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V 

Prefaţă 

Volumul 19  al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
lucrările scrise de ei d in martie 1 875 pînă în mai 1 883. 

Perioada din Lstorie care a urmat după infrîngerea 
Comunei din Paris a fost caracterizată de Lenin ca „poca 
dominaţiei depline şi a decăderii burgheziei, epooa de trecere 
de la burghezia progresistă la capitalul financiar reacţionar 
şi ultrareac1ionar. Este epoca de pregătire şi de acumulare 
lentă de forţe de către noua clasă. democraţia contemporană" 
(V. I. Lenin. Opere complete, val. 26, Bucureşti, Editura poli
tică. 1964. ed. a doua. p. 142-143) . Marx şi Engels. subliniază 
Lenin. au apreciat bine momentul. au înţeles situaţia inter
naţional., „au înţeles sarcinile apropierii lente de faza de 
început a revoluţiei socialeu (V. I. Lenin. Opere. val. 24. 
Bucureşti. Editura politică. 1959. p .  6Q) . 

După încetarea activităţii Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (Internaţionala I) .  care îşi îndeplinise marea ei 
misiune de a uni forţele proletare pe scară internaţională. 
întemeietorii marxismului au consLderart drept sarcină isto
rică primordială crearea unui partid muncitoresc socialist 
de masă în fiecare ţară în parte. In lupta pentru formarea 
şi  intărirea primelor partide proletare în Europa şi in Ame
rica. Marx şi Engels au fost sprijiniţi în primul rînd de mili
tanţii Ligii comuniştilor şi ai Internaţionalei I. Aflîndu-se în 
centrul luptei proletariatului internaţional. Marx şi Engels 
au generalizat şi au propagat neîncetat experientele dcestei 
lwpte. au tras învăţăminte concrete din toate mişcările im
portante. subliniind întotdeauna ceea ce era esenţial �i 
actual. Ei au ajutat pe muncitorii socialişti din fiecare ţară 
să se orienteze just din punct de vedere politic şi. ţinînd 
seama de particularităţile concrete ale dezvoltării naţionale. 
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să meargă ipe linia unei politici independente. corespunză
toare intereselor de clasă ale proletariatului. 

Activitatea ştiinţifică-teoretică a lui Marx din această 
perioadă este vastă şi multilaterală. El continuă cercetările 
sale intense în vederea elaborării volumelor II şi III ale 
„Capitalului u. studiază toate fenomenele noi ale ec.)nomiei 
capitaliste. precum şi un număr mare de izvoare rusesti 
referitoare la problema agrară şi multe materiale cu orivire 
le dezvoltarea impetuoasă a capitalismului în S.U.A., citeşte 
numeroase lucrări de specialitate cu privire la piaţa finan
ciară şi la bănci. El studiază de asemenea în mod sistematic 
agrochimia, geologia, fiziologia, fizica şi în special matema
tica. El consacră mult timp şi studiului istoriei tuturor ţărilor 
şi popoarelor. 

ln acelaşi timp. Marx continuă să lucreze la primul 
volum al „Capitalului". şi anume în legăture cu reeditările 
şi cu expunerile populare ale „Capitalului u. publicate în di
ferite ţări de către reprezentanţi ai partidelor socialiste. El 
se documentează în diferite domenii pentru a putea da răs
punsuri fundamentate la o serie de întrebări teoretice şi poli
tice generate de dezvoltarea mişcării muncitoreşti şi ajută 
în momente critice un partid socialist sau altul în lupta lui 
împotriva duşmanului de clasă şi împotriva oportuniştilor 
din cadrul partidului. 

Şi Engels se dedică unor studii ample în aceşti ani. El 
continuă munca începută în 1 873 la una dintre cele mai de 
seamă opere teorEtice ale sale, „Dialectica naturii " .  în această 
lucrare. Engels generalizează de pe poziţii materialist-dia
lectice cuceririle ştiinţelor naturii şi critică concepţiile idea
liste. materialist-vulgare şi metafizice ale savanţilor burghezi. 
Intre anii 1 876 şi 1 878. Engels scrie. cu sprijinul şi cobbo
rarea lui Marx. lucrarea sa „Anti-Dihringu (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere. vol. 20) . Cu talentul care-l caracterizedză. 
el face aici o expunere sistematică a celor trei părţi consti
tutive ale marxismului : materialismul dialectic şi istoric. eco
nomia politică marxistă şi comunismul ştiinţific. Deosebit 
de fructuoasă a fost munca depusă de Engels în domeniul 
istoriei Germaniei şi a altor state din Europa. Contribuţiile 
sale la elaborarea bazelor strategiei şi tacticii partidelor 
proletare sînt de nepreţuit ; ele sînt consemnate mai ales n 
scrisorile adresate liderilor partidelor socialiste din Europa 
şi din America. Mult timp şi multă grijă a acordat Engel; 
popularizării ideilor comunismului ştiinţific. 
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Volumul începe cu două lucrări ale întemeietorilor co
munismului ştiinţific care au o mare importanţă principială 
pentru teoria şi practica revoluţionară a întregi. mişcări 
comuniste internaţionale. Este vorba de celebra lucrare „Cri
tica Programului de la Gotha" a lui Marx şi scrisoarea lui 
Engels către Bebel din 1 8-28 martie 1 875 în legătură u 
Programul de la Gotha al partidului muncitoresc social-de-

. mocrat german. Ideile de bază ale acestor scrieri progra
matice, a căror importanţă a fost relevată de V. I .  Lenin 
într-o serie de lucrări ale sale, sînt de o deosebită actuali
tate în perioada istorică în care trăim acum, cînd Uniunea 
Sovietică păşeşte pe calea construcţiei desfăşurate a comu
nismului, iar celelalte ţări ale lagărului socialist construiesc 
u succes societatea socialistă. In aceste lucrări ale lui Marx 
şi Engels, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi partidele 
comuniste şi muncitoreşti din celelalte ţări continuă să gă
sească un bogat material ideologic pentru înarmarea lor 
teoretică şi activitatea practică. 

In „Critica Programului de la Gotha " ( apărută n 1 875 
sub titlul „Note marginale la programul partidului munci
toresc german" ) ,  Marx formulează o serie de idei cu privire 
la problemele de bază ale teoriei comunismului ştiinţific : 
despre revoluţia socialistă. despre dictatura proletariatului. 
despre perioada de trecere de la capitalism la comunism, 
despre cele două faze ale societăţii comuniste. despre pro
ducţia şi repartiţia produsului social total în socialim. despre 
trăsăturile de bază ale comunismului deplin, despre interna
ţionalismul proletar şi partidul clasei muncitoare. 

Alături de „Manifestul Partidului Comunist" ,  de „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" şi de „Războiul 
civil din Franţa" , această lucrare clasică constituie încă un 
pas în dezvoltarea învăţăturii marxiste despre stat şi despre 
dictatura proletariatului. Făcînd bilanţul învăţăturii sale des
pre stat, bazată pe experienţa culeasă din toate revoluţiile şi 
toate luptele proletariatului, Marx elaborează teza deosebit 
de importantă că din punct de vedere istoric este absolut 
obligatorie o perioadă deosebită de trecere de la capitalism 
la comunism cu o formă de stat corespunzătoare. „Intre so
cietatea capitalistă şi cea comunistă - spune Marx - se află 
perioada transformării revoluţionare a celei dintîi în cea de-a 
doua. Acestei perioade îi corespunde şi o perioadă de tranziţie 
politică, al cărei stat nu poate fi altul decît dictatura revo
luţionară a prole tariatului" (vezi volumul de faţă, p. 29-30) .  
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Ca şi Engels, Marx considera că în comunism statul va 
dispărea treptat. Prin „stat in societatea comunistă".  Marx 
înţelegea acest stat pe cale de dispariţie. adică : „ce funcţii 
sociale analoge cu actualele funcţii ale statului vor mai 
rămîne ? "  (vezi volumul de faţă, p. 29) .  Analizînd teza lui 
Marx cu privire la „stat în societatea comunistă" ,  V. I. Lenin 
subliniază în lucrarea sa „Statul şi revoluţia u faptul că. pentru 
marxişti. aceasta înseamnă procesul îndelungat al viitoarei 
dispariţii a statului şi că acest proces depinde de ritmul de 
dezvoltare a fazei superioare a comunismului. Problema cînd 
şi cum va dispărea „statul în societatea comunistă u. Marx şi 
Engels au lăsat-o deschisă. pe atunci neexistînd încă material 
pentru rezolvarea ei .  

Pe baza noilor experienţe istorice din epoca imperia
lismului şi a victoriei revoluţiei proletare în U.R.S.S., 
V. I. Lenin a dezvoltat în lucrările sale despre stat învăţă
tura marxistă despre stat, despre perioada de trecere de la  
capitalism la socialism ş i  despre căile de  dezvoltare a socie
tăţii comuniste. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi 
partidele comuniste şi muncitoreşti din ţările de democraţie 
populară dezvoltă în mod creator învăţătura marxist-leni
nistă despre statul clasei munci to are, despre sarcinile şi 
funcţiile sale în etapele principale ale construcţiei socia 
lismului şi comunismului. 

In „Critica Programului de la Gotha" ,  Marx caracteri
zează. pe baza unei analize ştiinţifice. trăsăturile fundamen
tale ale societăţii comuniste - ale etapei de inoput (prima 
fază sau faza inferioară - socialismul) şi ale etapei dezvol
tării ei dpline (faza superioară - comuni1smul) . Teza lui 
Marx cu privire la cele două faze ale societăţii comuniste 
reprezintă o previziune genială. 

In „Critica Programului de la Gotha". Marx analizează. 
pe baza teoriei sale cu privire la reproducţie. particularită
ţile cele mai importante ale producţiei şi repartiţiei în socia
lism. El combate „ideea" lui Lassalle potrivit căreia în so
cialism muncitorii vor primi „produsul integral". neciuntit 
al muncii lor. Marx arată că necesităţile economice impun 
scăderea din produsul social total a unei părţi care este des
tinată fondului social - pentru înlocuirea mijloacelor de pro
ducţie consumate. pentru extinderea produoţiei şi formarea 
fondului de rezervă sau de asigurare etc. 

Marx demonstrează că socialismul. la baza căruia stau 
principiile colectivismului şi proprietatea comună asupra 
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mijloacelor de producţie. este surperior capitalismului. ln con
diţiile socialismului. subliniază el. egalitatea dintre oameni 
este realizată în sensul că ei se află în acelaşi rarport faţă de 
mijloacele de producţie; proprietatea privată asupra mijloa
celor de producţie şi exploatarea omului de către om sînt 
desfiinţate; pentru muncă egală. oamenii primesc o retribuire 
egală. Marx demască concepţiile caracteristice economiei po
litie vulgare şi socialismului mic-burghez. potrivit cărora 
în socialism s-ar aplica principiul nivelării la repartizarea 
produsului social total. Criticînd aceste concepţii. Marx por
neşte de la analiza pe care a făcut-o producţiei sociale. con
siderînd că repartiţia derivă din condiţiile şi legităţile de 
bază ale producţiei sociale tn socialism. 

Marx arată că socialismul se naşte din capitalism şi de 
aceea rpoartă incă in toate domeniile - economic. moral. in
telectual - pecetea vechii orînduiri din ·sinul căreia a ieşit. 
trecînd prin toate chinurile facerii. De aceea. Marx consideră 
că inegalitatea dintre oameni tn socialism este inevitabilă 
atîta timp cît repartiţia produsului social total se face după 
cantitatea de muncă depusă de fiecare membru al societăţii. 
rpartiţia după nevoi nefiind încă posibilă. La baza princi
piului socialist de repartiţie „o anumită cantitate de muncă 
sub o formă este schimbată pe o cantitate egală de muncă 
sub altă formă" (vezi volumul de faţă, p.  20-21) stau nivelul 
de dezvoltare economică atins, precum şi faptul că oamenii 
trebuie mai întii să înveţe să muncească pentru societate 
fără norme juridice. 

Marx formulează apoi geniala sa caracterizare a scie
tăţii comuniste : „In faza superioară a societăţii comuniste. 
după ce vor fi dispărut subordonarea înrobitoare impusă 
indivizilor de diviziunea muncii şi, o dată cu a, opoziţia 
dintre munca intelectuală şi munca fizică ; cînd munca nu 
va mai fi doar un mijloc de existenţă, ci va fi devenit ea 
însăşi prima nevoie vitală; cînd, o dată cu dezvoltarea multi
laterală a indivizilor, vor fi sporit şi forţele de producţie, iar 
toate izvoarele avuţiei colective vor ţîşni mai bogat, - abia 
atunci concepţiile burgheze înguste asupra dreptului vor 
putea fi depăşite cu totul şi societatea va putea înscrie pe 
stindardele ei : de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după 
nevoi I" (vezi volumul de faţă, p. 22). 

„Critica Programului de la Gotha ", prin care Marx se 
adresează nemijlocit partidului muncitoresc german. repre
zintă de fapt un măreţ program de luptă pentru întreaga 
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mişcare muncitorească internaţională. „Marea însemnătate a 
lămu ririlor lui Marx - scrie V. I. Lenin despre „Critica 
Programului de la Gotha" - constă în faptul că el aplică şi 
aci în mod consecvent dialectica materialistă. teoria dezvol
tării, văzînd în comunism ceva ce se dezvoltă din capita
lism. In locul definiţiilor scolastice născocite. «ticluite» şi n 
locul discuţiilor steipe asupra cuvintelor ( ce este socialismul 
şi ce este comunismul). Marx face o analiză a ceea ce ;-ar 
putea denumi treptele maturităţii economice a comunismului" 
(V. I. Lenin. Opere. vol. 25. Bucureşti. Editura politică. 1956. 
p. 468) .  

Ca şi „Critica Programului de la Gotha ". scrisoarea lui 
Engels către Bebel din 1 8-28 martie 1 875 era destinată în
tregii conduceri a partidului muncitoresc socialdemocrat. 
Scrisoarea exprimă punctul de vedere comun al celor doi 
conducători ai proletariatului în ceea ce priveşte unirea or
ganizaţiilor muncitoreşti existente pe atunci în Germania 
(eisenachienii şi lassalleenii) şi protestul lor împotriva con
cesiilor făcute de eisenachieni în probleme teoretice şi po
litice adversarilor lor ideologici - lassalleenii. Marx şi 
Engels au apreciat pozitiv posibilitatea creării unui partid 
muncitoresc unic german. Ei au avertizat însă că această 
unire trebuie să se înfăptuiască pe anumite baze principiale. 
şi anume cu condiţia ca lassalleenii să renunţe la ideologia 
lor mic-burgheză şi la dogmele sectare. la baza programului 
partidului muncitoresc unic urmînd să fie puse principiile 
socialismului ştiinţific. Aflînd ·Că această condiţie de bază nu 
a fost respectată şi că. în goana după „unire cu orice preţ", 
s-a elaborat un proiect de program întru totul oportunist, 
Marx şi Engels au supus acest proiect unei critici ascuţite şi 
unei analize ştiinţifice temeinice. 

Scrisoarea lui Engels este în bună parte consacrată cri
ticii unor teze din pro:ectul de program, cum este fraza luată 
de la Lassalle în care se spune că. în raport cu clasa munci
toare. toate celelalte clase. prin urmare şi ţărănimea. consti
tuie o „masă reacţionară " ,  sau „legea de aramă a salariului " 
a lui Lassalle , bazată pe teoria malthusiană a populaţiei. 
Unica revendicare socială din proiectul de program era 
„ajutorul statului"  pentru „asociaţii de producţie", preconizat 
de Lassalle. In felul acesta se crea iluzia că proletariatul r 
putea obţine eliberarea nu prin lupta de clasă, ci cu ajutorul 
statului reactionar german, burghezo-iu ncheresc. Proiectul 
de program pentru Congresul de la Gotha trecea cu totul sub 
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tăcere probleme de o importanţă vitală pentru succesul luptei 
proletariatului, ca, de pildă, solidaritatea internaţională a 
proletariatului şi mijloacele de a o sprijini şi dezvolta, rolul 
sindicatelor şi legătura lor cu partidul clasei muncitoare, 
poziţia faţă de lupta grevistă etc. 

Engels critică cu vehemenţă teza idealist-vulgară. opusă 
socialismului ştiinţific, despre „statul liber" ,  ideea despre aşa
zisul stat situat deasupra claselor. In acest sens. el subli
niază faptul că. după ce cucereşte puterea. proletariatul tre
buie să folosească statul întemeiat de el în scopul „reprimării 
adversarilor săi. şi. de îndată ce va putea fi vorba de liber
tate". deci cînd societatea comunistă va fi învins. „statul ca 
atare va înceta să mai existe" ( vezi volumul de faţă, p. 7). 

Chiar şi Comuna din Paris. care a sfărîmat aparatul de 
stat burghez. nu mai era. după cum afirmă Engels. un stat în 
adevăratul sens al cuvîntului. ea nemaiavînd de reprimat o 
majoritate. ci doar o minoritate ( exploatatorii). acţiune care 
a fost sprijinită de întreaga populaţie. In „Statul şi revo
luţia". Lenin dă o înaltă apreciere părerilor lui Engels privi
toare la problema statului. expuse în scrisoarea către Bebel 
(vezi V. I. Lenin. Opere. val. 25. Bucureşti. Editura politică. 
1956. p. 436-438). 

In deceniile al 8-lea şi al 9-lea. Marx şi Engels au ur
mărit cu o deosebită atenţie mişcarea muncitorească din 
Germania. unde. după căderea Comunei din Paris. se mutase 
centrul mişcării proletare. Ei au ajutat în mod sistematic 
partidul social-democrat german, şi în scrisorile adresate 
conducătorilor lui. au dat acestora preţioase indicaţii şi în
drumări practice. atrăgîndu-le atenţia asupra pericolelor care 
stăteau în calea unei dezvoltări sănătoase a partidului. 

„Scrisoarea circulară" ·către A. Bebel. W. Liebknecht. 
W. Bracke şi alţii. cuprinsă în acest volum. reprezintă un alt 
document de seamă care oglindeşte felul în care Marx şi 
Engels au luptat pentru o orientare politică justă a partidului 
social-democrat german. In această scrisoare, ei şi-au expri
mat limpede poziţia lor intransigentă faţă de oportunism. 

Creşterea rapidă a rîndurilor partidului social-democrat 
german şi influenţa crescîndă exercitată de acesta în rîndu
rile muncitorilor constituiau o piedică serioasă pentru gu
vernul burghezo-iuncheresc al Germaniei. Pentru a pune 
capăt acestei situaţii. Bismarck. cu ajutorul iuncherilor şi al 
burgheziei. a făcut să fie adoptată de Reichstag. la sfîrşitul 
anului 1878. legea excepţională împotriva socialiştilor. Dintr-o 
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singură lovitură a fost întreruptă în mod violent orice acti
vitate legală a partidului social-democrat. acesta fiind pus 
efectiv în afara legii. Această lovitură a găsit conducerea 
partidului complet nepregătită. Ea a fost intr-atlta de des
cumpănită, incit a hotărît să dizolve organizaţia de partid 
şi conducerea lui. în loc să se reorganizeze imediat şi să 
treacă în ilegalitate. răspunzînd legii excepţionale prin luptă. 
In condiţiile prigoanei iniţiate de gurvern şi ale dezorga
nizării conducerii, care nu a dat dovadă de fermitatea şi spi
ritul revoluţionar necesar. oportunismul s-a întărit cu repe
ziciune. O parte din elementele şovăielnice s-a situat pe o 
poziţie anarhistă. O altă parte. care deţinea o poziţie impor
tantă în partid. mai ales în fracţiunea din parlament. a adoptat 
o platformă vădit lichidatoristă. promovind ca ideologi ai ei 
oportunişti ca alde Hochberg. Bernstein şi Schramm. 

In „Scrisoarea circulară". conducătorii proletariatului au 
demascat în primul rînd atitudinea capitulardă a liderilor 
aripii drepte, care editau la Zirich „Jahrbuch fir Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik" ,  în coloanele căruia propo 
văduiau pe faţă oportunismul. „In locul unei opoziţii politice 
hotărîte - scriau Marx şi Engels -. mediaţie pe toată linia; n locul luptei împotriva guvernului şi burgheziei - încer
carea de a-i convinge şi atrage de partea noastră ; în locul unei 
rezistenţe dtrze faţă de represiunea de sus - supuneri umilă 
şi recunoaşterea că pedeapsa a fost meritată " (vezi volumul 
de faţă, p. 177) . Conducătorii proletariatului au condamnat cu 
toată tăria aceste concepţii. arătînd că o asemenea atiludine 
este incompatibilă cu un paritid proletar. „Dacă ei cred ceea 
ce scriu, atunci trebuie să iasă din partid sau, cel puţin, să 
renunţe la funcţiile pe care le deţin " (vezi volumul de faţă, 
p. 1 73) - au declarat Marx şi Engels, căutînd prin toate mij
loacele să-i izoleze pe oportunişti de conducerea partidului. 

Luptînd împotriva poziţiei lmpăciuiitoriste a conducerii 
partidului social-democrat. Marx şi Engels au dezvăluit clar 
şi convingător în „Scrisoarea circulară" rădăcinile ideologice 
şi politice de clasă ale oportunismului şi au fundamentat  din 
punct de vedere principial linia proletară a partidului. 
Deosebit de elocvent reies din „Scrisoarea circulară" poziţia 
lor partinică consecventă şi credo-ul lor revoluţionar. .Jn 
ceea ce ne priveşte - scriu ei -, avînd în vedere tot tre
cutul nostru. nu ne rămîne deschisă dcît o singură cale. De 
aproape 40 de ani am scos în evLdenţă lupta le clasă ca fartă 
motrice nemijlocită a istoriei, şi în special lupta de clasă din -
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tre burghezie şi proletariat ca principală pîrghie a revoluţiei 
sociale contemporane ; prin urmare e imposibil să mergem 
împreună cu nişte oameni care vor să suprime din mişcare 
lupta de clasă u (vezi volumul de faţă, p. 179). 

Datorită intervenţiei energice a lui Marx şi Engels. opor
tuniştii s-au retras. Instinctul de clasă just al maselor mun
citoare. critica. sfaturile şi ajutorul primit din partea celor 
doi conducători ai proletariatului internaţional au dus la îm
bunătăţirea situaţiei în partidul german. In pofida prigonirilor 
de tot felul pe care le-a suferit în timpul legii împotriva socia
liştilor. el a reuşit să-şi consolideze rîndurile. să reorganizeze 
organizaţia de partid şi să găsească adevăratul drum spre 
mase. pentru că a înţeles cum să folosească şi să îmbine for· 
mele legale de luptă cu cele ilegale. 

Articolul lui Engels „Karl Marxu. publicat în acest volum. 
schiţează. într-o formă accesibilă tuturor. viaţa şi activitatea 
ştiinţifică şi politică a marelui întemeietor al teoriei comu
nismului ştiinţific. a conducătorului proletariatului interna
ţional. Acest articol a contribuit la propagarea ideilor socia• 
lismlui ştiinţific în rîndurile muncitorilor germani. 

Prin lucrarea despre Wilhelm Wolff. militant de seamă al 
mişcării muncitoreşti germane. credincios tovarăş de luptă 
şi prieten al lui Marx şi Engels. acesta din umă a căutat să 
trezească in muncitorii şi ţăranii germani amintirea tradiţiilor 
revoluţionare de la 1 848-1849 şi să popularizeze eforturile 
făcute de „Neue Rheinische Zeitung• pentru a atrage de 
partea clasei muncitoare masele asuprite ale ţărănimii. In 
această lucrare. Engels face o serie de generalizări impor
tante în legătură cu dezvoltarea social-economică a Germaniei. 

Articolul lui Engels „Rachiul prusian in Reichstagul ger.. 
man" a contribuit şi el la înarmarea ideologică a tînărului 
partid muncitoresc german. Tocmai atunci Germania se uni
ficase. devenise un stat naţional unitar. dar nu pe calea nă
zuită de Marx şi Engels. nu de jos. ca rezultat al unei revo
luţii democratice vicitorioase. ci de sus - 'prin „sînge şi fieru .  
sub hegemonia statului prusian al iuncherilor. a l  burghezie,i 
şi al militariştilor. tn aceste condiţii. Engels a considerat de 
datoria lui să-i lămurească rpe muncitorii gmnani asupra 
caracterului de clasă reacţionar al imperiului german şi al 
guvernului său. ai cărui reprezentanţi erau iuncherii -
„meşteri în afacerile u rachiu•. speculanţii de bursă şi marii 
antreprenori. 
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Articolele lui Engels „Legea excepţională împotriva so
cialiştilor în Germania. - Situaţia din Rusiau (scrise pentru 
organul socialist italian „La Plebeu) şi „Bismarck şi partidul 
muncitoresc germanu  (apărut în ziarul englez „The Labour 
Standard"). cuprinse în acest volum. dovedesc strădania ma
relui conducător al proletariatului de a dezvălui în faţa mun
citorilor adevărata esenţă a statului burghez. de a le înfăţişa 
ura pe care reprezentanţii acestui stat o nutresc pentru 
partidul proletariatului, de a face cunoscută lupta încununată 
de succes şi experienţa acestui partid, de a-i asigura simpa
tia şi sprij inul muncitorilor din alte ţări. 

Străduindu-se să-i educe sistematic pe muncitorii ger
mani. ca şi pe proletarii din toate ţările. n spiritul interna
tionalismului proletar. Marx şi Engels informau regulat con
ducerea partidului social-lemocrat german asupra evenimen
telor din alte ţări. strîngeau material in legătură cu aceste 
evenimente. scriau articole despre mişcarea muncitorea;că 
şi socialistă. pe care le publicau în organele de presă ale 
diferitelor partide muncitoreşti. Ţinînd o legătură permanentă 
u socialiştii italieni. Engels a scris pentru „Vorwărtsu arti
colul „Din Italia" (vezi volumul de faţă, p. 1 00-1 15), în care 
relatează despre dezvoltarea mişcării socialiste în rîndurile 
muncitorilor i talieni, înfăţişînd felul în care se înlătura acolo 
influenţa anarhiştilor. Inainte de aceasta. Engels încunoştin
tase pe socialiştii italieni despre succesele partidului din 
Germania. Scrisoarea lui Engels către Enrico Bignami. mili
tant de seamă al mişcării socialiste din Italia. care se referă 
la alegerile din 1 877 din Germania şi este publicată în acest 
volum. a fost citită la Congresul muncitorilor din Federaţia 
Italiei de nord. iar apoi a apărut în ziarul „La Plebeu .  
fn ianuarie 1 878. Engels a scris pentru acest ziar articolul 
„Mişcarea muncitorească în Germania, Franţa, Statele Unite 
şi Rusia". 

în organul central al partidului social-democrat german 
(„Der Sozialdemokrat u )  a apărut lucrarea lui Engels „Bruno 
Bauer şi creştinismul primitiv" , în care el a făcut, de pe pozi
ţiile materialismului dialectic şi ale ateismului proletar. o 
analiză ştiinţifică a originii şi esenţei crP�.tinismului . 

In lucrările din 1 878 - „Muncitorii din Europa în anul 
1877u de F. Engels şi „Istoria Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor scrisă de d-l George HoweW de K. Marx -
este analizată situaţia din mişcarea muncitorească interna
tională. precum şi lupta pentru crearea de partide munci-
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toreşti în Europa şi în S.U.A. şi sînt propagate tradiţiile Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

In articolul său. Engels subliniază unele fapte esenţiale. 
caracteristice pentru mişcarea muncitorească dintr-o serie de 
ţări. şi face constatarea că pretutindeni mişcarea muncito
rească se dezvoltă nu numai u succes. ci şi repede şi. ceea 
ce este deosebit de important. n una şi aceeaşi direcţie : pre
tutindeni se vădeşte strădania muncitorilor de a crea partide 
proprii. Devine evident faptul că anarhiştii cu dogma lor po
trivit căreia muncitorii trebuie să se abţină de la lupta poli
tică au suferit un eşec în alegerile pentru iparlamentul bur
ghez. S-au găsit căi şi mijloaice pentru a ţine legătura între 
organizaţiile muncitoreşti şi socialiştii din diferite tări. 

Engels analizează de asemenea temeinic situaţia clasei 
muncitoare din Franţa. apreciind în mod deosebit rolul ei în 
determinarea destinelor ţării. înalta ei conştiinţă politică. 
care se manifestă mai ales în apărarea activă a republicii 
împotriva atacurilor forţelor monarhiste. Engels atribuie o 
deosebită importanţă faptului că ţărănimea franceză începuse 
să-şi schimbe orientarea politică. să renunţe la iluziile bona
partiste şi să se încadreze în lupta pentru apărarea repu
blicii. El îi sfătuieşte pe muncitorii franezi să-şi creeze ne
intîrziat o organizaţie de clasă proprie şi independentă şi  
ii cheamă pe ţăranii francezi să se alieze cu muncitorii de 
la oraşe. 

Engels face apoi o caracterizare clară a situaţiei din 
Rusia de după reforma din 1861 .  Cu acest prilej, el constată 
că condiţiile interne şi externe ale ţării „sînt cu totul spe
cifice şi gata să dea loc la evenimente de cea mai mare 
importanţă pentru viitorul nu numai al muncitorilor ruşi. ci 
şi al muncitorilor din întreaga Europă u .  De răsturnarea abso
lutismului şi de victoria revoluţiei din Rusia îşi leagă Marx 
şi Engels speranţa într-o schimbare inevitabilă a întregii 
situaţii social-politice din Europa.  Ei cheamă muncitorii din 
toate ţările să salute viitoarea victorie a poporului rus ca 
pe „un uriaş pas înainte spre scopul lor comun - eliberarea 
generală a muncii u (vezi volumul de faţă, p. 144 şi p. 148). 

Engels subliniază că partidele clasei muncitoare - acolo 
unde s-au format - urmează de obicei în activitatea lor 
planul de luptă comun, întocmit de Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor pe baza necesităţilor reale ale mişcării Pro
letare. Acest plan, scrie Engels, este ,,adaptat în mod liber la 
condiţiile variate ale fiecărei naţiuni şi. . .  îşi păstrează totuşi 
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pretutindeni trăsăturile fundamentale. asigurînd astfel uni
tatea scopului şi 1concordanţa generală a mijloacelor folosite 
pentru atingerea ţelului comun - eliberarea clasei munci
toare prin ea însăşi" (vezi volumul de faţă, p. 1 34-135) . 

In articolul său „Istoria Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor scrisă de d-l George Howell " .  Marx atrage atenţia 
îndeosebi asupra faptului că în a doua jumătate a deceniului 
al 8-lea mişcarea muncitorească din Europa şi din America 
se află în creştere şi. o dată cu aceasta. se accelerează con
stituirea partidelor socialiSte de către muncitorii înşişi. M.ux 
relevă ca pe un moment deosebit de important rolul clasei 
muncitoare franceze. care. după riprimarea ei sîngeroasă de 
către burghezie în 1 87 1  şi reacţiunea sălbatică ce a urmat. 
se reîntoarce la viaţa politică activă. Un alt fapt important 
menţionat de el este participarea activă a slavilor. n special 
a Poloniei. Cehiei şi RuSiei. la mşcarea muncitorească inter
naţională. Un factor deosebit de preţios care se manifestă 
in această perioadă. consideră Marx. . constituie legătura 
permanentă. eficientă şi nemijlocită. schimbul de idei şi de 
experienţă între muncitorii diferitelor ţări. schimb pregătit 
de activitatea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. care 
a arătat proletarilor din toate ţările importanţa şi necesitatea 
ajutorului reciproc şi a solidarităţii în lurptă. 

După părerea „filistinului insular" George Howell (acti
vist al trade-unionurilor engleze. renegat al mişcării pro
letare) . activitatea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
a constituit un eşec. iar Intenaţionala „ar fi perimată".  Marx 
respinge cu hotărîre falsele afirmaţii ale lui Howell şi scrie 
în încheiere : „In felul acesta. Internaţionala. în loc să piară, 
nu a făcut decît să treacă din prima ei fază. de germinaţie, 
la o fază mai înaltă. în care năzuinţele ei iniţiale au şi de
venit în parte o realitate. In cursul acestei dezvoltări pro
gresive. ea va mai trebui să treacă prin multe transformări 
inainte de a putea fi scris ultimul capitol al istoriei ei" (vezi 
volumul de faţă, p. 1 58-159) . 

Marx şi Engels acordă multă atenţie mişcării muncito
reşti din Franţa şi socialiştilor francezi. Ei participă nemij
locit la elaborarea unor documente programatice şi la stabi
lirea liniei politice a partidului. Cînd - în 1 880 conducătorii 
partidului muncitoresc francez. de curînd constituit. au venit 
la Londra pentru a cere ajutorul lui Marx şi Engels la întoc
mirea programului. Marx şi Engels au avut posibilitatea să 
analizeze cu ei pînă în cele mai mici amănunte fiecare punct 
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l programului. iar de la Marx au primit partea teoretică 
(vezi volumul de faţă, p. 25 1 -252) sau, cum s-a exprimat 
Engels, „fundamentarea comunistă" a programului. Programul 
partidului muncitoresc francez nu conţinea greşelile opor
tuniste ale Programului de la Gotha al social-democraţiei 
germane şi a avut un rol pozitiv în dezvoltarea mişcării 
socialiste din Franţa. 

Pentru a contribui la întemeierea şi consolidarea parti
dulu i muncitoresc marxist din Franţa. pentru a-l delimita 
din punct de vedere ideologic de anarhism. de socialismul 
mic-burghez şi de socialismul utopiştilor. care a degenerat 
în sectarism. Engels scrie „Dezvoltarea socialismului de la 
utopie la ştiinţă" ( 1 880) . In această lucrare importantă sînt 
expuse bazele teoretice ale concepţiei proletare depre lume. 
tezele principale ale sociali ismului ştiinţific. Urmărind etapele 
principale ale dezvoltării filozofiei. Engels arată cum a fost 
pregătită crearea materialismului dialectic şi istoric. rum. 
datorită celor două mari descoperiri ale lui Marx - elabo
rarea concepţiei materialiste despre istorie şi a teoriei plus
valorii -, socialismul a devenit o ştiinţă. 

După ce arată deosebirea fundamentală dintre socialismul 
ştiinţific şi cel utorpic. subliniind rolul istoric al socialismului 
utopic şi arătînd lipsurile lui. Engels explică care au fost 
premisele apariţiei socialismului ştiinţific. 

In ultimul capitol al lucrării sale. Engels arată că contra
dicţia fundamentală a capitalismului - contradicţia dintre 
caracterul social al producţiei şi însuşirea privat-capitalistă 
- poate fi rezolvată numai prin revoluţia proletară : „Luînd 
puterea în mîinile sale, proletariatul transformă mijloacele de 
producţie în proprietate comună şi dă prin aceasta deplină 
libertate dezvoltării caracterului lor social. înlesneşte dezvol
tarea producţiei sociale conform unui plan stabilit dinainte. 
Oamenii stăpînesc legile obiective ale dezvoltării sociale şi 
le folosec conştient în interesul tuturor membrilor societăţii. 
Engels adaugă : „Este saltul omenirii din iperiul necesităţii 
în imperiul libertăţii. . .  A înfăptui acest act de eliberare a 
omenirii este menirea istorică a proletariatului contemporan M 
(vezi volumul de faţă, p. 235) . 

„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" repre
zintă un aport substanţial adus de Engels la răpîndirea mar
xismului în rîndurile muncitorilor şi ale intelectualităţii cu 
tendinţe socialiste. 

2 
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Pentru ediţia franceză a lucrării „Dezvoltarea socialis
mului de la utopie la ştiinţă " .  Marx scrie o prefa tă specială. n care îl caracterizează pe Enge1s ca pe „unul dintre cei mai 
de seamă reprezentanţi ai socialismului contemporan" şi în 
care prezintă cele mai esenţiale fapte din viata şi activitatea 
revoluţionară a lui Engels. Marx denumeşte „Dezvoltarea so
cialismului de la utopie la ştiinţă" o introducere în socialis
mul ştiinţific (vezi volumul de faţă, p. 246-250) . 

Volumul de fată cuprinde şi un „Chestionar pentru mun
citori " .  conţinînd 1 00 de întrebări. pe care Marx l-a întocmit 
pentru socialiştii francezi. Acest complex de întrebări servea 
la cercetarea multilaterală a condiţiilor economice. fizice. in
telectuale şi morale ale vieţii şi luptei proletariatu�ui de la 
oraşe şi sate. Un asemenea chestionar ar fi contribuit la ta
bilirea exactă şi demascarea multiplelor forme şi metode de 
exploatare a proletariatului şi i-ar fi dat partidului proletar 
posibilitatea să pornească în activitatea sa de conducere a 
mişcării muncitoreşti de la date statistice precise. 

Consimţind ca lucrarea sa „Mizeria filozofiei" să fie pu
blicată în „L'Egalite" (organul de presă al partidului munci
toresc francez). Marx scrie cîteva cuvinte introductive la 
această lucrare, în care arată că „lectura «Mizeriei filozofieh 
şi a «Manifestului Partidului Comunist» poate servi drept 
introducere la studierea «Capitalului»" (vezi volumul de 
faţă, p. 236). 

O mărturie a participării active a întemeietorilor marxis
mului la mişcarea muncitorească franceză reprezintă şi pu
blicarea unor lucrări ale lui Engels în diferite organe socialiste 
din Franţa. în special în ziarul „L'Egalite" .  care se bucura de 
o mare popularita te în rîndurile muncitorilor francezi şi juca 
un rol important în răspîndirea ideilor socialismului ştiinţific. 
în „L'Egalite" ,  de pildă, a apărut articolul lui Engels „Socialis
mul d-lui Bismarck" ,  în care este demascată demagogia 
lui Bismarck, care numea introducerea tarifelor vamale, 
trecerea principalelor căi ferate tn proprietatea Reichului ger
man „măsuri sociale", deşi în realitate ele serveau exclusiv 
interesele claselor dominante. Demascîndu-1 pe Bismarck, 
Engels a contribui. cum nu .se poate mai bine la educarea po
Utică a tînărului partid muncitoresc francez. Articolul său 
era îndreptat împotriva acelora care îndrugau tot felul de 
aiureli despre orientare spre socialism în condiţiile menţi
nerii dominaţiei de clasă a capitaliştilor şi a moşierilor. 
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Marx şi Engels au luptat împotriva manifestărilor opor
tunismului de dreapta. apărut ca urmare a influenţei directe 
a burgheziei şi a ideologilor ei asupra clasei muncitoare. Ei 
au combătut cu înverşunare încercările de a denatura princi
piile revoluţionare ale învăţăturii proletare. dar şi celălalt 
pericol care ameninţa mişcarea muncitorească internaţională : 
sectarismul şi. legat de acesta. atitudinea doctrinară şi repec
tarea unor dogme rupte de viaţă şi însuşite o dată pentru tot
deauna. care au stat în permanenţă în calea aplicării crea
toare a teoriei revoluţionare. frînînd dezvoltarea u succes 
a mişcării muncitoreşti. In special socialiştii englezi şi ameri
cani au fost adesea criticaţi de Marx şi Engels pentru poziţia 
lor sectară şi dogmatică şi îndemnaţi stăruitor să ţină o le
gătură strînsă u masele. cu mişcarea muncitorească şi să 
pună capăt spiritului sectar din organizaţiile lor. 

Un exemplu strălucit de felul în care. peste capul lide
rilor oportunişti. un conducător proletar apelează nemijlocit 
la mase sînt cele 1 1  articole ale lui Engels ( „Salariu echita
bil pentru o zi de muncă echitabilă". „Sistemul muncii sala
riate", „Trade-unionurileu ,  „Un partid al muncitorilor" etc.) , 
apărute în organul trade-unionurilor engleze „The Labour 
Standard" şi cuprinse în acest volum. 

Conţinutul acestor articole de un înalt nivel teoretic este 
expus simplu şi pe înţelesul tuturor. Engels explică aici mun
citorilor englezi că nu este suficientă o organizaţie pur profe
sională. care să ducă doar lupta economică pentru mărirea 
salariului şi reducerea zilei de muncă. El dezvăluie esenţa 
economiei politice proletare. elaborată de Marx. şi arată ne
cesitatea luptei politice pentru înlăturarea sistemului capita
list. pentru cucerirea puterii de către proletariat. El îndeamnă 
muncitorii să transforme sindicatele în organizaţii de luptă 
ale maselor. să le insufle o viaţă politică nouă şi să creeze o 
organizaţie politică independentă a clasei muncitoare - un 
partid proletar -. care să conducă aceste sindicate. 

In articolul „Clase sociale necesare şi clase sociale de 
prisos". Engels adresează muncitorilor englezi chemarea de 
a deveni conştienţi de marea lor misiune istorică. de a se 
pregăti să devină stăpinii tuturor bogătiilor create de ei şi 
de a lua in propriile lor miini întregul proces de producţie 
socială a bunurilor materiale. „Dezvoltarea economică a so
cietăţii noastre contemporane - scrie Engels - duce din ce 
in ce mai mult la concentrarea. la socializarea producţiei în 
intreprinderi uriaşe. care nu mai rpot fi conduse de capitalişti 
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individuali.„ Dar ceea ce nu poate face stăpînul pot face şi 
fac cu succes muncitorii.„" „Astfel - încheie el - nu numai 
că ne putem descurca foarte bine în marile ramuri industriale 
din ţara noastră fără amestecul clasei capitaliştilor, dar ames
tecul lor chiar devine din ce în ce mai dăunător" (vezi 
volumul de faţă, p. 308) . 

în deceniile al 8-lea şi al 9-lea, Marx şi Engels au urmă
rit cu un deosebit interes dezvoltarea Statelor Unite ale Ame
ricii. Marx a acordat o mare atenţie ritmului extraordinar de 
accelerat al dezvoltării economice a S.U.A., nemaiîntîlnitului 
proces de concentrare a capitalului şi puterii crescînde a 
marilor societăţi, care deţin în miinile lor industria, comer
ţul, pămîntul, transporturile feroviare şi finanţele. într-un ar
ticol special, apărut în „Sozialdemokrat", Engels atrage atenţia 
socialiştilor europeni asupra ritmului rapid în care are loc 
procesul de concentrare a capitalului din S.U.A. (vezi volu
mul de faţă, p. 326). 

Avind n vedere rapiditatea colosală cu care se înfăptuia 
acest proces de monopolizare, precum şi influenţa crescîndă 
a marilor societăţi, Marx şi Engels au ajuns la convingerea 
că clasa muncitoare din S.U.A. va intra tn mod inevitabil în 
conflict cu această forţă uriaşă care nu cunoaşte milă şi-şi 
va da seama că nu poate spera în îmbunătăţirea situaţiei sale 
atîta timp cît puterea marelui capital nu va fi nimicită. In pre
faţa la cea de-a doua ediţie rusă a „Manifestului Partidului 
Comunist",  Marx şi Engels arată cauzele dezvoltării rapide 
a economiei S.U.A.. trag concluzia că şi în S.U.A. viitorul va 
aparţine proletariatului, care creşte în aceeaşi măsură ca şi 
concentrarea aproape inimaginabilă a capitalului. 

Pe lîngă ajutorul activ neîntrerupt acordat mişc.rii mun
citoreşti internaţionale şi partidelor socialiste, Marx şi En
gels continuă în acelaşi timp munca ştiinţifică. Articolul ,.în
semnări pe marginea «Manualului de economie politică» al 
lui Adolph Wagner " ,  cuprins în secţiunea „Din lucrările pos
tume ale lui K. Marx şi F. Engels", prezintă un deosebit in
teres teoretic. Wagner, care debita fraze pseudosocialiste, era 
un reprezentant al aşa-zisei şcoli de drept social al economici 
politice burgheze, o slugă plecată a burgheziei germane şi a 
iuncherimii. Criticînd afimaţiile şi concluziile lui Wagner. 
Marx formulează teze importante ale teoriei valorii, comen
tează şi dezvoltă ideile respective expuse în volumul I al 
„Capitalului". 
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In aceste „însemnări".  Marx face o serie de generalizări 
cu privire la analiza mărfii făcută de el. cu privire la baza 
„dualităţii" ei reprezentată prin dublul caracter al muncii, al 
cărei produs este marfa : „cel al muncii utile, adică al forme
lor concrete de muncă, care creează valori de întrebuinţare, 
şi cel al muncii abstracte, al muncii ca cheltuire de forţă de 
muncă, indiferent în ce mod «Util» este cheltuită ea" (vezi vo
lumul de faţă, p.  400) . Vorbind despre rolul pe care-l are în 
analiza sa valoarea de întrebuinţare în comparaţie cu econo
mia politică burgheză. Marx subliniază că în analiza sa va
loarea de întrebuinţare „este luată în considerare întotdeauna 
numai acolo unde asemenea cercetare izvorăşte din analiza 
formaţiunilor economice date. şi nu din speculaţii ale no
ţiunilor sau cuvintelor «Valoare de întrebuinţare» şi cva
loare»" (vezi volumul de faţă, p. 400) . 

Prin aceste cuvinte. Marx dă o ripostă cum nu se poate 
mai nimerită falsificatorilor burghezi şi 'revizionişti ai econo
miei politice marxiste. care repetă cu încăpăţinare vechea lor 
„teză" , şi anume că Marx ar fi creat un sistem „abstract", 
care este în contradicţie cu realitatea capitalistă. In „însem
nări" pe marginea cărţii lui A. Wagner, Marx demonstreaza 
în mod peremptoriu că în studiul său nu este vorba de un 
oarecare proces pur abstract. exclusiv logic. ci de realitatea 
economică şi de reflectarea ei în gîndire. 

Volumul de faţă cuprinde trei manuscrise ale lui Engels. 
Unul dintre acestea („Observaţii la pagina 29 din «Istoria 
Comunei»" )  este dedicat istoriei Franţei din ajunul Comunei 
din Paris. Engels face aici o analiză strălucită a evenimente
lor războiului franco-prusian şi a tratativelor lui Thiers din 
toamna anului 1 870 n vderea încheierii unui armistiţiu cu 
caracter trădător u prusienii. 

Manuscrisele „Contribuţie la studiul istoriei vechilor 
germani " şi „Perioada francă" vădesc vastele cunoştinţe ale 
lui Engels în acest domeniu, temeinicia cu care a cercetat şi 
a analizat izvoarele istorice. 

In lucrarea „Perioada francă" .  Engels arată cum s-au 
creat premisele pentru apariţia proprietăţii iprivate asupra 
pămîntului. om a decurs procesul de concentrare a proprie
tăţii private, cum au apărut clasa latifundiarilor feudali şi 
clasa ţăranilor dependenţi de aceştia. cum a luat naştere pu
terea de stat şi ce reprezenta imperiul franc. 

Engels a acordat o mare atenţie lingvisticii şi filologiei. 
Bun cunoscător al principalelor probleme de limbă şi al orien-
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tării lingvistice din timpul său. Engels a urmărit u interes 
literatura de specialitate. mai ales problemele de gramatică 
comparată a limbilor germanice. romanice şi slave. şi s-a ocu
pat de cercetări filologice speciale. Lucrarea lui Engels cu 
privire la dialectul francon este o ilustrare a aplicării mate
rialismului istoric la lingvistică. 

ln directă legătură cu cercetările lui Engels privind isto
ria vechilor germani este lucrarea „Marca". publicată în 1 882. 
Despre această lucrare. Engels ii scrie la 22 decembrie lui 
Bebel : „Este primul rod al studiilor privind istoria Germa
niei. pe care le fac de cîţiva ani. şi mă bucură foarte mult că 
le pot prezenta mai întîi muncitorilor. şi nu belferilor şi al
tor «erudiţi»". In această lucrare Engels face o analiză suc
dntă, dar foarte bogată în conţinut, a căilor generale de 
dezvoltare a relaţiilor agrare şi a destinelor ţăranilor din 
Germania. 

In lucrarea sa „Marca" , Engels subliniază încă o 
lată teza enunţată de Marx şi de el. şi anume că pentru dez
voltarea cu succes a revoluţiei proletare şi pentru victoria 
.ei este necesară alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănime. 
El subliniază. de asemenea. teza fundamentală a socialismu
lui ştiinţific referitoare la inevitabilitatea şi necesitatea tre
.cerii la proprietatea colectivă şi la producţia colectivă nu 
numai în industrie. ci şi în agricultură. Numai trecerea la pro
prietatea colectivă, arată Engels în „Marca", va da producă
torilor agricoli posibilitatea să organizeze şi să dezvolte cu 
succes marea gospodărie. să valorifice toate avantajele aces
teia (folosirea maşinilor, a cuceririlor ştiinţei şi a tehnicii etc.) 
şi astfel să contribuie în mod creator la construirea noii so
cietăţi comuniste. 

In multe din lucrările cuprinse in acest volum se vorbeşte. 
într-un fel sau altul. de Rusia. se scot în evidenţă rolul Ru
siei. situaţia ei internă şi externă şi mişcarea revoluţionară 
care lua amploare în ţară. Rusia apare ca o verigă din lanţul 
evenimentelor pe scara întregii Europe, ca o ţară aflată în 
ajunul unor mari transformări revoluţionare. In ianuarie 1 878 
Engels le-a scris socialiştilor italieni ( în articolul „Mişcarea 
muncitorească în Germania. Franţa, Statele Unite şi Rusia") : 
„Rusia este ţara care„. va juca intr-un viitor apropiat cel 
mai important rol" (vezi volumul de faţă, p. 124) . După un an, 
el declară : „De cîţiva ani atrag atenţia socialiştilor europeni 
asupra stării de lucruri din Rusia. unde sînt pe cale să se 
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producă evenimente de o importanţă hotărîtoareu (vezi vo
lumul de faţă, p. 1 6 1 ) .  

In lucrările lui Marx ş i  Engels consacrate în mod spe
cial Rusiei şi adresate cititorilor ruşi impresionează bogăţia 
aprecierilor teoretice şi politice - rezultatul temeinicei cu
noaşteri a condiţiilor concrete social-economice şi politice din 
Ru�a. , 

In deceniul al 8-lea. Rusia trece printr-o epocă de coti
tură - trecerea de la sistemul retrograd semifeudal la capi
talismul care se dezvoltă rapid -, epocă însoţită de dezvol
tarea vertiginoasă a antagonismelor sociale şi de creşterea 
forţelor revoluţionare. Ţara se afla, după cum au subliniat în 
repetate rînduri Marx şi Engels, în ajunul unei măreţe revo
luţii. ale cărei rezultate trebuiau să aibă o mare importanţă 
internaţională, mai ales datorită faptului că astfel se creau 
premise favorabile pentru dezvoltarea mişcării de eliberare 
a proletariatului. 

lncă de la începutul deceniului al 8-lea. Marx începe să 
studieze intens izvoarele originale ruseşti cu privire la pro
prietatea funciară. respectiv la relaţiile agrare în general. 
Analiza economiei ruse, în special a producţiei agricole, a 
ocupat un spaţiu considerabil în lue.rile pregătitoare întoc
mite de Marx pentru volumul al Iii-lea al „Capitaluluiu. In 
prefaţa la volumul al Iii-lea al „Capitalului " .  Engels a scris 
următoarele : „Faţă de varietatea formelor atît ale proprie
tăţii funciare. cit şi ale exploatării producătorilor agricoli in 
Rusia. această ţară urma să joace. în secţiunea privitoare la 
renta funciară, acelaşi rol pe care l-a j ucat Anglia în volu
mul I în ceea ce priveşte munca salariată în industrie" 
(K. Marx. „Capitalulu, vol. III, partea I, Bucureşti, Editura 
pentru literatură politică, 1 953, p. 1 6) .  

Datorită multiplelor legături de ordin social. literar şi 
amical cu repr>zentanţi ai vieţii sociale şi politice din Rusia. 
Marx a pri.i: numeroase cărţi ruseşti. diferite documente. 
articole din reviste etc. Multe din preţioasele şi variatele in
formaţii. Marx şi Engels le datorează şi legăturilor lor directe 
cu revoluţionari ruşi, cu reprezentanţi ai ştiinţei şi ai cultu
rii ruse. Vasta corespondenţă cu diferite persoane din Ru
sia a contribuit şi ea la adîncirea cunoştinţelor despre această 
ţară, ca, de pildă : corespondenţa cu Lopatin, Lavrov, Dmi
trieva-Tomanovskaia, Danielson, Kablukova, Kovalevski, Ple
hanov. Vera Zasulici etc. 
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baza materialelor ruseşti i-a înlesnit lui Marx să-şi facă o 
idee despre viaţa poporului rus şi despre dezvoltarea Rusiei. 
Faptul că pină la sfîrşitul vieţii lor Marx şi Engels au studiat 
sistematic problemele ruseşti pe baza celor mai valoroase 
opere ale literaturii social-economice şi beletristice ruse le-a 
dat posibilitatea să observe măsura în care creşteau conştiinţa 
revoluţionară a poporului rus şi protestul lui împotriva ex
ploatatorilor. cum lua amploare lupta poporului împotriva 
ţarismului. împotriva subjugării politice şi sociale. Pe bună 
dreptate declară Engels într-o scrisoare către Bebel la 13 sep
tembrie 1 886 că nu ştie pe n.meni care „să cunoască şi să în
ţeleagă atît de bine Rusia„. atît pe plan intern. cit şi extern" 
ca Marx. 

In scrLsoarea sa către redacţia ziarului „Otecestvenniie 
Zapiski u (noiembrie 1 877) . Marx scrie. referindu-se la tendinţa 
Rusiei de „a deveni o naţiune capitalistă" .  că după 1 861  Rusia 
s-a dezvoltat în această direcţie. Totodată, Marx contestă ca
tegoric afirmaţiile făcute de narodnicul Mihailovski în arti
colul „Karl Marx în fata judecăţii d-lui I. Jukovski". şi anume 
că el - Marx - consideră deopotrivă cu liberalii ruşi că 
desfiinţarea obştii săteşti ruse este absolut necesară pentru 
trecerea la orînduirea capitalistă. 

Marx protestează energic împotriva acelora care consi
deră teoria sa despre apariţia modului de producţie capita
list drept un „panaceu universal " ,  cu ajutorul căruia s-ar pu
tea determina dezvoltarea oricărei ţări. independent de con
diţiile istorice. Răpunzînd la întrebarea dacă Rusia poate 
să se dezvolte fără să parcurgă calea capitalistă, Marx re
comandă în primul rînd studierea şi analizarea multilaterală 
a materialelor ruse cu privire la dezvoltarea social-econo
mică a ţării. precum şi luarea în considerare a condiţiilor is
torice ale Rusiei. In 1 877 răsturnarea ţarismului i se părea 
iminentă lui Marx. El era de părere că revoluţia rusă ar crea 
premise favorabile pentru victoria proletariatului din apusul 
Europei. în timp ce acest proletariat ar putea. la rîndul său. 
să ajute Rusia să nu parcurgă calea dezvoltării capitaliste. 
Concepţia aceasta a lui Marx nu are nimic comun cu visul 
narodnicilor de a ajunge la orînduirea socialistă fără dezvol
tarea marii industrii , ci doar cu ajutorul obştii ruse. 

De această ultimă problemă se ocupă şi o altă scrisoare 
a lui Marx. adresată în 1881  Verei Zasulici. După părerea lui 
Marx. numai revoluţia populară rusă. sprij inită de o revolu-
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ţie p roletară în apusul Europei, putea înlătura „influenţele 
distructiveu care asaltau din toate părţile obştea sătească 
rusă. lnsemnătatea teoretică şi marea actualitate istorică a 
tezelor marxiste cuprinse în cele două documente menţionate 
cu privire la posibilitatea ca. în anumite condiţii istorice fa
vorabile, să fie posibil ca unele popoare să nu parcurgă calea 
dezvoltării cap.italiste au fost pe deplin confirmate de viaţa şi 
practica revoluţionară din U.R.S.S. şi din lagărul socialist. 

Intr-o scrisoare din 1 6  februarie 1 881 .  Vera Zasulici îi 
comunică lui Marx rolul pe care-l j oacă „Capitalulu în dezba
terile socialiştilor ruşi cu privire la destinele capitalismului 
în Rusia şi-l roagă. In numele tovarăşilor ei de luptă - al 
„socialiştilor revoluţionari" ruşi - să-şi expună punctul de ve
dere în legătură cu această problemă şi mai ales în legătură 
cu obştea sătească rusă. Incă înainte de primirea acestei seri· 
sori (ca şi a unei alte scrisori trimise de Comitetul executiv 
al ziarului „Narodnaia Voleau din Petersburg. cuprinzînd 
aceeaşi rugăminte) . Marx consacrase mult timp studiului re· 
laţiilor so cial-economice din Rusia. cit şi structurii interne şi 
situaţiei obştii ţărăneşti ruse. In legătură cu scrisorile amin
tite. Marx a depus o intensă muncă ştiinţifică suplimentară 
pentru sintetizarea izvoarelor studiate anterior. 

După cum reiese din ciornele pentru scrisoarea de răs
puns trimisă Verei Zasulici, publicate în secţiunea „Scrieri 
postume" ,  Marx cîntăreşte cu cea mai mare grijă fiecare for
mulare înainte de a redacta răspunsul său definitiv, relativ 
scurt. în ciorne, el formulează o serie întreagă de teze cu pri· 
vire la următoarele probleme : vechiul tip al producţiei co· 
lective şi caracterul lui ; posibilitătile şi premisele necesare 
pentru a nu parcurge calea de dezvol tare capi talistă ; cau· 
zele destrămării şi condiţiile pentru „salvarea u obştii săteşti 
în Rusia ; criza modului de producţie capitalist ; formele de 
expropriere a ţărănimii ; cauzele secătuirii solului şi ale scă
derii fertilităţii ogoarelor ; necesitatea şi inevitabilitatea 
„muncii cooperatiste în agricultură, care trebuie organizată 
în stil mare " ; condiţiile care înlesnesc cultivarea mecanizată 
a pămîntului şi formele cooperatiste de muncă în Rusia. 

Ideile lui Marx cuprinse în aceste ciorne prezintă atît 
din punct de vedere ştiinţific, cît şi din cel politic un mare 
interes şi sint foarte actuale pentru cititor, pentru partidele 
comuniste din toate ţările. 

Dintre numeroasele manuscrise privind Rusia rămase de 
la Marx, deosebit de importante sînt „Notele cu privire la re-
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forma din 1861  şi la dezvoltarea Rusiei după reformă•,  
publicate în acest volum. Cînd Marx a scris aceste „Note" 
( 1 881-1882) , el era pe punctul, după cum reiese din con
ţinutul lor, de a face bilanţul studiului privind dezvoltarea 
social-economică a Rusiei, de a sistematiza şi de a sintetiza 
materialele studiate. Spre deosebire de sintetizarea altor ma
teriale ruseşti, aşa cum procedase Marx pînă atunci în caie
tele sale de însemnări, şi care în marea lor majoritate 
reprezintă extrasele, însoţite de comentarii critice, făcute din 
diferite izvoare sau conspecte ale cărţilor citite de Marx şi 
pe marginea cărora a făcut observaţii, „Notele cu privire la 
reformă" sînt în ansamblu o expunere a problemei făcută 
chiar de că tre Marx. 

Aceste note sînt rezultatul unei temeinice munci de cer
cetare a problemelor Rusiei şi completează imaginea activi
tăţii ştiinţifice creatoare a lui Marx în ultima perioadă a 
vieţii sale ; ele vădesc atenţia acordată de marele condu
cător al proletariatului internaţional vieţii şi luptei po
porului rus. 

în adresa lor către mitingul slav, care a avut loc în 
martie 188 1 ,  Marx şi Engels consideră asasinarea lui Alexan
dru al Ii-lea drept un simptom al unei apropiate revoluţii în 
Rusia. Incă de pe atunci ei au prevăzut că apropiata revo
luţie din Rusia va continua cauza Comunei din Paris, şi au 
salutat viitoarea „Comună rusă" (vezi volumul de 
faţă, p. 258) . 

In prefaţa la cea de-a doua ediţie rusă a „Manifes tului 
Partidului Comunist" , semnată la 2 1  ianuarie 1882 de ambii 
întemeietori ai comunismului ştiinţific, Marx şi Engels nu
mesc Rusia „detaşamentul de avangardă al mişcării revolu
ţionare din Europa" .  După cum spunea Lenin, Marx şi Engels 
„nutreau încrederea cea mai optimistă în revoluţia rusă şi în 
marea ei importanţă mondială " (V.I. Lenin. Opere complete, 
vol 15 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a doua, p. 253) . 

Şi problema Poloniei era privită de Marx şi Engels din 
punctul de vedere al dezvoltării cu succes a mişcării revolu
ţionare internaţionale. Volumul de faţă cuprinde unele lu
crări ale întemeietorilor marxismului consacrate problemei 
poloneze (vezi în special adresa „Către participanţii la mi
tingul de la Geneva, convocat în amintirea celei de-a 50-a 
aniversări a revoluţiei din Polonia din 1 830" ) .  

