciară feudală. 

Leaseholderl - ţărani care deţineau pămînt în arendă, ale că
rei termene şi condiţii erau stabilite printr-un contract între landlord şi 
arendaş. - 418. 
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2 1 8  Este vorba de mişcarea spontană a argaţilor dintr-o serie de comitate 
din sudul şi sud-estul Angliei, care a avut loc la siîrşitul anului 1830 
- începutul anului 1831, provocată de creşterea mizeriei şi a şoma
jului în rîndurile acestora, ca urmare a crizei economice şi a folo
sirii batozelor mecanice de către fermieri. Mişcarea a primit denu
mirea de „swing• (de la cuvîntul englez „swing•, care desemnează 
partea percutantă a îmblăciului) . Argaţii răsculaţi şi arendaşii săraci, 
care li s-au alăturat, au dat foc conacelor, clăilor şi hambarelor land
lozilor şi fermierilor, �e-au distrus batozele. Aceste răscoale răzleţe 
ale proletariatului agricol au fost reprimate cu cruzime prin forţă ar
mată din ordinul guvernului whig al lordului Grey. - 418. 

2 1 9  Freeholderl - una dintre categoriile de mici proprietari de pămînt 
din Anglia care se trag din „deţinătorii liberi• din evul mediu. - 420. 

220 Potrivit tradiţiei parlamentare engleze, preşedintelui Camerei lorzi
lor - lordul cancelar - îi era destinat un loc special, un sac cu 

lină, care odinioară simboliza izvorul principal al bogăţiei naţionale 
a Angliei. - 420. 

2 2 1  Despre Acordul de la Lltchfield-house vezi adnotarea 93. - 426. 

222 Habeas Corpus Act, lege adoptată în 1679, care a introdus în prac
tica judiciară o procedură potrivit căreia orice persoană arestată pu
tea să ceară emiterea unui ordin Habeas Corpus pentru aducerea sa 
în faţa justiţiei în vederea verificării legalităţii deţinerii sale sub stare 
de arest. După cercetarea motivelor arestării, instanţa judecătorească 
dispunea fie punerea în libertate a arestatului, fie retrimiterea lui 
la închisoare, fie punerea lui în libertate cu cauţiune bănească sau 
morală. Habeas Corpus nu este aplicabil în cazurile de arestare sub 
acuzaţia de înaltă trădare şi, de asemenea, poate fi suspendată apli
carea lui printr-o hotărîre a parlamentului. La această din urmă mă
sură guvernul englez a recurs adesea în Irlanda. - 428. 

223 Corporation-Act (legea cu privire la corporaţii) , adoptat în 1 661 de  
către parlamentul englez, prevedea ca persoanele care ocupau funcţii 
eligibile (se referea în special la organele administrative orăşeneşti) 
să recunoască dogmele bisericii anglicane. 

Test-Act (actul cu privire la jurămînt), adoptat în 1673, preve
dea acelaşi lucru pentru persoanele care ocupau funcţii de stat. 

Indreptate la început împotriva reacţiunii catolice, aceste legi 
s-au transformat mai tîrziu într-o armă în lupta împotriva oricărei 
opoziţii faţă de biserica anglicană oficială şi într-un mijloc de apărare 
a privilegiilor acesteia. - 433. 

224 Ecclesiastical Titles Bill (bill-ul cu pnvire la rangurile bisericeşti) , 
care a căpătat putere de lege în august 1851 ,  anula valabilitatea edic
tului papal din 1850 cu privire la numirea episcopilor şi a arhiepis
copului catolic în Anglia. - 433. 

225 Varianta engleză a articolului lui Marx a fost publicată în „New 
York Daily Tribune• din 10 august 1855, sub titlul „Ultima confe
rinţă de la Birmingham• (The late Birmingham Conference•) . - 437. 
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226 Asocia/ia pentru reforma de stat a fost înfiintată în iuhe 1855 de 
reprezentantii aripii radicale de stînga a opozitiei burgheze. Spre 
deosebire de Asociaţia pentru reforma administrativă (vezi adnota
rea 137), ea cerea o reformă parlamentară pe baza votului universal. 
Radicalii burghezi aflaţi în fruntea Asociatiei pentru reforma de stat 
căutau să ajungă la o întelegere cu cartiştii, scontînd totodată să 
subordoneze mişcarea muncitorească influentei lor ideologice şi poli
tice. La început, liderii cartiştilor E. Jones, Finlen şi altii au intrat 
în comitetul executiv al acestei asociaţii, dar, sub presiunea majori
tătii cartiştilor, care au sesizat pericolul subordonării organizatorice 
a Asociaţiei cartiste de către radicalii burghezi, luînd pozitie împo
triva participării la o organizaţie burgheză, ei s-au retras curînd din 
acest comitet. Oscilările lui Jones, care se exprimau prin ignorarea 
pericolului pe care îl prezenta pierderea liniei independente proletare, 
l-au făcut ulterior să se îndepărteze de principiile revoluponare ale 
cartismului. - 437. 

227 Marx a folosit în articolul de fată următoarele două rapoarte cu pri
vire la şedinţele Conferinţei de la Birmingham din iulie 1855 : „Bir· 
mingham Conference. Report of Committee on the Proposed Bases of 
Pacification known as «The Four Points»-. Londra, 1855 şi 

„Biningham Conference. Report of Comittee on the Danish 
Treaty-, Londra, 1855. - 437. 

228 Lucrarea „Armatele din Europa- a fost scrisă de Engels la rugamm
tea lui Marx, căruia îi fusese comandată de revista „Putnam's Monthl
prin Ch. Dana, redactorul lui „New York Daily Tribune-. Marx l-a 
ajutat pe Engels să scrie această lucrare, adunîndu-i de la British 
Museum material referitor la diferite armate din Europa, în special 
la armata spaniolă şi napolitană. Marx a inserat un şir de fragmente 
referitoare la annata engleză din lucrarea lui Engels în următoarele 
corespondente pentru „Neue Oder-Zeitung- : „Armata britanică- („Die 
britische Armee}, „Pedepsirea soldaţilor englezi- („Zilchtigung der 
Soldaten} , „Uniforma şi echipamentul soldatului englez- („Unifor
mierung und Equipierung des britischen Soldaten-), publicate în nume
rele din 28 august, 31 august şi 1 septembrie 1855 ale acestui ziar. 
Din aceste articole în volumul de faţă a fost inclus numai cel de-al 
doilea, în care Marx a făcut o serie de adăugiri şi care prezintă inte
res ca atare (vezi pag. 549-551) ; textul celorlalte două articole 
apărute în „Neue Oder-Zeitung- coincide întru totul cu textul arti
colelor apărute în revista new-yorkeză „Putnam's Monthly-. - 443. 

229 Tabăra de la Boulogne - tabără militară creată de Napoleon I în 
1803-1805 pentru a invada Anglia prin Canalul Mînecii. 

La 2 decembrie (20 noiembrie) 1805 a avut loc bătălia de la 
Austerlitz dintre armatele ruse şi austriece, pe de o parte, şi armatele 
franceze, pe de altă parte, bătălie care s-a soldat cu victoria lui 
Napoleon I. - 447. 

230 Războiul din Peninsula iberică, sau războiul spaniol, denumire dată 
războiului dintre Anglia şi Franţa care a avut loc pe teritoriul Spa
niei şi Portugaliei în anii 1808-1814. In acelaşi timp, pe întreg teri
toriul peninsulei s-a desfăşurat războiul de independenţă dus de po
porul spaniol şi cel portughez împotriva ocupaţiei franceze. - 447 
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2 3 1  Bătălia de la New Orleans (S.U.A.) dintre armata engleză şi armata 
americană a avut loc Ia 8 ianuarie 1815. - 447. 

232 Este vorba de bătălia de la Borodino (lingă Moscova) , care a avut 
loc la 1 septembrie (26 august) 1812.  Aceasta a fost cea mai mare 
bătălie din timpul războiului de apărare a patriei din 1812 ; trupele 
ruseşti au dat dovadă de înalte calităţi militare şi au pricinuit pier
deri grele armatei franceze ; rezultatul acestei bătălii a făcut ca în 
mersul războiului să se producă o cotitură în favoarea Rusiei şi a 
dus la înfrîngerea armatei napoleoniene, cu toată evacuarea silită, 
dar oportună în acele condiţii a Moscovei de către armata rusă. - 449, 

233 Războiul de şapte ani ( 1756-1763) - război purtat intre două coaliţii 
de state europene : coaliţia anglo-prusiană, de o parte, şi cea franco
austro-rusă, de altă parte. Principalele cauze ale acestui război au fost 
rivalitatea colonială şi comercială dintre Anglia şi Franţa, precum şi 
ciocnirea dintre politica agresivă a Prusiei şi interesele Austriei, Fran
ţei şi Rusiei. In cursul războiului armata prusiană a lui Frederic 
al II-iea, care a învins în repetate rînduri armatele franceze şi 
austriece, a suferit o serie de înfrîngeri serioase în luptele cu armatele 
ruse. Rezultatul războiului a fost întărirea imperiului colonial brita
nic prin acapararea unor posesiuni coloniale franceze. Austria şi 
Prusia şi-au păstrat în mare parte vechile graniţe. Prestigiul militar 
şi politic al Rusiei in Europa a crescut considerabil. - 458. 

234 Este vorba de opera lui Euclid „Principiile• (cuprinzînd 13 cărţi) , in 
care sînt expuse bazele matematicii antice. - 465. 

235 Chesney. „Observations on Past and Present State of Fire-Arms•. 
Londra, 1 852. - 466. 

236 H. Douglas. „A Treatise on Naval Gunnery•. Londra, 1 820. - 467. 

237 Custine. „La Russie en 1839•, voi. 14, Paris, 1 843. - 487. 

238 Versiunea eronată a morţii lui Totleben se baza pe o informaţie falsă 
pusă în circulaţie de ziarele europene. Totleben, care fusese rănit la 
20 (8) iunie 1855, a fost silit să plece curînd după aceea de la Sevasto
pol şi se afla in tratament. - 489. 

239 Este vorba de cartea : G. Cathcart. „Commentaries on the War in 
Russia and Germany in 1812 and 1813·. Londra, 1 850. - 490. 

240 Engels a analizat bătălia de la Cetate din 6 ianuarie 1854 (25 decembrie 
1853) şi asediul Silistrei din mai-iunie 1854 în articolele „Ultima bă
tălie pe teatrul de operaţii militare din Europa•, „Asediul Silistrei" şi 
„Războiul de la Dunăre• (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 10, 
Editura politică, 1960, pag. 3841, 289-302, 333-338) . - 490. 

241 Confederaţia germană - uniunea statelor germane, creată la Con
gresul de la Viena din 1815 ; lipsa unei conduceri centrale, menţinerea 
a trei duzini de state germane cu rînduielile lor feudale absolutiste 
au adîncit fărîmiţarea politică şi economică a Gemaniei, împiedicînd 
dezvoltarea ei pe calea progresului. - 494. 
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242 Este vorba de masacrarea de către sultanul Mahmud al Ii-lea în 1826 
a ienicerilor care se ridicaseră împotriva reformelor efectuate în ar
mata turcă în scopul înlocuirii armatei feudale a ienicerilor cu unităţi 
regulate. - 496. 

243 Armatele turceşti au asediat Viena în două rînduri : în 1529 şi tn 
1683, de fiecare dată fără succes. - 498. 

244 Arnău/l - denumirea turcească a albanezilor. - 499. 

245 Engels a făcut o analiză amănunţită a bătăliei de la Olteni/a din 4 no
iembrie (23 octombrie) 1853 în articolul „Războiul pe Dunăre• (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 9, E.S.P.L.P. 1959, pag. 547-554) . -
501. 

246 Este vorba de convenţia militară încheiată la 26 ianuarie 1855 intre 
Anglia şi Franţa, de o parte, şi regatul Sardiniei (Piemontul) , de altă 
parte. Prin această convenţie, Sardinia se obliga să participe la răz
boiul împotriva Rusiei cu un corp de armată cu un efectiv de 15 OOO 
de oameni, iar Anglia şi Franţa garantau integritatea teritorială a re
gatului Sardiniei. Cercurile guvernante din Sardinia obţineau, cu pre
ţul participării la războiul Crimeii, sprijinul lui Napoleon al Iii-lea 
în lupta ce o aveau de dus în viitor pentru alipirea la Piemont a 
teritoriilor italiene aflate sub stăpînirea Austriei. - 503. 

247 Engels citează cartea lui K. Schonhals „Erinnerungen eines oster
reichischen Veteranen aus dem italienischen Kriege der Jahre 1848 
und 1849•, voi. I, pag. 166, 167, 223 ; voi. II, pag. 239, Stuttgart şi 
Tibingen, 1852, apărută fără semnătura autorului. - 505. 

248 In 1799, în timpul războiului dus de Franţa împotriva coaliţiei euro
pene, la care a participat Neapolul (Regatul celor două Sicilii) , arma
tele franceze au zdrobit armata lui Ferdinand al IV-iea, regele Nea
polului. La 25 ianuarie 1799 Neapolul a fost ocupat de francezi. 

In iulie 1820 revoluţionarii burghezi - carbonarii - au organizat 
la Neapole cu participarea amatei o insurecţie împotriva regimului 
absolutist şi au obţinut o constituţie liberală moderată. In 1821 , con
form hotărîrii Congresului de la Laibach al Sfintei Alianţe, Austria a 
pornit o intervenţie împotriva Neapolului. Trupele austriece au înfrînt 
armata napolitană şi la 1 4  martie 1821 au ocupat Neapolul. Au fost 
restabilite rînduielile absolutiste. - 506. 

249 Este vorba de participarea regatului Neapolului în mai-iulie 1849 la 
intervenţia organizată de Franţa şi Austria împotriva republicii de la 
Roma. Detaşamentele republicane de sub comanda lui Garibaldi au 
executat două atacuri impetuoase, punînd pe fugă trupele napoli
tane. - 506. 

250 Sonderbund - alianţă separată, încheiată în 1843 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 iezuiţilor. Hotărîrea dietei elveţiene 
din 20 iulie 1847 cu privire la dizolvarea Sonderbundului l-a determinat 
pe acesta să înceapă în noiembrie a aceluiaşi an ostilităţile împotriva 

48 
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celorlalte cantoane. La 23 noiembrie 1847 armata Sonderbundului, for-· 
mată în cea mai mare parte din detaşamente de Landsturm, a fost" 
bătută de trupele guvernului federal. - 507. 

211 Este vorba de infrîngerea armatei elveţiene şi de ocuparea Elveţiei 
de către armatele franceze în primăvara anului 1798. - 508. 

252 Războiul de treizeci de ani - vezi adnotarea 139. - 510. 

263 Engels citează mai departe cartea lui Hughes : „Revelations of Spain 
in 1845. By an English resident•, Londra, 1 845, voi. I., pag. 326, 329, 
apărută fără semnătura autorului ; vezi şi pag. 313-314 ale aceste. 
cărţi. - 515. 

264 Este vorba de cea de-a doua revoluţie burgheză din Spania, reprimată 
în 1823 de forţele armate ale Sfintei Aliante trimise în Spania în urma 
hotărîrii Congresului de la Verona, precum şi de primul război carlist 
din 1833-1840 (vezi adnotarea 56) . care a dus la cea de-a treia revo
lutie burgheză (1834-1843) . - 516. 

265 Pradt. „Memoires historiques sur la revolution d'Espagne•. Paris, 1816. 
pag. 189. - 516. 

256 „Entente cordiale• expresie folosită pentru a desemna apropierea 
survenită între Franţa şi Anglia după revoluţia din iulie 1830. In 
pofida „înţelegerii cordiale•, atît în deceniul al 4-lea al secolului trecut 
cit şi ulterior, contradicţiile anglo-franceze s-au ascuţit în repetate 
rinduri într-o serie de probleme internaţionale, în special în problema 
orientală. 

In cazul de faţă este vorba de poziţia antifranceză a guvernului 
englez, şi în primul rînd a lui Palmerston, în conflictul turco-egiptean 
din 1839-1841 (vezi adnotarea 90). - 5 18. 

257 In legătură cu tratatul din 2 decembrie 1854 vezi adnotarea 7. - 524. 

258 Mitingul din St. Martin's Hall a avut loc la 8 august 1855 ; o dare 
de seamă asupra acestui miting a fost publicată în numărul din 1 1  
august 1855 al ziarului „People's Paper·. - 525. 

259 Societatea literară a prietenilor Polonie) a fost fondată la Londra în 
1832, după modelul Societăţii literare, înfiinţată în acelaşi an la Paris 
de către aripa conservatoare. a nobililor-monarhişti, a emigraţiei po
loneze, în frunte cu Adam Czartoryski. - 525. 

260 Centralizarea - organul executiv al Asociaţiei democrate poloneze, 
creat în 1836. Asociaţia democrată a luat fiinţă în 1832 în Franţa, 
fiind organizaţia aripii de stinga burghezo-şleahtiste a emigraţiei po
loneze opusă aripii aristocrat-clericale. Programul asociaţiei prevedea 
desfiinţarea servituţilor feudale şi a inegalităţii stărilor sociale, îm
proprietărirea ţăranilor fără răscumpărare şi o serie de alte măsuri cu 
caracter progresist. Asociaţia democrată a luat parte activă la pregă
tirea insurecţiei de la Cracovia din 1 846 pentru eliberarea naţională 
a Poloniei, In vara anului 1849, după interzicerea Asociaţiei democrate 
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poloneze ln Franţa, Centralizarea şi-a mutat sediul la Londra, majori
tatea membrilor asociaţiei rămînînd însă mai departe în Franţa. D
ceniul al 6-lea marchează o perioadă de destrămare ideologică ln 
Asociaţia democrată. In 1862, în legătură cu crearea în Polonia a Co
mitetului central naţional de pregătire a insurecţiei, Asociaţia demo
crată a hot.rit să se autodizolve. - 525. 

26 1 J. B. Ostrowsky „The History of Poland•, voi. I-II, Londra, 1 841 .  -
525. 

262 In februarie 1846, în ţinuturile poloneze se pregătea o insurecţie pentru 
eliberarea naţională a Poloniei. Principalii ei iniţiatori erau democraţii 
revoluţionari polonezi. Totuşi, în urma trădării comise de elementele 
şleahtiste şi a arestării conducătorilor mişcării de către poliţia prusiană, 
insurecţia generală a fost zădănicită şi nu s-au înregistrat decît unele 
izbucniri revoluţionare răzleţe. Numai în Republica Cracovia, care din 
1815  era supusă controlului comun al Austriei, Rusiei şi Prusiei, insur
genţii au reuşit să obţină victoria la 22 februarie şi să formeze un 
guven naţional, care a lansat un manifest prin care erau desfiinţate 
sevituţile feudale. Totodată a avut loc şi o răscoală a ţăranilor 
ucraineni din Galiţia. Insurecţia de la Cracovia a fost înăbuşită în 
martie 1846, după ce guvernul austriac a înăbuşit mişcarea ţăranilor 
galiţieni. In noiembrie 1846, Austria, Prusia şi Rusia au semnat un 
acord prin care Cracovia era anexată la Imperiul austriac. 

In 1848, în multe ţinuturi poloneze, în special în Poznan, Silezia, 
precum şi ln rîndurile ţăranilor ucraineni din Galiţia, a izbucnit o nouă 
mişcare revoluţionară. In 1848-1849 revoluţionarii polonezi au par
ticipat activ la lupta revoluţionară dintr-o serie de ţări din Europa 
(Germania, Austria, Ungaria, Franţa şi Italia) . - 526. 

!63 Marx se referă la discursul rostit de R. Peel în şedinţa Camerei co
munelor din 12 decembrie 1854, în care acesta chema guvernul englez 
să ia măsuri represive împotriva emigranţilor şi să pună capăt oricăror 
manifestări ale emigranţilor, şi în primul rînd ale lui V. Hugo, ostile 
lui Bonaparte. - 528. 

264 Varianta prescurtată a părţii a doua din articolul de faţă a fost publi
cată ca articol de fond în numărul din 1 septembrie 1855 al lui 
„New York Daily Tribune• sub titlul „Războiul• („The War•) . - 532. 

265 Scrisoarea lui Ch. Napier a fost publicată în numărul din 24 august 
1855 al ziarului „Times•. - 541. 

266 In primul alineat al acestui articol, intevenţia redacţiei lui „New 
York Daily Tribune• este evidentă. - 543. 

267 Reducerea efectiului armatei austriece aflate la graniţa galiţiană, în
cepută la 24 iunie 1855 din ordinul împăratului Austriei, însemna de 
fapt refuzul deschis al Austriei de a intra în război de partea alia
ţilor. - 543. 

268 In primul alineat al articolului de faţă, intervenţia redacţiei lui 
„New York Daily Tribune• este evidentă. Varianta acestui articol a 
fost publicată sub acelaşi titlu în numărul din 3 şi 4 septembrie 1855 
al lui „Neue Oder-Zeitung•. - 552. 

48* 
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269 Aici se dau exemple de acţiuni militare în care trupele engleze îm
preună cu armatele aliaţilor Angliei au repurtat victorii asupra arma
telor franceze în războaiele împotriva lui Napoleon I : bătălia de la 
Bussaco (Portugalia) din 27 septembrie 1810, asediul fortăreţei Pam
plona (Spania) din 1 813, bătălia de la Waterloo (Belgia) din 1 8  iunie 
1 815. - 557. 

270 In 1 839 parlamentul englez a editat Cărţile albastre, care conţin do
cumente diplomatice referitoare la Persia şi Afganistan. Corespondenţa 
reprezentantului englez la Kabul, A. Burnes, în timpul războiului 
anglo-afgan (vezi adnotarea 57) inclusă în Cărţile albastre a fost se
lectată în mod tendenţios şi falsificată de ministerul de externe, cu 
scopul de a masca rolul provocator al Angliei în dezlănţuirea acestui 
război. Puţin timp înaintea morţii sale A. Burnes a trimis copia cores
pondenţei sale la Londra, unde se afla familia sa, care a publicat 
partea neinclusă în Cărţile albastre. Falsul comis de guvernul englez 
a fost astfel dat în vileag. - 559. 

271 Corespondenţa dintre Graham şi Ch. Napier, cuprinzînd perioada de 
la 24 februarie la 6 noiembrie 1 854, a fost publicată în numerele din 
3, 4, 6 şi 8 septembrie H l55 ale ziarului „Times·. - 559. 

272 In legătură cu perlustrarea scrisorilor emigranţilor revoluţionari ita
lieni efectuată din ordinul lui Graham, vezi adnotarea 25. 

Printre alte scrisori au fost deschise scrisorile fraţilor Bandiera 
către Mazzini, în care aceştia îşi expuneau planul expediţiei în Ca
labria, în scopul de a înfăptui în Italia o răscoală împotriva Bourbo
nilor napolitani şi a dominaţiei austriece, In iunie 1 844, în timpul ex
pediţiei, participanţii la această expediţie au fost arestaţi, iar fraţii 
Bandiera au fost împuşcaţi. - 559. 

273 Colonialiştii englezi au cucerit Sindul, provincie din nord-vestul In
diei, învecinată cu Afganistanul, în 1 843. In timpul războiului anglo
afgan din 1 838-1842, compania Indiilor orientale a obţinut prin ame
ninţări şi violenţă de la cîrmuitorii feudali ai Sindului consimţămîntul 
pentru trecerea trupelor companiei prin teritoriile aflate sub stăpînirea 
lor. Folosind această situaţie, englezii au cerut în 1 843 feudalilor locali 
să se recunoască vasali ai companiei, iar după masacrarea triburilor 
răsculate de beluci (populaţia băştinaşă a Sindului) de către trupele 
engleze de sub comanda lui Ch. Napier, au declarat întreaga provincie 
anexată la Indiile engleze. - 560. 

274 Vezi adnotarea 70. - 560. 

275 Articolul de faţă reprezintă varianta articolului lui Engles „Căderea 
Sevastopolului• („The Fall of Sevastopol1 , publicat ca articol de fond 
în numărul din 28 septembrie 1 855 al ziarului „New York Daily Tri
bune·. In volumul de faţă articolul se tipăreşte după textul apărut în 
„Neue Oder-Zeitung•, care prezintă mai multe garanţii de autentici
tate ; după cum rezultă din scrisoarea sa din 1 1  septembrie, Marx a 
introdus în articolul lui Engels unele modificări pe baza ultimelor co
municate telegrafic. - 565. 
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276 Tower - castel din Londra, care a servit în evul mediu drept reş
dinţă regală şi închisoare politică ; în secolul al XIX-iea a servit drept 
arsenal. - 565. 

277 Boneta frigiană, purtată de frigieni în antichitate, a fost adoptată de 
iacobini în timpul revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea, devenind de atunci simbolul libertăţii. - 570. 

278 Redacţia lui 11New York Daily Tribune• a făcut completări în primul 
şi în ultimul alineat al articolului, Vorbind de corespondentul ei la 
Londra, redacţia se referă la Pulsky. - 571 .  

279 In octombrie 1 805, î n  timpul războiului celei de-a treia coaliţii a sta
telor europene împotriva Franţei napoleoniene, armata austriacă de 
sub comanda generalului Mack, înconjurată de armata franceză în 
regiunea Ulm, a fost silită să capituleze. - 575. 

210 Este vorba de capitolul VII, cartea I, voi. I al lucrării lui James Steuart 
11An lnquiry into the Principles of Political Economy•, editată pentru 
prima oară la Londra în 1767 în două volume. - 577. 

2 8 1  „Manchester Examine- - titlul prescurtat al ziarului englez „Man
chester Daily Examiner and Times•, fondat în 1 848 prin contopirea 
ziarelor 11Manchester Times• şi 11Manchester Examiner•. In deceniile 
al 5-lea şi al 6-lea ziarul a susţinut pe liber-schimbişti ; a apărut sub 
diverse denumiri pină în 1 894. - 580. 

282 Este vorba de Societe generale du Credit Mobilier - mare bancă pe 
acţiuni, fondată în 1 852 de fraţii Pereire. Banca întreţinea strînse legă
turi cu guvenul lui Napoleon al Iii-lea, sub a cărui protecţie se ocupa 
cu operaţii speculative. După modelul lui Credit Mobilier din Franţa 
au fost înfiinţate instituţii asemănătoare şi într-o serie de alte ţări. 
In 1 867 banca a dat faliment, iar în 1 871  a fost lichidată. - 580. 

283 Este vorba de cartea : A. Courtois. 11Des operations de Bourse ou 
Manuel des fonds publics fran:ais et etrangers et des actions et obli
gations de societes fran:aises et etrangeres negocies a Paris". Paris, 
1 855, - 581. 

284 Varianta engleză a acestui articol a apărut ca articol de fond în numă
rul din 1 7  octombrie 1 855 al ziarului 11New York Daily Tribune• sub 
titlul 11Situaţia războiului• (11The State of the War") ; intervenţia re
dacţiei ziarului în textul englez al articolului este evidentă. - 583. 

285 Este vorba de asaltul Sevastopolului, analizat pe larg de Engels în 
articolul 11Cu privire la asaltul Sevastopolului• ; varianta engleză • 
acestui articol se tipăreşte în volumul de faţă, pag. 590-599. - 58. 

286 Jurisdic/ia patrimonialf - jurisdicţie feudală, întemeiată pe dreptul 
moşierului de a judeca şi de a pedepsi pe ţăranii săi. 

Prin maglstratura nesalariată din Anglia se înţeleg judecătoriile 
de pace, formate din reprezentanţii claselor înstărite. - 588. 
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287 Varianta germană, mai redusă a articolului a fost publicată în numărul 
din 4 octombrie 1855 al lui „Neue Oder-Zeitung# sub titlul „Cu pri
vire la asaltul Sevastopolului# („Zur Erst.irmung Sewastopols#) . Primul 
alineat al articolului din „New York Daily Tribune# poartă urmele 
intervenţiei redacţiei ziarului. - 590. 

288 Este vorba de articolul lui Engels „Căderea Sevastopolului#, a cărui 
variantă germană a fost inclusă în volumul de faţă, pag. 56-569. -
592. 

289 Dăm mai jos traducerea însemnărilor cronologice ale lui Engels refe
ritoare la principalele evenimente din cursul războiului Crimeii (în 
manuscris există o serie de prescurtări) : 

Războiul Crimeii : 
1854 

Septembrie 

14. Debarcarea la Vechiul fort (lingă Eupatoria) . 
20. Bătălia de la Alma. 
25. Inaintarea aliaţilor spre Cartierul de sud al Sevastopolulu. 
26. Luarea Balaklavei. 
28. Blocada Cartierului de sud. (In acel moment în Cartierul d• 

sud se aflau, în afară de marinari, numai 8 batalioane.) 

Octombrie 

1. In urma unei recunoaşteri, s-a hotărît ca asaltul să fie precedat 
de un bombardament. 

9-10. Prima paralelă la o distanţă de 400-600 de stînj eni de întă
rituri. 

17. Bombardarea Sevastopolului (superioritatea focului ruşilor pe 
uscat. 200 de tunuri grele împotriva a 126 ale atacanţilor) , 
concomitent cu canonada flotei. Artileria franceză a fost re
dusă la tăcere. Acum e prea tîrziu pentru un asalt. 

25. Bătălia de la Balaklava. 
26. Incursiunea a 9 batalioane ruseşti asupra poziţiilor englezilor. 

Noiembrie 

4. Superioritata forţelor ruseşti asupra forţelor aliate. Ofensiva. 
5. Bătălia de la Inkerman. Lucrările de asediu ale englezilor sînt 

acum aproape complet sistate. Se continuă numai întărirea li
niei circulare pentru asigurarea împotriva unei ruperi cu scop 
de deblocare. 

Decembrie 

1 1 .  Osten-Sacken - comandantul garnizonei. Incursiuni mai dese 
şi cu mai mult succes. 
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Ianuarie 

tnceputul. Englezii construiesc o a doua paralelă la o distanţă de 40 
de stînjeni de la întărituri. Incursiunile continuă. 