La  14 martie 1 883 moare Karl Marx. Necrologurile lui 
Engels, publicate în acest volum - „Ciona discursului rostit 
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la mormîntul lui Karl Marxu, „Funeraliile lui Karl Marxu şi 
„La moartea lui Karl Marx" - sînt închinate memoriei mare
lui dascăl şi conducător al proletariatului internaţional. Ele 
cuprind o apreciere clasică a importanţei istorice mondiale 
pe care a avut-o activitatea sa revoluţionară, teoretică şi 
practică, şi sînt o mărturie a durerii pe care a provocat-o 
moartea lui Marx în întreaga lume. Ele mai cuprind şi pri
mele comunicări ale lui Engels în legătură cu conţinutul 
scrierilor postume rămase de la marele său tovarăş de luptă 
şi prieten. 

Meritul de importantă istorică mondială al lui Marx 
constă în faptul că a creat pentru prima oară în istorie o 
teorie cu adevărat ştiinţifică despre dezvoltarea societăţii, de
monstrînd, printr-o analiză ştiinţifică, că răsturnarea capita
lismului şi victoria comunismului sînt nu numai necesare, ci şi 
inevitabile. Marx şi Engels au pus bazele teoretice ale co
munismului, au creat materialismul dialectic şi istoric -
concepţia ştiinţifică d'spre lume a proletariatului. După cum 
subliniază Engels, Marx considera ştiinţa ca pe „o mare p îr 
ghie a istoriei, o forţă revoluţionară în  cel mai înalt înţeles 
al cuvîntului" (vezi volumul de faţă, p. 360) . 

Marx şi Engels au îmbinat comunismul ştiinţific, creat 
de ei, cu lupta de eliberare a proletariatului, făcînd astfel 
din teorie o armă puternică pentru transformarea revolu
ţionară a societăţii. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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Friedrich Engels 

[Scrisoare către A. Bebel � 
Londra, 1 8-28 martie 1875 

Dragă Bebel, 
Am primit scrisoarea d-tale din 23 februarie şi mă bucur 

că o duci atit de bine cu sănătatea. 
Mă întrebi ce gîndim noi despre povestea cu unificarea ? 

Din păcate, ne-am aflat în aceeaşi situaţie ca şi d-ta. Nici 
Liebknecht, nici altcineva nu ne-a comunicat nimic ; de 
aceea nici noi nu ştim mai mult decît scrie în ziare, şi în 
ele nu s-a spus nimic pînă acum vreo opt zile, cînd a apărut 
proiectul de program. E drept că acest proiect ne-a cam 
mirat. 

Partidul nostru a întins de atîtea ori lassalleenilor mina 
în vederea împăcării sau, cel puţin, a unei colaborări, şi a 
fost de atîtea ori respins cu neobrăzare de alde Hasenclever, 
Hasselmann şi Tolcke, incit pînă şi un copil putea trage de 
aici concluzia că, dacă aceşti domni vin acum ei înşişi să 
propună împăcarea, trebuie să fie la mare ananghie. Avînd 
însă în vedere caracterul îndeobşte cunoscut al acestor 
oameni, este de datoria noastră să ne folosim de situaţia 
dificilă în care se află pentru a obţine toate garanţiile posi
bile ca aceşti .domni să nu-şi consolideze din nou în ochii 
muncitorilor, pe socoteala partidului nostru, poziţia lor 
zdruncinată. Trebuiau primiţi cu multă răceală şi neîncre
dere, unificarea trebuia condiţionată de măsura în care erau 
gata să renunţe la lozincile lor sectare şi la „ajutorul sta
tului u şi să adopte în esenţă Programul de la Eisenach din 
1 869 2 sau o ediţie îmbunătăţită a acestuia, adaptată momen
tului de faţă. In ceea ce priveşte teoria, adică ceea ce este 
hotărîtor pentru program, partidul nostru n-ar avea bsolut 
nimic de învăţat de la lassalleeni ; în schimb, aceştia ar avea, 
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fireşte, ce învăţa de la partidul nostru. Prima condiţie a uni
ficării trebuia să fie ca ei să înceteze de a mai fi sectari. 
lassalleeni, cu alte cuvinte ca, înainte de toate, să renunţe 
complet la panaceul universal al ajutorului statului sau, cel 
puţin, să-l considere o măsură de trecere, subordonată, alături 
de multe al tele posibile. Proiectul de program dovedeşte că 
oamenii noştri, care din punct de vedere teoretic sînt de o 
sută de ori superiori liderilor lassalleeni, s-au dovedit a le 
fi tot de atîtea ori inferiori în ceea ce priveşte abilitatea 
politică ; „cinstiţii" *  au fost încă o dată groaznic traşi pe 
sfoară de cei necinstiţi. 

In primul rînd, e adoptată teza lassalleană grandiloc
ventă, dar greşită din punct de vedere istoric, că, faţă de 
clasa muncitoare, toate celelalte clase nu reprezintă decît 
o masă reacţionară. Această teză este justă numai în unele 
cazuri excepţionale, de pildă într-o revoluţie proletară, cum 
a fost Comuna, sau într-o ţară în care nu numai burghezia 
a format statul şi societatea după chipul şi asemănarea ei, 
dar în care şi mica burghezie democrată a dus, la rîndul ei, 
această transformare pînă la ultimele ei consecinţe. Dacă, de 
exemplu, în Germania, mica burghezie democrată ar fi făcut 
parte din această masă reacţionară, cum ar fi putut partidul 
muncitoresc social-democrat să meargă ani de zile mină în 
mină cu ea, cu partidul popular 3 ?  Cum ar fi putut „Volks
staat" 4 să-şi soarbă aproape întregul conţinut politic din 
ziarul democrat mic-burghez „Frankfurter Zeitung" 5 ?  Şi cum 
ar fi fost posibil să se includă în acest program nu mai puţin 
de şapte revendicări care corespund direct şi textual progra
mului partidului popular şi al democraţiei mic-burgheze ? Mă 
refer la cele şapte revendicări politice : 1 pînă la 5 şi 1 pînă 
la 2, din care nu este una care să nu fie burghezo-de
mocratică 8• 

In al doilea rînd, principiul internaţionalismului miş
cării muncitoreşti este, practic, cu totul respins în ceea ce 
priveşte prezentul, şi este respins le acei oameni care timp 
de cinci ani şi în împrejurările cele mai grele au aplicat acest 
principiu în modul cel mai strălucit. Faptul că muncitorii 
germani s-au situat în fruntea mişcării europene se datoreşte 
mi ales atitudinii lor cu adevărat internaţionaliste din timpul 
războiului ; nici un alt proletariat nu s-ar fi putut comporta 
atît de bine. Şi acum, tocmai lor li se propune să renege 

* - „Cinstiţi• erau denmiţi cei de la Eisenach. - Nota red. 
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acest princ1pm, să-l renege în momentul cind pretutindeni 
în străinătate muncitorii încep să-l sublinieze In aceeaşi mă
sură în care guvernele se străduiesc să înăbuşe orice încer
care de a-l pune în aplicare în cadrul vreunei organizaţii r Şi ce mai rămîne în cele din urmă din internaţionalismul miş
cării muncitoreşti ? Numai o slabă perspectivă - şi nu a 
unei colaborări pe viitor a muncitorilor europeni în vederea 
eliberării lor, nu, - ci a unei viitoare „înfrăţiri internaţio
nale a popoarelor" ,  a „Statelor Unite ale Europei" preconi
zate de domnii burghezi din Liga păcii 1 ! 

Fireşte, nici nu era nevoie să se vorbească despre In
ternaţională ca atare. Dar ar fi trebuit, cel puţin, să nu se 
fi făcut un pas [napoi faţă de programul din 1 869 şi să se 
spună, de pildă, aşa : deşi partidul muncitoresc german acţio
nează în primul rînd înăuntrul frontierelor de stat care-i sînt 
date (el nu are dreptul să vorbească in numele proletaria
tului european şi, mai ales, să susţină ceva fals) , el este tot
odată conştient de solidaritatea sa cu muncitorii din toate 
ţările şi va fi întotdeauna gata să-şi îndeplinească, ca şi pînă 
acum, îndatoririle care decurg din această solidaritate. Ase
menea îndatoriri există chiar şi fără să te proclami sau să te 
consideri ca f ăcînd parte din „Internaţională", de pildă spri
j inirea greviştilor şi neîngăduirea spargerii grevelor, grija ca 
organele de partid să-i ţină pe muncitorii germani la curent 
cu mişcarea din străinătate, agitaţia împotriva războaielor 
dinastice, în pregătire sau iminente, iar în timpul lor, o tac
tică asemănătoare aceleia folosite in mod exemplar în 1 870 şi 
1 87 1  etc. 

în al treilea rînd, ai noştri au lăsat să li se impună „legea 
de aramă a salariului" a lui Lassalle, fotemeiată pe o concep
ţie economică cu totul perimată, anume aceea că muncitorul 
primeşte în medie numai minimul de salariu, şi aceasta din 
cauză că, potrivit teoriei populaţiei a lui Malthus, există 
întotdeauna un surplus de muncitori (aceasta era argumen
tarea lui Lassalle) . Or, Marx a dovedit în mod fundamentat 
în „Capi talul" că legile care reglementează salariul sînt 
foarte complicate, că,, în funcţie de împrejurări, precumpă
neşte cînd una, cînd alta, că, prin urmare, ele nu sînt nici
decum de aramă, ci, dimpotrivă, foarte · elastice şi că, în 
general, această problemă nu poate fi rezolvată în citeva 
cuvinte, cum şi-a închipuit Lassalle. In capitolul despre 
„procesul de acumulare a capitalului H 8• Marx a demonstrat 
în mod amănunţit netemeinicia fundamentării malthusianiste 

3 - Marx-Engels, Opere, vol. 19 
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a legii copiate de Lassalle de la Malthus şi Ricardo (denatu
r.îndu-1 pe acesta din urmă) , citată, de  pildă, în „Cartea de 
citire pentru muncitori u, la pagina 5, din altă broşură a lui 
Lassalle 9• Prin adoptarea „legii de aramă" a lui Lassalle 
se recunoaşte deci o teză greşită şi o fundamentare gre
şită a ei. 

In al patrulea rînd, programul formulează drept singura 
revendicare socială ajutorul statului sub forma sa cea mai 
nudă, aşa cum a furat-o Lassalle de la Buchez. Şi asta după 
ce Bracke a demonstrat foarte bine toată deşertăciunea aces
tei revendicări 10, după ce aproape toţi, dacă nu chiar toţi 
oratorii partidului nostru, au fost nevoiţi, în lupta cu lassal
leenii, să se ridice împotriva acestui „ajutor al statului" I 
Partidul nostru nici că se putea umili mai mult. Internaţiona
lismul, redus pină la nivelul lui Amand Goegg, socialismul, 
coborît pînă la republicanismul burghez al lui Buchez, care a 
formulat această revendicare în opoziţie cu socialiştii, pentru 
a începe lupta împotriva lor I 

In cel mai bun caz, însă, „ajutorul statului" în sensul 
lassallean nu este decît una din multele măsuri în vederea 
atingerii ţelului, ceea ce aici, în proiectul de program, este 
exprimat prin cuvintele neputincioase : „pentru a păşi pe 
drumul soluţionării problemei sociale u ,  ca şi cum pentru 
noi ar mai exista o problemă socială nesoluţionată din punct 
de vedere teoretic ! Prin urmare, daci se spune : „partidul 
muncitoresc german tinde spre desfiinţarea muncii salariate 
şi, implicit, spre desfiinţarea deosebirilor de clasă prin înfăp
tuirea producţiei colective în industrie şi în agricultură şi pe 
scară naţională ; el susţine orice măsură care poate duce la 
atingerea acestui ţel" - nici un lassallean nu poate avea 
ceva de obiectat. 

In al cincilea rînd, nu se pomeneşte nimic despre orga
nizarea, cu ajutorul sindicatelor, a clasei muncitoare ca c'lasă. 
Acesta este un punct esenţial, căci sindicatele sînt adevărata 
organizaţie de clasă a proletariatului, în care el îşi duce 
lupta de zi cu zi împotriva capitalului, care constituie pentru 
el o şcoală şi pe care astăzi nici cea mai sălbatică reacţiune 
(ca cea de acum de la Paris) nu o mai poate suprima. Faţă 
de importanţa pe care această organizaţie a ajuns s-o aibă şi 
în Germania, după părerea noastră ar fi absolut necesar să 
o amintim .în program şi, pe cit posibil, să-i rezervăm un loc 
în organizarea partidului. 
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Iată ce au făcut oamenii noştri pentru a fi pe placul 
lassalleenilor. Şi ce au lăsat ceilalţi să treacă de la ei 1 
Faptul că în program să figureze o grămadă de revendicări 
pur democratice, destul de confuze, din care unele sînt nu
mai chestiuni de modă, ca, de pildă, „legiferarea de către 
poporu care există în Elveţia şi aduce mai multă pagubă 
decît folos, dacă în genere aduce ceva. „Administrarea prin 
intermediul poporului" ,  asta ar mai avea un sens. De ase
menea lipseşte prima condiţie a oricărei libertăţi : respon
sabilitatea tuturor funcţionarilor pentru toate actele lor 
oficiale, privind oricare cetăţean, faţă de tribunalele ordinare 
şi potrivit dreptului comun. Despre faptul că asemenea reven
dicări ca libertatea ştiinţei, libertatea conştiinţei figurează în 
oricare program burghez liberal şi par aici cam ciudate nici 
nu mai vreau să vorbesc. 

Statul popular liber s -a transformat în stat liber. 1n ac
cepţia gramaticală a acestor cuvinte, stat liber înseamnă un 
stat care este liber faţă de cetăţenii săi, prin urmare un stat 
cu o formă de guvernămînt despotică. Ar trebui să fie lăsată 
la o parte toată flecăreala despre stat, mai ales de la Comună 
încoace, care nu a mai fost un stat în adevăratul înţeles al 
cuvîntului. Destul ne-au scos ochii anarhiştii cu „statul 
popular",  deşi încă în lucrarea lui Marx împotriva lui Prou
dhon şi apoi în „Manifestul Comunistu 111 se spune de-a drep
tul că, o dată cu instaurarea orînduirii sociale socialiste, statul 
se dizolvă de la sine ( sich auflost) şi dispare. Intrucît statul 
nu este decît o instituţie trecătoare, folosită în luptă, în 
revoluţie, pentru a-i reprima prin violenţă pe adversari, este 
o curată absurditate să se vorbească despre statul popular 
liber : atîta timp cît proletariatul mai are nevoie de stat, el 
are nevoie de acesta nu în interesul libertăţii, ci în vederea 
reprimării adversarilor săi, şi de îndată ce va putea fi vorba 
de libertate, statul ca atare va înceta să mai existe. Noi am 
propune deci ca in loc de „stat" să se pună peste tot 
„Gemeinwesen" *, minunat cuvînt german vechi, care cores
punde cuvîntului francez „commune" * * ·  

„Inlăturarea oricărei inegalităţi sociale ş i  politice" este 
de asemenea o frază foarte îndoielnică în loc de „desfiinţarea 
tuturor deosebirilor de clasă" . Intre diferite ţări, provincii şi 
chiar localităţi va exista întotdeauna o oarecare inegalitate 
a condiţiilor de viaţă, care va putea fi redusă la minimum, 

3* 

* - comunitate, obşte. - Nota trad. 
** - comună. - Nota trad. 
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dar niciodată nu va putea fi înlăturată în întregime. Locui
torii Alpilor vor avea întotdeauna alte condiţii de viaţă decît 
cei de la şes. Concepţia despre societatea socialistă ca despre 
o împărăţie a egalităţii este o concepţie franceză unilaterală, 
care se sprijină pe vechea lozincă „libertate, egalitate, fra
ternitate" ,  o concepţie justificată ca treaptă de dezvoltare la 
timpul şi locul ei, dar care, ca toate unilateralităţile fostelor 
şcoli socialiste, trebuie să fie înlăturată acum, deoarece nu 
face altceva decît să semene confuzie şi deoarece în prezent 
au fost găsite moduri mai precise de a expune această pro
blemă. 

închei, deşi aproape fiecare cuvînt din acest program, 
redactat fără nerv şi fără vlagă, poate fi criticat. El este de 
aşa natură, incit, dacă va fi adoptat, Marx şi cu mine nu 
vom consimţi niciodată să aderăm la noul partid creat pe 
această bază şi va trebui să chibzuim foarte serios la atitu
dinea pe care va urma să o adoptăm - chiar şi în public -
faţă de el. Gîndeşte-te că în străinătate noi sîntem făcuţi 
răspunzători de toate manifestările şi acţiunile Partidului 
muncitoresc social-democrat german. Aşa, de pildă, Bakunin, 
în lucrarea sa „Statul şi anarhia" ,  ne face pe noi răspun
zători de fiecare cuvînt nechibzuit pe care l-a rostit sau l-a 
scris Liebknecht d e  l a  fondarea săptămînalului „Demo
kratisches Wochenblatt" 12• Lumea îşi închipuie că noi co
mandăm de aici întregii mişcări, în timp ce d-ta ştii tot 
atît de bine ca şi mine că nu ne-am amestecat aproape nici
odată cîtuşi de puţin în treburile interne ale partidului, şi 
chiar dacă am făcut-o, atunci doar pentru a corecta, pe cit 
posibil, greşeli care, după părerea noastră, au fost comise, 
şi încă numai pe acelea de natură teoretică. Vei înţelege 
însă şi d - ta că acest program constituie o cotitură care ne-ar 
putea sili prea bine să ne declinăm orice răspundere pentru 
partidul care l-ar recunoaşte. 

In general, programul oficial al unui partid are mai pu
ţină importanţă decît ceea ce face partidul în realitate. Dar 
un program nou reprezintă totuşi întotdeauna un drapel ar
borat în mod public, iar lumea judecă partidul după el. De 
aceea programul n-ar trebui în nici un caz să insemne un 
pas înapoi, cum este acest proiect în comparaţie cu progra
mul de la Eisenach. Ar trebui să se aibă în vedere şi ceea 
ce vor spune muncitorii din alte ţări despre acest program, 
impresia pe care o va produce această capitulare a întregu
lui proletariat socialist german în faţa lassalleanismului. 
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Totodată sînt convins că o unificare pe această bază nu 
va dura nici măcar un an. Vor consimţi oare minţile cele 
mai luminate ale partidului nostru să repete tezele lassal
leene învăţate pe de rost despre legea-·de aramă a salariu
lui şi despre ajutorul statului ? Aş vrea să te văd, de pildă, 
pe d-ta în acest rol ! Şi chiar dacă s-ar preta la aşa ceva, 
ascultătorii lor i-ar fluiera. Şi totuşi sînt încredinţat că las
salleenii insistă tocmai asupra acestor puncte ale progra
mului, tot aşa cum insista cămătarul Shylock asupra funtu
lui lui de carne * .  Sciziunea se va produce ; dar prin aceasta 
vom face ca alde Hasselmann, Hasenclever, Tolcke & Comp. 
să devină din nou „cinstiţi " ; din sciziune noi vom ieşi mai 
slabi, iar lassalleenii mai puternici ; partidul nostru îşi va 
pierde virginitatea politică şi niciodată nu se va mai putea 
ridica în mod energic împotriva frazeologiei lassalleene, pe 
care el însuşi a înscris-o pentru cîtăva vreme pe drapelul 
său ; şi dacă lassalleenii vor declara din nou că ei sînt ade
văratul şi unicul partid muncitoresc, iar adepţii noştri sînt 
burghezi, atunci ei vor putea arăta drept dovadă programul 
nostru. Toate măsurile socialiste pe care le conţine sînt 
ale lor, iar partidul nostru nu a introdus decît revendicări 
ale democraţiei mic-burgheze, pe care tot  el o caracterizează 
în acelaşi program drept o parte a ,masei reacţionare " .  

Lăsasem neexpediată această scrisoare, deoarece vei f i  
pus în libertate abia la 1 aprilie, în cinstea aniversării lui 
Bismarck, şi nu voiam ca, încercînd să o trimit prin contra
bandă, s-o expun riscului de a fi interceptată. Dar tocmai 
acum am primit o scrisoare de la Bracke, care are şi el în
doieli serioase în ceea ce priveşte programul şi vrea să afle 
părerea noastră. De aceea, ca totul să meargă mai repede, 
i-o trimit lui, ca să o poată citi şi să nu fiu nevoit să mai scriu 
incă o dată toată povestea. De altfel l -am pus şi pe Ramm 
la curent cu părerea noastră ; lui Liebknecht i -am scris nu
mai pe scurt. Nu-i iert că nu ne -a pomenit nici un cuvînt 
despre toată povestea (pe cînd Ramm şi ceilalţi credeau că 
ne-a dat informaţii exacte ) pînă cînd nu a fost, ca să zic 
aşa, prea tîrziu. Ce-i drept, el a procedat întotdeauna aşa -
de aici şi bogata şi neplăcuta corespondenţă pe care noi, 
adică Marx şi cu mine, am purtat-o cu dînsul -, dar de data 

• Shakespeare. ,,Neguţătorul din Venetia•, actul I, scena 3. Editura 
de stat pentru literatură şi artă, 1955, pag. 1 54. - Nota trad. 
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aceasta chestiunea este prea gravă şi refuzăm categoric să 
mergem alături de el pe această cale. 

Caută să aranjezi în aşa fel lucrurile ca să vii încoace 
la vară ; vei locui, bineînţeles, la mine, şi, dacă vremea va 
fi frumoasă, vom pleca pentru cîteva zile la mare ; are să-ţi 
prindă bine după atîta puşcărie. 

Cu salutări prieteneşti, 
al d-tale, 

F. E. 
Marx s-a mutat de curînd. Adresa lui este : 4 1 ,  Maitland 

Park Crescent, W, London. 

Scris Intre 18 şi 28 martie 1875 
Publicat pentru prima oară 
In cartea : A. Bebel, 
„As mdnm Leben•, voi. II, 
Stuttgart, 191 1 

Se tipărşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 
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[Scrisoare către W. Bracke] 

Londra, 5 mai 1875 

Dragă Bracke, 
Te rog fii bun şi, după ce vei fi citit notele critice de 

mai j os la programul de unificare, să le predai lui Geib, Auer, 
Bebel şi Liebknecht, pentru a lua şi ei cunoştinţă de ele. Eu 
am de lucru pînă peste cap şi sînt nevoit să d�păşesc cu 
mult timpul de muncă îngăduit de medici. Nu a fost deci 
nicidecum o „delectareu pentru mine să mîzgălesc atîta hîr
tie. Totuşi acest lucru a fost necesar pe�tru ca prietenii de 
partid, cărora le este destinată această comunicare, să nu 
dea o interpretare greşită acelor paşi pe care va trebui să-i 
fac mai tîrziu. 

Mă refer la scurta leclaratie pe care, după congresul de 
unificare, o vom publica Engels şi cu mine şi în care vom 
arăta că sîntem cu totul străini de menţionatul program de 
principii şi că nu avem nimic comun cu el. 

Acest lucru se impune, deoarece în străinătate este răs
pîndită părerea, întreţinută cu grij ă de duşmanii partidului 
- părere de altfel u totul eronată -, că de aici noi con
ducem în secret mişcarea aşa-zisului partid eisenachian. lncă 
într-o lucrare a sa  în limba rusă, recent apărută, Bakunin 
mă face, de pildă, răspunzător nu numai de foale programele 
etc. ale acestui partid, ar şi de orice p as pe care l -a  făcut 
Liebknecht din ziua colaborării sale cu partidul popular. 

ln afară de aceasta, este de datoria mea să nu recunosc 
nici măcar printr-o tăcere diplomatică un program care, po- , 
trivit convingerii mele, este întru totul condamnabil şi demo
ralizează partidul. 

Fiecare pas de adevărată mişcare este mai important decît o duzină de programe .. Aşadar, dacă nu s-a  putut merge 
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mai departe de Programul de la Eisenach - şi împrejurările 
n-au permis acest lucru -, atunci trebuia pur şi simplu să 
se ajungă la o înţelegere în vederea unor acţiuni împotriva 
duşmanului comun. Elaborîndu-se însă programe de prineipii 
(ln loc să se amîne această treabă pînă în mmentul cînd va 
fi fost pregătită printr-o activitate comună mai îndelungată) ,  
se înalţă în văzul întregii lumi j aloane după care va fi apre 
ciat nivelul mişcării partidului. Conducătorii lassalleenilor au 
venit la noi pentru că împrejurările i-au silit să vină. Dacă 
li s-ar fi declarat din capul locului că nu ne pretăm la un tîrg 
de principii, ei r fi trebuit să se mulţumească cu un program 
de acţiune ,sau cu un plan de organizare in vederea acţiunii 
comune. Oînd colo, li se îngăduie să se prezinte înarmaţi cu 
mandate şi li se recunosc aceste mandate ca fiind obliga
torii, deci o capitulare fără condiţii în faţa acelora care au 
ei înşişi nevoie de ajutor. Şi culmea, ei mai ţin şi un congres, 
înaintea congresului de compromis, în timp ce _ropriul partid 
îşi ţine congresul post festum. E evident că a existat intenţia 
de a se zădărnici orice critică şi de a nu da propriului partid 
răgazul să se dezmeticească. Se ştie că pe muncitori ii satis
face simplul fapt al unificării, dar se [nşală cine crede că 
acest succes de moment nu e plătit prea scump. 

De altfel programul nu face doi bani, chiar abstracţie 
făcînd de canonizarea credo-ulul lui Lassalle. 

Cit de curînd îţi voi trimite ultimele fascicule ale edi
ţiei franceze a „Capitalului " .  Tipărirea a fost întreruptă 
vreme mai îndelungată din cauza interdicţiei guvernului 
francez. Săptămîna aceasta sau la începutul celei viitoare 
cartea va fi gata. Ai primit primele 6 fascicule ? Comuni
că-mi, te rog, şi adresa lui Bernhard Becker, căruia de ase 
menea trebuie să-i trimit ultimele fascicule 14• 

Editura „Volksstaat" îşi are năravurile ei. Aşa, de 
pildă, nu mi s-a trimis µînă în momentul de faţă nici un 
singur exemplar din „Procesul comuniştilor de la Colonia "  15• 

Cu salutări cordiale, al d-tale, 
Karl Marx 



Pagină din scrisoarea lui Marx către Bracke 

cu „Notele marginale la programul Partidului munciloresc german" 



Note marginale la programul 
partidului muncitoresc german 

I 

15 

1. „Munca este izvorul oricărei avuţii şi al oricărei culturi, şi întrucît 
munca utilă este cu putinţă numai ln societate şi prin societate, venitul 
provenit din muncă aparţine integral, pe bază de drepturi egale, taturor 
membrilor societăţii". 

Prima parte a paragrafului : „Munca este izvorul oricărei 
avuţii şi al oricărei culturi" .  

Munca nu este izvorul oricărei avuţii. Natura este izvo
rul valorilor de întrebuinţare ( căci din ele se compune în 
fond avuţia materială I) în aceeaşi măsură ca şi munca, care 
ea însăşi nu este decît manifestarea unei forţe naturale, a 
forţei de muncă omeneşti. Fraza de mai sus se întilneşte în 
orice abecedar şi este j ustă în măsura in care se presupune 
că munca este efectuată cu ajutorul obiectelor şi uneltelor 
corespunzătoare. Intr-un program socialist însă nu trebuie 
admise asemenea fraze burgheze, care trec sub tăcere con
diţiile fără de care nu ar avea nici un sens. Şi, în măsura în 
care omul are din capul locului o atitudine de proprietar faţă 
de natură, acest prim izvor al tuturor mijloacelor şi obiecte
lor de muncă, tratînd-o ca pe ceva care-i aparţine, în 
aceeaşi măsură munca lui devine un izvor de valori de între 
buinţare, deci şi de avuţie. Burghezii au motive foarte te
meinice să atribuie muncii o putere creatoare supranaturală ; 
căci tocmai din determinarea naturală a muncii rezultă că 
omul care nu posedă altă proprietate decît forţa sa de muncă 
trebuie să fie în orice stare socială şi culturală sclavul 
celorlalţi oameni care au pus stăpînire pe condiţiile materiale 
de muncă. l poate munci numai cu permisiunea lor, deci 
poate trăi numai cu permisiunea lor. 

Dar să lăsăm acum această frază aşa cum e - bună, 
proastă -, mai mult proastă decît bună. La ce concluzie ne 
putem aştepta ? Evident, la următoarea : 



16 Karl Marx 

„Intrucit munca este izvorul oricărei avuţii, nici un mem
bru al societăţii nu-şi va putea însuşi avuţii decît însuşin
du-şi produsul muncii. Prin urmare, dacă cineva nu munceşte, 
înseamnă că el trăieşte din munca altuia şi-şi însuşeşte şi 
cultura pe seama muncii altuia" . 

Cînd colo, cu ajutorul formulei ,,şi întrucît", este adăugată 
o altă propoziţie, spre a se trage o C-oncluzie din ea, şi nu 
din prima. 

A doua parte a paragrafului : „Munca utilă este cu pu
tinţă numai în societate şi  prin societate" .  

Potrivit primei propoziţii, munca este izvorul oricărei 
avuţii şi al oricărei culturi, deci nici o societate nu este cu 
putinţă fără muncă. Acum aflăm, dimpotrivă, că nici o muncă 
„utilă" nu este posibilă fără societate. 

Tot atît de bine s-ar fi putut spune că numai în societate 
munca inutilă sau chiar dăunătoare pentru colectivitate poate 
deveni o ramură de industrie, că numai în societate se poate 
trăi din trîndăvie etc. etc. - pe scurt Rousseau putea fi copiat 
în întregime. 

Şi care este munca „utilă" ? De bună seamă numai aceea 
care dă rezultatul util urmărit. Un sălbatic (şi omul, după 
ce a încetat să fie maimuţă, a devenit un sălbatic) care ucide 
un animal cu piatra, culege fructe etc. fa:e muncă „utilă " .  

A treia parte : Concluzia : „Şi iîntrucît munca utilă este 
cu putinţă numai în societate şi prin societate, venitul pro
venit din muncă aparţine integral, pe bază de drepturi egale, 
tuturor membrilor societiţii" . 

Frumoasă concluzie I Dacă munca utilă este cu putinţă 
numai în societate şi prin societate, venitul provenit_.din 
muncă aparţine societ�ţii, iar fiecărui muncitor îi revine nu
mai atît cit nu e necesar pentru intreţîherea „condiţiei" de 
muncă - societatea. 

Intr-adevăr, această teză a fost susţinută în toate timpu
rile de apărătorii orînduirii sociale respective. M.i Întîi vin 
pretenţiile cîrmuirii cu tot ce ţine de ea, căci ea este doar 
organul social ide menţinere a ordinii sociale ; urmează apoi 
pretenţiile diferitelor feluri de proprietate privată, deoarece 
diferitele feluri de proprietate privată constituie bazele so
cietăţii etc. Precum se vede, asemenea fraze goale pot fi 
întoarse şi răsucite în fel şi chip. 

O legătură cit de cit raţională între partea întîi şi a doua a paragrafului poate exista doar in următoarea redactare : 
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„Munca devine izvor de avuţie şi de cultură numai ca 
muncă socială" , sau, ceea ce este acelaşi lucru, „în societate 
şi prin societate " .  

Această teză este incontestabil justă, căci, dacă munca 
individuală (presupunînd existenţa condiţiilor ei materiale) 
poate produce valori de întrebuinţare, ea nu poate crea nici 
avuţii şi nici cultură. 

Dar tot atît de indiscutabilă este şi cealaltă teză : 
„Pe măsură ce munca se dezvoltă ca muncă socială, ea 

devenind astfel izvor de avuţie şi cultură, se dezvoltă şi sără
cia şi degradarea muncitorilor, avuţia şi cultura celor ce nu 
muncesc" .  

Aceasta este legea întregii istorii de  pînă acum. Prin 
urmare, în locul unor fraze generale despre „muncă" şi „so
cietate" , trebuia arătat aici în mod limpede cum au fost, în 
sfîrşit, create în actuala societate capitalistă condiţiile mate
riale şi celelalte condiţii care îi fac pe muncitori capabili să 
nimicească acest blestem social şi îi silesc s-o facă. 

De fapt însă, tot acest paragraf, nereuşit lin punctul de 
vedere al formei şi greşit din punctul de vedere al conţinu
tului, nu a fost introdus aici decît pentru a înscrie ca primă 
lozincă pe steagul partidului formula lui Lassalle despre „ve
nitul integral provenit din muncă" .  Voi mai reveni asupra 
„venitului provenit din muncă" ,  asupra „dreptului egal " etc., 
deoarece acelaşi lucru se repetă şi mai departe într-o formă 
puţin schimbată. 

2. „tn societatea actuală, mijloacele de muncă sint monopolul clasei 
capitaliştilor. Dependenta clasei mucitoare, deteminată de acest fapt, 
este cauza mizriei şi a aerviii sub toate formele". 

Paragraful acesta, împrumutat din Statutul Internaţiona
lei, este greşit în această redactare „corectată" .  

!n societatea actuală mijloacele de muncă sînt monopo
lul proprietarilor funciari (monopolul proprietăţii funciare 
este chiar baza monopolului capitalului) şi al capitaliştilor. în 
pasajul respectiv, Statutul Internaţionalei nu numeşte nici 
pe prima, nici pe cea de-a doua- clasă a monopoliştilor. El 
vorbeşte de „monopolul asupra mijloacelor de muncă, adică 
asupra izvoarelor de existenţă" .  Adăugirea : „izvoarelor de 
existenţă" arată cu prisosinţă că în mijloacele de muncă este 
cuprins şi pămîntul. 

Corectarea a fost făcută pentm. că Lassalle, din motive 
cunoscute acum de toată lumea, ataca numai clasa capitaliş-
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tilor, nu şi pe proprietarii funciari. In Anglia, in majoritatea 
cazurilor, capitalistul nici nu este măcar proprietarul terenu
lui pe care se află fabrica sa. 

3. „Eliberarea muncii reclamă ridicarea mijloacelor de muncă la 
rangul de bun comun al societătii şi reglementarea colectivă a muncii 
sociale totale cu o repartitie justă a venitului provenit din muncău. 

„Ridicarea mijloacelor de muncă la rangul de bun co
mun "  vrea să însemne, probabil, „transformarea lor în  bun 
comun" . Dar aceasta numai în treacăt. 

Ce este „venitul provenit din muncă" ? Produsul muncii 
sau valoarea acestuia ? Şi în al doilea caz este vorba de în
treaga valoare a produsului sau numai de acea parte din 
valoare pe care munca a adăugat-o valorii mijloacelor de pro
ducţie consumate ? 

„Venitul provenit din muncă" este o noţiune confuză pe 
care Lassalle o foloseşte în locul unor noţiuni economice 
precise. 

Ce este repartiţia „justă" ? 
Oare nu pretind burghezii că repartiţia actuală este 

„echitabilă" ? Şi nu e ea oare de fapt singura repartiţie 
„echitabilă" pe baza actualului mod de producţie ? Oare rela
ţiile economice sînt reglementate Ide noţiuni de drept, şi nu 
dimpotrivă, nu relaţiile juridice decurg din cele economice ? 
Nu au oare şi diferiţi sectanţi socialişti ideile cele mai variate 
despre repartiţia „justă" ? 

Ca să ştim ce anume se înţelege în acest caz prin expre
sia „repartiţie echitabilă" ,  trebuie să comparăm primul para
graf cu paragraful din urmă. Acesta presupune o societate in 
care „mijloacele de muncă sînt un bun comun şi munca 
socială totală este reglementată în mod colectiv" ,  iar din pri 
mul paragraf reiese că „venitul provenit din muncă aparţine 
integral, pe bază de drepturi egale, tuturor membrilor so
cietăţii° .  

„Tuturor membrilor societăţii" ?  Chiar ş i  celor care nu 
muncesc ? Cum rămîne atunci cu „venitul integral provenit 
din muncă" ? Numai membrilor societăţii care muncesc ? Cum 
rămîne atunci cu „drepturile egale" ale tuturor membrilor 
societăţii ? 

Dar „toţi membrii societăţii" şi „drepturile egale0 nu sînt, 
evident, decît vorbe goale. Esenţa constă în faptul că în 
această societate comunistă fiecare muncitor trebuie să pri-
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mească, potrivit formulei lui Lassalle, „venitul integral pro
venit din muncă u. 

Dacă luăm expresia „venit provenit din muncă" mai întîi 
în sensul de produs al muncii, atunci venitul colectiv prove
nit din muncă este produsul social total. 

Din el trebuie scăzut : 
ln primul rînd, ceea ce este necesar pentru înlocuirea 

mijloacelor de producţie consumate. 
ln al doilea rînd, o parte suplimentară pentru extinderea 

producţiei. 
ln al treilea rînd, un fond de rezervă sau de asigurare 

împotriva accidentelor, a calamităţilor naturale etc. 
Aceste reţineri din „venitul integral provenit din muncă" 

sînt o necesitate economică, iar cuantumul lor trebuie stabilit 
pe baza mij loacelor şi forţelor existente, în parte pe baza 
teoriei probabilităţilor, dar în nici un caz ele nu pot fi calcu
late pe considerente de echitate. 

Rămîne cealaltă parte a produsului total, destinată să 
servească drept mij loace de consum. 

Inainte de a se ajunge la o repartiţie individuală a acestei 
părţi, se mai scad : 

ln primul rînd, cheltuielile generale de administraţie, care 
nu tin direct de producţie. 

Această parte va fi din capul locului considerabil redusă 
în comparaţie cu cit reprezintă în societatea actuală şi va 
scădea tot mai mult pe măsură ce se va dezvolta noua 
societate. 

ln al doilea rînd, ceea ce este destinat satisfacerii comune 
a unor trebuinţe, ca, de pildă, şcoli, instituţii sanitare etc. 

Această parte va spori din capul locului în mod conside
rabil în comparaţie cu it reprezintă în societatea actuală şi 
va creşte tot mai mult pe măsură ce se va dezvolta noua 
societate . 

ln al treilea rînd, fondurile pentru cei inapţi de muncă etc., 
într-un cuînt pentru tot ceea ce ţine astăzi de aşa-zisa asis
tenţă publică. 

Abia acum ajungem la „repartiţia ., pe care programul , 
sub influenţa lui Lassalle, o are în vedere în mod atît de 
limitat şi exclusiv, adică la acea parte a mijloacelor de con
sum care se împarte între producătorii individuali ai colec
tivităţii. 

„Venitul integral provenit din muncă" s-a şi prefăcut, 
pe nesimţite, într-un „venit ciuntit" ,  deşi, direct sau indirect, 
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producătorul beneficiază, în calitate de membru al societăţii, 
de ceea ce i se reţine ca persoană particulară. 

Aşa cum a dispărut fraza despre „venitul integral prove
nit din muncă" ,  dispare acum şi fraza despre „venitul pro
venit din muncă" în general. 

Intr-o societate întemeiată pe principiile colectivismului 
şi pe proprietatea obştească asupra mijloacelor de producţie, 
producătorii nu fac schimb de produse ; de asemenea, munca 
cheltuită pentru crearea produselor nu mai apare ca valoare 
a acestor produse, ca o calitate materială a lor, deoarece 
acum, spre deosebire de societatea capitalistă, munca indivi
duală apare nemijlocit, şi nu pe cale indirectă, ca o parte 
componentă a muncii sociale totale. Expresia „venit provenit 
din muncă " ,  inacceptabilă şi astăzi lin cauza echivocului ei, 
îşi pierde astfel orice sens. 

Avem de-a face aici nu cu o societate comunistă care 
s-a dezvoltat pe propria-i bază, ci, dimpotrivă, cu una care 
abia se naşte din societatea capitalistă şi care, de aceea, mai 
poartă din toate punctele de vedere - economic, moral, spi
ritual - pecetea vechii societăţi din sinul căreia s-a născut7 
Prin urmare, f iecare producător primeşte de la societate -
după ce s-au făcut toate reţinerile - exact atît cit îi dă el. 
Ceea ce a dat el societăţii este cota sa parte de muncă 
individuală. De pildă, ziua socială de muncă reprezintă suma 
orelor de muncă individuale ; timpul de muncă individual al 
fiecărui producător este acea parte din ziua socială de muncă 
pe care a efectuat-o el, cota sa parte din ziua socială de 
muncă. El primeşte din partea societăţii o chitanţă că a efec
tuat atîta şi atîta muncă (după ce s-a scăzut partea din munca 
sa pentru fondurile comune) , iar pe baza acestei chitanţe el 
primeşte din stocul social o cantitate de mijloace de consum 
pentru care s-a cheltuit o cantitate egală de muncă. Aceeaşi 
cantitate de muncă pe care a dat-o societăţii sub o anumită 
fomă, el o primeşte înapoi sub altă formă. 

După cum se vede, aici domneşte acelaşi principiu care 
reglementează schimbul de mărfuri, întrucît acesta este un 
schimb de valori echivalente. Aici, conţinutul şi forma s-au 
schimbat, fiindcă, în împrejurările schimbate, nimeni nu poate 
da altceva decît munca sa, şi pe de altă parte, în proprietatea 
individuală nu pot trece decît mijloace de consum indivi
duale. In ceea ce priveşte însă repartiţia acestor mijloace de 
consum între diferiţii producători, aici domneşte acelaşi prin
cipiu ca şi la schimbul unor echivalente-marfă : o anumită 
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cantitate de muncă sub o formă este schimbată pe o cantitate 
egală de muncă sub altă formă. 

De aceea, dreptul egal continuă să fie aici, în principiu, 
dreptul burghez, deşi principiul şi practica nu se mai bat cap în cap, pe cînd în condiţiile schimbului de mărfuri există un 
schimb de echivalente doar în medie, nu în fiecare caz 
in parte. 

In pofida acestui progres, într-o privinţă acest drept egal 
tot mai este supus unei limitări burgheze. Dreptul producăto
rilor este proporţional cu munca efectuată de ei ; egalitatea 
constă in faptul că se măsoară cu o unitate de măsură egală 
- munca. 

Dar un individ poate fi superior altuia din punct de ve
dere fizic sau intelectual ; el va efectua, deci, în aceeaşi 
cantitate de timp mai multă cantitate de muncă sau va putea 
munci un timp mai îndelungat ; iar munca, pentru a putea 
servi ca unitate de măsură, trebuie determinată după canti
tate sau după intensitate, altminteri ea a: înceta să mai fie 
unitate de măsură. Acest drept egal este un drept inegal pen
tru o muncă inegală. El nu recunoaşte nici un fel de deose
biri de clasă, deoarece fiecare nu e decît muncitor ca şi toţi 
ceilalţi ; el recunoaşte însă în mod tacit, ca privilegii fireşti, 
dotarea individuală inegrlă şi, deci, capacitatea de muncă 
inegală. El este deci, prin conţinutul său, un drept al inega
lităţii, ca orice drept. Prin natura sa, dreptul nu poate exista 
decît prin aplicarea unei unităţi de măsură egale ; dar indi
vizii inegali (şi ei nu ar fi indivizi diferiţi dacă nu ar fi . 
inegali) pot fi msuraţi cu o unitate de măsură egală numai în măsura în care sînt priviţi din acelaşi unghi de vedere, 
consideraţi sub un singur aspect determinat, ca, de pildă, în 
cazul de faţă, cînd sînt priviţi numai ca muncitoti, nevăzîn
du-se în ei nimic altceva, făcîndu-se abstracţie de orice 
altceva. Mai departe : un muncitor este �nsurat, altul nu ; 
unul are mai mulţi copii, altul mai puţini etc. etc. La o muncă 
egală şi, prin urmare, la o participare egală la fondul social 
de consum, unul primeşte, de fapt, mai mult dectt altul, unul 
este mai bogat decît altul etc. Pentru a evita toate aceste 
neajunsuri, dreptul ar trebui să fie nu egaC ci inegaL 

Dr aceste �aiunsuri sînt_ inevitabile în prima fază a so
cietăţii comuniste, în forma în care s-a născut, duă .n
gate dureri ale facerii, din societatea capitalistă. Dreptul nu 
poate fi niciodată superior orînduirii economice şi dezvoltării 
culturale a societăţii determinate de această orînduire. 
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In faza superioară a societăţii comuniste, după ce va 
dispărea subordonarea [nrobitoare a indivizilor faţă de divi
ziunea muncii şi, o dată cu ea, opoziţia dintre munca intelec
tuală şi munca fizică ; cînd munca va înceta să mai fie numai 
un mij loc de existenţa şi va deveni ea însăşi prima necesitate 
vitală ; cînd, alături de dezvoltarea multilaterală a indivizilor, 
vor creşte şi forţele de producţie, iar toate izvoarele avuţiei 
colective vor ţîşni ca un torent - abia atunci limitele înguste 
ale dreptului burghez vor putea fi cu totul depăşite şi societa
tea va putea înscrie pe stindardele ei : de la fiecare după capa
cităţi, fiecăruia după nevoi ! 

M-am oprit mai amănunţit, pe de o parte, asupra „veni
tului integral provenit din muncă u şi, pe de altă parte, asupra 
„dreptului egal" şi asupra „repartiţiei echitabile" ,  pentru a 
arăta cit de mult păcătuiesc cei care încearcă, pe de o parte, 
să impună din nou partidului nostru, ca dogme, noţiuni care, 
la timpul lor, au avut un oarecare sens, dar astăzi au devenit 
nişte fraze goale, p_erimate şi, pe de altă parte, denaturează 
prin flecăreli ideologice despre dreptate şi despre alte lucruri, 
atît de curente la democraţii şi socialiştii francezi, concepţia 
realistă sădită în partid cu atîta trudă, dar care acum a prins 
rădăcini. 

In afară de toate cele expuse mai sus, era in general 
greşit să se vadă esenţialul in aşa-zisa rertiţie şi să se 
pună pe ea accentul principal. 

Orice repartiţie a mij loacelor de consum este doar o 
urmare a rn:ii!iei condiţiilor de produie _ înseşi. Iar re
partiţia acestora din urmă este o caracteristică a modului de 
producţie iînsuşi. Modul de producţie capitalist, de pildă, se 
Întemeiază pe faptul că condiţiile materiale ale productiei 
se află, sub formă de proprietate asupra capitalului şi de pro
prietate asupra pămîntului, în mina unor oameni care nu mun
cesc, in timp ce masa este numai deţinătoarea condiţiei 
personale a producţiei - forta de muncă. Elementele produc
ţiei odată astfel repartizate, rezultă de la sine repartiţia 
actuală a mij loacelor de consum. Atunci cînd condiţiile ma
teriale ale producţiei vor fi proprietate colectivă a muncito
rilor înşişi, rezultatul va fi o repartiţie a mij loacelor de 
consum diferită de cea actuală. Socialismul vulgar a preluat 
de la economiştii burghezi ( iar o parte a democraţiei a pre
luat de la socialismul vulgar) maniera de a privi şi de a trata 
repartiţia ca pe ceva independent de modul de producţie şi 
de a prezenta, prin urmare, astfel lucrurile, ca şi cum 
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socialismul ar gravita mai cu seamă în jurul problemelor 
repartiţiei. Dar cînd adevăratul raport a fost de mult lămurit, 
de ce ne-am mai întoarce înapoi ? 

4. „Eliberare1 mii trebuie să fie opera clasei muncitoare, fată 
de care toate celelalte clase constituie doar o tă mă eacţionară". 

Prima strofă este luată din cuvintele introductive ale 
Statutului Internaţionalei, care au fost însă „corectate" . Acolo 
se spune : „Eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera 
muncitorilor înşişi" ; aici însă, dimpotrivă, „clasa muncitoare" 
trebuie să elibereze - ce anume ? - „munca" .  înţeleagă 
cine poate. 

Apoi, ca o compensaţie, urmează o contra-strofă - un 
citat lassallean autentic : „faţă de care (de clasa muncitoare) 
toate celelalte clase constituie doar o masă reacţionară". 

In „Manifestul Comunist" se spune : „Dintre toate clasele 
care se contrapun în zilele noastre burgheziei, singur proleta
riatul este o clasă cu adevărat revolutionară. Celelalte clase 
decad şi pier o dată cu dezvrltarea marii industrii ; proleta
riatul, dimpotrivă, este propriul ei produs" 16• 

Burghezia - ca exponentă a marii industrii - este pri
vită aici ca o clasă revoluţionară, faţă de feudali şi de păturile 
de mijloc, care caută să păstreze toate poziţiile sociale create 
de moduri de producţie perimate. Prin urmare, aceştia nu for
mează împreună cu burghezia o masă reacţionară. 

Pe de altă parte, proletariatul este revoluţionar faţă de 
burghezie, deoarece, fiind el însuşi crescut pe terenul marii 
industrii, tinde să elibereze producţia de caracterul ei capita
list, pe care burghezia caut. să-l eternizeze. Dar „Manifestul" 
adaugă : „Păturile de mijloc„., dacă acţionează Sn chip revo
luţionar, o fac în măsura în care pentru ele există perspectiva 
trecerii apropiate în rindurile proletariatului" .  · 

Din acest punct de vedere este deci iarăşi o absurditate 
să se susţină că, faţă de clasa muncitoare, ele ar forma 
„împreună cu burghezia"  şi, pe deasupra, şi cu feudalii, „doar 
o masă reacţionară n. 

Oare la ultimele alegeri li s-a spus meşteşugarilor, mici
lor industriaşi etc., precum şi ţăranilor : faţă de noi, voi 
alcătuiţi, împreună cu burghezii şi feudalii, doar o masă 
reacţionară ? 

Lassalle ştia „Manifestul Comunist" pe de rost, aşa cum 
drept-credincioşii săi adepţi cunosc scrierile lui izbăvitoare. 
Şi dacă l - a  falsificat într-un mod atît de grosolan, a făcut-o 
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numai pentru a-şi justifica alianţa cu adversarii absolutişti şi 
feudali împotriva burgheziei. 

Pe deasupra, in paragraful de mai sus, înţeleapta cuge
tare lassalleană este trasă de păr, neavînd nici o legătură cu 
acest citat, „corectat" în mod absurd, din Statutul Internaţio
nalei. Este vorba pur şi simplu de o impertinenţă, care, fireşte, 
nu-i displace de fel d-lui Bismarck, una din acele obrăznicii 
ieftine la care se pretează Marat-ul de la Berlin 17• 

5. „Clasa muncitoare acţionează pentru eliberarea ei, în primul rînd, 
in cadrul aciua/ului stal naţional, conştientă fiind că rezultatul necesar 
al aspiratiilor i, comune muncitorilor din toate ţările civilizate, va fi 
înfrăţirea internaţională a popoarelorM. 

In opoziţie cu „Manifestul Comunistu şi rn tot socialismu? 
precedent, Lassalle concepea mişcarea muncitorească din cel 
mai îngust punct de vedere naţional. Şi iată că, cu toată 
activitatea Internaţionalei, se urmează această cale I 

Se înţelege de la sine că, în general, pentru a putea 
lupta, clasa muncitoare trebuie• să se organizeze acasă la ea 
ca clasă şi că arena nemijlocită a luptei ei este propria ei 
ţară. Din acest punct de vedere, lupta ei de clasă este na
ţională nu prin conţinutul ei, ci,  cum se spune în „Manifestul 
Comunist0, „prin forma ei a .  Dar „cadrul actualului stat na
ţional " ,  al imperiului german de pildă, se situează la r,îndul 
lui, din punct de vedere economic, „în cadrul pieţei mon
dialeu,  iar din punct de vedere politic „în cadrul sistemului 
de state0•  Orice negustor ştie că comerţul german este în 
acelaşi timp şi comerţ exterior, iar grandoarea d-lui Bismarck 
constă tocmai în promovarea unui anumit fel de politică 
internatională. 

Şi la ce se reduce internaţionalismul partidului muncito
resc german ? La conştiinţa că rezultatul aspiraţiilor lui va fi 
„înfrăţirea internaţională a popoarelor" . Această frază, împru
mutată de la Liga burgheză a păcii şi libertăţii, e menită să 
treacă drept echivalent al înfrăţirii internaţionale a clasei 
muncitoare din diferite ţări în lupta comună Împotriva cla
selor dominante şi a guvernelor lor. Deci, despre funcţiile 
internaţionale ale clasei muncitoare germane - nici un cu
vînt I Şi asta e tot ce i se propune să opună atît propriei ei 
burghezii, care a şi fraternizat cu burghezia tuturor celorlalte 
ţări ,împotriva ei, cit şi politicii internaţionale complotiste a 
d-lui Bismarck I 
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Intr-adevăr, internaţionalismul programului se află la un 
nivel infinit mai scăzut decît internaţionalismul partidului li
berului schimb. Şi acest partid susţine că rezultatul aspira
ţiilor sale ar fi „înfrăţirea internaţională a popoarelor" .  Dar 
el chiar desfăşoară efectiv o activitate pentru a internaţio
naliza comerţul, şi nu se mulţumeşte numai să ştie că toate 
popoarele f.ac comerţ la ele acasă. 

Activitatea internaţională a clasei muncitoare din diferite 
ţări nu este nicidecum în funcţie de existenţa „Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor" . Aceasta a fost numai prima 
încercare de a crea un organ central pentru această activi
tate ; o încercare care, prin imboldul pe care l-a dat, a avu t 
un succes de durată, dar care, după căderea Comunei din 
Paris, nu mai putea fi continuată în prima ei formă istorică. 

„Norddeutscheu al lui Bismarck avea perfectă dreptate 
cînd anunţa, spre satisfacţia stăpînului său, că în noul lui 
program partidul muncitoresc german s-a lepădat de inter
naţionalism 18• 

II 
„Pond de la aceste principii, Partidul muncitoresc german tinde 

prin toate mijloacele legale spre stalul liber - şi - spre societatea so
cialistă ; spre desfiinţarea sistemului salarizării impreund cu legea de 
aramJ a salariului - şi - a exploatării sub orice formă ; spre !nl!tu
area oricărei inegllităţi sciale şi politice•. 

Asupra statului „liber u voi reveni mai tîrziu. 
Prin urmare, pe viitor partidul muncitoresc german tre

buie să creadă în „legea de aramă a salariului u a lui 
Lassalle I Pentru a-i  găsi un loc în program, se comite inepţia 
de a se vorbi de „desfiinţarea sistemului salarizării" (asta 
vrea să însemne : sistemul muncii salariate) „împreună cu 
legea de aramă a salariului" .  Dacă desfiinţez munca salariată, 
desfiinţez, fireşte, şi legile ei, fie ele „de aramă" sau de 
cîrpă. Dar lupta lui Lassalle împotriva muncii salaiate se 
învirteşte aproape exclusiv în j urul acestei aşa-zise legi. De 
aceea, pentru a se dovedi că secta lui Lassalle a învins, tre
buie desfiinţat „sistemul salarizării împreună cu legea de 
aramă a salariului u ,  ş i  nu fără această lege. 

După cum se ştie, din „legea de aramă a s alariului• , lui 
La;salle îi aparţine doar expresia „de aramău („ehern") ,  luată 
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din versul lui Goethe : „ewigen, ehernen, grossen Gesetzenu * .  
Cuvintele de aramă reprezintă semnul după care se recunosc 
între ei drept-credincioşii. Dacă accept însă legea cu pecetea 
lui Lassalle, deci şi în sensul atribuit de el, trebuie să accept 
şi fundamentarea făcută de el. Şi care este această funda
mentare ? După cum a arătat Lange la scurt timp după moar
tea lui Lassalle, aceasta este teoria populaţiei a lui 
Malthus 19 (propovăduită de Lange însuşi) . Dacă această teorie 
este însă justă, atunci nu pot desfiinţa „legea de aramă " ,  
chiar dacă a ş  desfiinţa de o sută d e  ori munca salariată, 
fiindcă in cazul acesta legea guvernează nu numai sistemul 
muncii salariate, ci şi orice sistem social. Bazîndu-se tocmai 
pe această teorie, economiştii dovedesc de cincizeci de ani 
şi mai bine că socialismul nu poate desfiinţa mizeria, pe care 
însăşi natura o generează, ci o poate doar generaliza, reparti
il-o în mod unform pe întreaga societate ! 

Dar toate acestea nu sînt încă principalul. Făcînd cu totul 
.bstracţie de interpretarea greşită dată de Lassalle acestei 
legi, regresul cu adevărat revoltător constă în următoarele : 

De la moartea lui Lassalle, în partidul nostru şi-a croit 
drum concepţia ştiinţifică potrivit căreia salariul nu este ceea 
ce pare a fi, adică valoarea - sau preţul - muncii, ci numai 
o formă camuflată a valorii - sau a preţului - forţei de 
muncă. Cu aceasta a fost răsturnată o dată pentru totdeauna 
întreaga concepţie burgheză de pînă atunci a supra salariului, 
cît şi întreaga critică îndreptată pînă atunci împotriva acestei 
concepţii, lămurindu-se că muncitorului salariat îi este îngă
duit să muncească pentru menţinerea propriei sale existenţe, 
adică să trăiască, numai in măsura în care munceşte un 
anumit timp în mod gratuit pentru capitalist (leci şi pentru 
cei care împreună cu acesta se 1nfruptă din plusvaloare) ; că 
axa în jurul căreia se învîrteşte întregul sistem de �roducţie 
capitalist este preocuparea de a spori această muncă gratuită 
prin prelungirea zilei de muncă sau prin creşterea producti
vităţii muncii, respectiv printr-o mai mare încordare a forţei 
de muncă etc. ; că, prin urmare, sistemul muncii salmiate este 
un sistem de sclavie, şi anume al unei sclavii cu a tît mai 
apăsătoare cu cit se dezvoltă mai mult forţa socială produc
tivă a muncii, indiferent dacă munca muncitorului este retri
buită mai bine sau mai prost. Şi iată că acum, după ce această 

* Din poezia lui Goethe „Dumnezeiescu. In versiunea romînea5că 
acest vers a fost tradus : „După etene legi de granit",  adică cuvin tul 
gmn „ehern• a fost tradus prin „de granit".  - Nota trad. 
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concepţie şi-a croit tot mai mult drum în partidul nostru, se 
merge înapoi la dogmele lui Lassalle, deşi acum ar trebui să 
se ştie că Lassalle nu înţelegea ce este salariul şi că, urmîn
du-i pe economiştii burghezi, lua aparenţa drept esenţă a 
lucrurilor. 

Ar fi ca şi cum sclavii, dezlegînd, în sfîrşi t, enigma 
sclaviei lor, s-ar răscula, iar unul din ei, prizonier al unor 
concepţii perimate, ar Jnscrie în programul răscoalei : sclavia 
trebuie abolită, deoarece în sistemul sclaviei hrana sclavilor 
nu poate depăşi un anumit maxim, foarte scăzut I 

Singur faptul că reprezentanţii partidului nostru au fost 
în stare să comită un atentat atît de monstruos împotriva 
concepţiei răspîndite în masa partidului nu dovedeşte oare 
cu cîtă uşurinţă criminală, cu cită lipsă de conştiinţă au pro
cedat la redactarea programului de compromis ? 

In locul frazei imprcise de la sfîrşitul paragrafului : „în
lăturarea oricărei inegalităţi sociale şi politice" , ar fi  trebuit 
să se spună că, o dată cu desfiinţarea deosebirilor de clasă, 
dispare de la sine orice inegalitate socială şi politică ce de
curge din ele. 

III 
„Pentu a păşi pe drumul rezolvării problemei sociale, partidul mun

citoresc geman cere 1nfiintarea de asociatii de producţie cu ajutorul 
statului, sub controlul democratic al poporului muncitor. Asociaţiile de 
producţie trebuie create aUt in industrie cit şi în agricultură în asemenea 
proporţii, Incit din ele să ia iilnţă organizarea socialistă a muncii 
colective0• 

După „legea de aramă a salariului" a lui Lassalle, iată şi 
calea mîntuirii arătată de acest profet. „Se păşeşte" în chip 
demn e această cale. In locul luptei de clasă care există, se 
pune o frază de scribi de gazetă d�spre „problema socială" ,  
la a cărei „rezolvare" „se păşeşte" .  „Organizarea socialistă 
a muncii colective" „ia fiinţă" nu din procesul revoluţionar 
de transformare a societăţii, ci din „ajutorul statului" ,  ajutor 
acordat de stat asociaţiilor de producţie pe care tot el, nu 
muncitorul, „le creează". E vrednică de imaginaţia lui 
Lassalle ideea că cu creditele statului se poate construi tot 
atît de uşor o societate nouă cum se construieşte o cale 
ferată nouă I 
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Dintr-o rămăşiţă de pudoare, „ajutorul statului" este pus ... 
„sub controlul democratic al poporului muncitor" .  

ln primul rînd, în Germania „poporul muncitoru este 
compus în maj oritate din ţărani, şi nu din proletari. 

ln al doilea rînd, cuvîntul „democratic" este tradus în 
germană cu „volksherrschaftlich" *. Ce înseamnă însă „con
trol exercitat de poporul muncitor care deţine puterea" ? Şi 
încă la un popor muncitor care, cerind statului satisfacerea 
unor asemenea revendicări, recunoaşte pe deplin că nici nu 
detine puterea ,  nici nu este copt pentru ea I E de prisos să mai facem aici o critică reţetei date de 
Buchez sub Ludovic-Filip, în opoziţie cu socialiştii francezi şi 
acceptate de muncitorii reacţionari de la „Atelier" O. Ceea 
ce supără aici cel mai mult nu e faptul că acest leac mira
culos, specific, a fost inclus în program, ci că, în general, se 
merge înapoi, de la punctul de vedere al mişcării de clasă la 
acela al mişcării de sectă. 

Faptul că muncitorii caută să creeze condiţii pentru pro
ducţia colectivă pe scara întregii societăţi , şi în primul rînd 
la ei acasă pe scară naţională, nu înseamnă decît că ei luptă 
pentru transformarea condiţiilor de producţie actuale, şi nu 
are nimic comun cu înfiinţarea de asociaţii cooperatiste cu 
ajutorul statului ! Cît priveşte însă actualele asociaţii coope
ratiste, ele sînt preţioase numai Jn măsura în care sînt create 
în mod independent de către muncitorii înşişi şi nu se bucură 
nici de ocrotirea guvernelor, nici de cea a burghezilor. 

IV 
Ajung acum la capitolul democratic : 

A. „Baza Jibeitaiă a statului•. 

In primul rînd, conform capitolului II, partidul munco
resc german

· 
tind� se ,statul llbern. 

Stat liber - ce-o fi .asta ? 
Scopul muncitorilor care s-au scuturat de mentalitatea 

mărginită de supuşi nu e nicidecum „eliberarean statului. n tmperiui german „statulu este aproape tot atît de „liber" 
ca şi în Rusia. Libertatea constă în transformarea statului 

* - de la Volksherrschaft, care înseamnă puterea deţinută de popor. 
- Nota trnd. 
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dintr-un organ situat deasupra societăţii într-unul cu to.tul 
subordonat ei ; pînă şi în vremea noastră formele de stat 
sînt mai libere sau mai puţin libere,  în măsura în care în
grădesc „liber ta tea statului " .  

Partidul muncitoresc german - cel pu ţin dacă Iş1 msu
şeşte programul - arată ci t  de puţin e pătruns de ideile 
socialiste ; în loc să considere societatea existentă ( şi acest 
lucru este valabil şi pentru oricare societate vii toare) drept 
bază a statului existent  ( sau a celui vii tor, într-o societate 
irJ, el , ilmpotrivă, consideră că statul are o existenţă 
independentă, cu propriile sale „baze spirituale, morole şi 
liJertare " .  

C e  să m a i  spunem d e  abuzul grosolan d e  cuvinte ca 
„statul actual" şi „societatea actuală" din program şi de con
fuziile şi mai grosolane pe care le creează cu privire la statul 
căruia îi adresează revendicările sale ! 

„Societatea actuaW." este socie tatea cap i talistă care există 
în toate ţările civilizate, socie tate mai mult sau mai puţin 
el iberată ele rămăşitele: medievale, mai mult  sau m ai puţin 
modifica tă datori tă particularită tilor dezvoltării . is-torice a fie
cărei ţări, mai mult sau mai puţin dezvol tată „Statul actual " ,  
dimpotrivă, s e  schimbă d e  îndată c e  trecr · frontiera. în im
periul germano-prusac este cu totul altul decit în  Elveţia,  în 
Anglia cu totul altul decit în Statele Unite.  „Statul actual " 
este, deci, o ficţiune. 

Totuşi ,  în  pofida diversităţii l or ca formă, dlferitele state 
ale diferitelor ţări civilizate au toate comun faptul că - la 
baza lor . s� află societatea burgheză modernă, mai mult sau 
mai putin dezvoltată sub raport capi talis'. De aceea au anu
mite caracteristici esenţia.le .cQmune. în acest sens se poate 
vorbi ele „statul actual"  în opoziţie cu cel viitor, în care ac
tuala lui  rădăcină, societatea burgheză, va fi dispărut. 

Se haşte atunci întrebarea,: ce fel de modificări va su
feri statul în societatea comunistă . Cu alte cuvinte ,  ce func
ţii sociale, analoge · cu actualele funcţii ale statului, vor mai 
rămîne ? ·La această intrebare · se poate răspunde numai î n  
m o d  ştiinţific, ş i  î n  arici te m i i  ele feluri a m  îmbina cuvintul 
„popor" cu cuvîntul „s tat" aceasta nu ne va apropia cîtuşi de 
puţin de rezolvarea probl emei.  

Între socie tatea capi talistă şi  •:cea comuni s tă se află pe 
rioada transformării revoluţi onare n celei dintii în cea ele-a  
doua. �cestei perioade î i  corespunde şi o perioadă de tran-
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ziţie politică, al cărei s ta t  nu poate fi altul dccît dictatura 
revoluţionară a proletariatului. 

Dar programul nu se ocupă nici de această dictatură, 
nici de viitorul stat al societăţii  comuniste. 

Revendicările lui poli tice nu cuprind nimic în afară ele 
vechea litanie democratică arhicunoscută ': , vot universal, 
legiferare directă, justiţie populară, miliţie populară e tc. Ele 
nu sînt decît un s implu ecou al parlidului popular burghez,  
al Ligi i  păcii şi libertă ţi i .  în măsura în care nu sînt rodul 
unor exagerări fanteziste, toate acestea sînt revendicări dej a 
înfăptuite. Numai că s tatul care le-a înfăptuit  nu se află 
înăuntrul graniţelor Imperiului german, ci în Elveţia,  în Sta
tele Unite etc. Acest ge_n de „stat viitor" este un stat actual, 
deşi existent în afara „cadrului"  Imperiului german. 

S-a uitat  însă un lucru. Întru ci t  partidul muncitoresc 
g erman declară în mod expres că acţionează în cadrul „sta
tului naţional actual " ,  deci al  statului său, al imperiului ger
mano-prusac - altminteri revendicările sale ar fi ,  în cea mai 
mare parte, lipsite de raţiune, întrucît nu revendici decît ceea 
ce nu ai  -, e l  nu trebuia să u i te principalul, şi anume c. 
toate lucruşoarele acestea frumoase se întemeiază pe recu
noaşterea aşa -numi tei suveranităţi a p oporului şi că, prin 
urmare, sînt  la locul lor numai într - o  republică democratică. 

Cînd nu ai curaj ul - şi pe bună dreptate, căci împre
j urările impun prudenţă - să revendici republica demo
cratică, aşa cum cereau programele muncitorimii franceze 
sub Ludovic-Filip ş i  Ludovic-Napoleon, nu trebuie să  recurgi 
nici la subterfugiul, care nu este nici „cinsti t" şi nici demn, de a pre tinde lucruri,  c.re au u n  sens numai într-o republică 
democratică, din partep unui s tat  care nu reprezintă altceva 
decît un despotism mil itar înj ghebat în mod birocratic, păzit 
de poliţie, împopoţonat cu forme parlamentare, d res cu ră
măşiţe feudale, aflat  de pe acum sub influenţa b urgheziei 
şi ,  în plus, s. moi ş i  încredinţezi solemn acest s tat că speri 
s.  poţi obţine aşa ceva · d� la el „prin m ij loace legale " !  

Pînă ş i  democraţia vulgară, care vede î n  , republica demo
cratică împărăţia de o mie de ani şi nici nu oănuieşte că toc
mai în aceas tă ultimă formă de stat a s ocietăţii burgheze 
lupto de clasă urmeaz. să fie definitiv rezolvată pe calea 
armelor, - pînă şi  ea s tă cu mult deasupra acestui soi, ele 
democratism îngrădi t în limi tele permise de poli ţ ie şi inad
misibile din punctul de vedere al logicii .  
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Că , prin „stat"  se înţelege ele fap t maşina guvernamen
tal. sau statul, în măsura în cure acesta, prin diviziunea 
muncii,  formeaz. un organism propriu, dis tinct le societate1 
o arată în suficientă măsur. chiar cuvintele : „Partidul mun
citoresc ge rman cere ca bază economică a statului : un im
pozit progresiv unic pe venit etc." lmpazitele sînt baza eco
nomică a maşinii guvernamen tale şi nimic al tceva. în „statul 
vi itorului" , care există în Elveţ.i a, ace astă revendicare a fost 
aproape înfăptuită. Impozitul pe veni t presupune diferitel e 
surse le veni turi ale clif eri  telor clase sociale, prin urmare 
societatea capitalistă. De aceea nu e nimic surprinză tor î n  
faptul c ă  adepţii d e  l a  Liverpool ai reformei f inanciare -
burghezi avind în frunte p e  fratele lui Gladstone - lansează 
aceleaşi revendicări ca şi programul. 

B. „Partidul muncitoresc german C're ca bază spirituală şi morală 
a stalului : 

1 .  lnstnirea generală şi egală a poporului de către s tat. Şcolarizare 
obligatorie. Învătlmint gratuit". 

Ins truire egală a poporului ? Ce se poate înţelege prin 
aceste cuvinte ? Crede cineva că în societatea actuală ( şi nu
mai cu aceasta avem de-a face) instruirea poate fi egală 
pentru toate clasele ? Sau se cere poate ca şi clasele de sus 
să fie reduse în mod forţat la acea instru ire minimă care este 
sinqura compatibilă cu si tuaţia economică nu numai a mun
citorilor salariaţi,  dar şi a ţ.ranilor - şcoala primară ? 

„Şcolarizare obligatorie. Învă ţ ămînt gratu i t " .  Prima există 
chiar în Germania, cel ele-a doilea în Elveţia şi în S t atele 
Unite, în ceea ce priveşte învătămîntul primar. Dacă în unele 
s tate cl in America de Nord învăţămîntul este „gratuit" �i 
în unele institute de înv�iţămint mediu, aceasta de fapt nu 
înseamn. altceva decît că clasele de sus îşi  acoperă chel
tuielile de instruire din fondurile comune rezultate lin impo
zite .  În treacăt fie spus, acelaşi lucru e valabil şi pentru 
, , justiţia gratuitd " cerută la  punctul 5 din capitolul A. Justi
ţia penală este pretu tindeni gratuită ; j ustiţia civilă se ocupă 
aproape exclusiv cu l i tigiile în legătură cu proprietatea, prin 
urmare, aproape numai clasele avute sînt interesate în 
această problemă. Să-şi poarte ele procesele _ pe socoteal a 
banului public ? 

Paragraful cu privire la şcoli ar fi trebuit  cel puţ in să 
ceară şcoli tehnice ( teoretice şi practice) îmbinat� cu înv ă 
ţămîn t u l  p rimar. 
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Cu totul condamnabilă este „instruirea poporului de către 
stat".  A stabili printr-o lege generală fondurile pentru şcolile 
primare, calificarea corpului didactic, materiile care se 
predau etc. şi a supraveghea, ca în Statele Unite, prin 
inspectori publici aducerea la îndeplinire a acestor prevederi 
ale legii este cu totul altceva decît a atribui statului funcţia 
de educator al poporului I Dimpotrivă, atît guvernul cit şi 
biserica trebuie să fie lipsite în egală măsură de orice posi
bilitate de a exercita influenţă asupra şcolii. Şi tocmai în 
imperiul germano-prusac ( şi să nu se recurgă la subterfugiul 
că ar fi vorba de „statul viitoru ; am văzut noi cum stau 
lucrurile în această privinţă) statul are, dimpotrivă, el însuşi 
nevoie de o educare foarte severă _din partea poporului. 

Dar întregul program, cu tot zornăitul lui democratic, 
este contaminat de la un capăt la altul de credinţa supusă în 
stat, caracteristică sectei lassa11eene, sau, ceea ce nu e de 
loc mai bine, de credinţa în miracole democratice ; sau, mai 
curînd, reprezintă un compromis între aceste două soiuri de 
credinţă în miracole, deopotrivă de străine socialismului. 

„Libertatea ştiinţei" glăsuieşte unul din paragrafele con
stituţiei prusiene. Ce caută deci aci ? 

„Libertatea conştiinţei" I Dacă ar fi să-i amintim libera
lismului acum, în vremea „Kulturkampf" 21·-ului, vechile lui 
lozinci, acest lucru ar fi p osibil doar în următoarea formă : 
Fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a-şi satisface necesi
tăţile religioase, ca şi pe cele trupeşti, fără ca poliţia să-şi 
bage nasul .  Dar partidul muncitoresc ar fi  trebuit să se folo
sească de acest prilej pentru a-şi exprima convingerea că 
„libertatea de conştiinţă" burgheză nu e nimic altceva decit 
tolerarea a tot felul de libertăţi de conştiinţă religioase şi că 
el, dimpotrivă, tinde să elibereze conştiinţa de opiul religiei. 
Domnii noştri însă nu binevoiesc să depăşească nivelul „bur
ghez" .  

Am ajuns l a  sfîrşit, căci anexa care urmează î n  program 
nu constituie o parte caracteristică a lui. Voi fi deci foarte 
scurt. 

2. „Ziua normal. de muncă•. 

în nici o altă ţară partidul muncitoresc nu s-a limitat 
Ja o revendicare atît de puţin precisă, ci a stabilit întot-
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deauna exact durata zilei de muncă pe care o considera nor
mală în condiţiile respective. 

3. „Limitarea muncii femeilor şi interzicerea muncii copiilor". 

Normarea zilei de muncă trebuie totodată să includ. 
limitarea muncii femeilor, în măsura în care ea se referă la 
durata zilei de muncă, la pauzele ei etc. ; altminteri nu poate 
să însemne decit interzicerea muncii femeilor în ramurile de 
activitate care sînt deosebit de vătămătoare pentru organis
mul femeii sau incompatibile cu sexul feminin din punct de 
vedere moral. Dacă despre aceasta este vorba, lucrul tre
buia spus. 

„Interzicerea muncii copiilor" I Era absolut necesar să 
se indice aici limita de vîrstă. 

Interzicerea în general a muncii copiilor este incompa
tibilă cu existenţa marii industrii, şi de aceea nu e decît un 
simplu deziderat pios. 

Aplicarea acestei măsuri - dacă ar fi posibilă - ar fi 
reacţionară, fiindcă îmbinarea timpurie a muncii productive 
.cu învăţămîntul şcolar, concomitent cu o reglementare strictă 
a timpului de muncă după vîrstă şi cu alte măsuri preventive 
pentru ocrotirea  copiilor, este unul din mijloacele cele mai 
puternice de transformare a societăţii actuale. 

4. „Supravegherea de către stat a industriei de fabrică, mrşteşugăreşti 
şi a celei casnice". 

Deoarece e vorba de statul germano-prusian, trebuia să 
se ceară în mod precis ca inspectorii de fabrică să poată fi 
destituiţi numai pe cale judiciară ; ca orice muncitor să-i  
poată reclama în justiţie pentru nerespectarea obligaţiil' 
lor ; ca funcţia de inspectori să o deţină numai persoane cu 
pregătire medicală. 

5. „Reglementarea muncii in inchisori•.  

Revendicare fără importanţă într-un program munci
toresc general. In orice caz trebuia exprimat limpede că nu 
din spirit de concurenţă urmăresc muncitorii ca deţinuţii de 
drept comun să nu fie trataţi ca vitele şi, mai ales, să nu li se 
răpească singura posibilitate de a se îndrepta - munca 
productivă. Cel puţin la atîta ne puteam aştepta din parta 
unor socialişti. 
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6. „0 lege eficientă cu privire la responsabilitate•. 

Trebuia spus ce anume se înţelege printr-o lege „efi
cientă" cu privire la responsabilitate. 

In treacăt fie spus, în paragraful privitor la ziua nor
mală de muncă a fost trecută cu vederea acea parte a legis
laţiei pentru reglementarea muncii în fabrici care se referă 
la măsurile sanitare şi de securitate împotriva accidentelor 
etc. Legea cu privire la responsabilitate intră în vigoare abia 
atunci cînd aceste dispoziţii sînt încălcate. 

Intr-un cuvînt, şi anexa aceasta se distinge prin aceeaşi 
redactare neglijentă. 

Dixi et salvavi animam meam * .  

* - Am spus şi mi-am salvat sufletul. - Nota trad. 
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Regents Park Road, N W 
Londra, 13 august 1 875, 12 

Către Consiliul General al  Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor 

Cetăţeni I 

Exemplarele din circular. 22, care mi-au fost trimise la 
4 iunie (şi pe care le-am primit la 2 1  iunie) împreună cu 
scrisoarea secretarului Speyer, au fost puse în circulaţie 
conform instrucţiunilor, şi în interesul cauzei am reuşit să 
fac următoarele : 

1 )  Intrucît Asociaţia muncitorilor de aici (secţia ger
mană) 23, datorită fuzionării cu lassalleenii şi excesului de li
beralism manifestat la primirea de membri - circa 120 - ,  
ar fi indicată pentru comunicări eoni idenţiale numai în cazul 
că ar exista dorinţa de a le da imediat publicităţii, am predat 
circulara lui Lessner şi Frankel. Aceştia au fost de acord cu 
mine că conţinutul circularei este de aşa natură, incit nu 
poate fi comunicat oficial în cadrul Uniunii, ci că e cazul 
să ne limităm a-l aduce numai la cunoştinţa unor persoane 
indicate, urmînd să acţionăm în secret, în interesul cauzei 
menţionate în circulară. Intrucît de aici categoric nu vor 
fi trimişi muncitori germani la Philadelphia, urmările prac
tice nu vor fi cu nimic schi mba te. 

2) Prietenul nostru Mesa din Madrid, care locuieşte 
actualmente la Paris, se afla tocmai aici cînd a sosit circu
lara. El a privit  problema cu foarte mare însufleţire ; eu i-am 
tradus circulara, şi, cum el cunoaşte pe unii membri ai comi
tetului care administrează la Paris sumele colectate în ve-
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derea trimiterii de muncitori la Philadelphia, de bună seamă 
că va izbuti, avînd în vedere �.i cunoscutul lui spirit activ, 
să facă ceva. El va trimite circulara şi în Spania. 

3) In Belgia nu am putut trimite circulara, deoarece în
treaga Internaţională belgiană este de partea membrilor 
Alianţei, şi doar nu eşte în interesul nostru să le împăr
tăşim acestora din urmă planul nostru. In Portugalia şi în 
Italia nu am nici o adresă. Gazeta „Plebe" 2" din Lodi aproape 
că a aderat la Alianţă şi ar fi în stare să dea imediat publi
cităţii toată această istorie. 

4) Deoarece în instrucţiuni nu se pomeneşte nimic des
pre Germania, Austria şi Elveţia şi deoarece Consiliul Ge
neral are în aceste ţări numeroase legături directe, eu nu 
am întreprins acolo absolut nimic, pentru a nu stingheri 
cumva ceea ce s-a întreprins poate direct de acolo. 

5) Circulara a găsit un larg ecou în rîndul tuturor ace
lora care au luat cunoştinţă de ea, şi, din toate propunerile, 
cea referitoare la convocarea unei conferinţe este conside
rată, după părerea generală, singura propunere practică. 
Dar a organiza în legătură cu aceasta o votare ni se pare 
aici o imposibilitate. Despre Uniunea de aici am amintit 
deja. Toate celelalte secţii din Anglia nu activează de loc, 
cei mai buni oameni ai lor în cea mai mare parte au plecat. 
In Danemarca, Franţa, Spania, unde Internaţionala este de-a 
dreptul interzisă, nici nu poate fi vorba de votare. In Ger
mania nu s-a votat niciodată în legătură cu o asemenea pro
blemă, iar după unificarea cu lassalleenii, legătura cu Inter
naţionala, şi aşa destul de slabă, a încetat complet. In aceste 
condiţii, pentru a sprijini Consiliul General, în cazul că ar 
vrea să transforme această propunere într-o hotărîre, ne-ar 
ajunge voturile americanilor. cu atît mai mult cu cit ştim 
din surse sigure că membrii Alianţei nu vor ţine nici în 
anul acesta (şi probabil niciodată de acum încolo) vreun 
congres. 

6) N-ar fi bine dacă în timpul deschiderii expoziţiei 
s-ar insera în ziarele de partid europene o notă scurtă, cam 
cu următorul cuprins : „Muncitorii socialişti care vizitează 
expoziţia din Philadelphia sînt rugaţi să treacă pe la ... 
( adresa) unde vor fi puşi în legătură cu tovarăşi de partid 
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din Philadelphia0 , sau dacă s-ar institui un „comitet pentru 
cazarea muncitorilor socialişti, respectiv pentru apărarea lor 
de şarlatani" ,  a cărui adresă să fie publicată ? In special cea 
de -a doua variantă ar părea foarte inofensivă, dar cîteva 
scrisori particulare vor fi suficiente pentru a populariza în 
măsura necesară adevăratul sens al  lucrurilor. 

Cu salutări frăţeşti, 

Scris la 13 august 1875 

Publicat pentru prima oar. în : 
„Briefe nd Auszige as Briefen 
von Job. Phil. Becker, Jos. 
Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx 
u, A. n F. A. Sorge und Andereu. 
Stuttgart, 1 906 

J - Marz-ngels, Opere, voi 19 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Cuvîntare. rostită la mitingul consacrat 
aniversării răscoalei din Polonia din 1863 25 

Cetăţeni ! 
Polonia joacă un rol cu totul deosebit în istoria revolu

ţiilor europene. Orice revoluţie din apus care nu reuşea să 
antreneze Polonia şi să-i asigure independenţa şi libertatea 
era sortită eşecului. Să luăm, de pildă, revoluţia din 1 848. 
Ea a cuprins o suprafaţă mult mai vastă decît oricare din 
revoluţiile anterioare. Ea a atras în vîltoarea ei Austria, 
Ungaria şi Prusia. Dar s-a  oprit la hotarele Poloniei, care era 
ocupată de trupele ruseşti. Cînd ţarul Nicolaie a primit ştirea 
despre izbucnirea revoluţiei din februarie, el a spus celor din 
jurul său : „încălecaţi, domnilor I "  Şi-a mobilizat de îndată 
trupele şi le-a concentrat în Polonia, cu scopul ca la mo
mentul oportun să le trimită peste graniţă împotriva Europei 
răsculate. Revoluţionarii, la rîndul lor, ştiau foarte bine că 
cîmpul pe care se va da bătălia hotărîtoare va fi Polonia. La  
1 5  mai poporul din Paris, în  strigăte de „Trăiască Polonia !",  
a pătruns în Munarea naţională cu scopul de a o sili să 
pornească război pentru independenţa Poloniei. în acelaşi 
timp, Marx şi cu mine am cerut în „Neue Rheinische Zei
tung" 26 ca Prusia să declare neîntîrziat război Rusiei pen
tru a elibera Polonia, şi am fost sprijiniţi de întreaga demo
craţie progresistă a Germaniei. în Franţa şi în Germania se 
ştia, aşadar, foarte bine unde era punctul hotărîtor : în 
alianţa cu Polonia succesul revoluţiei era asigurat, fără 
Polonia revoluţia trebuia să fie înfrîntă. Dar Lamartine în 
Franţa, Frederic Wilhelm al IV-lea, cumnatul ţarului, şi mi
nistrul său burghez Camphausen în Prusia nu aveau nicide
cum intenţia să distrugă forţele de luptă ale Rusiei, în care 
vedeau, pe bună dreptate, ultimul lor bastion împotriva va
lului revoluţionar care ameninţa să-i inunde. Nicolaie se 
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putea lipsi de această campanie ; trupele lui se puteau mul
ţumi deocamdată să ţină în frîu Polonia şi să ameninţe Prusia, 
Austria şi Ungaria, pînă cînd succesele ungurilor răsculaţi 
nu începeau să ameninţe reacţiunea austriacă, ieşită victo
rioasă la Viena. De-abia atunci trupele ruseşti au co tropit 
Ungaria şi, reprimind revoluţia ungară, au asigurat victoria 
reacţiunii în întregul apus. Europa zăcea la picioarele ţarului 
pentru că abandonase Polonia. într-adevăr, Polonia nu este o 
ţară ca oricare alta. În ceea ce priveşte revoluţia, ea este 
piatra unghiulară a edificiului european : care din două, re
voluţia sau reacţiunea, va reuşi să se menţină in Polonia, -
aceea va învinge definitiv şi în întreaga Europă. Tocmai acest 
caracter cu totul deosebit îi conferă Poloniei însemnătatea 
pe care o prezintă ea pentru toţi revoluţionarii şi care ne 
face să exclamăm şi astăzi : Trăiască Polonia ! 
Rostită de F. Engels Se tipăreşte după manuscris, 
la 22 ianuarie 1876 confruntat cu textul apărut în 7ilT 
Publicată In ziarul „Fonvard• Tradus din limba franceză 

(Londra} nr. 27 din 15 februarie 1876 
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Rachiul prusian 
în Reichstagul german 27 

Scris de F. Engels in februarie 1876 

Publicat în ziarul „Der Volksstaat" 
nr. 23, 24 şi 25 din 25, 27 februarie 
şi 1 martie 1 876 

Se tip.reştc dup. textul 
apărut în ziar 

Tradus din Jimba germană 
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I 
La 4 februarie, d-l von Kardorff a interpelat guvernul 

imperial în legătură cu impunerea prea mare a „spirtului" 
gernan în Anglia şi Italia. El a atras atenţia domnilor depu
taţi (vezi comunicarea din „Kolnische Zeitung " 26) asupra fap
tului că 

„în provinciile noastre din est şi nord, suprafete întinse, sute de mile pă
trate de pămînt, destul de sterp şi neproductiv, au atins, datorită cultivării 
pe scară largă a cartofului, un nivel relativ înalt de fertilitate şi produc
tivitate, iar cultura de cartofi, la rindul ei, este determinată de faptul că 
In aceste regiuni sînt răspîndite numeroase distilerii în care fabricarea 
spirtului se practică ca îndeletnicire agricolă secundară. Dacă înainte în 
aceste regiuni trăiau aproximativ 1 OOO de oameni pe mila pătrată, acum, 
datorită fabricării spirtului, pămintul poate hrăni aproximativ 3 OOO de oa
meni pe mila pătrată, deoarece distileriile reprezintă pentru cartofi o piată 
de desfacere necesară datorită faptului că aceştia, din pricina volumului 
lor, sînt greu de transportat, iar pc timp de iană nu pot fi transportati 
de Joc din cauza gerului. In al doilea rînd,. distileriile transformă cartofii 
in pretiosul şi uşor transportabilul spirt şi, în sfîrşit, fac pămîntul mai 
fertil datorită numeroaselor resturi care au rolul de îngrăşăminte. Cit de 
mari sînt veniturile legate de acest lucru poate aprecia oricine dacă ia în 
consideratie faptul că venitul realizat de stat din impozitul pe spirt e ri
dică la noi la aproximativ 36 OOO OOO de mărci, deşi, în comparaţie cu 
toate celelalte tări din lume, în Germania este cel mai mic impozit pe 
spirt, de pildă de cinci ori mai mic decit în Rusia", 

Iuncherii prusieni trebuie să-şi fi luat din cale-afară 
nasul la  purtare în ultima vreme din moment ce îndrăznesc 
să atragă atenţia lumii întregi asupra „industriei" lor „de 
spirt" ,  vulg o distilarea alcoolului. 

In secolul trecut, în Germania se distila doar puţin rachiu, 
şi acesta numai din cereale. Ce-i drept, pe atunci nu exista 
încă priceperea de a se . elimina uleiul de fusel din acest 
rachiu ( asupra acestui punct -vom mai reveni) , întrucît însuşi 
uleiul de fusel era încă absolut necunoscut ; din experienţă 
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se ştia însă că, printr-o păstrare mai îndelungată, calitatea 
rachiului se îmbunătăţeşte considerabil, se pierde gustul în
ţepător, rachiul ameţeşte mai puţin şi este mai puţin dăunător 
sănătăţii. Condiţiile mic-bmgheze în care se distila pe atunci 
rachiul şi cererea încă scăzută, care punea accentul mai mult 
pe calitate decît pe cantitate, permiteau aproape peste tot ca 
produsul să fie păstrat ani de zile în pivniţe, şi astfel, în urma 
transformărilor chimice treptate pe care le sufereau compo
nenţii dăunători, acesta căpăta un caracter mai puţin vătă
mător. Aşa, la sfîrşitul secolul trecut, distilarea alcoolului 
cunoştea o dezvoltare relativă doar în cîteva oraşe -
Minster, Ulrichstin, Nordhausen etc., produsele fiind înso
ţite de obicei de menţiunea „vchi".  

La începutul acestui secol a crescut numărul distileriilor 
la sate, distilarea alcoolului devenind o îndeletnicire secun
dară a moşierilor şi arendaşilor mai mari, în special în Ha
novra şi Braunschweig. Ei găseau cumpărători, pe de o 
parte, datorită consumului din ce în ce mai mare de rachiu, 
pe de altă parte datorită cerinţelor mereu crescînde ale ar
matei, care ducea mereu războaie ş1 care, la rîndul ei, răs
pîndea gustul pentru rachiu în cercuri tot mai largi. După 
încheierea păcii din 1 8 14, distilarea alcoolului s-a putut răs
pîndi astfel din ce în ce mai mult şi a putut cîştiga teren în 
regiunea Rinului inferior, în Saxoni.a prusiană, n Branden
burg şi Lausitz intr-un fel cu totul diferit de vechea disti
lare din oraşe - ca îndeletnicire secundară a marilor 
moşieri. 

Un punct de cotitură în distilarea alcoolului l-a con
stituit descoperirea că rachiul poate fi produs în mod avan
tajos nu numai din cereale, ci şi din cartofi. Acest fapt a 
revoluţionat toată această industrie. Pe de o parte, centrul 
de greutate al distilării alcoolului a fost acum definitiv mutat 
de la oraşe la sate, iar locul producătorilor mic-burghezi de 
rachiu vechi şi bun era luat din ce in ce mai mult de marii 
moşieri care produceau execrabilul basamac de cartofi. Pe 
de altă parte însă - şi, din punct de vedere istoric, acest 
lucru este mult mai important -, locul marilor moşieri care 
produceau rachiu din cereale era luat de marii moşieri care 
produceau rachiu din cartofi. Distilarea alcoolului se muta 
din ce in ce mai mult din regiunile fertile producătoare de 
cereale în cele nefertile cultivate cu cartofi, adică din Ger
mania de nord-vest în Germania de nord-est - în vechea 
Prusie, la răsărit de Elba. 
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Această cotitură a survenit o dată cu recolta proastă şi 
cu foametea din 1 8 1 6. în pofida recoltelor mai .une din ur
mătorii doi ani, din pricina exportului intens de cereale în 
Anglia şi în alte ţări, preţul cerealelor a rămas atît de ri
dicat, încît folosirea lor la producerea rachiului a devenit 
aproape imposibilă. Un oxhoft * de rachiu, care în 1 8 1 3  costa 
doar 39 de taleri, se vindea în 18 17  cu 70 de taleri. Şi atunci 
locul cerealelor l -a  luat cartoful, şi �n 1 823 oxhoftul se vin
de\ dej a cu 14 pînă la 17 taleri I 

De unde au luat sărmanii iuncheri din răsăritul Elbei, 
care au fost, chipurile, ruinaţi de pe urma războiului şi a 
jertfelor aduse pe altarul patriei, mijloacele cu ajutorul că
rora şi-au transformat apăsătoarele lor datorii ipotecare în 
distilerii de rachiu bănoase ? Ce-i drept, conjunctura favo
rabilă din anii 18 16-1819  le-a adus venituri enorme şi le-a 
mărit creditul datorită creşterii generale a preţului pămîn
tului ; dar acest lucru nu era nici pe departe suficient. 
Iuncherii noştri patrioţi au mai obţinut în afară de aceasta : în 
primul rînd, ajutor de stat sub diferite forme directe şi indi
recte şi, în al doilea rînd, s -a  mai adăugat o împrejurare asu
pra căreia trebuie să ne oprim în mod deosebit. Se ştie că în 
1 8 1 1 ,  în Prusia, răscumpărarea servituţilor feudale ale ţăranilor 
şi în general conflictele dintre ţărani şi moşieri au fost regle
mentate prin lege în aşa fel încit dările în natură au fost 
transformate în dări în bani, acestea din urmă au fost capi
Lalizale. Şi au putut fi răscumpărate fie cu bani peşin plătiţi 
în rate la date precise, fie cedînd moşierului o bucată din 
pămîntul ţăranului, fie parte cu bani, parte cu pămînt. 
Această lege a rămas liter. moartă pînă cînd preţurile ridi
cate ale cerealelor din anii 1 8 1 6-18 19  nu le-a dat ţăranilor 
posibilitatea să grăbească răscumpărarea. începînd din 1 8 1 9, 
răscumpărările au progresat rapid în Brandenburg, dar mai 
încet în Pomerania şi încă şi mai încet în Posen şi Prusia. 
Banii luaţi de la ţărani 1n felul acesta, e drept, în mod legal, 
dar pe nedrept (fiindcă servituţile feudale le-au fost impuse 
ţăranilor pe nedrept) , aceşti bani, în măsura în care nu erau 
imediat risipiţi pe chefuri, după vechiul obicei al nobililor, 
erau destinaţi mai ales construirii de distilerii. Şi în celelalte 
trei provincii amintite distilarea alcoolului s -a  răspîndit în 
aceeaşi măsură în care răscumpărările ţăranilor ofereau mij -

• - veche unitate de măsură pentru lichide, egală cu aproximativ 
200-240 de litri. - Nota trad. 
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loace în acest scop. In felul acesta, industria de rachiu a 
iuncherilor prusieni a fost întemeiată literalmente cu banii 
luaţi de la ţărani. Şi ea s-a dezvoltat vertiginos, în special 
începînd din anul 1 825. După numai doi ani, în 1 827, în Prusia 
se distilau 1 25 OOO OOO de cuarţi * de rachiu, deci cite 1 01/2 
cuarţi pe cap de locuitor, totalizînd o valoare de 1 5  OOO OOO 
de taleri ; în schimb, Hanovra, care cu 1 5  ani în urmă deţinuse 
primul loc printre statele Germaniei în ceea ce priveşte pro
ducţia de rachiu, producea doar 1 8  OOO OOO de cuarţi. 

Se înţelege că, începînd de atunci, întreaga Germanie a 
fost pur şi simplu inundată de basamacul de cartofi prusian, 
în măsura în care statele separate sau uniunile vamale ale 
unor state separate nu s-au îngrădit cu bariere vamale împo
triva lui.  14 taleri un om ** de 1 80 de cuarţi, adică 2 groşi 
şi 4 pfennigi cuartul la comerţul en gros I Beţia, care înainte 
era de trei-patru ori mai scumpă, a devenit acum accesibilă 
zilnic pînă şi celor mai săraci, din moment ce cu 1 5  groşi de 
argint fiecare îşi poate permite să bea vîrtos o săptămînă 
întreagă. 

Efectul acestor preţuri din cale-afară de scăzute ale ra
chiului, care se făcea simţit [n locuri diferite şi în timpuri 
diferite, dar aproape întotdeauna cu iuţeala fulgerului, a fost 
nemaipomenit. !mi amintesc încă foarte bine cum la sfîrşitul 
deceniului al 3-lea preţurile scăzute ale rachiului s-au răs
pîndit deodată în regiunea industrială a Rinului inferior. Mli 
ales în Berg, şi în special în Elberfeld-Barmen, mas. popu
laţiei muncitoare a dat în p atima beţiei. Braţ la braţ, în gru
puri care ocupau �ntreaga stradă, „bărbaţii beţi" porneau pe 
la 9 seara, clătinîndu-se şi zbierînd, din cîrciumă în cîrciumă, 
după care se îndreptau, în sfîrşit, spre casă. Avînd în vedere 
nivelul cultural de atunci al muncitorilor şi situaţia lor absq· 
lut fără de ieşire, acest lucru nu era de mirare, mai ales în 
binecuvîntatul Wuppertal, unde timp de şaizeci de ani o 
industrie era mereu înlocuită de alta, unde exista deci în per
manenţă un număr de muncitori care o duceau greu, dacă 
nu erau chiar muritori de foame, în timp ce alţii (pe atunci 
vopsitorii) erau pentru vremea aceea foarte bine plătiţi. Şi 
dacă, aşa cum s-a întîmplat atunci, muncitorilor din Wuppertal 
nu le rămînea altceva de făcut decît să aleagă între rachhll 

* - veche unitate de măsură pentru lichide, egală cu aproxiativ 
1, 15  litri. - Nota trad. 

** - vche nitate de măsură pentru lichide, gală cu aproximltiV 
150 de litri. - Nota trad. 
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pamîntesc din cîrciumi şi rachiul ceresc al popilor pietişti, nu-i de mirare că l-au preferat pe cel dintîi, aşa prost cum 
era el. 

Şi era foarte prost. De îndată ce ieşea din aparatul de 
răcire, fără să mai treacă printr-un proces de purificare, cu 
tot uleiul de fusel pe care-l conţinea, rachiul era expediat şi 
bdut imediat. Toate rachiurile distilate din tescovină de stru
guri, din sfeclă furajeră, cereale sau cartofi conţin acest ulei de · fusel, un amestec de alcooluri superioare, adică de lichide 
cu o compoziţie analogă alcoolului obişnuit, dar cu un con
ţinut mai bogat în carbon şi hidrogen (în special alcool pro
pilic primar, alcool izobutilic, dar in primul rînd alcool 
amilic) . Toate aceste alcooluri sînt mai vătămătoare <lecit 
spirtul obişnuit (alcoolul etilic) , şi doza în care au o acţiune 
nocivă este mult mai mică decît o doză corespunzătoare din 
acesta din urmă. Profesorul Binz din Bonn a demonstrat de 
curind, pe baza a numeroase experienţe, că acţiunea de tur
mentare a băuturilor noastre spirtoase, precum şi neplăcutele 
lor urmări - faimoasa mahmureală, precum şi urmări mai 
serioase ca îmbolnăvirea sau intoxicaţia - se datoresc mult 
mai puţin spirtului obişnuit sau alcoolului etilic decît alcooli
lor superiori, adică uleiului de fusel. Ei nu au însă numai 
o acţiune de turmentare, de distrugere, ci determină şi carac
terul beţiei. Oricine ştie din observaţie, dacă nu din proprie 
experienţă, cît de diferit acţionează asupra creierului îmbă
tarea cu vin ( chiar şi cu diferi te soiuri de vin) , cu bere sau 
cu rachiu. Cu cît băutura conţine mai mult ulei de fusel şi 
cu cit acesta este mai vătămător prin compoziţia lui, cu atît 
mai dezgustătoare şi mai violentă este îmbătarea. Rachiul de 
cartofi nou şi nepurificat conţine, după cm se ştie , în com
paraţie cu celelalte băuturi tari, cea mai mare cantitate de 
ulei de fusel, cu cea mai nocivă acţiune. Această băutură, 
folosită în cantităţi neobişnuit de mari, a acţionat asupra unei 
populaţii atît de irascibile şi de pătimaşe ca cea din regiunea 
Berg aşa cum, fireşte, era de aşteptat. Caracterul beţiei s-a 
schimbat complet. Orice petrecere care înainte se încheia cu 
o veselie plăcută şi doar rareori cu excese, cînd, ce-i drept, 
adesea se făcea apel la Kneif ( cuţit, în engleză - knife) ,  de
genera acum într-o beţie turbată şi se încheia cu inevitabila 
bătaie, de la care nu lipseau cuţitele, iar loviturile de ..ţit 
mortale erau din ce în ce mai dese. Popii puneau aceste fapte 
pe seama lipsei de credinţă mereu crescînde, juriştii şi alţi fi
lîstini - pe seama petrecerilor din cîrciumi. Adevărata cauză 
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o constituia brusca invazie a basamacului prusian, care iş1 
exercita acţiunea fiziologică normală şi arunca în închisori 
sute de oameni sărmani. 

Această acţiune acută a rachiului ieftin a durat ani de 
zile, pînă cînd, încetul cu încetul, a început să slăbească 
într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar influenţa ei asupra 
moravurilor n-a dispărut în întregime ; pentru clasa munci
toare rachiul a continuat să fie , într-o măsură mai mare 
decît înainte, o necesitate vitală, iar calitatea lui, chiar dacă 
s-a îmbunătăţit puţin, a rămas mult inferioară calităţii ra
chiului vechi, de cereale, de odinioară. 

Şi în alte părţi lucrurile se desfăşurau la fel ca în re
giunea Berg. Lamentările filistinilor cu privire la creşterea 
excesivă a consumului de rachiu în rîndurile muncitorilor 
n-au fost niciodată mai generale, mai unanime, mai puternice 
ca în anii 1 825-1 835. Ne putem pune chiar întrebarea dacă 
apatia de care au dat dovadă mai ales muncitorii din nordul 
Germaniei faţă de evenimentele din 1 830, care nu i-au tul
burat cîtuşi de puţin, nu se datoreşte cumva, în mare parte, 
tot rachiului, care pe atunci pusese stăpînire pe ei mai mult 
ca oricînd. Răscoale serioase şi încununate într-adevăr de 
succes n-au izbucnit decît în regiuni viticole sau în acele 
state germane care, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
s -au apărat de rachiul prusian cu aj utorul taxelor vamale. 
Acesta nu e singurul caz cînd rachiul a salvat statul prusian. 

Singura ramură industrială care a avut rezultate directe şi 
mai distrugătoare - şi asta nu împotriva propriului popor, 
ci împotriva altor popoare - a fost producţia anglo-indiană 
de opiu pentru intoxicarea Chinei. 

Intre timp producţia de rachiu creştea rapid, se răspîn
dea din ce în ce mai mult spre răsărit şi un morgen după 
altul din terenurile nisipoase şi mlăştinoase ale Germaniei de 
nord-est era folosit pentru cultura cartofilor. Nemulţumin
du-se să fericească doar propria sa patrie, această ramură 
de producţie a căutat să facă accesibil şi străinătăţii bine 
cuvîntatul basamac din vechea Prusie. Rachiul obişnuit era 
distilat încă o dată pentru a se ·Înlătura o parte din apa pe 
care o conţinea, iar spirtul apo; şi impur obţinut în felul 
acesta era numit , ,Sprit" ,  traducerea în prusiană a latinescului 
Spiritus. Alcoolii superiori au toţi puncte de fierbere mai 
ridicate decît alcoolul etilic. Acesta din urmă fierbe 
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la 781/2 °C, iar punctul de fierbere al alcoolului propilic pri
mar este de 97 ° ,  al alcoolului izobutilic - 109 °  şi al alcoolu
lui amilic - 1 32 ° .  E, deci, de presupus că, la o distilare 
atentă, trebuie să rămînă cel puţin cea mai mare parte din 
alco'olul amilic, principalul component al uleiului de fusel, 
precum şi o parte din alcoolul izobutilic, şi că la distilare e 
elimină cel mult o parte din ele , precum şi cea mai mare 
parte din alcoolul propilic primar, care, de altfel, intră foarte 
puţin în componenţa uleiului de fusel. Dar nici chiar ştiinţa 
chimiei nu este în stare să separe prin distilare cei trei al
cooli inferiori amintiţi mai sus, iar alcoolul amilic poate fi 
extras din uleiul de fusel doar prin distilare fracţionată,. 
inaplicabilă în distilerii. în plus, în distileriile de rachiu de 
la sate distilarea se face cu destulă aproximaţie. Nu e deci 
de mirare că spirtul produs la începutul deceniului al 5-lea 
era amestecat cu o cantitate considerabilă de ulei de fusel, 
lucru uşor de constatat după miros ; spirtul curat sau care 
conţine numai apă nu are aproape de loc miros. 

Acest spirt era trimis de predilecţie la Hamburg. Ce se 
întîmpla cu el mai departe ? O p arte era expediată în ţările 
în care taxele vamale nu-i închideau toate porţile ; la acest 
export participa şi Stettinul ; cea mai mare parte însă era 
folosită la Hamburg şi Bremen pentru falsificarea romului. 
A;est soi de rachiu, care în India occidentală era distilat în 
parte chiar din trestia de zahăr, dar în cea mai mare parte 
din reziduurile rămase la fabricarea zahărului, era singurul 
care, datorită procedeului său ieftin de preparare, mai putea 
concura,  ca un fel de băutură de lux a maselor, cu rachiul 
de cartofi. Pentru a prepara un rom „fin", dar totuşi ieftin, 
se lua, de pildă, un butoi cu rom de Jamaica, cu adevărat fin, 
trei-patru butoaie de rom berbiceric, ieftin şi prost, şi două
trei butoaie de rachiu de cartofi prusian, iar din acest amestec, 
sau dintr-unul similar, se obţinea produsul dorit. Această 
„otravă" ,  cum o numeau în prezenţa mea înşişi negustorii 
care se ocupau cu această falsificare, era încărcată şi expe
diată pe mare în Danemarca, Suedia, Norvegia şi Rusia ; 
totuşi, o parte considerabilă era expediată din nou pe Elba 
în sus, sau, prin Stettin, în acele regiuni din care venea 
spirtul nobil, iar acolo parte era băut ca rom, parte era intro
dus prin contrabandă în Austria şi Polonia. 

Negustorii din Hamburg nu s-au limitat la falsificarea 
romului. Cu genialitatea care-i caracteriza. ei au prevăzut 
de la început ce viitor strălucit i se aşterne rachiului de car-
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tofi prusian. Ei experimentaseră dej a  tot felul de alte băuturi, 
şi [ncă la sfîrşitul deceniului al 4 -lea în Germania de nord 
neprusiană toţi cei care se pricepeau cit de cit la vinuri refu
zau să-şi mai procure vinuri albe franţuzeşti de la Hamburg, 
pentru că era îndeobşte cunoscut că acolo acestea erau în
dulcite cu acetat de plumb şi, prin urmare, erau otrăvitoare. 
Cu toate acestea insă, spirtul de cartofi a devenit în curînd 
baza falsificării pe scară tot mai largă a băuturilor. După rom 
a urmat coniacul, la a cărui fabricare era nevoie de mai 
multă pricepere. în curînd vinul a început să fie amestecat 
cu spirt şi, în cele din urmă, s-a ajuns pînă acolo incît se 
produceau vinuri de Porto şi vinuri spaniole„. fără nici un 
pic de vin : din spirt, apă şi sucuri vegetale, care de multe 
ori erau înlocuite cu chimicale. Această afacere prospera cu 
a tît mai mult, cu cit în multe ţări asemenea practici fie că 
erau pur şi simplu interzise, fie că erau atît de aproape de 
încălcarea legilor penale, incit se socotea mai înţelept să se 
renunţe la ele. Hamburgul [nsă era reşedinţa comerţului liber 
neîngrădit, şi falsificările „spre binele Hamburgului" luau 
amploare. 

Dar monopolul acestei falsificări n-a fost de lungă durată. 
După revoluţia din 1 848, cînd în Franţa dominaţia exclusivă 
a marii finanţe şi a unui gp de mari industriaşi cu vază 
a fost înlocuită cu dominaţia de scurtă durată a întregii 
burghezii, fabricanţii şi comercianţii francezi au început să 
înţeleagă ce forţe miraculoase se ascund într-un butoi cu 
spirt de cartofi prusian. Ei au început să falsifice coniacul 
încă la ei acasă, în loc să-l expedieze nefalsificat în străină
tate ; şi mai ales coniacul (numesc aşa pe scurt orice rachiu 
distilat din tescovină de struguri) destinat consumului intern 
era înnobilat cu un adaos serios de spirt de cartofi prusian. 
Datorită acestui fapt, coniacul - singurul rachiu care în 
Franţa are un consum de masă - s-a ieftinit considerabil. 
Cel de-al doilea Imperiu a ocrotit aceste escrocherii, bine
înţeles în interesul maselor asuprite, aşa că, la răsturnarea 
dinastiei napoleoniene, constatăm că, graţie acţiunii bine
făcătoare a rachiului vechi prusian, beţia, care în Franţa era 
înainte aproape necunoscută, a căpătat o largă răspîndire. 

O serie de recolte de struguri din cale-afară de proaste 
şi, în sfîrşit, tratatul comercial din 1 860, care a făcut Anglia 
accesibilă comerţului cu vinuri al Franţei, au prilejuit un nou 
avînt. Vinurile slabe din aceşti ani de recolte proaste, a căror 
acreală nu putea fi înlăturată cu ajutorul adaosului de zahăr, 
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necesitau un adaos de alcool pentru a le mări tăria. De aceea 
erau amestecate cu spirt prusian. In afară de aceasta, englezii 
erau obişnuiţi cu vinuri tari şi vinurile franţuzeşti naturale, 
care erau acum exportate în cantităţi masive, li se păreau 
englezilor mult prea slabe şi reci. Şi ce putea fi mai indicat 
pe lume pentru a le da tărie şi a le încălzi decît spirtul pru
sian ? Bordeaux devenea din ce în ce mai mult centrul de fal
sificare a vinurilor franţuzeşti, spaniole şi italieneşti - trans
formate acolo în „vinuri fine de Bordeaux" - şi totodată 
centrul... de folosire a spirtului prusian. 

Da, vinuri spaniole şi italieneşti ! De cînd consumul vi
nurilor roşii franţuzeşti - şi nici un burghez n-ar bea altele -
a atins asemenea proporţii în Anglia, în America de Nord 
şi de Sud şi în colonii, nici chiar marea bogăţie de vinuri, 
aproape inepuizabilă, a Franţei n-a mai fost suficientă. 
Aproape întreaga recoltă de struguri din nordul Spaniei, 
printre altele întreaga recoltă a Riojei - ţinut din valea 
Ebrului bogat în vinuri - pleacă la Bordeaux. Tot acolo sînt 
trimise din Genova, Livorno, Neapole vase întregi încărcate 
cu vin. în timp ce aceste vinuri sînt tratate cu spirt prusian 
pentru a putea suporta transportul pe mare, acest export de 
vinuri urcă preţurile lor în I talia şi Spania în aşa măsură, 
îndt devin complet inaccesibile pentru masa populaţiei mun
citoare, care înainte le bea zilnic. In loc de vin, ea bea rachiu, 
iar componentul principal al a cestui rachiu este din nou spir
tul de cartofi prusian. De altfel , d-l von Kardorff se plînge în 
Reichstag că, în Italia, acest lucru nu se întîmplă în sufi
cientă măsură. 

Oriunde ne-am îndrepta privirea, pretutindeni găsim spirt 
prusian. Spirtul prusian se întinde incomparabil mai departe 
decît braţul guvernului imperial german. Şi oriunde întîlnim 
acest spirt, el serveşte în primul rînd„. la falsificare. El devine 
procedeul care face transportabile pe mare vinurile din sudul 
Europei, sustrăgîndu-le astfel populaţiei muncitoare indigene. 
Şi tot aşa cum lancea lui Ahile vindeca rănile produse de ea 
însăşi 29, spirtul prusian oferă clasei muncitoare, căreia i -a  
fost răpit vinul, o compensaţie în rachiul falsificat I Spirtul 
obţinut din cartofi înseamnă pentru Prusia ceea ce sînt arti
colele de fier şi de bumbac pentru Anglia : articolul care re
prezintă Prusia pe piaţa mondială. Aşa că cel mai nou adept 
şi totodată regenerator al socialismului, d-l Eugen Dihring, 
putea să proslăvească distileriile, „în primul rînd„. ca pe o 
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legatură firească ( a  industriei) cu agricultura"  şi să spună 
triumfător : 

„Importanta producţiei de spirt este atît de mare, Incit ea poate i 
mai curirrd suipreciată dc�t mpraarpreci.ată ! " 3o 

Şi, bineînţeles, „anch'io son pittore " ( şi eu sint pictor, 
cum a spus Correggio �1 ) înseamnă în prusiană : „Şi eu 
sînt producător de rachiu " .  

Dar c u  aceasta n-am epuizat încă nici pe  departe minu
nile pe care le înfăptuieşte rachiul de cartofi prusian. 

„Dacă înainte în aceste regiuni trăiau - după cum spune d-l von 
Kardorff - aproximativ 1 OOO de oameni pe mila pătrată, acum, datoritd 
fabricării spirtului, pămîntul poate hrni aproximativ 3 OOO de oameni pe 
mila pătrată". 

Şi acest lucru este în general exact. Nu ştiu la ce pe
rioadă se referă d-l von Kardorff, care apreciază populaţia 
la 1 OOO de oameni pe mila pătrată. O astfel de perioadă de 
bună seamă că a existat cîndva. Dacă excludem însă provin
ciile Saxonia şi Silezia, în care distileriile, în comparaţie cu 
celelalte industrii, joacă un rol mai puţin important, precum 
şi Posenul, din care cea mai mare parte, 1în pofida eforturilor 
depuse de guvern, continuă să-şi manifeste o singură dorinţă 
- să ramînă polonez, ne mai rămîn cele trei provincii : Bran
denburg, Pomerania şi Prusia. Aceste trei provincii au îm
preună o suprafaţă de 2 4 1 5  mile pătrate. In 1 817  ele aveau 
o populaţie de 3 479 825 de locuitori, sau 1 441 de locuitori 
pe mila pătrată. In 1 87 1  aveau 7 432 407 locuitori, sau 3 078 de 
locuitori pe mila pătrată. Sîntem întru totul de acord cu 
d-l von Kardorff atunci cînd consideră această creştere a 
populaţiei în primul rînd ca un rezultat direct sau indirect al 
distilării rachiului. Dacă adăugăm aici şi regiunea Altmark, 
partea de nord a Sileziei Inferioare, a cărei populaţie se ocupa 
cu agricultura, şi în special partea germană a Posenului, unde 
populaţia s -a  format în acelaşi fel, găsim adevărata regiune a 
rachiului, dar, în acelaşi timp, şi nucleul monarhiei prusiene. 
Şi astfel se deschide o perspectivă cu totul nouă. Distilarea 
alcoolului se dovedeşte în prezent adevărata bază materială 
a Prusiei moderne. Fără ea iuncherii prusieni ar fi  ipierit ; 
moşiile lor ar fi fost în p arte cumpărate de marii magnaţi 
funciari, care ar fi  format, după modelul rusesc, o aristocra
ţie puţin numeroasă, iar în parte ar fi fost îmbucătăţite, for
mînd baza unei pături ţărăneşti independente. Fără distilarea 
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alcoolului, nucleul Prusiei ar. fi rămas un ţinut cu aproxima
tiv 2 OOO de locuitori pe mila pătrată, incapabil să joace pe 
viitor vreun rol în istorie, fie el pozitiv sau negativ, pînă 
cînd industria burgheză nu s-ar fi dezvoltat în suficientă 
măsură pentru a prelua şi aici conducerea socială şi, poale ,  
şi pe cea politică. Distilarea alcoolului a dat o altă orientare 
acestei dezvoltări. Pe un teren care nu produce aproape nimic 
în afară de cartofi şi iuncheri de la ţară, d ar acestea pe scară 
largă, distilarea alcoolului a reuşit să ţină piept concurenţei 
întregii lumi. Prusia ,  bucurîndu-se de o cerere mereu 
crescîndă - datorită împrejurărilor dej a menţionate -, s-a 
putut ridica la nivelul de fabrică centrală de rachiu a lumii. în condiţiile sociale existente, acest lucru nu însemna altceva 
clecît formarea, pe de o parte, a unei clase de proprietari fun
ciari mijlocii, ai căror fii mai mici urmeazi să reprezinte 
principalul material pentru formarea cadrelor de ofiţeri şi 
pentru birocraţie, adică o nouă prelungire a duratei vieţii 
iuncherimii ; pe de altă parte, formarea unei clase de semi
f obagi, care creşte relativ repede şi din cadrul căreia se 
recrutează masa „regimentelor active" ale armatei. Asupra 
situaţiei acestei mase muncitoare, teoretic liberă, dar practic 
în mare parte absolut dependentă de moşier prin contracte 
anuale, prin plată în natură, prin condiţiile de locuit şi, în 
sfîrşit, prin puterea poliţienească pe moşii ,  care n-a făcut 
decît să îmbrace altă formă în urma noii legi cu privire la 
administraţia districtuală 32, - asupra situaţiei acestei mase 
ne putem forma o imagine din lucrările profesorului von der 
Goltz. Pe scurt, dacă Prusia a fost în stare să digere cît de 
cît teritoriile de pe malul de vest al Elbei, înghiţite în 1 8 1 5, 
să înăbuşe în 1 848 revoluţia de la Berlin, să se situeze în 1849, 
în pofida răscoalelor din Renania şi din Westfalia, în fruntea 
reacţiunii germane, să ducă în 1 866 războiul împotriva 
Austriei, iar în 1 871  să supună întreaga Germanie Mică do
minaţiei celei mai înapoiate, mai inerte şi mai inculte părţi, 
încă semifeudale, a Germaniei - cui i se datoresc toate 
acestea ? Distilării alcoolului I 

II 

Să revenim, totuşi, la Reichstag. La discuţii au participat 
în special d-l von Kardmff, d- l  von Delbriick şi Kriiger, re
prezentantul oraşului Hamburg în Bundesrat. Potrivit acestor 

6 
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dezbateri s -ar părea că i -am făcut o nedreptate strigătoare la 
cer spirtului de cartofi prusian. Tot răul se trage de la spirtul 
rusesc, nu de la cel prusian. D-l von Kardorff se plînge că 
unii fabricanţi din Hamburg transformă în spirt vodca ru
sească (iar aceasta, după cum subliniază d-l Kri.iger, este 
distilată din cereale, şi nu din cartofi) , pe care apoi „o expe
diază ca spirt german, stricînd astfel bunul renume al spirtu
lui prusianu .  D-lui Delbrl.ck „i s-a spus că o astfel de substi
tuire s-ar lovi de mari greutăţi, deoarece pînă în prezent nu 
s-a reuşit ca din vodca rusească să se fabrice un spirt inodor, 
aşa ca din rachiul german" ,  la care el a menţionat prevăză
tor : „Domnilor, acest lucru, fireşte, nu pot să-l ştiu" .  

Aşadar, tot răul s e  trage de  la spirtul de  cereale rusesc, 
şi nu de la cel de cartofi prusian. Spirtul de cartofi prusian 
este „inodor" ,  adică nu conţine ulei de fusel ; spirtului de 
cereale rusesc nu i s-a putut încă îndepărta mirosul, prin 
urmare conţine ulei de fusel, iar atunci cînd este vîndut 
drept spirt prusian, îi strică acestuia renumele de spirt făr. 
basamac. In concluzie, noi am calomniat acest spirt prusian 
„fără basamac" în mod ticălos şi cu intenţii vădit duşmănoase 
imperiului. Să vedem cum stau lucrurile în realitate. 

Există într-adevăr un mijloc de a separa rachiul de ba
samac prin tratarea lui cu mangal aprins. De aceea spirtul 
din comerţ în ultimul timp conţine în general mai puţin ulei 
de fusel. Dar între cele două sorturi de rachiu de care ne 
ocupăm aici există următoarea diferenţă : spirtul preparat din 
cereale poate fi complet separat de basamac fără prea multă 
greutate, în timp ce separarea de basamac a spirtului obţinut 
din cartofi este mult mai complicată, iar în marea producţie 
- practic imposibilă, astfel că şi la cel mai curat spirt pre
parat din rachiu de cartofi se simte întotdeauna mirosul · de 
basamac atunci cînd te freci cu el pe mină. De aici regula 
ca în farmacii sau la fabricarea Jichiorurilor fine să se folo
sească, sau în orice caz să trebuiască să se folosească 
( deoarece chiar şi aici se fac falsificări ! )  numai spirtul de 
cereale şi în nici un caz spirtul de cartofi. 

La cîteva zile după ce publicase dezbaterile de mai sus 
cu privire la rachiu, „Kolnische Zeitung" publica (la 8 fe
bruarie, prima ediţie) , printre diverse ştiri, tînguirile unui  
băutor din Renania : 

„Ar fi foarte de dorit să existe posibilitatea de a dovedi adaosul de 
spirt de cartofi şi în vinurile fine. Ce-i drept, mahmureala ulterioară de
monstrează acest lucru, dar prea tîrziu. Spirtul d e  cartofi conţine ulei de 
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iuseJ, însă mirosul neplăcut l acestuia este anihilat de mirosul specific 
al vinului. Această falsificare este una dintre cele mai răspindite ".  

In sfîrşit, pentru a-i linişti pe producătorii de rachiu din 
vechea Prusie, d-l Kruger dă publicităţii faptul îngri
jorător că pe piaţa din Hamburg spirtul de cereale rusesc se 
-plăteşte cu patru mărci mai mult decît spirtul de cartofi pru
sian. La 7 februarie acesta din urmă a fost cotat la Hamburg 
la preţul de 35 de mărci pentru 1 00 de litri ; preţul spirtului 
rusesc era deci cu 1 2  % mai mare decît preţul celui prusian, 
al ·cărui bun renume, chipurile, îl strică ! 

Şi, după toate acestea, priviţi mina de nevinovăţie jig
nită a calomniatului, „inodorului u spirt prusian, grijuliu pen
tru reputaţia sa, virtuos, „fără basamacu , care în comerţul 
cu· ridicata costă doar 35 de pfennigi litrul ; mai ieftin decît 
berea I Dacă opunem dezbaterile faptelor, nu vom fi oare 
ispitiţi să ne punem [ntrebarea : cine e luat aici drept prost ? 