27. Soseşte Niel. Asaltul hotărîtor al francezilor asupra Malahovu
lui este amînat ; englezii cedază 1/2 din tranşeele lor - in 
total pe o întindere de 1 milă I 

Februarie 

22-23. Este construită reduta Selenghinski ; la 23 atacul împotriva 
ei este respins. 1 100 de iarzi de valul principal. 

28-1 martie. Este construită reduta Volînski la 1 450 de iarzi de 
valul principal. 

Martie 

1 1-12. Luneta Kamceatski la 770 de iarzi ; astfel Ja 470 de stînjenl 
de fortăreaţă inamicul a fost obligat să construiască o 
tranşee de apropiere. 
In faţa acestor întărituri, în acelaşi scop, locaşe de tragere. 

22-23. Au fost respinse atacurile împotriva acestor locaşe de tra
gere care au fost unite prin tranşee, formînd un singur 
sistem ; acelaşi lucru în faţa bastionului 3 - cariera de 
piatră la 430 de iarzi de valul principal. 

Aprilie 

Mai 

Atacuri împotriva locaşelor de tragere ruseşti, situate la 200 de 
paşi de bastioanele 46, şi la 
19-20 - atacul englezilor împotriva carierei, iar la 
20-21 - respinşi. 

Aliaţii (francezii şi sarzii) şi Pelissier primesc întăriri. Ofensivă 
cu forţe noi. 

23. Lupta pentru contraaproşele din faţa bastionului nr. 5 s-a 
soldat în favoarea ruşilor. 

[unie 

7. Atacul lunetei Kamceatski, arierei de piatră şi redutelor Selen
ghinski şi Volinski. 

1 8. Primul asalt respins. 

August 

16. Cenaia. 
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Septembrie 

8. Asalt. - 591. 

290 „Journal des Debats• - denumirea prescurtată a cotidianului burghez 
francez „Journal des Debats politiques et litteraires•, fondat la Paris 
în 1789. In perioada monarhiei din iulie a fost un ziar guvernamental, 
organ al burgheziei orleaniste. ln timpul revoluţiei din 1848 a exprimat 
vederile burgheziei contrarevoluţionare, al aşa-zisului partid al ordinii. 
După lovitura de stat din 1851 ,  organ al opoziţiei orleaniste mode
rate. - 602. 

291 Marx se referă la pamfletul lui A. Toussenel „Les juifs rois de 
l'epoque·. 11Histoire de la feodalite financiere·. Paris, 1 845, şi la pamfle
tele lui Georges-Maria Dairn-vaell. 11Histoire edifiante et curieuse de 
Rothschild 1-er, roi des juifs•. Paris, 1846, şi  11Rotschild 1-er, ses valets 
et son peuple·. Paris, 1 846. - 604. 

212 ln primul alineat al acestui articol este vizibilă intervenţia redacţiei 
lui „New York Daily Tribune·. - 606. 

293 In iunie 1854 Rusia a contractat prin intermediul casei bancare din 
Petersburg, Stieglitz & Co. un împrumut extern de 50 OOO OOO de 
ruble de argint cu o dobîndă de 5 % .  Acest împrumut era destinat în 
cea mai mare parte acoperirii cheltuielilor necesitate de războiul 
Crimeii. - 612. 

294 Această circulară a fost lansată la 28 august 1855. - 6 13. 

296 „Diaries and Correspondence of James Harris, first Earl of Malmesbury, 
containing an Account of his Missions at the Courts of Madrid, Fre
derik the Great, Catherine the Second, and at the Hague ; and of 
his special Missions to Berlin, Brunswick, and the French Republic"_ 
Ed. a 2-a, Londra, 1 845, voi. I, pag. 1 66, 217, 218,  228, 299, 454, 510. 
515. 

In legătură cu memoriile şi corespondenţa lui Fox vezi adno
tarea 12. - 618. 

296 Este vorba de războiul pentru independenţă ( 1775-1783) purtat de 
coloniile Angliei din America de Nord, care a dus la formarea Sta
telor Unite ale Americii. Poziţia adoptată de statele europene în acest 
război era determinată de rivalitatea colonială şi comercială dintre 
ele şi Anglia. Căutînd să slăbească puterea Angliei, Franţa şi Spania 
au luat parte la războiul împotriva ei ; iar mai tîrziu a început răz
boiul împotriva Olandei. Guvernul englez s-a străduit pe toate căile
să obţină sprijinul Rusiei, dar aceasta a proclamat în 1780 principiul 
apărării armate a vaselor comerciale ale ţărilor neutre, care făceau 
comerţ cu inamicii Angliei. Politica neutralităţii armate, susţinută de
o serie de ţări (Olanda, Danemarca, Austria şi altele), a influenţat 
asupra rezultatului războiului. La scurtă vreme după înfrîngerea deci
sivă suferită de trupele engleze în 1781,  Anglia a fost nevoită s. 
încheie pace (tratatul de pace definitiv a fost semnat în 1783 la Ver
sailles) şi să recunoască independenţa fostelor ei colonii. - 6 18. 
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297 In decembrie 1780 Anglia a declarat război Olandei sub pretext că 
aceasta a încălcat tratatul de pace de la Westminster din 1674, înche
iat în urma războiului din 1672-1674 dintre Anglia şi Olanda. Anglia 
invoca un articol secret al tratatului din 1674, potrivit căruia ambele 
ţări se obligau să nu acorde ajutor statelor duşmane uneia din ele, 
trecînd însă sub tăcere un alt articol al acestui tratat, care garanta 
libertatea comerţului şi a navigaţiei. 

Declarînd în 1780 război Olandei, care făcea comerţ cu Frnţa, 
Spania şi coloniile din America de Nord, aflate în război cu Anglia, 
guvernul englez urmărea să submineze comerţul Olandei şi să-i 
smulgă coloniile. Războiul din 1780-1784 s-a terminat cu victoria 
Angliei. Potrivit tratatului încheiat în mai 1784 la Paris, Olanda tre
buia să cedeze Angliei portul Negapatam (în sudul Indiei) -şi să-i 
acorde libertatea navigaţiei în apele Indiilor orientale olandeze. - 620. 

298 Karsul a fost luat de trupele ruse la 28 (16) noiembrie 1855. Cucerirea 
acestei fortăreţe transformate de turci cu ajutorul englezilor tntr-un 
cap de pod pentru invazia în Transcaucazia, a încheiat seria acţiunilor 
victorioase ale armatelor ruse pe teatrul de acţiuni militare din Caucaz 
în timpul războiului Crimeii. Infrîngerile suferite de turci în cursul anilor 
1853-1854 (la Ahalţih la 26 (14) noiembrie 1853, la Baş-Kadîklar la 
1 decembrie (19 noiembrie) 1853, la Ciolok la 15 (3) iunie 1854, la 
Baiazid la 29 ( 17) iulie 1854 şi la Kiuruk-Dare la 5 august (24 iulie) 
1854) cu prilejul repetatelor lor încercări de a invada Armenia şi 
Gruzia au slăbit spiritul de luptă al armatei turceşti. Acţiunile armatei 
lui Omer-paşa, care în octombrie 1855 a fost trimisă din Crimeea în 
Caucaz şi a pornit de la Suhum-Kale o campanie în Mingrelia spre a 
veni în ajutorul garnizoanei turceşti asediate la Kars, n-au fost încu
nunate de succes. Cucerirea Karsului a fost ultimul eveniment de 
seamă din războiul Crimeii, care a grăbit considerabil sfîrşitul acestui 
război. - 622. 

299 In anul 732 în bătălia de la Poitiers (vestul Franţei) armata franconă 
a lui Carol Martell a dat o lovitură decisivă arabilor veniţi din Spa
nia, stăvilind înaintarea lor pe teritoriul Europei. - 623. 

300 Engels se referă la asedierea de către armatele ruse a raialelor din 
Peninsula balcanică : Vama, Brăila şi Silistra în timpul războiului 
ruso-turc din 1828-1829. Cu toate că turcii le-au apărat în mod dîrz, 
ele au fost cucerite de armatele ruse. - 624. 

301 Este vorba de cărţile : F. Bodenstedt : „Die Volker des Kaukasus und 
ihre Freiheitskămpfe gegen die Russen". Ein Beitrag zur neuesten 
Geschichte des Orients, Frankfurt am Main, 1 848. R. Curzon : „Arme
nia : a year at Erzeroom, and on the frontiers of Russia, Turkey, and 
Persia". In 1854 au apărut la Londra trei ediţii succesive ale acestei 
din urmă cărţi. - 627. 

302 Este vorba de şedinţele secrete ale consiliului de război al reprezen
tanţilor Angliei, Franţei şi Sardiniei cu participarea unor diplomaţi din 
aceste ţări, ţinute la Paris sub preşedinţia lui Ludovic Bonaparte în 
ianuarie 1 856. Potrivit comunicatelor apărute în presă, consiliul de 
război a examinat problema coordonării acţiunilor aliaţilor în cazul 
unei noi campanii împotriva Rusiei. - 629. 
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303 Aluzie la înaintarea unităţilor de avangardă ale armatei ruse în vara 
anului 1829 spre Constantinopol în timpul războiului ruso-turc din 
1828-1 829. - 629 . 

304 Este vorba de cele 5 puncte prezentate Rusiei de către Austria, în 
numele puterilor aliate, la jumătatea lunii decembrie 1855, drept con
diţii în vederea tratativelor de pace. Aceste condiţii erau o concreti-
2are a celor 4 puncte discutate înainte (vezi adnotarea 6) . Conţinutul 
lor era următorul : desfiinţarea protectoratului Rusiei asupra Princi
patelor dunărene şi înlocuirea lui printr-un protectorat al tuturor sta
telor participante la tratative ; Rusia să consimtă la modificarea gra
niţelor Basarabiei - cedarea teritoriului din preajma Dunării ; 
libertatea navigaţiei pe Dunăre şi la gurile ei ; Marea Neagră să fie 
declarată mare neutră ; închiderea strîmtorilor pentru vasele militare ; 
interdicţia pentru Rusia şi Turcia de a avea la Marea Neagră arsenale 
maritime militare şi flotă militară, în afară de un număr stabilit de 
vase de mic tonaj ; protectoratul comun al marilor puteri asupra su
puşilor creştini din Turcia. Punctul al cincilea acorda statelor beli
gerante dreptul de a prezenta Rusiei în timpul tratativelor de pace 
noi condiţii în afara celor patru puncte menţionate. Cele 5 puncte 
prezentate sub formă ultimativă au fost acceptate de guvernul ţarist 
şi au stat ulterior la baza tratativelor de pace de la Paris. - 632. 

305 In cea de-a doua parte a acestui articol, Marx a folosit scrisoarea lui 
Engels din 1 februarie 1856, în care era descrisă situaţia din Franţa. 
- 633 . 

.3 0 6  Conflictul dintre Anglia şi Statele Unite ale Americii, care reflecta 
lupta lor pentru dominaţie în America centrală, a izbucnit la sfîrşitul 
anului 1855. Această luptă şi-a găsit expresia în divergenţele acute în 
legătură cu interpretarea tratatului de la Clayton-Bulwer din 19 apri
lie 1850, potrivit căruia Anglia şi S.U.A. se obligau să garanteze 
neutralitatea canalului care urma să lege Marea Caraibelor de Ocea
nul Pacific, proiectat în Nicaragua, şi de asemenea să nu ocupe şi să 
nu-şi impună dominaţia în Nicaragua, coasta Moschiţilor şi în alte 
regiuni ale Americii Centrale. In pofida acestui tratat, Anglia şi-a 
menţinut dominaţia asupra coastei Moschiţilor şi a celorlalte teritorii, 
pe care Ie ocupase în deceniul al 5-Iea. Căutînd să-şi consolideze 
influenţa în această regiune, S.U.A. au acordat sprijin aventurierului 
american Walker, care în 1855 a pus mina pe putere în Nicaragua. 
La agravarea relaţiilor dintre Anglia şi S.U.A. au contribuit şi încer
cările Angliei de a recruta de pe teritoriul S.U.A. mercenari pentru 
armata engleză din Crimeea. Guvernele celor două ţări şi-au trimis 
reciproc proteste prin care se acuzau de încălcarea tratatului din 1850 
şi ameninţau cu ruperea relaţiilor diplomatice ; în octombrie 1855 
Anglia şi-a trimis flota pe ţărmurile Americii. Cu toate acestea, nu 
s-a ajuns la un conflict armat ; conflictul a fost aplanat în octombrie 
1856 prin încheierea unei convenţii care stabilea neutralitatea coastei 
Moschiţilor şi a zonei maritime respective. - 633. 

S07 Pacea de la Amiens, încheiată la 27 martie 1802 între Franţa şi 
aliaţii ei, Spania şi Olanda, de o parte, şi Anglia, de altă parte, a 
definitivat destrămarea celei de-a doua coaliţii antifranceze. Tratatul 
de pace nu asigura decît un scurt răgaz în acţiunile militare ; în 1803 
războiul dintre Anglia şi Franţa a fost reluat cu forţe noi. - 633. 
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308 Citatul reprodus de Max este luat dintr-un articol apărut în număru} 
din 1 4  ianuarie 1 856 al gazetei 11Severnaia Pcela·. 

„Severnaia PceJa• - gazetă politică şi literară rusă, a apărut la 
Petersburg din 1 825 pînă în 1 864 (pină în 1 860 sub conducerea lui 
Bulgarin şi Greci) ; oficiosul guvernului ţarist. - 634. 

309 La şedinţa Adunării legislative din 22 mai 1 850, Montalembert a che
mat guvernul francez să întreprindă împotriva forţelor revoluţionare 
şi democratice din ţară o expediţie militară identică cu cea din 1 849 
împotriva Republicii de la Roma (în legătură cu expediţia împotriva 
Republicii de la Roma vezi adnotarea 173) . - 635. 

3 1  O La 29 decembrie 1 855 studenţii de la Ecole Polytechnique (Şcoala 
superioară politehnică) au refuzat să participe la primirea solemnă 
făcută la Paris armatei franceze care se întorcea din Crimeea pentru 
sărbătorirea armatei şi a împăratului, ceea ce le-a atras represalii 
din partea guvernului bonapartist. 

In discursul său de salut adresat trupelor, Ludovic Bonaparte s-a 
comparat pe sine cu senatul de la Roma, care, de obicei, ie�ea să 
întîmpine la porţile Romei legiunile victorioase. - 636. 

3 1 1 Scale Normale - instituţie de învăţămînt superior pedagogic din 
Paris. - 637. 

! 1 2  La sfirşitul lunii august 1 855, clteva sute de muncitori au încercat să 
ponească ln oraşele Trelaze şi Angers (în nord-vestul Franţei) o 
răscoală cu scopul instaurării republicii în Franţa ; această încercare 
a suferit un eşec, Conducătorii muncitorilor răsculaţi aveau legături 
cu societatea republicană secretă „La Marianne•, înfiinţată tn 1850. a urmare a acestor tulburări, la sfirşitul anului 1855-inceputul anu
lui 1856 au fost operate numeroase arestări şi intentate un şir de pro
cese judiciare. - 637. 

3 1 3  Marx a trimis acest articol atlt la 11The People's Paper• cit şi la „New 
York Daily Tribune•, unde a apărut ca articol de fond la 14 aprilie 
1856 sub titlul „Victimele şi uneltele lui Bonaparte• (11Bonapartean 
Victims and Tools•) , - 639. 

3 1 4  Cayenne - oraş în Guyana Franceză (America de Sud), din 1 852-1948 
loc de deportare a deţinuţilor politici, supranumit „ghilotina uscată• 
din pricina mortalităţii de masă provocate acolo de regimul de ocnă 
şi clima tropicală insuportabilă. 

Lambessa (Lambese) - colonie corecţională franceză, întemeiată 
pe ruinele oraşului antic roman Lambaesis din Africa de nord ; între 
1 851  şi 1 860, loc de deportare a deţinuţilor politici. 

Belle-Ile - insulă situată în golful Biscaya ; între anii 1 849 şi 
1 857 a servit drept loc de detenţiune pentru condamnaţii politici ; aici 
erau deţinuţi îndeosebi muncitorii care au participat la insurecţia dii 
iunie 1 848 de la Paris. - 639. 

3 1 5  Traducerea scrisorii deportatului politic francez Tassilier, trimisă de 
Marx redacţiei lui „The People's Paper•, a fost publicată în acest ziar 
la 12 aprilie 1 856. - 639. 
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3 1 6  Max face aluzie în mod ironic la metodele folosite de Ludovic Bo
naparte şi de cercurile bonapartiste la pregătirea loviturii de stat de 
la 2 decembrie 1 851 pentru a-şi recruta partizani din rindurile ofiţe
rilor şi soldaţilor din armată. In timpul recepţiilor şi al parăzilor 
militare de la Satory şi din alte localităţi, organizate de Ludovic 
Bonaparte în calitatea sa de preşedinte al republicii, se practica pe 
larg obiceiul de a ospăta pe ofiţeri şi pe soldaţi cu cimaţi, fripturi 
de vînat, şampanie şi altele. - 639 . 

.3 1 7  Boustrapa - poreclă dată lui Ludovic Bonaparte, compusă din primele 
silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strasburg şi Paris. Această po
reclă făcea aluzie la încercările lui de a pune la cale un puci bona
partist la Strasburg (la 30 octombrie 1 836) şi la Boulogne (6 august 
1 840) , precum şi la lovitura de stat de la Paris din 2 decembrie 1 851 ,  
care a dus la instaurarea dictaturii bonapartiste în  Franţa. - 639. 

3 l8 Purcae Caudinae (furcile caudine) - defileul Caudin din apropierea 
oraşului Caudin (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 pe sub „jug•, ceea ce era consi
derat ca cea mai mare ruşine pentru o armată învinsă. De aici se 
trage expresia „a trece pe sub furcile cdudine•, adică a fi supus unei 
umiliri extreme. - 639 . 

a 1 9  Societatea Iul 10 decembrie - societate bonapartistă secretă înfiin
ţată in 1 849 ; era formată mai ales din elemente declasate. Marx a 
făcut o caracterizare amănunţită a Societăţii lui 10 decembrie în 
lucrarea „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi ediţia 
de faţă, voi. 8, pag. 1 15-217) .  - 64 1 . 

.320 „Batrachomyomachia" („Războiul dintre şoareci şi broaşte") - poem 
comic de un autor necunoscut din Grecia antică, o parodie la adresa 
epopeii lui Homer. - 642. 

-32 1 Este vorba de naşterea, la 15 martie 1856, a fiului lui Napoleon al 
III-iea, Eugen, care a primit titlul de rege al Algerului. - 643. 

322 Lucrarea „Căderea Karsului" se tipăreşte după textul cel mai com
plet, publicat sub forma a patru articole în „The People's Paper• în 
aprilie 1 856. Iniţial Marx a scris pentru „New York Daily Tribune• un 
articol mai scurt pe această temă, publicat sub acelaşi titlu în nu
mărul din 8 aprilie 1 856. La 3 mai 1 856, Marx a publicat acest articol, 
sub semnătura sa, în ziarele „The Sheffield Free Press• şi „The Free 
Press• sub titlul „Ciudătenii in documentele cu privire la Kars• („Kars 
Papers Curiosities") ; această variantă reprezintă de fapt o serie de 
extrase din articolele al 2-lea şi al 3-lea, apărute în „The People's 
Paper•. - 645. 

323 1n legătură cu cele 5 puncte vezi adnotarea 304. - 647. 

324 Tratatul de la Paris - tratat de pace semnat la 30 martie 1 856 la 
Congresul de la Paris de reprezentanţii Franţei, Angliei, Austriei, Sar
diniei, Prusiei şi Turciei, de o parte, şi ai Rusiei, de altă parte, prin 
care s-a încheiat războiul Crimeii din 1 853-1856. Rusia, care fusese 
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înfrîntă în război, a trebuit să cedeze gurile Dunării şi o parte din 
sudul Basarabiei, să renunţe la protectoratul asupra Principatelor du
nărene şi la protectoratul asupra supuşilor creştini din Turcia, să 
consimtă la neutralizarea Mării Negre, ceea ce însemna închiderea 
strîmtorilor pentru vasele militare străine ; Rusiei şi Turciei li se 
interzicea să aibă arsenale maritime militare şi flotă militară la Marea 
Neagră ; în schimbul Sevastopolului şi al altor oraşe din Crimeea 
ocupate de aliaţi, Rusia a înapoiat Turciei Karsul. In pofida condi
ţiilor de pace împovărătoare impuse Rusiei, diplomaţia occidentală 
(engleză, austriacă) n-a reuşit să-şi realizeze pe deplin planurile ei 
agresive. Apărarea eroică a Sevastopolului, înfrîngerea armatei tur
ceşti pe teatrul de acţiuni militare din Caucaz, insuccesele aliaţilor 
în Marea Baltică, precum şi folosirea de către diplomaţia rusă a con
tradicţiilor anglo-franceze, toate aceste împrejurări au influenţat într-o
oarecare măsură mersul tratativelor de pace. 

Tratatul de la Paris n-a rezolvat problema orientală, ceea ce a 
constituit una din cauzele noii ascuţiri a contradicţiilor, în Balcani şi
în Orientul apropiat, dintre statele europene în deceniul al 8-lea. 
- 647. 

325 Marx se referă la Cărţile albastre : „Papers Relative to Military 
Affairs in Asiatic Turkey, and the Defence and Capitulation of Kars·. 
Londra, 1856, de unde au fost luate toate citatele cuprinse în articolul 
„Căderea Karsului·. - 647. 

326 „Take care ol Dowb• („Aveţi grijă de Dowb•) - poreclă dată în bătaie 
de joc ministrului de război Panmure după ce acesta, în comunicatul 
telegrafic oficial prin care-l înştiinţa pe generalul Simpson că a fost 
numit comandant suprem, l-a rugat să aibă grijă de tînărul ofiţer 
Dowbiggin, nepotul său. - 650. 

327 Panariotl - greci bogaţi din familii de vază, care trăiau ln cartierul 
Fanar din Constantinopol (Stambul) , fiind în majoritatea lor urmaşi 
ai unor familii aristocratice bizantine. Datorită bogăţiei şi legăturilor 
lor politice, ei deţineau posturi înalte în administraţia Imperiulur 
otoman. - 660. 

328 Marx se referă la nuvela fantastică a lui Arnim „Isabella von Ăgyp
ten. Kaiser Karl des Finften erste Jugendliebe". - 677. 

329 In acest articol Marx a folosit unele date cu privire la situaţia eco
nomică a Prusiei, care i-au fost furnizate de Engels în scrisoarea din-
14 aprilie 1856. - 682. 

330 ,,L'Jndependance Belge• - cotidian burghez, fondat la Bruxelles î-
1 831 ,  organ al liberalilor. - 682. 

331  „Chambre lntrouvabJe• - Camera deputaţilor din Franţa în 181-1816„ 
alcătuită din reacţionari extremişti. - 684. 
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Date din viaţa şi activitatea 
lui Karl Marx şi Friedrich Engels 

Sfîrşitul lunii 
ianuarie -
începutul lunii 
februarie 

2-21 ianuarie 

Aprox. 
29 ianuarie 

31 ianuarie -1 februarie 

(ianuarie 1855-aprilie 1856) 

1 8 5 5  

Marx se ocupă în continuare de studiul economiei 
politice ; el revede numeroasele sale caiete de însem
nări referitoare la problemele economice cu scopul de 
a sistematiza materialul în vederea prelucrării ulte
rioare. 

Marx lucrează la articolele pentru ziarul german bur
ghezo-democratic „Neue Oder-Zeitung•, al cărui cola
borator devenise de la sfîrşitul lunii decembrie 1854. 
El scrie pentru acest ziar trei articole despre dezbate
rile din parlamentul englez şi despre criza guvenului 
englez. Aceste articole intitulate „Deschiderea sesiunii 
parlamentului•, „In legătură cu criza de guvern• şi „Din 
viaţa parlamentară• apar în „Neue Oder-Zeitung• la 
27, 29 şi 30 ianuarie. 

Engels, care continua să urmărească desfăşurarea osti
litătilor din Crimeea, scrie pentru „New York Daily 
Tribune•, la rugămintea lui Marx, articolul „Războiul 
din Europa•, tn care examinează perspectivele de trans
formare a războiului Crimeii într-un război european. 
Marx trimite ziarului „Neue Oder-Zeitung• o variantă 
germană a acestui articol însoţită de un adaos cu pri
vire la dezbaterile parlamentare scris de el ; articolul 
apare la 1 februarie sub titlul „Din viaţa parlamentară. 
- De pe teatrul de acţiuni militare•. Articolul lui 
Engels apare la 17 februarie ca editorial în „New York 
Daily Tribune•. 

In legătură cu căderea guvernului de coaliţie al lui 
Aberdeen, Marx trimite lui Engels material în vederea 
unui articol pentru „New York Daily Tribune•, şi anume 
un studiu critic detaliat cu privire la activitatea gu
vernului de coaliţie. Engels foloseşte acest material 
în articolul „Fostul guvern englez•, apărut ca articol 
de fond în „New York Daily Tribune• la 23 februarie. 



Date din viaţa şi activitatea lui K. Max şi F. Engels 73> 

I iebruarie 

Nu mai tîrziu 
de 2 iebruarie 

2 iebruarie 

26 iebruarie 

Aprox. 9 iebruarie 

Aprox. 
9 iebruarie -
3 martie 

12-14 iebruarie 

Nu mai tîrzlu 
de 13 Jebruarie 

La invitaţia lui E. Jones, lider al cartiştilor, Marx asistă 
la o şedinţă a Comitetului internaţional al emigranţi
lor, cu scopul de a cunoaşte caracterul acestei organi
zaţii ; la şedinţă se discută aniversarea revoluţiei din 
februarie 1848 din Franţa. 

Marx primeşte o scrisoare de la Lassalle în care acesta 
expune situaţia politică internă din Germania. Marx 
trimite această scrisoare lui Engels. 

lnformînd pe Engels că liderii mişcării cartiste au în
fiinţat Comitetul internaţional al emigranţilor sub pre
şedinţia lui E. Jones, Marx critică activitatea acestui 
comitet, subliniind faptul că, alături de cartişti, din 
comitet fac parte şi reprezentanţi ai grupărilor de emi
granţi mic-burghezi din Londra, străini de adevărata 
mişcare proletară. 

-
Marx scrie articolele cu privire la criza de guven 
din Anglia : „Căderea guvernului Aberdeen•, care 
apare în „New York Daily Tribune• la 17 februarie 
sub semnătura lui Marx, precum şi „In legătură cu 
criza de guvern•, „Guvernul răsturnat•, „Partide şi 
clici• şi „Două crize•, care apar în „Neue Oder-Zei
tung' la 5, 7, 8 şi 9 februarie. 

Engels scrie articolul „Lupta din Crimeea•, în care dă 
o înaltă apreciere sistemului de fortificaţii construite
de apărătorii Sevastopolului. Varianta germană a aces
tui articol, însoţită de un adaos al lui Marx, apare în 
„Neue Oder-Zeitung• la 12 februarie sub titlul „Pal
merslon. - Armata•. Articolul lui Engels apare ca articol 
de fond în „New York Daily Tribune• la 26 februarie. 

Marx se îmbolnăveşte de ochi din cauza muncii în
cordate depuse la revizuirea caietelor sale cu însem
nări de economie politică. Simţindu-se foarte rău, Marx 
este silit să stea cîteva zile în pat ; fiul lui Marx, 
Edgar (Musch) , şi fiica sa Eleanor, născută de curînd, 
sînt şi ei bolnavi ; medicul ii recomandă lui Marx să 
părăsească cartierul Soho, în care locuieşte la Lon
dra, acesta fiind un cartier nesănătos. 

In legătură cu formarea guvenului Palmerston, Marx 
trimite ziarului „Neue Oder-Zeitung• două articole, 
care reprezintă o variantă prescurtată a pamfletului 
„Lordul Palmerston•, publicat la sfîrşitul anului 185-
începutul anului 1854 în „New York Daily Tribune• şi 
în organul cartiştilor „The People's Paper•. Articolele 
lui Marx, care demască oligarhia guvenantă din Anglia, 
apar în „Neue Oder-Zeitung• la 16 şi 19 februarie. 

Marx primeşte de la Comitetul intenaţional al emi
granţilor invitaţia de a participa la mitingul organizat 
cu prilejul aniversării revoluţiei din februarie 1848 diD 



740 Date din viata şi activitatea lui K. Max şi F. Engels 

17 şi 19 februarie 

Aprox. 
20 iebruarie 

24 iebruarie 

27 februarie 

SJJrşitul lunii 
lebruarie 

2 martie 

3 martie 

8 şi 7 martie 

Franţa ; după ce se consultă cu Engels tn această pri
vinţă, Marx se hotărăşte să nu participe la miting, 
considerînd această adunare infructuoasă. 

Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolele 
„Parlamentul• şi „Coaliţia dintre tory şi radicaW, în 
care arată agravarea situaţiei economice şi politice din 
Anglia. Articolele apar în „Neue Oder-Zeitung• la 22 
şi 24 februarie. 

Engels scrie articolul „Războiul care ameninţă Europa•, 
în care analizează raportul de forţe dintre părţile be
ligerante. Varianta germană a acestui articol, însoţită 
de un adaos al lui Marx cu privire la dezbaterile 
parlamentare, apare în „Neue Oder-Zeitung• la 23 şi 
24 februarie sub titlul „Chestiuni parlamentare şi mili
tare• şi „Starea armatelor•. Articolul lui Engels apare 
în „New York Daily Tribune• la 8 martie ca editorial. 

ln legătură cu ieşirea peeliştilor din guvernul Palmer
ston, Max scrie articolul „Despre noua criză de guvern•, 
Articolul apare în „Neue Oder-Zeitung• la 27 februarie. 

Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolul „Pal
merston şi oligarhia engleză•, în care demască esenţa 
reacţionară a politicii partidelor de guvernămînt. Arti
colul apare în „Neue Oder-Zeitung• la 3 martie. 

Marx studiază istoria Romei antice, el îşi face conspecte 
din lucrarea în trei volume a lui B. G. Niebuhr, 
„Istoria Romei·. 

Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolul „Con
;tituţia britanică• şi trimite totodată varianta engleză 
a acestui articol ziarului „New York Daily Tribune• ; 
în acest articol Marx arată că baza orînduirii politice 
a ngliei o constituie compromisul dintre burghezie şi 
aristocraţie, care frînează dezvoltarea progresistă a 
ţării. Articolul apare în „Neue Oder-ZeitungM la 6 mar
tie, iar în „New York Daily Tribune• la 24 martie ca 
editorial sub titlul „Criza din Anglia• . 

Max comunică lui Engels că intenţionează să vină 
pentru cîtva timp la Manchester, avînd nevoie de 
odihnă din cauza stării proaste a sănătăţii sale. 

Marx scrie articolele „Cu privire la istoria alianţei cu 
Franţa•, „Comisia de anchetă• şi „Memoriul de la Bru
xelles•, în care dezvăluie caracterul de duplicitate al 
politicii externe duse de Palmerston şi demonstrează 
şubrezenia alianţei dintre Anglia şi Franţa. Articolele 
apar în ,,Neue Oder-Zeitunq• la 9, 10 şi 1 1  martie, 



Date din viaţa �I qctivitatea lui K. Max �I F. Engels 741 

13 martie 

Jumătatea 
lunii martie -
6 aprilie 

Aprox. 16 martie 

18 martie 

ZO martie 

2-27 martie 

Marx scrie articolul „Răzbunarea Irlandei", care con
ţine o critică a politicii împăciuitoriste a brigăzii irlan
deze din parlamentul englez. Articolul apare în „Neue 
Oder-Zeitung• la 16 martie. 

Edgar, fiul lui Marx, este grav bolnav 1 zguduită de 
boala fiului ei, soţia lui Marx se îmbolnăveşte şi ea. 
In urma îndelungatelor nopţi de veghe, Marx, care 
îngrijeşte pe cei bolnavi, este cu totul istovit. Şi de 
data aceasta Engels ajută materialiceşte familia lui 
Marx, care îndură lipsuri grele. 

Engels scrie cronica acţiunilor militare, care apare tn 
„Neue Oder-Zeitung• la 19 martie sub titlul „Eveni
mentele din Crimeea•, iar în „New York Daily Tribune• 
la 2 aprilie ca articol de fond, sub titlul „Bilanţul ac
ţiunilor militare din Crimeea•. 
Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Soarta marelui aventurier", în care dezvăluie caracte
rul aventurist al politicii externe a Franţei bonapar
tiste. Varianta germană a acestui articol, trimisă de 
Marx ziarului „Neue Oder Zeitung•, apare la 20 martie 
sub titlul „Critica sistemului francez de ducere a răz
boiului". Articolul lui Engels apare în „New York 
Daily Tribune" la 2 aprilie ca editorial. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx vorbeşte de nece
sitatea de a demasca în coloanele ziarului „New York 
Daily Tribune" caracterul reacţionar al panslavismului. 
In aceeaşi scrisoare Marx îi comunică lui Engels că în 
curînd va fi editată la Londra „Polearnaia Zvezda", 
revistă a emigranţilor revoluţionari ruşi, sub redacţia 
lui Herţen. 

Marx scrie un articol cu privire la mitingul organizat 
la London-Tavern în ziua de 16 martie de cercurile 
liber-schimbiste ale burgheziei în scopul de a atrage pe 
cartişti în campania opoziţionistă a burghe�iei împotriva 
aristocraţiei şi de a subordona mişcarea muncitorească 
influenţei acestor cercuri. In articolul său, Marx citează 
cuvîntările rostite la miting de E. Jones şi de alţi lideri 
cartişti, în care sînt demascate încercările reprezentan
ţilor opoziţiei burgheze de a folosi mişcarea muncito
rească în scopurile lor. Articolul „Mitingul de la Lon
don-Tavern" apare în „Neue Oder-Zeitung• la 24 martie. 

Marx urmăreşte dezbaterile din parlamentul englez şi 
din presă în jurul problemelor de politică internaţională 
şi scrie în legătură cu aceasta o serie de articole. Arti
colele lui Marx „Ştiri din presa engleză", „Din viaţa 
parlamentară : Dezbaterile din Camera lorzilor în legă
tură cu Prusia", „Cu privire la istoricul alianţei cu 
Franţa•, „Napoleon şi Barbes. - Taxa de timbru pe 
ziare" apar în „Neue Oder Zeitung• la 23, 24, 27 şi 
30 martie. 

4g - Marx-ngels - Opere Toi. l i  
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Aprox. 23 martie Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• artico
lele „Ultimul expedient al lui Napoleon•, în care dez
văluie scopurile dinastice urmărite de Napoleon al 
III-iea în războiul Crimeii, precum şi „O bătălie la 
Sevastopol", în legătură cu respingerea încercării alia
ţilor de a cuceri reduta Selenghinski. Marx trimite o 
variantă germană prescurtată a acestui din urmă articol 
şi ziarului „Neue Oder-Zeitung•, unde apare la 26 mar
tie sub titlul „In legătură cu ultimele evenimente din 
Crimeea•. Ambele articole ale lui Engels apar în „New 
York Daily Tribune• la 1 aprilie ca articole de fond. 

28 martie Marx scrie un articol cu privire la anchetarea de către 
comisia parlamentară a cauzelor situaţiei catastrofale 
a armatei engleze din Crimeea, în care face o cntică 
ascuţită sistemului militar englez. Articolul apare în 
„Neue Oder-Zeitung• la 31 martie sub titlul „Dezvălui
rile comisiei de anchetă", iar o variantă a lui sub titlul 
„Armata britanică" apare ca editorial ln „New York 
Daily Tribune" la 14 aprilie. 

Aprox. 30 martie Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• artico
lul „Mersul războiului", în care dă o înaltă apreciere 
iscusinţei de care au dat dovadă geniştii ruşi la api
rarea Sevastopolului ; Marx trimite o variantă germană 
a acestui articol ziarului „Neue Oder-Zeitung•, unde 
apare la 2 aprilie sub titlul „Despre situaţia din Cri
meea•. ln „New York Daily Tribune• articolul apare 
la 17 aprilie ca editorial. 

30 martie Marx înştiinţează pe lngels de starea gravă în care se 
află fiul său, mulţumindu-i totodată pentru grija pe care 
o poartă familiei sale, precum şi pentru faptul că �i-a 
asumat în locul lui sarcina de a scrie articole într-o 
perioadă atît de grea pentru el. 

O aprilie Moare fiul lui Marx, Edgar, în vîrstă de 8 ani. Marx 
comunică lui Engels că intenţionează să-şi trimită soţia 
pentru un timp la Manchester. 

10 aprilie Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Perspective apropiate în Franţa şi în Anglia", în care 
exprimă ideea că proletariatul trebuie să folosească 
complicaţiile create de război pentru desfăşurarea luptei 
revoluţionare. Redacţia ziarului „Tribune• care publica 
în ultimul timp corespondenţele lui Marx ca editoriale, 
tipăreşte la 27 aprilie articolul lui Marx iub semnă
tura acestuia. 

Aprox. 14 aprilie Engels scrie un articol în care arată că Napoleon al 
III-iea şi generalii săi sînt nişte comandanţi incapabilL 
Articolul apare la 17 aprilie în „Neue Oder-Zeitung· 
sub titlul „Critica articolului lui Napoleon din cMoni
teur»", iar la 30 aprilie ca editorial în „New York 
Daily Tribune• sub titlul „Justificarea lui Napoleon•. 



Date din viaţa ol activitatea lui K. Max şi P. Engels 743 

Aprox. 15 aprilie 

Arox. 17 aprilie 

18 aprilie -
aprox. 6 ml 
1-2 1 mal 

Aprox. B �l 
aprox. 1 1  mal 

Nu mai t1r:iu de 16 mi 

Engels scrie o cronică militară, în care critică metodele 
folosite de aliaţi la asedierea Sevastopolulu:. Cronica 
apare la 18 aprilie ln „Neue Oder-Zeitung• sub titlul 
„Incursiunea de la 3 martie•, iar ln „New York Daily 
Tribune• la 30 aprilie ca editorial sub titlul „Asediul 
Sevastopolului•. 

Engels scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• şi pentu 
„New York Daily Tribune• o serie de articole împo
triva panslavismului, ln care demască caracterul reac· 
ţionar al idei: de a-i uni pe slavi sub egida Rusiei 
ţariste. Articolele apar în „Neue Oder-Zeitung• la 21 şi 
24 aprilie sub titlul „Germania şi panslavismul·. In 
„New York Daily Tribune• articolele lui Engels apar 
ca articole de fond la 5 şi 1 mai într-o formă dena
turată. 

Marx lmpreună cu soţia sa se află la Manchester. 

In legătură cu intensificarea agitaţiei reprezentanţilor 
cercurilor financiare şi comerciale burgheze pentru o 
reformă administrativă, Marx scrie pentru „Neue Oder
Zeitung• cinci articole pe această temă : „Cu privire 
la istoricul campaniilor de agitaţie•, „«Morning Posb 
împotriva Prusiei. - Whigii şi toryi•, „Şedinţa Camerei 
lorzilor•, „Opoziţia burgheză şi cartiştii• şi „Cu privire 
la mişcarea pentru reformă•. Aceste articole ln care 
sint demascate adevăratele ţeluri ale reformatorilor din 

City, teama lor faţă de clasa muncitoare şi în care se 
arată că ei sînt gata să încheie un compromis cu aristo
craţia apar în „Neue Oder-Zeitung• la 10, 18, 19 şi 
24 mai. 

Engels scrie două articole despre mersul războiulu:. 
Articolele apar în „Neue Oder-Zeitung• sub titlul „Ase
diul Sevastopolului• şi „Campania din Crimeea• la 1 1  
şi 1 4  mai ; î n  „New York Daily Tribune• articolele 
apar la 28 şi 29 mai, ca editoriale, sub titlul „Din Se
vastopol• şi „O nouă ofensivă în Crimeea•. 

Marx se adresează lui Elsner, unul dintre redactorii 
ziarului „Neue Oder-Zeitung•, cu rugămintea de a găsi 
un editor pentru o broşură despre panslavism pe care 
Engels intenţionează s-o scrie pentru a o publica ln 
Gemania. Incercările lui Elsner rămîn fără rezultat, 
deoarece editorii refuză să preia publicarea acestei bro
şuri „de teamă să nu-şi cîştige reputaţia de revolu
ţionari•. 

Apare culegerea de articole „Pamflete politice•, edi
tate de Tucker, în care sînt incluse cîteva articole ala 
lui Marx din seria „Lordul Palmerston•, apărută ln 
„New York Daily Tribune• şi în „The People's Paper•. 
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19 mal 

Date din viata şi activitatea Iul K. Mane şi F. Engels 

Marx scrie articolul „Piaţa de bani", în care, pe bază 
de date concrete, arată agravarea crizei financiare din 
Anglia. Articolul apare în „Neue Oder-Zeitung• la 
22 mai. 

Aprox. 21 mal Engels scrie o cronică militară, care apare în „New 
York Daily Tribune" la 8 iunie, ca editorial, sub titlul 
„Războiul Crimeii". 

24 mai Marx include cronica militară scrisă de Engels pentru 
„New York Daily Tribune• în articolul său pentru „Neue 
Oder-Zeitung". Articolul intitulat „Prologul la comedie 
jucat la lordul Palmerston. - Ultimele evenimente 
din Crimeea· apare în acest ziar la 29 mai. Articolul 
lui Engels apare la 12 iunie în „New York Daily Tri
bune" ca articol de fond sub titlul „Un nou comandant 
suprem francez". 

26 mai-1 iunie n legătură cu dezbaterile parlamentare supra politicii 
externe a guvernului Palmerston, Marx scrie pentru 
„Neue Oder-Zeitung• patru articole, în care examinează 
amănunţit poziţia diferitelor partide şi grupări din parla
mentul englez faţă de războiul Crimeii. Articolele lui 
Marx „Reforma parlamentară. - Intreruperea şi re
luarea Conferinţei de la Viena. - Aşa-numitul război 
de exterminare•, „Moţiunea lui Disraeli", „Din viaţa 
parlamentară : - Dezbateri în legătură cu moţiunea lui 
Disraeli", „Cu privire la critica ultimului discurs al lui 
Palmerston• apar în „Neue Oder-Zeitung• la 30, 31 mai 
şi la 1 şi 4 iunie. 

5 iunie Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolul „Aso
ciaţia pentru reforma administrativă. - Carta poporu
lui" ; el arată importanţa programului de democratizare 
a regimului politic al Angliei preconizat de cartişti, 
subliniind că realizarea lui ar deschide perspectiva cu
ceririi puterii politice de către clasa muncitoare. Arti
colul apare în „Neue Oder-Zeitung• la 8 iunie. 

�9 iunie Marx continuă să urmărească dezbaterile din parlamen
tul englez cu privire la problema războiului şi ;crie în 
legătură cu aceasta două articole, care apar fn „Neue 
Oder-Zeitung• la 9 şi 12 iunie. 

Aprox. 8 iunie Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Ştiri din Crimeea". Varianta germană a acestui articol 
apare în „Neue Oder-Zeitung• la 1 1  iunie sub titlul „Cu 
privire la critica evenimentelor din Crimeea•. In „New 
York Daily Tribune" articolul apare la 23 iunie ca edi
torial. 

Aprox. 12 Junie Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Sevastopol", în care descrie pe scurt extinderea for
tificaţiilor. Varianta germană a acestui articol apare n 
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Aprox. 15 iunie 

Nu mai tirziu 
de 15 iunie 

19 iunie 

După 19 iunie 

24 iunie 

27 iunie 
aprox. 3 iulie 

„Neue Oder-Zeitung• la 15 iunie sub titlul „Critica ac
ţiunilor militare din Crimeea•. In „New York Daily 
Tribune• articolul apare la 29 iunie ca editorial. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• artico
lul „Planurile de război ale lui Napoleon•, în care 
dovedeşte că planul unui „război local in scopuri lo
cale•, preconizat de aliaţi, a fost conceput pentru a îm
piedica transformarea războiului Crimeii într-un război 
al popoarelor împotriva regimurilor reacţionare din 
Europa, Marx include materialul din acest articol în 
corespondenţele sale : „Incidentul din Camera comu
nelor. - Războiul Crimeii• şi „Războiul local. - Dez
bateri pe marginea reformei administrative. - Raportul 
comisiei Roebuck•, care apar în „Neue Oder-Zeitung• 
la 19 şi 23 iunie. Articolul lui Engels apare in „New 
York Daily Tribune• la 2 iulie ca editorial . 

Marx primeşte de la Dana, unul dintre redactorii lui 
„New York Daily Tribune•, propunerea de a scrie pen
tru revista progresistă din New York „Putnam's Month
ly• articole despre armatele din Europa ; la rugămin
tea lui Marx, Engels se ocupă de elaborarea acestor 
articole. 

Marx scrie articolul „O politică ciudată•, în care de
mască scopurile politice contrarevoluţionare urmărite 
de clasele dominante din Anglia şi Franţa în războiul 
Crimeii. Articolul apare în „New York Daily Tribune• 
la 10 iulie ca editorial. 

Marx primeşte de la Paris o scrisoare trimisă de Schily, 
unul dintre participanţii la revoluţia din 1848-1849 din 
Germania, în care acesta îi comunică că numeroşi cu
noscuţi de-ai lui Marx sînt de părere că ar fi bine ca 
lucrarea de economie politică a lui Marx să apară cit 
mai curînd. 

Marx participă împreună cu W. Liebknecht la demon
straţia de masă din Hyde Park de la Londra împotriva 
bill-ului cu privire la interzicerea comerţului în ziua 
de duminică, bill care lovea în interesele maselor popu
lare. Marx îşi descrie impresiile de la această de
monstraţie în articolul „Mişcarea antibisericească. -
Demonstraţia din Hyde Park•, în care subliniază carac
terul de masă al mişcării în cadrul căreia cartiştii au 
avut un rol activ. Articolul apare în „Neue Oder-Zei
tung• la 28 iunie. 

Marx lucrează la biblioteca de la British Museum, unde 
culege pentru Engels materiale în legătură cu armat. 
spaniolă şi napolitană, pe care acesta le foloseşte ln 
lucrarea sa „Armatele din Europa•. 



7•6 Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi P. Engels 

Aprox. 9 iuie Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Ştiri din Sevastopol". Varianta germană a acestui ar
ticol apare în „Neue Oder-Zeitung" la 2 iulie sub titlul 
„Despre evenimentele din Crimeea·. In „New York Daily 
Tribune" articolul apare la 12 iulie ca editorial. 

S/Jrşitul lunii Engels scrie prima parte a lucrării sale „Armatele din 
iunie - începutul Europa", care apare ln numărul din august al revistei 
lunii i ulie „Putnam's Monthly•. 

1 iulie 

Aprox. 6 iulie 

1 1-20 iulie 

17 iulie 

Marx participă la cea de-a doua demonstraţie din Hyde 
Park împotriva bill-ului cu privire la interzicerea co
merţului în ziua de duminică ; el scapă doar printr-o 
întimplare de arestare. In articolul „Tulburările pro
vocate de bill-ul cu privire la respectarea mai rigu
roasă a repausului duminical•, Marx se ridică cu hotă
rîre împotriva procedeelor poliţiei londoneze, care a 
brutalizat pe participanţii la demonstraţie. Articolul 
apare în „Neue Oder-Zeitung• la 5 iulie. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune" un arti
col cu privire la eşecul asaltului Sevastopolului încercat 
de aliaţi la 1 8  iunie. Varianta germană a acestui articol, 
pe care Marx îl trimite lui „Neue Oder-Zeitung", se 
compune din două părţi ; Marx completează prima parte 
descriind ciocnirile dintre poliţie şi popor care au avut 
loc la Londra cu prilejul demonstrnţiei din Hyde Park 
de la 1 iulie. Articolele „Ciocniri între poliţie şi po
por. - Despre evenimentele din Crimeea" şi „Despre 
asaltul de la 1 8  iunie• apar în „Neue Oder-Zeitung• 
la 9 şi 1 1  iulie. In „New York Daily Tribune" articolul 
lui Engels apare la 21 iulie, ca editorial, sub titlul „Re
centa înfrîngere a aliaţilor•. 

In legătură cu noua criză de guvern şi cu demisia lui 
Russell, Marx scrie o serie de articole despre dezbate
rile din parlamentul englez, în care dezvăluie caracterul 
antidemocratic al acestuia. In unele dintre aceste arti
cole Marx include cronicile militare scrise de Engels 
pentru „New York Daily Tribune•. Articolele „Din viaţa 
parlamentară : Moţiunile lui Roebuck şi Bulwer", „Din 
viaţa parlamentară : Moţiunea lui Bulwer, problema ir
landeză", „Demisia lui Russell. - Evenimentele din 
Crimeea", „Demisia lui Russell", „Din viaţa parlamen
tară• şi „Din viaţa parlamentară. - De pe teatrul de 
acţiuni militare" apar în „Neue Oder-Zeitung" la 14,  
16,  17, 20, 21 şi 23 iulie. 

Marx comunică lui Engels într-o scrisoare unele date 
în legătură cu o serie de foşti membri ai Ligii comu
niştilor, emigraţi în America, precum şi cu alţi emi
qranţi revoluţionari germani. 
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După 17 iulie 

25 iulie -12 august 

Siîrşitul 
lunii iulie 

13 august 

15 august 

17 şi 18 august 

Aprox. 
31  august 

Septembrie 

Marx pleacă împreună cu soţia sa, care nu-şi revenise 
încă de pe urma loviturii primite prin moartea fiului 
ei, Edgar, şi cu fiicele sale la Camberwell (în împreju
rimile Londrei) la lmandt, fost membru al Ligii comu
niştilor ; Imandt pune la dispoziţia familiei Marx casa 
sa de la ţară pe timpul şederii sale în Scoţia. 

Marx scrie pamfletul „Lordul John Russell", în care de
mască în .persoana lui Russel! - reprezentant tipic 
al whigilor - politica oligarhiei guvenante engleze 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Pamtletul 
apare în „Neue Oder-Zeitung• de la 28 iulie pînă la 15 
august şi, într-o variantă prescurtată, în „New York 
Daily Tribune• la 28 august. 

Engels scrie cea de-a doua parte a lucrării „Armatele 
din Europa•, care apare în numărul din septembrie al 
revistei 1 1Putnam's Monthly". 

Marx scrie articolul „Mitingul consacrat Poloniei", în 
care demască caracterul provocator al politicii guver
nului Palmerston faţă de mişcarea naţională poloneză 
şi condamnă poziţia pe care se situase aripa conserva
toare, a nobililor monarhişti a emigraţiei poloneze, opu
nînd acesteia aripa democrată. Articolul apare în „Neue 
Oder-Zeitung• la 16 august. 

Marx scrie articolul „Cu privire la critica poziţiei Aus
triei în războiul Crimeii", în care comentează dezbate
rile din parlamentul englez cu privire la cauzele refu
zului Austriei de a intra în război împotriva Rusiei. 
Articolul apare în „Neue Oder-Zeitung• la 18 august, 
iar varianta mai cuprinzătoare a acestui articol, scrisă 
la sfîrşitul lui august, apare ca editorial sub titlul 
„Austria şi războiul" în „New York Daily Tribune• la 
13 septembrie. 

Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolul „Răz
boiul anglo-francez împotriva Rusiei", folosindu-se de 
cronica militară scrisă de Engels pentru „New York 
Daily Tribune•. Articolul apare în „Neue Oder-Zeitung• 
Ia 20 şi 21 august. In „New York Daily Tribune•, arti
colul lui Engels apare la 1 septembrie, ca editorial, sub 
titlul „Războiul". 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• articolul 
„Bătălia de pe Cernaia", a cărui variantă germană apare 
sub acelaşi titlu la 3 şi 4 septembrie în „Neue Oder
Zeitung". In „New York Daily Tribune" articolul apare 
Ia 14 septembrie ca editorial. 

Engels scrie partea a treia, şi ultima, a lucrării sale 
„Armatele din Europa•, care apare în numărul din de
cembrie al revistei 11Putnam's Monthly". 
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1 septembrie 

6 septembrie 

Aprox. 
8 septembrie 

După 
8 septembrie 

1 1  septembrie 

12 septembrie 

Aprox. 
14 septembrie 

Marx comunică lui Engels o nouă propunere a lui Dana 
de a scrie pentru revista „Putnam's Monthly• un arti
col despre perfecţionările în sistemul modern de ducere 
a războiului. 

Aflînd despre moartea doctorului Roland Daniels, unul 
dintre inculpaţii în procesul comuniştilor de la Colo
nia, Marx trimite soţiei acestuia, la Colonia, o scrisoare 
de condoleanţe. 

Marx ii comunică lui Engels intr-o scrisoare intenţia 
sa de a publica un necrolog al lui Daniels, precum şi de a 
face să apară în presă un anunţ despre moartea aces
tuia, semnat de Marx, Engels, Freiligrath şi W. Wolff. 

In legătură cu publicarea în presa engleză a core>pon
denţei dintre amirlul englez Charles Napier şi mini
strul marinei, James Graham, referitoare la acţiunile 
militare ale aliaţilor în Marea Baltică în decursul anu
lui 1854, Marx scrie articolul „Noi demascări în Anglia". 
Articolul apare în „New York Daily Tribune• la 24 
septembrie ca editorial. 

Engels întocmeşte nişte note cronologice cu pnvire la 
evenimentele importante din războiul Crimeii. 

Marx completează, în lumina ultimelor ştiri telegrafice, 
articolul „Căderea Sevastopolului", scris de Engels pen
tru „New York Daily Tribune•, şi trimite varianta ger
mană a acestui articol ziarului „Neue Oder-Zeitung•, 
unde apare la 14 septembrie sub titlul „In legătură cu 
luarea Sevastopolului". In „New York Daily Tribune• 
articolul apare la 28 septembrie ca editorial. 

Primind de la Elsner o scrisoare în care acesta îi 
descrie dificultăţile financiare prin care trece „Neue 
Oder-Zeitung•, Marx îi răspunde că este gata s. cola
boreze la ziar fără onorar. 

In legătură cu moartea fostului lider al cartiştilor, 
O'Connor, Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• un 
articol în care descrie funeraliile lui O'Connor, orga
nizate de muncitorii londonezi. Articolul „Funeraliile 
lui O'Connor• apare în ziar la 15 septembrie. 

Marx pleacă din Camberwell la Engels, la Manchester. 

Engels scrie articolul „Perspectivele războiului Crimeii", 
în care arată rolul fortăreţelor şi al armatelor de cîmp 
în războaiele moderne. Marx trimite varianta germană 
a acestui articol ziarului „Neue Oder-Zeitung•, unde 
apare la 18 septembrie sub titlul „Pe marginea eveni
mentelor din Crimeea". In „New York Daily Tribune" 
articolul lui Engels apare la 1 octombrie ca articol de 
fond. 
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Intre 
24 septembrie -
4 octombrie 

28 septembrie 

2 octombrie 

Aprox. 
6 octombrie -10 octombrie 

Aprox. 
W octombrie 

Marx scrie articolele „Situaţia comercială şi financiară• 
şi „Banca Franţei. - Intăriri pentru Crimeea. - Noi 
feldmareşali", în care arată simptomele crizei financiare 
iminente din Franţa. Articolele apar în „Neue Oder
Zeitung" la 28 septembrie şi 8 octombrie. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• un arti
col despre asaltul şi cucerirea Sevastopolului, a cărui 
variantă germană apare în „Neue Oder-Zeitung• la 4 
octombrie sub titlul „Cu privire la asaltul Sevastopolu
lui". In „New York Daily Tribune" articolul apare la 13 octombrie ca articol de fond sub titlul „Evenimen
tul hotărîtor al războiului". 

Marx scrie pentru „Neue Oder-Zeitung• articolul „Ra
portul financiar oficial", în care critică politica fiscală 
a guvernului englez şi arată inconsistenţa afirmaţiilor 
din presa burgheză engleză în legătură cu o aşa-zisă 
creştere a bunăstării populaţiei muncitoare din Anglia. 
Articolul apare în ziar la 6 octombrie. 

Marx primeşte de la Elsner două scrisori, prin care 
acesta îl roagă să nu mai trimită corespondenţe pen
tru „Neue Oder-Zeitung", întrucît ziarul îşi va înceta 
apariţia în viitorul apropiat. După primirea primei scri
sori, Marx încetează trimiterea de corespondenţe. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune• cronica 
militară curentă. Articolul, intitulat „Desfăşurarea ac
ţiunilor militare•, apare în „New York Daily Tribune• 
la 5 noiembrie ca articol de fond. 

Prima jumătate Marx şi Engels se întîlnesc cu prietenul lor G. Weerth, 
a lunii noiembrie poet proletar german, reîntors dintr-o călătorie în Eu

ropa, care, în trecere, face un popas la Manchester. 

lnceputul lunii 
noiembrie 

Aprox. 
2 noiembrie 

a noiembrie 

Intr-o scrisoare către Dana, Marx insistă asupra schim
bării condiţiilor de colaborare la „New York Daily 
Tribune". Dana îi răspunde, declarîndu-se de acord ca 
Marx să trimită ziarului cite două articole săptămînal, 
primind un onorar de 1 0  dolari pentru fiecare articol. 

Engels scrie articolul „Armata rusă", în care arată re
percusiunile înapoierii economice şi a regimului politic 
reacţionar al Rusiei ţariste asupra stării armatei ei. 
Articolul apare în „New York Daily Tribune• la 
16 noiembrie ca editorial. 

Marx îi comunică lui Elsner că a primit o scrisoare prin 
care acesta îl înştiinţează despre apropiata încetare a 
apariţiei ziarului „Neue Oder-Zeitung•, ceea ce l-a de
terminat să nu mai trimită articole. In această scrisoare, 
Marx aprobă activitatea lui „Neue Oder-Zeitung•, care 
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11 noiembrie 1855 
şi 5 ianuarie 1856 

1nceputul lunii 
decembrie 

12 decembrie 

12 decembrie 
1855 - ianuarie 
1 856 

Aprox. 24 
decembrie 1855 -
începutu/ lunii 
ianuarie 1856 

Aprox. 
28 decembrie 

şi-a mai continuat un timp apariţia, şi const:tă că zia
rul a publicat maximum din ceea ce a fost posibil in 
condiţiile reacţiunii politice din Germania. Marx îi co
munică de asemenea că emigranţii politici de pe insula 
.Jersey sînt persecutaţi de către autorităţile engleze. 

Ziarul „Sheffield Free Press" l adepţilor lui Urquhart, 
care făceau opoziţie lui Palmerston, reproduce două 
articole ale lui Marx din seria „Lordul Palmerston•, 
publicate de „The People's Paper• ; primul dintre aceste 
articole apare la Sheffield ca supliment al lui „Free 
Press Serials• nr. 4 A. 
(„Biblioteca uFree Press»Î· 

Max se reîntoarce de la Manchester la Londra. 

Engels ii scrie lui Marx despre greva de durată a mun
citorilor din fabricile de textile din Manchester. 

Marx are cîteva întîlniri cu Edgard şi cu Bruno Bauer. 
Intr-o serie de scrisori către Engels, Marx îi comunică 
conţinutul convorbirilor avute cu fraţii Bauer, făcînd 
o apreciere critică a concepţiilor lor idealiste şi con
damnînd cu o deosebită asprime atitudinea arogantă 
şi dispreţuitoare a lui Bruno Bduer faţă de mişcarea 
muncitorească. 

Engels, care se află în vizită la rudele sale din Londra, 
se întîlneşte mereu cu Marx. 

Marx scrie articolul „Politica tradiţională engleză•, în 
care dezvăluie esenţa contrarevoluţionară a politicii 
extene a whigilor pe baza unor exemple din istorie. 
Articolul apare în „New York Daily Tribune• la 12 ia
nuarie 1 856 ca editorial. 