Influenţa binecuvîntată a uleiului de fusel prusian este 
universală, pentru că, o dată cu spirtul de cartofi, el pătrunde 
în toate băuturile. De la sorturile mai proaste ale vinurilor 
de Mosela şi de Rin, slabe şi acrişoare, care, cu ajutorul 
zahărului de cartofi şi al spirtului de cartofi, se transformă 
în mod miraculos în vinuri de Nierstein şi de Brauneberg, le la vinul roşu prost, care din timpul tratatului comercial al lui 
Gladstone invadează Anglia, numindu-se acolo „Gladstone " ,  
Ş i  pînă la vinurile de  Château Lafitte, Champagne, Porto şi 
Madeira, pe care le beau burghezii în India, China, Australia 
şi America, nu există nici o bătură în compoziţia căreia să 
nu intre uleiul de fusel prusian. Producţia acestor băuturi 
prosperă pretutindeni unde creşte viţa de vie şi unde sînt 
înmagazinate mari cantităţi de vin, iar producătorii înalţă 
acolo osanale spirtului de cartofi. Dar consumatorii ? Dato
rită ,.mahmurelii " ,  consumatorii află în ce constă binecuvîn
tarea basamacului prusian şi caută să se ţină cit mai departe 
de această binecuvîntare. în Italia, după cum spune d-l von 
Kardorff, tratatul comercial se aplică �n aşa fel, incit pentru 
spirtul prusian se plăteşte o vamă excesiv de mare. Din cauza 
vămilor mari, exportul de spirt în Belgia, America şi Anglia 
a devenit imposibil. în Franţa, vameşii lipesc etichete roşii pe butoaiele cu spirt ca să se ştie că acestea sînt prusiene 
- . este într-adevăr pentru prima oară că vameşii francezi au 
întreprins ceva de folos obştesc ! Intr-un cuvînt, s-a ajuns 
atît de departe, încît d-l von Kardorff exclamă cu desperare : 
„Domnilor, privind actuala situaţie a industriei de spirt ger-
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man, veţi vedea că toate ţările ref uză în modul cel mai laş 
spirtul nostru !"  E firesc ! Influenţa binefăcătoare a acestui 
spirt a ajuns, cu timpul, să fie cunoscută fa întreaga lume, 
şi unica modalitate de a scăpa de acea „mahmureală" este 
interzicerea în general a importului de basamac. 

Pe deasupra, şi dinspre răsărit înaintează acum un nor 
greu, apăsător, ameninţîndu-i pe împilaţii iuncheri producă
tori de rachiu. Marele frate din Rusia, ultimul bastion şi 
sprij in al tuturor rînduielilor vechi şi onorabile împotriva 
furiei distructive moderne, începe şi el acum să producă 
şi să exporte rachiu, şi tocmai rachiu de cereale, vîn
zîndu-1, pe deasupra, la un preţ tot atît de scăzut ca şi cel 
la care îşi vînd iuncherii prusieni rachiul lor de cartofi. Din 
an în an creşte .producţia şi exportul acestui rachiu rusesc, 
iar dacă pînă acum la Hamburg era distilat pentru a se 
obţine din el spirt, în prezent, după cum ne spune d-l  Del
briick, „într-o serie de porturi ruseşti.. . se construiesc dej a 
cîteva întreprinderi, utilate cu aparate excelente pentru disti
larea rachiului rusesc" ,  şi el le atrage atenţia domnilor iun
cheri că din an în an vor putea face faţă tot mai greu con
curenţei ruseşti. D-l Kardorff îşi dă perfect de bine seama de 
acest lucru şi cere guvernului să interzică categoric tranzitul 
spirtului rusesc prin Germania. 

Totuşi, d-l von Kardorff, ca deputat al liber-conservato
rilor, ar fi trebuit să aprecieze mai just poziţia guvernului 
imperial german faţă de Rusia. După anexarea Alsaciei şi 
Lorenei şi după nemaipomenitele despăgubiri de război ân 
valoare de cinci miliarde, în urma cărora Franţa a devenit 
un aliat inevitabil al oricărui duşman al Germaniei, şi urmînd 
o politică în urma căreia te faci peste tot stimat, sau mai 
degrabă temut, dar nicăieri iubit, nu rămînea decît o singură 
alternativă : ori să zdrobeşti repede şi Rusia, ori.. . să-ţi asi
guri alianţa Rusiei ( în măsura în care te poţi bizui pe Rusia) , 
devenind o slugă supusă a diplomaţiei ruse. Întrucît prima 
variantă era greu de admis, s-a impus cea de-a doua. Prusia, 
şi o dată cu ea întregul imperiu, se află din nou in aceeaşi 
stare de dependenţă faţă de Rusia ca şi după 1 8 1 5  şi 
după 1 850, iar „Sf în ta Alianţă " ,  întocmai ca după 18 15, ser
veşte doar drept paravan pentru această dependenţă. Rezul
tatul tuturor victoriilor glorioase este acela că Germania 
rămîne, ca şi mai înainte, a cincea roată la căruţa europeană. 
Şi se mai miră Bismarck că publicul german continuă să se 
intereseze mai mult de evenimentele din străinătate, unde 
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se află într-adevăr centrele hotărîtoare, decît de treburile 
guvernului imperial, care nu prezintă nici o importanţă în 
Europa, sau de discursurile din Reichstag, care nu prezintă 
nici o importanţă în Germania ! Să se interzică tranzitul spir
tului rusesc ! Aş vrea să-l văd pe cancelarul care ar îndrăzni 
să facă acest lucru fără să aibă în buzunar declaraţia de 
război împotriva Rusiei ! Iar cînd d-l von Kardorff lansează 
guvernului imperial o asemenea pretenţie ciudată, ai putea 
crede că nu numai dacă bei rachiu, ci şi dacă îl prepari ţi 
se tulbură minţile. Se ştie doar că în ultimul timp producători 
de rachiu mai vestiţi decît d-l von Kardorff au întreprins 
lucruri cărora, privite chiar din propriul lor punct de vedere, 
nu li se poate găsi absolut nici o explicaţie raţională. 

De altfel, e cit se poate de evident că această concurenţă 
rusă îi umple de o groază fără margini pe iuncherii producă
tori de rachiu. ln Rusia centrală există regiuni întregi în 
care piinea este tot atît de ieftină ca şi cartofii în Prusia. 
Tot aşa şi combustibilul este în cea mai mare parte mai ieftin 
în Rusia decît în regiunile în care avem noi distileriile. Există 
toate premisele materiale. Ce e de mirare în faptul că, la 
fel ca şi  iuncherii prusieni, o parte a nobilimii ruse investeşte 
în distilerii banii primiţi de la stat în contul ţăranilor pentru 
răscumpărarea servituţilor feudale ? Ce e de mirare că aceste 
distilerii se extind repede 1n urma dezvoltării continue a 
pieţei şi a precăderii pe care o va avea întotdeauna, la un 
preţ egal sau puţin mai ridicat, rachiul de cereale faţă de cel 
de cartofi şi că încă de pe acum se poate prevedea timpul 
cfod productia lor va înlătura cu totul de pe piaţă spirtul de 
cartofi prusian ? În cazul de faţă, orice lamentări şi vaiete 
sînt inutile. Legile producţiei capitaliste, atîta timp cit va 
dura aceasta, nu sînt însă necruţătoare numai pentru iun
cheri. Datorită concurenţei ruse se apropie ziua cînd va 
cădea sfîntul Ilion, ·cînd faimoasa industrie de rachiu 
prusiană va dispărea de pe piaţa mondială şi în cel mai bun 
caz va mai inunda cu basamac piaţa internă. Dar în ziua cînd 
li se va smulge iuncherilor prusieni coiful de producători de 
rachiu şi le va rămîne doar coiful cu blazon sau, cel mult, 
coiful militar - în acea zi va veni şi sfîrşitul Prusiei. Chiar 
dacă facem abstracţie de întregul mers al istoriei mondiale, 
de posibilitatea, probabilitatea sau inevitabilitatea  unor noi 
războaie sau revoluţii, ajunge concurenţa rachiului rusesc 
pentru a ruina Prusia, în măsura în care distruge industria 
care susţine agricultura provinciilor răsăritene pe actuala ei 
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treaptă de dezvoltare. Dar implicit ea distruge şi condiţiile de 
viaţă ale iuncherilor de la răsărit de Elba şi ale iobagilor lor 

- 3 OOO pe mila pătrată ; implicit ea distruge baza statului 
prusian - pepiniera de ofiţeri, subofiţeri şi de soldaţi care 
se supun necondiţionat ordinelor, precum şi pepiniera din care 
se constituie nucleul birocraţiei, pepiniera care imprimă ac
tualei Prusii caracterul ei specific. O dată cu distrugerea 
frstileriilor de rachiu se prăbuşeşte şi militarismul prusac ; 
0r, fără el Prusia nu mai foseamnă nimic. Atunci aceste pro-
vincii răsăritene vor trebui să se mulţumească din nou cu 
locul care l i  se cuvine în Germania, potrivit numărului redus 
al populaţiei lor, industriei lor subordonate agriculturii, rela
ţiilor lor semifeudale, slabei dezvoltări a civilizaţiei ora
-şelor şi a invăţămîntului general. Atunci celelalte regiuni din 
Imperiul german, eliberate de sub jugul acestei dominaţii de 
tip aproape medieval, vor răsufla uşurate şi-şi vor ocupa 
locul care le  revine potrivit dezvoltării lor industriale şi cul
turii mai înalte. Provinciile răsăritene îşi vor alege singure 
alte ramuri industriale, mai puţin dependente de agricultură 
şi care admit în mai mică măsură mij loacele feudale de pro
ducţie şi totodată îşi vor pune armatele nu la  dispoziţia sta
tului prusian, ci a social-democraţiei. Restul lumii va jubila 
fiindcă, în sfîrşit, se va pune capăt o dată pentru totdeauna 
intoxicării cu basamac prusian ; iar iuncherii prusieni şi statul 
prusian, care „se va dizolva, în sfirşit, în Germania" ,  vor fi 
nevoiţi să se consoleze cu cuvintele poetului : . 

Ca să devii nemuritor in cintec, In viată trebuie să mori *· 

* Schiller : „Zeii Grecieiu. - Nola red. 
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Era, dacă nu mă înşel, către sfîrşitul lunii aprilie 1 846. 
Marx şi cu mine locuiam pe atunci într-una din suburbiile 
Bruxelles-ului ; eram tocmai ocupaţi cu elaborarea în comun 
a unei lucrări 34, cind am fost anunţaţi că un domn din Ger
mania doreşte să ne vorbească. ln faţa noastră a apărut un 
om scund, dar bine legat ; expresia fetei lui trăda în egală 
măsură bunăvoinţă şi hotărîre calmă ; aspectul unui ţăran din 
răsăritul Germaniei, în haine de burghez dintr-un orăşel din 
răsăritul Germaniei. Acesta era vilhelm Wolff. Urmărit pen
tru un delict de presă, el reuşise să scape de închisoarea pru
siană. N-am bănuit la prima vedere ce om ales se ascunde 
sub această înfăţişare ştearsă. Au fost însă suficiente cîteva 
zile pentru ca între noi şi noul nostru tovarăş de exil să se 
infiripe o prietenie sinceră şi să ne convingem că nu avem 
de loc de-a face cu un om obişnuit. Foarte curînd ni s-au 
dezvăluit spiritul său fin, format la şcoala clasicismului 
antic, umorul său suculent, ·înţelegerea clară a unor probleme 
teoretice complicate, ura sa înverşunată împotriva tuturor 
acelora care asupresc masele, firea sa energică şi în acelaşi 
timp potolită ; dar au fost necesari ani îndelungaţi de acti
vitate în comun şi de relaţii prieteneşti în luptă, în victoriI 
şi tn infrîngeri, în vremuri bune şi rele pentru a putea apre
cia pe deplin tăria de neclintit a caracterului său, devota
mentul său absolut,. mai presus de orice bănuială, nestrămu
tatul său simţ al datoriei, la fel de exigent faţă de duşmani 
ca şi faţă de prieteni şi faţă de el însuşi. 

I 
Wilhelm Wolff s-a  născut la 21 iunie 1 809 la Tarnau, ln 

apropiere de Frankenstein, in Silezia. Tatăl său, un ţăran 
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din categoria dependenţilor ereditari, ţinea o cîrciumă (în 
limba poloneză - karczma, unde se ţineau şedinţele judecă
toriei săteşti) , ceea ce nu-l scutea de obligaţia de a presta, 
împreună cu nevasta şi copiii, muncă de clacă pentru senior. 
în felul acesta, de mic copil, Wilhelm nu numai că a cunos
cut, dar a şi simţit pe p ropria lui piele soarta amară a ţăra
nului iobag din Prusia orientală. Dar el a învăţat şi altceva. 
Mama sa, despre care vorbea întotdeauna cu o deosebită 
afecţiune şi care avea un nivel de cultură mai ridicat decit 
cel obişnuit în mediul din care făcea parte, a trezit şi a cul
tivat în el minia împotriva cruntei exploat.ri şi a felului 
mîrşav în care seniorii feudali îi  tratau pe ţărani. Cum a 
clocotit în el de-â  lungul .întregii sale vieţi această minie, 
vom vedea cînd vom ajunge la acea perioadă a . vieţii sale în  
care a putut, în  sfîrşit, să-şi manifeste minia în  public. Foarte 
curînd s -au vădit aptitudinile băiatului de ţăran şi dragostea 
sa pentru învăţătură ; era cit se poate de indicat să urmeze 
l iceul, dar cite obstacole trebuiau învinse ca să se realizeze 
acest lucru ! Abstracţie făcînd de greutăţile băneşti, în tale& 
lui stăteau seniorul şi vătaful acestuia, · fără de care nu ·se 
putea întreprinde nimic. E drept, dependenţa ereditară era 
desfiinţată pe hîrtie din 1 81 0, dar rămăseseră în vigoare ser
vituţile feudale, claca, jurisdicţia şi poliţia seni.ori:la Şi, ală
turi de ele, continua de fapt să existe şi dependenţa ·ereditară. 
Şi, desigur, domnii proprietari funciari şi slugoii lor . preferau 
să facă din odraslele ţăranilor păzitori de porci, şi n. stu
denţi . Toate piedicile au fost îns, înlăturate. · wolff · a ·urmat 
liceul din Schweidnitz şi _apoi Un.iversitatea din . Breslau. 
In timpul cit a frecventat aceste instituţii a fost nevoit să se 
întreţină mai mult singur, dind ore p articulare. L. universî_-· 
t, te s-a ocupat cu. p redilecţie de filologia clasică ; dar .  n-a  
fos t un filolog de şcoală veche, care să despice firul î. pa trl ;' 

marii poeţi şi p rozatori ai grecilor şi romanilor au găsit la 
el deplină înţelegere, rămînînd lectur. _lui p referată de -a. 
lungul întregii vieţi. · . 

Era tocmai pe punctul . de a-şi termina studiile ·universi
tare, cînd Bundestagul 3 5  şi guvernele. austriac şi  prusian au 
reluat prigoana împotriva demagogilor 36, la care se .renun-. 
ţase, în sfîrşit, în deceniul al 3-lea. Ca membru al unei aso
ciaţii studenţeşti, Wolff a fost. şi el arestat în 1 834 ; ani de 
zile a fost purtat pentru cercetări din închisoare în închi 
soare şi în cele din urmă a fost q:mdamnat. - Ce condamnare 
a p rimit ? Nu cred ca el să fi considerat vreodată că m�riti� 
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să vorbească despre acest lucru. Fapt este că a ajuns in 
forlireaţa Silberberg. Aici a întîlnit tovarăşi de suferinţă, 
printre alţii şi pe Fritz Reu ter. Cu cîteva luni înainte de 
moarte , lui Wolff i-a cazut în mină cartea lui Reuter „Ut 
mine Festungstid" *, şi, descoperind în autor pe vechiul său 
tovarăş ele suferinţă, el i-a seri> neîntîrziat prin intermediul 
editurii 37• Reuter i -a trimis imediat o scrisoare lungă de răs
puns extrem de cordiaiă, pe care o am în faţă şi din care 
reiese că cel puţin la 12 ianuarie 1 864 vechiul demagog era 
orice, numai un pocăit docil nu. 

„Stau a ici - scrie el - de nu mai putin de 30 de ani. p.rul mi-a 
inrăruntit, şi lot mai  aştept o revolutie adevărată, în care voinţa popou
lui să se afirme, în sfîrşit, energic, dar ce folos ? „.Dacă poporul prusian 
ar refuza m.car Sl plăteascd impozitele, acesta ar fi singurul mijloc de 
a scJpa de Bismarrk & Co. şi de a-l face să spumege pe bătrînul rege". 

· La Silberberq, Wolff a avut parte ele nenumăratele sufe
rinţe şi puţinele bucurii ale demagogilor închişi în fortă reaţă, 
pe care Fritz Reuter le-a descris atît ele sugestiv şi cu atîta 
umor în cartea amintită mai sus. Pentru aceia care erau 
închişi între zidurile umede ale cazematelor şi înclurau iernile 
geroase era o mică compensaţie faptul că paza vechii temniţe 
era încrcclinţat. unor invalizi bătrîni ,  care formau aşa-zisa 
garnizoană, dar care nu se distingeau de loc prin severitate, 
şi uneori nu refuzau nici un păhărel de rachiu sau cîteva 
monede. Pe scurt, în 1 839 sănătatea lui Wolff era atît de 
zdruncinată, încît a fost graţiat. 

El a plecat la Breslau, încercînd să-şi cîştige existenţa 
ca profesor. Dar îşi făcuse socotelile fără să aibă în vedere 
că are de-a face cu guvernul prusian. Silit să-şi întrerupl 
studiile din cauza arestării, el n-a putut absolvi trieniul uni
versi tar şi cu atît mai puţin să-şi dea examenul. Dar în 
China prusacă putea face parte din breasla învăţaţilor doar 
cine avea patalama la  mină . Altminteri, chiar dacă erai tot 
atît de erudit într-un domeniu cum era Wolff în domeniul 
f ilologiei clasice, nu puteai face parte din b reaslă şi erai deci 
l ipsit de dreptul de a-ţi  valorifica cunoştinţele în mod oficial. 
Rămînea posibili tatea de a da lecţii particulare .  în acest scop 
însă era necc�ară o au torizaţie din partea guvernului, iar 
atunci cînd W olff a solicitat-o, ea i -a fost refuzată. Dema
gogul ar fi murit de foame sau ar f i  fost obligat să se întoarcă 
la munca de clacă din satul său natal dacă în Prusia n-ar fi 

„ - „Amintiri din inchisoareu. - Nota lrad. 
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existat polonezi. Un moşier din Posen l -a angajat ca pre
ceptor ; la acest moşier a stat cîţiva ani, despre care a vorbit 
întotdeauna cu o deosebită plăcere. 

Reîntors la Breslau, a obţinut, fo sfîrşit, cu chiu cu vai, 
din partea prealăudabilului guvern regal, autorizaţia de a da 
ore particulare, ceea ce i -a permis să-şi asigure cît de cît 
existenţa. Mai mult nici nu cerea acest om atît de puţin 
pretenţios. Totodată a pornit din nou lupta împotriva asu
pririi, în măsura în care acest lucru era posibil în condiţiile 
anevoioase de atunci. Trebuia să se limiteze să demaşte în 
public anumite acte abuzive ale slujbaşilor, proprietarilor 
funciari şi fabricanţilor, dar şi aici a întîmpinat greutăţi din 
partea cenzurii. El nu s-a lăsat însă intimidat. Instanţa supe
rioară rle cenzură de curind înfiinţată nu avea client mai 
frecvent şi mai asiduu decît profesorul particular Wolff din 
Breslau. Nimic nu-l  amuza mai mult decît să-şi bată joc de 
cenzură, ceea ce, avînd în vedere obtuzitatea majorităţii cen
zorilor, nu era prea greu de realizat de îndată ce cunoşteai 
într-o oarecare măsură părţile lor slabe. Aşa, de pildă, a scan
dalizat la culme spiritele evlavioase, publicînd în ziarele de 
provincie silezienP următorul „cîntec" savuros despre păcă
tosul pocăit, extras dintr-o v>che carte de cîntece bisericeşti 
folosită încă pe alocuri : 

Nu-s bun decit de spinzurat, 
Un păcătos, otreapă ; 
Păcatu-n mine a m uşcat 
Cum rusul nuşcă-n ceapă. 
Ciolanul milei, doamne, dă-mi, 
Mă trage de urechi prin vămi ; 
Că-s javră nu lua in seamă, 
Şi-n cerul milei, ia-mă 1 

Cu iuţeala fulgerului cîntecul s -a  răspîndit în întreaga 
Germanie, provocînd hohotele de rîs ale necredincioşilor şi 
indignarea „ smeriţiloru *. Cenzorul s -a  ales cu o săpuneală 
zdravănă, iar guvernul din nou nu l-a mai scăpat de atunci 
din ochi pe profesorul particular Wolff, acest spirit neastî�
părat, pe care nici cinci ani de temniţă nu l -au putut potoh. 
Şi, într-adevăr, n-a trecut mult timp, şi s-a găsit iarăşi un 
pretext pentru a-i intenta un proces. Vechea legislaţie pru
siană împînzea întreaga ţară cu un sistem ingenios de cap-

• - pietiştilor. - Nota t rad. 
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cane, curse, laţuri şi plase, de care nici măcar supuşii loiali 
nu se puteau feri întotdeauna şi în care cu atît mai vîrtos 
cădeau cei neloiali. 

Delictul de presă de care a fost învinuit vVolff la sfîrşitul 
anului 1845 sau 1inceputul anului 1 846 era atît de minor, incit 
nici unul dintre noi nu-şi mai poate aminti acum amănun
tele 38• Dar urmărirea a luat asemenea proporţii, incit Wolff, 
sătul de închisorile şi fortăreţele prusiene, a plecat în 
Mecklenburg pentru a scăpa de arestarea care-l ameninţa • .  
Aici a găsit un adăpost sigur la nişte prieteni pînă cînd s-a 
putut aranj a îmbarcarea lui nestînjenită la Hamburg cu des
tinaţia Londra. La Londra,  unde a activat pentru prima oară 
într-o organizaţie obştească - Asociaţia culturală comunistă 
a muncitorilor germani, care mai există şi acum -, n-a rămas 
mult timp şi, cum am mai spus, a venit la Bruxelles. 

II 

La Bruxelles a găsit repede de lucru într-o agenţie de 
presă înfiinţată acolo, care furniza ziarelor germane ştiri din 
Franţa, Anglia şi Belgia ,  redactate, în măsura în care acest 
lucru era posibil, în spirit social-democrat. Cînd „Deutsche
Brlsse'ler-Zeitung" 40 s-a pus la dispoziţia partidului nostru, 
colabora şi Wolff la acest ziar. In Asociaţia muncitorilor 
germani de la Bruxelles 41', pe care o .înfiinţaserăm în acea 
vreme, Wolff a devenit curînd unul dintre cei mai agreaţi 
oratori. Aici făcea săptămînal o trecere în revistă a eveni
mentelor la ordinea zilei, adevărate capodopere de expunere 
populară, pline de vervă şi vigoare, în care biciuia în special 
meschinăriile şi j osniciile atît ale stăpînirii ,  cit şi ale supu
şilor din Germania. Aceste cronici politice deveniseră în aşa 
măsură tema lui preferată, incit le expunea în acea formă 
populară de o nedezminţită măiestrie la toate întrunirile la 
care participa. 

Cînd a izbucnit revoluţia din februarie, ea a avut imediat 
un puternic ecou la Bruxelles. Pilcuri de oameni se adunau 
în fiecare seară în piaţa mare din faţa primăriei, care era 
ocupată de garda civilă şi de j andarmerie ; numeroase cir-

* Potrivit celor apărute o Wer:nuth-Stieber : „Die Communisten
Verschworungen des 1 9. Jahrhunderts" ,  II, S. 141  39, Wolff a fost condam
nat în 1846 de către Tribunalul suprem din Breslau la trei luni închisoare 
pentru „un tde:ct do <presă ". [Nota lui Engels la edifia din 1886.} 



6G Friedrich Engels 

ciumi şi berării din jurul pieţei erau pline pînă la refuz. 
Lumea striga „Vive la Republique I " , cînta Marsilieza, se în
ghesuia, înghiontea şi era înghiontită . Aparent, guvernul nu 
d.dea semne de viaţă, dar în provincii î i  mobiliza pe rezer
vişti şi îi rechema pe cei aflaţi în concediu. Totodată i s-a 
comunicat în taină lui Jotlrand, cel mai de vază republican 
belgian, c. regele este dispus să abdice dacă poporul doreşte 
acest lucru, şi că, dacă vrea, regele i-o poate confirma per
sonal. Si, într-adevăr, regele Leopold i -a declarat lui Jottrand 
că în fundul sufletului său este republican şi că nu va sta 
niciodată :în calea Belgiei dacă ea doreşte să devină repu
blică ; că singura lui dorinţă este ca totul să decurgă în 
mod paşnic şi fără vărsare de sînge şi că, de altfel, speră 
să primească o pensie cum se cuvine. Vestea s -a  răspîndit 
pe sub mină cu repeziciune şi a potolit în aşa măsură spiri 
tele, incit nu s-a mai făcut nici o încercare de insurecţie. 
Dar de îndată ce rezervele au fost adunate şi majoritatea 
trupelor concentrate în jurul Bruxelles-ului - 3-4 zile au 
fost suficiente în acest scop într-o ţărişoară ca Belgia -, nici 
n-a mai fost vorba de abdicare ; pe 1înserate, j andarmeria s-a 
năpustit deodată cu săbiile scoase asupra mulţimii adunate . 
în piaţă, operînd arestări în dreap ta şi în stînga. Printre primii 
care au fost astfel molestaţi şi arestaţi se număra şi v:olff, 
care mergea liniştit spre casă. Transporta t la primărie, a fost · 
din nou maltratat de către soldaţii din garda civilă, furioşi, 
în stare de ebrietate, iar apoi, după cîteva . zile de închisoare, . 
a fost expediat peste graniţă, în Franţa. 

La Paris n-a rămas mult timp. Revoluţia din martie de la 
Berlin, precum şi pregătirile pentru parlamentul din Frankfurt· 
şi Adunarea din Berlin l -au determinat să plece mai întîi în 
Silezia, pentru a activa acolo în vederea victoriei elementelor 
radicale în alegeri. De acolo voia să vină la noi, de înda tă . 
ce vom fi înfiinţat un ziar, fie la Koln, fie la Berlin. Datorită 
simpatiei generale de care se bucura, precum şi elocinţei 
sale viguroase populare, a reuşit, îndeosebi în circumscrip 
ţiile electorale rurale, să fie trecuţi pe liste candidaţi radicali, 
care, fără intervenţia lui, n-ar f i  avut nici un fel de şanse . . 

între timp a apărut la  Koln, la 1 iunie, „Neue Rheinische 
Zeitung" , avînd ca redactor-şef pe Marx ; curînd a venit şi 
Wolff ca să-şi ia in primire postul în redacţie. 1n redacţia 
compusă exclusiv .din oameni tineri, sîrguinţa sa neobosită, 
precum şi meticuloasa şi neabătuta sa conştiinciozitate con
stituiau un dezavantaj pentru el prin faptul că ceilalţi îşi luau_ 
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uneori cîteva ore libere în plus, fiind siguri că „Lupus * va 
avea grij ă ca ziarul să fie gata la timp" ; şi trebuie să recu
nosc că nici eu nu eram cu totul nevinovat în această pri
vinţă. De aceea, în p rima perioadă de apariţie a ziarului, 
\Volff s -a  ocupat mai mult de lucrările curente decît de 
articolele de fond. Curînd a găsit însă un mij loc pentru a 
transforma şi această muncă într-o activitate de sine stătă
toare. În rubrica curentă „Din ţară" apăreau ştirile din micile 
s tate germane, iar el relata cu un umor inegalabil obtuzitatea 
şi filistinismul provincial atît al guvernanţilor, cit şi al celor 
guvernaţi. In acelaşi timp, făcea săptămînal la Asociaţia de 
mocrată 42 o trecere în revistă a evenimentelor zilei, aşa că 
în scurt timp a devenit şi aici unul dintre oratorii cei mai 
îndrăgiţi şi cu autoritate. 

Prostia şi laşitatea crescîndă a burgheziei, după bătălia 
din iunie de la Paris, permiseseră reacţiunii să se întărească. 
Camarilele de la Viena, Berlin, Munchen etc. lucrau mină în 
mină cu nobilul regent al Imperiului * * , iar din culise, diplo
maţia rusă trăgea sforile care făceau să danseze aceste ma
rionete. Atunci, în septembrie 1 848, sosise momentul ca aceşti 
domni să treacă la acţiune. Sub presiunea directă şi indirectă 
a Rusiei (prin intermediul lordului Palmerston) se încheiase 
prima campanie din Schleswig-Holstein cu ruşinosul armis
tiţiu de la Malmo 43•  Parlamentul din Frankfurt nu se sfiise 
să-l aprobe, renegînd astfel pe faţă şi în mod indubitabil 
revoluţia. Răspunsul a fost insurecţia de la Frankfurt din 
1 8  septembrie ; ea a fost înăbuşită. Aproape concomitent a 

izbucnit la Berlin conflictul dintre Adunarea constituantă con
ciliatoare 44 şi coroană. La 9 august, printr-o adresă extrem 
le docilă ,  ba chiar timidă, Adunarea rugase guvernul să facă 
totuşi ceva pentru a nu mai permite ofiţerilor reacţionari să-şi 
afişeze într-un mod atî t  de vizibil şi de scandalos atitudinea 
lor neruşinată. Cînd, în septembrie, Adunarea a cerut punerea 
în aplicare a acestei hotărîri, răspunsul a fost instaurarea gu
venului net reacţionar al li Pfuel, în frunte cu un general 
( 1 9  septembrie) şi numirea faimosului Wrangel în postul de 
co.andant suprem al trupelor din Brandenburg ; două avertis-. 
mente transparente date. conciliatorilor berlinezi , de a pleca 

* - Numele dat de prieteni lui w. Wollf (Wollf - lup, n latină 
; lupus). - Nota trad. 

· · 
„ „  ** - . arhiducele Johnn. - Noti red. 
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capul sau de a fi trimişi la plimbare. Fierberea era generală. 
Şi la Koln au avut loc mitinguri şi s-a înfiinţat un comitet de 
apărare. Guvernul a hotărît să dea prima lovitură la Koln. 
în consecinţă , in dimineaţa zilei de 25 septembrie au fost 
arestaţi numeroşi democraţi, printre care şi actualul primar 
general, cunoscut pe atunci de toţi sub numele de „Becker cel 
roşu " .  Agitaţia creştea. După-amiază în piaţa veche s-a ţinut 
o adunare populară. Ea a fost prezidat. de Wolff. Piaţa era 
încercuită de garda civilă, care, deşi nu era ostilă mişcării 
democratice, se gîndea în .primul rind să-şi apere propria ei 
piele. întrebată fiind ce caută acolo, ea a răspuns că a venit 
pentru a apăra poporul. Deodată ,  în piaţă au năvălit oameni, 
strigînd : „Vin prusienii ! " . Joseph Moll, arestat şi el în cursul 
dimineţii, dar eliberat de popor, şi care tocmai luase cuvîntul, 
a strigat : „Cetăţeni, vreţi să fugiţi din faţa prusienilor ? H -
„Nu, nu ! " - i s-a răspuns. -- „Atunci trebuie să ridicăm 
baricade ! " , şi imediat s -a  trecut la acţiune. Se ştie cum s-a 
sfîrşit ziua baricadelor din Koln. Provocată de o alarmă 
falsă, fără a întîmpina vreo rezistenţă, fără arme (prudenţi, 
cei din garda civilă au plecat la casele lor) , întreaga mişcare 
a luat sfîrşit fără să fi curs o picătură de sînge ; guvernul 
şi-a atins scopul : la Koln s-a d eclarat starea de asediu, garda 
civilă a fost dezarmată, „Neue Rheinische Zeitung" suspen
dată, iar redactorii ei au fost siliţi să plece în străinătate. 

III 

Starea de asediu din Koln n-a fost de lungă durată. Ea a 
fost ridicată la 4 octombrie. La 1 1  octombrie „Neue Rheinische 
Zeitung" a apărut din nou. Wolff plecase la Diirkheim, în Pa
latinat, unde era lăsat în pace. Aât el cit şi alţi cîţiva membri 
ai redacţiei erau puşi sub urmărire, emiţîndu-se mandate de 
arestare împotriva lor pentru comploturi etc. Dar pe Wolff al 
nostru nu l-a răbdat inima să stea mult tn Palatinat, şi, cînd 
s-a terminat culesul viilor, ne-am trezit deodată din nou cu 
el la redacţie, în strada Unter Hutmacher 1 7. A reuşit să gă
sească chiar alături o locuinţă, din care putea veni la redacţie 
prin curte, fără să mai treacă pe stradă. Dar curînd s -a  săturat 
de captivitate ; sub pretextul că merge să-şi cumpere tutun, 
aproape în fiecare seară pornea de acasă pe întuneric, im-
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brăcat într-un palton lung şi cu o şapcă cu cozorocul mare 
pe cap. Credea că nu putea fi recunoscut, cu toate că silueta 
lui ciolănoasă, ieşită din comun, mersul apăsat îţi săreau 
imediat în ochi ; în orice caz, n-a fost trădat. Aşa a dus-o 
mai multe luni, în timp ce noi ceilalţi am fost scoşi unul 
cîte unul de sub urmărire. La 1 martie 1 849 ni s-a comunicat, 
în sfîrşit, că nu mai exista nici un pericol, şi atunci W olff s-a 
prezentat judecătorului de instrucţie, care i -a declarat şi el 
că întregul proces a fost clasat, fiind pornit pe baza unor ra
poarte exagerate ale poliţiei. 

între timp, la începutul lunii decembrie se dizolvase 
Adunarea din Berlin şi începuse perioada reacţiunii inaugu
rate de Manteuffel. Una dintre primele măsuri luate de noul 
guvern a fost aceea de a-i linişti pe seniorii feudali din Prusia 
orientală în ceea ce priveşte dreptul de a-i pune pe ţărani să 
muncească în folosul lor fără nici o plată, drept care le fusese 
contestat. După zilele din martie, ţăranii din Prusia orientală 
încetaseră pretutindeni să mai presteze clacă, iar în unele 
locuri îi  siliseră chiar pe seniorii feudali să le dea declaraţii 
în scris că renunţă la clăci. Nu mai era nevoie, prin urmare, 
decît să se legifereze situaţia creată pentru ca ţăranul de la 
răsărit de Elba, atîta amar de vreme exploatat pînă la sînge, 
să devină un om l iber. Dar Adunarea din Berlin, după 59 de 
ani de la 4 august 1 789, cînd Adunarea naţională franceză 
a desfiinţat fără nici o despăgubire toate servituţile feudale, 
nu se putea încă hotărî să facă un asemenea pas. Au fost 
întrucîtva uşurate condiţiile răscumpărării clăcii şi numai 
cîteva dintre cele mai scandaloase şi mai revoltătoare pri
vilegii feudale urmau să fie desfiinţate fără despăgubire ; 
înainte însă ca acest proiect de lege să fie adoptat definitiv, a 
avut loc dizolvarea Adunării, şi d-l Manteuffel a declarat că 
guvernul nu va admite niciodată ca un asemenea proiect să 
devină lege. În felul acesta se spulberaseră speranţele ţăra
nilor clăcaşi din vechea Prusie şi era nevoie să fie înrîuriţi, 
lămurindu-li-se situaţia lor. în acest scop Wolff era omul cel 
mai indicat. Nu numai pentru că el însuşi era fiu de ţăran 
iobag şi în copilărie făcuse muncă de clacă ; nu numai pentru 
că nutrea şi acum faţă de asupritorii feudali toată ura în
verşunată pe care o asemenea copilărie o sădise în inima lui ; 
dar nimeni nu cunoştea atît de amănunţit metodele de înrobire 
feudală p racticate în Silezia, provincie care putea fi conside-

1 - Man:-Engels, Opere, voi. 19 
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rată o colecţie completă a celor mai variate forme ale 
acestora * ·  

Wolff a pornit campania în  numărul din 17  decembrie 1 848 
printr-un articol în legătură cu mai sus-amintita declaraţie 
a guvernului. La 29 decembrie a urmat un al doilea articol, 
încă mai tăios, în legătură cu „Decizia cu privire la reglemen
tarea temporară a relaţiilor agrare din Silezia" .  

Această decizie, spunea Wolff, 

„reprezintă o chemare adresată domnilor principi, demnitari, conţi, baroul 
etc., să nu piardă timpul şi, la adăpostul legii. să jecmănească şi să 
spolieze «temporar» populaţia rurală, pentru ca după un an de belşug 
să poată suporta cit mai uşor anii de foamete care vor urma. Pînă in 
martie, Silezia fusese pămîntul făgăduinţei pentru domnii proprietari 
funciari. Datorită legilor de răscumpărare din 1821 ,  iuncherimea feudală 
s-a căpătuit cit a puut. În urma răscumpărărilor, care pretutindeni erau 

* In ediţia din 1866, 11 locul textului care urmează pină la propo
ziţia : „Dar să revenim la Wolff" (vezi volumul de faţă, p. 91 ), Engels 
a scis : 

„Astfel a pornit Wolff campania împotriva seniorilor feudali, care 
a culminat cu «Miliardul silezian», lucrare asupra ctreia voi reveni mai 
tirziu. Era o campanie care trebuia, de fapt, să fie dusă de burghezie. 
Lupta împotriva feudalismului era doar sarcina istorică mondială a acestei 
clase. Dar, după cum am văzut, ea nu a dus-o, sau a dus-o doar in 
aparenţă. Din cauza răminerii in urmă in punct de vedere politic şl 
social a Germaniei, burghezia germană şi-a trădat pretutindeni propriile 
ei interese politice, dat fiind că în spatele ei se şi ridica ameninţitor pro
letariatul. Speranţele şi dorinţele confuze ale muncitorilor parizieni, ieşite 
la iveală in februarie şi mai ales in cele patru zile de luptă desperată 
din iunie 1 848, au umplut de spaimă nu numai burghezia din Franţa, i 
şi din întreaga Europă. In Germania, pînă şi simplele revendicări demo
cratice de genul acelora legiferate de multă vreme în Elveţia li se păreau 
burghezilor băgaţi in sperieţi atentate la proprietatea, siguranţa şi viaţa 
lor. Laşi ca întotdeauna, burghezii germani şi-au sacrificat interesele co
mune - adică interesele politice, pentru ca fiecare in parte să-şi salveze 
interesele personale - capitalul. Ei preferau revenirea la vechiul abso
lutism birocratic-feudal decJt victoria burgheziei ca clasă, decît un ·stat 
burghez modem cucerit pe cale revoluţionară, care prilejuia întărirea 
clasei revoluţionare, a proletariatului 1 Acesta era strigătul de groază al 
burgheziei germane, care a dus la victoria reacţiunii pe toată linia. 

Partidul proletariatului trebuia deci să continue lupta începută de 
burghezie, care dezertase de pe cimpul de luptă. Şi astfel Wolff a ponit 
in «Neue Rheinische Zeitung» lupta împotriva feudalismului. Dar nu 
într-un fel care să bucure burghezia ; n u, ci in mod cu adevărat revo
luţionar, astfel incit articolele pătrunse de spiritul marii revoluţii franceze 
au inspăimîntat burghezia nu mai puţin ca pe feudali şi guvernul". 

Sfirşitul acestui capitol. precum şi textul capitolelor IV-IX pină 
la cuvintele : „La 19 mai a fost suspendată «Neue Rheinische Zeitung• ••. • 
(vezi volumul de faţă, p. 9 1 )  au fost (in afară de două fraze de încheiere 
din caPitolul IV) (vezi volumI de faţă, p. 74) omise in ediţia din 1 886. -
Nota red. 
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aplicate şi  perfectate in aşa fel incit au însemnat un avantaj pentru 
privilegiaţi şi ruina populaţiei rurale, iuncherimea sileziană a primit di1 
mîinile ţăranilor nu mai putin de frumuşica sumă de aproximativ 80 OOO OOO 
in numerar, terenuri arabile sau rente. Şi răscumpărările nu erau incă 
nici pe departe terminate. De aici furia împotriva nelegiuitei revolutli 
din 1848. Ţăranii refuzau să mai presteze ca nişte vite blajine claca 
pentru proprietarul funciar şi să mai plătească lmpovărătoarcle dijme, 
dobînzi şi dări de tot felul. Casele de bani ale proprietarilor funciari în
cepură să se golească in mod îngrijorător". 

Adunarea din Berlin a luat asupra ei reglementarea aces
tor stări de lucruri. 

„Orice tărăgănare era periculoasă. Acest lucru l-a inteles camarila 
din Potsdam, care ştia şi ea să-şi umple buzunarele din sudoarea şi 
sîngele ţărănimii. Aşadar, dă-o-n colo de Adunare I Să facem noi in5ine 
legile, cum ne convin nouă I - Aşa s-a şi intimplat. Decretul apărut in 
•Staats-Anzeigero cu privire la Silezia nu este decit o capcană prevăzută 
cu toate cele necesare, iar populatia rurală, dacă va nimeri în ea, va fi 
iremediabil pierdută". 

Wolff arăta apoi că prin acest decret era restabilită, de 
fapt, situaţia dinainte de martie şi încheia astfel : 

„Dar ce folos 1 Inăltimile lor au nevoie de bani. A sosit iama cu 
balurile ei, cu mascaradele şi ispititoarele mese de joc. Ţăranii, care 
pînă acum le-au asigurat posibilitatea de a se distra, trebuie s-o facă şi 
de acum incolo. Iuncherimea vrea să mai aibă măcar o dată parte de 
un carnaval vesel şi să exploateze cit mai mult cu putintă cuceririle din 
noiembrie ale absolutismului. Bine face că se grăbeşte să danseze şi să 
se dcsfctc cu arogantă provocatoare, căci se prea poate ca in scurt timp 
sectacolul miniei galitiene 45 să pună capăt orgiilor pe care nobilii şi le 
pot permite prin gPatia lui dumnezeu".  

La 20 ianuarie a apărut un nou articol al lui Wolff referi
tor la această temă. Partidul reacţiunii determinase pe prima
rul Krengel din Nessin, în  apropiere de Kolberg, şi pe cîţiva 
zileri să semneze o petiţie adresată regelui în care să-i ceară 
să răspundă dacă este adevărat că maiestatea sa intenţionează 
să împartă proprietatea funciară şi să o dea celor fără 
pămînt. 

„Ne putem imagina - spunea Wolff - spaima ş1 msomnia 1ilerilo r 
din Nessin cind au auzit de asemenea intentii. Cum 1 Regele vrea să 
împartă pămîntul 1 Noi. zilerii, care pînă acum munceam cu atita ardoare 
pentru 5 groşi de argint pe zi ogorul seniorului, să nu mai muncim ca 
zileri şi să cultivăm propriul nostru pămint 1 De la senior, proprietarul 
a 80-90 de domenii şi a nu mai mult de citeva sute de mii de morgeni, 
umează să se ia un număr de morgeni care să ne fie dati nouă 1 - Nu. 
numai la gîndul unei asemenea nenorociri, zilerii noştri tremurau ca 
varga. Ei n-au mai avut o clipă tihnită pînă ce n-au avut certitudinea că 
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nu-i paşte o calamitate atit de cumplită, că .u li se vor oferi 1nfricoş.
torii morgeni de p.mint şi că vor fi lăsaţi in continuare sub oblăduirea 
seniorului•.  

IV 

Dar toate acestea nu erau decît hărţuieli. La începutul 
anului 1 849, printre social-democraţii francezi a cîştigat tot 
mai mult teren propunerea făcută încă mai de mult de a se 
cere restituirea sumei de un miliard de franci pe care în 1 825 
statul o dăruise nobililor întorşi din emigraţie, drept compen
saţie pentru bunurile pierdute de ei în timpul marii revoluţii 
franceze, sumă care urma să fie întrebuinţată acum în folosul 
maselor muncitoare. La 1 6  martie, în „Neue Rheinische 
Zeitung" a apărut un articol de fond în legătură cu această 
problemă, iar în ziua următoare, Wolff a venit cu articolul 
„Miliardul prusian" . 

„Cavalerul Schnapphanski • # (Lichnowski) „a murit. Dar avem lncă 
destui şnapani. Iuncherii din Pomerania şi Brandenburg s-au unit cu 
ceilalţi iuncheri prusieni. Ei au 1mbrăcat sfintul veşmint al burghezului 
de treabă şi se numesc «Uniunea pentru apărarea proprietăţii tuturor 
claselor sociale•, bineînţeles a proprietăţii feudale„. Ei urmăresc nici 
mai mult, nici mai puţin, decit să jefuiască, printre altele, Provincia 
renană de vreo 20 OOO OOO de taleri, bani care să intre 1n propriile lor 
buzunare. Planul este destul de frumuşel. Renanii trebuie să considere 
drept o dPosehită cinste pentru ei faptul că iuncherii von Thadde.
Tneglaff din Pomerania răsăriteană, von Arnim şi von Manteuffel şi 1ncă 
citeva mii de nobili de la ţară vor să le facă onoarea de a-şi plăti 
datoriile cu bani renani". 

Intr-adevăr, d-l von Biilow-Cummerov, cunoscut pe atunci 
sub numele de Bilow-Kummervoll * * , a născocit un plan in
genios şi a determinat sus-amintita uniune a iuncherilor -
sau, cum o numeşte Wolff : parlamentul iuncherilor - să-l 
adopte şi să-l trimită sub formă de petiţie guvernului şi 
Camerelor, un mic plan ingenios pentru reglementarea im
pozitelor funciare în Prusia. Pe de o parte, ţăranii proprie
tari de pămînt, mai ales cei din provinciile apusene, se 
plîngeau că trebuie să plătească impozite funciare prea mari ; 
pe de altă parte, marii proprietari funciari nobili din pro-

• - oreclă „Schnapphanski" de la cuvintul „Schnapphahn" -
„Ulhar•, „şnapan•, „escroc". - Nota trad. 

** - in original. joc de cuvinte : „Cwnmerow• - nme de fmilie, 
„Kummervoll" - foarte amăr1t. - Nota trad. 
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vinciile răsăritene nu plăteau nici un fel de impozite funciare, 
cu toate că încă legea din 27 octombrie 18 10  le impusese şi 
lor această obligaţie, asemenea tuturor celorlalţi proprie
tari funciari. Parlamentul iuncherilor a găsit modalitatea de 
a remedia ambele neajunsuri. Să-l ascultăm pe Wolff : 

„Iuncherii vor «Să facă sacrificii pentru a înlătura nemultumirea 
care se face simtită», Aşa spun ei. Cine s-ar fi aşteptat la o asemenea 
mărinimie din partea lor ? In ce constau însă aceste sacrificii ? Ei propun 
să se stabilească cu ajutorul unei evaluări aproximative venitul provenit 
din terenurile de orice f el, iar apoi să se fixeze pentru întreaga tară un 
impozit funciar direct proportional cu acest venit. Ei bine, această gene
rozitate nu-i prea mare, deoarece ei vor să facă acum doar ceea ce sint 
obligati să facă prin lege încă de acum 38 de ani. Dar să continuăm I 
Cer ei cumva ca iuncherii şi proprietarii domeniilor senioriale, care, 
contrar legii, s-au sustras pînă acum de la plata impozitelor„. să plătească 
impozitele restante ? - nicidecum : pentru faptul insă că de acum înainte 
vor catadicsi să plătească impozite, ei urmează să fie despăgubiţi printr-un 
capital c.orespunzător", şi anume achiUndu-li-se o sumă de 25 de ori mai 
are declt impozitul pe care vor trebui să-l plătească in viitor. „In 
schimb, aceia de la care pînă acum s-au încasat in mod inechitabil 
impozite fun ciarP prea mari nu urmează să recapete sumele plătite ln 
plus, ci, dimpotrivă, ei vor avea dreptul să răscumpere acest surplus•, 
plâtind dintr-o dată, pentru răscumpărarea lor, după împrejurări, o sumă 
reprezentind de 1 8-20 de ori impozitul. „Impozitele cele mai mari sini 
plătite acum de către tăranii din provinciile răsăritene şi, in afară de ei. 
mai ales de cei din Provincia renană. Ţăranii din vechea Prusie şi ţăranii 
renani trebuie, aşadar, să verse acum şi acest capital. ină acum pro
prietarii domeniilor senioriale din provinciile răsăritene nu plăteau de 
loc impozit funciar sau cel mult impozite foarte miel„. Prin urmare, el 
urmează să primească banii pe care sint obligaU să-i verse rennil şi 
tăranii". 

Urmează o statistică a impozitelor funciare plătite de 
d iferitele provincii în 1 848 şi a suprafeţelor de pămînt res
pective, din care reiese că : 

„Provincia renană plăteşte in medie pentru fiecare milă pătrată 
impozite funciiare de aproximativ 5 ori mai mari declt Prusia, Pose11 
şi Pomerania, şi de patru ori mai mari decît Brandenburgul". 

Ce-i drept, acolo pămîntul este mai bun, dar, 

„după cea mai modestă evaluare rezultă că Provincia renană trebuie să 
plătească acum drept impozit funciar cam cu un milion de taleri mal 
mult decit s-ar fi cuvenit pe baza cotei medii de impunere. PotrLvit 
proiectului de lege propus de parlamentul iuncherilor, renanii ar trebui 
deci să plătească drept pedeapsă pentu aceasta lncă 18 OOO 000-22 OOO OOO 
de taleri bani gheată care să intre ln buzunarele iuncherilor din provin
ciile răsăritene I In acest caz, statul nu ar avea declt rolul de bancher. 
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Acestea sint sacrificiile enorme pe care domnii Krautjunker • şi Mistfin
ken ** sint dispuşi să le aducă 1 in felul acesta vor ei să apere proprie
tatea. Aşa apără proprietatea orice hot de buzunare ... 

Renanii, mai ales ţăranii renani, şi, tot aşa, şi cei din WPstfalia şi 
Silezia ar trebui să-şi facă rost din timp de banii necesari cu care si-i 
plătească pe iuncheri. O sulă de milioane de taleri nu se pot procura 
aslizi chiar aşa de uşor. 

Astfel, în timp ce In Franţa ţiranii cer nobilimii un miliard de 
franci, in Prusia nobilimea cere ţăranilor o jumătate de miliard de franci I 

Ura I De trei ori ura pentru revoluţia din martie de la Berlin ! „ 
Faţă de neruşinarea iuncherilor p rusieni, această simplă 

ripostă nu era însă suficientă. „Neue Rheinische Zeitung'' a 
considerat că forţa ei constă în atac şi a căpătat această 
forţă în atac, şi, începînd cu numărul din 22 martie 1 849, Wolff 
a publicat o serie de articole sub titlul „Miliardul silezian" ,  
în care a calculat veniturile în bani, valori ş i  proprietăţi fun
ciare sustrase ţăranilor în mod ilegal de la începutul răs
cumpărării clăcii numai de către nobilimea sileziană. Printre 
numeroasele articole mobilizatoare publicate în „Neue 
Rheinische Zeitung" ,  puţine au avut un asemenea succes ca 
cele opt articole apărute între 22 martie şi 25 aprilie. în Si
lezia şi în celelalte provincii răsăritene, numărul abonamente
lor la ziar a crescut vertiginos ; erau cerute diferite numere 
mai vechi şi, în sfîrşit, pentru că în celelalte provincii nu 
exista libertatea presei acordată în mod excepţional de legile 
renane şi nu putea fi vorba de o retipărire în condiţiile gene
rosului cod prusian, s-a recurs la şiretlicul de a se tipări cele 
opt numere în secret în Silezia, cît mai asemănător sub aspect 
grafic cu originalul, şi de a le răspîndi în mii de exem
plare - stratagemă împotriva căreia redacţia, mai puţin ca 
oricine, nu a avut, bineînţeles, nimic de obiectat. 

V 

Iată cum şi-a început Wolff atacul împotriva iuncherilor 
silezieni în „Neue Rheinische Zeitung" din 22 martie 1 849 : 

„Nici n-a apucat bine să se constituie Camera iuncherilor de la 
curte şi de la ţară" (care s-a întrunit la 26 februarie 1849 pe baza noii 
constituţii şi a legii electorale acordate), „că s-a şi făcut imediat o 
propunere de reglementare, adică de răscumplrare a servituţilor feudale. 

* - Krautjunker - nobili de la tară. - Nota trad. 
** - Mistfink - cintezoi de munte, dar şi „om murdar•. -

Nota trad. 
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Onorabilii domni sint tare grăbiţi. Ei vor să mai stoarcă în ultimul 
moment de la populaţia rurală cit mai mult posibil, pentru a-şi putea 
pune deoparte pentru zile negre o sumă bunicică, pe care s-o expedieze 
în străinătate înainte de a pleca ei înşişi peste graniţă. 

Pentru spaima, pentru groaza nespusă prin care au trecut în timpul 
primei perioade de după «confuzia» din martie de la Berlin şi a urmărilor 
ei imediate, ei caută să-şi procure acum din buzunarele scumpilor supuşi 
de la sate, ca balsam, o dublă plăcere. 

In special Si/ezia, care pină acum a fost mina de aur a baronilor 
feudali şi industriali, urmează să mai fie o dată j ecmănită, pentru ca 
splendoarea iuncherimii funciare, sporită şi consolidată, să strllucească 
şi pe viitor. 

Imediat după apariţia legii provizorii cu privire la răscumpărare, 
acordată în luna decembrie a anului trecut, noi am demonstrat • că ea 
urmărea doar avantajul domnilor proprietari funciari şi că, încă de la 
instituirea comisiei de arbitraj, aşa-zisul om de rînd a fost lăsat la 
cheremul bunului plac al potentatilor. Şi totuşi, nobilii cavaleri nu sint 
mulţumiţi de această lege. Ei pretind o lege care să le garnisească în 
mlsură şi mai mare buzunarele. 

In martie şi aprilie 1848, numeroşi mari proprietari funciari din 
Silezia au dat ţăranilor lor pravile prin care renunţau la toate dijmele 
şi clăcile de piuă atunci. Pentru a feri castelele lor de incen di ere şi pentru 
a-şi pune în siguranţă propriile lor persoane, ca nu cumva sa impodo . 
bească într-un mod ciudat vreun tei sau vreun plop din curtea castelului, 
ei au renunţat printr-o trăsătură de condei la aşa-zisele Jor drepturi leg i ·  
time. D i n  fericire pentru ei, şi pe atunci hîrtia răbda totul. 

De aceea, cind revoluţia, în loc să înainteze, s-a împotmolit în 
mocirla filistinismului şi a expectativei comode, domnii proprietari fun
ciari au scos pravilele lor de renunţare, dar nu pentru a le aduce la 
îndeplinire, ci pentru a le trimite ca dovezi în vederea anchetăii cana
liilor de ţărani rebeli". 

!n continuare Wolff relatează cum birocraţii, sub con
ducerea Oberprasident-ului Pinder şi cu ajutorul detaşamente
lor militare mobile, i-au silit pe ţărani să-şi îndeplinească 
vechile obligaţii, cum singura speranţă a ţăranilor era 
Adunarea conciliatoare de la Berlin, cum, în loc să desfiinţeze 
în primul rînd, fără nici un fel de despăgubiri, toate servituţile 
feudale, domnii conciliatori şi-au pierdut timpul cu cercetări 
asupra naturii, originii etc. a faimoaselor servituţi şi dări 
feudale pînă în clipa în care reacţiunea a fost destul de pu
ternică pentru a dizolva întreâga Adunare, înainte ca aceasta 
să fi reuşit să ia vreo hotărîre cu privire la desfiinţarea ser
vituţilor feudale ; el a arătat apoi cum a fost promulgată noua 
lege cu privire la răscumpărări şi cum nici măcar această 
lee ultrareacţionară nu i-a satisfăcut pe domnii proprietari 
funciari, care au acum pretenţii şi mai mari. 

• Vezi „Neue WeW, nr. 30 (volumul de faţă, p. 71. - Nota red.) 
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Dar domnii cavaleri n-au ţinut seama de un factor, şi 
acest factor este : 

„ţăranul silezian, nu ţăranul burghez cu 3, 4 şi mai multe hufe de păm1nt, 
ci masa de ţărani cu gospodărie mică, de argaţi şi grădinari liberi, d
tărani cu casă proprie, dar lipsiţi de pămint, şi de ţărani care trăiau pe 
lingă curtea seniorului şi care pină atunci constituiseră adevăratele vite 
de povară ale marilor proprietari funciari şi cărora, potrivit planului 
acestora din umă, trebuie să le revină şi de acum incolo, sub o altă 
formă, acelaşi rol. 

ln 1848, această masă s-ar fi multumit cu desfiintarea fără despă
gubiri a servituţilor feudale ... Dar, după experienta amară din ultimele 
luni ale anului 1848 şi cele care s-au scurs plnă acum din 1849, populaţia 
rurală din Silezia, «Omul de rlnd» a ajuns tot mai mult la concluzia că 
domnii proprietari de domenii, ln loc să-şi confere noi bogăţii printr-o 
lege cu privire la răscumpărare bine ticluită, ar trebui, de drept, să 
restituie măcar acea parte din pradă pe care şi-au asigurat-o cu ajutorul 
legilor de răscumpărare anterioare. In toate satele, lumea este preocupată 
acum de problema cit au furat domnii cavaleri-briganzi de la ţărani hi 
ultimii 30 de ani•. 

Aici socoteala nu este atît de simplă ca în Franţa, unde i s-a stors naţiunii, drept despăgubire, suma rotundă de 1 00} 
de milioane de franci sau aproximativ 300 OOO OOO de taleri, 
astfel încît „ţăranul francez ştie cit capital şi cită dobîndă 
trebuie să i se restituie u .  In Prusia, exploatarea a avut loc 
an de an, şi pînă acum doar fiecare ţăran în p arte ştia cit a 
plătit el şi satul său. 

„Acum lnsă s-a făcut evaluarea pe scara întregii provincii şi s-a 
constatat că, in rontul răscumpărării, populaţia rurală a plătit domnilor 
proprietari funciari •, parte in terenuri, parte ln bani gheată şi rentă, 
peste 80 OOO OOO de taleri **·  La aceasta trebuie să adăugăm şi dijmele şo 
prestatiile anuale ale acelora care incă nu s-au răscumpărat. In ultimii 
30 de ani, această sumă s-a ridicat la cel putin 160 OOO OOO de taleri, care, 
npreună cu suma de mai sus, totalizează aproximativ 240 OOO OOO de taleri. 

In mintea ţăranilor, care au luat cunoştintă de aceste calcule abia 
acum. s-a făcut lumină, şi această lumină„. a fngrozit clica feudală. Ea a 
1nghitit 240 OOO OOO de taleri din buzunarul populaţiei rurale şi «aceste 
240 OOO OOO ale noastre trebuie să ne fie restituite la prima ocazie» -
aşa gindesc acum ţăranii din Silezia, aceasta este revendicarea formulată 
acum cu glas tare in mii de sate. 

Prinde tot mai mult teren ideea că, dacd, in genere, poate fi vorba 
de despăgubiri pentru servituţile feudale, atunci ţăranii slnt aceia care 
trebuie să fie despăgubiţi pentru tot ceea ce le-au jefuit cavalerii -
iată o •cucerire• care va da in curind roade. Ea nu poate fi anihilată de 

* In „Neue Rheinische Zeitung• a apărut : cavalerilor-briganzi din 
Silezia. - Nota red. 

** In „Neue Rheinische Zeitung• a apărut : a fost frustrată de pest� 
80 OOO OOO de taleri. - Nota red. 
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aici un fel de scamatorii cu acordarea a tot soiul de legi. Revoluţia 
viitoare o va impune în practică, iar ţăranii din Silezia vor şti, fără 
îndoială, să elaboreze alunei o «lege a despăgubirilor• cu ajutorul căreia 
nu numai capitalul furat, ci şi «dobinzile curente» se vor întoarce 1n 
buzunarul poporului•. 

In baza cărui „titlu" şi-au însuşit domnii iuncheri această 
suma ne arată articolul al 2-lea, apărut în numărul din 
25 martie 1 849. 

„O mărturie despre felul in care au fost cucerite aceste «drepturi• 
ale cavalerilor-briganzi o constituie nu numai fiecare pagină a istoriei 
medievale, ci şi fiecare an pină nu de mult. Mai tîrziu spada medievală 
a cavalerilor s-a aliat cu abilitate cu pana de giscă a juristului şi cu 
şleahta de birocraţi. Printr-o manevră de prestidigitator din violentă s-a 
fabricat «dreptul„, «dreptul legitim»,  Un exemplu din secolul trecut. In 
deceniul al 9-lea, în Silezia au fost instituite, din iniţiativa nobilimii, 
comisii pentru stabilirea cadastrelor, obligaţiilor şi drepturilor ţăranilor 
care lucrau pe păminturile senioriale„. Comisiile, alcătuite din nobili şi 
trepăduşii lor, au depus o muncă lăudabilă - în interesul aristocraţiei. 
Totuşi. inaltii domni nu au reuşit nici pe departe să intocnească pretu
tindeni aşl-Zise cadastre «COnfirmate»M ( adică recunoscute <le tărani ). 
„Acolo unde au reuşit însă să le întocmească, ei au recurs in acest scop 
la violentă sau înşelăciune. ln partea introductivă a citorva dintre aceste 
documente se spune cu naivitate că ţăranii n-au vrut să pună degetul (pe atunci foarte putini ştiau să scrie), şi că au fost siliti să semneze 
aceste documente, care ii păgubeau pe ei şi pe urmaşii lor, fie prin 
ameninţări, fie prin forta armelor. Pe baza unor asemenea «drepturi 
legitime» au reuşit domnii cavaleri din Silezia să distileze în ultimii 
30 de ani din sudoarea şi sîngele ţărănimii frumuşica sumă de 240 OOO OOO 
de taleri şi s-o treacă în sipetele lor cu blazon•. 

VI 
De la exploatarea directă a ţăranilor de către nobilime, 

Wolff trece la analiza diferitelor forme de exploatare indi
rectă, în care contribuţia statului are un rol principal. 

1n primul rînd, impozitul funciar, care în Silezia continua 
să fie perceput în 1849 după un cadastru întocmit în 1749. 
In acest cadastru, de la bun început pămînturile nobilimii erau 
trecute cu un număr mai mic de morgeni decît cel real, iar 
cele ale ţărănimii cu un număr mult mai mare ; venitul de pe 
un morgen de fîneaţă sau de pămînt arabil era evaluat la un 
taler, impozitul fiind încasat potrivit acestui calcul. Pădurile 
şi păşunile nu erau impozabile. De atunci nobilii au defrişat 
porţiuni întregi de pădure şi au pus în valoare suprafeţe în
tinse de pămînt lăsat în paragină. Impozitul însă continua 
să fie perceput după numărul de morgeni de pămînt arabil 



78 Friedrich Engels 

înregistrat în cadastrul din 1 749. Prin urmare, ţăranii, care nu 
aveau pămînturi de desţelenit pe care să înceapă să le cul
tive, avînd în vedere că nu se schimbaseră impozitele plătite 
de ambele părţi, erau împovăraţi peste măsură, vulgo * 
traşi pe sfoară. Ba  mai mult : 

„O mare parte dintre cavaleri, şi anume tocmai acea parte care 
define cele mai mari şi mai productive domenii, prevalîndu-se de «drep
turile lor legitime» de seniori mediatizaţi, nu au plătit pină acum nici 
un ban drept impozit funciar. 

Dacă evaluăm la aproximativ 40 OOO OOO de taleri suma plătită mal 
puţin sau de lo. de domnii cavaleri în ultimii 30 de ani drept impozit 
funciar - un calcul, fără îndoială, modest - şi adăugăm la această 
sumă cele 240 OOO OOO furate nemijlocit din buzunarele ţăranilor din Silezia, 
obţinem tn total 280 OOO OOO" . („Neue Rheinische Zeit.g" din 25 mar
tie 1 849.) 

Urmează impozitul pe categorii. Un ţăran din Silezia, 
ales de Wolff la întîmplare, 

„are 8 morgeni de pămint de calitate mijlocie, plăteşte anual tot soiul 
de dări «milostivului» stăpîn, este obligat să facă anual un şi r de munci 
de clacă şi, pe deasupra, să plătească lunar impozitul pe categorii de 
7 groşi de argint şi 8 pfennigi, ceea ce face 3 taleri pe an. In opozitie 
cu el. domnul proprietar funciar stăpîneşte suprafeţe Intinse de pămmt, 
cu păduri şi păşuni, cu mine de fier, de zinc şi de cărbuni etc., ca de 
pildă ultratîng uitorul 48 conte Renard, filorus, duşman înveterat al demo
craţilor şi deputat In cea de-a doua Cameră. Acest om are un venit 
anual de 240 OOO de taleri. EI este Incadrnt în cea mai !naltă categorie 
şi plăteşte 144 de taleri pe an. In comparaţie cu ţăranul cu 8 morgeni 
de pămint, el ar fi trebuit să plătească anual cel puţin 7 OOO de taleri 
impozit pe categorii, ceea ce însumează pe timp de 20 de ani 1 40 OOO de 
taleri. Prin urmare In 20 de ani a plătit cu 1 37 120 de taleri mai puţin". 

în continuare Volff compară suma impozitului pe cate
gorii plătit de acelaşi conte Renard cu impozitul plătit de un 
argat care la un salariu de 1 0  taleri pe an plăteşte 1/2 taler, 
adică 5 %  din venitul său net, sau cu cel al unei slujnice care 
la un salariu anual de 6 taleri plăteşte de asemenea un im
pozit pe categorii de 1/2 taleri, adică 81/s % din venitul ei. Re
zultă, aşadar, că, în comparaţie cu argatul, nobilul conte a 
plătit în 20 de ani cu 237 120 de taleri, iar în comparaţie cu 
slujnica cu 397 120 de taleri mai puţin impozit pe categorii. 

„Potrivit voinţei părinteşti a lui Frederic Wilhelm al IV-iea, a lui 
Eichhorn-Ladenberg şi a celorltlţi din asoiaţia germano-creştină, şcoala 
primară (vezi rscriptele Jui Eichhorn pînă la începutul anului 1 848) trebuia 
să se mărginească exclusiv la citit, la scris şi la cele mai elementar& 

* - popular. - Nota trad. 
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noţiuni de aritmetică. Cele patru operaţii erau deci îngăduite populaţiei 
rurale. De altfel, pentru a-l învăţa pe ţăran aceste operaţii, ln special 
scăderea, sau, mai bine zis, sustragerea, nu era nevoie de şcoala primară . 
Cel puţin ln Silezia, cavalerii-briganzi, prin gratia lui dumnezeu, sustră
geau ţăranilor şi scădeau din tot ce-i înconjura atît de mult, incit acum, 
la rindul lor, .aceştia ar putea face fată cu cinste la prima ocazie acestei 
operaţii de scădere, a plicind-o suspuşilor proprietari funciari• .  

Despre această operaţie de scădere practicată de nobili
mea sileziană, Wolff ne mai dă un exemplu : pămînturile 
lăsate în paragină. 

„Pretutindeni unde ln secolul trecut, ca urmare a războaielor, epi
demiilor, incendiilor şi a altor calamităţi, gospodarii rurali• (adică ţăranii ) 
„s-au ruinat, seniorul s-a grăbit să înglobeze ln întregime sau parţial ln 
domeniile sale loturile ţărăneşti respective, sub pretext că slnt upămln
turi lăsate în paragină». Dar, bineîllţeles, v-ati ferit, domnilor, să preluaţi, 
o dată cu păminturile şi impozitele funciare, impozitele pe case şi cele
lalte obligaţii. Pe acestea trebuia să le suporte ln continuare fie întreaga 
obşte, fie noul proprietar, asupra căruia se treceau ln actul de vlnzare
cumpărare toate impozitele, dările şi obligaţiile aferente de p!nă atunci, 
deşi adesea primea doar a treia, a şasea sau a opta parte din lotul 
respectiv. La fel aţi procedat şi cu păşunile şi ogoarele obştii atunci 
cînd, de pildă, cauzele menţionate mai sus au atras după sine o depopu
lare mai mică sau mai mare a satului. Asemenea ocazii şi multe altele 
l e-aţi folosit pentru a acumula cit mai mult pămînt. Dar impozitele co
munale, bisericeşti, şcolare, districtuale şi alte obligaţii cădeau integral 
în sarcina comunelor şi a fiecărui ţăran, ca şi cînd n-ar fi fost păgublti 
cu nimic„. Aceeaşi măsură, pe care vreţi s-o folosiţi cind e vorba de noi, 
o vom folosi şi noi cind va fi vorba de voi - vă va răspunde ţăranul. 

In goana voastră turbată după despăgubiri aţi nimerit orbeşte în
tr-un adevărat viespar de despăgubiri pretinse de popor ; şi dacă, lntărf
tate cum sînt, aceste viespi ie vor năpusti într-o bună zi, se prea poate 
ca, ln afară de despăgubiri integrale, să vă mai alegeţi şi cu o porţie 
respectabilă de pagube /*" („Neue Rheinische Zeitung" din 27 martie). 

In articolul următor ( numărul din 29 martie) Wolff a 
descris procedeul folosit la răscumpărarea servituţilor feu
dale înseşi. Comisarii economici regali şi ajutoarele lor, con
ductorii arpentori şi grefierii regali, erau subordonaţi fai
moaselor comisii generale însărcinate cu rezolvarea proble
mei pe scara întregii provincii. De îndată ce se introducea o 
cerere de răscumpărare din partea proprietarului funciar sau 
a ţăranului, aceşti funcţionari se înfiinţau în sat, unde ono
rabilul senior îi  inv ita de indată la castel, î i  ospăta copios 
şi îi  prelucra. 

* - ln original, joc de cuvinte : „Entschădigung• - „despăgubire•, 
„Beschidigung" - „pagubă". - Nota trad. 
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„Adesea o asemenea prelucrare putea să aibă loc şi cu anticipatle 
şi, dat fiind că domnii cavaleri nu fac economie la şampanie cind este 
vorba să obtină ceva cu ajutorul ei, amabilele strădanii patrimoniale ale 
seniorilor erau ln majoritatea cazurilor lncununate de succes". 

Existau, ce-i drept, ici, colo, şi funcţionari incoruptibili, 
dar aceştia erau o excepţie, şi nici în asemenea cazuri ţăranii 
nu se alegeau cu nimic. 

„In cazurile cind comisarii economici respectau întocmai litera legii, 
acest lucru nu prea le era de folos ţăranilor dacă, de pildă, proprietaru} 
funciar sau trepăduşii lui reuşeau să atragă de partea lor pe arpentor. 
Ţăranii erau într-o situaţie şi mai proastă dacă intre comisar, arpentor 
şi proprietarul funciar exista, cum se lntimpla de regulă, o intelegere 
deplină. Inima cavalerească deborda atunci de bucurie. 

In mijlocul ţăranilor adunaţi ln circiuma-judecătorie lşi făcea apa
ritia comisarul regal cu aureola deplinelor sale puteri, cu care aparatul 
birocratic prusian de modă veche ştia să-i lnveşmlnteze pe reprezentantil 
lui. El avea grijă să le amintească ţăranilor că se află aici şi tratează 
cu ei «În numele regelui», 

«In numele regelui I »  La aceste cuvinte, în fata ochilor tăranilor se 
perinda tot cortegiul de figuri sinistre cum sint j andarmii, portăreii, jude
cătorii senioriali, landratii etc. Ţăranul doar a fost mereu oprimat şl 
jecmănit de fiecare din ei «În numele regelui ! »  «ln numele regelui I »  
Pentru el. cuvintele acestea erau echivalente cu  bita sau puşcăria, cu 
impozitele, zeciuiala, claca şi taxele speciale. Toate acestea trebuia să le 
plătească tot «În numele regelui». Dacă această introducere a comisarului 
nu avea efectul scontat, dacă obştea sau vreun tăran nu erau de acord 
lntr-un punct sau altul cu planurile conjugate ale proprietarului funciar 
şi ale comisarului, atunci comisarul se transforma lntr-un Jupiter tonans, 
care înjura de mama focului mulţimea uluită, adăugind apoi, mai blind : 
dacă continuati asemenea tărăgăneli neroade, vă spun că o să vă coste 
scump. Această aluzie simbolică la punga tăranilor era hotăritoare ln 
majoritatea cazurilor : şi atunci obligatiile şi drepturile puteau fi adaptate 
cu uşurinţă dorintelor proprietarilor funciari".  

Apoi se trecea la măsurătoarea pămîntului, cu care prilej 
conductorul arpentor mituit îi trăgea pe sfoară, la rîndul său, 
pe ţărani în favoarea proprietarului funciar. Pentru evaluarea 
bunurilor uzufructuare, a calităţii pămîntului etc. erau consul
taţi, ca experţi, primarii, care îşi dădeau avizul, de obicei, 
tot în favoarea proprietarului funciar. Cînd toate acestea erau 
puse la punct şi se stabilea numărul de morgeni care urmau 
să fie daţi ţăranului după ce se scădea partea de pămînt pe 
care trebuia s-o cedeze „milostivului" s tăpîn ca despăgubire 
pentru servituţile feudale desfiinţate, domnii cavaleri îl  de
terminau de obicei pe comisarul economic să dea sărăntocilor, 
pe cit posibil, pămîntul cel mai prost. Pămînturile bune erau 
înglobate în domeniul seniorial, iar ţăranul primea acea parte 
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din pămînturile senioriale care, în anii ploioşi, era inundată 
cu regularitate. Pe de altă parte, conductorul arpentor le mai 
fura ţăranilor o parte din pămînt la remăsurătoare. în marea 
majoritate a cazurilor, ţăranii erau lipsiţi de apărare ; dacă 
vreunul pornea un proces, acesta il ducea de obicei la sapă 
de lemn, şi numai în cazuri cu totul excepţionale i se făcea 
dreptate unui ţăran. 

Povestea se încheia prin întocmirea şi semnarea tuturor 
protocoalelor şi actelor de către comisia generală şi cu nota 
cheltuielilor generale, şi abia atunci începea adevărata pa-
coste pentru ţăran. 

· 

„Pentru a caracteriza toate aceste socoteli nu există cuvlnt mal 
potrivit decit : neruşinare. Ţăranul putcd să protesteze cit poftea, să-şl 
smulgă părul din cap : totul era in zadar. Tocmai chimirul lui era ţinta 
urmărită ; fiscul !şi lua cu anticipaţie taxa de timbru, iar restul servea 
pentru remunerarea comisiei generale. a comisiei conomice etc. Toată 
nceastă pletoră de functionari se ghiftuia şi huzurea. Destul coate goale 
ln funcţii de comisari economici au ajuns foarte curlnd cu ajutorul 
nelegiuirilor cavalerilor-briganzi proprietari de domenii senioriale. Nici 
nu e nevoie să mai adăugăm că în comisiile g.nerale cuvlntul hotăritor 
U aveau nobilii. Altminteri treburile domnilor cavaleri n-ar mal fi men 
strună•. 

Potrivit bunului obicei vechi prusian, niciodată nu s-a 
dat publicităţii totalul cheltuielilor făcute cu aceste comisii 
generale, aşa că poporul nici nu ştie cît l-au costat de fapt 
răscumpărările de prestaţiile feudale înfăptuite pînă în 1 848. 
Dar comunele respective şi ţăranii nu vor uita niciodată cit 
au avut atunci de plătit. 

„Un sat mic, de pildă, în care pămîntul tuturor ţăranilor la un loc nu totaliza nici 30 de morgeni, a trebuit să plătească aproximativ 1 37 de 
taleri drept cheltuieli pentru încheierea protocoalelor ; într-un alt sat, 
cheltuielile proprietarului unei parcele de 7 morgeni s-au ridicat la nu 
mai putin de 29 de taleri... Această instanţă judecătorească * creată de 
cavalerii-briganzi pentru stabilirea despăgubirilor era atit de delicioasă, 
Incit, dreasă cu unele condimente germano-creştine, urma să fie servită 
şi de acum încolo la masa înalţilor şi nobililor domni. Pofta vine 
mînclnd ! - spun cavalerii-briganzi din Silezia, mîngiindu-şl cu un rlnjet 
mustata şi plescăind din limbă, după obiceiul nobililor de la tar.• .  

Wolff a scris aceste rînduri în urmă cu 27 de ani, aşa că 
evenimentele descrise sînt din perioada 1 820-1848 ; dar, par
curgîndu-le astăzi, ai impresia că citeşti o descriere a pro
cedeului după care, începînd din 1 861 ,  ţăranii iobagi din Rusia 

• - în original, joc de cuvinte : „Gericht" - instantă, dar şi fel 
de mîncare. - Nota trad. 



82 Friedrich Engels 

sînt transformaţi în aşa-zişi ţărani liberi. Totul se repetă 
aidoma. In ambele cazuri, jefuirea ţăranului în favoarea 
domnilor proprietari funciari este identică. Şi, aşa cum în 
toate relatările oficiale şi liberale răscumpărarea din Rusia 
este prezentată drept o mare binefacere pentru popor, drept 
cel mai mare progres din istoria Rusiei, tot aşa istoriografia 
oficială, servil-naţională prezintă acea escrocare a ţăranilor 
după metode vechi prusiene drept un eveniment eliberator 
de importanţă mondială, eveniment care pune în umbră revo
luţia franceză, care a dus de fapt la întregul proces de răs
cumpărare. 

VII 

Lista de păcate a nobilimii din Silezia nu este încă epui
za tă. In „Neue Rheinische Zeitung" din 5 aprilie, Wolff rela
tează felul în care introducerea libertăţii meşteşugurilor 
în Prusia le-a dat cavalerilor-briganzi un nou prilej de a 
jefui populaţia rurală. 

„Atila timp cit au existat îngrădirile de breaslă, meşteşugarul rural 
sau micul patron plătea proprietarului funciar pentru meşteşugul sau 
atelierul său un impozit anual, de obicei destul de mare. ln schimb avea 
avantajul că proprietarul funciar îl apăra de concurenta altor meşteşu
gari, cărora le interzicea să-şi practice meşteşugul, şi, in plus, proprietarul 
funciar era obligat să i dea de lucru. Acesta era cazul în special al 
morarilor, berarilor, măcelarilor, fierarilor, brutarilor sau al circiumarilor, 
băcanilor etc." 

O dată cu introducerea libertăţii meşteşugurilor a încetat 
protecţia acordată meşteşugarilor privilegiaţi, şi pretutindeni 
aceştia aveau de înfruntat concurenţa. Cu toate acestea, pro
prietarii funciari încasau în continuare dările în vigoare pînă 
atunci, sub pretextul că ele nu ar fi legate de meşteşug, ci de 
pămînt, iar tribunalele, care dădeau preferinţă intereselor 
nobilimii, confirmau în marea maj oritate a cazurilor această 
pretenţie absurdă. Ceva mai mult. Cu timpul, domnii proprie
tari funciari au început să construiască ei înşişi mori de vînt 
şi de apă, mai tîrziu mori cu aburi, şi, în felul acesta, făceau 
morarului, odinioară privilegiat, o concurenţă zdrobitoare, 
fără a înceta totuşi să încaseze în continuare dările pentru 
vechiul monopol, sub pretextul că ele reprezintă fie censul 
funciar, fie despăgubirile pentru unele lucrări neînsemnate de îndreptare a cursului apei şi altele efectuate de proprie-
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tarul funciar. Astfel, Wolff citează cazul unei mori de apă 
cu două perechi de pietre, fără urmă de pămînt arabil, care 
avea de plătit proprietarului funciar 40 de taleri pe an, deşi 
acesta din urmă îşi construise o moară proprie, care-i făcea 
concurenţă, astfel încît la prima moară morarii dădeau fali
ment unul după altul, ceea ce nu putea decît să-i prindă 
bine proprietarului funciar : moara trebuia vîndută şi ori de 
cîte ori ea încăpea pe alte mîini, proprietarul funciar reţinea 
pentru el o taxă de 1 0 %  (Laudemium) din preţul de cum· 
părare ! Tot aşa o moară de vînt care nu dispunea decît de 
terenul pe care era construită trebuia să plătească proprie
tarului funciar 53 de taleri anual. La fel stăteau lucrurile cu 
fierarii, care erau obligaţi să plătească în continuare sau să 
răscumpere vechiul cens pentru monopol, deşi nu numai că 
se desfiinţase monopolul, dar acelaşi proprietar funciar care 
încasa censul le făcea concurenţă, avînd el însuşi o fierărie, 
şi tot aşa se întîmpla cu ceilalţi meşteşugari şi mici patroni ; 
censul ori era perceput în continuare, ori era răscumpărat pe 
baza actului de renunţare, cu toate că  de dreptul de a fi 
apărat de către proprietarul funciar împotriva concurenţei 
străine nu se mai beneficia de mult. 

Pînă acum am examinat numai diferitele forme de exploa
tare folosite de nobilimea feudală faţă de populaţia rurală 
înstărită, faţă de ţăranii proprietari a doi sau mai mulţi mor
geni, pînă la grădinarii liberi, la ţăranii cu casă proprie şi 
cei cu păşune proprie (.uenhăusler) , şi alţii de acelaşi fel, 
care aveau cel puţin o colibă, iar în majoritatea cazurilor şi o 
mică grădină. Rămînea  clasa numeroasă a acelora care nici 
nu erau în serviciul proprietarului funciar şi nici nu posedau 
o căsuţă proprie sau vreun petic de pămînt. 

„Aceasta este clasa locatarilor temporari (Inlieger), a colocatarilor 
(Zuhause-Innewohner), intr-un cuvînt a chiriaşilor (Inwohner) - oameli 
care au închiriat cu 4-8 taleri anual o cămăruţă, de cele mai multe ori 
un şopron, la ţărani, la grădinari sau la ţărani cu casă proprie, dar fără 
pămînt. Aceşti chiriaşi sint fie tărani care şi-au cedat păm!ntul (Aus
zigler), adică oameni care şi-au cedat gospodăria rudeltr sau au vindut-o 
unor străini şi ei s-au retras pentru bătrinete intr-una din cimărute, 
rezervindu-şi sau nerezervindu-şi o parte (Ausgedinge) pentru ei. sau sfnt 
- şi aceştia constituie majoritatea - sărmani zileri, meşteşugari de la 
sate, ţesători, mineri etc. u 

Cum puteau să se lege de toţi aceştia ? Pretextul pentru 
aceasta l -a  oferit jurisdicţia seniorială, această instituţie mi
nunată care abia acum urmează să fie desfiinţată de legea 
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cu pnvire la administraţia districtuală, instituţie în virtutea 
căreia proprietarul funciar are dreptul de judecată asupra 
foştilor lui supuşi. Potrivit acestei jurisdicţii, ori de cîte ori 
„mi!ostivul stăpîn u băga la închisoare pe unul dintre supuşii 
săi, el era acela care suporta cheltuielile de întreţinere cît şi 
cele reclamate de cercetări. în schimb „milostivul stăpîn u 
primea toate taxele accesorii care se încasau în condiţiile 
jurisdicţiei senioriale. Dacă arestatul era ţăran, seniorul îl 
obliga să-i restituie cheltuielile făcute, la rigoare scoţîndu-i 
la vînzare casa şi gospodăria. Şi  pentru a acoperi eventualele 
cheltuieli pe care i le-ar pricinui vreun chiriaş arestat, pro
prietarul funciar percepea de la toţi cei care făceau parte 
din această clasă şi erau supuşi jurisdicţiei sale o taxă anuală 
de protecţie, botezată pompos „bani de jurisdicţie " .  

„Unii dintre «milostivii stăpini» - spune Wolff ( „Neue Rheinische 
Zeitung" din 12 aprilie) - se mulţumeau cu un taler pe an ; alţii perce
peau 1 z  taleri, iar altii erau atit de neruşinaţi, incit pretindeau de la 
această parte a proletariatului agricol 2 taleri anual. Cu aceşti bani 
platiţi cu singe de muncitorii agricoli era şi mai plăcut să petreci şi să 
duci o viaţă de desfriu în capitală şi in staţiunile balneare. 

Acolo unde nu era chip de scos bani peşin, seniorul sau slujbaşii 
lui transformau taxa de protecţie in 6, 1 0  sau chiar 12 zile de clacă la 
curte" ( zile in care chiriaşul trebuia să lucreze în mod gratuit pentru 
senior). „Banii pe masă I Sau, dacă chiriaşul nu putea plăti, i se trimitea 
de obicei pe cap portărelul care ii lua ultimele zdrenţe, ultimul pat, 
masă şi scaun. Doar ciţiva dintre «milostivii stăpini» se abţineau de la 
o asemenea barbarie şi nu percepeau taxa de protecţie, dar nu pentru 
că aceasta ar fi fost o nedreptate, ci pentru că, animaţi de o blindeţe 
patriarhală, nu vroiau să facă uz de acest aşa-zis drept. 

Astfel, cu mici excepţii, chiriaşul era an de an jefuit cu neruşinare 
ln folosul pungii proprietarului funciar. Ţesătorul sărac, de pildă, care 
era exploatat, pe de o parte, de fabricant, trebuia, pe de altă parte, să 
plătească, la un ciştig de -4 groşi de argint pe zi, pe lingă % de taler 
impozit pe categorii către stat, dări bisericeşti, şcolare, comunale, şi 
1 pină la 2 taleri taxă de protecţie proprietarului funciar, bani care p� 
drept cuvint se poate spune că erau plătiţi cu singe. Tot aşa stăteau 
lucrurile cu minerii şi cu toţi ceilalţi oameni lipsiţi de pămînt. 

Şi ce avantaj avea el, chiriaşul ? Acela de a putea sta cu conştiinta 
1mpacată la inchisoare sau în casa de corecţie atunci cind mizeria, nevoia 
şi neomenia li împingeau să fure sau să comită vreun alt delict, pentru 
care era pedepsit, ştiind că el şi clasa chiriaşilor, căreia ii aparţine, au 
vărsat insutit cu anticipaţie in punga proprietarului funciar cheltuielile 
de intreţinere în închisoare„. Chiriaşul care a plătit taxa de protecţie -
să icem în medie 1 1'3 taleri pe an - timp de 30 de ani fără a fi con
damnat la închisoare a fost nevoit să verse in punga proprietarului 
funciar 40 de taleri bani numerar, fără a mai vorbi de dobîndă şi de 
dobîndă la dobîndă. Cu această sumă proprietarul funciar poate plăti" 
(societăţii de credit a proprietarilor de domenii senioriale) „dobînzile 
pentru un capital de peste 1 OOO de taleri. 
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Ce izvor mănos era pentru domnii cavaleri-briganzi taxa de pro
tecţie rezultă din faptul că in majoritatea satelor numărul chiriaşilor era 
egal cu cel al gospodarilor, ba adesea chiar mai mare. Ne amintim de 
unul dintre cei mai puţin bogaţi cavaleri-briganzi, care avea trei domenii 
şi care storcea anual de la chiriaşii aflati in cele 3 sate ale sale taxe de 
protecţie in valoare de 240 de taleri. cu care plătea dobinzile la un 
capital împrumutat" (cu ipotecă pe domeniul său) „de 6 OOO de taleri„. 

Dacă după toate acestea naivii işi închipuie cumva că domnii ca
valeri plătesc într-adevăr din propriile lor buzunare umplute cu antici
patie eventualele cheltuieli de judecată, speculatiile cavalerilor vor 
dezamăgi cumplit o asemenea încredere naivă. Cunoaştem o mulţime de 
cazuri din deceniul al 3-lea şi din anii ce au urmat cind neruşinarea 
cavalerilor a mers atit de departe, incit nu numai că au perceput taxa 
de protecţie de la chiriaşi, dar atunci cind s-au ivit cheltuieli legate de 
cercetări şi de intretinere In închisoare, i-au obligat pe iubitii Jor 
lăr.ni să suporte 1/s, 1/z şi, in unele sate, chiar Z/s din cheltuieli# •.  

VIII 

ln „Neue Rheinische Zeitung" din 1 4  aprilie, Wolff se 
ocupă de dreptul de a vina, desfiintat, în 1 848, fără despăgu
bire ; domnii iuncheri cereau pe atunci într-un glas reîn
fiinţarea sau răscumpărarea lui in schimbul unei 
,despăgubiri " .  

„Canonizarea animalelor sălbatice a avut drept urmare faptul c ă  se 
considera mai putin grav să Impuşti o canalie de tăran decit un iepure, 
o potirniche sau alte asemenea vietăţi exceptate. La vinătoarea cu hăitaşi 
recrutaţi din rinrlurile iubiţilor supuşi de la sate, seniorii nu-şi prea 
făceau scrupule ; dacă unul dintre hăitaşi era rănit sau ucis de un glonte, 
sP făcea cel mult o anchetă, şi cu asta basta. Mai mult decit atit. Cu-
11oaştem numeroase cazuri din această strălucită perioadă feudală dnd 
nobilul cavaler trăgea cu alice in piciorul sau in spatele vreunui hăitaş 
- pur şi simplu pentru desfătarea sa personală. Dar nu numai la vină
toare propriu-zis se pasionau domnii cavaleri pentru asemenea distracţii. 
Ne amintim cu asemenea prilejuri de domnul baron care a descărcat o 
porţie de alice !n coapsa unei femei care, netin!nd seama de interdicţia 
lui, culegea spicele ·rămase pe clmpul inăltimii .le după sceriş ; această 
faptă eroică baronul a relatat-o apoi cu o dsebită satisfacţie la deiun 
unei societăţi alese de nobili cavaleri-briganzi„. ln schimb, iubiţii supuşi 
de la sate aveau fericirea să robotească ca hăitaşi la vinătorile organizate 
de marii seniori. Fiecare gospodar, adică fiecare proprietar de pămint 
sau de casă, era somat ca ca doua zi, dis-de-dimineaţă•, să pună u. 
hăitaş la dispoziţia vinătorii senioriale pentru un anumit număr de zile. 
Fără îndoială că domnilor cavaleri trebuie să le fi crescut inima de 
bucurie la vederea cetei de săteni prost îmbrăcaţi, adesea desculţi, flă
mînzi, care in zilele umede şi reci de octombrie sau noiembrie goneau ală
turi de ei. Cravaşa era spinzurată de tolbă, pentru a mingiia atit pe c!ine 

• Ultimul alineat este citat din „Neue Rheinische Zeitung• din 
13 aprilie 1 849. 
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cit şi pe hăitaş, porţia mai mare fiind de obicei rezervată acestuia din urmă ... 
Alti cavaleri înfiinţau mari fazanerii. .. Vai de femeia sau de slujnica care, 
din nebăgare de seamă sau din lipsă de indeminare, se apropia pre1 
mult de un cuib de fazan de pe domeniul contelui, gonind pasărea ... 
Noi înşine, in copilărie, am văzut cu ochii noştri cum, din motivul mai 
sus-amintit, o ţărancă a fost maltratată şi schilodită în mod barbar, ani
malic, de către un tinăr cavaler-brigand, fără ca cineva să se fi sinchisit de 
acest fapt. Erau oameni săraci, iar pentru plingeri, adică pentru procese, 
era nevoie de bani şi de o oarecare încredere în justiţie, ceea ce la 
marea majoritate a populaţiei din Silezia găseai rareori sau chiar de loc. 

Scrişnind din dinţi, ţăranul trebuia să vadă cum domnii cavaleri. 
cu sau fără vinătorii lor, sau uneori numai aceştia din urmă goneau 
călare peste cimpul său cultivat cu atita trudă, distrugînd şi pustiind 
totul in calea lor, trebuia să vadă cum nu cruţau cerealele abia răsărite 
sau date in spic, firave sau bine legate. Goneau peste ogor în lung şi 
in lat cu vînători şi ciini. De îndrăznea cumva taranul să facă vreo 
obiecţie, i se răspundea în cel mai bun caz cu un rîs dispreţuitor, dar 
rispunsul pe care-l primea, de obicei, ţăranul 11  simţea pe propria-i 
spinare. Varza o mînca binecuvîntatul iepure exceptat de pe cîmpul 
ţăranului, iar copacii erau plantaţi de ţăran pentru ca iepurele s ă-şi 
poată potoli foamea pe timp de iarnă ... Dar această pagubă nu însemna 
nimic în comparatie cu pagubele pricinuite ţăranului de vînatul mare, 
care era protejat în cea mai mare parte a Sileziei. Adesea, porcii mistreţi, 
cerbii şi căprioarele scormoneau, devorau şi călcau în picioare 11tr-o 
singură noapte ceea ce ar fi ajuns ţăranului sau «Slrăntocului» pentru 
întreţinere, pentru plata impozitelor şi dărilor pe un an întreg. Este ade
vărat că păgubaşul avea dreptul să se plingă şi să ceară dspăgubiri. 
Acest lucru au şi încercat să-l facă atit unii ţărani, cit şi comune întregi. 
Rezultatul unor asemenea procese şi-l poate închipui oricine are cit de cit  
o �dee dspre sistemul birocratic al vechii Prusii. despre tagma judecăto
rească şi despre procedura judiciară ... După o scriptologie interminabil. şi 
amînări la nesfirşit, ţăranul obţin0a in ciţiva ani. dacă avea noroc, o sen 
tintă  împotriva seniorului, dar, cercetind-o mai îndeaproape şi făcindu-şi 
bine socoteala, tot el răminea cel păgubit ... Numărul satelor însă ale ciror 
ogoare sini pustiite de 30 de ani, şi pe an ce trece tot mai mult, de 
binecuvîntatii mistreţi, cerbi şi căprioare se ridică la  peste 1 OOO. Cu
noaştem mai multe asemenea sate - care nu se numără nicidecum 
printre cele mai mari -, cărora numai vînatul mate, exceptat, le-a 
pricinuit an de an pagube de 200-300 de taleri". 

Acum, cînd nobilimea pretinde despăgubiri pentru des
fiinţarea dreptului de a vina, Wolff opune acestei revendicări 
o alta : 

„Despăgubire integrală pentru toate pagubele provocate de animalele 
sălbatice, pentru toate distrugerile pricinuite de 30 de ani lncoace pe 
ogoarele noastre de binecuvintaţii cerbi, mistreţi şi căprioare, precum şi 
de către înşişi domnii cavaleri, ceea ce Jnseannă în cifre rotunde : 

O despăgubire de cel putin 20 OOO OOO de taleri ! u 
Incheierea seriei („Neue Rheinische Zeitungu din 25 apri

lie 1 849) o formează un articol despre partea poloneză a pro-
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vinc1e1, Silezia Superioară, lovită în toamna anului 1 847 de 
o foamete tot atît de cumplită ca cea care concomitent a de
populat Irlanda. Ca şi în Irlanda, în Silezia Superioară, din 
cauza foametei, a izbucnit o epidemie de febră tifoidă, care 
s -a  răspîndit ca o ciumă. In iarna următoare ea a izbucnit aici 
din nou, de astă dată fără ca recolta să fie proastă, fără ca să 
fi avut loc inundaţii sau alte asemenea calamităţi . Cum se 
explică aceasta ? W olff răspunde : 

„Mai mult de jumătate din păminturi se află ln miinile marilor 
proprietari funciari, ale fisculuiu ( statul) „şi in miini moarte *· Numai 
2/5 din totalul pămînturilor se află in miinile ţăranilor, dar ele sint 
g revate in mod inimaginabil, fără pic de ruşine, de prestaţii şi dări in 
folosul proprietarilor funciari, precum şi de impozite datorate statului, 
bisericii, şcolii, districtului şi comunei, pe cînd seniorii, in comparaţie cu 
taranii, plătesc statului, in cel mai bun caz, o bagatelă„. Cind vine ziua 
de plată a rentei, banii sint smulşi ţăranului cu ajutorul cnutului, dacă 
nu vrea să-i plătească de bunăvoie. Şi astfel, lipsa de bani şi de credit, 
excesivele servituţi şi dări datorate cavalerilor-briganzi, precum şi sta
tului şi bisericii l-au silit pe ţăran să recurgă la cămătar şi să piară, 
zbătindu-se neputincios in latul intins cu viclenie de acesta. 

1n anii îndelungaţi de înjosire şi robie in care a fost ţinută popu
laţia rurală din Silezia Superioară de către administraţia germano-creştină 
şi cavalerii ei briganzi, ţăranul şi-a găsit singura consolare, singurul 
sprijin, în parte şi hrană, in rachiu. Trebuie să recunoaştem că «mi
lostivii stăpini» au pus din belşug la dispoziţia ţăranilor acest articol 
produs de povanele lor, vinzindu-1 la preţuri tot mai reduse„. Alături 
de colibele din lut ale ţăranilor polonezi din Silezia Superioară, colibe in 
care sălăşluiau foametea, tifosul şi abrutizarea, palatele, somptuoasele 
castele sau alte proprietăţi ale magnaţilor de aici apăreau cu atit mai 
romantice„. Pe de o parte, acumulare a inimaginabil de rapidă de bogăţii, 
enormele venituri anuale ale «seniorilor». Pe de altă parte, sărăcirea cres
cindă a maselor. 

Simbria muncitorului agricol este cit se poate de mică ; -6 groşi 
de argint pe zi pentru b ărbaţi, 2 %-3 groşi de argint pentru femei 
trec drept o simbrie mare. Siliţi de nevoi, multi lucrează pentru o simbrie 
de 4 respectiv 2 groşi de argint pe i, uneori chiar şi pentru mai puţin. 
Hrana constă aproape exclusiv din cartofi şi rachiu. Dacă muncitorul le-ar 
fi  avut măcar pe acestea in cantitate suficientă, Silezia Superioară ar fi 
fost cel puţin ferită de moarte prin înfometare şi de febră tifoidă. Dar 
cînd, ca urmare a bolii cartofului, acest aliment de bază al lor a inceput 
să se scumpească şi era tot mai greu de găsit, iar simbria nu numai că 
nu creştea, dar mai  şi scădea, oamenii au recurs la buruieni culese pe 
cimp şi prin păduri, la pir şi rădăcini, işi  f ăceau supă din fin furat şi 
mincau mortăciuni. Astfel se anemiau tot mai mult. Rachiul s e  scumpea 
şi ee încă mai prost ca inainte. «Cîrciumari» •• se numesc persoanele, ln 
majoritate evrei, care plătesc seniorului o arendă enormă pentru dreptul 
de a vinde poporului rachiu. De multă vreme cîrciumarul era obişnuit 

• - clerul. - Nota trad. 
** - n original, joc de cuvinte : „Schenker• - „circimar•, dar şl 

„donator•. - Nota trad. 
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să adauge citeva grade rachiului, pe care-l subţia cu o cantitate con�i
derabi\ă de apă, cu ajutorul a tot felul de ingrediente, în primul rînd cu 
acid sulfuric industrial. An de an această mixtură otrăvită era servită 
tot mai frecvent, atingînd apogeul în timpul bolii cartofului. Stomacul 
tăranului, slăbit din cauza supelor de fin şi pir sau de consumul de 
rădăcini crude, nu mai putea suporta un asemenea leac. Dacă adăugăm 
şi îmbrăcămintea proastă, locuinţele murdare şi insalubre, frigul din 
timpul iernii, lipsa de muncă sau de putere de muncă, ne putem uşor 
închipui că în această situaţie febra tifoidă, întocmai ca în Irlanda, s-a 
răspîndit rapid. «Oamenii nu mai aveau de pierdut deci! viata • Asta 
explică totul. Ei erau în permanentă a Ut de exploataţi şi storşi de vlagă 
de către stat şi cavalerii-hrig,mzi, Incit cea mai mică Inrăutătire a situa
ţiei lor mizere însemna pentru ei moartea„. Cavalerii-briganzi, casta biro
craţilor şi toată binecuvîntata clică guvernamentală regalo-prusiană fă
ceau afaceri, primeau salarii, împărţeau gratificaţii, tn timp ce acolo, jos 
ln rindurile poporului, cei chinuiti de foame şi de febră tifoidă piereau 
cu sutele, ca muştele. 

Nici gospodarilor, adică acelora care posedă o casă şi o bucată 
mai mică sau mai mare de pămînt, nu le merge mult mai bine decît 
zilerilor. Hrana lor de bază constă tot din cartofi şi rachiu. Ei sînt obligat! 
să vîndă tot ceea ce produc pentru achitarea dărilor către proprietarii 
funciari, stat etc„. Şi pe deasupra trebuie să mai presteze şi zile de clacă 
la curte• (pentru milostivul stăpîn), „unde sînt maltrataţi cu cravaşa de 
către senior sau de către slujbaşii lui, şi, muncind din greu, bătut! şi 
flămînzi, sînt siliţi să vadă şi să suporte luxul şi aroganta cavalerilor
briganzi şi ale unei caste de birocraţi brutali. Aceasta era şi continuă să 
fie soarta celei mai mari părţi a populaţiei din Silezia Superioară„. 

De felul ln care este tratată servitorimea de la curte, argaţii şi 
slujnicile proprietarului funciar ne putem da seama după tratamentul la 
care sînt supuşi şi ţăranii obligaţi să presteze clacă şi aşa-numiţii zilei. 
Şi aici cravaşa este alfa şi omega evangheliei cavalerilor-briganzi„. 

Cavalerii-briganzi taie şi spînzură după bunul lor plac. Din rindurile 
lor sînt numiţi lnndratii, în atribuţia lor cade poliţia domenială şi distric
tuală, şi întregul aparat birocratic lucrează în interesul lor. La aceasta ;e 
mai adaugă şi faptul că ţăranul din Silezia Superioară are de-a face nu 
cu un aparat birocratic german - asta ar fi poate prea uman -, el cu 
unul dp modă veche pusiană, cu limbajul lui prusian şi cu codul Jul de 
legi. Exploatată din toate părţile, maltratată, batjocorită, biciuită şi inc�
tuşată, era inevitabil ca populaţia rurală din Silezia Superioară să nu 
ajungă plnă la urmă acolo unde a şi ajuns. Era inevitabil ca moartea 
prin înfometare şi ciuma să nu fie în cele din urmă rodul acestui teren 
autentic germano-creştin. Cine mai este în stare să fure fură. Aceasta este 
singura formă în care locuitorul irlandizat din Silezia Superioară lşl 
exprimă efectiv protestul împotriva cavalerilor-briganzi germano-creştini. 
Pe treapta următoare se cerşeşte ; poţi vedea aceste făpturi, ajunse ln 
mizerie, plecînd, cete-cete, dintr-un loc într-altul. ln al treilea rînd, n 
vedem pe cei care nu au puterea şi priceperea nici pentru a fura, nici 
pentru a cerşi. ln timpul epidemiilor, îngerul morţii nu face nicăieri 
alitea victime ca pe culcuşurile lor de paie putrezite. Acestea sînt roadele 
unui binecuvîntat regim monarhic de o sută de ani în strînsă alianţă cu 
cavalerii-briganzi şi cu aparatul birocratic". 
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Şi, ca şi mai înainte, Wolff cere ca aceşti cavaleri sa-1  
despăgubească pe ţărani, ca toate prestaţiile şi dările să fie 
desfiinţate fără răscumpărare şi, în sfîrşit, ca marile domenii 
ale magnaţilor din Silezia Superioară să fie împărţite. Acest 
lucru nu se va realiza, bineînţeles, în timpul guvernului Bran
denburg-Manteuffel, aşa că „locuitorii din Silezia Superioară 
vor continua să fie decimaţi ca şi pînă acum de foamete şi 
febră tifoidă" ,  ceea ce s-a şi întîmplat într-adevar, pînă 
cînd avîntul enorm pe care l-a cunoscut industria din Silezia 
Superioară în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a revoluţionat 
toate condiţiile de viaţă din acest ţinut, înlocuind tot mai  
mult brutala exploatare feudală cu civilizata, dar încă şi mai 
crunta exploatare burgheză modernă. 

IX 
Intenţionat am citat fragmente mai mari din „Miliardul 

silezian" ,  pe de o parte, pentru că în această lucrare se 
dezvăluia cel mai bine caracterul lui Wolff, pe de altă parte, 
pentru că ea ne oferă o imagine veridică a stării de lucruri 
de la sate care a existat pînă în 1848 în întreaga Prusie, cu 
excepţia Provinciei Renane, în Mecklenburg, Hanovra şi 
alte cîteva state mici, precum şi în întreaga Austrie. Acolo 
unde au avut loc răscumpărări, ţăranul a fost înşelat ; dar 
pentru jumătate şi chiar două treimi din ţărănime - în 
funcţie de localitate -, servituţile feudale şi dările datorate 
proprietarului funciar continuau să fiinţeze şi nu prea exista 
perspectiva unui ritm mai rapid al răscumpărărilor pină cînd 
furtuna din 1848 şi perioada de dezvoltare industrială care 
i-a urmat au înlăturat aproape complet şi aceste rămăşiţe 
ale evului mediu. Spunem „aproape complet" , pentru că în 
Mecklenburg dăinuie încă neştirbit feudalismul, şi chiar şi în 
alte părţi rămase în urmă ale Germaniei de nord se mai gă
sesc ici, colo localităţi în care răscumpărarea nu s-a terminat 
încă. In 1849, în Prusia s-au desfiinţat fără despăgubire taxa 
de protecţie şi alte cîteva prestaţii feudale mai puţin im
portante ; celelalte servituţi au fost desfiinţate mai repede 
decît înainte, deoarece nobilimea, după experienţa din 1848 
şi ca urmare a dificultăţilor persistente întîmpinate din 
partea ţăranilor care se împotriveau să depună o muncă 
rodnică, căuta ea însăşi să grăbească răscumpărarea. În sfîr
şit, o dată cu adoptarea legii cu privire la administraţia dis-
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trictuală, a fost desfiinţată şi jurisdicţia seniorială, aşa că, 
cel puţin formal, feudalismul a fost înlăturat în Prusia. 

Dar numai formal. Pretutindeni unde predomină marea 
proprietate funciară se menţine dominaţia semifeudală a 
latifundiarilor, chiar şi atunci cînd în restul economiei există 
relaţii burgheze moderne. Doar forma acestei poziţii domi
nante se schimbă. Găsim o anumită formă in Irlanda, unde 
pămîntul este cultivat de mici arendaşi, o alta în Anglia şi 
Scoţia, unde arendaşii capitalişti cultivă mari întinderi de 
pămînt cu ajutorul muncitorilor· agricoli. In această ultimă 
formă se încadrează şi proprietăţile nobilimii din Germania 
de nord, precumpănitoare mai ales în partea ei de răsărit. 
Marile domenii sînt lucrate în cea mai mare parte în folosul 
proprietarului, mai rar în folosul marilor arendaşi şi cu aju 
torul argaţilor ş i  al zilerilor. Situaţia argaţilor este reglemen
tată de Regulamentul cu privire la argaţi, în vigoare în Pru
sia din 1810 şi care corespunde în aşa măsură relaţiilor feu
dale, încît permite în mod expres stăpînilor „mici violenţe " 
faţă de argaţi, în schimb interzice în mod expres, sub sancţi 
une penală, acestora din urmă să se opună prin violenţă mal
tratărilor la  care sînt supuşi, în afara cazurilor cînd le este 
periclitată viaţa sau sănătatea (Regulamentul general cu 
privire la argaţi, §§ 77, 79) . Pe de o parte, contractele, pe de 
altă parte, plata efectuată de obicei în natură - în care este 
cuprinsă şi locuinţa - fac ca zilerii să ajungă într-o depen· 
denţă efectivă faţă de proprietarul funciar, dependenţă echi
valentă cu cea a argaţilor. ln felul acesta, la răsărit de Elba 
prosperă şi ast.zi tratamentul patriarhal, cu palme, lovituri 
cu bîta şi cravaşa, aplicat în Silezia muncitorilor agricoli şi 
argaţilor, pe care ni l -a descris Wolff. Din păcate, poporul 
de rînd i se împotriveşte tot mai mult, şi ici, colo nu mai vrea 
să accepte aceste metode părinteşti de educare. 

Prin faptul că Germania este şi acum o ţară cu precă
dere agricolă, în care masa populaţiei trăieşte de pe urma 
agriculturii şi locuieşte la ţară, sarcina cea mai importantă, 
dar şi cea mai grea a partidului muncitoresc constă în a-i  
lămuri pe ţărani în ceea ce priveşte interesele şi  situaţia lor. 
Primul pas pe care trebuie să-l facă tovarăşii de partid în 
acest sens este să cunoască ei înşişi interesele şi situaţia 
muncitorilor agricoli. Acei tovarăşi de partid cărora împre
j urările le-o permit ar aduce un mare serviciu cauzei dacă ar 
face o comparaţie între relatările lui Wolff şi actuala stare 
de lucruri, şi, constatînd schimbările intervenite, ar descrie 
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actuala situaţie a muncitorilor agricoli. Alături de ziler n-ar 
trebui scăpat din vedere nici ţăranul sărac. Cum au decurs 
răscumpărările de la 1 848 încoace ? Oare ţăranul continuă 
să fie înşelat în aceeaşi măsură ca şi mai înainte ? Asemenea 
întrebări şi multe altele se nasc de la sine la citirea „Miliar
dului silezian", şi acela care s-ar ocupa în mod serios de 
răspunsul la aceste întrebări şi ar publica în organul de presă 
al partidului materialul adunat ar aduce astlel cauzei clasei 
muncitoare un serviciu mult mai mare decît îi  aduc toate 
articolele în legătură cu organizarea în amănunt a viitoarei 
societăţi. 

Sfîrşitul articolelor lui Wolff mai suscită încă o problemă. 
Din 1 849 Silezia Superioară a devenit unul dintre cele mai im
portante centre industriale ale Germaniei. Această industrie, 
ca îndeobşte în Silezia, se află în special la ţară, în sate mai 
mari sau oraşe apărute de curînd, departe de marile centre 
urbane. Dacă se pune, prin urmare, problema răspîndirii miş
cării social-democrate la sate, atunci Silezia, şi mai ales 
Silezia Superioară. este locul cel mai potrivit. Cu toate 
acestea, Silezia Superioară, cel puţin, pare a fi un teren încă 
virgin pentru propaganda socialistă. Limba nu poate constitui 
o piedică ; pe de o parte, limba germană este folosită aici 
mult mai frecvent de cînd industria s-a dezvol tat ,  iar pe de 
altă parte există, desigur, destui socialişti care vorbesc 
poloneza. 

Dar să revenim la Wolff al nostru. La 19 mai a fost sus
pendată „Neue Rheinische Zeitung" , după ce ultimul ei număr 
a apărut tipărit cu cerneală roşie. Poliţia prusiană avea, în 
afara celor 23 de procese de presă pendinte, atîtea alte pre
texte pentru punerea sub acuzare a fiecărui redactor în parte, 
incit aceştia au părăsit imediat Kolnul şi Prusia. Cei mai 
mulţi dintre noi au plecat la Frankfurt, unde se părea că se 
pregăteşte ceva decisiv. Victoriile ungurilor provocaseră 
invazia trupelor ruseşti. Conflictul dintre guverne şi parla
mentul de la Frankfurt în legătură cu constituţia Imperiului 
provocase diferite răscoale, dintre care cele din Dresden, 
Iserlohn şi Elberfeld fuseseră reprimate, pe cînd cele din 
Palatinat şi Baden erau în plină desfăşurare. Wolff avea în 
buzunar un vechi mandat din Breslau prin care era desemnat 
lo�ţiitor al falsificatorului istoriei Stenzel ; tînguitorul Sten
zel a fost adus în parlament numai cu condiţia ca tulbură-



92 Friedrich Engels 

torul 47 Wolff să fie numit locţiitorul lui. Bineînţeles că Sten
zel, ca toţi ceilalţi buni prusieni, s-a conformat ordinului 
guvernului prusian de a pleca din Frankfurt. Wolff a trecut 
în locul lui. 

Parlamentul de la Frankfurt, cea mai impunătoare adunare 
care s -a  întrunit vreodată în Germania şi care din cauza in
dolenţei şi a stupidităţii sale a ajuns la o neputinţă totală, 
devenită evidentă nu numai pentru toate guvernele, dar 
şi pentru guvernul Imperiului - instituit de însuşi parlament 
- şi chiar şi pentru acesta din urmă, stătea dezorientat între 
guvernele care-şi adunau forţele de luptă şi poporul răsculat 
care cerea constituţia Imperiului. Totul mai putea fi salvat 
dacă parlamentul şi conducătorii mişcării din Germania de 
sud ar fi dat dovadă de curaj şi de hotărîre. Ar fi fost sufi
cientă o hotărîre a parlamentului care să cheme la Frankfurt 
armatele din Baden şi Palatinat să apere Adunarea. Adunarea 
şi-ar fi recîştigat astfel dintr-o dată încrederea poporului. ln 
acest caz era sigură alăturarea trupelor din Hessen
Darmstadt şi trecerea Wurttembergului şi a Bavariei de 
partea mişcării ; micile state din Germania centrală ar f i  fost 
şi ele atrase ; Prusia ar fi avut destule probleme interne, 
iar Rusia,  pusă în faţa unei mişcări de asemenea proporţii în 
Germania, s-ar fi văzut silită să reţină în Polonia o parte din 
trupele folosite de atunci cu succes în Ungaria. Astfel, Unga
ria putea fi salvată la Frankfurt, iar pe de altă parte, după 
toate probabilităţile, dată fiind desfăşurarea cu succes a 
revoluţiei în Germania, iminenta explozie de la Paris nu s-ar 
fi  soldat cu înfrîngerea fără luptă a filistinilor radicali, aşa 
cum s-a întîmplat la 13 iunie 1 849. 

Perspectivele erau cit se poate de favorabile. La Frankfurt 
s -a  propus de către noi toţi * să fie chemate în ajutor trupele 
din Baden-Palatinat, iar la Mannheim s-a propus de către 
Marx şi mine ** ca ele să se îndrepte, chiar şi fără a fi 
chemate, spre Frankfurt. Dar nici conducătorii din Baden şi 
nici cei din parlamentul de la Frankfurt n-au avut destul 
curaj , energie, înţelepciune sau iniţiativă. 

* Cuvintele „de către noi toW au fost adăugate de Engels 1n ediţia 
din 1 886. - Nota red. 

** Cuvintele „de către Marx şi mineu au fost adăugate de Engels 
1n ediţia din 1 886. - Nota red. 
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X 
în loc să treacă la acţiune, parlamentul a hotărît să 

vorbească din nou, ca şi cînd n-ar fi vorbit dej a prea mul t, 
de astă dată printr-o „Proclamaţie către poporul german " .  
S - a  format o comisie care a p rezentat două proiecte, cel al 
majorităţii fiind întocmit de Uhland. Nici unul din proiecte 
nu era energic, mobilizator ; ele vădeau doar dezorientarea, 
laşitatea şi conştiinţa încărcată a Adunării. Puse în discuţie 
la 26 mai, ele i-au dat lui Wolff al nostru posibilitatea de a 
le spune domnilor parlamentari părerea sa o dată pentru 
totdeauna. Iată textul stenografiat al acestei cuvîntări : 

„Wolff din Breslau : 
•Domnilor I M-am înscris la cuvint pentru a mă pronunta lmpotriva 

proclamatiei adresate poporului, care a fost intocnită de majoritate şi 
căreia i s-a dat citire aici, deoarece consider că nu corespunde de loc 
situatiei actuale, deoarece o găsesc mult prea slabă, bună dcnr pen t r n  
a f i  publicată ca articol ln  cotidianele care reprezintă partidul de la  care 
ea emană, dar nicidecum ca apel adresat poporului german. fntrucit s-a 
dat citire şi unei a doua proclamaţii, vreau să menţionez in treacăt c ă  
m-aş fi declarat ş i  mai vehement împotriva acesteia din motive pe cdre
nu este cazul să le eJpun aici». (O voce din centru : «De ce nu ? ' �  
•Eu mă refer numai la proclamaţia majorităţii ; ea este in orice caz atit 
de moderată, incit nici chiar d-l Buss n-ar avea multe de obiectat impo· 
triva ei, şi aceasta este, desigur, cea mai proastă recomandatie pentru 
o proclamatie. Nu, domnilor, dacă in genere vreţi să mai aveti cit de 
cit o influentă asupra poporului, nu trebuie să-i vorbiti aşa cum ati vorbit 
in proclamatie ; nu despre legalitate, despre tirimul legal etc. trebuie
să-i vorbiţi, ci despre ilegalitate, aşa cum vorbesc guvernele şi ruşii, şi 
prin ruşi înţelegem prusienii, austriecii, hanovrezii şi bavarezii». (Rumoare 
şi risete.) «Toti aceştia sint cuprinşi ln denumirea generală de ruşi».  
(Ilaritate.) •Da, domnilor, şi ln această Adunare sint reprezentaţi ruşii. 
Dv. trebuie să le spuneti : Aşa cum voi sustineti punctul de vedere legal, 
tot aşa 11 susţinem şi noi. Este punctul de vedere al violentei, iar legali
tatea voi o explicati ln paranteză, opunind tunurilor ruseşti forta, coloan
de atac bine organizate. Dacă in general este cazul să se lanseze o 
proclamatie, atunci lansaţi una in care de la bun început să fie scos ln 
afara legii cel mai mare trădător al intereselor poporului - regentul 
Imperiului ,,„ (Strigăte : «La ordine ! "  Aplauze furtunoase la galerie l 
cŞi la lei toti miniştrii I> (Din nou rumoare.) •Nu, nu mă las intimidat. El 
este cel mai mare trădător al intereselor poporului ! »  

Preşedintele Reh : •Cred c ă  d-l Wolff a depăşit orice limită lngă
duită. El nu are dreptul ca in fata acestei Adunări să-l numească pe 
arhiduce regentul Imperiului, un trădător al intereselor poporului ,  şi de 
aceea sint obligat să-l chem la ordine„.» 

Wolff : «!n ce mă priveşte, primesc chemarea la ordine şi declar c ă  
a m  vrut să  încalc ordinea, că  e l  ş i  miniştrii lui stnt trădători>. (Strigăte 
din toate părtile : �La ordine, asta e o grosolănie ! » )  

* - arhiducele Johann. - Nota red. 
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Preşedintele : «Mă văd nevoit să v ă  retrag cuvîntul», 
Wolff : «Bine, eu protestez ; am vrut să vorbesc aici în numele 

poporului şi să arăt ce gindeşte poporul. Protestez împotriva oricărei 
proclamatii întocmite ln acest spirit»•. 

Ca un trăsnet au căzut aceste cîteva cuvinte în Adunarea 
cuprinsă de spaimă. Pentru prima oară li s-a înfăţişat acestor 
domni limpede şi fără ocol adevărata stare de lucruri. Trăda
rea de care era acuzat  regentul Imperiului şi miniştrii lui 
era un secret public ; toţi cei de faţă vedeau cum se comite 
trădarea sub ochii lor ; dar nimeni nu avea curajul să exprime 
ceea ce vedea. Şi iată că vine acest mic silezian necruţător şi 
dintr-o dată le răstoarnă întregul lor castel convenţional din 
cărţi de j oc I Nici măcar „extrema stingă" nu s-a putut abţine 
să nu protesteze energic împotriva acestei încălcări inadmi
sibile a oricărei bune-cuviinţe parlamentare, care, de fapt, 
era o simplă constatare a adevărului ; şi şi-a exprimat acest 
protest prin demnul ei reprezentant, d-l Karl Vogt. (Cit pri
veşte pe Vogt, în august 1 859 i-a fost remisă suma de 40 OOO de 
franci, aşa cum reiese din listele care au fost publicate în 
1 870 şi în care sînt trecute sumele plătite de Ludovic-Na
poleon agenţilor săi 48.) D-l Vogt a îmbogăţit dezbaterile cu 
următorul protest, pe cit de jalnic de stinjenit, pe atît de 
infam şi mincinos * : 

„Domnilor, am luat cuvîntul pentru a apăra şuvoiul cristalin, care 
s-a revărsat dintr-un suflet de poet în această proclamaţie, împotriva 
noroiului cu care el a fost împroşcat ( ! ), cu care s-a aruncat in el ( ! ), am luat cuvintul pentru a apăra aceste cuvinte împotriva tinei care s-a 
acumulat în această mişcare de ultimă oră şi care ameninţă să inunde 
şi să murdărească totul. Da, domnilor !  Acesta este noroiul şi tina cu 
care sint împroşcate in acest fel ( ! ) toate gîndurile curate, şi-mi exprim 
profunda mea indignare că aşa ceva ( ! )  a fost posibil". 

Intrucît Wolff nu pomenise de faptul că proclamaţia a 
fost redactată de Uhland, ci apreciase doar că conţinutul ei 
nu era destul de energic, nu pricepem de unde a scos de fapt 
d-l Vogt indignarea, „noroiul " şi „tina" sa. Dar, pe de o parte, 
stăruia în el amintirea lipsei de menajamente cu care „Neue 
Rheinische Zeitung" i-a tratat întotdeauna pe pseudofraţii de 
tipul 1 ui Vogt, iar pe de altă parte, furia stîrnită de vorbele 
fără ocol ale lui Wolff, care îi împiedicau pe aceşti pseudo
fraţi să-şi continue j ocul lor făţarnic. Pus să aleagă între 
adevărata revoluţie şi reacţiune, d-l Vogt se pronunţă pentru 

" - tn original, joc de cuvinte : „verlegen• - „sUnjenlt• 1 „verlo
gen• - „mincinos". - Nota t rad. 
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aceasta din urmă, pentru regentul Imperiului şi miniştrii lui 
- pentru „toate gîndurile curate" .  Din păcate, reacţiunea 
nici nu voia să ştie de d-l Vogt. 