29 decembrie Intreaga serie de articole ale lui Marx „Lordul Pal-
1855-16 februarie merston•, apărute în „The People's Paper•, sînt repro-
1856 duse în „Free Press", ziarul adepţilor lui Urquhart, 

şi apar şi ca supliment al lui „Free Press Serials" 
nr. 5 sub titlul „Descrierea vieţii lordului Palmerston·. 

1 8 5 6  
Ianuarie - aprilie Engels lucrează pentru „New York Daly Tribune• la 

o serie de articole împotriva panslavismului ; el stu
diază literatura referitoare la istoria şi cultura slavilor 1 
articolele lui Engels trimise de Marx la New York ră
min nepublicate. 
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Prima jumătate 
a lunii ianuarie 

Aprox. 
1 1  ianuarie 

Aprox. 
18 ianuarie 

18 ianuarie 

Februarie -
aprilie 

1 februarie 

8 februarie 

Aprox. 2--28 
februarie 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• un arti
col cu privire la Principatele dunărene şi altul cu pri
vire la Suedia. Ambele articole rămîn nepublicate. 

ln legătură cu cucerirea fortăreţei Kars de către tru
pele ru�eşti în noiembrie 1855, Engels scrie pentru „New 
York Daily Tribune• articolul „Războiul din Asia", in 
care analizează cauzele înfrîngerii armatei turceşti în 
Transcaucazia şi subliniază marele succes repurtat de 
ruşi. Articolul apre în ziar ca editorial la 25 ianuarie. 

Engels scrie articolul „Războiul european·, în care trage 
unele concluzii în legătură cu războiul Crimeii şi sub
liniază că mersul evenimentelor nu a îndreptăţit spe
ranţele în transformarea acestui război într-un război 
pentru renaşterea Europei pe baze democratice şi pen
tru eliberarea naţiunilor subjugate. Articolul apare în 
„New York Daily Tribune• ca editorial la 4 februarie. 

Marx trimite lui Engels articolul lui D. Urquhart „Co
respondenţă cartistă", în care acesta defăimează pe li
derii cartişti. Marx arată în scrisoarea amintită că, în 
cazul de faţă, Urquhart acţionează în mod obiectiv ca 
„un agent al poliţiei engleze•. 

Marx studiază la biblioteca de la British Museum docu
mente diplomatice, pamflete datînd de la sfîrşitul seco
lului al XVII-lea-prima jumătate a secolului al XVIII
lea, precum şi studii istorice asupra relaţiilor anglo-ruse. 
El extrage pasaje din lucrările lui Jms Williams, Hu
ghes, Mahon, Schlosser şi o serie de alţi autori, pre
cum şi din jurnalul lui Petru I şi din însemnările lui 
Veselovski, ambasadorul Rusiei în Anglia. El îi co
munică lui Engels că intenţionează să publice mate
rialele găsite în legătură cu istoria diplomaţiei din 
secolul al XVIII-lea. 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels face o caracteri
zare amănunţită a situaţiei politice interne din Franţa, 
subliniind intensificarea stării de spirit antibonapar
tiste în rîndurile proletariatului, ale studenţimii şi ale 
armatei. 

Folosind materialul cuprins în scrisoarea lui Engels 
din 7 februarie, Marx scrie articolul „Conflictul anglo
american. - Situaţia din Franţa•, în care prevesteşte 
inevitabilitatea prăbuşirii regimului bonapartist din 
Franţa şi se referă, totodată, şi la contradicţiile anglo
americane. Articolul apare în „New York Daily Tri
bune" la 25 februarie. 

G. Levy soseşte la Londra, la Marx, ca reprezentant 
al muncitorilor de la Disseldorf. El îl informează pe 
Marx asupra situaţiei mişcării muncitoreşti din Pro
vincia renană şi îl înştiinţează de asemenea că starea 
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Siîrşitul lunii 
iebruarie -
prima jumătate 
a lunii martie 

--7 martie 

Siîrşitul lunii 
martie - aprilie 

Nu mal tîrziu 
de 29 martie 

de spirit revoluţionară a muncitorilor din fabricile de 
la Solingen, Iserlohn, Elberfeld şi alte localităţi a 
crescut şi că aceştiu sînt gata de insurecţie. Marx îl 
previne pe Levy că o ustfel de încercare este riscantă, 
lămurindu-l că în actualele condiţii o insurecţie în Pro
vincia renană ar fi prematură, subliniind în acelaşi 
timp că, dacă „Parisul va da semnalul, va trebui să 
se rişte totul, oricare ar fi împrejurările". Levy îl pune 
de asemenea la curent pe Marx cu o serie de fapte com
promiţătoare din activitatea şi vi1ţa personală a lui 
Lassulle, fapte care i-au atras acestuia ura muncito
rilor din Disseldorf. Marx îl sfătuieşte să-l supravegheze 
mai departe pe Lassalle, abţinîndu-se deocamdată de 
la o demascare publică a acestuia. 

Marx studiază la bibliotecu de la British Museum 
literatura referitoare la istoria popoarelor slave. In 
scrisorile sale către Engels, el face o apreciere critică 
a unor lucrări de slavistică, printre cure lucrările lui 
Dobrovsky, Heffter şi Eichhoff. Intere5îndu-l istoria 
culturii slave, şi mai cu seamă istoria culturii vechi 
ruse, Marx citeşte în traducere franceză „Cîntec de
spre oastea lui Igor" şi-i promite lui Engels să-i 
procure această operă. 

Intre Marx şi Engels ure loc un schimb de scrisori pe 
marginea informaţiilor primite de la Levy în ceea ce 
priveşte situaţia mişcării muncitoreşti din Provincia 
renană. Ei dezbat de usemenea şi inform1ţiile primite 
de la Levy cu privire la comportarea lui Lassalle, ajun
gînd la concluzia că această comportare nu face decît 
să le sporească neîncrederea faţă de el. 

Luînd cunoştinţă de documentele diplomatice referi
toare la căderea Karsului, recent publicate într-o Carte 
albastră, Marx scrie lucrarea „Căderea Karsului" cu 
scopul de a demasca politica perfidă a diplomaţiei 
engleze şi franceze faţă de „aliata• lor Turcia. Marx 
trimite lucrarea, destinată iniţial ziarului „New York 
Daily Tribune" şi publicată d� acesta la 8 aprilie, 
într-o formă mult amplific1tă, ziarului cartist „The 
People's Paper", unde apure sub forma a patru arti
cole la 5, 12, 19 şi 26 aprilie sub semnătura lui Marx. 
O parte din articolele publicate în „The People's 
Paper" sînt folosite de Marx în corespondenţele sale 
pentru „Free Press" şi în „Sheffield Free Press", unde 
apar la 3 mai. 

Marx 11 face cunoscut redactorului ziarului „The 
People's Paper", E. Jones, conţinutul manuscrisului 
articolului său „Căderea Karsului", destinat ziarului 
„New York Daily Tribune". Jones intenţionează să 
folosească materialul articolului într-o prelegere pu
blică pe care urma s-o ţină în faţa muncitorilor l. 
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Aprox. 1 aprilie 

Prima jumătate 
1 lulii aprilie 

Nu mai tirziu 
de 10 aprilie 

15 aprilie 

Saint-Martin's Hall şi anunţă în „The People's Paper• 
din 29 martie că în acest ziar va apărea în curînd o 
serie de articole ale lui Marx cu privire la Kars. 

Marx scrie articolul „Franţa lui Bonaparte cel Mic•, 
în care demască regimul celui de-al doilea Imperiu. 
Articolul apare în „The People's Paper• la 5 aprilie şi 
în „New York Daily Tribune• la 1 4  aprilie ca articol 
de fond. 

Marx se întilneşte de cîteva ori cu K. Schapper, care 
recunoaşte poziţia greşită aventuristă-sectară pe care 
s-a situat în timpul sciziunii din cadrul Ligii comunişti
lor şi regretă participarea sa alături de Willich la lupta 
fracţionistă împotriva lui Marx şi Engels şi a adepţilor 
lor. 

Marx primeşte o scrisoare din Dilsseldorf de la Levy, 
în care acesta îi comunică despre întîlnirea cu Miquel, 
fost membru al Ligii comuniştilor, precum şi despre 
divergenţele dintre ei în ceea ce priveşte atitudinea 
proletariatului faţă de burghezie în revoluţia viitoare ; 
Levy, care nu este de acord cu poziţia împăciuitoristă 
a lui Miquel, îl roagă pe Marx să-i facă cunoscută pă
rerea sa în această problemă. 

Marx scrie un articol cu privire la situaţia politică 
şi economică a Prusiei, folosind datele cuprinse în 
scrisoarea lui Engels din 14 aprilie. Articolul lui Marx 
„Prusia" apare în „New York Daily Tribune• la 5 mai 
ca articol de fond. 
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Indice de nume 755 
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celebru matematician şi fizician 
din Grecia antică. - 348. 

Anim, Ludwig Achim von (1781-
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membru al parlamentului englez, 
tory. - 263. 

Bakewell, R. Hall - medic militar 
englez ; în 1855 a lucrat într-un 
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mare scriitor realist francez. 
82. 

Bandiera, fraţii, Attilio ( 18 10-1844) 
�i Emilio (1819-1844) - militanţi ai mişcării de eliberare naţională 
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voluţionar francez, democrat mic
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s-a retras din viaţa politică. -
171 .  

Baring, Francis (1796-1866) - băr
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boi ( 1755-1761 , 1 765-1778) . 
1 15. 

Barrot, Odilon ( 1791-1873) - om 
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Bates, Robert Meakin (n. aprox. la 
1791)  - bancher englez. - 355. 

Beales, Edmond ( 1803-1881) - ju
rist şi radical burghez englez ; în 
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1855 unul dintre agitatorii pentru 
lărgirea drepturilor politice ale 
burgheziei industriale cu ajutorul 
reformei parlamentare, în 1865-
1869 preşedinte al Ligii pentru 
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a călătorit în Caucaz şi în Asia 
Mică. - 627. 

Bohm - general austriac ; în timpul 
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Bonaparte - dinastie imperială din 
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nistru de război ( 1852-1854, 
1858-1859) i în timpul războiului 
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(1844-1848) la Constantinopol, 
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Boxer, Edward ( 1784-1855) - ami
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cant englez, om politic burghez, 
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John. 
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lier militar şi comandant al tru
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Burke, Edmund (1729-1797) - pu
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ulterior tory, membru al parla-
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luţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea. -
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Burnes, Alexander (1805-1841) -
ofiţer englez ; în 1839-1841 a în
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major al armatei din Kabul, -
559. 

Butler, James Armar (1827-1 854) -
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ral francez, în 1855 a comandat o 
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unul dintre liderii torylor l mi
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matei engleze de ocupaţie din 
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( 1852-1855) ; secretar general 
pentru problemele Irlandei ( 1859-
1861) ; ministru al coloniilor (1864 
-1866) şi ministru de război (1868 
-1874) . - 95, 1 1 1 ,  181 .  

Carnot, Lazare-Nicolas (1753-1823) 
- matematician şi fizician fran
cez, militar şi om politic, republi
can burghez ; în perioada revo
luţiei burgheze franceze de la sfîr
şitul secolului al XVIII-iea a ade
rat la iacobini ; în 1794 a luat 
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revoluţionară de la 9 termidor. -
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Carol Albert (179-1849) - rege al 
Sardiniei şi Piemontului (1831-
1 849) . - 504. 

Carlos al 111-lea (1716-1788) - rege 
al Spaniei (1759-1788) . - 515. 

Carol al XII-iea (1682-1718) 
rege al Suediei (1697-1718) .  -
510. 

Carol cel Mare (aprox. 742-814) -
rege al francilor (768-800) şi îm
părat roman (800-814) .  - 159. 

Cartwright, John (1740-1824) -
publicist şi om politic englez, ra
dical burghez ; a militat în pres! 
pentru o reformă parlamentară pe 
baza votului universal. - 289. 

Castellane, Esprit-Victor-Elisabeth
Boniface, conte (1788-1862) -
mareşal francez, bonapartist, unul 
dintre participanţii activi la lovi· 
tura de stat de la 2 dcmbrie 
1851 .  - 267. 

Castlereagh, Robert Stewart, vi
conte (1769-1822) - bărbat de 
stat englez, tory ; ministru de raz
boi şi ministru al coloniilor 
(1805-1806, 1807-1809), ministru 
de externe (1812-1 822) . - 154, 
328, 41 8. 

Cathcart, George (1794-1854) - ge
neral englez, in 1854 a comandat 
o divizie în Crimeea. - 152, 490. 

Cato, Marcus Porcius (Cato cel Bi
trin) (234-149 l.e.n.) - om poli
tic şi scriitor roman, a luptat pen
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craţilor ; in anul 184 î.e.n. a fost 
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cenzor a devenit proverbială. -
680. 

Cavaignac, Louis-Eugene (1802-
1857) - general şi om politic fran
cez, republican burghez moderat 1 
în deceniile al 4-lea şi al 5-lea • 
participat la cucerirea Algerului 1 
începind din mai 1 848 a fost mi-
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nistru de război ; a inăbuşit cu o 
cruzime nemaipomenită insurecţia 
din iunie a muncitorilor pari
zieni ; şef al puterii executive (iu
nie-decembrie 1 848). - 268, 640. 

Cecil, Robert Arthur Talbot Gas
coyne, din 1868 marchiz de Sa
lisbury (1 83-1903) - bărbat de 
stat englez, tory, ulterior conser
vator, membru al parlamentului ; 
a fost în repetate rînduri prim
ministru şi ministru de externe în 
guvernele conservatorilor. - 396. 

Ceodaev, Mihail lvanovici (m. 1859) 
- general rus, a participat la 
războiul din 1812 ; în timpul răz
boiului Crimeii a comandat un 
corp de armată şi rezerve ale in
fanteriei. - 17, 23. 

Changarnier, Nicolas-Anne-Theodule 
( 1793-1 877) - general şi bărbat 
de stat burghez francez, monarhist; 
în deceniile al 4-lea şi al 5-lea a 
participat la cucerirea Algerului ; 
în perioada celei de-a doua Re
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naţionale din Paris ; după lovitura 
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fost expulzat din Franţa. - 137, 
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Chesney, Francis Rawdon ( 1789-
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Chevalier, Michel ( 1806-1879) -
inginer francez, economist şi pu
blicist, în deceniul al 4-lea adept 
al lui Saint-Simon, apoi liber
schimbist ; după lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1851 a sprijinit 
şi a propagat activ politica eco
nomică a lui Napoleon al Iii-lea 1 
a colaborat vreme îndelungată la 
„Journal des Debats•. - 602. 

Cialdinl, Enrico ( 181 1-1892) - ge
neral italian, în 1 855 a comandat 
o brigadă a corpului de armată 
sard in Crimeea. - 592. 

Clanricarde, Ulick John de Burgh„ 
marchiz ( 1 802-1 874) - om po
litic şi diplomat englez, whig ; 

ambasador la Petersburg (1 838-
1 841) ,  şef al departamentului poş
telor ( 1 846-1852) . - 82, 1 13 ,  355. 

Clarendon, George William Frede
rick Villiers, conte (1 80-1870)
bărbat de stat englez, whig, ma
tîrziu liberal ; vice-rege ai 
Irlandei ( 1847-1 852) ; a înăbuşit 
cu cruzime răscoala irlandeză di' 
1848 ; ministru de externe ( 1853-
1858, 1865-1866 şi 1868-1870). -
12, 26, 33, 35, 60, 77, 100, 156-
1 58,  274, 339, 344, 392, 428, 434, 
52--53 1 ,  547, 647-654, 657�73, 
674�79, 680, 681. 

Clausewilz, Karl (1 78-1 831) - ge
neral prusian şi mare teoretician 
militar burghez. - 479. 

Cobbett, John Morgan ( 1 80-1 877} 
- avocat şi om politic englez, 
membru al parlamentului, fiul lui 
William Cobbett. - 146. 

Cobbelt, William ( 1762-1835) 
om politic şi publicist englez, re
prezentant marcant al radicalis
mului mic-burghez ; a luptat pen
tru democratizarea regimului poli
tic din Anglia. - 36, 98, 146, 218,  
289, 417, 550. 

Cobden, Richard ( 1 804-1 865) - fa
bricant englez, om politic burghez, 
unul dintre liderii liber-schimbiş
tilor şi fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor ; membru al 
parlamentului. - 219, 259, 293, 
304, 423. 

Cochrane, Thomas, conte Dundonald 
(1775-1 860) - amiral englez, par
ticipant la războaiele împotriva 
lui Napoleon I, membru al parla
mentului. - 550. 

Codrington, William John ( 1804-
1884) - general englez, în 1854-
1855 a comandat o divizie, apoi 
comandant suprem al armatei din 
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Crimeea (noiembrie 1855-iulie 
1856) . - 594, 680. 

Colchesler, Charles Abbol, baron 
(1798-1867) - amiral englez, 
tory, membru al parlamentului.-

339, 340. 

CoJJel, Collet Dobson - ziarist ra
dical şi militant social englez. -
526, 527. 

Combermere, Stapleton Cotlon, vi
conte ( 1773-1865) - general en
glez, din 1855 feldmareşal ; parti
cipant la războaiele împotriva lui 
Napoleon I, comandant suprem al 
trupelor engleze în Irlanda ( 1822-
1825), apoi în India ( 1825). - 604. 

Congreve, William (1772-1828) -
ofiţer englez, inventator în do
meniul tehnicii militare, în 1808 
a inventat racheta care poartă 
numele lui. - 446. 

Constantin Nikolaevici ( 1827-1892) 
- mare duce rus, al doilea fiu 
al lui Nicolaie I, general-amiral, 
a stat în fruntea departamentului 
marinei (1853-1881) şi flotei 
( 1855 1881) .  - 583. 

Constantin Pavlovici ( 1779-1831) -
mare duce rus, din 1814 coman
dant suprem al armatei din Polo
nia, de fapt namesnic al Polo
niei ( 1814-1831) .  - 7 1 .  

Conway, Henry Seymour (1721-
1795) - general şi bărbat de 
stat englez, din 1793 feldmareşal ; 
whig, membru al parlamentului. 
- 4 1 8. 

Cormonlaigne, Louis de (aprox. 
1696-1752) - general francez, 
genist, autor al unei serii de lu
crări în domeniul fortificaţiilor şi 
al tacticii asediului. - 308. 

Cowley, Henry Richard Charles 
WeJJesley, baron (1804-1884) 
diplomat englez, ambasador la 

Paris ( 1852-1867). - 660, 662, 
665, 675. 

Cresus - rege al Lidiei (560-546 
î.e.n.) . - 159. 

Curzon, Robert ( 1810-1873) -
călător şi scriitor englez ; în 
1843-1844 unul dintre împuterni
ciţii trimişi la Erzerum pentru a 
stabili graniţa dintre Turcia 
şi Iran. - 627. 

Custine, Astolphe, marchiz de 
( 1790-1857) - călător şi scriitor 
francez. - 487. 

Czarloryski, Adam Jerzy, prinţ 
(1770-1861) - magnat polonez ; 
la începutul secolului al XIX-iea 
prieten intim al lui Alexandru I ; 
ministru de externe al Rusiei 
( 1804-1 806) ; în timpul insurecţiei 
din Polonia din 1830-1831 şef al 
guvernului provizoriu ; după 
înăbuşirea insurecţiei a emigrat 
la Paris, unde s-a situat în fruntea 
emigranţilor monarhişti-conserva-
tori polonezi. 7 1 ,  525, 526. 

D 

Danie Alighieri ( 1265-1321)  - ce
lebru poet italian. - 394. 

David d'Angers, Pierre-Jean (1788-
1856) - renumit sculptor francez, 
republican de stînga, participant 
la revoluţiile din 1830 şi 1848 ; 
după lovitura de stat de la 2 de
cembrie 1851  a fost expulzat din 
Franţa, dar s-a reîntors în curind. 
- 637. 

Dawkins, Edward - diplomat en
glez, în 1827-1834 rezident în 
Grecia. - 70. 

Delane, John Thadeus (1817-1879) 
- ziarist englez, redactor al 
ziarului „Times• ( 184 1-1877) . 
- 43. 

De Mis lre, Joseph (1753-1821) -
scriitor francez, monarhist, unul 
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dintre idologii reacţiunii aristo· 
eratice şi clericale, duşman inve· 
terat al revoluţiei burgheze fran· 
ceze de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea. - 685. 

Demostene (384-322 î.e.n.) - re· 
numit orator şi om politic din 
Grecia antică, conducătorul parti· 
dului antimacedonean din Atena, 
adept al democraţiei sclavagiste. 
- 128. 

Derby, Edward George Geoffrey 
Smith Stanley, din 1 851 conte 
(1799-1869) - bărbat de stat en· 
glez, la începutul activităţii sale 
whig, apoi lider al torylor ; uite· 
rior unul dintre liderii partidului 
conservator, prim-ministru (1 852, 
1 858-1859 şi 1 866-1 868) . - 25, 
29, 34, 42, 44, 48, 60, 81 ,  108, 130, 
193, 237, 240, 241 ,  244, 335, 387, 
423, 43 1 ,  438. 

Dibici, Ivan lvanovici, conte (1785-
1 831) - general-feldmareşal rus, 
comandant suprem în războiul 
ruso-turc din 1 828-1829 ; coman· 
dant suprem al armatei care a 
înăbuşit insurecţia din Polonia din 
1 830-183 1 .  - 49 1 .  

Disraeli, Benjamin, din 1871 conte 
de Beaconslield (1804-1 881) -
bărbat de stat şi scriitor englez, 
unul dintre liderii torylor, iar mai 
tîrziu lider al partidului conser· 
vator ; ministru de finanţe ( 1852, 
1 858-1859 şi 1 866-1868) şi prim· 
ministru (1 868 şi 1 874-1 880) . -
3, 12, 25, 28, 30, 4 1 ,  44, 45, 48, 
49, 76, 78, 79, 81, 101 ,  1 68, 237, 
263-265, 269-272, 273-277, 280, 
281 ,  284, 292, 335, 384, 390-393, 
395, 530, 546. 

Dobrowsky, Iosef (1753-1829) -
eminent savant ceh, militant pe 
tărîm social, fondatorul filologiei 
ştiinţifice a limbilor slave ; lucră· 
rile sale au jucat un rol important 
în dezvoltarea mişcării naţionale 
din Cehia în prima jumătate a se· 
colului al XIX·lea. - 212. 

Douglas, Howard (1776-1861) -
general şi autor militar englez, a 
scris o serie de lucrări în dome· 
niul artileriei şi al fortificaţiilor. 
-20, 467. 

Drouyn de Lhuys, Edouard ( 180--
1881)  - diplomat şi om politic 
francez ; în deceniul al 5-lea mo
narhist·orleanist moderat, iar 
după 1 851 bonapartist ; ministru 
de externe (1848-1849, 1851,  
1 852-1855, 1 862-1866) ; în 1 855 
reprezentant al Franţei la Confe· 
rinţa de la Viena. - 192, 194, 
195, 638. 

Drummond, Henry (1786-1860) -
om politic englez, tory, membru 
al parlamentului ; în 1 855 membru 
al Comisiei pentru cercetarea si
tuaţiei armatei britanice din Cri· 
meea. - 21,  8 1 ,  172, 354. 

Dumouriez, Charles-Fran;;ois (1739-
1 823) - general şi om politic 
francez din perioada revoluţiei 
burgheze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea, girondin ; în 1792-
1793 a comandat armata revolu· 
ţionară din nord, în martie 1793 
a trădat cauza revoluţiei. - 33, 
39. 

Dulac - general francez, în 1 855 a 
comandat o divizie în Crimeea. -
591 .  

Duke, James (n. 1792) - membru 
al parlamentului englez, liber· 
schimbist. - 148, 

Duncombe, Thomas Slingsby (1796-
1 861)  - om politic englez, radical 
burghez, în deceniul al 5-lea a 
participat la mişcarea cartistă, 
membru al parlamentului. - 76, 
79, 356, 372. 

Dundas, James Whitley Deans 
(178--1 862) - amiral englez, din 
1852 pînă in ianuarie 1 855 co· 
mandant suDrem al flotei engleze 
din Marea Mediterană, care a 
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participat la războiul din Cri· 
meea. - 293. 

Dundas, Richard Saunders (1802-
1861) - amiral englez, în 1855 
comandant suprem al flotei din 
Marea Baltică. - 338, 353, 536, 
538. 

Dundonald 
mas. 

vezi Cochrane, Tho· 

Dunlop, Alexander Graham - pu· 
blicist englez. - 331 .  

Dupont d e  l'Etang, Pierre-Antoine 
(1765-1840) - general francez ; 
în 1808, în timpul războiului din 
Spania, a capitulat lingă Bailen 
împreună cu divizia pe care o 
comanda. - 201 . 

Duns Scotus, John (aprox. 1265-
1308) - filozof medieval, scolas· 
tic, adept al nominalismului, care 
în evul mediu a fost prima ex
presie a materialismului ; autorul 
operei monumentale „Opus Oxo· 
niense•. - 64. 

E 

Ebner - general austriac, în pe
rioada războiului Crimeii coman· 
dantul fortăreţei Przemysl. - 545. 

Ebrington, Hugh, viconte (181--
1905) - om politic englez, whig, 
ulterior liberal, membru al parla· 
mentului. - 285, 527. 

Ecaterina a 11-a (1729-1796) - îm· 
părăteasă a Rusiei (1762-1796) . 
- 154, 61-620, 

Ellenborough, Edward Law, baron 
(175-1818) - jurist şi bărbat de 
stat englez, la începutul activi· 
tăţii sale whig, ulterior tory, 
membru al parlamentului, lord· 
preşedinte al Tribunalului regal 
( 1802-1818) .  - 239. 

Ellenborough, Edward Law, conte 
( 1790-1871)-bărbat de stat en· 
glez, tory, membru al parlamen
tului ; guvernator general al Indiei 
(1842-1844), prim-lord al amirali
tăţii (ministru al marinei) ( 1846) , 
preşedinte al Consiliului de con· 
trol pentru problemele Indiei 
(1858) ; fiul celui de mai sus. -
3, 236, 238, 240, 241 ,  243, 244, 
531 ,  547. 

Ellice, Edward (1781-1863) - băr
bat de stat englez, whig, ulterior 
liberal, membru al parlamentului ; 
în 1855 membru al Comisiei pen· 
tru cercetarea situaţiei armatei 
britanice din Crimeea. - 81.  

Elliot, George Augustus (1813-
1901) - ofiţer de marină englez, 
din 1858 amiral ; în 1854-1855 a 
comandat unul din vasele de linie 
ale flotei din Marea Baltică. -
680. 

Engels, Friedrich (182-1895) (vezi 
datele biografice) . 84, 1 63, 
184, 186, 188, 256, 267, 299, 300, 
362. 

Eschin (389-314 î.e.n.) - renumit 
orator şi bărbat de stat atenian, 
şeful partidului macedonean din 
Atena, adept al oligarhiei scla
vagiste. - 128. 

Espartero, Baldomero (1793-1879) 
- general şi om politic spaniol, 
lider al partidului progresist, re· 
gent al Spaniei ( 1841-1843) , şef 
al guvernului (1854-1856) . 
514. 

Espinasse, Charles-Marie-Esprit 
( 1815-1859) - general francez, 
bonapartist ; în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea a participat la cuce· 
rirea Algerului ; unul dintre par
ticipanţii activi la lovitura de 
stat de la 2 decembrie 1851 ; în 
1854 a comandat o divizie în Do
broqea, 1Poi o brigadă în Cri
meea (1854 şi 155) . - 159, 262. 
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Euclid (sfîrşitul secolului al IV-iea 
- începutul secolului al III-iea 
i.e.n.) - celebru matematician 
din Grecia antică. - 465. 

Eugen de Savoia, prinţ (1663-1736) 
- comandant de oşti şi bărbat 
de stat austriac. - 447. 

Eugenia - vezi Monlijo, Eugenia. 

Evans, George de Lacy ( 1787-1870) 
- general englez ; om politic li
beral ; membru al parlamentului ; 
în 1854 a comandat o divizie în 
Crimeea. - 74, 1 25, 126, 148, 
659. 

Exeter, Bronlow Cecil, marchiz 
(1795-1867) - aristocrat englez, 
tory. - 394. 

F 
Faucheux - general francez, în 

1855 a comandat o divizie în 
Crimeea. - 553-555. 

Ferdinand al II-iea ( 1810-1859) 
- rege al Neapolului (1830-
1 859) , poreclit regele-bombă pen
tru c. a bombardat Messina în 
1848. - 506, 523. 

Filder - general englez, în 1854-
1855 şeful aprovizionării armatei 
din Crimeea. - 680. 

Filip al II-iea l Macedoniei 
(aprox. 382-336 î.e.n.) - rege al 
Macedoniei (359-336 î.e.n.) . 
128. 

Finlen, James - militant de seamă 
al mişcării cartiste ; în 1852-
1858 membru al Comitetului exe
cutiv al Asociaţiei naţionale car
tiste. - 349. 

Fitzgerald, John David ( 1816-1889) 
- jurist şi om politic irlandez, 
liberal, membru al parlamentului; 
a ocupat în repetate rînduri 

înalte funcţii juridice în adminis
tratia engleză a Irlandei. - l;0, 
131 .  

Folkeslone - membru al  parlamen
tului englez, radical burghez. 
550. 

Forey, Elie-Frederic (1804-1872) 
general francez, ulterior mareşal, 
bonapartist ; în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea a participat la cuce
rirea Algerului, unul dintre parti
cipanţii activi la lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1851 ; în 1854 
- începutul anului 1 855 a co
mandat unităţi de trupe în Cri
meea, în aprilie 1855 a fost numit 
guvernator al provinciei Oran 
(Africa de nord). - 1 66, 262. 

Fox, Charles James (1749-1806) -
bărbat de stat englez, lider al 
whigilor ; ministru de externe 
(1782, 1783 şi 1 B06) . - 10, 6 1 6, 
620. 

Franţ Iosif ( 1830-1916) - împărat 
al Austriei (1848-1916) .  - 469, 
543. 