Incă în aceeaşi zi, Wolff l-a provocat la duel pe d-l Vogt 
prin deputatul Wirth din Sigmaringen, şi cînd d-l Vogt a 
refuzat, Wolff l -a ameninţat cu bătaia. D-l Vogt, deşi ca sta
tură era un uriaş în comparaţie cu Wolff, s-a refugiat sub 
aripa ocrotitoare a surorii sale şi n-a mai făcut un pas fără a 
fi întovărăşit de aceasta. Wolff l -a lăsat în plata domnului 
pe eroul fanfaron. 

Toată lumea ştie că la cîteva zile după această scenă, 
însăşi Adunarea a recunoscut justeţea afirmaţiilor lui Wolff, 
cînd a fugit la Stuttgart pentru a se salva de propriul ei 
regent al Imperiului şi de guvenul lui. 

XI 

Ne apropiem de sfîrşit. Wolff a rămas la postul său la 
Stuttgart chiar şi în timpul dizolvării Adunării naţionale de 
către trupele wirttembergheze ; apoi a plecat în Baden şi, 
în cele din urmă, împreună cu ceilalţi fugari, a ajuns în 
Elveţia. Şi-a stabilit domiciliul la Zirich, unde a început 
din nou să dea ore particulare, dar, bineînţeles, avînd de în
timpinat o puternică concurenţă din partea numeroşilor emi
granţi cu studii care se af lau acolo. în pofida precarei situaţii 
materiale care rezulta de aici, Wolff ar fi rămas totuşi în 
Elveţia. Devenea însă tot mai evident că Consiliul federal 
elveţian, ascultînd de ordinele reacţiunii europene, era hotă
rît să facă treptat vînt, după cum spunea Wolff, tuturor emi
granţi lor din Elveţia. Pentru marea majoritate aceasta însemna 
emigrare în America, şi tocmai acest lucru îl doreau guver
nele. Dacă emigranţii plecau peste ocean, ele scăpau de toată 
bătaia de cap. 

Şi W olff se gîndea adesea la o emigrare în America, fiind 
îndemnat şi de mulţi dintre prietenii săi care se şi aflau 
acolo. Pe j umătate hotărit, sătul de atîtea şicane, el a sosit 
în iunie 1 851 la Londra,  unde l-am reţinut pînă una, alta. Şi 
aici concurenţa profesorilor particulari era foarte mare. în 
pofida eforturilor depuse, Wolff îşi cîştiga cu mare greutate 
strictul necesar. Ca întotdeauna cînd îi mergea prost, el le 
ascundea prietenilor pe cit posibil situaţia sa. Totuşi, pînă la 
sfîrşitul anului 1 853 a fost silit să facă datorii în sumă de 
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37 1. s. (750 de mărci) , care-l apăsau foarte greu ; în vara 
aceluiaşi an a scris în jurnalul său : 

„la 21 iunie 1853 mi-am petrecut ziua de naştere intr-un cumpllt 
distress (tristete)•, 

Intenţia sa de a pleca în America s-ar fi realizat pro
babil de astă dată, dacă un medic german din Manchester, 
emigrant şi el, care se împrietenise cu W olff încă de la Bres
lau, nu i-ar fi procurat la Manchester, datorită relaţiilor pe 
care le avea, atîtea ore particulare, încît să-şi poată cîştiga 
cel puţin cele necesare traiului. Aşa că la începutul lunii 
ianuarie 1 854 s-a mutat acolo 49• La început,a fost, ce-i drept, 
destul de strîmtorat. Dar existenţa îi era asigurată şi, datorită 
priceperii sale extraordinare de a se purta cu copiii şi de a 
le cîştiga simpatia, el putea conta pe lărgirea cercului său 
de activitate de îndată ce se va fi făcut cunoscut printre 
germanii de acolo. Aşa s-a şi întîmplat. După cîţiva ani avea 
o situaţie absolut mulţumitoare faţă de pretenţiile sale mo
deste ; era divinizat de elevii săi ; bătrîni şi tineri, englezi şi 
germani îl stimau şi îl iubeau pentru caracterul său rectilin, 
conştiinciozitatea şi amabilitatea sa senină. Prin natura muncii 
sale, el venea în contact mai ales cu elemente burgheze, mai 
mult sau mai puţin ostile din punct de vedere politic, dar, cu 
toate că niciodată nu şi-a dezminţit caracterul şi nici nu 
s-a dezis de convingerile sale, nu a avut decît rareori con
flicte, iar pe acestea le-a rezolvat în mod onorabil. Pe vre
mea aceea, nimeni dintre noi nu se putea gîndi la o activi
tate politică publică ; legile reacţionare ne astupaseră gura, 
presa cotidiană ne trecea sub tăcere, iar editorii abia dacă 
catadicseau să răspundă negativ la eventualele noastre oferte. 
Bonapartismul părea să fi învins definitiv socialismul. Mulţi 
ani de-a rîndul, Wolff a fost singurul tovarăş de idei pe care 
l-am avut la Manchesler ; nu-i deci de mirare că ne vedeam 
aproape zilnic şi că destul de des am avut prilejul să-i admir 
judecata, aproape din instinct justă, în ceea ce privea eve
nimentele zilei. 

Ajunge un exemplu pentru a arăta cit de conştiincios 
era Wolff. Intr-un rînd i-a dat unuia dintre elevii săi un 
exerciţiu de aritmetică dintr-un manual. Comparînd rezultatul 
obtinut de elev cu cel dat de aşa-numita cheie a exerciţiilor, 
i-a spus acestuia că nu a rezolvat bine exerciţiul. Dar cînd 
elevul, recalculîndu-1 de cîteva ori, a obţinut de fiecare dată 
acelaşi rezultat, Wolff l-a controlat el însuşi şi a constatat că 
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băiatul avea dreptate ; în cheia exerciţiilor se strecurase o 
greşeală de tipar. Wolff s-a apucat de îndată să rezolve toate 
exerciţiile din carte pentru a vedea dacă nu mai există şi 
alte greşeli : „Aşa ceva nu trebuie să mi se mai întîmple I "  

Din pricina acestei conştiinciozităţi a şi murit încă înainte 
de a împlini 55 de ani . În primăvara anului 1864, ca urmare 

a surmenajului, a început să sufere de dureri atroce de cap, 
care, treptat, au fost însoţite de o insomnie aproape totală. 
Medicul său tocmai lipsea ; pe un altul nu voia să-l consulte. 
Toate rugăminţile de a-şi întrerupe sau reduce pentru un 
timp lecţiile au fost zadarnice ; voia să ducă la bun sfîrşit tot 
ceea ce începuse. Abia cînd boala l-a doborît cu totul a 
renunţat din cînd în cînd la cîte o lecţie. Era însă prea 
tîrziu. Durerile de cap, provocate de congestionarea creieru
lui, s-au agravat, insomnia a devenit tot mai rebelă. în urma 
ruperii unui vas cerebral şi a unor hemoragii repetate, la 9 mai 1864 a murit. În persoana lui, Marx şi cu mine am 
pierdut pe cel mai devotat prieten, iar revoluţia germană 
a suferit o pierdere ireparabilă. 
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[Scrisoare către E. Bignami 
în legătură cu alegerile din Germania din 1 877] 

Dragă Bignami I 
Corespondentul vostru din Berlin probabil că v-a  co 

municat dej a toate amănuntele asupra alegerilor din Ger
mania. Victoria noastră a fost atît de mare, incit a băgat în 
sperieţi burghezia germană şi cea din s trăinătate : aici, la 
Londra, toată presa vorbeşte despre acest fapt. Lucrul cel 
mai remarcabil nu este numărul noilor circumscripţii electo
rale pe care le-am ciştigat noi, deşi trebuie menţionat fap
tul că împăratul Wilhelm, regele Saxoniei *,  şi cel mai mic 
prinţ dintre micii prinţi germani (prinţul von Reuss) trăiesc 
în circumscripţii electorale reprezentate de muncitori socia
lişti, şi, prin urmare, ei înşişi sînt reprezentaţi tot de socia
lişti. Cel mai important este faptul că, în afară de circumscrip
ţiile în care am obţinut maj oritatea, am obţinut un număr 
considerabil de voturi şi în calitate de minoritate atît în 
oraşele mari cit şi la sate. La Berlin - 31 500, la Hamburg, 
Barmen-Elberfeld, Nurnberg, Dresden - cite 1 1  OOO de voturi, 
iar dintre localităţile rurale, nu numai în satele din Schleswig
Holstein, Saxonia, Braunschweig, dar chiar şi în citadela feu
dalismului, în Mecklenburg, a votat pentru noi o minoritate 
considerabilă de muncitori agricoli. La 10 ianuarie 1 874 am 
obţinut 350 OOO de voturi, la 1 0  ianuarie 1 877 - cel puţin 
600 OOO. Rezultatele alegerilor ne servesc drept mijloc de 
evaluare a forţelor noastre ; după numărul batalioanelor 
puteţi aprecia acum efectivul corpurilor de armată ale socia
lismului german, care sînt trecute în revistă în zilele alege
rilor. Acest lucru are o uriaşă influenţă morală atît asupra 

• Albert. - Nota red. 
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partidului socialist, care constată cu bucurie succesele sale, 
cît şi asupra muncitorilor încă neatraşi în mişcare, precum şi 
asupra duşmanilor noştri ; şi este foarte bine că o dată la 
trei ani oamenii săvîrşesc păcatul de moarte de a se prezenta 
la vot. Domnii abstenţionişti pot spune ce le convine ; un sin
gur fapt ca, de pildă, alegerile din 10 ianuarie valorează mai 
mult decît toate frazele lor „revoluţionare" .  Şi cînd spun ba
taiioane şi corpuri de armată, nu mă exprim la figurat. Cel 
puţin jumătate, dacă nu şi mai mulţi din bărbaţii în vîrstă de 
25 de ani ( aceasta e vîrsta minimă) care au votat pentru noi, 
au stat doi sau trei ani sub arme, se pricep foarte bine să 
mînuiască puşca cu ac şi tunul cu ţeavă ghintuită şi fac parte 
din armata de rezervă. Incă cîţiva ani de asemenea succese, 
şi atît rezerva cit şi Landwehrul so ( 3/4 din efectivul arma lei 
din timp de război) vor fi cu noi, aşa că vom putea dezor
ganiza întregul aparat militar şi vom face imposibil orice 
rizboi de ofensivă. 

Se vor găsi totuşi oameni care vor spune : de ce, dacă 
dispuneţi de asemenea forţe , nu faceţi acum revoluţia ? Pentru 
că, neîntrunind în total decît 600 OOO de voturi din 5 500 OOO, 
iar aceste voturi fiind dispersate în diverse regiuni , am fi cu 
siguranţă înfrînţi, iar prin răscoale necugetate şi prin acţiuni 
nesăbuite am nimici o mişcare căreia îi mai trebuie foarte 
puţină vreme pentru a ne duce la o victorie sigură. Este lim 
pede că nu vom fi lăsaţi să repurtăm victoria cu uşurinţă, că 
prusienii nu vor îngădui, fără să ia contramăsuri, ca întreaga 
lor armati să se contamineze de socialism ; dar cu cit reac
ţiunea şi represaliile vor fi mai puternice, cu atît mai sus se 
vor ridica valurile şi în cele din urmă vor smulge zăgazurile. 
Ştiţi dv. oare ce s-a întîmplat la Berlin ? In seara zilei de 10 a 
lunii trecute, o mulţime uriaşă - pe care poliţia însăşi a 
apreciat-o la vreo 22 OOO de oameni - a barat toate străzile 
din apropierea clădirii în care îşi are sediul Comitetul socia 
l ist. Datorită organizării şi disciplinei excelente a partidului 
nostru, comitetul a fost primul care a primit ştirea cu privire 
Ia rezul tatele definitive ale alegerilor. Cînd aceste rezultate 
au fost anunţate, întreaga mulţime a izbucnit în urale entu
ziaste - adresate cui ? - celor aleşi ? - Nu - „agitatorului 
nostru cel mai activ, procurorului regal Tessendorf" ! Acesta 



s-a distins întotdeauna în procesele judiciare împotriva so
cialiştilor, iar prin actele sale de violenţă a dublat numărul 
adepţilor noştri. 

Iată cum răspund ai noştri la toate aceste măsuri de vio
lenţă : nu numai că nu se lasă impresionaţi de ele, dar chiar 
le provoacă, soco tindu-le cel mai bun mij loc de agitaţie. 

Scris la 13  februarie 1 877 

Publicat In ziarul „La Plebe" 
nr. 7 din 26 februarie 1 877 

Cu salutări frăţeşti, 
al d-tale, F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut In ziar 

Tradus din limba italiană 



Friedrich Engels 

Din Italia 

1n sfîrşit, şi în Italia mişcarea socialistă se află pe un 
teren solid şi promite să ia o dezvoltare rapidă şi victorioasă. 
Dar pentru ca cititorii să înţeleagă în întregime cotitura care 
a survenit, trebuie să ne reîntoarcem la  istoria apariţiei so
cialismului italian. 

începuturile mişcării din Italia sînt lega le de influenţele 
b akuniste. In timp ce în rîndurile maselor muncitoare domnea 
o ură de clasă aprinsă, dar extrem de neclară împotriva 
exploatatorilor lor, un grup de tineri avocaţi, doctori, literaţi, 
funcţionari comerciali etc., sub comanda personală a lui Ba
kunin, a pus mîna pe conducere în toate localităţile unde 
apărea un element muncitoresc revoluţionar. Ei erau cu toţii 
membri, mai mult sau mai puţin iniţiaţi în tainele „Alianţei u 
b akuniste, care urmărea să subordoneze conducerii sale în
treaga mişcare muncitorească europeană şi să obţină astfel, 
prin înşelăciune, dominaţia sectei bakuniste în viitoarea re
voluţie socială. Date mai exacte în această privinţă sînt expuse 
amănunţit în broşura „Un complot împotriva Internaţionalei» 
(Braunschweig, ed. Bracke) 51, 

Atîta timp .cît în rîndurile muncitorilor mişcarea era încă 
în faşă, acest lucru mergea cum nu se poate mai bine. Nesă
buitele fraze revoluţionare bakuniste stîrneau pretutindeni 
aplauzele dorite ; chiar şi elementele provenite din mişcările 

9 - Man:-Engels, Opere, voi. 19 
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politice-revoluţionare anterioare au fost luate de acest şuvoi 
şi, alături de Spania, şi Italia a devenit, după însăşi expresia 
lui Bakunin, „cea mai revoluţionară ţară dm Europa" 52• Re
voluţionară în sensul că se făcea mult zgomot pentru nimic. In 
opoziţie cu lupta în esenţă politică, datorită căreia s-a dez
voltat şi s-a întărit mişcarea muncitorească engleză, apoi cea 
franceză şi, în sfîrşit, cea germană, aici orice activitate poli
tică era condamnată, întrucît includea în sine recunoaşterea 
„statului" ,  iar „statul " era o întruchipare a tuturor relelor. 
Aşadar, s-a interzis crearea unui partid muncitoresc ; s-a in
terzis lupta pentru orice măsură de apărare împotriva exploa
tării , de pildă pentru ziua normală de muncă, pentru l imitarea 
zilei de muncă a femeilor şi a copiilor ; şi în special s-a interzis 
participarea la toate alegerile. ln schimb s-a poruncit agitaţia,  
organizarea şi conspirarea în vederea viitoarei revoluţii, care, 
de îndată ce va pica din cer, va trebui să fie înfăptuită fără 
vreun guvern provizoriu, distrugîndu-se cu desăvîrşire toate 
instituţiile de stat - sau care ar aminti de stat - prin simpla 
iniţiativă (dirij ată în secret de Alianţă) a maselor munci toare„. 
„însi nu întrebaţi cum ! " * 

Atîta timp cit mişcarea, după cum am spus, se găsea în 
faza copilăriei, toate acestea mergeau foarte bine. Marea ma
j oritate a oraşelor italiene continuă să se afle într-o oarecare 
măsură în afara sferei relaţiilor cu restul lumii, pe care le 
cunoaşte doar sub forma vizitelor făcute de străini. Aceste 
oraşe îi aprovizionează pe ţăranii din împrejurimi cu pro
duse ale industriei meşteşugăreşti şi mijlocesc vînzarea pro
duselor agricole pe scară mai largă ; în plus, în ele locuieşte 
nobilimea latifundiară care-şi consumă acolo renta ; şi, în 
5fîrşit, mulţimea de străini îşi aduce acolo banii. In aceste 
0raşe, elementele proletare sînt puţin numeroase, foarte puţin 
dezvoltate, în afară de faptul că sînt extrem de amestecate cu 
oameni fără ocupaţie regulată sau permanentă, stare de lucruri 
favorizată de vizitele străinilor şi de clima blîndă. Aici şi-a 
-găsit mai întîi un teren fertil fraza ultrarevoluţionară, care 
vorbeşte în taină despre pumnal şi otravă. Dar în Italia exisţă 
şi oraşe industriale, mai cu seamă în nord ; şi de îndată ce 
mişcarea a prins rădăcini în rîndurile maselor autentic pro
letare din aceste oraşe - o hrană de o calitate atît de proastă 
nu · mai putea satisface, şi aceşti muncitori nu mai puteau 

* H. Hei ne. Din ciclul „Patimile tinereţii" , care face parte din „Car
lPa cintecelor", Editura de stat entru literatură şi artă, 1 956, p. 19. -
Nn1a trad. · · 
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admite să fie tutelaţi în continuare de acei tineri burghezi 
rataţi care s-au aruncat asupra socialismului numai pentru 
că se găseau, ca să folosim cuvintele lu i Bakunin, „într-un 
impas din care nu puteau ieşi " .  

Aşa s-a ş i  întîmplat. Nemulţumirea muncitorilor clin nor
dul Italiei, provocată de interzicerea oricărei activităţi politice, 
adică a oricărei activităţi adevărate, care ar depăşi graniţele 
vorbăriei goale şi ale conspiraţiilor, creştea pe zi ce trece . 
Victoria în alegeri, repurtată de germani în 1 874, şi rezultatul 
ei, care urmărea unirea socialiştilor germani, nu au răma. 
necunoscute nici în Italia. Elementele proveni te din veche« 
mişcare republicană şi care s-au raliat numai Hiră voia lor 
schelălăielilor „anarhiste " găseau din ce în ce mai des prilejul 
să sublinieze necesitatea luptei politice ; opoziţia care se 
trezea şi-a găsit expresia în gazeta „La Plebe" .  Acest săptă
mînal, republican în primii săi ani de existenţă, s-a alăturat 
curînd mişcării socialiste şi, atîta timp cît a fost posibil, s-a 
ţinut departe de orice sectarism „anarhist" .  Cînd, în sfîrşit, 
în nordul Italiei masele muncitoare i-au depăşit pe condu
cătorii lor inoportuni şi, în locul unei mişcări fanteziste, au 
creat o mişcare adevărată, ele au găsit în „La Plebe" un 
organ de presă dispus să publice din timp în timp aluzii 
eretice cu privire la necesitatea luptei politice. 

Dacă Bakunin ar fi rămas în viaţă, el ar fi  combătut în 
felul său obişnuit aceste erezii. El i-ar fi învinuit  pe cei de la 
„Plebe" de „autoritarism" ,  de sete de putere, de ambiţie etc. , 
ar fi ridicat împotriva lor tot felul de acuzaţii personale mes
chine şi ar fi  repetat acest lucru mereu în toate organele de 
presă ale „Alianţei "  din Elveţia, Italia, Spania. Şi abia în al 
doilea rînd ar fi demonstrat că toate aceste păcate nu sînt 
altceva decît consecinţele inevitabile ale strămoşescului păcat 
de moarte : recunoaşterea eretică a activităţii politice ; căci 
activitatea politică presupune recunoaşterea statului, statul 
însă este întruchiparea autoritarismului, a dominaţiei, şi, prin 
urmare, oricine tinde la activitatea politică a clasei muncitoare 
trebuie să tindă în mod consecvent la dominaţia politică pentru 
sine ,  prin urmare să fie un duşman al clasei muncitoare -
aruncaţi deci în el cu pietre ! Această metodă, împrumutată de 
la răposatul Maximilien Robespierre, Bakunin o stăpînea la 
perfecţie, numai că abuza prea mult de ea şi o folosea într-Ul' 
mod prea  uniform. Şi totuşi aceasta era sinqura metodă care 
promitea cel puţin un succes momentan. 

9 *  
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Dar Bakunin murise, şi cu aceasta guvernarea secretă a 
lumii a trecut în mîinile d -lui James Guillaume din Neuchâtel 
în Elveţia. In locul omului de lume uns cu toate unsorile a venit 
un pedant mic la suflet, care a adăugat la învăţătura despre 
anarhie fanatismul calviniştilor elveţieni. Adevărata credinţă 
trebuia impusă cu orice preţ, iar mărginitul dascăl din Neu
châtel trebuia recunoscut cu orice preţ drept papă al acestei 
adevărate credinţe . „Buletinul Federaţiei jurasiene" 53 - fede
raţie care, după cum s-a recunoscut, numără doar 200 de 
membri faţa de cei 5 OOO ai Uniunii muncitorilor elveţieni - a 
fost proclamat organul de presă al sectei şi a început pur şi 
simplu să-i „ocărască" pe cei care şovăie în credinţă. Dar mun
citorii lombarzi , care s-au constituit ca „Federaţie a Italiei de 
nord" ,  nu mai erau dispuşi să tolereze aceste admonestări. Iar 
cînd, în toamna trecută, Buletinul jurasian a cutezat să porun
cească gazetei „Plebe " să concedieze pe un corespondent pari
zian care nu era pe placul d-lui Guillaume, s-a sfîrşit cu prie 
tenia. Buletinul a continuat să acuze de erezie gazeta „Plebe" 
şi pe cei din nordul Italiei. Dar aceştia ştiau dej a cum stau 
lucrurile ; ei  ştiau că în spatele predicii despre anarhie şi auto
nomie se ascunde pretenţia cîtorva intriganţi de a comanda în 
mod dictatorial întregii mişcări muncitoreşti . 

„Patru rinduri mici şi foarte inofensive dintr-o adnotare au făcut să-i 
sară muştarul Buletinului jurasian, şi el prezintă lucrurile ca şi cum noi 
am tuna şi am fulgera împotriva lui, în timp ce el n-a făcut· deci! să n� 
amuze. lntr-adcvf, ar  fi o copilărie să muşti din momeala aruncată de unii 
indivizi care, bolnavi de invidie, bat la toate uşile pentru a cerşi, printre 
calomniile proferate, o picătură de răutate împotriva noastră şi a priete
nilor noştri. Mina care acţionează de mult timp, semănînd certuri şi ziza
nii ,  este prea cunoscută pentru ca cineva să mai poată fi înşelat de nel
t i ri le  ci ie7Uite (l la Loyola)" .  ( „Plebe",  21 ianuarie 1377.) 

Si în numărul din 26 februarie tocmai aceşti indivizi au 
fost caracterizaţi drept „nişte capete mărginite, anarhiste şi -
colosală contradicţie - totodată dictatoriale" ; cea mai buna 
dovadă ca la Milano aceşti domni au fost demascaţi complet 
şi  că acolo nu vor mai putea face nici un rău. 

Alegerile din Germania de la 10 ianuarie şi cotitura legată 
de acestea survenită în mişcarea belgiană - renunţarea la 
politica de abstinenţă de pînă acum şi înlocuirea ei prin agitaţia 
pentru votul universal şi pentru o legislaţie cu privire la regle
mentarea muncii în fabrici - au săvîrşit restul. La 17 şi 1 8  fe 
bruarie a avut loc la Milano Congresul Federaţiei Italiei de 
nord. 1n rezoluţii congresul s-a abţinut de la orice manifestare 
te ostilitate inutilă şi deplasată împotriva grupelor bakuniste 
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din rmdul membrilor ital ieni ai Internaţionalei. în ele era 
exprimată chiar hotărîrea de participare la  congresul convocat 
la Bruxelles, congres care trebuia să încerce să unifice diferi
tele fracţiuni ale mişcării muncitoreşti europene. Totodată 
însă, aceste rezolutii formulează cu cea mai mare precizie trei 
puncte, care au o importanţă hotărîtoare pentru mişcarea din 
Italia : 

1 )  că pentru asigurarea succesului mişcării trebuie folosite 
toate mijloacele posibile - deci şi cele politice ; 

2) că muncitorii socialişti trebuie să se constituie într-un 
partid socialist, independent de orice alt partid politic sau 
religios, şi 

3) că Federaţia Italiei de nord, cu condiţia propriei sale 
autonomii şi pe baza Statutului iniţial al Internaţionalei ,  se 
consideră membră a acestei mari uniuni, independentă de toate 
celelalte uniuni italiene, cărora le va da totuşi şi mai departe, 
ca şi pînă acum, dovada solidari tăţii sale. 

Aşadar : luptă politică, organizare ca partid politic şi rup
tura cu anarhiştii. Adoptînd aceste rezoluţii, Federaţia Italiei 
le nord s -a  despărţit definitiv de secta bakunistă şi s -a  situat 
pe terenul comun al marii mişcări muncitoreşti din Europa. Şi 
întrucît ea cuprinde partea cea mai dezvoltată din punct de 
\ edere industrial a Italiei - Lombardia, Piemontul, Veneţia -, 
succesele ei nu s-au lăsat mult aşteptate. In faţa aplicării ace 
loraşi mij loace raţionale de agitaţie, verificate prin experienţa 
tuturor celorlaltP ţări ,  balivernele vracilor bakunişti îşi vor 
dezvălui foarte curînd neputinţa, iar proletariatul italian va 
scutura în scurtă vreme şi  în sudul ţarii jugul pus de acei 
oameni care-şi deduc menirea de a conduce mişcarea munci
torească din poziţia lor de burghezi scăpătaţi. 

Scris de F. Engels 
intre 6 şi 1 4  martie 1 877 

Publicat in ziarul „Vorwărts" 
nr. 32 din 1 6  martie 1 877 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Omul care a dat pentru prima oară o bază ştiinţifică socia
l ismului şi, prin aceasta, întregii mişcări muncitoreşti din zilele 
noastre, Karl Marx, s-a născut la Trier în 1 81 8. Mai întîi a 
studiat dreptul la Bonn şi Berlin, dar curînd s-a dedicat exclusiv 
studiului istoriei şi filozofiei. In 1 842 era pe punctul de a deveni 
docent în filozofie, cînd mişcarea politică ivită după moartea 
lui Frederic Wilhelm al III- lea l-a împins pe alt făgaş. Frun
taşii burgheziei liberale renane - Camphausen, Hansemann şi 
alţii - fondaseră la Koln, cu concursul lui Marx, „Rheinische 
Zeitung" 54, iar Marx, a cărui critică adusă dezbaterilor din 
Landtagul provincial renan stîrnise mare senzaţie, a fost 
chemat în toamna anului 1842 la conducerea ziarului. „Rhei
nische Zeitung" apărea, fireşte, sub cenzură, dar cenzura n-o 
scotea la capăt cu ea *.  „Rheinische Zeitung" strecura aproape 
întotdeauna articolele care prezentau importanţă ; cenzorului 
i se prezentau mai întîi materiale mai neînsemnate ca să taie 
din ele, pînă cînd fie că ceda singur, fie că era constrîns sa 
cedeze sub ameninţarea că a doua zi ziarul nu va apărea. Cu 
încă 1 0  ziare care să fi avut curajul lui „Rheinische Zeitung" 
si ai căror editori s. fi sacrificat cîteva sute de taleri în plus 
pentru zaţuri , cenzura ar fi devenit imposibilă în Germania 
încă din 1 843. Dar proprietarii de ziare germani erau nişte 
filistini meschini şi laşi, iar „Rheinische Zeitung" ducea lupta 
de una singură. Ea scotea din circulaţie un cenzor după altul. 
In cele din urmă, gazeta a fost supusă unei duble cenzuri : 
după prima cenzură, ea trebuia cenzurată din nou, definitiv, 

* Primul cenzor al lui „Rheinische Zeitung" a fost consilierul de 
politie Dolleschall, acelaşi care a cenzurat într-o zi în „Kolnische Zei
tung• o notită anuntind traducerea „Divinei comedii" a lui Dante făcută 
de Philalethes (viitorul rege Johann al Saxoniei ), cu observatia : „Cu lu
cruri divine să nu se facă comedii". 
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de Regierungsprasident. Dar nici aceasta nu a ajutat la nimic. 
La începutul anului 1 843 guvernul a declarat că este imposibil 
�-o scoţi la capăt cu această gazetă şi pur şi simplu a 
suprimat-o. 

Marx, care se căsătorise între timp cu sora ministrului 
reacţionar de mai tîrziu von Westphalen, s-a mutat la Paris 
şi a început să editeze acolo, împreună cu A. Ruge, „Deutsch
Franzosischen Jahrbicher" 55, în care a inaugurat seria lucrări
lor sale socialiste cu „Cri tic a filozofiei hegeliene a dreptului " .  
Apoi publică împreună cu F. Engels „Sfînta familie. împotriva 
lui Bruno Bauer şi consorţii • ,  o critică tăioasă la adresa 
uneia din ultimele forme pe care o îmbrăcase idealismul filo
zofic german de atunci. 

Studiul economiei politice şi al istoriei marii revoluţii 
franceze îi mai lăsa lui Marx răgaz să atace, din cînd în cînd, 
guvernul prusian. Acesta s -a  răzbunat, obţinînd în primăvara 
anului 1845 de la guvernul Guizot - d-l Alexandr von Hum
boldt a fost, pare-se, acela care a servit de mijlocitor - expul
zarea lui Marx din Franţa 56• Marx s-a mutat la  Bruxelles şi 
a publicat acolo, în 1847. în limba franceză, „Mizeria filozofiei " ,  
o critică a lucrării lui Proudhon „Filozofia mizeriei " ,  iar în 
1848 „Discurs asupra liber-schimbismului " .  In acelaşi timp el a 
reuşit să întemeieze la Bruxelles o asociaţie muncitorească 
germană, păşind astfel la agitaţia practică. Aceasta capătă o 
importanţă şi mai mare pentru el după ce intră, în 1847, îm
preună cu prietenii săi politici, în Liga comuniştilor, asociaţie 
secretă care exista de mai mulţi ani. Intreaga ei organizare a 
fost acum transformată radical : asociaţia, care pînă atunci 
fusese mai mult sau mai puţin conspirativă, s-a prefăcut într-o 
simplă organizaţie de propagandă comunistă, secretă numai de 
nevoie, - prima organizaţie a Partidului social -democrat ger
man. Liga exista pretutindeni unde existau asociaţii munci
toreşti germane. Conducătorii mai tuturor asociaţiilor de acest 
fel din Anglia, Belgia, Franţa şi Elveţia, precum şi a foarte 
multe asociaţii din Germania erau membri ai Ligii ,  iar contri
buţia Ligii la  mişcarea muncitorească germană care se năştea 
a fost foarte însemnată. Totodată, Liga noastră a fost prima 
care a subliniat şi a demonstrat în practică caracterul interna
ţional al întregii mişcări muncitoreşti, care număra printre 
membrii ei englezi, belgieni, unguri, polonezi etc. şi organiza, 
mai ales la  Londra. întruniri muncitoreşti internaţionale. 

Reorganizarea Ligii a fost înfaptuită la două congrese, 
convocate în 1 847 ; la cel de-al doilea s-a hotărît elaborarea şi 
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publicarea principiilor fundamentale ale partidului sub forma 
unui manifest, cu întocmirea căruia au fost însărcinaţi Marx 
şi Engels. Astfel s-a născut „Manifestul Partidului Comunist" ,  
care a apărut pentru prima oară în 1 848, cu puţin înaintea 
revoluţiei din februarie, şi care a fost tradus de atunci în 
aproape toate limbile europene. 

Colaborarea lui Marx la „Deutsche-Brilsseler-Zeitung " ,  
care demasca fără cruţare binefacerile regimului poliţienesc 
din patrie, i -a  oferit guvernului prusian prilejul să ceară din 
nou expulzarea lui Marx, însă fără succes. Cînd însă, în urma 
revoluţiei din februarie, au început o serie de mişcări popu
lare şi la Bruxelles şi se părea  că Belgia se află în ajunul 
unei revoluţii, guvernul belgian l-a arestat fără multă cere
monie pe Marx şi l -a expulzat. Între timp guvernul provi
zoriu din Franţa îl invitase, orin Flacon, să se reîntoarcă la 
Paris, şi  Marx a dat curs a�estei chemări. 

La Paris, Marx a combătut în primul rînd planurile aven
turoase, puse la cale de germanii de acolo, de a forma din 
muncitorii germani din Franţa legiuni înarmate, care să facă 
revoluţie în Germania şi să instaureze republica. Pe de o parte, 
Germania trebuia să-şi facă singură revoluţia ,  i ar, pe de altă 
parte, din capul locului Lamartinii guvernului provizoriu 
francez denunţau guvernului care urma să fie răsturnat orice 
legiune revoluţionară străină formată în Franţa, aşa cum s-a 
şi întîmplat în Belgia şi  în Baden. 

După revoluţia din martie. Marx a plecat la Koln 'Î a 
fondat acolo „Neue Rheinische Zeitung" ,  care a apărut de la 
1 iunie 1 848 pînă la  19 mai 1 849 - singurul ziar care repre
zenta în cadrul miscării democratice de atunci punctul de 
vedere al proletariatului, fapt manifestat fie si numai în soli
daritatea fără rezerve cu insurgenţii parizieni din iunie 1 848, 
din care cauză ziarul şi-a pierdut aproape toţi acţionarii. Za
darnic semnala „Kreuz-Zeitunq" 5 7  acel „Chimborasso de 
obrăznicie" ,  cu care „Neue Rheinische Zeitung" ataca tot ceea 
ce era sfînt, de la rege şi regentul imperial pînă l a  ultimul 
j andarm, şi încă într-o fortăreaţă prusiană care avea pe atunci 
o garnizoană de 8 OOO de soldaţi ; zadarnic spumegau filistinii 
l iberali renani. deveniţi brusc reacţionari ; z adarnic starea de 
asediu instituită la Koln a suspendat în toamna anului 1848 
ziarul pentru mai mult timp ; z adarnic cerea Ministerul de 
Justiţie imperial din Frankfurt procurorului din Koln urmărirea 
prin justiţie a unui articol după altul, - ziarul continua să 
fie redactat şi tipărit în linişte sub ochii poliţiei, iar răspîn-
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direa şi faima lui creşteau o dată cu violenta atacurilor împo
triva guvernului şi burgheziei. Cînd în noiembrie 1 848 în 
Prusia s-a produs lovitura de stat, „Neue Rheinische Zeitung" 
îndemna în fiecare număr poporul să refuze plata impozitelor 
şi să răspundă la violenţă prin violenţă. Adus, în primăvara 
anului 1 849, din această cauză, în faţa curţii cu juri, precum 
şi pentru un alt articol, ziarul a fost achitat în ambele cazuri. 
ln cele din urmă, cînd insurectiile din mai 1849 an fost zdrobite 
la  Dresden şi în Provincia renană şi cînd, prin concentrarea şi 
mobilizarea a numeroase trupe, a început campania prusiană 
împotriva insurectiei din Baden şi Palatinat, guvernul s-a 
socotit destul de tare pentru a suprima prin silnicie „Neue 
Rheinische Zeitung" .  Ultimul număr, tipărit în roşu, a apărut 
la 19 mai. 

Marx pleacă din nou la Paris, dar cîteva săptămîni dup� 
demonstraţia de la 1 3  iunie 1 849 guvernul francez îl pune în 
faţa alternativei de a-şi muta domiciliul în Bretania sau dP 
a părăsi Franta. El ipreferă să părăsească Franta şi se mută 
la Londra, unde a locuit de atunci fără întrerupere. 

încercarea de a scoate mai departe „Neue Rheinische 
Zeitung" sub formă de revistă { la  Hamburg în 1 850) 58 a trebuit 
să fie părăsită după cîtva timp din pricina reacţiunii, care 
devenea tot mai violentă. îndată după lovitura de stat din 
Franţa din decembrie 1 851 .  Marx publică „Optsprezece Brumar 
al lui Ludovic Bonaparte " (New York 1 852 ; a doua ediţie a 
apărut la Hamburg în 1 869, putin timp înainte de izbucnirea 
războiului) . In 1 853 a scris „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia"  (publicată mai întîi la Base!, apoi 
la Boston şi de curînd la Leipzig) . 

După condamnarea membrilor Ligii comuniştilor la  Koln. 
Marx se retrage din arena agitatiei politice şi se consacră, pe 
de o parte, timp de zece ani cercetării bogatelor comori de 
care dispunea biblioteca de la Britisch Museum în domeniul 
economiei politice, pe de altă parte colaborării la „New York 
Daily Tribune" 59, ziar care pînă la izbucnirea războiului civil 
din America a publicat nu numai corespondentele semnate de 
el , dar şi numeroase articole de fond asupra situaţiei din 
Europa şi din Asia scrise de Marx. Articolele lui tăioase împo
triva lordului Palmerston, bazate pe studierea amănunţită a 
documentelor oficiale engleze, au fost retipărite la  Londra sub 
formă de pamflete . 

Ca prim rod al îndelungatelor sale studii de economie 
politică a apărut în 1859 lucrarea „Contribuţii la critica eco-
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nomiei politice u ,  cartea întîi (Berlin, Duncker) . Această lucrare 
cuprinde prima expunere sistematică a teoriei lui Marx asupra 
valorii, inclusiv învăţătura  despre bani. In timpul războiului 
din Italia, Marx a combatut în ziarul german „Das Volk" iw, 
care apărea la Londra, atît bonapartismul, care îşi dădea atunci 
o spoială liberală şi făcea pe eliberatorul naţionalităţilor asu
, prite, cît şi politica prusiană de atunci, care, sub paravanul 
neutralităţii, căuta să pescuiască în apă tulbure. Cu acest prilej 
a trebuit să fie atacat şi d-l Karl Vogt, care, din însărcinarea 
principelui Napoleon (Plon-Plon) şi fiind în solda lui Lidovic
Napoleon, făcea agitaţie în favoarea neutralităţii, ba chiar 
pentru a cîştiga simpatia Germaniei. Acoperit de Vogt cu cele 
mai infame calomnii, cu bună ştiinţă mincinoase, Marx i -a  dat 
un răspuns prin pamfletul „Domnul Vogt u (Londra, 1 860) , în 
care îi demasca pe Vogt şi pe ceilalţi domni din banda bona
partistă fals democrată şi în care demonstra, prin date de 
ordin extern şi intern, că Vogt fusese mituit de imperiul din 
decembrie. Exact după 10 ani această acuzaţie a fost confir
mată : pe lista mercenarilor bonapartişti, găsită în p alatul 
Tuileries în 1 870 şi publicată de guvernul din septembrie, la 
litera V scria : „Vogt - în august 1 859 i s - au dat.. . 40 OOO 
de franci u 61• 

In sfîrşit, în 1 867 a apărut la Hamburg „Capitalul. Critica 
economiei politiceu .  Vol. I - opera cea mai de seamă a lui 
Marx, care expune bazele concepţiilor sale economice şi socia
liste, precum şi bazele criticii făcute de el societăţii existente, 
modului de producţie capitalist şi urmărilor acestuia. Ediţia 
a doua a acestei opere epocale a apărut în 1 872. In prezent 
autorul lucrează la finisarea volumului al doilea. 

Intre timp mişcarea muncitorească se întărise din nou 
atît de mult în diferite ţări ale Europei, încît Marx se putea 
gîndi la  înfăptuirea unei dorinţe pe care o nutrea de mult, şi 
anume la întemeierea unei asociaţii muncitoreşti care să cu
prindă ţările cele mai înaintate din Europa şi din America şi, 
ca să zicem aşa, să întruchipeze atît în ochii muncitorilor, 
cit şi în ochii burgheziei şi ai guvernelor caracterul inter
naţional al mişcării socialiste, spre bucuria şi  întărirea pro
letariatului şi spre spaima duşmanilor lui. Adunarea publică 
ţinută la 28 septembrie 1 864 la Saint-Martin's  Hall la Londra 
ca o manifestaţie de simpatie pentru Polonia, care tocmai 
atunci fusese victima unei acţiuni de reprimare din partea 
Rusiei, a oferit prilejul  de a se face această propunere, care a fost primită cu însufleţire. Asociaţia Internaţională a Mun-
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citorilor a fost întemeiată ; l a  adunare s - a  ales Consiliul Ge
neral provizoriu cu sediul la Londra, iar sufletul acestui Con
siliu, precum şi l tuturor acelora care i -au urmat pînă la Con
gresul de la Haga a fost Marx. El a redactat aproape toate 
documentele publicate de Consiliul General al Internaţionalei, 
începînd cu Manifestul constitutiv din 1 864 şi pini la adresa 
cu privire la războiul civil din Franţa în 1 87 1 .  A descrie acti
vitatea lui Marx în cadrul Internaţionalei ar însemna să se 
scrie însăşi istoria acestei asociaţii, care de altfel mai este 
încă vie în memoria muncitorilor europeni. 

Căderea Comunei din Paris a pus Internaţionala într-o 
situaţie imposibil.. Ea a fost împinsă pe primul plan al  istoriei 
europene într-un moment în care orice posibilitate pentru o 
acţiune practică încununat. de succes îi era pretutindeni 
tăiată. Totodati evenimentele, care o ridicaseră la rangul de 
a şaptea mare putere, nu-i permiteau să-şi mobilizeze forţele 
şi să le folosească activ, dacă nu voia ca mişcarea muncito
rească să sufere o înfrîngere sigură şi să fie dată înapoi cu 
zeci de ani. In plus, din toate părţile se îmbulzeau elemente 
care încercau să exploateze faima, atît de brusc crescută, a 
Asociaţiei pentru satisfacerea propriei lor vanităţi sau am
biţii, fără a pricepe sau a ţine seama de adevărata situaţie a 
Internaţionalei. Trebuia luată o hotărîre eroică, şi tot Marx 
a fost acela care a luat-o şi a adus-o la îndeplinire la Con
gresul de la Haga. Printr-o rezoluţie solemnă, Internaţionala 
îşi declina orice răspundere pentru activitatea bakuniştilor, 
care formau centrul în jurul căruia gravitau aceste elemente 
nesocotite şi necinstite ; apoi, dată fiind imposibilitatea de a 
face faţă sarcinilor sporite ce-i reveneau în condiţiile reac
ţiunii generale şi avînd în vedere că nu-şi va putea continua 
din plin activitatea altfel decît cu preţul unui şir de jertfe, 
care ar fi făcut mişcarea muncitorească să sîngereze, Inter
nationala s-a retras pentru un timp de pe scenă, mutîndu-şi 
Consiliul General în America. Evenimentele ulterioare au 
dovedit cît de chibzuită a fost această hotărîre, criticată 
nu o dată atît atunci cît şi mai tîrziu. Pe de o parte, 
s-a pus capăt oricărei încercări de a se organiza puduri 
inutile în numele Internaţionalei ; pe de altă parte , legătura 
strînsă neîntreruptă dintre partidele muncitoreşti socialiste din diferite ţări a dovedit că conştiinţa comunităţii de inte
rese şi a solidarităţii proletariatului din toate ţările, deşteptată 
de Internaţională, îşi poate croi d rum şi fără legătura repre-
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zentată de o asociaţie internaţională formală, legătură care 
devenise în acel moment o cătuşă. 

După Congresul de la Haga, Marx a avut, în sfîrşit, 
liniştea şi răgazul necesar pentru a-şi relua lucrările teore
tice, şi sperăm că într-un timp nu prea îndepărtat va putea 
da la tipar volumul al doilea al „Capi talului " .  

Dintre numeroasele şi importantele descoperiri prin care 
Marx şi-a înscris numele în istoria ştiinţelor, nu putem 
sublinia aici decît două. 

Prima e revoluţia săvîrşită de el în întreaga concepţie 
despre istoria universală. La baza tuturor concepţiilor de pînă 
acum asupra istoriei stătea aceea că în ideile schimbătoare 
ale oamenilor trebuie, în ultimă instanţă, căutată cauza tu· 
turor prefacerilor istorice şi că, dintre toate prefacerile is
torice, cele mai însemnate, cele care determină toată istoria, 
sînt cele politice. De unde le vin însă oamenilor ideile şi care 
sînt forţele motrice care determină prefacerile politice, la 
aceasta nu s-a gîndit nimeni. Abia în şcoala modernă a 
istoricilor francezi şi, în parte, a istoricilor englezi şi-a făcut 
drum convingerea că, cel puţin de la evul mediu încoace, forţa 
motrice a istoriei europene a fost lupta burgheziei în dez
voltare împotriva nobilimii feudale, pentru dominaţia socială 
şi politică. Marx, însă, a dovedit că întreaga istorie de pînă 
azi este istoria luptelor dintre clase, că în toate luptele 
politice, multiple şi încîlcite, nu a fost vorba decît de do
minaţia socială şi politică a unor clase sociale, clasele mai 
vechi luptînd pentru menţinerea acestei dominaţii, iar clasele 
care se ridică - pentru cucerirea ei. Dar ce anume face ca 
aceste clase să apară şi să dăinuiască ? Condiţiile materiale , 
fizic palpabile în care societatea produce şi schimbă mij 
lo,cele sale de trai în fiecare epocă dată. Dominaţia feudală 
din evul mediu se baza pe economia naturală a micilor 
obştii ţărăneşti, care îşi produceau aproape toate obiectele 
de consum necesare şi în care lipsea aproape complet 
schimbul ; nobilimea războinică le apăra împotriva duşma
nilor din afară şi stabilea între ele o legătură naţională sau 
cel  puţin politică. Cînd au apărut oraşele şi ,  o dată cu ele, 
o industrie meşteşugărească aparte, precum şi un trafic co
mercial, mai întîi intern şi apoi internaţional, atunci s-a 
dezvoltat şi burghezia orăşenească, care şi -a cucerit încă 
din evul mediu, în luptă cu nobilimea, o poziţie, în cadrul 
sistemului feudal, în calitate de s tare socială, de asemenea 
privilegiată. Dar, începînd de la mijlocul secolului al V-lea, 
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o dată cu descoperirea lumii extraeuropene, această burghe
zie a dobindit un cîmp de acţiune mult mai larg pentru ac
tivitatea ei comercială, şi totodată un nou stimulent pentru 
dezvoltarea industriei ei ; în ramurile cele mai importante, 
meşteşugul este înlăturat de manufactură, care începe să 
aibă caracter de fabrică, iar aceasta, la rîndul ei, este înlă
turată de marea industrie, devenită posibilă în urma inven -
ţiilor din secolul trecut, mai ales [n urma inventării maşinii 
cu abur. Marea industrie a înrîurit, la rîndul ei, comerţul, 
înlăturînd în ţările înapoiate vechea muncă manuală şi creînd 
în ţările mai dezvoltate noile mijloace de comunicaţie mo
dene : vapoarele, căile ferate, telegraful electric. Astfel, 
burghezia concentra din ce în ce mai mult în mîinile ei 
avuţia socială şi puterea socială, rămînînd însă multă vreme 
încă lipsită de puterea politică, care se afla în mîinile nobi
limii şi  ale regalităţii, care se sprij inea pe nobilime. Dar pe 
o anumită treaptă de dezvoltare - în Franţa, de pildă, de 
la marea revoluţie încoace - burghezia a cucerit şi puterea 
politică, devenind, la rîndul ei, clasă dominantă faţă de pro
letariat şi faţă de micii ţărani. Din acest punct de vedere � 
în condiţiile unei cunoaşteri suficiente a stării economice a 
societăţii în etapa respectivă, ceea ce însă nu e de loc 
cazul cu istoricii noştri specialişti -, toate fenomenele is
torice se explică într-un mod cît se poate de simplu. Şi tot 
aşa se explică cit se poate de simplu şi concepţiile şi ideile 
fiecărei perioade istorice prin condiţiile economice de viaţă 
şi prin relaţiile sociale şi politice ale perioadei date, deter
minate, la rîndul lor, de aceleaşi condiţii economice. Pentru 
întîia oară istoria a fost aşezată pe baza ei reală ; faptul 
concret, dar pînă acum cu desăvîrşire trecut cu vederea că 
oamenii trebuie înainte de toate să mănînce, să bea, să aibă 
locuinţe şi să se îmbrace, aşadar să muncească înainte de a 
putea să lupte pentru putere şi să se îndeletnicească cu poli
tica, cu religia, cu f:lozofia etc., - acestui fapt concret i se 
recunoştea, în sfîrşit, d reptul său istoric. 

Pentru concepţia socialistă , această nouă interpretare a 
istoriei era de cea mai mare importanţă. Ea dovedea că În
treaga istorie de pînă acum s-a desfăşurat în antagonisme şi 
lupte de clasă, că întotdeauna au existat clase dominante şi 
clase dominate, clase exploatatoare şi clase exploatate şi că 
marea majoritate a oamenilor a fost întotdeauna osîndită la 
o muncă aspră şi la o existenţă j alnică. Şi de ce ? Pur şi 
simplu pentru că pe toate treptele anterioare de dezvoltare a 
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omenirii producţia era încă atît de puţin dezvoltată, încît 
dezvoltarea istorică nu putea să se desfăşoare decît în 
această formă antagonistă, pentru că progresul istoric era 
lăsat in general şi în întregime pe seama unei minorităţi 
restrînse, privilegiate, în timp ce marea masă rămînea con
damnată să muncească pentru obţinerea mij loacelor ei 
sărăcăcioase de existenţă şi, pe deasupra, pentru sporirea 
continuă a avuţiilor celor privilegiaţi. Dar această interpre
tare a istoriei, care explică în modul cel mai firesc şi raţional 
dominaţia de clasă de pînă acum, care altminteri poate fi 
explicată numai prin răutatea oamenilor, duce şi la înţelege
rea faptului că, în urma ceşterii uriaşe a forţelor de pro
ducţie în prezent, a dispărut, cel puţin în ţările cele mai 
avansate, şi ultimul temei pentru împărţirea oamenilor în 
st�pîni şi stăpîniţi, exploatatori şi exploataţi ; că marea bur
ghezie dominantă şi -a  jucat rolul ei istoric, că ea nu numai 
c ă ' nu mai e în stare să conducă societatea, dar a devenit 
chiar o frînă pentru dezvoltarea producţiei, după cum o 
dovedesc crizele comerciale - în special ultimul mare crah 62 

- şi starea de depresiune a industriei din toate ţările ; că 
rolul conducător în istorie a trecut acum asupra proletaria
tului, clasă care, date fiind toate condiţiile poziţiei ei sociale, 
nu se poate elibera decît înlăturînd orice dominaţie de clasă, 
orice robie şi orice exploatare în general ; că forţele de 
producţie sociale - care au crescut într-atît, încît burghe
zia nu le mai poate stăpîni - nu aşteaptă decît să fie luate 
în stăpînire de proletariatul unit, spre a înfăptui o orînduire 
care să dea posibilitate fiecărui membru al societăţii să par
ticipe nu numai la producerea, dar şi la repartiţia şi ad
ministrarea avuţiei sociale, şi care, printr-o organizare pla
nificată a întregii producţii, să sporească într-atîta fortele 
de producţie sociale şi produsele create de ele, incit satis 
facer�a tuturor nevoilor raţionale ale fiecărui om să fie asi 
gurate într-o măsură mereu crescindă. 

· A doua descoperire importantă a lui Marx este lămuri
rea definitivă a raportului dintre capital şi muncă, cu alte 
cuvinte dezvăluirea felului în care are loc în sinul 
societăţii actuale, în modul de producţie capitalist existent, 
exploatarea muncitorului de către capitalist. Din momentul 
în care economia politică a formulat teza că munca este 
izvorul tuturor avuţiilor şi valorilor, se impunea în mod ine
vitabil întrebarea : cum se împacă aceasta cu faptul că mun
citorul salariat nu primeşte întreaga valoare produsă de 
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munca sa, ci trebuie să cedeze o parte din ea capitalistului ? 
Atît economiştii burghezi cît şi socialiştii s -au străduit za
darnic să dea un răspuns fundamentat din punct de vedere 
ştiinţific la această întrebare, pînă cînd Marx nu a adus, în 
sfîrşit, rezolvarea. Această rezolvare sună în felul următor : 
actualul mod de producţie capitalist presupune existenţa a 
două clase sociale : de o parte capitaliştii, care posedă mij
loacele de producţie şi de trai, iar de cealaltă parte prole
tarii, lipsiţi şi de unele şi de celelalte şi care nu au de vîn
zare decît o singură marfă, şi anume forţa lor de muncă ; şl 
această forţă de muncă ei sînt nevoiţi să şi -o vîndă pentru 
a obţine mijloacele de trai care le sînt necesare. Dar valoa
rea unei mărfi e determinată de cantitatea de muncă social
mente necesară, materializată în producerea ei, prin urmare 
şi în reproducerea ei ; valoarea forţei de muncă a unui om 
mijlociu în timp de o zi, o lună, un an este, aşadar, deter
minată de cantitatea de muncă materializată în cantitatea de 
mijloace de trai necesare pentru întreţinerea acester 
forţe de muncă în timp de o zi, o lună, un an. Să presupu
nem, de pildă, că pentru producerea mijloacelor de trai 
necesare întreţinerii muncitorului 1n timp de o zi sînt 
necesare 6 ore de muncă, sau, ceea ce este acelaşi 
lucru, că munca cuprinsă în ele este egală cu 6 ore de 
muncă ; în acest caz, valoarea forţei de muncă pe o zi se va 
exprima printr-o sumă de bani care întruchipează de ase
menea 6 ore de muncă. Să presupunem în continuare c: 
capitalistul care angajează muncitorul îi  plăteşte această 
sumă, adică întreaga valoare a forţei lui de muncă. Dac
muncitorul lucrează 6 ore pe zi pentru capitalist, el i-a res
tituit în întregime cheltuielile făcute de acesta : 6 ore d
muncă pentru 6 ore de muncă. Se înţelege că în cazul acest3 
capitalistului nu i-ar rămîne nimic, şi de aceea el vede 
lucrurile cu totul altfel : am cumpărat, spune el, forţa de 
muncă a acestui muncitor nu pentru 6 ore, ci pentru o zf 
întreagă. Şi de aceea el pune pe muncitor să lucreze, după 
împrejurări, 8, 1 0, 12, 14 şi chiar mai multe ore, aşa că pro
dusul orei a şaptea, a opta şi a următoarelor ore e produsul 
unei munci neplătite, care merge direct în buzunarul capi
talistului. Muncitorul nu numai că reproduce astfel, în slujba 
capitalistului, valoarea forţei sale de munc., al  cărei pre ţ i 
se plăteşte, ci, în afară de aceasta, el produce o plusvaloare„ 
pe care şi-o însuşeşte mai întîi capitalistul şi care, ulterior, 
se repar tizează, după legi economice determinate, în cadru! 
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întregii clase a capitaliştilor, formînd izvorul d in care provin 
renta funciară, profitul, acumularea capitalului, într-un cu
vînt toate avuţiile consunate sau acumulate de clasele ne
muncitoare. Prin aceasta insă s-a dovedit că avuţia dobîndită 
de către capitaliştii de azi provine tot din însuşirea de muncă 
străină, neplătită, întocmai ca şi avuţia proprietarilor de 
sclavi sau a seniorilor feudali, care exploatau munca iobagă, 
şi că toate aceste forme de exploatare nu se deosebesc între 
ele decît prin modul diferit de însuşire a muncii neplătite. 
Prin aceasta însă, întreaga frazeologie făţarnică a claselor 
avute despre drepturi şi dreptate, despre egalitate în drep
turi şi în obligaţii şi despre armonia generală a intereselor 
care ar domni în actuala orînduire socială şi -a pierdut ulti 
mul temei. Societatea burgheză actuală a fost demascată, 
întocmai ca şi cele precedente, ca o uriaşă instituţie de ex
ploatare a maj orităţii imense a poporului de către o mi
noritate neînsemnată şi care devine din ce în ce mai mică. 

Pe aceste două fapte importante se bazează socialismul 
ştiinţific modern. 1n volumul al doilea al „Capitalului " vor 
fi dezvoltate aceste descoperiri ştiinţifice, precum şi altele, 
la fel de importante, privind sistemul social capitalist, fiind 
astfel revoluţionate şi acele laturi ale economiei politice 
care n-au fost tratate în primul volum. îi urăm lui Marx să 
poată da în curînd la tipar şi acest al doilea volum. 

Scris de F. Engels în iunie 1877 

Publicat în almanahul „Volks-Kalender", 
apărut la Braunschweig în 1878 

Se tipăreşte după textul 
apărut în almanah 

Tradus din limba germană 
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[Scrisoare către redacţia revistei 
„Otecestvennîie Zapiski "63] 

Domnule redactor ! 

117 

Autorul articolului „Karl Marx în faţa judecăţii d -lui 
Jukovski'' * este, evident, un om inteligent, şi, dacă ar fi 
găsit în expunerea mea cu privire la acumularea primitivă 
măcar un singur pasaj care să-i fi confirmat concluziile, el 
l - ar fi citat. In lipsa unui asemenea pasaj , el s -a văzut nevoit 
să se agaţe de o chestiune secundară, de o observaţie pole
mică împotriva unui „beletrist" ** rus, publicată Qn anexa la  
prima ediţie germană a „Capitalului" 64• Ce- i  reproşez eu 
acolo acestui scriitor ? Faptul că a descoperit  obştea rusă nu 
în Rusia, ci în cartea lui Haxthausen 65, un consilier guver
namental prusian, şi că în mîinile lui obştea rusă nu serveşte 
decît d rept argument pentru a demonstra că bătrîna şi putreda 
Europi trebuie să fie regenerată prin victoria panslavis
mului. Aprecierea mea asupra acestui scriitor poate fi justă 
sau falsă, dar ea nu poate servi în nici un caz drept cheie a 
părerilor mele cu pnvue la eforturile „ruşilor de a găsi 
pentru patria lor o cale de dezvoltare diferită de cea pe care 
a păşit şi păşeşte Europa occidentală"  ***  etc. 

In postfaţa la a doua ediţie germană a „Capitalului" 66 
- pe care autorul articolului referitor la d-l  Jukovski o 
cunoaşte, întrucît o citează -, eu vorbesc despre „un 
mare savant şi critic rus " ****  cu înalta consideraţie pe 
care o merită. Acest savant a tratat, în remarcabilele sale 
articole, problema dacă Rusia trebuie să înceapă, aşa cum 
pretind economiştii ei l iberali, cu nimicirea obştii săteşti 

• - N. K. Mihailovski. - Nota red. 
** - A. I. Hezen. - Nota red. 
*** Citat din articolul lui Mihailovski, reprodus in manuscris•1l 

lui Max in ruseşte. - Nota red. 
**** :J. G. C�iş>vski. - Nota red. 

10 
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pentru a putea trece la orînduirea capitalistă, sau dacă, 
dimpotrivă, poate, fără să treacă prin chinurile acestei orîn
duiri, să-şi însuşească toate roadele ei, dezvoltîndu-şi pro
priile sale premise istorice. Cernîşevski se pronunţă în sen
sul acestei ultime soluţii. Şi onorabilul meu critic ar fi avut 
cel puţin tot atîtea motive să deducă din stima pe care o 
port acestui „mare savant şi critic rus" că împărtăşesc pă
rerile lui în această problemă cite motive a avut să tragă din 
polemica mea împotriva „beletristului u şi panslavistului con
cluzia că resping aceste păreri. 

în sfîrşit, întrucît nu-mi place să las lucruri „care tre
buie deduseu ,  voi vorbi fără ocolişuri. Pentru a avea posibili
tatea să apreciez în deplină cunoştinţă de cauză dezvoltarea 
economică a Rusiei, am învăţat limba rusă şi apoi ani de-a 
r îndul am studiat publicaţiile oficiale şi alte publicaţii care 
se ocupau cu această problemă. Concluzia la care am ajuns 
este următoarea : dacă Rusia va continua să meargă pe 
drumul pe care a pornit de la 1 861 încoace, ea va pierde cel 
mai bun prilej pe care istoria l -a  oferit vreodată unui popor 
şi va trece prin toate calamităţile fatale ale orînduirii capi 
taliste. 