Frederic al II-iea (1712-1786) 
rege al Prusiei (1740-1786) . 
1 56, 447, 458, 478. 

Frederic-Wilhelm al III-iea (1770-
1840) - rege al Prusiei (1797-
1 840) . - 328. 

Frederic-Wilhelm al IV-iea (1795-
1 861) - rege al Prusiei (1840-
1 861 ) .  - 684, 685. 

Fuad-elendi (1814-1869) - bărbat 
de stat turc ; în deceniile al 
6-lea şi al 7-lea a ocupat în re
petate rînduri postul de mare 
vizir şi de ministru de externe. 
- 648, 660, 667. 

G 

Gl, Ljudevit (1809-1872) - ziarist 
croat, filolog şi om politic ; în 
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1848 a făcut parte din guvernul 
provizoriu al Croaţiei ; prin con
cepţiile sale politice împărtăşea 
programul austro-slavismului. 
213. 

Garibaldl, Giuseppe (1807-1882) -
revoluţionar italian, democrat, 
conducător al mişcării de elibe
rare naţională din Italia ; în 
1848, în fruntea unui corp de 
voluntari, a luptat cu abnegaţie, 
alături de armata Piemontului, în 
războiul împotriva Austriei; prin
cipalul organizator al apărării 
Republicii de la Roma în aprilie
iunie 1 849 ; în deceniile al 6-lea 
şi al 7-lea a fost în fruntea luptei 
duse de poporul italian pentru 
eliberarea naţională şi unificarea 
ţării. - 506. 

George al Iii-lea (1738-1820) 
rege al Angliei (1760-1820) . 
425, 619, 620. 

George al IV-iea (1762-1830) -
prinţ regent ( 181 1-1820) şi rege 
al Angliei (1820-1830). - 347, 
425. 

Gibson, Thomas Milner (1006-1884) 
- bărbat de stat englez, liber
schimbist, ulterior liberal ; mi
nistru al comerţului (1859-1865 
şi 1 865-1866) . - 263, 270, 271 ,  
293, 383. 

Girardin, cmile de (1806-1881) -
publicist şi om politic burghez 
francez ; din deceniul al 4-lea 
pînă în deceniul al 7-lea al se
colului trecut a fost, cu unele 
întreruperi, redactor al ziarului 
„La Presse•; în politică a excelat 
printr-o totală lipsă de principii. 
- 170. 

Gladstone, William Ewart (1809-
1898) - bărbat de stat englez, 
tory, apoi peelist ; în a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea 
lider al partidului liberal ; mi
nistru de finanţe (1852-1855 

şi 1859-1866) şi prim-ministru 
(1 86-1874, 1880-1885, 1886 şi 
1892-1894). - 12, 28, 30, 33, 40, 
41, 44, 46, 48, 51-53, 60, 61, 64, 
65, 77, 95, 97, 1 1 1 , 12 1 ,  153,  176, 
181 ,  196, 263, 271, 273, 274, 277, 
279, 280, 283, 285, 292, 304, 305, 
322, 323, 335, 391 ,  392, 395, 520-
523, 600, 601 . 

Gliiser - general austriac, în pe
rioada războiului Crimeii coman
dant al fortăreţei Zaleşciki. -
545. 

Goderich vezi Robinson, Fre-
derick John. 

Goethe, Johann Wolfgang von 
(1749-1832) - mare scriitor şi 
gînditor german. - 21 .  

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, 
prinţ (1798-1883) - bărbat de 
stat şi  diplomat rus, ambasador 
la Viena (1854-1856), ministru de 
externe (1856-1882) . - 5, 195, 
272, 280. 

Gorceakov, Mihail Dmitrievici, prinţ 
(1793-1861) - general ru., co
mandant al armatei de la Dunăre 
(1 853-1854) , comandant suprem 
al armatei din sud (din septem
brie 1854 pînă în februarie 1 855) , 
apoi al armatei din Crimeea (fe
bruarie-decembrie 1855} ; na
mesnic al Poloniei (1856-1861 ) .-
23, 254, 301 ,  532, 552, 554, 555, 
568, 571-573, 576, 578, 579, 584, 
596, 606, 607. 

Gordon, John William (1814-1870) 
- ofiţer englez, genist, ulterior 
general ; în 1854-1855 coman
dant al unităţilor de geniu din 
Crimeea. - 680. 

Grach, Friedrich (1812-aprox. 1856) 
- ofiţer prusian care din 1 841 
s-a aflat în serviciul Turciei ; în 
1 854 a fost unul dintre conducă
torii apărării Silistrei. - 500. 
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Graham, James Robert George 
(1792-1861) bărbat de stat 
englez, la începutul activităţii 
sale a fost whig, apoi peelist ; 
ministru de interne ( 1841-1846) , 
prim-lord al amiralităţii (ministru 
al marinei) (1830-1834, 1852-
1855) . - 26, 33, 52, 60, 77, 95, 
96, 120, 168, 265, 272, 292-294, 
304, 322, 392, 393, 395, 396, 559-
564. 

Graham, Montagu William 
membru al parlamentului englez. 
- 158. 

Granby, Charles Cecil John Man
ners, marchiz (n. 1815) - aristo
crat englez, tory, membru al par
lamentului. - 273. 

Grantham, Thomas Robinson, baron 
(1738-1786) - bărbat de stat şi 
diplomat englez, whig ; ambasa
dor la Madrid (1771-1779), mi
nistru de externe (1782-1783) . -
620. 

Granville, Agosto Bozz: (1783-
1872) - medic englez, autor al 
unei serii de lucrări de medicină; 
de origine italiană. - 1 19. 

Granville, George Leveson-Gower, 
conte (1815-1891)  - bărbat de 
stat englez, whig, ulterior unul 
dintre liderii partidului liberal ; 
ministru de externe (1851-1852, 
1870-1874 şi 1880-1885), minis
tru al coloniilor ( 1868-1870, 
1386} ; preşedinte al Consiliului 
privat (1852-1854, 1855-1858 şi 
1859-1865) . - 100, 108, 340, 344, 
350. 

Grey, Charles, conte (1764-1845) 
- bărbat de stat englez, unul 
dintre liderii whigilor, prim-lord 
al amiralităţii (1806) , prim-minis
tru (1830-1834). - 4 1 8, 621 .  

Grey, George (1799-1882) - băr
bat de stat englez, whig, mi� 
nistru de intene (1846-1852, 
1855-1858 şi 1861-1866) şi mi-

nistru al coloniilor (1854-1855) . 
- 1 1 ,  100, 387, 408. 

Grey, Henry George, conte (1802-
1894) - bărbat de stat englez, 
whig, secretar de stat pentru pro
blemele militare (1835-1839) , 
ministru de război şi ministru al 
coloniilor ( 1846-1852) , fiul lui 
Charles Grey. - 3 1 ,  52, 53, 100, 
(34. 

Grosvenor, lord Robert (1801-1893) 
- om politic englez, whig, mai 
tîrziu liberal ; membru al parla
mentului. - 265, 285, 348, 352, 
353, 364, 367. 

Guizot, Fran;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric burghez şi 
bărbat de stat francez ; din 1 840 
pînă la revoluţia din februarie 
1848 a condus de fapt politica 
internă şi externă a Franţei ; ex
ponentul intereselor marii bur
ghezii financiare. - 192, 258. 

Gurney, Samuel ( 1786-1856) 
bancher englez, conducătorul 
marii bănci de scont din Londra 
( 1825-1856). - 374, 375. 

Gustav-Adolf al II-iea (1594-1632) 
- rege al Suediei (161 1-1632) 
şi comandant de oşti ; aspirînd 
la hegemonie în Marea Baltică, 
a purtat războaie ::u Danemarca, 
Polonia şi Rusia ; a luat parte lu 
Războiul de 30 de ani, conducînd 
coaliţia statelor protestante. -
510. 

H 
Ha/iz-paşa - general turc, în 1855 

a comandat unităţi de trupe în 
Caucaz. - 656. 

Hale, William - proprietarul unei 
fabrici de rachete situate într-o 
suburbie a Londrei. - 26, 27, 
(46. 

Haliord, Henry - membru al par
lamentului englez. - 146. 
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Hall, Benjamin (1802-1 867) 
bărbat de stat englez, liberal (a 
aderat la aşa-numiţii radicali din 
Mayfair) ; în 1 854-1855 ministru 
al sănătăţii, şef al departamentu
lui lucrărilor publice (1 855-
1858). - 3, 4, 407. 

Hall, John (1795-1866) - medic 
militar englez ; în 1 854-1856 şef 
al serviciului medical al armatei 
din Crimeea. - 64. 

Haller, Carl Ludwig (1768-1 854) -
jurist şi istoric elveţian, apolo
get al feudalismului şi absolutis
mului. - 685. 

Hanka, Văclav ( 179 1-1861) - fi
lolog şi istoric ceh ; în scrierile 
sale s-a ridicat împotriva germa
nizării cehilor, promovată de 
Habsburgi ; avea concepţii poli
tice reacţionare, apologet al ab
solutismului ţarist ; documentele 
istorice publicate de el conţin 
falsuri grosolane. - 213. 

Hardinge, Henry, viconte (1785-
1 856) - general şi bărbat de stat 
englez, tory, din 1 855 feldmare
şal ; participant la războaiele îm
potriva lui Napoleon I, secretar 
de stat pentru problemele mili
tare (1 828-1830 şi 1 841-1844) , 
guvenator general al Indiei 
(1 844-ianuarie 1 848) , comandant 
suprem al armatei engleze (1 852-
1 856) . - 39, 1 52, 181 ,  604. 

Hardwicke, Charles Philip Yorke, 
conte (1799-1873) - amiral şi 
om politic englez, tory. - 3, 
239. 

Harrington, Leicester Fitzgerald 
Charles Stanhope, conte (1784-
1 862) - colonel şi om politic 
englez, whig. - 526, 527. 

Harris - vezi Malmesbury, James. 

Harrison, George - muncitor en
glez, unul dintre participanţii 

activi la mişcarea cartistă. -
149. 

Hassan-ben-Sabbah (1056-1 124) -
fondatorul secţiei musulmane a 
asasinilor care au luptat în seco
lele al XII-iea şi al XIII-iea îm
potriva turcilor-selgiucizi şi a 
cruciaţilor. - 7. 

Haynau, Julius Jakob (1786-1853) 
- general austriac, a înăbuşit cu 
cruzime mişcarea revoluţionară 
din Italia şi Ungaria în 1 848-
1 849. - 297. 

Hayler, William Goodenough 
(1792-1878) - jurist englez, 
whig, ulterior liberal. - 8. 

Hayward, Abraham (180 1-1 884) -
j urist şi publicist englez, la în
ceputul activităţii sale tory, apoi 
peelist ; în 1 854 secretar al co
misiei de asistenţă a săracilor. .. 30, 

Haxthausen, August (1792-1866) -
consilier şi scriitor prusian, 
autorul unor lucrări consacrate 
descrierii rămăşiţelor sistemului 
de obşte în relaţiile agricole din 
Rusia ; prin concepţiile sale poli
tice reacţionar, adept al iobăgiei. 
- 217. 

Healhcole, William ( 180 1-1881) -
membru al parlamentului en
glez. - 273, 29 1 .  

Herberl, Sidney ( 1810-1 861) 
bărbat de stat englez, la începu
tul activităţii sale tory, apoi 
peelist ; secretar de stat pentru 
problemele militare (1 845-1846 
şi 1 852-1855) şi ministru de 
război (1 859-1 860) . - 9, 21 , 33, 
39-4 1 ,  48, 52, 60, 73, 74, 95-97, 
120, 121 ,  176, 1 8 1 ,  263, 392, 393, 
395, 396. 

Herbillon, !mile d' (1794-1866) -
general francez, în 1 855 a coman-
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dat o divizie în Crimeea. - 553, 
554. 

Herwegh, Georg (1817-1875) 
cunoscut poet german, democrat 
mic-burghez. - 304. 

Hess, Heinrich, baron (1788-1870) 
- general austriac, apoi feld
mareşal, a participat activ la 
înăbuşirea revoluţiei din Italia 
din anii 1848-1849 ; în 1854-
1855 a fost comandant suprem al 
trupelor din Ungaria, Galiţia şi 
Principatele dunărene. - 544. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) - fi
lozof englez de seamă, adept al 
materialismului mecanicist ; con
cepţiile sale social-politice se 
disting prin tendinţe net antide
mocratice. - 292, 293. 

Homer, Leonard (1785-1864) 
geolog englez şi militant pe tă
rîm social, inspector de fabrică 
( 1833-1856), a susţinut interesele 
muncitorilor. - 146, 409. 

Horsman, Edward (1807-1876) -
bărbat de stat englez, liberal ; în 
1855-1857 secretar general pen
tru problemele Irlandei. - 76. 

Hotham, Charles (1806-1855) 
ofiţer englez, în 1854-1855 gu
vernator al provinciei Victoria 
(Australia) . - 1 1 6, 1 17. 

Hruşciov, Aleksandr Petrovici (1806 
-1875) - general rus, în 1853-
1856 a comandat unităţi ale ar

matei din Crimeea, unul dintre 
participanţii activi la eroica apă
rare a Sevastopolului. - 166. 

Hughes, T. M. - scriitor englez din 
prima jumătate a secolului al 
XIX-iea, a trăit timp de mai mulţi 
ani în Spania. - 515. 

Hugo Virtor ( 1802-1885) - celebru 
scriitor francez ; în perioada ce-

lei de-a doua Republici deputat 
în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă ; după lovi
tura de stat de la 2 decembrie 
1851 a trăit în exil pe insulele 
Jersey şi Guernsey ; la sfirşitul 
anului 1855 a fost expulzat de 
autorităţile engleze. - 528. 

Hume, Joseph (1777-1855) - om 
politic englez, unul dintre liderii 
radicalilor burghezi, membru al 
parlamentului. - 69, 98, 259, 289, 
418, 422. 

I 
lbrahim-paşa ( 1789-1848) - coman

dant de oşti egiptean, fiu adoptiv 
al cirmuitorului Egiptului Maho
med-Ali ; comandant suprem al 
trupelor egiptene în războaiele E
giptului împotriva Turciei ( 1831-
1833 şi 1839-1841)  ; din 1844 a 
cirmuit Egiptul împreună cu ta
tăl său. - 70. 

Islmnder-bey (Alexandru llinski) 
( 1810-1861)  - general turc de 
origine poloneză ; în deceniile al 
4-lea şi al 5-lea a servit în ar
matele Spaniei, Portugaliei, Per
siei, Franţei ; a luat parte la 
revoluţia din 1848-1849 din Un
garia ; după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat în Turcia, unde a obţi
nut cetăţenia turcă ; a comandat 
unităţi ale armatei turceşti la Du
năre ( 1853-1854) , în Crimeea 
(1855) şi în Caucaz (1 855-1856) . 
- 188, 500. 

Ismail-paşa (Gyorgy Kme ty) ( 181-
1865) - general turc de origine 
maghiară ; a participat la revo
luţia din 1848-1849 din Ungaria ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat în Turcia, unde a obţinut ce
tăţenia turcă ; a comandat unităţi 
ale armatei turceşti la Dunăre 
( 1853-1854) şi în Caucaz ( 1854-
1855) . - 625. 
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J 
Jeffrey, George, baron (1648-1689) 

- jurist şi bărbat de stat englez, 
tory ; lord-preşedinte al Tribuna
lului regal (1683-1685) ; sentin
ţele pe care le pronunţa pentru 
delictele politice se caracterizau 
printr-o nemaipomenită cruzime. 
- 239. 

Jomini, Henri (1779-1869) - ge
neral în serviciul Franţei, apoi în 
serviciul Rusiei, teoretician mili
tar burghez, autor al unei serii 
de lucrări de strategie şi de is
torie militară ; de origine elve
ţiană. - 419, 584, 651 .  

Jones, Ernest Charles ( 1819-1869) 
- militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dintre con
ducătorii cartismului revoluţionar, 
redactor la „Northen Star• ; edi
torul ziarelor cartiste „Notes to 
the People" şi „The People's Pa
per• ; pînă în deceniul al 6-lea 
prieten al lui Max şi Engel; 
- 150, 2 19, 244-246, 287, 437, 
510. 

Jones, Harry David (1791-1866) -
general englez, genist ; în 1 855 a 
comandat trupele de geniu din 
Crimeea. - 78, 163. 

Jones, John Gale (1769-1838} - om 
politic englez, radical mic-burghez, 
de profesiune medic. - 240. 

Jones, William - cartist, secretar 
al comisiei de organizare a fune• 
raliilor lui F. O'Connor (septem· 
brie 1 855) . - 510. 

Juvenal (Decimus Junius Juvenalis) 
(n. aprox. 60-m. după 127) - c
lebru poet satiric roman. - 305. 

K 
KeIIy - ofiţer englez, fn 1855 a 

comandat un regiment în Cri
meea. - 201. 

Keogh, William Nicolas (1817-1878) 
- jurist şi om politic irlandez, 
peelist, unul dintre liderii frac
ţiunii irlandeze din parlament ; a 
ocupat în repetate rînduri înalte 
funcţii juridice în administraţia 
engleză a Irlandei. - 44, 130, 131.  

King, Peter John Locke (181 1-1805) 
- om politic englez, radical bur· 
ghez, membru al parlamentului. -
422, 435. 

Kmety - vezi Ismail-paşa. 

Knesebeck, Karl Friedrich, baron 
(1168-1848) - general feldmare
şal prusian, a participat la răz
boaiele împotriva lui Napoleon I, 
a asistat la Congresul de la Viena 
din 1 81�1815, în 1831 Collan· 
dant suprem al armatei de ob
servaţie din Poznan. - 329, 330. 

Knight, Charles (1191-1873) - pu
blicist şi editor englez. - 326. 

KoIIir, Jan (1793-1852) - renumit 
poet şi filolog ceh de origine 
slovacă, unul dintre animatorii 
luptei popoarelor slave pentru eli
berarea naţională. - 212.  

Kopilar, Bartolomeu (1180-1844) 
specialist de seamă în filologia 
slavă, de origine slovenă ; a scris 
o serie de lucrări în domeniul 
lingvisticii, literaturii şi istoriei 
popoarelor slave. - 213. 

Kor/, Fedor Hristoforovici, baron -
general rus, în 1855 a comandat 
o divizie de cavalerie în Crilleea. 
- 606. 

Kornilov, Vladimir Alekseevici 
( 180�1854) - eminent conducă
tor al marinei militare ruse, ami
ral, şeful statului-major al flotei 
din Marea Neagră ( 1849-1853) , 
unul dintre inspiratorii şi organi
zatorii eroicei apărări a Sevasto
polului. - 1 85, 1 86, 1 89, 565. 
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Kossuth, Lajos (Ludwig) (1802-
1894) - conducător al mişcării de 
elibe!are naţională din Ungaria, 
ln timpul revoluţiei din 184--
1 849 s-a situat în fruntea elemen
telor burghezo-democratice, şef al 
guvernului revoluţionar ungar ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat din Ungaria. - 26, 47. 

L 
La Marmora, Alfonso Ferrero (1804 

-1878) - general şi bărbat de 
stat italian, ministru de război al 
Piemontului (1848, 1849-1855, 
185-1859) ; in 1 855 a coman
dat ln Crimeea corpul de armată 
sard ; ulterior a fost prim-minis
tru. - 553. 

Lamoriciere, Christophe-Louis-Leon 
(180-1865) - general şi om po
litic francez, republican burghez 
moderat ; in deceniile al 4-lea şi 
al 5-lea a participat la cucerirea 
Algerului, în 1 848 a participat 
activ la înăbuşirea insurecţiei din 
iunie a muncitorilor parizieni ; mi
nistru de război in guvernul C.
vaignac (iunie - decembrie 1 848), 
a trecut în opoziţie după venirea 
la putere a lui Ludovic Bona
parte ; după lovitura de stat de 
la 2 decembrie 1 851 a fost ex
pulzat din Franţa. In 1 857 s-a îna
poiat în Franţa. - 137, 159, 268. 

La Motterouge, Joseph-::douard de 
(1804-1883) - general frncez, 
ln 1855 a comandat o divizie in 
Crimeea. - 591 .  

Lansdowne, Henry Petty-Fitzmau
rice, marchiz (1780-1863) - băr
bat de stat englez, whig ; cance
lar al trezoreriei (ministru de 
finanţe) (186-1807) , preşedinte 
al Consiliului privat (1830-184 1 ,  
1 84-1852) , ministru fără portofo
liu (1852-1863) . - 60, 344. 

.aikoi, Serghei Stepanovici, din 
1861 conte (1787-1862) - bărbat 

de stat rus, ministru de intee 
(1855-1861).  - 613. 

Lawley, Francis Charles (182-
1901) - ziarist englez, secretar 
particular al lui Gladstone (1852-
1854) ; în 1854-1865 a fost co
respondentul ziarului „Timel• în 
S.U.A. - 30, 1 13. 

Layard, Austen Henri (18 17-1894) 
- arheolog şi om politic englez, 
radical burghez, mai tirziu libe
ral, membru al parlamentului ; tn 
1855 mmbru al Comisiei pentru 
cercetarea situaţiei armatei brita
nice din Crimeea. - 4, 9, 40, 76, 
8 1 ,  92, 108, 109, 148, 181 ,  2 18, 236, 
240, 264, 265, 284, 304, 3 19, 322, 
343, 383, 559. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
(1801-1874) - publicist şi om po· 
litic francez, unul dintre liderii 
democraţilor mic-burghezi, redac· 
tor al ziarului „La Reforme• ; in 
1 848 membru al guvernului provi
zoriu şi al comisiei executive ; de
putat în Adunarea constituantă şi 
în Adunarea legislativă, în care 
conducea partidul Muntelui (Mon
tagne) ; după demonstraţia de la 
13 iunie 1849 a emigrat în An· 
glia. - 8 1 .  

Levaillant - general francez, în 
1854-1855 a comandat o divizie 
ln Crimeea. - 591 .  

Lewis, George Cornewall ( 180-
1863) - bărbat de stat englez, 
whig ; secretar al trezoreriei (1850 
-1852), în 1852-1855 redactor al 
lui „Edinburgh Review•, între 
1 855 şi 1858 cancelar al trezoreriei 
(ministru de finanţe), apoi minis· 
tru de interne (1859-1861) şi i· 
nistru de război (1861-1863) . -
100, 153, 600, 601 .  

Liders, Aleksandr Nikolaevici (170 
-1874) - general us, în 1 853-
1854 a comandat un corp de ar
mată la Dunăre, ln 1855 armatA 
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din sud, iar la începutul anului 
1 856 a fost comandant suprem al 
armatei din Crimeea. - 40, 614, 
6 15, 616.  

Lieven, Daria (Dorothea) Hristofo
rovna, prinţesă (1785-1 857) -
soţia diplomatului rus Ch. A. Lie
ven ; a jucat un rol de seamă in 
viaţa diplomatică europeană ca 
amfitrioană a unor saloane poli
tice la Londra şi Paris. - 344. 

Ligne, Karl Joseph, prinţ de (1735 
-1 814) - general austriac, diplo
mat şi scriitor, din 1 809 feldma
reşal. - 328. 

Lindsay, William Schaw ( 1816-
1 877) - armator şi comerciant 
englez, liber-schimbist, membru 
al parlamentului. - 356. 

Liprandi, Pavel Petrovici (1796-
1 864) - general rus, în 1853-
1 854 a comandat o divizie la Du
năre, în 1854-1855 a fost în Cri
meea, în bătălia de pe Cern.ia a 
comandat un corp de armată. -
535, 552. 

Liverpool, Robert Banks Jenkinson, 
conte (1770-1828) - b ărbat de 
stat englez, unul dintre liderii 
torylor ; a fost în repetate rîn
duri ministru, apoi prim-ministru 
( 1812-1 827) . - 68, 79, 154, 239, 
356. 

Lovett, William (1 800-1 877) - me
seriaş englez, democrat mic-bur
ghez ; în deceniul al 4-lea unul 
dintre liderii mişcării cartiste, 
adept al „forţei morale• şi al co
laborării cu burghezia. - 289. 

Lowe, Robert ( 181 1-1892) - om po
litic şi publicist englez, colabora
tor la ziarul' „Times•, whig, ulte
rior liberal, membru al parlamen
tului ; locţiitor al ministrului co
merţului (1 855-1858), cancelar al 
trezoreriei (ministru de finanţe) 
(1868-1 873) , ministru de intene 

(1 873-1 874) . - 8 1 ,  265, 273, 274, 
291 ,  292, 396. 

Lucan, George Charles Bingham, 
conte (1 800-1 888) - general en
glez, tory, ln 1 854 - începutul 
anului 1 855 a comandat o divizie 
de cavalerie în Crimeea. - 152. 

Ludovic al XIV-iea (1638-1715) 
rege al Franţei (1643-17 15) .  -
447. 

Ludovic l XVIII-iea (1755-1 824) -
rege al Franţei (18 14-1 815 şi 
1 8 1 5-1 824) . - 684. 

Ludovic-Filip (1773-1 850) - duce 
de Orleans, rege al Franţei (1830 
-1 848) . - 1 1 3, 122, 194, 239, 263, 
356, 603. 

Lyndhurst, John Singleton Copley, 
baron (1772-1863) - bărbat de 
stat englez, jurist, tory ; lord
cancelar (1 827-1 830, 1 834-1835 
şi 1841-1 846) . - 8, 154-156, 274, 
530, 546. 

Lyons, Edmund (1790-1858) - ami
ral englez, în 1 855 comandant su
prem 'al flotei din Marea Neagră. 
- 266, 658, 663. 

M 

Macdonald - colaborator al ziarului 
„Times·. - 1 74. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-
Maurice, duce de Magenta (1808 
-1 893) - general francez, ulte
rior mareşal, bonapartist ; a parti
cipat la războaiele din timpul ce
lui de-at doilea Imperiu, în 1 855 
a comandat o divizie în Crimeea ; 
unul dintre călăii Comunei din 
Paris, preşedintele celei de-a treia 
Republici (1 873-1879) . - 591, 
596. 

Magnan, Benard-Pierre (1791-
1865) - mareşal francez, bona-
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partist, unul dintre organizatorii 
loviturii de stat de la 2 decem
brie 1851 .  - 267, 637. 

Mahmud al II-iea (1785-1 839) 
sultan al Turciei (1808-1839) . 
70, 496. 

Malins, Richard (1805-1882) - ju
rist englez, tory, membru al par
lamentului. - 356. 

Malmesbury, James Harris, conte 
(1746-1820) - diplomat şi băr
bat de stat englez, whig ; ministru 
plenipotenţiar' la Petersburg (1777 
-1782) . - 618-620. 

Malmesbury, James Howard Harris, 
conte (1807-1889) - bărbat de 
stat englez, tory, ulterior lider al 
partidului conservator ; ministru 
de externe ( 1852, 1858-1859) , lord
păstrător al sigiliului (1866-1868, 
1 874-1876) . - 168, 338-340, 438, 
439. 

Mansfield, William Roice (1819-
1 876) - general englez, în ' 1855-
1856 consilier militar pe lingă Am
basada engleză din Constantino
pol. - 680. 

Manteuffel, Otto Theodor (1BOS -
1882) - bărbat de stat prusian, 
reprezentant al birocraţiei nobi
liare reacţionare ; ministru de in
terne ( 1848-1850), prim-ministru 
şi ministru de externe ( 1850-
1 858) . - 155. 

Marlborough, John ChurchiJl, duce 
(1650-1722) - comandant de oşti 
englez şi om politic, în 1702-171 1 
comandant suprem al trupelor en
gleze în războiul 'de succesiune 
la tronul Spaniei. - 560. 

Marlimprey, Edouard-Charles de 
( 1808-1883) - general francez, 
în 1854-1855 şeful statului-major 
din Crimeea. - 558. 

Marx, Karl ( 18 18-1883) - (vezi 
date biografice) . - 100, 145, 236, 
242, 262, 267, 346, 372. 

Maximilian d'Este ( 1782-1863) -
arhiduce 'austriac, general, inven
tator al unui tip special de lucrări 
de fortificaţii, denumite „turnurile 
lui Maximilian•. - 545. 

Mayne, Richard (1796-1868) - şeful 
poliţiei din Londra '(din 1850) . 
367, 368, 372. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) -
revoluţionar italian, democrat 
burghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională din 
Italia ; in 1 849 şeful guvenului 
provizoriu al Republicii de la 
Roma, în 1850 unul dintre orga
nizatorii Comitetului central al 
democraţiei europene, cu sediul 
la ' Londra. - 26. 

McNeill, John (1795-1883) - di
plomat englez, ambasador la Te
heran (1836-1839 şi 1841-1842) 1 
in 1855 unul dintre împuterniciţii 
guvernului pentru cercetarea ac. 
tivităţii intendenţei ln Crimeea. 
- 78. 

Melboune, William Lamb, viconte 
(1779-1848) - bărbat de stat en
glez, whig, ministru de interne 
(1830-1834), prim-ministru (1834 
şi 1 835-1841).  - 74, 82, 129, 426, 
430. • 

Melik-şah (1055-1092) - cîrmuitor 
(sultan) al statului selgiucizilor 
(1072-1092) . - 7. 

Mellinet, �mile (1798-1894) - ge
neral francez, în 1855 a comandat 
o divizie din garda imperială in 
Crimeea. - 591 .  

Menşikov, Aleksandr Sergheevici, 
prinţ (1787-1 869) - şef militar şi 
bărbat de stat rus, în 1853 amba
sador extraordinar. la Constanti• 
nopal, comandant suprem al for
ţelor militare terestre şi maritime 
din Crimeea (1853-februarie 1855) . 
- 17, 23. 

Metastasio, Pietro (1698-1782) 
poet italian, autor de librete de 
operă. - 423. 
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Mettenich, Clemens, prinţ (1773-
1 859) - bărbat de stat şi diplo
mat austriac, reacţionar ; ministru 
de externe (1 809-1821) şi cance
lar ( 1 821-1848), unul dintre or
ganizatorii Sfintei Alianţe. - 213 
-21 5, 293, 328. 