II 

Capitolul cu privire la ucumularea primitivă nu face alt
ceva decît să descrie calea pe care în Europa occidentala 
orînduirea economică capitalistă a ieşit din pîntecul orînduirii 
economice feudale. Acest capitol prezintă, aşadar, procesul 
istoric care, despărţind pe producători de mijloacele lor de 
producţie, îi transformă pe primii în muncitori salariaţi (prole
tari în sensul modern al cuvintului), iar pe posesorii mijloace 
lor de producţie - în capitalişti. In această istorie „fac epocă 
toate transformările care servesc drept pîrghie pentru ridi
carea clasei capitaliste în curs de formare ; înainte de toate 
însă, momentele în care mari mase de oameni sînt rupte de 
tradiţionalele lor mijloace de producţie şi de subzistenţă şi 
aruncate în mod brusc pe piaţa muncii. Dar baza acestui întreg 
proces o formează exproprierea agricultorilor. Această expro
priere a fost înfăptuită pînă acum în mod radical numai în 
Anglia„. Dar toate celelalte ţări din Europa occidentală merg 
pe acelaşi drum" etc. („Capitalul" ,  ediţia franceză, p. 3 15  67) . 
La sfîrşitul capitolului, tendinţa istorică a producţiei capita-
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l iste este redusă la faptul că ea „produce cu necesitatea unui 
proces natural propria ei negare " ,  că ea însăşi a creat ele
mentele unei noi orînduiri economice, dînd totodată cel mai 
mare impuls forţelor productive ale muncii sociale şi dezvol
tării integrale a fiecărui producător individual ; că proprie
tatea capitalistă, la baza căreia se află deja efectiv un mod 
de producţie colectiv, nu poate să nu se transforme în pro
prietate socială. In acest loc nu aduc nici un fel de dovezi 
pentru simplul motiv că această afirmaţie nu este în sine 
decît rezumatul sumar al unor lungi expuneri facute în capi 
tolele anterioare cu privire la producţia capitalistă. 

Deci, ce aplicaţie cu privire la Rusia a putut să facă 
criticul meu plecînd de la această schiţă istorică ? Numai 
următoarea : dacă Rusia tinde să devină o naţiune capita
listă după modelul naţiunilor din Europa occidentală - şi 
în ultimii ani ea a depus foarte multe eforturi în această 
privinţă -, ea nu va izbuti să facă acest lucru fără să trans
forme în prealabil o bună parte din ţă::anii ei în proletari ; 
iar apoi, odată prinsă în vîrtejul orînduirii capitaliste, va fi 
supusă legilor ei nemiloase ca şi celelalte popoare profane. 
Iată tot. Dar asta-i prea puţin pentru criticul meu. El tre
buie neapărat să transforme schiţa mea istorică cu privire 
la apariţia capitalismului în Europa occidentală într-o teorie 
istorică-filozofică referitoare la calea generală pe care tre
buie s-o urmeze în mod fatal toate popoarele, indiferent de 
condiţiile istorice în care s-ar afla ele, pentru a ajunge, în 
ultimă instanţă, la formaţiunea economică care asigură, o 
dată cu cel mai mare avînt al forţelor productive ale muncii 
sociale, şi dezvoltarea multilaterală a omului. Eu însa 11 cer 
iertare. Aceasta ar însemna pentru mine în acelaşi timp o 
prea mare cinste şi o prea mare insultă. Să luăm un exemplu 

In mai multe locuri din „Capitalul"  am amintit de soarta 
pe care au avut-o plebeii Romei antice. La început aceştia au 
fost ţărani liberi, care lucrau fiecare pentru sine propriul 
său petic de pămînt. In decursul istoriei romane ei au fost 
expropriaţi. Aceeaşi dezvoltare care i-a despărţit de mij 
loacele lor de producţie şi de subzistenţă a atras după sine 
nu numai formarea marii proprietăţi funciare, dar şi for
marea marilor capitaluri băneşti. în felul acesta, într-o bună 
zi au apărut, pe de o parte, oamenii liberi, deposedaţi de 
toate bunurile în afară de forţa lor de muncă, iar pe de altă 
parte, pentru exploatarea muncii acestora. posesorii tuturor 
bogăţiilor achiziţionate. Ce s-a întîmplat ? Proletarii romani 
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nu au devenit muncitori salariaţi, ci o gloală leneşă, mai 
demnă de dispreţ decît aşa-numiţii „poor whites" * din sudul 
Statelor Unite, şi, o dată cu aceasta, s-a dezvoltat nu 
modul de producţie capitalist, ci modul de producţie scla
vagist. Astfel, evenimente de o analogie uimitoare, dar care s-au petrecut în î mprejurări istorice diferite, au dus la re
zultate complet diferite. Studiind fiecare din aceste evoluţii 
în parte şi comparîndu-le apoi între ele, vom gas1 uşor 
cheia pentru înţelegerea acestui fenomen ; dar nu vom 
ajunge niciodată să-l înţelegem dacă vom folosi cheia uni
versală a vreunei teorii generale, istorice-filozofice, a cărei 
supremă calitate este aceea că se consider. mai presus de 
istorie. 

Scis de K. Marx aproximativ 
1n noiembrie 1 877 
Publicat 1n revista „Vestnik 
Narodnoi Vol i "  nr. 5, Geneva, 1 836 

• - „săraci 1 J b i " .  - Nnla f r11J. 

Se tipireşte după manuscris 
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Londra 

Mişcarea socialistă din Germania se dezvoltă admirabil. 
ln momentul de faţă există acolo 62 de publicaţii periodice 
socialiste, dintre care 46 de ziare propriu-zise, 1 revistă şi 1 5 organe de presă ale sindicatelor. ln plus, în Elveţia apar 
în limba germană 4 ziare şi o revistă, în Austria - 3, în 
Ungaria - 1 ,  în America - 6. Numărul total al publicaţiilor 
periodice socialiste în limba germană este următoru! : 

Germania 
Austria 
Ungaria 
Elveţia 
America 

62 } 

i 75 
Astfel, numărul publicaţiilor mişcării socialiste germane 

este mai mare decît numărul tuturor publicaţiilor socialiste 
în celelalte limbi luate laolaltă. In acest număr nu includ 
ziarele mai mult sau mai puţin social i ste ale profesorilor 
universitari (socialişti de catedră) , ci numai publicaţiile re
cunoscute de partid, ca organe de presă. 

Cînd s-a comis atentatul împotriva lu i  Bismarck 68, un 
burghez mi-a scris : „întreaga Germanie (burgheză) se bu
cură de faptul că Bismarck nu a fost ucis " .  E. i -am răs
puns : „Şi noi sîntem mulţumiţi, deoarece el lucrează pentru 
noi ca şi cînd ar fi plătit pentru aceasta " .  Voi ştiţi că am 
avut dreptate, căci dacă n-ar fi fost persecuţiile şi suferin
ţele , militarismul şi impozitele mereu crescînde, n-am fi avut 
asemenea succese ca acelea de acum. 
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Deşi criza din Franţa 69 a avut un rezultat prea puţin 
satisfăcător, ea va duce, după cît mi se pare, la o stare de 
lucruri care va permite socialiştilor francezi să acţioneze 
prin intermediul presei, al intrunirilor şi al asociaţiilor şi să 
se organizeze ca partid muncitoresc - iar aceasta este tot 
ce putem obţine acum, după măcelul din 187 1 .  În afară de 
aceasta, este un fapt incontestabil că Franţa a înregistrat 
două mari succese : trecerea ţăranilor de partea republicii 
şi crearea unei armate republicane. Lovitura de stat pusă la 
cale de Ducrot, Batbie & Comp. a eşuat pentru că soldaţii 
au refuzat categoric să pornească împotriva poporului. 

în America problema muncitorească a devenit problema 
la ordinea zilei datorită grevei înecate în sînge a persona
lului de la  magistralele de cale ferată ;o. Acesta este un eve
niment care va face epocă în istoria Americii : astfel opera 
de creare a unui partid muncitoresc în Statele Unite pro
gresează rapid. În această ţară evenimentele se desfăşoară 
vertiginos, iar noi trebuie să le urmărim cursul pentru a nu 
fi luaţi prin surprindere de vreun succes răsunător care ar 
putea surveni în curînd. 

Rusia este ţara care, după părerea mea, va juca într-un 
viitor apropiat cel mai important rol. Situaţia creată în urma 
aşa-zisei eliberări a iobagilor ajunsese de nesuportat încă 
înainte de război. Această grandioasă reformă a fost înfăp
tuită cu atîta abilitate, încît, în cele din urmă, i-a ruinat şi 
pe nobili şi pe ţărani. După ea a urmat o altă reformă care 
avea, chipurile, drept scop să dea guberniilor sau judeţelor 
o administraţie ale cărei organe să fie alese în condiţiile 
unei relative libertăţi, adică oarecum fără amestecul guver 
nului central, dar care nu a dus l a  nimic altceva î n  afară de 
mărirea impozitelor, şi aşa de nesuportat. 

Guberniile trebuiau pur şi simplu să suporte singure 
cheltuielile lor de administrare, astfel încît statul cheltuia 
acum mai puţin, continuînd să încaseze, totuşi, aceleaşi im
pozite ; de aici - noi impozite pentru acoperirea cheltuieli
lor guberniale şi locale. Mai tîrziu s-a introdus şi serviciul 
militar obligatoriu, care echivalează cu un nou impozit, mai 
împovărător decH celelalte şi care înseamnă crearea unei 
armate noi, mai numeroase. 

In concluzie, crahul financiar se apropia cu paşi mari. 
Incă înainte de război Rusia se afla în stare de faliment. 
Vistie ria Statului, care participase pe scară largă la afacerile 
veroase din perioada 1 871-1873, a împins ţara în criza 
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financiară care a izbucnit în 1 874 la Viena şi Berlin şi care 
a ruinat pentru mulţi ani industria şi comerţul Rusiei. Aşa 
se prezentau lucrurile cînd a inceput războiul „sfînt" împo
triva turcului 71 , şi, întrucît în străinătate nu s-a putut obţine 
nicăieri un împrumut, iar din împrumuturi interne nu se 
putea realiza atît cit era nevoie, a trebuit să se recurgă la 
milioanele depuse la bancă (fonduri de rezervă) şi la emi
siunea de asignaţii ; ca urmare, banii-hîrtie se devalori
zează de la o zi la alta, şi în curînd, peste un an sau doi, 
cursul lor va atinge limita minimă. 1n general, avem toate 
elementele unui 1789 rusesc, după care va urma în mod ne
cesar un 1793. Oricare ar fi deznodămîntul războiului, revo
luţia rusă bate la uşă şi va izbucni curînd, poate chiar anul 
acesta ; ea va începe, în pofida prezicerilor lui Bakunin, 
de sus, de la palat, din sinul nobilimii sărăcite şi frondeuse * ·  
Dar odată începută, ea va atrage după sine ţărănimea, şi 
atunci veţi vedea scene în faţa cărora scenele din 1793 vor 
păli. Şi dacă în Rusia lucrurile vor ajunge pînă la revoluţie, 
atunci se va schimba faţa întregii Europe. Bătrîna Rusie a 
fost pînă acum marea armată de rezervă a reacţiunii euro
pene ; ea a acţionat ca atare în 1789, 1805, 1 8 15, 1830 şi 1848. 
Atunci oind această armată de rezervă va fi nimicită, vom 
vedea ce întorsătură vor lua lucrurile l 
Scris de F. Engels 
la 12 ianuarie 1 878 

Publicat cu prescurtări în ziarul 
„La Plebe" nr. 3 din 22 ianuarie 1878 

• - care face frondă. - Nota Irod. 
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VIuncito rii din Europa 
în anul 1 877 72 

Scris de F. Engels de la jumătatea 
lunii februarie pină la j umătatea 
lunii martie 1 8i8 

Publicat în ziarul 
„The Labor Standard" (New York ) din 3, 
10, 1 i, 24 şi 31 martie 1 8i8 
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I 

Anul care s-a scurs a fost un an bogat în evenimente 
şi cît se poate de rodnic pentru clasa muncitoare din Europa. 
In aproape toate ţările s-au înregistrat mari succese în ceea 
ce priveşte organizarea şi creşterea partidului muncitoresc ; 
unitatea, aflată o bucată de vreme sub ameninţarea unei 
secte mici, dar active 73, a fost efectiv restabilită. Mişcarea 
clasei muncitoare s-a impus tot mai mult pe primul plan al 
politicii curente, iar evenimentele politice, indiferent de 
desfăşurarea lor, au favorizat întotdeauna într-un fel sau 
altul creşterea acestei mişcări , ceea ce constituie un indiciu 
sigur al unei victorii apropiate. 

Chiar de la început, anul 1877 a fo�t marcat de una 
din cele mai mari victorii repurtate vreodată de muncitori. 
La 10 ianuarie au avut loc, pe baza votului universal, ale
gerile trienale pentru parlamentul german (Reichstag) , ale
geri care, începînd chiar din 1 867, au dat partidului munci
toresc german prilejul să-şi revizuiască forţele şi să arate 
lumii întregi batalioanele lui bine organizate şi în continuă 
creştere. In 1 874 candidaţii muncitorilor au întrunit 400 OOO de 
voturi ; în 1877 - peste 600 OOO. La 10 ianuarie au fost aleşi 
10 candidaţi ai muncitorilor, iar alţi 24 urmau să candideze 
în alegerile suplimentare care au avut loc peste două săp
tămîni. Dintre aceşti 24, au fost aleşi efectiv doar cîţiva, 
deoarece împotriva lor s-au coalizat toate celelalte partide. 
Deosebit de important este însă faptul că, în toate marile 
oraşe şi centre industriale ale imperiului, mişcarea clasei 
muncitoare a făcut progrese uriaşe şi că, în viitoarele ale
geri din 1880 toate aceste circumscripţii electorale vor trece 
fără doar şi poate în mîinile ei. Au fost cucerite Berlinul, 
Dresden, întregi districte industriale din Saxonia şi Salin-
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gen ; la Hamburg, Breslau , Nornberg, Leipzig, Braunschweig" 
în Schleswig-Holstein şi în districtele industriale din Wes t
falia şi de pe Rinul Inferior, coaliţia tuturor celorlalte par
tide abia a reuşit să-i înfrîngă cu o mică maj oritate pe 
candidaţii clasei muncitoare. Social-democraţia germană a de
venit o forţă, şi încă o forţă care creşte cu repeziciune şi 
de care de acum încolo vor trebui să ţin. seama toate ce
lelalte forţe din ţară, fie că sînt sau nu la putere. Efectul 
acestor alegeri a fost copleşitor. Burghezia a fost cuprinsă 
de o adevărată panică, cu atît mai mult cu cît presa bur
gheză prezenta mereu lucrurile în aşa fel ca şi cum social
democraţia şi -ar pierde acum orice importanţă. Clasa mun
citoare, însufleţită de propria ei victorie, şi-a continuat 
lupta cu o energie sporită pretutindeni unde a putut face 
acest lucru ; iar muncitorii d in celelalte ţări, după cum vom 
vedea, nu numai că au sărbătorit victoria germanilor ca pe 
propriul lor triumf, dar, stimulaţi de ea, au depus noi efor
turi ca să nu rămînă în urmă în întrecerea pentru eliberarea 
muncii. 

Progresul rapid al partidului muncitoresc din Germania 
a fost obţinut cu preţul unor mari sacrificii din partea celor 
mai activi membri ai lui. Persecuţiile, iniţiate de guvern, 
amenzile şi mai ales detenţiunile se ţineau lanţ, şi ei au tre
buit încă de mult să se împace cu gîndul de a-şi petrece cea 
mai mare parte din viaţă în închisoare. Deşi maj oritatea 
acestor condamnări sînt pe termen scurt, între două săp
tămîni şi trei luni, detenţiunile pe termen lung nu constituie 
de fel o raritate. Astfel, pentru a feri SaarbrOckenul, impor
tant district minier şi industrial, de otrava social-democrată, 
doi agitatori au fost de curînd condamnaţi la cîte doi ani şi 
jumătate fiecare, deoarece au cutezat să păşească pe acest 
teren interzis. Leg ile elastice ale imperiului oferă o sume
denie de motive pentru asemenea măsuri, şi atunci cînd 
aceste motive nu sînt suficiente, cei mai mulţi dintre jude
cători sînt gata să facă interpretări forţate pentru a se referi 
la un articol pe baza căruia să poată da o sentinţă de con
damnare. 

Un mare avantaj al mişcării germane îl constituie faptul 
că organizaţia sindicală lucrează mînă în mînă cu organiza
ţia politică. Avantajele imediate pe care le oferă sindicatele
atrag în mişcarea politică mulţi oameni de obicei indiferenţi ; 
în acelaşi timp, comunitatea de acţiune politică uneşte sin-
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dicatele, de obicei  izolate, şi le face să-şi asigure un sprij in 
reciproc. 

Succesul obţinut de tovarăşii noştri germani în alegerile 
pentru parl.mentul german i-a îndemnat să-şi încerce no
rocul şi în alte campanii electorale. Astfel, ei au reuşit ca în 
parlamentele a două din statele mai mici ale imperiului, pre
·CUm şi în multe consilii municipale să fie aleşi muncitori ; 
în districtele industriale din Saxonia, multe oraşe sînt admi
nistrate de consilii social-democrate. lntrucit aceste alegeri 
se desfăşoară în condiţiile unui drept de vot limitat, nu sînt 
de aşteptat succese mari ; totuşi fiecare loc cucerit arată 
guvernelor şi burgheziei că de aici înainte vor trebui să ţină 
seama de muncitori. 

Dar cea mai bună dovadă a dezvoltării rapide a orga
nizaţiei muncitorilor cu conştiinţă de clasă o constituie nu
mărul crescînd al organelor ei de presă periodice. Şi aici 
trebuie să trecem dincolo de hotarele „imperiului" lui Bis
marck, deoarece influenţa şi activitatea social-democraţiei 
germane nu sînt cîtuşi de puţin limitate de ele. La 31 de
cembrie 1877 erau editate în total în limba germană nu mai 
puţin de 75 de periodice în slujba partţdului muncitoresc. 
Dintre acestea, în imperiul german - 62 (din care 15 organe 
de presă aparţinînd tot atîtor sindicate) , în Elveţia - 3, în 
Austria - 3, în Ungaria - 1, în America - 6, în total 75, un 
număr mai mare decît cel al organelor de presă munci toreşti 
în toate celelalte limbi luate laolaltă. 

După bătălia de la Sedan 74 din septembrie 1 870, comitetul 
-executiv al partidului muncitoresc german a declarat alegă
torilor săi că, în urma războiului, centrul de greutate al 
mişcării clasei muncitoare europene s-a mutat din Franta în 
Germania, muncitorilor germani revenindu-le astfel noi răs
punderi şi îndatoriri mai mari, care le cer noi strădanii. 
Anul 1 877 a adeverit aceste afirmaţii, dovedind, în acelaşi 
timp, că proletariatul din Germania este cu totul la înălţimea 
sarcinilor puse de conducerea temporară. Cu toate greşelile 
comise de unii conducători - greşeli numero.se şi de tot 
felul -, masele au mers înainte cu hotărîre, fară şovăire şi 
pe drumul cel drept. Fermitatea, organizarea şi disciplina lor 
reprezintă un contrast vizibil faţă de slăbiciunea, nehotărîrea, 
servilismul şi laşitatea atît de caracteristice tuturor mişcărilor 
burgheze din Germania. Şi, în timp ce burghezia germană 
şi-a  încheiat cariera, căzînd în adularea mai mult lecit 
bizantină a lui „Wilhelm Biruitorul" şi capitulînd, legată de 
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mîini şi de p1c10are, în faţa lui Bismarck, clasa muncitoare 
păşeşte din victorie în victorie, iar mişcarea ei este grăbită 
şi intensificată chiar de măsurile pe care guvernul şi burghe
zia le inventează pentru a o înăbuşi. 

1 I  

Oricit de puternică a fost impresia produsă de alegeri 
chiar în Germania, ea a fost cu mult mai puternică peste 
hotare. înainte de toate ea a restabilit în cadrul mişcării 
muncitoreşti europene armonia, tulburată în ultimii şase ani 
de pretenţiile unei secte puţin numeroase, dar extrem de 
active. 

Aceia dintre cititorii noştri care au urmărit istoria Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor îşi amintesc că, imediat 
după căderea Comunei din Paris, în rîndurile marii organi
zaţii muncitoreşti s-au ivit disensiuni, care la Congresul de 
la Haga din 1 872 au dus la o sciziune făţişă şi apoi chiar la 
dizolvarea ei. Autorii acestor disensiuni au fost rusul 
Bakunin şi adepţii lui, care, fără să-şi aleagă mijloacele, 
luptau pentru a obţine o poziţie dominantă într-o organizaţie 
în care nu constituiau decît o mică minoritate. Principala lor 
metodă era obiecţia de principiu împotriva oricărei activităţi 
politice a clasei muncitoare ; ei mergeau atît de departe în 
această privinţă, încît participarea la alegeri reprezenta în 
ochii lor o trădare a intereselor proletaria tului. Ei nu admi
teau nici un alt mijloc de acţiune în afara revoluţiei violente. 
Din Elveţia, unde au prins întîi rădăcini aceşti „anarhişti " , cum 
se intitulau ei înşişi, şi-au extins sfera de acţiune în Italia şi în 
Spania, unde un timp au dominat efectiv mişcarea muncito
rească. In cadrul Internaţionalei ei au primit un oarecare 
sprij in din partea belgienilor, care, deşi d in motive diferite, 
s-au declarat şi ei pentru neparticiparea la activitatea poli 
tică. După sciziune, bakuniştii au menţinut un simulacru de 
organizaţie şi au ţinut congrese, l a  care două duzini de oa
meni, întotdeauna aceiaşi, pretinzîndu-se reprezentanţii clasei 
muncitoare din întreaga Europă, îşi propagau dogmele în nu
mele ei. Dar încă alegerile din 1874 din Germania şi marile 
foloase pe care le aducea mişcării din Germania prezenţa în 
parlament a nouă dintre membrii cei mai activi ai acestei 
mişcări au trezit o oarecare îndoială printre „anarhişti" .  Eve
nimentele politice din Spania au înăbuşit mişcarea, care a 
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dispărut aproape fără urm. ; in Eh-eţia, partidul care s-a 
pronunţat în favoarea luptei politice, lucrînd mină în mînă 
cu germanii, s -a  consolidat zi de zi, şi curînd raportul numeric 
dintre el şi mănunchiul de anarhişti a devenit de 300 la 1 ; 
în Italia, după puerila tentativă de „revoluţie socială" (Bo
logna 1874) , în care „andrhiştii " n-au dat dovadă de prea 
multă judecată şi nici le bărbăţie, elementele cu adevărat 
muncitoreşti au început s. caute mijloace de luptă mai ra
ţ ionale. In Belgia, mişcarea a ajuns la un impas din pricina 
politicii de abtinere duse de conducătorii ei, politică ce a 
răpit clasei muncitoare orice cîmp de activitate practică. în
tr-adevăr, în timp ce activitatea politică ii ducea pe germani 
lin succes în succes, clasa muncitoare din ţările în care 
lozinca la ordinea z ilei era abţinerea a suferit o înfrîngere 
după alta, pînă cînd a început să se plictisească de o mişcare 
care nu dădea nici un fel de rezultate ; organizaţiile ei erau 
date uitării, organele ei de presă îşi încetau unul după altul 
apariţia. Un asemenea contrast nu putea să nu le sară în ochi 
celor mai luminaţi dintre aceşti muncitori. În Italia,  ca şi î ri 
Belgia, oamenii s -au revoltat împotriva doctrinei „anarhis 
mului "  ş i  abţinerii ,  ş i  au început să  se întrebe şi să  întrebe 
şi pe alţii de ce trebuie sâ renunţe, de dragul unui dogmatism 
stupid, la folosirea acelor metode de l 11ptă care s-au dovedit 
a fi cele mai eficace. 

Iată care era starea de lucruri atunci cînd marea victorie 
electorală repurtată de germani a înlăturat orice îndoieli şi 
a pus capăt oricăror ezitări. In faţa unui fapt atît de evident 
orice rezistentă devenea imposibilă. Italia şi Belgia s-au pro
nunţat în  favoarea activităţii politice ; ultimii adepţi ai abţi
nerii din Italia, cuprinşi de desperare, au încercat să faci 
încă o răscoală în apropierea oraşului Neapole 75 ; vreo trei
zeci de anarhişti au proclamat „revoluţia socială" ,  lar poli ţ i 1. 
s - a  îngrij it repede de ei. Tot ceea ce au reuşit să obţină a 
fost eşecul total al propriei lor mişcări sectare din Italia. 
Astfel, organizaţia anarhistă, care pretindea să conducă miş
carea muncitorească de la un capăt la celălalt al Europei, 
a fost din nou redusă la nucleul ei iniţial - circa 200 de 
oameni, stabiliţi în districtul Jura din Elveţia şi care din locu
rile lor de refugiu izolate din munţi continuă să protestez> 
împotriva ereziei victorioase a restului lumii şi să susţin.' 

1 1  - Marx-Engels, Opere, voi. 19 
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adevăratul ortodoxism, p roclamat de împăratul lor Bakunin, 
ast.zi răposat. Şi cînd în septembrie anul trecut, la Gand, în 
Belgia, s-a întrunit congresul socialist mondial - convocat 
chiar de ei -, ei s-au aflat într-o minoritate infimă faţă de 
delegaţii marii organizaţii uni te şi unanime a clasei munci
toare europene. Respingînd energic doctrina lor ridicolă şi 
pretenţiile lor arogante şi precizînd că el n-a făcut decît să 
înlăture o sectă măruntă, congresul a manifestat, în cele din 
urmă, faţă de ei o generoasă îngăduinţă. 

Astfel, după patru ani de lupte intestine a fost restabilită 
pe deplin unitatea de acţiune a clasei muncitoare din Europa, 
iar evenimentele au confirmat în întregime politica procla
mată de majoritate la ultimul congres al Internaţionalei. 
Acum a fost restabilită din nou baza pe care muncitorii din 
diferite ţări europene vor putea acţiona iarăşi fermi laolaltă, 
acordîndu-şi sprijinul reciproc, care reprezintă p rincipala forţă 
a mişcării. Existenţa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
a devenit imposibilă [„.] * care au interzis muncitorilor din 
aceste ţări să intre într-o asemenea uniune internaţională. Gu
vernele n-ar fi trebuit să se obosească atit de mult în această 
privinţă. Mişcarea clasei muncitoare a depăşit nu numai ne
cesitatea, dar chiar şi  p osibilitatea unei asemenea uniuni 
formale. Marea organizaţie proletară nu numai că şi-a  în
deplinit întru totul misiunea, dar continuă să trăiască, mai 
viguroasă decît oricînd, p rintr-o şi mai puternică unitate şi 
solidaritate, prin comunitatea de acţiune şi comunitatea poli
tică, comunitate care însufleţeşte astăzi clasa muncitoare din 
întreaga Europ. şi care reprezintă cea mai măreaţă cucerire 
a ei. Printre muncitorii din diferite ţări, şi chiar printre cei 
din fiecare ţară luată în parte, există o mare varietate de 
concepţii, dar nu mai există secte, nu mai există pretenţii de 
ortodoxism dogmatic şi de supremaţie doctrinară, ci  există 
un plan comun de acţiune, trasat iniţial de Internaţională si 
care acum a rprimit recunoaşterea unanimă, pentru că a izvorît 
pretutindeni, conştient sau spontan, din luptă, din necesităţile 
mişcării ; un plan care, fiind adaptat în mod l iber la condi
ţiile variate ale fiecărei naţiuni şi ale fiecărui ţinut, îşi păs-

* Aici, in textul în limba engleză al articolului lipsesc un rînd sau 
două. - Nota red. 



Muncitorii din Europa ln anul 1 877 135 

trează totuşi pretutindeni trăsăturile fundamentale, asigurînd 
astfel unitatea scopului şi concordanţa generală a mijloacelor 
folosite pentru atingerea ţelului comun - eliberarea clasei 
muncitoare prin ea însăşi. 

III 

ln articolul precedent am relevat deja faptele principale 
cele mai interesante legate de istoria mişcării muncitoreşti 
din Italia, Spania, Elveţia şi Belgia. Totuşi au mai rămas de 
precizat unele lucruri. 

În Spania, mişcarea s-a extins rapid între anii 1 868 
şi . 1 872, cînd Internaţionala se putea mîndri cu cei peste 
30 OOO de membri cotizanţi din această ţară. Dar toate acestea 
erau mai mult o aparenţă decît o realitate, erau mai curînd 
rezultatul unui impuls de moment provocat de situaţia po
l itică instabilă din ţară decît a l  unei creşteri reale a gradului 
de conştiinţă . Implicată în răscoala cantonală (federalistă
republicană) din 1873, Internaţionala spaniolă a fost înfrîntă 
o dată cu aceasta. Un timp ea a continuat să existe sub forma 
unei societăţi secrete, al cărei nucleu se mai păstrează, fără 
îndoială, şi astăzi. Dar cum în afară  de trimiterea a trei 
delegaţi la Congresul de la Gand, ea n -a  dat niciodată un 
semn de viaţă, ajungem, vrînd-nevrînd, la concluzia că aceşti 
trei delegaţi reprezintă clasa muncitoare din Spania cam în 
aceeaşi măsură în care odinioară cei trei croitori din Tooley
Street au reprezentat cîndva poporul englez 76• Şi putem afirma 
dinainte cu toată convingerea că, de îndată ce o zguduire 
politică va da muncitorilor spanioli posibilitatea să j oace 
iarăşi un rol activ, cei ce vor porni din nou la luptă nu vor 
fi aceşti flecari „anarhişti" ,  ci mica organizaţie a muncitorilor 
conştienţi şi energici care în 1872 au rămas fideli Internaţio
nalei 7 7  şi  care acum, în loc să se j oace de-a  conspiraţiile 
secrete, aşteaptă momentul potrivit. 

În Portugalia, mişcarea n-a fost niciodată contaminată de 
molima „anarhistă " şi s-a dezvoltat pe aceeaşi bază raţională 
ca şi în majoritatea celorlaltor ţări. Muncitorii portughezi au 
înfUnţat numeroase secţii ale Internaţionalei şi sindicate ; ei 
au ţinut în ianuarie 1877 un congres care s-a soldat cu rezul-

1 1* 
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tate foarte îmbucurătoare şi au început să editeze un săptă
mînal excelent : „O Protesta " ( „Protestul" )  78• Dar şi ei erau 
stînjeniţi de legile îndreptate împotriva lor, legi care îngră
deau libertatea presei, dreptul de asociere şi dreptul de a ţine 
întruniri publice. Cu toate acestea, ei continuă lupta şi orga
nizează acum la Oporto un nou congres, care le va da posi 
bilitatea să arate lumii că şi clasa muncitoare din Portugalia 
îşi aduce contribuţia la marea luptă pentru eliberarea muncii 
care se desfăşoară în întreaga lume. 

Muncitorii din Italia sînt şi ei serios împiedicaţi în acti 
vitatea lor de legislaţia burgheza. O serie de legi speciale, 
promulgate sub pretextul reprimarii banditismului şi a orga
nizaţiilor secrete de bandiţi, larg răspîndite, legi prin care se 
acordă guvernului împuterniciri nelimitate, sînt aplicate făra 
scrupule asociaţiilor muncitoreşti ; membrii de Yază ai aces
tora sînt puşi, la fel ca bandiţii .  sub supraveghere poli
ţienească şi expulzaţi fără judecată sau cercetare. Cu toate 
acestea, mişcarea merge înainte, şi cel mai bun indiciu al 
vitalităţii ei este acela că centrul ei de greutate se deplasează 
din veneri 1)ilele oraşe, pe jumătate moarte, ale Romagnei în 
animatele oraşe industriale din nord ; această deplasare asi
gură predominarea elementelor cu adevărat muncitoreşti asu
pra mănunchiului de „anarhişti" proveniţi din rîndurile bur
gheziei, care s-au strecurat în mişcare şi în miinile cărora se 
afla înainte conducerea.  Cluburile şi sindicatele muncitoreşti, 
care sînt în permanenţă închise şi dizolvate de guvern, reapar 
mereu sub noi denumiri. Ziarele proletare, deşi multe din ele 
au o existenţă scurtă, ca urmare a persecuţiilor, amenzilor şi 
condamnărilor la închisoare pe care le suferă editorii lor, se 
redresează după fiecare înfrîngere şi, în pofida tuturor obsta
colelor, unele organe de presă au o existenţă destul de înde
lungată. Altele, în mare parte cu o existenţă efemeră, conti
nuă să propage doctrine „anarhiste" ,  dar această fracţiune a 
renunţat la orice pretenţii de conducere a mişcării şi 5e 
stinge treptat, o dată cu partidul burghez republican al lui 
Mazzini. Fiecare palmă de teren pierdută de aceste două 
clici este cîştigată de mişcarea adevărată şi conştientă a 
clasei muncitoare. 

în Belgia, de asemenea, centrul de greutate al activităţii 
clasei muncitoare s-a deplasat, şi, ca urmare,  însăşi această 
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activitate a suferit schimbări esenţiale. Pînă în 1 875 acest 
centru se afla în acea parte a ţării în care se vorbeşte limba 
franceză, incluzînd şi Bruxelles-ul, pe jumătate francez, pe 
jumătate flamand ; în decursul acestei perioade, mişcarea a 
fost puternic influenţată de doctrinele proudhoniste, care re
comandau şi ele abţinerea de la amestecul în politică, în 
special de la participarea la alegeri. Nu mai rămîneau deci 
decît grevele, care de obicei erau înăbuşite prin intervenţia 
sîngeroasă a armatei, şi mitingurile, la care se repeta mereu 
aceeaşi veche frazeologie. Muncitorilor a început să li se 
urască de toate acestea, şi întreaga mişcare a intrat într-o 
stare de lîncezeală. Incepînd însă din 1 875 au intrat în luptl 
oraşele industriale din regiunea flamandă a ţării, care au  
pornit lupta cu  mai mult avînt şi, cum s-a dovedit curînd 
după aceea, într-un spirit nou. ln Belgia nu există o legislaţie 
industrială care să limiteze orele de muncă pentru femei şi 
copii ; şi prima revendicare a alegătorilor din fabricile din 
Gand şi din împrejurimi a fost ocrotirea soţiilor şi a copiilor 
lor, care erau puşi să lucreze în filaturi, asemenea unor 
sclavi, cite 1 5  ore pe zi şi chiar mai mult. Opoziţia doctri
n arilor proudhonişti, care considerau că asemenea nimicuri 
nu sînt demne de atenţia unor oameni preocupaţi de revolu
ţionarismul transcendental, n-a avut succes şi a fost treptat 
înfrîntă. Revendicarea legiferării protecţiei muncii copiilor în 
fabrici a devenit unul din punctele platformei clasei munci
toare d in Belgia şi a spulberat mitul care interzisese pînă 
atunci activitatea politică. Exemplul germanilor a venit sâ 
desăvîrşească lucrurile, iar acum muncitorii belgieni, la fel 
ca cei din Germania, Elveţia, Danemarca, Portugalia, Ungaria, 
Austria şi din o parte a Italiei e organizează într-un partid 
politic deosebit de toate celelalte partide politice şi opus 
acestora, partid care-şi pune drept scop să obţină eliberarea 
muncitorilor prin orice acţiuni politice cerute de momentul 
respectiv. 

Marea masă a muncitorilor elveţieni - acea parte a lor 
care vorbeşte limba germană - s-a unit în urmă cu cîţiva 
ani într-o „Confederaţie a muncitorilor" ,  care la sfîrşitul anu
lui 1 876 număra peste 5 OOO de membri cotizanţi. Alături de 
aceasta exista şi o altă organizaţie, „Uniunea Gritli " ,  fondată 
iniţial de burghezii radicali în scopul răspîndirii radicalis-
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mului în rîndurile muncitorilor şi ţăranilor ; dar ideile social
democrate au pătruns treptat în această uniune larg răspîn
dită, punînd în cele din urmă stăpînire pe ea. în 1 877 aceste 
două uniuni au încheiat o alianţă, care echivala aproape cu 
o fuziune, cu scopul de a organiza în Elveţia un partid politic 
muncitoresc ; ele au acţionat cu atîta energie, încît cu prile
jul alegerilor generale au făcut să fie adoptată în Elveţia 
o nouă lege pentru reglementarea muncii în fabrici, cea mai 
favorabilă pentru muncitori din toată legislaţia industrială 
în vigoare. Ele organizează acum o strictă supraveghere pen
tru a asigura aplicarea ei întocmai, în pofida fabricanţilor . 
care-şi exprimă cu glas tare nemulţumirea. Susţinîndu-şi 
punctul de vedere ultrarevoluţionar, „anarhiştiin  fireşte că 
s-au opus cu înverşunare acestei activităţi, declarînd-o o 
adevărată trădare a ceea ce numesc ei „revoluţie" .  întrucît 
numărul acestora nu este mai mare de 200 şi ei nu reprezint. 
aici, ca, de altfel, pretutindeni, decît un stat-major de ofiţeri 
fără armată, acţiunea lor e lipsită de orice importanţă. 

Programul partidului muncitoresc elveţian aproape coin
cide cu cel al germanilor, coincide chiar prea mult, întrucit 
a adoptat şi anumite teze imperfecte şi confuze din el. Dar 
formulările din program au în sine mai puţină importanţa 
atunci cînd spiritul care domină mişcarea este just. 

Muncitorii danezi au intrat în luptă în jurul anului 1 870 
şi la început au făcut progrese foarte rapide. încheind o 
alianţă cu partidul ţăranilor mici proprietari, în rîndul căram 
şi-au răspîndit cu succes ideile, ei au obţinut o influenţa 
politică atît de însemnată, încît „stînga unită " ,  al cărei nucleu 
îl forma acest partid ţărănesc, a avut timp de cîţiva ani 
majoritatea în parlament. Dar această creştere rapidă a miş
cării a fost mai mult o aparenţă decît o realitate. Doi dintre 
lideri au dispărut .într-o bună zi, după ce cheltuiseră banii 
strînşi de la muncitori în scopuri de partid. A izbucnit un 
scandal colosal, şi mişcarea din Danemarca nu s-a redresat 
nici astăzi de pe urma descuraj ării produse de acest fapt. 
Oricum ar fi, chiar dacă partidul muncitoresc danez este acum 
mai reţinut în acţiunile sale decît înainte, avem toate moti
vele să presupunem că dominaţia efemeră şi aparentă asupra 
maselor, pe care şi-a pierdut-o acum, va fi înlocuită treptat 
cu o influenţă mai reală şi mai statornică. 
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în Austria şi în Ungaria, clasa muncitoare are de înfrun
tat cele mai mari dificultăţi. Libertăţile poli tice, ca presa, 
întrunirile şi asociaţiile, sînt reduse aici la nivelul cel mai 
scăzut, corespunzător unei monarhii numai pretins constitu 
ţionale. Un cod de legi de o nemaipomenită elasticitate dă 
guvernului posibilitatea de a obţine condamnarea chiar şi in 
cazurile cînd revendicările şi interesele clasei muncitoare sînt 
formulate cit se poate de umil. Şi cu toate acestea, aici, ca 
şi pretutindeni, mişcarea păşeşte impetuos înainte. Principa
lele centre sînt districtele industriale din Boemia, Viena şi 
Budapesta. Ziarele muncitoreşti apar în limbile germană, cehă 
şi maghiară. Din Ungaria mişcarea s -a  extins în Serbia, unde 
înainte de război era editat un săptămînal în limba sîrbă 79 ; 
acest săptăminal a fost pur şi simplu suprimat îndată după 
izbucnirea războiului. 

Astfel, în orice parte a Europei ţi-ai îndrepta privirile. 
mişcarea muncitorească se dezvoltă nu numai cu succes, dar 
şi •într-un ritm rapid, şi, ceea ce este mai important, pretu
tindeni în acelaşi spirit. A fost restabilită deplina identitate 
de concepţii şi, o dată cu ea, se stabilesc, pe diferite căi, 
legături permanente şi regulate între muncitorii din diferite 
ţări. Cei care în 1 864 au Jntemeiat Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor, care au ţinut sus steagul ei în anii de luptă, 
întîi împotriva duşmanilor din afară, iar apoi împotriva celor 
dinăuntru, pină cînd necesităţile politice, În mai mare măsură 
leoît disensiunile interne, au dus la sciziune şi la o retragere 
aparentă, - aceştia pot exclama astăzi cu mîndrie : „Inter
naţionala şi-a îndeplinit misiunea ; ea şi-a atins pe deplin 
măreţul ţel - unirea proletariatului din întreaga lume în 
lupta împotriva asupri tarilor lui " .  

IV 

După cum au remarcat, probabil, cititorii noştri, în cele 
trei articole precedente nu s -a  amintit aproape de loc de una 
din cele mai importante ţări din Europa - Franţa, şi iată 
din ce motive. în ţările de care s-a vorbit pînă acum, activi
tatea clasei muncitoare, deşi în esenţă o activitate politică, 
nu e strîns legată de politica generală sau, ca să zicem aşa, 
oficială. Clasa muncitoare din Germania, Italia, Belgia etc. 
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n-a devenit încă o forţă politică în stat ; ea este o forţă poli
tică abia în perspectivă, şi dacă în unele din aceste ţări parti
dele oficiale - cel conservator. cel liberal sau cel radical -
sînt silite să ţină seama de ea, aceasta este numai pentru 
că avîntul ei rapid demonstrează în mod evident că într-un 
viitor apropiat partidul proletar va fi destul de puternic 
pentru a-şi face simţită influenţa. În Franţa, lucrurile stau 
însă altfel. Încă de la marea revoluţie, muncitorii parizieni, 
sprij iniţi de muncitorii din marile oraşe de provincie, au fos t  
întotdeauna o forţă î n  stat. De aproape nouăzeci d e  ani ei 
sînt a rmata care luptă pentru progres ; în timpul fiecărei mari 
crize din istoria Franţei, ei ieşeau în stradă înarmaţi cu C. 
găseau la îndemînă, ridicau baricade şi porneau la luptă. Iar 
victoria sau înfrîngerea lor era aceea care hotăra destinele 
Franţei pentru anii următori. Din 1789 pînă în 1830 dezno
dămîntul revoluţiilor burgheze a fost hotărît de lupta munci
torilor parizieni ; ei au fost aceia care în 1 848 au cucerit 
republica, crezînd în mod greşit că acea republică însemna 
eliberarea muncii ; ei au primit o lecţie aspră prin înfrîn
gerea suferită în luna iunie a aceluiaşi an ; ei s-au împotrivit 
pe baricade loviturii de stat a lui Ludovic-Napoleon din 1 85 1 ,  
fiind din nou înfrînţi ; e i  au măturat î n  septembrie 1870 peri 
matul imperiu, de care radicalii burghezi nu cutezau nici s. 
se atingă. încercarea făcută de Thiers în martie 1 87 1  de a le  
lua armele cu care apăraseră Parisul împotriva invaz1e1 
străine i-a împins la revoluţia Comunei şi la lupta îndelun
gată care s-a încheiat cu reprimarea lor sîngeroasă. 

O clasă muncitoare naţională care timp de aproape un 
secol nu numai că a jucat un rol decisiv în fiecare criză din 
istoria propriei sale ţări, dar în acelaşi timp a fost întotdeauna 
avangarda revoluţiei europene, o asemenea clasă muncitoare  
nu ooate trăi în  închistarea relativă în  care-şi duc de  fap l 
astăzi activitatea ceilalţi muncitori de pe continent. O clasâ 
muncitoare cum e clasa muncitoare din Franţa este legată 
de întregul ei trecut istoric şi dependentă de el. Istoria ei, 
la fel ca şi hotărîtoarea ei forţă de luptă, unanim recunoscutJ, 
este indisolubil legată de dezvoltarea politică generală a ţării. 
De aceea nu putem face o trecere în revistă a activităţii clasei 
muncitoare franceze fără a examina politica franceză în 
general. 
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Fie că clasa muncitoare franceză a dus propria sa luptă 
sau lupta burgheziei liberale, radicale sau republicane, fie
c.rei înfringeri suferite de ea i-a urmat o reacţiune politică 
apăsătoare, pe cit de violentă, pe atît de îndelungată. Astfel, 
după înfrîngerile din iunie 1 848 şi decembrie 1 851 au urmat 
optsprezece ani de imperiu bonapartist, perioadă în care 
presei i s-a pus căluşul în gură, dreptul de întrunire şi de 
asociere a fost suprimat, clasa muncitoare rămînînd astfel 
l ipsită de orice mijloc de comunicare şi de organizare. Rezul
tatul inevitabil a fost că în septembrie 1 870, cînd a izbucnit 
revoluţia, muncitorii n-au avut pe cine aduce la putere în 
afară de radicalii burghezi, care sub imperiu formau opoziţia 
parlamentară oficială şi care, fireşte, i -au trădat pe ei şi au 
trădat şi ţara. După reprimarea Comunei, clasa muncitoare, 
a cărei capacitate de luptă a fost paralizată pentru mulţi ani, 
nu era direct interesată decît în a evita repetarea unei ase
menea dominaţii îndelungate a reacţiunii care ar fi silit-o la 
o nouă luptă nu pentru directa ei eliberare, ci pentru rîn
duieli care să-i dea posibilitatea să se pregătească în vederea 
luptei definitive pentru eliberare. Există astăzi în Franţa 
patru mari partide politice : trei partide monarhiste - legi
timiştii, orleaniştii şi bonapartiştii, fiecare avînd cite un pre
tendent la coroană, - şi partidul republican. Oricare d in cei 
trei pretendenţi s-ar urca pe tron, n-ar fi sprij init decît de o 
mică minoritate a poporului şi, prin urmare, nu s-ar bizui 
decît pe forţă. Aşadar, însoţi tarii inevitabili ai oricărei res
taurări monarhiste sînt domnia violenţei, suprimarea oricăror 
l ibertăţi civice şi drepturi personale, ceea ce clasa muncitoare 
trebuie să caute să evite. Pe de altă parte, menţinerea gu
vernării republicane existente i-ar da cel puţin posibilitatea 
dobîndirii unor libertăţi civice şi personale care să-i  permită 
să fondeze o presă muncitorească, să ducă o muncă de agi
taţie la întruniri şi să organizeze un partid politic de sine 
s tătător ; în afară de aceasta, menţinerea republicii ar scuti-o 
de necesitatea de a duce din nou o luptă deosebită pentru 
cucerirea ei în viitor. 

Astfel, o nouă dovadă a înaltei conştiinţe politice in
stinctive a clasei muncitoare franceze a constituit-o faptul 
că, atunci cînd, la 16 mai anul trecut, marea conspiraţie a 
celor trei clici monarhiste a declarat război republicii, mun
citorii s-au ridicat toţi ca unul şi au proclamat menţinerea 
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republicii drept sarcina lor principală şi imediată. Fireşte că 
ei au urmat aici pe republicanii şi radicalii burghezi, dar ce 
altceva lecit o anexă a partidului radical-burghez poate fi o 
clasă muncitoare care nu are nici presă, nici întruniri, nici 
cluburi, nici asociaţii politice ? Ce altceva poate face ea 
pentru a -şi cuceri independenţa politică decît să sprij ine 
unicul partid care se obligă să asigure poporului în general, 
prin urmare şi munci tarilor, l ibertăţi care să le permită ;ă 
aibă o organizaţie de sine stătătoare ? Unii afirmă că la ulti
mele alegeri muncitorii ar fi trebuit să desemneze candidaţi 
proprii. Dar chiar în localităţile în care ei ar fi putut face 
acest lucru cu şanse de reuşită, de unde să fi luat candidaţi 
ai  clasei muncitoare îndeajuns de cunoscuţi în rîndurile pro
priei lor dase, pentru a putea primi sprij inul necesar ? Nn 
degeaba, imediat după Comună guvernul a avut grijă să 
aresteze, pentru vina de a fi participat la această insurecţie, 
pe fiecare muncitor cit de cit cunoscut fie şi numai prin agi
taţia desfăşurată personal în propriul său arondisment 
din Paris. 

Victoria republicanilor în alegerile din noiembrie anul 
trecut a fost o victorie remarcabilă. Ei i-au urmat victorii şi 
mai remarcabile în alegerile departamentale, municipale şi 
suplimentare care au avut loc după aceea. Conspiraţia mo
narhistă ar fi pus, probabil, capăt la toate acestea ; acţiunile 
complotiştilor au fost însă paralizate de poziţia cit se poate 
de fermă a armatei. Nu numai că printre ofiţeri, şi în special 
printre ofiţerii inferiori, erau numeroşi republicani, dar chiar 
masa soldaţilor a refuzat să acţioneze împotriva republicii, 
împrejurare care a jucat un rol hotărîtor. Acesta a fost pri 
mul rezultat al reorganizării armatei ,  reorganizare care a pus 
capăt practicii înlocuitorilor plătiţi şi a transformat armata 
într-o reprezentanţă reală a tinerilor din toate clasele 80• Ast
fel n-a mai fost necesară lichidarea prin forţă a conspiraţiei, 
căci ea s-a prăbuşit de la sine. Şi aceasta a corespuns întru 
totul intereselor clasei muncitoare, care era încă prea slabă 
după măcelul din 1 87 1  şi nu dorea cîtuşi de puţin să-şi iro
sească iarăşi bunul său cel mai de preţ, forţele sale de luptă, 
în bătălii purtate fo folosul altora, sau să se angajeze într-o 
serie întreagă de ciocniri sîngeroase înainte de a-şi fi refăcut 
în întregime forţele. 
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Această victorie a republicanilor are însă şi o altă sem
nificaţie. Ea dovedeşte că din 1 870 încoace populaţia sătească 
a făcut un mare pas înainte. Pînă atunci fiecare victorie 
repurtată de clasa muncitoare la Paris era anulată în foarte 
scurt timp de spiritul reacţionar al micii ţărănimi,  care for
mează marea m asă a populaţiei Franţei. De la începutul aces
tui secol, ţărănimea franceză a fost bonapartistă. Cea de-a 
doua Republică, instaurată de muncitorii parizieni în februa
rie 1 848, a fost desfiinţată de cele 6 OOO OOO de voturi date de 
ţărani lui Ludovic-Napoleon în luna decembrie a aceluiaşi 
an. Dar invazia prusiană din 1 870 a zdruncinat credinţa ţără
nimii în imperiu, iar alegerile din noiembrie anul trecut au 
arătat că masa populaţiei săteşti a devenit republicană. 
Această schimbare este de cea mai mare importanţă. Ea nu 
înseamnă numai că de acum încolo în Franţa orice restauraţie 
monarhistă a devenit imposibilă, ci şi că se apropie momentul 
unei alianţe între muncitorii de la oraşe şi ţărănimea de la 
sate. Ţăranii mici proprietari, creaţi de marea revoluţie, sînt 
proprietari de pămînt doar cu numele. Parcelele lor sînt 
i potecate la cămătari ; recolta lor se duce pe plata dobînzilor 
şi a cheltuielilor de judecată ; notarul , avocatul, portărelul , 
perceptorul cu toba ameninţă veşnic la uşă. Situaţia lor e la 
fel de proastă ca şi  a muncitorilor şi  aproape la fel de nesi
gură. Iar prin coti tura pe care o fac astăzi aceşti ţărani de la 
bonapartism la republică, ei arată că nu mai aşteaptă o îm
bunătăţire a situaţiei lor de pe urma minunilor imperiului 
pe care Ludovic-Napoleon le-a promis mereu fără să le 
realizeze vreodată. Credinţa lui Thiers în mistica forţă sal
vatoare a unui „împărat al ţăranilor" a fost nemilos zdrun
cinată de cel de-al doilea Imperiu. Vraja s-a risipit. Ţărăni
mea franceză a devenit, în sfîrşi t, destul de conştientă pentru 
a căuta adevăratele cauze ale mizeriei ei cronice şi mijloa
cele practice de a o înlătura. Iar de vreme ce a început să 
gîndească, ea trebuie să-şi dea în curînd seama că singurul 
ei mijloc de salvare este alianţa cu unica clasă care nu e de 
loc interesată în menţinerea situaţiei ei mizere de astăzi -
clasa muncitoare de la oraşe. 

Astfel, aricit de demn de d ispreţ ar fi actualul guvern 
republican din Franţa, totuşi instaurarea definitivă a repu
blicii a oferit, în cele din urmă, muncitorilor francezi terenul 
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pe care se pot ei organiza ca partid politic de sine stătător 
şi pot purta viitoarele lor bătălii nu în folosul altora, ci în 
propriul lor folos. Pe acest teren ei se pot uni cu masele 
ţărănimii, pînă acum ostile lor, transformînd viitoarele vic
torii dintr-un triumf de scurtă durată al . Parisului asupra 
Franţei, aşa cum a fost pînă acum, într-un triumf definitiv 
al tuturor claselor asuprite din Franţa, conduse de muncitorii 
din Paris şi din marile oraşe de provincie. 

V 

Ne rămîne să cercetăm încă o ţară importantă din Europa 
Rusia. Nu se poate spune că în Rusia există o mişcare 

muncitorească despre care merită să se vorbească. Dar condi
ţiile interne şi externe în care se află Rusia sînt cu totul 
specifice şi gata să dea loc la evenimente de cea mai mare 
importanţă pentru viitorul nu numai al muncitorilor ruşi, ci 
şi al muncitorilor din intreaga Europă. 

In 1 861 guvernul lui Alexandru al II-lea a proclamat 
eliberarea iobagilor, transformînd uriaşa majoritate a poporu
lui rus din iobagi legaţi de pămînt şi obligaţi să presteze 
muncă forţată pentru moşierii lor în ţărani proprietari liberi. 
Această transformare, a cărei necesitate devenise de mult 
evidentă, a fost realizată în aşa fel, încît nici foştii moşieri, 
nici foştii iobagi n-au avut de ciştigat de pe urma ei. Obştile 
ţărăneşti au primit loturi de pămînt care de aici înainte 
urmau să fie proprietatea lor, în timp ce moşierii urmau să 
primească plăţi de răscumpărare în schimbul pămînturilor 
cedate ţăranilor şi, în parte, şi pentru dreptul de a dispune 
de munca ţăranilor, de care beneficiaseră pînă atunci. Cum 
ţăranii nu aveau, evident, de unde să găsească bani pentru a 
plăti moşierilor, a intervenit statul. O parte din această plată 
de răscumpărare a fost acoperită prin trecerea în proprietatea 
moşierilor a unei părţi a pămîntului cultivat pînă atunci da 
ţărani în mod de sine stătător ; restul s-a plătit sub formă d� 
obligaţii de stat, avansate de stat, pe care ţăranii trebuiau 
să le amortizeze, împreună cu dobînzile, în rate anuale. Ma
joritatea moşierilor au vîndut aceste obligaţii şi au cheltuit 
banii ; astfel, moşierii nu numai că sînt mai săraci ca înainte, 
dar  nu pot găsi cine să le cultive domeniile, deoarece ţăranii 
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refuză pur şi simplu să muncească pentru ei şi să-şi lase 
propriile ogoare necultivate. în ceea ce-i  priveşte pe ţărani, 
loturile lor nu numai că au devenit mai mici în comparatie 
cu cele e care le avuseseră înainte, dar adeseori suprafaţa 
la care au fost reduse este, în condiţiile din Rusia, insufi
cientă pentru a hrăni o familie. In majoritatea cazurilor, 
aceste loturi reprezintă pămînturile cele mai proaste din 
moşii, mlaştini şi alte pămînturi neroditoare, în timp ce pl
mînturile bune, care aparţinuseră pînă atunci ţăranilor şi 
fuseseră îmbunătăţite prin munca acestora, au fost date mo
şierilor. 1n aceste condiţii, situaţia ţăranilor a devenit şi e u  
mult mai proastă decît înainte ; pe deasupra, ei  au mai fost 
obligaţi să plătească anual cîrmuirii dobînzi şi o parte din 
capitalul avansat de stat pentru răscumpărare ; în plus, impo
zitele care se storc de la ei au crescut an de an. Mai mult 
încă, pînă la eliberare ţăranii avuseseră unele drepturi de 
obşte asupra pămîntului moşierulu i : dreptul la păşunat, drep
tul de a tăia copaci din pădure pentru construcţii şi în alte 
scopuri etc. Noile rînduieli i -au lipsit pe ţărani cu bună 
ştiinţă de aceste drepturi ; dacă voiau să e folosească iarăşi 
de ele, trebuiau sl se tîrguiască cu fostul lor moşier. 

Astfel, în timp ce, în urma reformei, majoritatea moşieri
lor s-au înglodat şi mai mult în datorii, ţărănimea a fost 
adusă într-o asemenea situaţie, incit nu mai era de trăit. 
Marele act al eliberării, lăudat şi proslăvit pe toate tonurile 
de presa liberală din Europa, n-a creat nimic altceva decît 
un fundament solid pentru o viitoare revoluţie şi necesitatea 
absolută a acesteia. 

în ceea ce-l priveşte, guvernul a făcut tQt ce i -a stat în 
putinţă pentru a grăbi această revoluţie. Corupţia, care pă
trunde în toate cercurile oficiale, paralizînd toate bunele in
tenţii care se presupune c. mai exista , - această corupţie 
tradiţională a rămas la fel de respingătoare ca şi înainte, iar 
la izbucnirea războiului cu Turcia a răbufnit în toată splen
doarea ei în fiecare institu ţie publică. Finanţele imperiului ,  
complet zdruncinate la sfîrşitul războiului Crimeii, sînt acum 
într-o stare şi mai jalnică. Contractarea unui împrumut după 
altul a făcut să nu mai existe nici o altă posibilitate de a se 
plăti dobînzile la vechile datorii în afară de contractarea 
unor noi împrumuturi. In primii ani de domnie ai lui Alexan-
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dru, vechiul despotism ţarist a fost întrucîtva atenuat ; s-a 
dat mai multă libertate presei, a fost instituită curtea cu jur.i, 
iar corpurilor reprezentative, alese respectiv de nobilime, de 
burghezia orăşenească şi de ţărănime, li s-a permis să ia 
parte într-o oarecare măsură la administraţia locală şi  a pro
vinciilor. Chiar şi cu polonezii s-a început o uşoară cochetărie 
politică. Opinia publică s-a înşelat însă în ceea ce priveşte 
bunele intenţii ale guvernului. Presa a devenit prea since.ră. 
Juraţii au început, într-adevăr, să achite pe deţinuţii politici 
pe care guvernul se aştepta să-i condamne fără nici un fel de 
probe. Adunările locale şi ale provinciilor * au declarat în 
unanimitate că, prin legea lui cu privire la eliberare, guvenul 
a ruinat satul şi că lucrurile nu mai pot continua astfel. ·A 
început chiar să se agite ideea convocării Adunării naţionale 
ca unic mijloc de a pune capăt neorînduielii, devenită aproape 
insuportabilă. Şi, în sfîrşit, polonezii n-au mai vrut să se lase 
amăgiţi cu vorbe şi au pornit o asemenea răscoală 811, încît a 
fost nevoie de toate forţele imperiului şi de toată cruzimea 
generalilor ruşi pentru a o putea îneca în valuri de sînge. 
Atunci guvernul a întors din nou foaia. Represiunile sînge· 
roase au ajuns iarăşi la ordinea zilei. Presei i s-a pus căluşul 
în gură ; deţinuţii politici au fost deferiţi unor curţi speciale, 
formate din judecători anume aleşi în acest scop ; adunările 
locale şi ale provinciilor n-au mai fost luate în seamă. Dar 
era prea tirziu. Un guvern care a arătat o dată că se teme 
şi-a pierdut prestigiul. Credinţa în trăinicia lui şi în forţa 
capabilă să nimicească cu hotărîre orice rezistentă internă 
a dispărut. Au apărut germenii unei viitoare opinii publice. 
Aceste forţe nu mai pot fi silite să asculte orbeşte de ordi 
nele stăpînirii. Dezbaterea problemelor sociale, fie ş i  într-un 
cerc particular, a intrat în obişnuinţa claselor culte. Şi, în 
sfirşit, guvernul, cu toate strădaniile lui de a se întoarce la 
despotismul nelimitat al domniei lui Nicolaie, a vrut totuşi 
să păstreze în faţa Europei aparenta de liberalism introdus 
de Alexandru. Urmarea a fost un sistem de oscilări şi ezitări, 
rnncesii făcute azi şi retractate mîine, apoi iarăşi concesii 
şi din nou retractări, o politică ce se schimbă din oră în oră, 
făcînd evidente pentru toată lumea slăbiciunea internă, lipsa 
de voinţă şi de perspicacitate a a cestui guvern, care ar fi 

* Adică adunările de zemstvă judeţene şi guberniale. - Nota ced. 
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redus la  zero d acă n-ar dispune de voinţă şi de mijloacele 
necesare pentru a o impune. Ce putea fi mai firesc decît 
dispreţul mereu crescînd pentru un guvern despre care se 
ştia de mult că nu e [n stare de nimic bun şi că toţi i se supun 
doar de frică, un guvern care a dovedit acum că se îndoieşte 
el însuşi de capacitatea de a-şi menţine propria existenţă, c. 
îi e cel puţin tot atîta frică de popor pe cit îi este poporului 
de el ? Guvernului rus i -a rămas doar o singură cale de sal
vare, calea deschisă tuturor guvernelor puse în faţa rezis
tentei neînf1inate a poporului - războiul extern. Şi el s-a 
hotărît să pornească un război extern. Europei i s-a declarat 
că acest război a fost intreprins pentru eliberarea creştinilor 
de sub îndelungata stăpînire turcească, iar poporului rus i s-a 
spus că războiul este dus pentru readucerea fraţilor de sînge 
slav din robia turcească la sinul sfîntului Imperiu rus. 