Mihail Nikolaevici (1 832-1909) 
mare duce rus, al patrulea fiu 
al lui Nicolae I. - 1 1 8. 

Miklosich, Frantisek ( 1813-1 89 1) -
cunoscut om de ştiinţă, specia
list în filologia slavă, a pus ba
zele gramaticii comparate a lim
bilor slave ; de origine slovenă. 
- 213. 

Miles, William (n. 1797) - bancher 
englez, membru al parlamentului, 
tory. - 8 1 .  

Milner Gibson - vezi Gibson, Tho
mas Milner. 

Minie, Claude-Etienne (1 804-1 879) 
- ofiţer francez, inventatorul 
unui nou tip de puşcă. - 455, 
464, 470, 480, 504, 508. 

Minto, Gilbert Elliot, conte (1782-
1 859) - bărbat de stat şi diplo
mat englez, whig ; ministru al 
marinei (1 835-1841) ,  lord păstră
tor al sigiliului privat (1 846-
1 852) , în 1 847-1848 a avut o mi
sine diplomatică în Italia. - 434. 

Molesworth, William ( 1810-1 855) -
bărbat de stat englez, liberal (a 
făcut parte din grupul aşa-zişilor 
radicali din Mayfair) , membru al 
parlamentului ; ministru al lucră
rilor publice· (1 853-1 855) şi mi
nistru al coloniilor ( 1 855) . - 4, 
44, 269, . 292, 407. 

Moltke, Helmut Karl Bernhard, 
conte (1800-1891) - ofiţer pru
sian, ulterior general-feldmareşal, 
personalitate militară şi scriitor 
militar reacţionar, nul dintre 
ideologii militarismului şi şovi-

5 1  - Marx-Engels - Opere voi. 11 

nismului prusac ; în 1 835-1 839 a 
servit în armata turcă ; şef al Ma
relui stat-major prusian (1 857-
1 871) şi imperial ( 1 87 1-1 888). 
201 .  

Monet, de - general francez, în 
1 854 - începutul anului 1 855 a 
comandat o brigadă în Crimeea. 
- 165. 

Monsell, William ( 1812-1894) -
om politic irlandez, liberal, unul 
dintre liderii fracţiunii irlandeze 
din parlament ; în 1 852-1857 se
cretar la direcţia artileriei. - 44, 
1 09, 130. 

Montalembert, Charles ( 1810-1870) 
- om politic şi publicist francez, în 
perioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea consti
tuantă şi în Adunarea legisla
tivă, orleanist, şef al partidului 
catolic. - 635. 

Montalembert, Marc Rene (1714-
1 800) - general francez, genist, 
a elaborat un nou sistem de for
tificaţii, care şi-a găsit o largă 
aplicare în secolul al XIX-lea. -
308, 480. 

Montesquieu, Charles (1 689-1755) 
- remarcabil sociolog burghez 
francez, economist şi scriitor, re
prezentant al iluminismului bur
ghez din secolul al XVIII-lea, 
teoretician al monarhiei constitu
ţionale şi al separării puterilor. -
344. 

Montijo, Eugenia ( 1826-1920) -
împărăteasă a Franţei, soţia lui 
Napoleon al III-lea. - 637, 639. 

Moritz von Nassau - conte (prinţ 
de Orania) (1 567-1625) - stathu
der al Ţărilor de Jos (1 585-
1 625) ; comandant de oşti în pe
rioada războiului Ţărilor de Jos 
pentru independenţă. - 480. 

Mony, Charles-Auguste-Louis-Jo-
seph, conte de ( 1 81 1-1865) - om 
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politic francez, bonapartist, depu· 
tat în Adunarea legislativă ( 1849 
-1851) ,  unul dintre organizatorii 
loviturii de stat de la 2 decen· 
brie 1 851 ,  ministru de interne (de· 
cembrie 1851-ianuarie 1 852) , pre· 
şedinte al corpului legislativ (1854 
-1856, 1857-1865) . - 636, 638. 

Muhamed-şah ( 1810-1848) - şah al 
Persiei (1834-1848). - 7 1 .  

Muntz, George Frederick ( 1794-
1 857) - fabricant de arme şi om 
politic englez, radical burghez, 
membru al parlamentului. - 130. 

Muraviev, Nikolai Nikolaevici (1794 
-1866) - general rus, în 1854-
1 856 comandant suprem al trupe
lor din Caucaz şi namesnic al 
Caucazului. - 314, 332, 610, 611 ,  
651 ,  666, 669. 

Murrough, John Patrick - om po
litic liberal englez, membru al 
parlamentului. - 149. 

N 
Napier, Charles (1786-1860) 

amiral englez, în 1 854 a fost co
mandant al flotei din Marea Bal
tică. - 293, 294, 3 1 8, 355, 541 ,  
542, 559-564. 

Napier, Charles James (1782-1853) 
- general englez, a participat Ia 
războiul din Peninsula iberică 
(1 808-1814) împotriva lui Napo
leon I ;  în 1 842-1843 a comandat 
trupele care au cucerit Sindul, iar 
în 1 843-1847 guvernator al Sin
dului. - 560. 

Napier, Edward Alers (1808-1870) 
- ofiţer englez ; în 1 854-1855 a 
participat la organizarea aprovi
zionării armatei din Crimeea. -
58. 

Napier, Joseph ( 1804-1882) - om 
politic englez, tory, membru al 
parlamentului ; în 1 852 a făcut 

parte din guvernul Derby în ca
litate de attorney-general pentru 
Irlanda ; în 1 858-1859 lord-can
celar pentru problemele Irlandei. 
- 29. 

Napier, William Francis Patrick 
(1785-1860) - general şi istoric 
militar englez ; în 1 808-1 814 a 
participat la războiul împotriva 
lui Napoleon I în Peninsula ibe
rică. - 86, 94, 457, 458, 464, 467. 
478, 560. 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821) 
- împărat al francezilor (1804-
1 8 14 şi 1815). - 87, 101 ,  138, 1 42, 
143, 1 60, 162,  172 , 200, 228, 254, 
262, 294, 307, 317, 331 ,  334, 376, 
447, 44-451,  458, 516, 524, 527, 
550, 574, 588, 603, 616, 633 , 636, 
642, 651 .  

Napoleon l 111-Iea (Ludovic Napo
leon Bonaparte) (1808-1873) -
nepotul lui Napoleon I, preşedin
tele celei de·a doua Republici 
(1848-1851) .  împărat al francezi
lor (1 852-1870). - 33, 60, 61,  82, 
101 ,  121 , 125, 1 27, 13�138, 140 
-143, 159, 160, 1 62,  167, 168, 171 , 
1 88, 195, 198, 20--204, 228, 255, 
261 ,  267, 293, 297, 312-317, 323, 
324, 331 ,  332, 334, 337, 341 , 372, 
386, 390, 403, 407, 456, 459, 523, 
526, 528, 532, 546, 564, 602, 603, 
630, 633-637, 639�4. 664, 666. 

Napoleon, prinţ - vezi Bonaparte, 
Napoleon-Joseph-Charles-Paul. 

Narvaez, Ramon Maria (1800-1868) 
- general şi bărbat de stat reac
ţionar spaniol, lider al partidului 
moderados, prim-ministru (1844-
1 846, 1 847-1851 , 1 856-1857, 1 864 
-1865 şi 1 866-1 868) , a înăbuşit 
cu cruzime mişcarea revoluţionară 
a maselor. - 514, 515. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
(178--1 862) - bărbat de stat şi 
diplomat rus ; ministru de externe 
( 1816-1856) . - 1 54, 275, 276, 280. 
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Newcastle, Henry Pelham Fiennes 
Pelham Clinton, duce (181 1-1 864) 
- bărbat de stat englez, peelist, 
ministru de război al coloniilor 
(1852-1854), ministru de război 
(1 854-1855) şi ministru al colo
niilor (1 859-1 864) . - 3, 8, 10, 1 1 ,  
33-36, 38, 39, 48, 51, 53, 79, 96, 
1 52, 176, 181 ,  391 , 393, 395, 396. 

Nicholay, J, A. - om politic englez, 
radical burghez ; în 1855 nul din
tre agitatorii pentru lărgirea drep
turilor politice ale burgheziei in
dustriale printr-o reformă parla
mentară, în deceniul l 7-lea mem
bru al Comitetului executiv al Li
gii pentru reformă. - 149. 

Nicolaie I (1796-1 855) - împărat 
al Rusiei (1 825-1855). - 4, 14, 
17, 19, 30, 53, 89-9 1 ,  105, 1 1 0, 
1 1 8, 1 19, 154, 200, 275, 281, 320, 
333, 532, 559, 615, 616, 629. 

Niel, Adolphe (1 802-1869) - ge
neral francez, ulterior mareşal ; 
în 1854 comandant al trupelor de 
geniu ale corpului expediţionar 
francez din Marea Baltică, în 1855 
comandant al trupelor de geniu 
din Crimeea. - 137, 141 ,  1 63, 564, 
586, 590, 593. 

Nightingale, Florence (1820-1910) 
- militantă engleză pe tărîm so
cial, în perioada războiului Cri
meii a jucat un rol de seamă în 
organizarea serviciului medical al 
armatei engleze. - 175, 179. 

Nisard, Jean-Marie-Napoleon-Desire 
(1806-1888) - critic francez şi 
istoric al literaturii ; în deceniul 
al 6-lea profesor la Sorbona ; in 
prelegerile sale a încercat să jus
tifice lovitura de stat de la 2 de
cembrie 185 1 .  - 637. 

o 
O'Brien, William Smith (1 803-1864) 

- militant al mişcării de elibe
rare naţională din Irlanda, lider 

5 1* 

al aripii drepte a asociaţiei „Tî
năra Irlandă" ; în 1848, după în
cercarea nereuşită a unei răscoale 
în Irlanda a fost arestat de au
torităţile engleze şi condamnat la 
moarte ; pedeapsa i-a fost comu
tată în exil pe viaţă ; în 1856 a 
fost amnistiat. - 428. 

O'Connell, Daniel (1775-1847) 
avocat şi om politic burghez ir
landez, lider al aripii drepte li
berale a mişcării de eliberare 
naţională. - 98, 129, 130, 289, 
386, 425-428. 

O'Connor, Feargus (1794-1855) -
unul dintre liderii aripii de stînga 
a mişcării cartiste, întemeietor 
şi redactor al ziarului „Northem 
Star• ; după 1848 reformist. - 98, 
570. 

O'Flaherty, Edmund - funcţionar 
englez, în 1854 împuternicitul Mi
nisterului de finanţe pentru încd
sarea impozitelor în Irlanda. 
30. 

Oliphant, Lawrence (1 829-1888) -
ziarist şi călător englez ; în 1855 
corespondent în Caucaz al ziaru
lui „Times• pe lingă corpul expe
diţionar comandat de Omer
paşa. - 679. 

O'Meara, Barry Edward (1786-1 836) 
- medic militar şi publicist en
glez, în 1815-1818 medicul perso
nal al lui Napoleon I pe insula 
Sf. Elena ; de origine irlandeză. 
- 172. 

Omer-paşa (Mihail Latas) (1 �0� 
1871)  - general turc de on9me 
croată, comandant suprem al tru• 
pelor turceşti în războiul Crimeii. 
- 58, 61, 85, 125, 183, 186, 188-
1 90, 231-234, 254, 267, 296, 300, 
3 1 1 ,  388, 46, 499, 501 , 534, 575, 
609-6 1 1 ,  625-627, 631 ,  652, 657-
666, 669-671,  674-680. 

OrJeans - dinastie regală în Franţa 
(1 830-1848) . - 1 60. 
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Orsl, conte (m. 1 899) - agent de 
bursă al lui Napoleon al III-iea 1 
de origine corsicană. - 338. 

Osbone - vezi Bernal Osborne, 
Ralph. 

Ostrowskl, Joseph Boleslaw (1 805-
1 871) - publicist şi istoric polo
nez, autor al unei serii de lucrări 
de istorie a Poloniei. - 525. 

Otway, Arthur John ( 1822-1912) -
parlamentar englez, în deceniul 
al 6-lea tory. - 322, 353. 

p 
Pacifico, David (1784-1 854) - ce

tăţean englez de origine portu
gheză, negustor la Atena. - 42, 
69. 

Palacky, Frantisek (1798-1876 -
cunoscut istoric ceh, om politic 
burghez, liberal ; în 1 848 a pre
zidat şedinţele Congresului sla
vilor, care s-a ţinut la Praga ; a 
promovat o politică de menţinere 
a monarhiei habsburgice, unul 
dintre ideologii austro-slavismu
lui. - 2 13. 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte (1784-1865) - bărbat de 
stat englez, la începutul activi
tăţii sale a fost tory, din 1830 
unul dintre liderii whigilor, s-a 
sprijinit pe elementele de dreapta 
ale acestui partid ; secretar de 
stat pentru problemele militare 
(1 809-1828), ministru de externe 
(1 830-1834, 1 835-1 84 1 şi 1 84--
1 851) ,  ministru de interne (1 852-
1 855) şi prim-ministru (1 855-1858 
şi 1 859-1 865). - 4, 8, 1 0-13, 
20, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 4 1-43, 
47-49, 52, 53, 60, 6 1 ,  6--72, 7--
80, 92, 93, 9--97, 1 00, 1 0 1 ,  109, 
1 1 1 , 1 14, 1 1 8, 122, 127, 130, 1 44, 
1 52, 153, 1 58, 1 80, 1 88, 193, 195, 
2 1 8, 219, 228, 235, 240, 241 ,  243, 
263-265, 269-271 ,  283-285, 29 1 ,  
292, 303-305, 3 1 5, 320-323, 325, 

335, 336, 342, 344, 353-355, 373, 
380, 382-387, 391 ,  392, 395, 402, 
406, 407, 430, 439, 518-523, 525-
528, 530, 537, 54--548, 559, 560, 
604, 630, 633, 643, 647, 651 ,  653, 
662, 677679. 

Paniutin, Fedor Sergheevici (1790-
1 865) - general rus, la începutul 
războiului Crimeii a comandat un 
corp de armată, iar în 1 855-1856 
armata de rezervă din sud-vestul 
Rusiei. - 17, 23, 297, 552. 

Panmure, Fox Mauie, baron ( 180 1 -
1874) - bărbat de  stat englez, 
whig ; secretar de stat pentru 
problemele militare (184--1 852), 
ministru de război (1 855-1858).-
74, 77, 79, 96, 1 52, 1 93, 24 1 ,  36·1, 
650653, 680. 

Paskevicl, Ivan Fedorovici, prinţ 
(1782-1 856) - general-feldmare
şal rus ; din vara anului 1 83 1  co
mandant suprem al trupelor ruse 
care au înăbuşit răscoala polo
neză din 1 830-1831 ; din 1 832 
namesnic al Poloniei ; în 1 849 
comandant suprem al armatei 
ruse care a participat la înăbu
şirea revoluţiei din Ungaria ; în 
1 854 comandant suprem al trupe
lor de la graniţa de vest şi cea 
de sud a Rusiei, iar în aprilie
iunie comandant al trupelor de la 
Dunăre. - 491. 

Paul, John Dean (1 802-1868) 
bancher englez. - 355. 

Paxton, Joseph (180 1-1 865) - ar
hitect englez, autorul proiectului 
palatului Expoziţiei industriale 
universale de la Londra ( 1851) ,  
membru al  parlamentului. - 81. 

Peel, Frederick (1 823-1906) - om 
politic englez, peelist, ulterior 
liberal ; locţiitorul ministrului de 
război (1 855-1 857) . - 74, 109, 
540. 

Peel, Jonathan (1799-1879) - ge
neral englez, tory, membru al 
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parlamentului ; în 1 855 membru 
al comisiei pentru cercetarea 
situaţiei armatei britanice din Cri
meea. - 394-396. 

Peel, Robert (1 788-1850) - bărblt 
de stat şi economist englez, lider 
al torylor moderaţi, cunoscuţi sub 
numele de peelişti ; ministru de 
interne (1 822-1 827 şi 1 828-1830) 
şi prim-ministru (1 834-1835 şi 
1 841-1 846) ; cu sprijinul libera
lilor a obţinut în 1 846 abrogarea 
legilor cerealelor (1846) . - 70, 
74, 97, 102, 1 22, 176, 181 ,  237, 247, 
248, 293, 396, 4 16, 426-428, 430-
432, 434, 560. 

Peel, Robert (1 822-1895) - om 
politic şi diplomat englez, peelist, 
ulterior liberal, membru al parla
mentului ; lord-adjunct al amirali
tăţii (1 855-1 857) , fiul celui de 
mai sus. - 144, 158, 527, 528, 

Pelissier, Jean-Jacques (1794-1864) 
- general francez, din septembrie 
1 855 mareşal ; în perioada 1 840-
1 860 a luat parte la cucerirea 
Algerului ; la începutul anului 
1 855 a comandat un corp de ar
mată, apoi comandant suprem al 
armatei din Crimeea (mai 1 855-
iulie 1 856). - 250, 255, 262, 263, 
266-268, 295-297, 299-301 ,  306, 
310-31 2, 337, 342, 357, 35�362, 
374, 376-378, 388, 390, 534, 552, 
554, 555, 565, 577, 584, 586, 593, 
612, 635, 642, 643, 657-659, 663, 
674. 

Pellatt, Apsley (179 1-1 863) - om 
de afaceri englez, radical bur
ghez, membru al parlamentului. 
- 149. 

Penaud, Charles (1 800-1864) -
amiral francez, în 1 855 a coman
dat o escadră în Marea Baltică. 
- 538. 

Perceval, Spencer (1762-1812) -
bărbat de stat englez, tory, în 
1807-1809 cancelar al trezoreriei 
(ministru de finanţe) , prim-mnis-

tru ( 1 809-1 812) .  - 86, 236, 239, 
240, 356, 434. 

Pereire, Emile (1800-1 875) - ban
cher francez, în 1 825-1 83 1 s-a 
alăturat saint-simoniştilor, în pe
rioada celui de-al doilea Imperiu, 
bonapartist ; unul dintre fondato
rii şi directorii băncii pe acţiuni 
„Credit Mobilier•, - 602. 

Petru I (1672-1725) - ţar al Rusiei 
din 1682, împărat al întregii Rusii 
din 172 1 .  - 19, 1 54. 

Phillimore, John George (1 80� 
1 865) - jurist şi om politic liberal 
englez, membru al parlamentului. 
- 396. 

Pianori, Giovanni (1 827-1855) -
revoluţionar italian, a participat 
la revoluţia din 1 84�1 849 în 
Italia şi la apărarea Republicii 
de la Roma împotriva interven
ţioniştilor francezi ; după infrîn
gerea revoluţiei a emigrat în 
Piemont, apoi în Franţa ; în mai 
1 855 a fost executat pentru ten
tativa de atentat împotriva lui 
Napoleon al III-iea. - 228. 

Pierce, Franklin ( 1 804-1869) 
preşedinte al S.U.A. (1 853-1857) . 
- 633. 

Pindar (aprox. 522 - aprox. 442 
i.e.n.) - poet liric din Grecia 
antică ; a compus ode solemne.-
86, 239. 

Pisani, Etienne - translator pe 
lingă ambasada engleză din Con
stantinopol (1854-1855) , - 660. 

Pitt, William Junior (1 759-1 86)
bărbat de stat englez, unul dintre 
liderii torylor ; prim-mnistru 
(1783-1 801 şi 1 804-1 86) . - 101,  
217, 236, 239, 356, 633. 

Pius al IX-iea (1792-1 878) - papă 
(1846-1 878) . - 433-435. 

Porchester, Henry Herbert (1741-
1 8 1 1 )  - parlamentar englez, whig. 
- 2 1 ,  239. 
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Portland, William Henry, duce de 
Benlinck (1738-1 809) - bărbat 
de stat englez, unul dintre liderii 
whigilor 1 ministru de interne 
(1794-1 80 1) ,  prim-ministru (1783 
şi 1 807-1 809) . - 86. 

Potemkin, Grigori Aleksandrovici, 
prinţ (1739-1791) - bărbat de 
stat rus, general-feldmareşal, co
mandant suprem în războiul ruso
turc din 1787-179 1 .  - 608. 

Pozzo-di-Borgo, Karl Osipovici, 
conte (1764-1842) - diplomat 
rus de origine corsicană ; din 
1814  pînă în 1 821 ambasador ; 
din 1 821 pînă în 1835 ministru ple
nipotenţiar la Paris, apoi la Lon
dra (1 835-1 839) . - 154. 

Pradt, Dominique-Dufour de (1759-
1837) - preot, diplomat, publicist 
şi istoric francez. - 328, 516.  

Praslin, Charles, duce de Choiseul 
( 1805-1847) - aristocrat şi băr
bat de stat francez ; procesul care 
i-a fost intentat în 1 847 în urma 
asasinării soţiei sale a avut un 
răsunet politic. - 82, 1 13. 

Prilchett, Robert Tailor (1 828-1907) 
- meşter armurier englez, a per
fecţionat puşca Minie.  - 464. 

Pufendorf, Samuel, baron (1632-
1 694) - savant, jurist şi istoric 
german, unul dintre adepţii te
oriei burgheze a „dreptului na
tural•. - 2 10. 

Q 
Quetelet, Adolphe ( 1796-1 874) -

eminent savant burghez belgian, 
statistician, matematician şi astro
nom. - 48. 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-
1 858) - feldmareşal austriac, în
cepind din 1 83 1  a comandat tru
pele austriece din Italia de nord, 

în 1 848-1849 a înăbuşit cu cru
zime mişcarea revoluţionară şi 
de eliberare naţională din Italia, 
în 1 85--1 856 a fost guvernator 
general al Regatului lombardo
veneţian. - 2 15, 469, 643. 

Raglan, Fitzroy James Henry So
merset, baron (1788-1855) -
feldmareşal englez ; ca ofiţer de 
stat-major al lui Wellington a 
participat la războaiele împotriva 
lui Napoleon I (1 808-1 814 şi 
1 815), secretar militar al cancela
riei comandantului suprem (1827-
1852), comandant suprem al ar· 
matei din Crimeea (185-1855). 
- 33, 35, 56-57, 62, 78, 136, 137, 
140, 141 ,  152, 166, 1 77, 1 80, 1 86, 
1 90,  198, 203, 207, 266, 297, 306, 
341 ,  374, 378, 532, 593. 

Read, Nikolai Andreevici (aprox. 
1793-1855) - general rus, în 
1 855 a comandat un corp de ar
mată în Crimeea. - 552, 607. 

Redcliffe - vezi Stratford de Red
cliffe, Stratford. 

Redington, Thomas Nicholas (1815-
1 862) - om politic englez, whig ; 
locţiitor al secretarului de stat 
pentru problemele Irlandei (1 846) , 
vicepreşedinte al Consiliului de 
control pentru problemele Indiei 
(1852-1 856) . - 108. 

Reed, Joseph Haythorne - ofiţer 
englez, membru al parlamentului. 

- 518.  

Regnault de Saint-Jean d'Angely, 
Auguste-Michel-Etienne, conte 
(1794-1870) - general francez, 
ulterior mareşal, bonapartist, în 
perioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea consti
tuantă şi în Adunarea legislativă, 
ministru de război (1851) , coman
dant al gărzii imperiale (1 854-
1 869) ; în t855 a comandat în 
Crimeea un corp de armată de 
rezervă. - 398, 403. 



Indice de nume 779 

Richard l II-iea 
rege al Angliei n, 92. 

(1367-1400) -
(1377-1399) . -

Richard al III-iea (1452-1485) 
rege al Angliei (1483-1485) . 
100. 

Richards, Alfred Bate (1820-1876) 
- dramaturg şi ziarist englez, a 
combătut pacifismul lui Cobden 
şi al manchesterienilor. - 121 .  

Richmond, Charles Lennox-Gordon, 
duce (1791-1860) - om politic 
englez, tory, protecţionist. - 3 .  

Ridiger, Fedor Vasilievici, conte 
(1784-1856) - general rus, în 
1 854 lcţiitor al namesnicului Po
loniei şi comandant al trupelor 
de la graniţa apuseană a Rusiei, 
în 1 855 comandant suprem al 
gărzii imperiale şi al corpului de 
grenadieri. - 400. 

Robesplerre, Maximilien (1758-
1794) - militant de seamă al re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
conducătorul iacobinilor, şeful gu
venului revoluţionar (1793-1794) . 
- 8 1 .  

Robinson, Frederick John, viconte 
Goderich (1782-1859) - bărbat 
de stat englez, tory ; in 1 823-
1 827 cancelar al trezoreriei (mi
nistru de finanţe) ; prim-ministru 
(1827-1828) . - 86, 1 14.  

Roebuck, John Arthur (1801-1879) 
- om politic şi publicist englez, 
radical burghez, membru al par
lamentului ; în 1 855 preşedinte al 
Comisiei pentru cercetarea situa
ţiei armatei britanice din Crimeea. 
- 5-13, 20, 31 , 33, 3-39, 4 1 , 48, 
49, 77, 79-81 , 95-97, 176, 18 1 ,  
182, 270, 271 ,  304, 319320, 332, 
336, 340, 343, 344, 364, 38-382, 
391396, 402, 406, 409, 414,  528. 

Roguet, Cristophe-Michel, conte 
(1800-1877) - general francez, 

bonapartist, unul dintre partici
panţii activi la lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1851 .  - 267. 

Rokeby, Henry Robinson-Montague, 
baron (1798-1883) - general 
englez, n 1855 a comandat o 
divizie din Crimeea. - 74. 

Romanov - dinastie a ţarilor şi 
împăraţilor ruşi (1613-1917). 
630. 

Rothschild, Lionel, baron (1808-
1 879) - şeful băncii Rothschild 
din Londra ; whig, din 1 858 mem
bru al parlamentului. - 356, 435. 

Russel, John (1792-1878) - bărbat 
de stat englez, lider al whigilor, 
prim-ministru (1846-1852 şi 
1 865-1 866) , ministru de externe 
( 1852-1853, 1 859-1865) , preşe
dinte al Consiliului privat (1854-
1 855) ; în 1855 reprezentantul An
gliei la Conferinţa de la Viena 
şi ministru al coloniilor. - 4-13, 
26, 27, 29-31 ,  3436, 3738, 39, 
42, 4-49, 51-53, 61 ,  78, 79, 82, 
96-98, 100-101,  108, 109, 1 1 1 , 1 80, 
1 82, 194, 1 95, 270-272, 274-276, 
284, 292-294, 304, 320, 322, 344, 
356, 382, 384, 387, 391393, 4 1 1 ,  
413-414, 426-428, 430-436, 520-
523, 530, 531 ,  546, 547, 560, 618.  

Ruşdi-paşa (1809-1879) - bărbat 
de stat trc, în deceniile al 6-lea 
şi al 7-lea a fost în mai multe 
rînduri ministru de război (seras
chier) . - 654, 656, 670, 672, 679, 
680. 

s 
Sadleir, John (1814-1856) - om 

politic şi bancher irlandez, unul 
dintre liderii fracţiunii irlandeze 
în parlament, în 1 853 lord junior 
trezorier. - 30, 44, 1 13, 385, 680. 

Safarik, Pavel Joseph (1795-1861) 
- cunoscut filolog, istoric şi ar
heolog slovac, reprezentant al 
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aripii liberale a mişcării de eli
berare naţională a cehilor şi slo
vacilor 1 participant la Congresul 
slavilor de la Praga din 1 848, 
adept al programului austro-sla
vismului. - 213. 

Saint-Arnaud, Armand-Jacques-
Achille Leroy de (1801-1854) -
mareşal francez, bonapartist ; tn 
deceniile al 4-lea şi al 5-lea a 
participat la luptele pentru cuce
rirea Algerului ; unul dintre or
ganizatorii loviturii de stat de la 
2 decembrie 1851 , ministru de 
război (1851-1854), în 1854 co· 
mandant suprem al armatei din 
Crimeea. - 127, 136, 1 40,  1 59, 
181,  200, 201, 203, 263, 267, 454, 
532. 

Saint-Simon, Henri (1760-1825) 
mare socialist utopist francez. 
602. 

Salles, Charles-Marie de (1803-
1858) - general francez, în 1855 
a comandat un corp de armată in 
Crimeea. - 561, 593. 

Sartorius, Fernando Luis Jose, conte 
San-Luis (1820-1871) - bărbat 
de stat şi publicist reacţionar 
spaniol, unul dintre liderii parti
dului moderados ; ministru de in
terne (1 847-1 851),  prim-ministru 
(1853-1 854) . - 515. 

Scharnhorst, Gerhard (1755-1813) 
- general prusian ; după zdro
birea de către Napoleon in 1806 
a armatei prusiene, preşedinte al 
comisiei de elaborare a bazelor 
unei reforme militare ; ministru 
de război (1807-1810) şi şef al 
statului-major (1807-1813) ; a 
jucat un rol de seamă în războiul 
de eliberare din 1813 împotriva 
lui Napoleon. - 480. 

Scholefield, William (1809-1867) -
om politic englez, radical bur
ghez, membru al parlamentului.-
408, 49. 

Sch6nhals, Karl (178-1857) -
general şi autor militar austriac ; 
a participat activ la înăbuşirea 
revoluţiei din Italia în 1 848-
1 849. - 505. 

Scully, Vincent (1810-1871) -
avocat şi om politic liberal irlan
dez, membru al parlamentului. -
528. 

Seaton, John Colborne, baron 
(1778-1863) - general englez, 
p articipant la războaiele împo
triva lui Napoleon I (1808-1814 
şi 1815). comandant al  trupelor 
engleze in Irlanda (1855-1860).� 
74. 

Sedlmayer - general austriac, în 
perioada războiului Crimeii a fost 
comandantul cetăţii Alba-Iulia. 
- 545. 

Selim-paşa - general turc, în 1 855 
a comandat unităţi militare tur
ceşti n Caucaz, de origine polo
neză. - 680. 

Selvan (m. 1854) - general rus , în 
1854 a comandat unităţi militare 
lingă Silistra ; a căzut în timpul 
unui asalt asupra cetăţii. - 607. 

Serrano y Domlnguez, Franci;co 
(1810-1885) - general şi bărbat 
de stat spaniol, ministru de răz
boi (1843), a participat la lovitura 
de stat din 1 856 ; ministru de 
externe (1862-1863), prim-mi
nistru (1868-1869, 1871, 1874), 
regent al Spaniei (1869-1871 ) .  
- 516. 

Seymour, George Hamilton (1797-
1 880) - diplomat englez, în 
1851-1854 ambasador la Petes
burg. - 9, 281 .  

Shallesbury, Anthony Ashley 
Cooper, conte (1801-1885) - om 
politic englez, în deceniul al 
5-lea conducător al grupului to
rylor-filantropi din parlament, din 
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1 847 whig ; în 1 855 preşedinte al 
Comisiei pentru cercetarea situa
ţiei sanitare a armatei din Cri
meea. - 346, 539. 

Shakespeare, William (1564-16 16) 
- celebru scriitor englez. 38, 
64, 100, 528, 639. 

SJzee, William (1 804-1 868) ju-
rist şi om politic irlandez, mem
bru al parlamentului, liberal. -
130, 385. 

Shelley, John (1808-1867) - om 
politic englez, liber-schimbist, 
membru al parlamentului. - 148. 

Sidmouth, Henry Addington, vi
conte ( 1757-1844) - bărbat de 
stat englez, tory ; prim-ministru 
şi cancelar al trezoreriei (ministru 
de finanţe) ( 1801-1804) ; în cali
tate de ministru de interne 
(1812-1821)  a luat măsuri repre
sive împotriva mişcării muncito
reşti. - 86, 236. 

Sieyes, Emmanuel Joseph (1748-
1 836) - abate şi bărbat de stat 
francez, militant al revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul se
colului al XVIII-iea, reprezentant 
al marii burghezii. - 338. 

Simmons, John Lintorn Arabin 
( 1 821-1903) - locotenent-colonel 
englez, genist, ulterior feldmare
şal ; în timpul războiului Crimeii 
comisar al Angliei pe lingă sta
tul-major ul trupelor turceşti din 
Crimeea. - 657-661 ,  6GG, 670, 
672, 67-677. 

Simpson, James (1792-1868) - ge
neral englez, în 1 855 (februarie
iunie) şeful seviciului de încar
tiruire, apoi comandant suprem 
al armatei din Crimeea (iuni
noiembrie) . - 74, 78, 518 ,  552, 
586-588, 593-595, 604, 657-60, 
662, 676, 677. 

Sismondl, Jean-Charles-Leonard Si
monde de (1773-1842) - econo-

mist şi istoric elveţian, critic mic
burghez al capitalismului. - 33. 

Sievers, Vladimir Karlovici, conte 
(1790-1 862) - genertl rus, în 
1 854-1855 comandant al trupelor 
din ţările baltice. - 16, 23, 400. 

Slocombe, William - unul dintre 
participanţii activi la mişcarea 
cartistă din deceniul al 6-lea. -
245. 

Smith, Adam (1723-1790) - eco
nomist englez, unul dintre repre
zentanţii cei mai de seamă ai 
economiei politice clasice bur
gheze. - 3, 577. 

Smith, Andrew (1797-1872) - me
dic militar englez, a fost şeful 
serviciului medical al armatei 
engleze ( 1 846-1 858) . - 175, 176, 
179, 680. 

Smith, Robert Vernon (1800 -1873) 
- bărbat de stat englez, whig ; 
secretar de stat la ministerul de 
război (1 852) , preşedinte al Con
siliului de control pentru proble
mele Indiei (1 855-H l58) . - 21 ,  
100, 520. 

Soimonov, Fedor Ivanovici (1 800-
1 854) - general rus, în perioada 
războiului Crimeii a comandat 
unităţi militare la Dunăre şi în 
Crimeea ; a căzut în bătălia de 
la Inkerman. - 607. 

Salon (aprox. 638-558 î.e.n.) - ce
lebru legiuitor atenian, sub pre
siunea maselor populare a impus 
o serie de legi îndreptat3 împo
triva aristocraţiei gentilice. 
528. 

Somerset, Henry 11794-1862) 
general englez, în 1 855 a fost 
numit comandant suprem al tru
pelor Companiei Indiilor orientale 
la Bombay. - 74. 

Stafford, Augustus O"Brien ( 181 1-
1 857) - parlamentar englez, tory. 

_ Af\ 1 " 1 .  
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Stanley - vezi Derby, Edward. 

Stanley, lord Edward Henry, din 
1 869 conte de Derby (1826-1893) 
- bărbat de stat englez, tory, în 
deceniile al 7-lea şi al 8-lea con
servator, apoi liberal ; membru 
al parlamentului, locţiitor al mi
nistrului de externe ( 1852}, mi
nistru pentru problemele Indiei 
(1858-1859), ministru de externe 
(1866-1868 şi 1874-1878) , mi
nistru al coloniilor (1882-1885) ; 
fiul lui Edward Derby. - 81,  108, 
273. 

Sleuarl, James (171 2-1780) - eco
nomist burghez englez, unul din
tre ultimii reprezentanţi ai mer
cantilismului ; de origine sco
ţiană. - 577. 

Stevens - viceconsul englez la 
Trebizonda în timpul războiului 
Crimeii. - 656. 

Stewart, Huston (1791-1875) 
amiral englez, whig, lord al ami
ralităţii (1 850-1852) ; în 1 855 
locţiitor al comandantului su
prem al flotei în Marea Neagră. 
- 658. 

Slormont, David Murray, viconte 
(1727-1796) - bărbat de stat şi 
diplomat englez, tory, ambasador 
la Viena (1763-1772) şi la Paris 
( 1772-1778) , ministru de externe 
(1779-1782) . - 619. 

Slrafford, John Byng, conte (1772-
1860) - general englez, din 1855 
feldmareşal ; participant la răz
boaiele împotriva lui Napoleon I 
(1808-1814 şi 1815) .  - 604. 

Slrahan, Willhm (n. aprox. 1808) -
bancher englez. - 355, 375. 

Slralford de RedcJiffe, Stratford 
Canning, viconte (1786-1880) -
diplomat englez, ambasador la 
Constantinopol (1 810-1812 ,  1825-
1 828, 1841-1 858) . - 71 ,  628, 

647-649, 652-656, 659-663 
665-673, 674, 675, 677, 680. 

Simii, Edward ( 1801-1880) - om 
politic liberal englez, cancelarul 
ducatului Lancaster (1852-1854), 
membru al parlamentului. - 423. 

Stuart, lord Dudley Coutts (1803-
1854) - om politic englez, whig, 
membru al parlamentului ; a avut 
legături cu cercurile conserva
toare monarhiste ale emigranţilor 
polonezi. - 69, 525. 

Sugden, Edward, baron Saint Leo
nards (1781-1875) - jurist şi 
bărbat de stat englez, tory, în 
1852 lord-cancelar. - 435. 

Suleau, locotenent-colonel francez, 
în 1855 reprezentant al Franţei 
pe lingă statul-major al armatei 
engleze din Crimeea. - 659. 

Sumner, John Bird (1780-1862) -
cleric englez, arhiepiscop de 
Canterbury (1848-1862) . - 145. 

Sulherland, John (1808-1891) -
medic englez, în 1855 a condus 
Comisia pentru cercetarea situaţiei sanitare a armatei din Cri
meea. - 539. 

Suvorov, Aleksandr Vasilievici 
(1 730-1800) - mare comandant 
de oşti rus. - 608. 

Szulszewski - colonel polonez, 
emigrant ; în 1855 secretarul 
Asociaţiei literare a prietenilor 
Poloniei la Londra. - 526. 

ş 
Şilder, Karl Andreevici (1785-1854) 

- general rus, remarcabil genist 
şi inventator, în războaiele din 
1828-1829 şi 1854 împotriva 
Turciei a condus lucrările de 
asediu ale trupelor ruse de la 
Dunăre. - 185. 
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T 

Tahir-paşa - general turc, în 1 855 
a comandat unităţi de trupe în 
Caucaz. - 680. 

Talleyrand-Perigord, Charles-Mau
rice, prinţ (1754-1838) - celebru 
diplomat francez, ministru de 
extene (1797-1799, 1 799-1807, 
1814-181 5) ,  reprezentant l 
Franţei la Congresul de la Viena 
(1814-1815) ;  s-a distins printr-o 
totală lipsă de principialitate în 
politică şi printr-o extremă cupi
ditate. - 1 94, 328. 

Tassilier - muncitor tipograf fran
cez, din iunie 1 848 deportat po
litic la Cayenne. - 639. 

Taylor, James - om politic en
glez, liberal, în 1 855 a susţinut 
mişcarea burgheziei industriale 
pentru reforma parlamentară. -
1 48, 150. 

Taylor, Tom (1817-1880) - drama
turg şi ziarist englez, în deceniul 
al 6-lea colaborator, iar în anii 
1874-1880 redactor al revistei 
„Punch•; în 1 854 a fost numit se
cretar al Consiliului pentru ocro
tirea sănătăţii. - 4. 

Thompson, George (1804-1878) -
om politic englez, radical bur
ghez ; în deceniul al 6-lea unul 
dintre militanţii activi ai Asocia
ţiei naţionale pentru reforma 
parlamentară şi financiară. 
59, 527. 

Tiberiu (42 î.e.n. - 37 e.n.) - îm
părat roman (14-37) . - 637. 

Timur (Tamerlan) (1336-1405) -
comandant de oşti şi cotropitor 
din Asia centrală, întemeietor al 
unui vast stat în Orient. - 1 18. 

Tite, William (1798-1873) - arhi
tect şi om politic englez, liberal, 
membru al parlamentului 1 în 

1 855 locţiitor al preşedintelui 
Asociaţiei pentru reforma admi
nistrativă. - 286, 528. 

Titov, Vladimir Pavlovici (1 80-
1891) - scriitor şi diplomat us, 
ministru plenipotenţiar la Con• 
stantinopol (1843-1853) : în 1 855 
reprezentantul Rusiei la Confe
rinţa de la Viena. - 272, 280. 

Tolleben, Eduard Ivanovici ( 1818-
1 884) - remarcabil genist rus, 
colonel, din aprilie 1 855 general, 
unul dintre organizatorii eroicei 
apărări a Sevastopolului. - 186, 
226, 489, 492, 532, 631 . 

Travers, Ingraham - om politic 
englez ; în 1 855 lider l mişcării 
cercurilor burgheze comerciale şi 
financiare pentru reforma admi
nistrativă. - 244. 

Trollope, John (n. 1800) - om po· 
litic englez, membru al parla
mentului. - 50. 

Trotil - general sard, în 1 855 a 
comandat în Crimeea o divizie a 
corpului de armată sard. - 553, 
555. 

Tusum-paşa - general turc, în 1855 
a comandat unităţi de trupe în 
Caucaz. - 656. 

Tyler, Wat (m. 1381) - conducă
torul marii răscoale ţărăneşti din 
Anglia din 1 38 1 .  - 77, 92. 

u 
Urquhart, David (180-1877) 

diplomat englez, publicist şi om 
politic reacţionar, turcofil ; in 
deceniul al 4-lea al secolului 
trecut a îndeplinit misiuni diplo
matice fn Turcia, fn 1 841-1852 
membru al parlamentului. - 71, 
72, 1 19, 289-291 ,  294, 319, 387, 
437, 438. 
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V aillant, J ean-Baptiste-Philibert 
(179-1872) - mareşal francez, 
bonapartist 1 ministru de război 
( 185-1859) . - 1 36, 140, 297. 

Vandamme, Dominique-Rene (1770-
1 830) - general francez, a parti
cipat la războaiele lui Napoleon I, 
în 1813 a capitulat cu corpul său 
de armată lingă Kulm. - 201 .  

Vane, Harry George - membru al 
parlamentului englez. - 263. 

Vattel, Emer (1714-1767) - jurist 
elveţian, diplomat în serviciul 
Saxoniei, specialist în probleme 
de drept internaţional. - 210. 

Vauban, Sebastien le Prestre 
(1633-1707) - mareşal francez, 
genist, autor al unei serii de lu
crări despre fortificaţii şi asediu. 
- 307-309. 

Victoria (1819-1901) - regină a 
Angliei (1837-1901 ) .  - 7, 43, 48, 
3 1 9, 343, 345, 364, 387, 422, 432. 

Vivian, Robert John Hussey (1802-
1887) - general englez, în 1 855-
1 856 a comandat trupele turceşti 
din peninsula Kerci. - 648, 650, 
653, 654, 664, 665, 675. 

Voltaire, Francois-Marie (adevăratul 
nume de familie Arouet) ( 1694-
1778) - filozof deist francez, 
scriitor satiric, istoric, reprezen
tant de seamă al iluminismului 
burghez din secolul al XVIII-lea; 
a luptat împotriva absolutismului 
şi a catolicismului. - 347, 373. 

w 
Wakefield, Edward Gibbon (1796-

1 862) - bărbat de stat englez, 
economist, a elaborat teoria bur
gheză a colonizării. - 407. 

Wakley, Thomas (179-1862) -
medic şi om politic englez, ra
dical burghez ; în 1 855 a militat 
p entru lărgirea drepturilor poli
tice ale burgheziei industriale 
printr-o reformă p arlamentară. -
1 48. 

Walewski, lexandre-Florian-Joseph 
Colonna, conte (1810-1868) - di
plomat şi bărbat de stat francez, 
fiul lui Napoleon I şi al contesei 
poloneze Walewska ; a participat 
la răscoala poloneză din 1 83--
1831 ; după înfrîngerea răscoalei 
a emigrat în Franţa ; ministru de 
externe (1855-1860), a fost preşe
dinte al Congresului de la Paris 
(1856) . - 665. 

Walmsley, Joshua (1794-1871) -
om politic englez, radical bur
ghez, membru al parlamentului ; 
in deceniul al 6-lea unul dintre 
organizatorii şi preşedintele Aso
ciaţiei naţionale pentru reforma 
parlamentară şi financiar.. 
259. 

Walpole, Horatio (1717-1797) -
aristocrat englez, literat şi spe
cialist în domeniul artelor. -
418. 

Walpole, Spencer Horatio (180-
1 898) - bărbat de stat englez, 
tory, ministru de intene (1852, 
1 85-1859 şi 1866-1867) . - 4 1 ,  
305. 

Ward, William, baron (n. 1817) -
aristcrat englez, tory. - 394. 

Warwick, Richard Neville, conte 
(142-1471) - feudal englez, a 
jucat un rol de seamă în răz
boiul celor două roze (1455-
1485) ; supranumit „făcătorul de 
"egi" datorită influenţei de care 
se bucura în ceea ce p riveşte 
alegerea regilor şi urcarea lor pe 
tron. - 98, 381 .  
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Wedell, Leopold Heinrich (1784-
1861) general prusian ; în 
1855 a fost însărcinat cu o mi
siune diplomatică la Paris. -
144. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
(1769-1852) comandant de 
oşti şi bărbat de stat englez, tory; 
în 1808-1814 şi 1815 a comandat 
trupele în războaiele împotriva 
lui Napoleon I ; comandant su
prem al armatei (1827-1828, 
1842-1852) , prim-ministru (1828-
1830) şi ministru de externe 
(183-1835) . - 57, 58, 63, 86, 
102, 180, 181 ,  228, 341 , 418 ,  447, 
458, 462, 549, 593. 

Westminster, Richard Grosvenor, 
marchiz (1795-1869) - aristocrat 
englez, mare latifundiar, whig. -
367. 

Westmorland, John Fane, conte 
(178-1859) - diplomat englez, 
ministru plenipotenţiar la Berlin 
(1841-1851) ,  apoi la Viena 
(1851-1855) . - 5, 270, 271 .  

Whiteside, James (1 80-1876) 
jurist şi om politic irlandez, tory, 
membru al parlamentului ; a ocu
pat în repetate rînduri înalte 
funcţii juridice în administraţia 
engleză din Irlanda. - 8 1 .  

Wikoff, Henry (1813-1884) - zia
rist american, la începutul dece
niului al 6-lea s-a manifestat în 
presă ca agent al lui Palmerston. 
- 43. 

Wilhelm al III-iea de Orania (1 650-
1702) - stathuder al Ţărilor de 
Jos (1672-1702), rege al Angliei 
(1689-1702) . - 76, 102. 

William al IV-iea (1765-1837) 
rege al Angliei (1830-1 837) . 
71 .  

Williams, William Fenwick (1800-
1883) - general englez, în 1 85-

1855 reprezentant al Angliei pe 
lîngă statul-major al armatei 
turceşti din Caucaz şi unul dintre 
conducătorii apărării Karsului. -
609, 623, 625, 627, 647, 648, 657, 
665, 674, 678. 

Willisen, Wilhelm (1790-1879) -
general şi teoretician militar 
prusian ; în 1848 comisar regal 
în Poznan, în 1848-1849 a făcut 
parte din armata austriacă care a 
înăbuşit mişcarea revoluţionară 
şi de eliberare naţională din 
Italia. - 505. 

Wilson, James (1805-1860) - eco
nomist burghez şi om politic en
glez, liber-schimbist, fondator şi 
redactor al revistei , ,Economist#; 
în 1853-1858 secretar al trezore
riei. - 82. 

Wilson, Robert Thomas (1777-1849) 
- general englez, autor militar, 
radical burghez, membru al par
lamentului. - 550. 

Windham, Charles Ash (1810-1870) 
- colonel englez, din octombrie 
1855 general 1 în toamna anului 
1855 comandant de brigadă, apoi 
şef al statului-major al armatei 
din Crimeea (noiembrie 1855-
iulie 1856) . - 587, 594. 

Windischgrătz, Alfred, prinţ (1787-
1862) - feldmareşal austriac ; în 
1848 a condus operaţiile de 
înăbuşire a insurecţiilor de la 
Praga şi Viena ; în 1848-1849 a 
comandat armata austriacă care 
a înăbuşit revoluţia din Ungaria. 
- 215, 469. 

Wise, John Ayshford - membru 
al parlamentului englez. - 263. 

Wisemen, Nicholas (1802-1865) -
preot catolic englez, din 1850 
arhiepiscop de Westminster şi 
cardinal. - 434. 
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Walter, Johann (1789-1857) - ge
neral austriac, genist ; in 1853 -
1857 comandant al cetăţii Cra
covia, - 545. 

Wood, Charles (1800-1885) - băr
bat de stat englez, whig, în 
1846-1852 cancelar al trezoreriei 
(ministru de finanţe) ; preşedinte 
al Consiliului de control pentru 
problemele Indiei (1852-1855), în 
1 855-1 858 prim-lord al amirali
tăţii (ministru al marinei) , minis
tru pentru problemele Indiei 
(1859-1866). - 27, 45, 76, 100, 
168, 353, 356, 395, 396. 

Workman - unul dintre partici
panţii activi la mişcarea cartistă 
din deceniul al 6-lea. - 245. 

Wright, Nathan (1654-1721) - ju
rist şi bărbat de stat englez, lord
păstrător al sigiliului privat şi 
membru al Consiliului privat 
(170-1705) . - 1 14. 

y 
Yea, Lacy (1808-1855) - ofiţer 

englez, în 1 854-1 855 a comandat 
un regiment în Crimeea. - 378. 

York, Frederick Augustus, duce 
(1763-1827) - al doilea fiu al 
regelui Angliei George al III-iea, 
din 1795 feldmareşal, comandant 
suprem al anatei engleze (1798-
1 809, 1 81 1-1827) ; trupele aflate 
sub cmanda lui au suferit dese 
înfringeri în războaiele duse îm
potriva Franţei la sfîrşitul seco
lului al XVIII-iea. - 551. 

Yorke, Charles Philipp ( 1764-1 834) 
- bărbat de stat englez, tory ; 
secretar pentru problemele mili
tare (1801-1803) , ministru de in
terne (1803-1804) , prim-lord al 
amiralităţii (ministru al marinei) 
{1810-1811 ) .  - 239, 240. 

Young, John (1807-1876) - bărbat 
de stat englez, tory, secretar ge-

neral pentru problemele Irlandei 
(1852-1855) . - 45. 

z 
Zamojski, Wladislaw, conte - mag

nat polonez, a participat la răs
coala din 1830-1831 ; după 
înăbuşirea răscoalei a fost unul 
dintre conducătorii emigraţiei 
monarhiste-conservatoare polo
neze de la Paris ; in tmpl răz
boiului Crimeii a încercat să 
organizeze o legiune poloneză 
menită să participe la războiul 
împotriva Rusiei. - 71. 

PERSONAJE DIN LITERATURĂ 

ŞI MITOLOGIE 

Ahile - in mitologia greacă cel 
mai curajos dintre grecii care au 
asediat Troia, unul dintre eroii 
principali ai „Iliadei'; potrivit le
gendei, Ahile a fost rănit mortal 
de o săgeată care i-a pătruns în 
călcîi - singurul loc vulnerabil 
de p e  trupul său. - 644. 

Agamemnon - in mitologia greacă 
rege legendar al Argosului, unul 
dintre eroii „lliadei', căpetenia 
trupelor greceşti în timpul răz
boiului troian ; potrivit legendei, 
Agamemnon a adus jertfă pe 
fiica sa lfigenia zeiţei Artemis 
pentru ca aceasta să înlăture pie
dicile din calea flotei greceşti 
care pleca spre Troia. - 43. 

A vacum - profet biblic. - 373. 

Cerber - in mitlogia greacă, un 
cîine cu trei capete care păzea 
ieşirea din Hades, unde se chi
nuiau sufletele celor morţi. -
551 .  

Curtius (Marcus Curtius) - tînăr 
roman legendar care s-a aruncat 
în prăpastie pentru a salva 
Roma. - 1 1 .  
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Danaidele - în mitologia gre.că 
fiicele regelui Danaos ; omorm
du-şi soţii, au fost pedepsite după 
moarte să toarne mereu apă în
tr-un butoi fără fund. - 681 . 

Don Quijote - erou principal al 
romanului cu acelaşi nume al lui 
Cervantes. - 86, 240. 

Dromio (Dromio din Efes şi Dromio 
din Siracuza) - fraţi gemeni in
tre care exista o neobişnuită 
asemănare, personaje din piesa 
lui Shakespeare „Comedia erori
lor·. - 79. 

Eugen Aram - erou principal al 
romanului cu acelaşi nume de 
Bulwer-Lytton ; tipul savantului 
care s-a retras în lumea ştiinţei 
şi care în lupta cu realitatea în
conjurătoare a fost înfrînt. - 293. 

Falstaff - personaj dintr-o serie 
de opere ale lui Shakespeare 
(„Nevestele vesele din Windsor· 
şi „Henric al IV-iea") , fricos, lău
dăros, palavragiu şi beţiv. - 64, 
528. 

Golem - potrivit legendei evre
ieşti, un om de lut creat pentru 
a îndeplini tot soiul de munci 
grele ; Golemul a apărut pentru 
prima oară în literatură în nu
vela fantastică „Izabella din 
Egipt• a lui Arnim. - 677. 

Hamlet - erou principal al trage
diei cu acelaşi nume a lui Sha
kespeare. - 293, 341 .  

Hesperidele - în mitologia greacă 
fiicele titanului Atlas, care pă
zeau merele de aur de pe arbo
rele vieţii. - 356. 

lfigenia - în mitologia greacă fiica 
regelui Agamemnon. - 423. 

Isahar - potrivit Bibliei, întemeie
torul unuia dintre cele douăspre-

zece triburi ale p oporului evreu ; 
se caracteriza prin firea lui 
supusă, răbdătoare şi deosebit de 
tenace, fapt pentru care Iacob, 
tatăl lui, l-a asemuit cu „un sin 
vîrtos". - 325. 

John Bull (John Taurul) - nume 
comun prin care sînt desemnaţi 
de obicei reprezentanţii burghe
ziei engleze ; a căpătat o largă 
răspîndire din 1712, cînd a apărut 
satira politică a scriitorului ilu
minist John Arbuthnot „Istoria 
lui John Bu-. - 30, 37, 42, 86, 
194, 195, 261, 3 14, 490. 

Lumpkin Tony - personaj din co
media lui Oliver Goldsmith „Ea 
cedează pentru a învinge• („Noap
tea erorilor") ; fiu de boier pro
vincial, ignorant şi bădăran, 
care-şi dă aere şi face nazuri. -
527. 

Manu - legiuitor legendar al Indiei 
antice ; „legile lui Manu" au 
fost întocmite de brahmani în pe
rioada dintre secolul I şi al V-lea. 
- 520. 

Melistolel - unul dintre persona
j ele principale ale tragediei lui 
Goethe „Faust•. - 350. 

Moloh - zeul soarelui în religia 
Feniciei şi Cartaginei antice, al 
cărui cult era însoţit de jertfe 
omeneşti ; ulterior Moloh a de
venit întruchiparea forţei feroce, 
care înghite tot ce-i stă în cale. 
- 144. 

Palas Atena - una dintre princi
palele zeiţe din mitologia greacă, 
zeiţa războiului şi întruchiparea 
inţelepciunii ; era considerată 
ocrotitoarea statului atenian. -
644. 

Pilat din Pont - consul roman în 
Iudeea (2-36) ; numele său a 
devenit simbolul făţăniciei. -
354. 
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Samson - erou biblic căruia i se 
atribuie o forţă fizică şi un curaj 
ieşite din comun. - 74. 

Shallow - personaj din piesele lui 
Shakespeare ,,Henric al IV-lea• 
şi „Nevestele vesele din Wind
sor•; judecător rural mărginit, în
gîmfat şi lacom, care se ţine de 
tot soiul de şicane mărunte. -
528. 

Sibylla una dintre „prezicătoa-
rele" rătăcitoare din antichitate ; 
potrivit legendei, a trăit în 
Cumae (colonie grecească din 
sudul Italiei). Prezicerile care i se 
atribuie, adunate în aşa-numitele 
„Sibylle•, au jucat un rol impor
tant n viaţa religioasă a Romei 
antice. - 1 19. 

Sieglried - erou al mitologiei ger
mane, unul dintre personajele 
principale ale epopeii medievale 
„Cîntecul Nibelungilor• ; potrivit 
legendei, Siegfried a ucis balaurul 
şi s-a scăldat în sîngele lui, de
venind astfel invulnerabil. - 271 .  

Sinbad - marinarul, erou din po
veştile arabe „O mie şi una de 
nopW. - 382. 

Sly, Christopher - personaj din 
comedia lui Shakespeare ,,Femeia 
îndărătnică". - 4 14. 

Tantal în mitologia greacă rege 
al Lydiei ; pentru că a ofensat 
pe zei a fost condamnat la chi
nuri veşnice în Hades : ori de 
cite ori încerca să-şi stingă setea 
sau să-şi aline foamea, apa în 
care stătea şi poamele care-i 
atîrnau deasupra capului dispă
reau. - 1 75, 179. 

Tersit - personaj din „Iliada•, 
ostaş grec, participant la războiul 
troian ; înfăţişat ca un om ghe
bos, şchiop, rău şi bîrfitor ; în
tr-un episod din cîntul al 2-lea al 
epopeii este bătut de Odiseu pen
tru că defăimase pe căpeteniile 
oştilor greceşti. - 6, 344, 681 .  

Ulise - sau Odiseu - erou al 
„lliadei• şi al „Odiseii•, rege le
gendar al insulei Itaca, unul 
dintre căpeteniile oştilor greceşti 
în timpul războiului troian ; s-a 
distins prin vitejie, şiretenie şi 
elocvenţă. - 6. 

Warwick - eroul principal al ro
manului lui Bulwer-Lytton „Ulti
mul baron", tipul idealizat al 
participantului la luptele dintre 
feudali din secolul al XV·lea. -
293. 
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„Advertisel" - vezi „The Morning Advertiser". 
„The Argus• (Melbourne). - 1 16. 
„The Birmingham Daily Press". - 437. 
„The Birmingham Journal and Commercial Advertise". - 635. 
„Chronicle• - vezi „The Morning CI1ronicJe•. 
„Le Constitutionnel" (Paris) . - 312, 323, 332, 397, 403, 628, 633. 
„Courier and Telegraph• (Londra). - 326. 
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„The Daily News• (Londra) . - 43, 82, 1 1 8, 218, 228, 325, 355, 529, 587, 600. 
„The Economist" (Londra) . - 82, 581. 
„The Edinburgh Review, or Criticai Jounal• (Londra). - 153. 
„Gazette• - vezi „The London Gazette". 
„Gazzetta di Roma•. - 534. 
„Gazzetta Ulliciale i Milano•. - 643. 
„Le Globe" (Paris) . - 192. 
„The Globe and Traveller" (Londra) . - 342, 373. 
„Herald• - vezi „The Morning Herald". 
„lliustrated Times· (Londra). - 326. 
„L'lndependance belge" (Bruxelles). - 682. 
„Journal des Debats politiques et litteraires• (Paris) . - 602. 
„The Lancet• (Londra). - 355. 
„The Leader" (Londra) . - 145, 342. 
„Lloyd's Weekly London Newspaper". - 326. 
„The London Gazette•. - 4.  
„Manchester Daily Examiner and Times". - 580, 581. 
„The Manchester Guardian•. - 75. 
„Melbourne Argus• - vezi „The Argus". 
„Le Moniteur universeJ• (Paris) . - 121 , 200, 203, 204, 228, 2G1 ,  398, 403, 

536, 640-643. 
„The Morning Advertiser" (Londra) . - 20, 93, 100, 1 1 8, 1 19, 121 ,  124, 148, 

218, 228, 385, 643. 
„The Morning ChronicJe• (Londra) .  - 81 ,  82, 92, 192, 218, 228, 229, 336. 
„The Morning Herald• Londra) . - 43, 120, 124, 144, 168, 243, 261, 305, 

326, 342. 
„The Morning Post" (Londra) . - 43, 52, 92, 1 1 8, 127, 1 44 ,  1 88, 235, 264, 

351 , 518,  643. 
„Neue Oder-Zeitun� (Brelau, astăzi Wro;law). - 6, 8, 13, 24, 36, 47, 50, 

54, 63, 65, 72, 75, 80, 83, 89, 91 ,  94, 97, 99, 103,  107, 109, 1 17, 1 19,  123, 
126, 128, 131, 135, 143, 1 47, 151,  153, 158, 161, 110, 113, rn, 
191, 193, 204, 209, 216, 220, 221,  227, 230, 234, 237, 242, 246. 

52 
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249, 260, 264, 268, 272, 276, 282, 285, 290, 294, 300, 302, 305, 3 1 1 ,  
321 ,  324, 327, 336, 340, 345, 352, 356, 363, 366, 371, 375, 379, 382, 
386, 390, 393, 396, 405, 409, 4 1 1 ,  442, 519,  523, 528, 53 1 ,  537, 540, 
542, 551 ,  558, 569, 579, 582, 585, 589, 590, 593, 599, 602, 605. 

„New York Daily Tribune•, - 19, 28, 32, 43, 58, 9, 91,  1 1 3, 135, 139, 162, 
167, 182, 187, 194, 199, 202, 204, 29, 227, 234, 254, 257, 268, 298, 3 1 1 , 
317, 331 ,  363, 375, 379, 390, 401 ,  4 1 1 ,  419, 438, 439, 442, 537, 548, 558, 
564, 565, 566-569, 576, 585, 599, 61 1 ,  617, 62 1 ,  628, 632, 638, 64 1 ,  
643645, 686. 

„Le Nord• (Paris-Buxelles) . - 634, 638. 
„Penny Times" (Londra) . - 326. 
„The People's Paper• (Londra) . - 121,  326, 644, 645. 
„The Pilot" (Londra) . - 326. 
„The PortfoJio• (Londra) . - r t ,  72. 
„Post" - vezi „The Morning Post•. 
„The Press• (Londra) . - 168-170. 
„Preussische Lltographische Correspondenz• (Berlin) . - 682. 
„Punch, or the London Charlvari". - 4, 86, 262, 560. 
„Russkii invalid• (Petersburg) . - 338. 
„Severnaia PceJa• (Petersburg) . - 634. 
„Putnam's Monthly" (New York) . - 443. 
„Reynold's Newspape� (Londra) . - 325, 326. 
„The Times" (Londra) . - 5, 20, 2 1 ,  25, 37, 42-44, 46, 58, 62, 72, 73, 74, 

82, 104, 1 10, 1 1 8, 152, 153, 172-174, 181 ,  1 85-187, 189, 204, 208, 229, 
245, 262, 325, 326, 328, 332, 353, 356, 368, 381,  384, 396, 538, 540, 
627, 633, 634, 642, 679. 

„Town and Country Newspaper" (Londra) . - 326. 
„Tribune• - vezi „New York Daily Tribune·. 
„The Westminster Review• (Londra) . - 423. 
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A 

Adrianopol (turc : Edirne) - 19, 
69, 201 ,  496. 

Ahaltih (Ahalţihe) - 622. 
Aitodor (Goristoe) , localitate în 

Crimeea - 360, 584. 
Alamut, cetate medievală în Iran 

- 7. 
Albania - 498, 499. 
Aldershot - 549. 
Alep (Haleb) - 497. 
Aleksandropol (Leninakan) 610. 
Alger - 160, 640. 
Algeria - 87. 
Alma, rîu - 55, 57, 198, 231, 233, 

234, 252, 254, 454, 489, 492, 557. 
Alpi, munţi - 211 ,  682. 
Alupka - 252, 253. 
Aluşta - 251 ,  252. 
Amiens - 633. 
napa - 302, 313.  
natolia - 389, 649. 
Angers - 40. 
Anvers - 684. 
Arabat - 301 .  
Arabat, limbă de pămînt in estul 

Crimeii - 608. 
Arc, luviu - 609, 626. 
Ardahan, localitate in Caucaz -

626. 
Arhanghelsk - 533. 
Armenia - 533, 609, 6 1 1 ,  623, 626, 

627. 
Asia Mică - 534, 622, 657. 
Aspen - 138,  142, 471 .  

* Intre paranteze sin! arltate actualele 
denumiri de pe hirlile geografice. - Nota red. 

Atena - 35, 87, 142. 
Athlone - 131 .  
Austerlitz (Slavkov) - 156, 447. 
Azov - 301 .  
Aylesbury, localitate in Anglia -

108. 

B 

Badaj6z - 58, 63. 
Baden - 494, 684. 
Bagdad - 496. 
Bahcisaral - 1 8, 133, 267, 573, 579. 
Baiazid (Dogubaiasit) - 622. 
Baidar (Orlinoe), localitate in Cri-

meea - 360. 
Baidar, vale - 252, 253, 295, 299, 

388, 538, 555, 596. 
Bailen - 201 .  
Balaklava - 3, 40, 55, 58, 62, 64, 

74, 92, 121 ,  133, 136, 137, 140, 152, 
167, 174, 178, 181 ,  198, 221 ,  232, 
250-254, 3 1 1 ,  313, 332, 360, 374, 
388, 389, 399, 401 , 405, 461,  464, 
467, 491, 501 ,  553, 574, 595, 657, 
661, 666, 669, 677. 

Ballaarat - 1 15-1 17. 
Balcani, munţi - 200, 201 ,  316, 334. 
Balta-Liman - 70. 
Basarabia - 16, 1 8, 23, 161,  316, 

400, 484, 632, 635. 
Basses-Alpes, departament in 

Franţa - 640. 
Bath - 286, 528. 
Batum (Batumi) - 534, 609, 626, 627, 

631 ,  648. 
Bavaria - 493, 494, 495, 544. 
Bazargic sau Dobrici (Tolbuhin) -

159. 
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Belbek, rîu - 234, 250, 252-254, 
360, 584. 

Belle-Ile, insulă în golful Biscaya 
- 639640. 

Beltul Mare, strîmtoare - 563. 
Bengal, prezidenţie în India 

27, 46. 
Berdlansk (Osipenko) - 301. 
Berislav - 301.  
Berlin - 155, 229, 479, 683. 
Birmingham - 130, 217, 286, 287, 

380, 381 ,  4 1 8, 437, 438, 441 .  
Blackburn - 75. 
Boemia - vezi Cehia. 
Bolton - 75. 
Bomarsund - 562. 
Bombay, oraş şi prezidenţie în India 

- 75. 
Bone - 640. 
Borodino. - 449. 
Bos/or, strîmtoare 40, 70, 574, 

648, 678. 
Bosnia - 498, 499. 
Boulogne - 447, 642. 
Bradlord - 437, 438. 
Braunschwelg - 495. 
Brăila - 624. 
Breslau (Wro;law) - 479. 
Budapesta - 213. 
Buenos Aires - 69. 
Bugul de Sud, fluviu - 14, 16, 18, 

22, 23, 535, 607. 
Bugul de Vest, rîu - 18, 24. 
Bulgaria - 406, 648. 
Bussaco - localitate în fortuga_a 

- 557. 

c 
Calafat - 134, 188, 574. 
Calculla - 75. 
California - 106, 1 12. 
Cambridge - 239, 240. 
Canalul Mînecii - 120, 132, 522. 
Cannes - 3. 
Carintia (germ. Kărnten) - 2 1 1 ,  213.  
Caucaz - 16, 23, 71 ,  314,  3 1 5, 333, 

400, 484, 533, 584, 6 1 1 ,  628, 631 , 
651 . 

Cayenne - 639. 
Cehia - 17, 24, 89, 2 11 ,  2 13. 
Cerkasia - 7 1 .  

Cernaia, rîu 133, 137, 184, 186, 
189, 190, 231 ,  233, 234, 250, 253-
254, 262, 267, 295, 299, 310, 338, 
360, 388, 390, 504, 534, 535, 538, 
539, 552-556, 566, 568, 569, 572. 
573, 578, 579, 584, 596, 607. 

Cetate - 490, 501 , 572, 578. 
Ceuta - 514. 
Ceylon, insulă - 343. 
Chersonesul Heraclian - 18, 56, 61,  

133, 135, 161,  167,  190, 233, 254, 
266, 296, 299, 300, 361 ,  574. 

Chiasso, l ocalitate în Elveţia - 507. 
Ciatîr-Dag, munte - 251 ,  252, 576. 
Ciorgun - 267, 295, 360, 553. 
Cioroh, fluviu în Caucaz - 609, 

610. 
Clyde, în Scoţia - 343. 
Colonia (Koln) - 308, 480, 682. 
Constantinopol (Istanbul) - 29, 52, 

7 1 ,  74, 78, 87, 136, 140, 142, 155, 
160, 174, 175, 179, 190, 200, 201 , 
2 10, 232, 281 ,  313, 332, 406, 496, 
500, 534, 609, 623, 626, 629 , 648-
650, 654, 656, 659-663, 667 I 670, 
672. 

Copenhaga - 339. 
Cortu, insulă - 85, 93, 343, 461 . 
Cracovia - 90, 545. 
Craina - 2 1 1 .  
Creta, insulă - 497. 
Crimeea - 3, 4, 1 1 , 14, 16-20, 22, 

23, 31-35, 37, 39, 51 ,  55, 56, 59, 
6164, 74, 78, 8�9. 92, 93, 1 1 1 , 
120, 121 ,  126-127, 132, 13-142, 
152, 153, 159-162, 175, 176, 178, 
180, 1 83,  1 86, 1 8-191,  201 , 221 ,  
231-233, 239, 250, 251 ,  261 ,  262, 
265, 275, 276, 281 ,  295, 297, 298, 
299, 301 , 302, 31 1 ,  31�315, 322, 
323, 332, 333, 338, 341 , 343, 347, 
357, 362-364, 368, 372, 373, 386-
390, 394, 397, 399-402, 404, 407, 
409, 450, 454, 455, 459, 461 , 465, 
466, 477, 481 ,  490, 493, 501 ,  505, 
521 ,  526, 530, 531 ,  53�535, 539, 
547, 552, 565, 569, 571 ,  573-577, 
583-586, 595, 596, 599, 603, 604, 
608, 612, 614, 626, 629, 631, 635, 
636, 639, 641 ,  643, 652, 659, 663, 
666, 680. 

Croaţia - 2 1 1 .  
Cuba, insulă - 514. 
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D 

Dalmatia - 469. 
Danzig (Gdansk) - 307, 309. 
Dardanele, strîmtoare 70, 196, 

344. 
Deptiord - 343. 
Derby - 437, 438. 
Deve-Boiiun, lanţ de munţi în 

Ca ucaz - 625, 626. 
Dijon - 90. 
Dobrogea - 262. 
Don, fluviu - 362. 
Dublin - 427, 428. 
Duero, fluviu în peninsula Iberică 

- 69. 
Dunărea, fluviu - 24, 47, 7 1 ,  85, 

89, 125, 134, 196, 200, 313, 316, 
332, 334, 501 , 533, 572, 578, 584. 

Durham - 193. 

E 

Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) 
389, 593, 584. 

Edinburg - 432, 577. 
Egipt - 109, 498, 499. 
Elba sau Laba, fluviu - 214. 
Erzerum (Erzurum) - 496, 499, 534, 

609, 622, 625, 626, 649, 652, 653, 
655-657, 665, 667, 668. 

Escaut, fluviu - 69. 
Estonia - 632. 
Euirat, fluviu - 609. 
Eupatoria - 133-135, 161 ,  1 83, 1 84, 

1 87-1 89, 232, 233, 251 , 254, 262, 
296, 300, 313, 332, 501 , 534, 568, 
569, 576, 596, 606, 607, 628, 660, 
661, 665, 666, 669, 671 , 675, 678. 

F 
Fanagoria, fortăreaţă - 606, 607. 
Feodosia - 186, 190, 202, 231 , 251 ,  

313, 332. 
Filipine, insulele - 515. 
Finlanda - 17, 24, 400, 407, 632. 
Frankfurt pe Main - 684. 

G 

Galati - 584. 
Galitia - 16, 1 8, 23, 89, 21 1 ,  543-

545. 

Gallipolf (Gelibolu) - 41 , 200. 
Ghenlcesk - 301 . 
Ghiumri - vezi Aleksandropol. 
Gibraltar - 85, 93, 170, 343, 461, 

538, 604. 
Glasgow - 326. 
Golful Karantinnaia - 1 64, 295, 296, 

300. 
Golful Korabelnaia - 567. 
Golful Finic - 305. 
Golful Kilen - 164. 
Golful mare - 164, 233, 250, 395, 

567, 574. 
Golful Persic - 69, 71 .  
Golful Sevastopol, sau Rada Se

vastopolulul - vezi Golful mare. 
Golful de sud - 137, 141 ,  306. 
Gotland, insulă în Marea Baltică 

- 510. 
Gruzia - 314, 332, 648, 651 . 

H 

Hali/ax, în Anglia - 437, 438. 
Halifax, în Canada - 296. 
Halys (Kîzîl-Irmak) , fluviu în Turcia 

- 159. 
Hamburg - 683. 
Hangi (Hanko) - 336-338, 353. 
Hanovra - 494. 
Harkov - 316, 334, 389. 
Harkov, gubenie - 3 1 6, 334. 
Hâvre (Le) - 684. 
Helsingfors (azi Helsinki) - 353, 

536. 
Herson - 18, 301 , 314-31 6, 332-

333, 363, 389, 535, 573, 579, 583, 
608. 

Herson, gubernie - 583. 
Herat - 71.  
Herault, departament în Franţa 

640. 
Hessen - 494. 
Hessen-Damstadt. - 494. 
Herţegovina - 498. 
Holsteln - 495, 511 .  
Hotin - 544. 
Huddersiield - 437, 438. 

I 
Iaila, munţi în Crimeea - 252. 
Ialta - 251 .  
Jena - 254, 447. 
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Ienikale, în sec. al XIX-lea fortă
reaţă lingă Kerci - 301, 607, 665, 
678. 

Indu/, fluviu - 28, 46. 
India - 27, 28, 45, 46, 54, 100, 106, 

108, 1 12, 343, 461, 520. 
lndiile orientale - 27, 73-75, 520. 
Inkerman - 1 33, 137, 152, 164-167, 

176, 198, 232, 250-252, 295, 299, 
360, 362, 370, 388, 397, 399, 402, 
405, 463, 464, 467, 492, 5 1 1 ,  550, 
553, 555, 557, 565, 572, 573, 576, 
578, 579, 595, 607, 631 .  

Ionice, insulele - 343, 604. 
Irlanda - 30, 45, 46, 53, 68, 74, 

1 29-131 ,  425-428, 431 ,  432, 434 ,  
518, 601 .  

lzmail - 15, 22, 3 15, 333. 

K 

Kacea, rîu - 231 ,  252, 253. 
Kaffa - vezi Feodosia. 
Kalisz - 1 5, 16,  22, 23. 
Kamarî sau Komarî, localitate în 

Crimeea - 676, 677. 
Kameneţ (Kameneţ-Podolski) 

16, 23. 
Kamiş - 388, 574. 
Karlsburg (Alba-Iulia) - 545. 
Kars - 499, 534, 606, 609, 610, 622 

627, 629, 631 ,  635, 645, 647-
649, 651653, 655658, 664, 665, 
668, 669, 671 ,  672, 674, 679, 680. 

Kars-Ciai, rîu - 626. 
Kerci - 231 ,  251,  261 ,  262, 266, 286, 

301, 302, 3 1 1 ,  313,  388, 607, 628, 
661 ,  666, 669, 677. 

Kerci, strîmtoare - 631 .  
Kiev - 18,  24, 584. 
Kiev, gubernie - 316, 333, 584. 
Kinburn - 535, 607, 608, 628. 
Koblenz - 308, 480. 
Kolberg (Kolobrzeg) - 307. 
Kânigsberg (Kaliningrad) - 308, 479, 

480. 
Kuban, fluviu - 3 15, 333, 483, 534. 
Kuciuk-Kainargi - 172, 201, 275, 

281. 
Kulm (Hlumeţ) , localitate în Ceho

slovacia - 201 . 

Kura, fluviu în Caucaz - 610. 
Kurdistan - 498. 
Kurulu, localitate în Crimeea - 606. 
Kutais (Kutaisi) - 610, 627, 648, 652. 

L 
La Fleche - 637. 
Lambese - 639. 
Lancashire, comitat în Anglia -

146, 460. 
Lancaster, ducat - 74. 
Leeds - 437, 438. 
Leicester, comitat în Anglia - 193. 
Leipzig - 138, 143, 510, 683. 
Lemberg (Lvov) - 544. 
Linz - 545. 
Liverpool - 277, 326, 343, 388, 407. 
Lyon - 90. 
Lombardia - 2 13, 471 ,  507. 
Londra - 4, 27, 39, 46, 47, 82, 120, 

152, 155-157, 171 ,  195, 197, 2 19,  
221,  238, 240, 269, 279, 285-287, 
326, 327, 338, 341 ,  347, 348, 364, 
367, 372-374, 380, 388, 390, 405, 
407, 418, 431 ,  437, 438, 525, 526, 
565, 570, 577, 603, 620, 654, 661-
663, 667, 670, 677. 

Long Island, insulă în oceanul 
Atlantic - 632. 

Luxemburg - 682. 
Luzon, insulă în oceanul Pacific -

515. 

M 

Mainz - 308. 
Malta, insulă - 85, 93, 125, 343, 

461 ,  604. 
Manchester - 75, 106, 1 12, 217, 2 19 ,  

293, 326, 388, 407, 409, 4 18 ,  577. 
Mantua - 307. 
Marea Adriatică - 214. 
Marea Albă - 533, 630. 
Marea de Azov - 286, 301 ,  3 13, 

332, 362, 388, 400, 535, 573, 579, 
607. 

Marea Baltică - 16,  23, 84, 137 ,  141,  
142, 284, 293, 3 1 5, 400, 407, 485, 
521 ,  533-535, 561-563. 

Marea ·Neagră - 3, 5, 19, 84, 85, 104, 
1 10,  134, 202, 213, 278, 284, 292, 
293, 313, 3 1 5, 323, 324, 332, 334, 
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389, 445, 485, 521 ,  535, 608, 609, 
630, 632, 655. 

Marea Putredă (Sivaş) , lac - 301 .  
Marengo - 141 .  
Marsilia - 343, 362, 399, 404. 
Maslak, localitate în Crimeea -

68. 
Maynooth - 97. 
Mecklenburg - 495. 
Mecca - 623. 
Melboune - 1 15, 1 16. 
Memel (Klaipeda) - 235. 
Mincio, rîu în Italia - 215. 
Mingrelia - 627, 631 ,  651-653, 667 

-669, 67-677. 
Minarea sau Menorca, insulă în Ma

rea Mediterană - 620. 
M odena - 506. 
Moldova - 17, 18, 23, 29, 47, 154, 

155, 278, 498, 521 ,  529, 548. 
Mont VaJerien - 226. 
Maravia - 17, 24, 203. 
Moscova - 90, 174, 178, 316, 334, 

583, 584, 614. 
Miinchen - 544. 

N 
Nargen (Naissar) , insulă lingă Tal-

lin - 563. 
Nassau - 494. 
Neapole - 69, 380, 522. 
New Orleans - 447. 
New Castle-pe-Tyne (Newcastle) 

52, 319, 343, 380, 437, 438 
Nievre, departament în Franţa 

640. 
Nikolaev - 3 1 4-316, 332-333, 362, 

535, 583, 584, 608, 614, 615. 
Nipru, fluviu - 18, 24, 301, 312, 323, 

362, 535, 583, 584, 607. 
Nistrul, fluviu - 14-17, 22, 23, 

316. 
Notlingham - 146, 149, 437, 438. 

o 
Oastea de la Don, regiune - 573, 

579. 
Oceakov - 535, 607, 608. 
Oceanul Atlantic - 445, 513, 633. 
Oceanul Pacific - 69, 339, 680. 

Odesa - 201 ,  293, 314-316, 332-
333, 336, 362, 389, 583, 584, 607, 
615. 

Oldenburg - 495. 
Olmitz (Olomouc) - 545. 
Oltl - 609, 610. 
Olteniţa - 501, 572, 578. 
Oxlord - 31 ,  54. 

p 
Padul, fluviu - 57, 62, 504. 
Pamplona - 557. 
Paris - 139, 144, 157, 192 202, 204, 

221, 225, 226, 251,  255, 262, 266, 
279, 297, 308, 313,  331,  338, 341 ,  
342, 361, 372, 380, 390, 405, 532, 
536, 576, 581 ,  588-589, 605, 629, 
635, 638, 641, 643, 647, 661, 664, 
665, 668, 669, 675. 

Parma - 506. 
Pădurea Boemiei, munţi - 2 1 1 .  
Pekin - 683. 
Peninsula iberică - 94, 447, 560. 
Peninsula scandinavă - 509. 
Perekop - 133, 161 ,  301, 313, 332, 

389, 573, 576, 579, 583, 615. 
Perm - 614. 
Petersburg (Leningrad) - 53, 82, 

274, 275, 278, 281,  339, 400, 486, 
532, 543, 583, 619, 620. 

Piemont - 33, 504-56, 524. 
Pireu - 604. 
Pirinei, munţi - 682. 
Piscurile Mackenzie - 552, 585. 
Podişul Armeniei. - 610, 622. 
Podolia - 14, 17, 18,  22, 24, 297. 
Podolia (Hmelniţkaia) , gubernie -

316, 333. 
Poiliers - 623. 
Polesia - 17, 24. 
Poltava - 389. 
Poltava, gubernie - 316, 333, 584. 
Puerto-Rico - 515. 
Portsmouth - 74, 343. 
Poznan - 308, 480. 
Praga - 213. 
Preston - 75, 16. 
Principatele dunărene vezi Va-

lahia şi Moldova. 
Prut, rîu - 17, 24, 530, 531, 46, 

547. 
PrzemyI - 545. 



796 Indice de numiri geografice 

R 
Redut-Kale, fortificaţie pe litoralul 

caucazian - vezi Kulevi - 61 1 ,  
627, 648, 657, 662, 674. 

Revel (Tallin) - 535. 
Rin, fluviu - 3 13. 
Rion (Rioni) , fluviu în Caucaz 

610, 627, 652. 
Rochdale, district în Anglia - 604. 
Roma - 87, 142, 338, 434, 50u, 521 ,  

522. 
Rumelia - 389. 
Rusciuc (Russe) - 200, 201 ,  575. 

s 
Saint-Jean d'Acre (Akre, Akka) 

69. 
Salghir, fluviu - 251 ,  576. 
Salzburg - 545. 
Sapun, muntele - 1 89, 208, 222, 

266, 357, 358, 63 1.  
Sardinia - vezi Piemont. 
Sardinia, insulă - 502, 503, 505. 
Sasîk, lac - 134, 606. 
Savoia - 313.  
Saxonia - 494, 616.  
Schleswig - 464, 5 1 1 .  
Scoţia - 1 0 ,  30, 31 ,  53, 54, 601 . 
Skutari - 40, 78, 125, 174, 175, 178, 

540. 
Sevastopol şi fortificaţiile de la Se

vastopol - 4, 107 1 9, 51 ,  56, 58, 
61 ,  63, 4, 96, 1 1 8, 126, 127, 133, 
13--1 41 ,  152, 1 60-164, 166, 170, 
1 83, 1 85, 1 86, 188-190, 200, 202-
209, 221 ,  224-226, 232, 233, 250-
252, 25--257, 261 ,  275, 295, 297, 
299-301,  306, 309, 310, 3 13, 320, 
332, 33-338, 34 1 ,  342, 357, 361-
363, 388, 390, 394, 397, 398, 401, 
403, 463, 489, 49 1 ,  501, 547, 550, 
555, 565, 567, 571-577, 579, 590, 
628, 629, 63 1 ,  635, 653, 661666, 
669, 673, 674, 675, 677. 

- bastionul Catargului (bastionul 
nr. 4) - 221-223, 227, 256, 295, 
300, 357, 567, 590-592. 

- bastionul Karantinnîi (bastionul 
nr. 6) - 256, 357, 567. 

- bastionul central (bastionul nr. 5) 
- 222, 223, 295, 300, 567, 590, 59 1 ,  
593-595. 

- bateria Aleksandrovskaia, sau 
fortul Aleksandrovski - 568. 

- bateria Nikolaevskaia, sau fortul 
Nikolaevski - 568. 

- bateria Pavlovskaia, sau fortul 
Pavlovski - 565. 

- Cartierul Korabelnaia, sau Subur
bia Korabelnaia - 306, 361, 362, 
378, 566, 568, 571 ,  578, 59 1 ,  595. 

- Cartierul de nord - 135, 1 62, 
1 89, 223, 250, 252, 254, 267, 310, 
31 1 ,  388,  398, 403, 565, 568, 569, 
573, 574, 576. 

- Cartierul Gorodskaia - 256, 306, 
591 .  

- Cartierul de sud - 58, 135, 1 6 1 ,  
223, 233, 255, 3 10, 31 1 ,  337, 338, 
342, 361, 390, 397, 403, 539, 565, 
571 ,  574, 578, 595, 596, 628, 629, 
631 ,  677. 

- Fortul de nord - 132, 1 84, 233, 
585. 

- Gorganul Malahov (bastionul 
Kornilov) - 164, 165, 1 84-1 86, 
189, 208, 222, 227, 3 1 0, 337, 39, 
360, 374, 376, 377, 397, 402, 534, 
539, 56--567, 571 , 572, 574, 577 
-579, 590-593, 595, 596. 

- luneta Kamciatski, sau Mamelon 
- 208, 221 ,  222, 256, 296, 306, 307, 
310,  357-359, 376, 397, 402, 566. 
576, 592, 63 1 .  

- Marele Redan (bastionul nr. 3! 
- 223, 337, 357-360, 374, 378, 534, 
566, 577, 586, 587, 590, 592-595, 
604. 

- Micul Redan (bastionul nr. 1) -
590, 592, 593, 595. 

- reduta Iazonovski, sau b ateria 
Sadovaia - 256. 

- reduta Selenghinski - 1 64, 1 85, 
208, 221 ,  222, 256, 296, 298, 307, 
3 10, 359. 

- reduta Volînski - 221, 222, 256, 
296, 306, 307, 3 10, 359. 

Serbia - 212, 498. 
Sheffield - 344, 380, 38 1 ,  437, 438. 
Siberia - 320. 
Silistra - 125, 1 85, 1 86, 201,  490, 

500, 501 ,  575, 607, 614, 624. 
Simferopol - 133, 161 ,  202, 233, 250� 

251 ,  253, 363, 389, 568, 585. 
Sind, regiune în Pakistan - 560. 
Sinope - 29, 52, 53. 
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Siria - 498. 
Sivas - 656. 
Sizopol (Sozopol) - 673. 
Smirna (Izmir) - 78. 
Smolensk - 9 1 .  
Somerset, comitat în Anglia - 193. 
Southwark - 244, 269. 

Sta/lord - 290, 294. 
Statul papal - 521 . 
Strasburg - 138, 142, 642. 
Stroud - 419, 422. 
Stiria - 21 1 .  
Sugiuk-Kale, fortificaţie p e  litoralul 

caucazian - 71,  302. 
Su/folk, comitat în Anglia - 193. 
Suhum-Kale, azi Suhumi - 61 1 ,  626. 
Sulina, braţ al Dunării - 47. 
Sussex, comitat în Anglia - 102. 
Sveaborg (Suomenlinna) - 535-

538, 541 ,  561 ,  563, 564. 

ş 
Şumla (Kolarovgrad) - 56, 61 , 200, 

496, 575. 

T 

Taganrog - 301, 313, 332. 
Tajo, fluviu în Peninsula iberică -

69. 
Taman - 606, 607. 
Tamworth, în Anglia - 527. 
Taurida, gubernie - 583. 
Terek, luviu în Caucaz - 3 15, 333, 

483, 584. 
Tillis (Tbilisi) - 610, 624, 651 , 652. 
Tilsit (Sovietsk) - 314, 333. 
Tirol - 213. 
Tiverton - 263. 
Toli-Monstir (Bitol) - 496. 
Toscana - 506, 522. 
Toulon - 160, 362, 399, 404. 
Transcaucazia - 314,  584, 631 .  
Transilvania - 469, 545. 
Trebizonda (Trabzon) - 196, 626, 

627, 649, 652, 655, 656, 667, 668, 
681 . 

Tripoli - 497, 498. 
Tunis - 497, 498, 499. 

u 
Ucraina - 573, 579. 
Ulm - 575. 
Ungaria - 18 ,  91 , 158, 210, 213,  215, 

216, 297, 450, 469, 472, 498, 522, 
630. 

Unkiar-Skelessl - 70, 344 . 
Urkusta, localitate în Crimeea -

596. 
Utrecht - 122. 

V 

Valahia - 17, 23, 29, 47, 154, 155, 
278, 498, 500, 521 , 529, 548. 

Valea Kilen - 307, 359, 374, 590. 
Var, departament în Franţa - 40. 
Vama - 40, 41 ,  125, 126, 136, 140, 

159, 200, 201 , 575, 624, 630, 663, 
678. 

Varşovia - 18,  24, 544. 
Victoria, în Australia - 1 1 5-1 17. 
Viena - 5, 14,  29, 33, 52, 78, 80, 

84, 93, 97, 1 25, 142, 152, 154-158, 
1 83, 194, 195, 213, 215, 221 ,  225, 
229, 264, 269-272, 273-276, 278, 
281 , 282, 291 ,  292, 294, 304, 320, 
322, 328-330, 384, 406, 472, 498, 
522, 544, 545. 

Vilno (Vilnius) - 615. 
Vincennes - 504, 636. 
Virginia - 102. 
Vistula, fluviu - 18, 91 , 3 12, 323, 

486. 
Volcia, rîu �- 584. 
Volînia - 14, 18, 22, 161 ,  297, 362, 

400, 566. 

w 
Walcheren, insulă - 21 , 239. 
Waterloo - 341 , 360, 361 , 557, 04. 
Westfalia - 682. 
Wiltshire - 73. 
Windsor - 8. 
Woolwich - 343. 
Worcester - 286, 287. 
Wirttemberg - 494. 

z 
Zalescic (Zalezczyki) - 545. 
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