După luni întregi de înfrîngeri lipsite de glorie, acest 
război a luat acum sfirşit printr-o zdrobire tot atît de puţin 
glorioasă a rezistenţei turcilor, - în parte prin trădare, în 
parte datorită uriaşei superiorităţi numerice. Cucerirea de 
către ruşi a unei mari părţi a Turciei europene nu constituie 
decît preludiul la un război general european. Sau la apro
piata conferinţă europeană { dacă o asemenea conferinţă va 
avea loc) , Rusia va trebui să cedeze atît de mult din pozi
ţiile cucerite acum, încît disproporţia dintre uriaşele jertfe 
şi infimele rezultate obtinute va duce în mod necesar nemulţu
mirea poporului la o explozie revoluţionară violentă ; sau 
Rusia va trebui să-şi apere într-un război european poziţiile 
recent cucerite. O ţară cu forţele pe jumătate sleite nu poate 
da guvernului ei posibil itatea să poarte un asemenea război, 
indiferent de rezultatul lui final, dacă nu se fac concesii esen · 
ţiale poporului. Iar asemenea concesii într-o situaţie ca cea 
descrisă mai sus înseamnă începutul revoluţiei. Guvernul 
rus nu este în stare să evite această revoluţie, chiar dacă 
reuşeşte să-i amine izbucnirea pentru un an sau doi. Iar o 
revoluţie rusă înseamnă mai mult decît o simplă schimbare 
de guvern în Rusia.  Ea înseamnă dispariţia unei puteri mili
tare uriaşe, deşi greoaie, care de la revoluţia franceză în
coace a fost coloana vertebrală a despotismului unit din 
Europa. Ea înseamnă eliberarea Germaniei de Prusia, deoarece 
Prusia a fost dintotdeauna o creatură a Rusiei şi a existat 
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numai sprij inindu-se pe ea. Ea înseamnă eliberarea Poloniei. 
Ea înseamnă deşteptarea micilor naţionalităţi slave din estul 
Europei din visurile panslaviste în care le leagănă actualul 
guvern rus. Ea înseamnă începutul unei vieţi naţionale active 
în rîndurile poporului rus însuşi şi, o dată cu aceasta, apariţia 
unei adevărate mişcări muncitoreşti în Rusia .  Într-un cuvînt, 
ea înseamnă o schimbare a situaţiei în întreaga Europă, pe 
care muncitorii din toate ţările trebuie s -o  s alu te cu bucurie, 
ca pe un uriaş pas înainte spre scopul lor comun - eliberarea 
generală a muncii. 
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Karl Marx 

Domnul Bucher 

Către redactorul ziarului „Daily News" 82 

Stimate domn, 
Potrivit unei telegrame a agenţiei Reu ter, 

„ci · l  Bucher, consilier de legaţie, a fost desemnat pentru postul de «secre
tar-arhivar» al congresuJui" .  

Să fie oare acest „domn Bucher" acelaşi Lothar Bucher 
care, în timpul prelungitului său exil la Londra, a strălucit 
în rolul de adept devotat al faimosului domn David Urquhart, 
ale cărui teorii antiruse le-a propagat săptămînă de săptă
mina în „National-Zeitung" din Berlin 83 ; acelaşi Lothar 
Bucher care, după întoarcerea sa la Berlin, a devenit un adept 
atît de fervent al lui Ferdinand Lassalle, încît acesta din urmă 
l -a  numit executorul său testamentar, i -a lăsat prin testament 
o rentă anuală şi i -a transmis dreptul de autor asupra lucră
ri lor sale ? Curînd după moartea lui Lassalle, Lothar Bucher 
a intrat în serviciu la Ministerul de Externe prusian, a fost 
numit „consilier de legaţie " şi a devenit omul de încredere 
şi mîna dreaptă a lui Bismarck. 

El a avut naivitatea să-mi scrie o scrisoare prin care mă 
invita, fireşte, cu consimţămîntul stăpînului său, să scriu arti
cole în probleme financiare pentru ziarul oficial prusian 
„S taats-Anzeiger" 84. 

Stabilirea condiţiilor de plată pentru această treabă a 
fost lăsată la aprecierea mea, şi mi s-a dat asigurarea cate
gorică că voi avea deplină l ibertate de a trata din propriul 
meu punct de vedere „ştiinţific" operaţiile care se efectuează 
pe piaţa de bani şi pe cei ce le efectuează. După această în
tîmplare ciudată m-am amuzat copios cînd în coloanele ziaru 
lui „Der Vorbote" 85, organul de presă al Internaţionalei, 
editat de Johann Philipp Becker la Geneva , am întîlnit mereu 

1 2 
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înştiinţări cu privire la contribuţiile lui Lothar Bucher în cali
tate de membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
Dacă aici nu e o confuzie de persoane şi dacă există un grăunte 
de adevăr în rapoartele cu privire la faptul că guvernele rus 
şi german intenţionează, în legătură cu atentatele lui Hădel 
şi Nobiling, să propună congresului o serie de măsuri cu 
caracter internaţional împotriva răspJndirii socialismului -
atunci d -l Bucher este într-adevăr omul potrivit să declare 
congresului, cu toată autoritatea, că organizarea, activitatea 
şi doctrina Partidului social-democrat german au tot atît de 
puţin de-a face cu aceste atentate ca şi cu scufundarea 
„Marelui Kurfirst" 86 sau cu convocarea Congresului de la  
Berlin ; că panica provoc.tă de arestările din Germania şi 
vîrtejul  de praf ridicat de reptilele din presă servesc exclusiv 
scopului propagandei electorale pentru un Reichstag care să 
sancţioneze, �n sfîrşit, soluţionarea, elaborată încă de mult 
de prinţul Bismarck, a problemei paradoxale - cum poate 
fi înzestrat guvernul german cu toate resursele financiare ale 
unui stat modern şi, în acelaşi timp, cum poate fi impus din 
nou poporului german vechiul regim politic care a fost nimi
cit de uraganul din 1 848. 

Rămîn, stimate domn, al dv. devotat, 

Londra, 12 iunie ( 1878] 

Publicat în ziare1e „The Daily NewsM nr. 1 O 030 din 13 iunie 1 878 
şi „VorwărtsM nr. 72 
din 21 iunie 1 878 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul apăru\ 
în ziarul „The Daily News\ 
confruntat cu textul apărut 
în ziarul „VorwârtsM 

Tradus din limba engleză 
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[Răspuns la „declaraţia"  lui Bucher] 

D-l Lothar Bucher a publicat în „Norddeutsche Allge
meine Zeitungf din 20 iunie o „declaraţie " în care se constată, 
în primul rînd, faptul neplăcut că scrisoarea mea către „Daily 
News" * a fost reprodusă de toate ziarele naţional-liberale şi 
progresiste. D-l Bucher declară că ar fi necesare 3 OOO de 
rînduri pentru a rectifica tot ceea ce am denaturat eu. Trei
zeci de rînduri sînt mai mult decît suficiente pentru a stabili 
o dată pentru totdeauna valoarea reală a „rectificărilor " şi 
„completărilor " făcute de Bucher. 

Scrisoarea prin care d-l Bucher căuta să mă atragă la 
, ,Staats-Anzeiger" datează din 8 octombrie 1 865, deci din 
perioada conflictului dintre burghezia prusiană liber,ală şi 
progresistă, pe de o parte, şi d-l von Bismarck, pe de altă 
parte. In această scrisoare se spunea printre altele : 

„Jn ceea ce priveşte conţinutul, se înţelege de la sine că vă veţi 
conduce numai după convingerile dumneavoastră ştiinţifice ; totuşi, tinînd 
seama de cititori - haute finance ** -, nu de redacţie, ar fi bine 5ă 
scrieţi n aşa fel, incit esenţa să fie transparentă doar pentru cei initiaW. 

Din „rectificările" d- lui Bucher reiese însă, dimpotrivă, 
că el 

„l-a întrebat pe l-1 Marx dacă este dispus să scrie articolele cerute, ln 
care problemele să  fie tratate in mod obiectiv. Despre «punctul de ve
dere ştiinţific propriu» al d-lui Marx nu este de loc vorba ln scri
soarea mea". 

12* 

* Vezi volumul de fală, P· 1 49. - Nota red. 
** - marea finantă. - Nota trad. 
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Iar mai departe în aceeaşi scrisoare se spune : 

„•Staats-Anzeiger» doreşte st aibă lunar o trecere în revist. a 
mişcărilor de pe piata de bani (şi, firPşte, şi de pe piata de măfuri, 
intrucit una de alta nu fot fi separate). Am fost întrebat dacă n-aş putea 
recomanda pe cineva ş am r.spuns că nimeni n-ar putea-o face mai 
bine lecit dv. Am fost deci solicitat să mă adresez dv." 

Aşadar, potrivit propriilor sale cuvinte neechivoce, 
d -l Bucher a început „corespondenţau cu mine din îndemnul 
cuiva. Dar în „rectificările " sale, dimpotrivă, el asigură : 

„Nimeni, nici măcar redactorul de la •Staats-Anzeiger», n-a ştiut şf 
n-a aflat nimic in legătură cu această corespondentă" .  

Cam atît despre metoda d-lui  Bucher de a rectifica. Şi 
acum încă o mostră a metodei sale de a completa I 

1n scrisoarea mea către „Daily News" se vorbeşte doar 
despre „naiva" tatonare a d-lui Bucher, nu se pomeneşte însă 
nici un cuvînt despre răspunsul pe care i l -am dat. Dorind 
însă să dea acestui „incident straniu u un caracter trivial, el 
trebuie să mă „completezeu şi deci inventează : 

„D-l Marx a răspuns că el nu scrie pentru un ziar reacţionar". 

Cum aş fi putut răspunde o asemenea banalitate la o 
scrisoare a cărei „esenţău nu este „doaru transparentă, ci pur 
şi  simplu îţi sare în ochi în următorul pasaj final : 

„Progresul" (el presupune burghezia liberal. sau progresistă) „Vt 
mai năpirli incă de multe ori înainte de a muri ; ine vrea deci să mai 
participe atita timp cit trăieşte la activitatea statului trebuie să se alăture 
guvenului". 

Londra, 27 iunie [1 878J 

Publicat in ziarele 
„Frankfurter Zeitung und Handelsblatt" 
nr. 180 din 29 iunie 1 878 ; 
„Vossische Zeitung" nr. 1 52 
din 2 iulie 1878 ; „Vorwărts" nr. 78 
din 5 iulie 1 878 

Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
scrisă de d-l George Howell 87 

Consider necesar să fac citeva observaţii în legătură cu 
recenta contribuţie la falsa literatură răspîndită pe seama 
istoriei Internaţionalei - vezi „Nineteenth Centuryu 88 din 
iulie a.c. -, deoarece ultimul ei comentator, d-l George 
Howell, fost muncitor şi fost membru al Consiliului General 
al acestei Asociaţii, ar putea fi suspectat în mod eronat că 
şi-a sorbit înţelepciunea din izvoare care nu sînt în general 
accesibile. 

D-l Howell îşi începe „lstoriau  trecind sub t.cere faplul 
că la 28 septembrie 1 864 eu am luat parte la adunarea consti 
tutivă a Internaţionalei, am fost ales membru al Consiliului 
General provizoriu şi curînd după aceea am întocmit „Mani
festul constitutiv" şi „Statutul generalu al Asociaţiei * ,  publi 
cate pentru prima oară la Londra în 1 864 şi ratificate ulterior 
de Congresul de la Geneva din 1866. 

D-l Howell are cunoştinţă de toate acestea, dar, date 
fiind scopurile sale, preferă să afirme că „un doctor german 
pe nume Karl Marxu apare pentru prima oară la „Congresul 
de la Londra, deschis la 25 septembrie 1865u 89• Amintitul 
„doctor" ,  susţine Howell, a semănat atunci „sămînţa discor
d iei şi a destrămării prin introducerea ideii religioase".  

în primul rînd, nici un „congres" al Internaţionalei n-a avut 
lc în septembrie 1865. Cîţiva delegaţi ai principalelor secţii 
de pe continent ale Internaţionalei s-1au întrunit la Londra cu 
singurul scop de a dezbate împreună cu Consiliul General 
programul „primului congres " ,  care urma să aibă loc l a  
Geneva în septembrie 1 866. Lucrările propriu-zise ale con
ferinţei s-au desfăşurat în şedinţe Jnchise, şi nu în adunările 

• Este vorba de Statutul provizoriu al Asociaţiei Intenaţionale a 
Mncitorilor. - Nota red. 
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semipublice de la Adelphi Terrace, singurele pe care le 
aminteşte d-l George Howell ,  acest istoric meticulos. 

Alături de ceilalţi reprezentanţi ai Consiliului General , 
mi-a revenit şi mie sarcina de a asigura adoptarea de către 
conferinţă a propriului nostru program, care la publicarea 
lui a fost caracterizat în felul următor de istoricul francez 
Henri Martin într-o scrisoare adresată ziarului , ,Siecle" 90 : 

„Ideile largi şi înaltele concepţii morale, politice şi economice care 
au determinat alegerea punctelor din programul congresului Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor care urmează să aibă loc anul viitor vor 
fi lntimpinate cu o simpatie generală de toţi prietenii progresului, drep
tăţii şi libertăţii din Europa". 

In treacăt fie zis, un paragraf din program pe care am 
avut cinstea să-l întocmesc pentru Consiliul General sună 
astfel : 

„Necesitatea înlăturării influentei moscovite în Europa 
prin aplicarea principiului dreptului naţiunilor la auto
determinare şi prin restaurarea Poloniei pe o bază democra
tică şi socialistă" *. 

La acest text, Henri Martin face următorul comentariu : 

„Ne permitem să remarcăm că expresia «pe o bază democratică şl 
socialistă» este foarte simplă ln ceea ce priveşte Polonia, unde structura 
socială are nevoie să fie reconstruită ln aceeaşi măsură ca şi structura 
politică şi unde această bază a fost pusă de decretele guvenului anonim 
din 1 863 şi adoptată de toate clasele naţiunii. Acesta este, aşadar, 
răspunsul adevăratului socialism, al progresului social ln armonie cu 
dreptatea şi libertatea, la avansurile despotismului de obşte al Moscovei. 
Această taină a poporului din Paris devine acum taina comună a po
poarelor din Europa".  

Din nefericire, „poporul din Paris" şi-a  păstrat „taina" 
cu atîta străşnicie, încît, fără să ştie nimic despre ea, doi 
dintre delegaţii parizieni la conferinţă, Tolain, actualmente 
senator al Republicii Franceze, şi Fribourg, actualmente un 
simplu renegat, s-au ridicat tocmai impotriva acelui punct 
din program care a stîrnit atîtea comentarii entuziaste din 
partea istoricului francez. 

* In textul francez al proceselor-verbale, în locul cuvintelor : „pe o bază democratic. şi socialistă" s-a scris : „pe baze democratice şi 
socialiste" (la fel citează şi Henri Martin ln articolul său). 1n textul 
german : „pe o bază social-democratică". 1n textul englez : „pe o bază 
democratică" .  - Nota red. 
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Programul Consiliului General nu cuprindea mc1 un cu
vînt despre „religie" ,  dar, la insistenţa delegaţilor parizieni, 
acest fel de mîncare interzis a fost introdus, pentru orice 
eventualitate, în meniul viitorului congres cu următoarea 
garnitură : 

„Ideile religioase� (şi nu „ideea religioasă", cum se spune în expu
nerea falsă a lui Howell ) „şi influenta lor asupra mişcării sociale, politice 
şi intelectuale". 

Acest subiect de discuţie, introdus astfel de delegaţii 
parizieni, a fost lăsat în seama lor. De fapt, la Congresul de 
la Geneva d in 1 866, ei au renunţat la el şi nimeni nu l-a 
mai reluat. 

„Congresul " de la Londra din 1 865, „ introducerea"  la 
congres „a ideii religioase" de către „un doctor german pe 
nume Karl Marx" şi vrajba cumplită stîrnită din această 
pricină În cadrul Internaţionalei, - acest întreit mit al său, 
d-l George Howell l -a încununat cu încă o legendă. l spune : 

,.In proiectul de adresă către poporul american cu privire la aboli
rea sclaviei, fraza «dumnezeu a creat din acelaşi singe toate neamurile 
omeneşti» a fost ştearsă etc." 

Consiliul General a trimis într-adevăr un mesaj , dar nu 
poporului american, ci preşedintelui acestuia, Abraham 
Lincoln, care l-a primit aşa cum se cuvine 911• Mesajul întoc
mit de mine nu a suferit absolut nici o modificare. Intrucît 
cuvintele „dumnezeu a creat din acelaşi s înge toate neamu
rile omeneşti" nu au figurat niciodată în acest mesaj , ele nu au 
putut fi „şterse " .  

Atitudinea Consiliului General faţă de „ideea religioasă" 
reiese cel mai l impede din următorul incident : una dintre 
secţiile elveiene ale Alianţei 92, întemeiată de Mihail Bakunin 
şi care se intitulează singură Secţia ateilor-socialişti, a cerut 
Consiliului Geneial să fie primită în Internaţională, dar a 
primit următorul răspuns : 

„Consiliul General declarase încă în cazul Asociaţiei 
tinerilor creştini că el nu recunoaşte nici un fel de secţii 
teologice" (vezi „Pretinsele sciziuni din Internaţională. Circu
lara Consiliului General", p. 1 3, editată la Geneva 93) . 

însuşi d-l  George Howell, care pe atunci nu fusese încă 
convertit prin studierea amănunţită a lui „Christian Reader " ,  
a rupt-o c u  Internaţionala nu din porunca „ideii religioase" ,  
ci d in considerente extrem de l aice. La fondarea „Common-
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wealth" -ului 94 ca „organ special" al Consiliului General, el 
a umblat cu limba scoasă după „poziţia înaltă " de redactor. 
Intrucît această încercare „ambiţioasă" a eşuat, a început să 
se îmbufneze, zelul i -a  scăzut din ce în ce mai mult şi curînd 
după aceea nu s-a mai auzit nimic de el. Astfel, în perioada 
cea mai bogată în evenimente a Internaţionalei, el a fost în 
afara mişcării. 

Conştient de totala sa incompetenţă în probleme de istorie 
a Asociaţiei, dar arzînd, totodată, de dorinţa de a-şi condi
menta articolul cu dezvăluiri uluitoare, el reia versiunea 
despre apariţia la Londra, în timpul răscoalei fenienilor, a 
generalului Cluseret şi relatează că în clădirea Black Horse, 
Rathbone Place, Oxford Street, generalul s -a  întîlnit „cu 
cîteva persoane,  din fericire englezi " ,  pentru a le iniţia în 
„planul" său de „insurecţie generală " .  Am unele temeiuri să 
mă îndoiesc de caracterul autentic al acestei întîmplări, 
dar, chiar admiţînd că ea a avut loc, ce altceva ar dovedi 
decît faptul că Cluseret nu a fost atît de mărginit incit să-şi 
ofere propria sa persoană şi „planul" său Consiliului General, 
ci în mod ânţelept le-a păstrat pe amîndouă pentru „cîţiva 
englezi " .  cunoştinţe de-ale lui Howell, dacă nu cumva acesta 
din urmă era el însuşi unul dintre voinicii în anterie din 
pînză de cînepă * care, prin intervenţia lor „fericită 11 1 au 
reuşit să salveze Imperiul britanic şi Europa de o zguduire 
generală. 

D-l George Howell mai dezvăluie încă o taină întunecoasă. 
La începutul lunii iunie 1 87 1 ,  Consiliul General a publicat 

o „Adresă cu privire la războiul civil din Franţa" 95, întimpi
nată cu un cor de blesteme de presa londoneză. Un săptămî
nal l-a atacat pe „autorul infam" ,  care îşi ascundea cu 
laşitate numele după paravanul Consiliului General. Drept 
răspuns, am declarat în , ,Daily News" că autorul Adresei 
eram eu 96• Această taină învechită, d-l George Howell o 
dezvăluie în iulie 1 878, cu toată importanţa omului din culise : 

„Autorul acestei Adrese a fost dr. Karl Marx„. Cînd a fost adoptată 
(sic ! ), d-l George Odger şi d-l Lucraft, ambii membri ai Consiliului Ge
neral, s-au pronunţat împotriva publicării ei". 

„ - Shakespeare . •  ,Henric al IV-Ica " ,  partea I, actul II, scena a 4-a. 
( Istorisind o poveste închipuită despre o încăierare pe care ar fi avut-o 
cu o ceată de derbedei, Falstaff le sporeşte numărul de cite ori ii pome
neşte şi, antrenat de scorneala sa, ii prezintă îmbrăcaţi ba în anterie din 
piază de cinepă, ba în haine făcute din s tofă de Kendal.)  - Nota red. 
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El uită numai să adauge că ceilalţi nouăsprezece membri 
englezi prezenţi au salu tat „Adresa" .  

De a tunci, punctele s tabilite î n  această Adresă a u  fost 
confirmate pe deplin de anchetele Adunării „des ruraux" 
din Franţa 97, de depoziţiile făcute în faţa Curţii marţiale de 
la Versailles, de procesul lui Jules Favre şi de memoriile 
unor persoane care erau departe de a fi animate de senti
mente de ostil itate faţă de învingători. 

Este foarte firesc ca un istoric englez cu marea erudiţie 
a d-lui George Howell să ignoreze cu aroganţă materialele 
franceze, atît cele oficiale cit şi cele neoficiale. Mărturisesc 
însă că încerc un sentiment de dezgust atunci cînd văd că în 
asemenea cazuri cum au fost, de pildă, atentatele lui Hodel 
şi Nobiling marile ziare londoneze repetă la infinit aceleaşi 
calomnii murdare, pe care propriii lor corespondenţi, martori 
oculari, le-au respins primii. 

D- l  Howell atinge culmea snobismului cînd prezintă 
situaţia financiară a Consiliului General. 

Consiliul General persiflează, în raportul prezentat la 
Congresul de la Base] ( 1 869) , publicat de el, bogăţia imensă 
pe care i-o atribuie flecarii poliţiei europene şi fantezia exa
gerată a capitaliştilor. in raport se spune : 

„Dacă aceşti drept-credincioşi ar fi trăit la începuturilP 
creştinismului, ei s-ar f i  interesat la  Roma dacă apostolul 
Pavel are un cont curent la bancă" 98• 

D-l Ernest Renan, ale cărui vederi, ce-i drept, nu sînt 
chiar atît de ortodoxe pe cit le vrea d - l  George Howell ,  
consideră chiar că caracterul primelor comunităţi creştine . 
care au subminat Imperiul roman, poate fi cel mai bine ilus
trat prin exemplul secţiilor Internaţionalei. 

Ca scriitor, d-l George Howell este ceea ce în cristalo
grafie se numeşte un „pseudomorf" .  Forma exterioară a 
mîzgălelii sale nu este decît o simplă imitare a modului de 
a gîndi şi a stilului „propriu" unui englez înstărit, cu o vir
tute sătulă şi cu o morală solvabilă.  Şi, deşi „cifrele" cu 
privire la veniturile Consiliului General le scoate din rapoar
tele pe care acelaşi Consiliu General le prezintă în fiecare an 
„congresului'' deschis „al Internaţionalei" ,  cl-1  George Howell 
nu trebuie să-şi ştirbească demnitatea „imitativă" catadicsind 
să răspundă la întrebarea care i-a fost pusă : cum s-a făcut 
că toate guvernele Europei continentale, în loc să se li 
niştească în faţa bugetului slăbit al Consiliului General, s-an 
îngrozit în faţa „organizaţiei puternice şi de temut a Asocia-
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ţiei Internaţionale a Muncitorilor şi a dezvoltării rapide pe 
care a atins-o în cîţiva ani" ? (Vezi circulara ministrului de 
externe al Spaniei către reprezentanţii Spaniei ailaţi în străi
nătate.) De ce, trebuie să se întrebe orice om cu mintea în
treagă, în loc să alunge stafia roşie agitînd pur şi simplu în 
faţa ei  jalnicul buget al Consiliului General, papa şi episcopii 
săi au anatemizat Internaţionala, Adunarea „des rurauxH din 
Franţa a scos-o în afara legii, Bismarck - la întîlnirea de la 
Salzburg dintre împăratul Austriei şi cel al Germaniei -
a ameninţat-o cu o cruciad. a Sfintei Alianţe 99, iar ţarul alb 
a lăsat-o în seama temutei sale „secţii a treia" ,  dn fruntea 
căreia se ,afla atunci zelosul Şuvalov ? 

D-l George Howell admite cu condescendenţă : „Sărăcia 
nu este un viciu, dar e înfiorător de supărătoare" .  Admit că 
acesta este adevărul curat. Dar cu atît mai mîndru trebuie 
să se simtă d-l Howell atunci cînd işi aminteşte de legătura 
sa anterioară cu Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, care 
şi-a cîştigat un renume mondial şi a ocupat un loc în istoria 
omenirii nu datorită mărimii tezaurului ei, ci forţei ei spiri
tuale şi energiei ei neprecupeţite. 

Dar, de pe poziţia înaltă a „filistinului" insular, d-l George 
Howell dezvăluie „cititorilor luminaţi " ai publicaţiei „Nine
teenth Century" că Internaţionala a constituit „un eşec" 
şi că a dispărut de pe faţa pămîntului. în realitate însă, 
partidele munciloreş li social-democrate, organizate mai mult 
sau mai puţin pe scară naţională în Germania, Elveţia, Da
nemarca, Portugalia, Italia, Belgia, Olanda şi Statele Unite 
ale Americii, constituie grupuri internaţionale care nu mai 
reprezintă nişte secţii izolate, risipite 1în număr mic prin 
diferite ţări şi legate între ele prin Consiliul General, situat 
în •afara lor, ci sînt formate chiar de masele muncitoreşti, 
între care există o legătură permanentă, activă şi directă, 
şi sudate între ele prin schimbul de idei, ajutorul reciproc 
şi năzuinţele comune. 

După căderea Comunei din Paris, orice organizaţie a 
clasei muncitoare din Franţa a fost, fireşte, temporar zdrobită. 
dar acum începe să se refacă. Pe de altă parte, în pofida 
tuturor opreliştilor sociale şi politice, participarea slavilor, 
în special în Polonia, Boemia şi Rusia, Ia  mişcarea interna
ţională a atins în prezent nişte proporţii pe oare în 1 872 nu 
le putea prevedea nici cel mai mare optimist. în felul acesta, 
Internaţionala, în loc să piară, nu a făcut decît să treacă 
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din prima ei fază, de germinaţie, la o fază mai înaltă, în 
care năzuinţele ei iniţiale au şi devenit în parte o realitate. 
în cursul acestei dezvoltări progresive, ea va mai trebui să  
treacă prin multe transformări înainte de a putea fi scris 
ultimul capitol al istoriei ei. 

Scris de K. Marx 
la începutul lunii iulie 1878 
Publicat în revista „The Secular 
Chronicle, and Record of Freethought 
Progressu, vol. X, nr. 5 
din 4 august 1 878 

Se tipăreşte după textul 
aplrut in revista 
Tradus din limba engleză 



Friedrich Engels 

[Legea excepţională 
împotriva socialiştilor în Germania 

Situaţia din Rusia] 

Londra, 21 martie 

.„Rezul tatele obţinute de socialişti la ultimele alegeri 
din Germania dovedesc că mişcarea socialistă nu poate fi 
înăbuşită punîndu-le socialiştilor căluşul în gură. Dimpotrivă, 
legea împotriva socialiştilor va avea pentru noi urmări extrem 
de favorabile. Ea va desăvîrşi educaţia revoluţionară a mun
citorilor germani . . .  

Ei se bucură de acel minim de libertate a presei , a asocia
ţ i ilor şi întrunirilor pe care l -au dobîndit cu preţul unor mari 
eforturi şi al unor mari sacrificii ; aceasta era o luptă ne 
întreruptă, dar, în cele din urmă, muncitorii erau aceia care 
repurtau întotdeauna victoria.  Ei au putut să se organizeze, 
şi de fiecare dată cînd aveau loc alegeri parlamentare, 
acestea constituiau pentru ei un nou triumf. 

Această activitate legală a făcut însă ca unii să -şi în
chipuie că pentru a cuceri victoria definitivă a proletariatului 
nu mai e nevoie de nimic altceva. Într-o ţară atît de săracă 
în tradiţii revoluţionare cum este Germania, un asemenea fe
nomen putea deveni periculos. Din fericire, acţiunile brutale 
ale lui Bismarck şi laşitatea burgheziei germane, care îl spri
j ină, au schimbat situaţia. Muncitorii germani au înţeles cit 
valorează libertăţile constituţionale atunci cind proletariatul 
îşi permite să le ia în serios şi să le folosească în lupta îm
potriva dominaţiei capitalismului. Dacă mai rămăseseră unele 
iluzii în această privinţă, apoi amicul Bismarck le-a spulberat 
în mod grosolan. Spun amicul Bismarck pentru că nimeni 
nu a adus vreodată mişcării socialiste din Germania atîtea 
servicii cite a adus el. După ce a pregătit revoluţia prin instau
rarea celui mai rafinat şi mai insuportabil regim militarist ,  
prin sporirea neîncetată a impozitelor, prin implicarea statu-
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lui în cele mai neruşinate speculaţii de bursă, prin reîntoarce 
rea la cele mai inveterate tradiţii feudale şi poliţieneşti ale 
vechii Prusii, prin persecuţiile, pe cit de numeroase, pe atît 
le meschine, prin ponegrirea şi înjosirea publică a burghe
ziei, care, de altfel, nu merita să fie tratată mai bine, -
leci, după ce a pregătit în felul acesta revoluţia, el şi-a 
încununat opera, silind proletariatul german să păşească pe 
calea revoluţionară. 

Amicul Bismarck poate fi liniştit. Revolutia pe care a 
pregătit-o atît de bine o vor înfăptui muncitorii germani. 
C�nd Rusia va da semnalul, ei vor şti ce au de fcicut. 

De cîţiva ani atrag atenţia socialiştilor europeni asupra 
stării de lucruri din Rusia, unde sint pe cale să se producâ 
evenimente de o importanţă hotărîtoare. Lupta dintre guven 
şi societăţile secrete a luat acolo un caracter atît de violent ,  
inci t nu mai poate continua mult timp. Se pare că mişcarea 
poate să izbucnească de la o zi la alta. Agenţii guv ernului să
vîrşesc acolo atrocităţi de necrezut. Împotriva unor asemenea 
fiare sălbatice trebuie să te aperi, cum va fi posibil, cu pulbere 
şi gloanţe. în Rusia, asasinatul politic este singurul mij loc 
de care dispun oamenii inteligenţi, îndrăzneţi şi cu demni
tate pentru a se apăra împotriva agenţilor unui regim cl in 
cale -afară de despotic. , 

Vastul complot urzit în rîndurile armatei şi chiar ale 
cercurilor de la curte, conştiinţa naţională j ignită de în
frîngerile diplomatice suferite după război, vistieria goală, 
creditul zdruncinat, bancherii care refuză să acorde împru
muturi dacă nu sînt garantate de o Adunare naţională, în 
sfîrşit mizeria. Acesta este rezultatul la  care a ajuns Rusia. 

Scris de F. Engels 
la 21 martie 1879 

Publicat în ziarul „La Plebe" 
nr. 12 din 30 martie 1 879 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba italiană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

[Scrisoare circulară către Bebel, 
Liebknecht, Bracke şi alţii 100] 

Dragă Bebel, 
Răspunsul la scrisoarea d-tale din 20 august a întîrziat, 

pe de o parte, din pricina îndelungatei absenţe a lui Marx. 
iar pe de altă parte din pricina cîtorva întîmplări neprevă
zute : întîi sosirea „Analelor" lui Richter 101, apoi sosirea lui 
Hirsch în persoană. 

Din scrisoarea d-tale deduc că Liebknecht nu ţi-a arătat 
ultima mea scrisoare, deşi i -am atras special atenţia să faca 
acest lucru. Altminteri, d-ta nu mi-ai fi invocat aceleaşi argu
mente pe care le-ia adus Liebknecht şi la care i -am răspuns 
dej a în scrisoarea respectivă. 

Să parcurgem deci unul cite unul punctele despre care 
este vorba. 

I. Tratativele cu K. Hirsch 

Liebknecht îl întreabă pe Hirsch dacă e dispus să preia 
redactarea organului de presă al partidului care urmeazi 
să fie fondat la Ziirich. Hirsch se in teresează de finanţarea 
ziarului, de ce fonduri va dispune şi cine le va furniza. În 
primul rînd pentru a şti dacă ziarul nu va fi nevoit să-şi 
înceteze apariţia chiar după cîteva luni. In al doilea rînd, 
pentru a şti cu precizie în ale cui mîini va fi punga cu bani. 
deci, în ultimă instanţă, conducerea orientării ziarului .  Răs
punsul lui Liebknecht către Hirsch - „totul e în ordine, 
amănunte vei afla de la Z.rich" (Liebknecht către Hirsch. 
28 iulie) - nu-i parvine. Hirsch primeşte însă din Z.rich o 
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scrisoare de la Bernstein (24 iulie) în care acesta îi comunica 
că „ noi am fost însărcinaţi cu reprezentarea şi supravegherea 
( ziarului) " . Cică între „Viereck şi noi" ar fi avut loc o con-
6fătuire în cadrul căreia s-a ajuns la concluzia că 

„pozi\ia d-tale va fi  intrucitva îngreuiată din cauza divergentelor pe care 
d-ta, în calitate de redactor al gazetei «Laterne» 102, le-ai avut cu unii 
tovarăşi, dar eu nu consider că acste tmeri przintă prea mare im
portanta". 

Despre finanţarea ziarului - - nici un cuvînt. 
Hirsch răspunde imediat, la 26 iulie, }nformîndu-se de 

situaţia materială a ziarului. Care din tre tovarăşi şi-au luat 
obligaţia să acopere deficitul ? Pînă la ce sumă şi pe cit timp ? 
Problema salariului redactorului nu j oacă aici absolut nici 
un rol ; singurul lucru pe care Hirsch vrea să -l  ştie este „dacă 
sînt asigurate mij loacele pentru ca ziarul să apară cel puţin 
un an" . 

Bernstein răspunde la 3 1  iulie : un eventual deficit va 
fi acoperit prin cotizaţii benevole , dintre care unele { ! )  au şi 
fost fixate. Observaţiile lui Hirsch cu privire la orientarea 
pe care are de gînd s -o  dea ziarului (despre care vom vorbi 
mai j os) dă naştere la observaţii dezaprobatorii şi la 
prescripţii : 

„Asupra acestui lucru, comism de supraveghere trebuie să insiste 
cu atit mai mult, cu cit ea însăşi se află sub control, adică poartă 
răspunderea. In privinta acestor puncte, dv. trebuie deci să cădeti de 
acord cu comisia de supraveghere". 

Ar fi de lorit un răspuns urgent, pe cit se poate telegrafic. 
Aşadar, în locul unui răspuns la întrebarea sa îndreptd 

ţită, Hirsch primeşte ştirea că  trebuie să  redacteze ziarul 
sub conducerea unei comisii de supraveghere cu sediul la 
Zirich, ale cărei păreri sînt esenţial deosebite de ale lui şi 
a cărei componenţă nici măcar nu-i este comunicată ! 

Hirsch, pe bună dreptate indignat de o asemenea atitu
dine, preferă să cadă de acord cu cei din Leipzig. Cuprinsul 
scrisorii lui către Liebknecht din 2 august trebuie să vă fie 
cunoscut, întrucît Hirsch a cerut în mod insistent să vă fie 
adus la cunoştinţă dv. şi lui Viereck. Hirsch admite chiar 
să se supună unei comisii de supraveghere din Ziirich, în 
sensul ca aceasta să -i  facă redacţiei observaţii în scris, ur-

13 - Marx-!ngels, Opere, voi. 19 
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mînd ca cuvîntul hotărîtor să-l aibă comisia de control -din 
Leipzig. 

Intre timp, Liebknecht ii scrie la 28 iulie lui Hirsch : 

„Bineînţeles, din punct de vedere financiar, intreprinderea este 
soli dă, deoarece îndărătul ei se află întregul partid, inclusiv Hochberg. 
In ceea ce priveşte amănuntele, acestea nu mă interesează".  

Nici in următoarea scrisoare a lui Liebknecht nu se 
spune nici un cuvînt despre finanţarea ziarului, în schimb 
există asigurarea că comisia de la Ziirich nu ar fi o comisie 
redacţională, ci o comisie căreia i s-a încredinţat numai pro
blemele de ordin administrativ şi financiar. încă la 14 august, 
Liebknecht imi repetă acelaşi lucru şi mie într-o scrisoare 
şi-mi cere ca noi să-l convingem pe Hirsch să primească. 
Chiar d-ta cunoşteai încă la 29 august atît de puţin adevărata 
stare de lucruri, încît îmi scriai : 

„El (Hochberg ) nu are la redactia ziarului un cuvint mai greu decît 
oric are alt tovarăş de partid care se bucură de renumeu. 

în cele din urmă Hirsch primeşte de la Viereck o scri
soare datată 1 1 august, în care se recunoaşte că 

„treimea din Zilric/J trehuie să pornească, in calitate de comisie redac
ţională, la organizarea ziarului şi, cu consimtămintul treimii din Leipzig, 
să aleagă un redactor„. ; pe cil îmi amintesc, in hotărî rile care n e-au fost 
comunicate s-a arătat, de asemenea, că comitetul de constituire de la 
Zilrich, amintit la punctul 2, trebuie să-şi asume faţă de partid alît răs
punderea politică cit şi cea financiară„. Din toate acestea reiese limpede 
pentru noi... că fără colaborarea treimii din Zlrich, pe care partidul a 
inslrcinat-o să fondeze ziarul, nici nu ne putem gindi să preluăm redac
tarcn acestuiau. 

Aici Hirsch capătă, în sfîrşit, cel puţin o indicaţie cit âe cit precisă, chiar dacă ea se referă numai la poziţia re
dactorului faţă de cei d in Ziirich. Aceştia constituie o co
misie redacţională ; ei au şi răspunderea politică ; fără colabo
rarea lor nimeni nu poate prelua redactarea ziarului. Pe 
scurt, lui Hirsch i se indică pur şi simplu să cadă de acord 
cu cei trei din Zurich, 1ale căror nume însă tot nu i -au fost 
comunicate. 

Dar, pentru ca confuzia să fie totală, Liebknecht adaugă h scrisoarea către Viereck un post-scriptum, în care spune : 
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„Tocmai a fost pe aici Singer din Berlin, care ne-a informat c ă  
comisia de supraveghere din Ziirich nu este, cum crede Viereck, o comisie 
redacţională, ci de fapt o comisie administrativă, care poartă in fata 
partidului, adică in fata noastră, răspunderea financiară ; fireşte că mem
brii ei au dreptul şi datoria să discute cu tine problemele redacţionale 
(un drept şi o datorie pe care o are, de altfel, orice membru al partidu
lui ) ; ei nu sint însă împuternici li să te pună sub tutelă". 

Cei trei din Ztirich şi unul din membrii comitetului din 
Leipzig - singurul care a participat la tratative - insistă 
ca Hirsch să se supună conducerii oficiale a celor din Ztirich, 
iar un alt membru al comitetului din Leipzig pur şi simplu 
contestă acest lucru. Şi oare Hirsch trebuie să ia o hoUîrîre 
înainte ca aceşti domni să cadă de acord între ei ? La faptul 
că Hirsch avea tot dreptul să ia cunoştinţă de hotărîrile 
adoptate , în care erau indicate condiţiile cărora i se pretindea 
să se supună, la  aceasta nu s-a gîndit nimeni, cu atît mai mult 
cu cit celor din Leipzig pare că nici nu le trece prin minte 
să cunoască ei înşişi în mod autentic respectivele hoUîrîri. 
Altminteri cum ar fi fost posibilă contradicţia de mai sus ? 

Dacă cei din Leipzig nu pot ajunge la un punct de vedere 
comun asupra împuternicirilor acordate celor din Ztirich, 
celor din Ziirich, în schimb, totul le este absolut clar. 

Schramm îi scrie lui Hirsch la 14 august : 

„Dacă dv„ la timpul său, n-ati fi scris că lntr-un caz similar" (cu 
acela al lui Kayser} „aţi proceda absolut la fel, dacă, prin urmare, dv. 
n-ati fi oferit prilejul să ne aşteptăm la aceleaşi manifestări in presă, 
noi n-am fi rostit nici un cuvînt în legătură cu aceasta. Dar acum, avînd 
în vedere declaraţia dv„ trebuie să ne rezervăm dreptul de a avea votul 
hotărîtor in problema primirii de articole pentru noul ziar". 

Scrisoarea către Bernstein în care Hirsch ar fi spus acest 
lucru este datată 26 iulie, deci a fost scrisă mult după Con
ferinţa din Ztirich, în cadrul căreia au fost stabilite împu
tenicirile treimii din Ztirich. Dar la  Z'trich sînt atît de îm
bătaţi de sentimentul omnipotenţei lor birocratice, incit, ca 
răspuns la această tîrzie scrisoare a lui Hirsch, pretind drep
tul de a hotărî în problema primirii articolelor. Comisia redac
ţională a şi devenit o comisie de cenzură. 

Abia cînd Hochberg a sosit la Paris, a aflat Hirsch de 
la el numele membrilor ambelor comisii. 

Aşadar, dacă tratativele cu Hirsch au eşuat, care este 
cauza I 

1) Refuzul îndărătnic atît al celor din Leipzig, cit şi dl 
celor din Ztirich de a-i  comunica unele date exacte u pri-
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vire la bazele financiare ale ziarului şi deci cu privire la 
posibilitatea de a-i  asigura apariţia cel puţin un an.  Suma 
subscrisă a aflat-o abia de la mine aici (pe baza celor comu
nicate de dv. ) .  Deci, din comunicările anterioare (partidul 
plus Hochberg) nu se putea trage altă concluzie decît că 
ziarul ori este de pe acum finanţat în special de Hochberg, 
ori va depinde foarte curînd în întregime de contribuţiile 
acestuia. Şi această ultimă posibilitate nu este nici pe departe 
exclusă nici acum. Suma de 800 de mărci - dacă descifrez 
bine cifra - este exact aceeaşi ( 40 de l ire sterline) cu care 
societatea de aici a trebuit să suplimenteze publicaţia „Frei
heit" 103 în primul semestru al anului. 

2) Asigurarea repetată a lui Liebknecht, care s -a  dove
dit ulterior complet nejustă, că cei din Zirich nu ar avea 
nicidecum dreptul de a controla oficial redacţia şi comedia 
erori l or care a decurs din această asigurare. 

3) Faptul că, în cele din urmă, s-a încredinţat că cei 
din Ziirich nu ar avea numai de controlat, ci chiar şi de cen
zurat redacţia şi că lui - lui Hirsch - îi revine doar rolul de 
om de paie. 

Dacă, după toate acestea, el a refuzat, nu putem decît 
să-i dăm dreptate. Comisia din Leipzig, după cum am aflat * ,  
a mai fost întărită cu  încă doi membri, care nu  locuiesc în  
localitate, ş i  poate lua deci hotărîri rapide numai atunci cind 
între cei trei din Leipzig nu există divergenţe. Cu aceasta, 
adeviratul centru de greutate se mută definitiv la Ziirich,  iar 
cu domnii de acolo Hirsch, Cd şi oricare alt redactor cu ade
' ărate vederi revoluţionare şi proletare , nu ar putea lucra 
mult timp. Dar despre aceasta mai j os. 

II. Prezumtiva orientare a ziarului 

Încă de la 24 iulie, Bernstein îl înştiinţează pe Hirsch că 
diver'genţele pe care le-a avut acesta cu cîţiva .tovarăşi în 
timpul cit a fost redactor al gazetei „Laterne" îi vor în
greuia situaţia. 

Hirsch răspunde că, după părerea lui, în general orien
tarea ziarului nu trebuie să se deosebească de cea a gazetei 
„Laterne " ,  adică o orientare care în Elveţia să evite procesele, 

* Adăugat cu creionul „de la HochbergM. - Nota red. 
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iar în Germania să nu înspăimînte de pomană. El întreabă 
cine sînt respectivii tovarăşi şi continuă : 

„Eu nu cunosc decît pe unul din ei şi vă promit că, dacă se va 
repeta un caz similar de încălcare a disciplinei, voi avea fată de acest 
tovarăş absolut aceeaşi atitudine". 

La aceasta, Bernstein, pătruns de noua sa demnita te ofi 
cială de cenzor, răspunde : 

„In ceea ce priveşte orientarea ziarului. se poate spune că, după 
părerea comisiei de supraveghere, «Laterne» nu poate servi drept model. 
După noi, ziarul trebuie să se distingă nu atit prin radicalism politic, 
cit printr-o atitudine socialistă principială. Asemenea cazuri cum a fo5t 
atacul împotriva lui Kayser, dezavuat de toti tov arăşii fără excepţie (I ), 
trebuie evitate cu orice preta. 

Şi aşa mai departe, şi aşa mai departe. Liebknecht intitu 
lează atacul împotriva lui Kayser „o gafă " ,  iar Schramm îl 
socoteşte atît de periculos, incit din această pricină îl supune 
pe Hirsch cenzurii. 

Hirsch îi scrie din nou lui Hochberg, arătînd că un caz 
similar cu cel al lui Kayser 

„nu se mai poate ivi, din moment ce există un organ oficial de partid, 
ale cărui directive clare şi i11dicatii valoroase un deputat nu le poate 
nesocoti cu atîta impertinentă".  

Şi Viereck scrie că noului ziar i se 

„recomandă să fie obiectiv şi  să  ignoreze pe cit posibil toate divergen
tele ivite" ; el nu trebuie să fie o „«Latene» mărită", iar lui Benstein 
„i  se poate reproşa cel mult faptul că are o orientare prea moderată, dacă 
aceasta poate constitui un reproş intr-o vreme cind noi nu putem păşl 
inainte cu toate steagurile desfăsurate". 

Ce este în fond acest caz Kayser, această crimă de ne
iertat pe care ar fi săvîrşit-o Hirsch ? Kayser este singurul 
dintre deputaţii social -democraţi care ia cuvîntul în Reichstag 
şi care votează pentru tarifele vamale protecţioniste. Hirsch 
îl acuză că ar fi încălcat disciplina de partid prin faptul că : 

1 )  a votat pentru impozitele indirecte, a căror desfiinţare 
este cerută cu hotărîre de programul partidului ; 

2) a aprobat acordarea de credite lui Bismarck, încălcînd 
prin aceasta principiul fundamental al tacticii noastre de 
partid : nici un bănuţ acestui guvern. 

în ambele puncte, Hirsch are, incontestabil, dreptate. Şi 
după ce Kayser a nesocotit, pe de o parte, programul de 
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partid, pe care, în virtutea hotărîrii congresului ,  deputaţii au 
depus, ca să zicem aşa, jurămîntul, şi, pe de altă parte,  
primul principiu, imuabil şi fundamental, al tacticii de partid, 
votînd pentru acordarea de credite lui Bismarck drept mulţu 
mire pentru legea împotriva socialiştilor, Hirsch de asemenea 
a avut, după părerea noastră, perfectă dreptate să-l atace 
într-un mod atît de vehement cum a făcut. 

Noi n-am putut pricepe niciodată cum se face că acest 
atac împotriva lui Kayser a putut provoca în Germania atîta 
iritare. Acum Hochberg îmi povesteşte că „fracţiuneau i-a 
îngăduit lui Kayser să procedeze aşa cum a procedat şi de 
aceea el se poate considera acoperit. 

Dacă aşa stau lucrurile, atunci este într-adevăr foartP 
grav. In primul rîud, Hirsch nu putea şti despre această 
hotăure secretă mai mult decît ştiu toţi ceilalţi. Mai departe : 
ruşinea de care s-a acoperit partidul şi de care înainte putea 
fi învinuit doar Kayser a crescut nespus de mult datorită 
acestei împrejurări, dar, totodată, a crescut şi meritul lui 
Hirsch, care a dezvăluit în faţa lumii întregi această frazeo
logie absurdă şi votul, şi mai absurd, al lui Kayser, salvind 
astfel onoarea partidului. Sau social -democraţia germană este 
cu adevărat contaminată de boala parlamentară şi işi în
chipuie că o dată cu alegerile populare sfîntul duh va pogorî 
asupra celor aleşi, transformînd şedinţele fracţiunilor în 
concilii infailibile, iar hotărîrile fracţiunilor în dogme in
violabile ? 

O gafă a fost, ce -i drept, săvîrşită, dar nu de Hirsch, ci 
de deputaţii care, prin hotănirea lor, l -au acoperit pe Kayser. 
Şi dacă aceia care sînt chemaţi, mai mult lecit oricine, să 
vegheze asupra respectării disciplinei de partid o �ncalcă 
cu atîta neruşinare printr-o asemenea hotărîre, cu atît mai 
grav. Dar încă şi mai grav este să cutezi să gîndeşti că nu 
Kayser, prin discursul şi votul său, şi nici ceilalţi deputaţi, 
prin hotărîrea lor, au călcat disciplina de partid, ci Hirsch, 
care, deşi nici măcar nu cunoştea această hotărîre, l -a atacat 
pe Kayser. 

Este de altfel neîndoios că, în problema tarifelor vamale 
protecţioniste, partidul a adoptat aceeaşi poziţie neclară şi 
nehotărîtă pe care a adoptat-o pînă acum aproape în toate· 
celelalte probleme economice concrete, de exemplu în pro
blema căilor ferate din imperiu. Acest lucru se întîmplă pen
tru că organele de partid, şi mai cu seamă „Vorwărts " 194, în 
loc să dezbată temeinic această problemă, preferă să se ocupe 
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de structura viitoarei orînduiri sociale. Cînd, după promul
garea legii împotriva socialiştilor, problema tarifelor vamale 
protecţioniste a căpătat deodată o importanţă practică, în 
legătură cu ea au apărut păreri de cele mai diferite nuanţe 
şi nu s-a găsit nimeni care să întrunească condiţiile pentru a 
face o apreciere clară şi j ustă : şi anume să cunoască con
diţiile industriei germane şi situaţia ei pe piaţa mondială. 
De asemenea, printre alegători nu se putea să nu existe ici şi 
colo înclinaţii protecţioniste, - şi doar şi acestea trebuiau 
luate in consideraţie. Singura cale de ieşire din acest haos, şi 
.anume abordarea problemei din punct de vedere pur politic 
( cum a făcut „Laterne" ) ,  nu a fost urmată cu hotărîre. Aşa 
·se face că în aceste dezbateri partidul a dat dovadă din capul 
locului de ezitări, nesiguranţă şi lipsă de claritate, blamin
lu-se, în cele din urmă, definitiv datorită lui Kayser şi îm
preună cu l. 

Atacul împotriva lui Kayser serveşte acum drept pre
text pentru a i se predica lui Hirsch pe toate tonurile că noul 
ziar nu trebuie cu nici un preţ să imite extravaganţele lui 
„Laterne" ,  că trebuie să se distingă nu atît prin radicalism 
politic, cît printr-o atitudine socialistă principială şi lucidă. 
Totodată, Viereck nu dă dovadă de mai puţin zel decît Bern
stein, care este considerat de primul, tocmai din cauză că este 
prea moderat, omul cel mai indicat, deoarece „acum nu se 
poate păşi foainte cu toate steagurile desfăşurate" .  

Dar pentru ce se pleacă atunci, î n  general, î n  străinătate , 
dacă nu pentru a păşi înainte cu toate steagurile desfăşu
rate ? în străinătate, nimic nu împiedică acest lucru. în Elve
ţia nu există nici legile penale germane, nici legile germane 
cu privire la presă şi la libertatea de asociere. Acolo nu 
numai că se poate, dar chiar trebuie să se scrie tot ceea ce 
la noi acasă nu se putea scrie chiar şi înainte de promulgarea 
legii împotriva socialiştilor din cauza obişnuitelor legi ger
mane. Deoarece aici ne aflăm nu numai în faţa Germaniei, 
ci şi în faţa Europei, şi sîntem datori, în măsura în care 
legile Elveţiei o permit, să informăm deschis Europa asupra 
căilor şi ţelurilor partidului german. Acela care, aflîndu-se 
în Elveţia, ar vrea să ţină seama de legile germane, ar dovedi 
doar că este demn de aceste legi germane şi că nu are de 
fapt nimic de spus în afară de ceea ce era permis să se spună 
în Germania înainte de promulgarea legii excepţionale. Nu 
trebuie să se ţină seama nid de faptul că membrilor redacţiei 
li se poate tăia temporar posibilitatea reîntoarcerii în Ger-
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mania. Cine nu este gata să se expună unui asemenea risc 
nu este demn de un astfel de post de onoare, în prima linie. 

Mai mult încă. Prin legea excepţională, partidul german 
a fost proscris, tocmai pentru că el este singurul partid 
de opoziţie serios din Germania. Dacă într-un ziar din străi
nătate el  îi  aduce mulţumiri lui Bismarck, renuntind la rolul 
de unic partid de opoziţie serios, adoptînd o atitudine docilă 
şi primind supus lovitura de picior, el nu dovedeşte altceva 
decît că merită această lovitură. Dintre toate organele de 
presă ale emigraţiei germane care au apărut începînd din 1 830 
în străinătate, „Laterne" este, fără îndoială,  unul dintre cele 
mai moderate. Dar, chiar dacă „Laterne" s -a  arătat a fi prea 
impertinent, atunci noul organ nu poate decît să compromitl 
p artidul în ochii tovarăşilor lui de idei din ţările negermane. 

III. Manifestul treimii din Ziirich 

Intre timp am primit „Analele " lui Hochberg, care cu
prind articolul „Privire retrospectivă asupra mişcării socia
l i'ste din Germania" 105• Acest articol, după cum mi-a spus 
însuşi Hăchberg, este scris tocmai de cei trei membri a i  
comisiei din Zurich, ş i  de  aceea reprezintă critica au tentică, 
făcută de aceşti domni, a mişcării de pînă acum şi, deci, şi 
programul autentic al noului ziar, în măsura în care linia 
acestuia este stabilită de ei. 

Chiar de la început se spune : 

„Mişcarea, căreia LassaJle i-a atribuit o 1nsemnătate eminamente 
politică, şi la care el i-a chemat nu numai pe muncitori, ci şi pe toţi 
democraţii cinstiţi, mişcarea in fruntea căreia urmau să meargă repre
zentanţii independenţi ai şliintei şi toţi cei însulleţiţi de adevărata dra
goste de oameni, a degenerat sub conducerea lui J. B. von Schweitzer, 
transformindu-se într-o luptă unilaterală a muncitorilor industriali pentru 
apărarea intereselor lorM. 

Nu vreau să analizez aici problema dacă şi în ce măsură 
corespunde aceasta realităţii. Ceea ce în special i se repro
şează aici lui Schweitzer este faptul că el, Schweitzer, a redus 
l assalleanismul, considerat aici ca o mişcare democrată
filantropică burgheză, la o luptă unila teral. a muncitorilor 
industriali pentru apărarea intereselor lor ; în realitate, însă, 
el a accentuat caracterul ei  de luptă de clasă a muncitorilor 
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industriali împotriva burgheziei * .  Mai departe, lui Schweitzer i se reproşează că „a îndepărtat democraţia burgheză" .  Dar 
ce caută oare democraţia burgheză în partidul social-demo
crat ? Dacă ea este alcătuită din „oameni cinstiţ i " , nici nu 
poate dori să intre în partid, şi dacă totuşi aspiră la aceasta, 
atunci o face numai ca să bage zizanie. 

Partidul lassallean „a preferat să se comporte în modul 
cel mai unilateral ca partid muncitoresc" .  Domnii care scriu 
acest lucru sînt şi ei membri ai unui partid, care se comportă 
în modul cel mai unilateral ca partid muncitoresc, şi ei  
ocupă acum funcţii oficiale în cadrul lui .  Aceste lucruri sînt 
absolut incompatibile. Dacă ei cred ceea ce scriu, atunci 
trebuie să iasă din partid, sau, cel puţin, să renunţe la 
funcţiile pe care le deţin. Dacă nu fac acest lucru, recunosc 
prin aceasta că intenţionează să se folosească de situaţia lor 
Oficială pentru a lupta împotriva caracterului proletar al 
partidului. Partidul comite deci o trădare faţă de el însuşi 
dacă îi menţine în funcţii oficiale. 

Aşadar, după părerea acestor domni, partidul social
democrat nu trebuie să fie un partid muncitoresc unilateral, ci un partid omnilateral „al tuturor celor însufleţiţi de ade
vărata dragoste de oameni" .  Pentru a dovedi acest lucru, €1 trebuie în primul rînd să se lepede de grosolanele patimi 
proletare şi, sub conducerea unor burghezi cultivaţi şi filan
tropi, „să-şi formeze bunul gust" şi „să-şi însuşească bunele 

* 
In locul acestor două fraze în manuscris figura initial următorul 

�,aragraf. care a fost şters : „Schweitzer era o mare lichea, dar, totodată, 
un om foarte talentat. Meritul său consta tocmai în faptul că a străpuns 
Jassalleanismul. la început îngust, cu limitatul lui panaceu al ajutorului 
de stat... Orice ar fi intreprins el din motive egoiste şi aricit ar fi in

sistat, in scopul de a-şi menţine hegemonia, asupra panaceului lassallean 
al aj utorului de stat, el are totuşi meritul de a fi făcut o breşă în las
salleanismul la inceput ingust, de a i lărgit orizontul economic al parti
dului său şi de a fi pregltit astfel integrarea ulterioară a acestuia in 
partidul unic german. Lupta de clasă dintre proletariat şi burghezie, 
acest nucleu al oricărui socialism revoluţionar, a fost propovăduită încă 
dP Lassalle. Dacă Schweitzer a subliniat şi mai mult acest punct, aceasta, 
in orice caz, reprezintă în fond un progres, aricit s-ar fi folosit el de 
-icest moment pentru a atrage suspiciuni asupra persoanelor, primej
Jioase pentru dictatura sa. Este foarte adevărat că el a transformat 
lassalleanismul într-o luptă unilaterală a muncitorilor industriali pentru 
apărarea in tereselor lor. Dar unilaterală numai pentru faptul că el, din 
motive de interese politice, eqoiste, nu voia să ştie nimic de lupta mun
dtorilor agricoli i mpotriva marii proprietăţi funciare. Dar nu aceasta 
î se reproşează aii, „reducerea" constă in faptul că el accentuează 
caracterul ci de luptă de clasă a muncitorilor industriali împotriva bur
gheziei. - Nota red. 
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maniere" (p. 85) . At�nci şi „manierele necuviincioase" ale 
unor conducători vor ceda locul unor „maniere burgheze" 
onorabile ( ca şi cum manierele necuviincioase ale celor vizaţi 
aici n-ar constitui cel din urmă lucru care l i  s-ar putea 
imputa) . Atunci nu vor întîrzia să apară şi 

„numeroşi adepţi din rindul claselor cultivate şi avute. Dar aceştia tre
buie mai intii atraşi dacă vrem„. ca agitatia făcută să inregistreze suc
cese concrete ".  Socialismul german a acordat „o prea mare importanti 
atragerii maselor, neglij ind astfel o propagandă energică ( ! )  in rindurile 
aşa-ziselor pături de sus ale societăţii".  Căci „partidul incă mai duce 
lipsă de oameni care să fi e in stare să-l reprezinte in Reichstag".  Est' 
insă „de dorit şi chiar necesar ca mandatele să fie incredinţate unor oa
meni care au avut prilejul şi timpul să-şi insuşească temeinic proble
mele respective. Muncitorul simplu şi micul meseriaş„. n-au răgazul ne
cesar pentru aceste lucruri decit in mod excepţional". 

Prin urmare, alegeţi - i  pe burghezi ! 
Pe scurt : clasa muncitoare nu este în stare să se elibe

reze cu propriile ei forţe. în acest scop, ea trebuie să se 
supună conducerii unor burghezi „cultivaţi şi avu ţi" ,  singLuii 
care „au prilejul şi timpul " să cunoască ceea ce le poate fi 
de folos muncitorilor. în al doilea rînd, cu nici un preţ nu 
trebuie luptat împotriva burgheziei, dimpotrivă, ea trebuie 
atrasă printr-o propagandă energică. 

Dacă vrem însă să atragem păturile de sus ale societăţii 
sau cel puţin elementele care ne sînt binevoitoare din rîndu
rile lor, trebuie să ne ferim în orice chip să le speriem. Şi 
iată că treimea din Zurich îşi închipuie că a făcut o descope
rire liniştitoare : 

„Tocmai acum, sub presiunea legii împotriva socialiştilor, partidu: 
aratd că nu are intenţia să meargă pe drumul revoluţiei violente şi s i l 1 -
geroase, ci, dimpotrivă, că„. este hotărit să păşească pe dmmul legali
tăţii, adică al reformei". 

Deci, dacă cei 500 000-600 OOO de alegători social-demo
craţi (constituind 1/io pînă la 1/s din numărul total al alegători
lor) , pe deasupra şi risipiţi pe tot cuprinsul ţării, sînt atit 
de înţelepţi încît să nu se izbească cu capul de pereţi şi să nu 
încerce să facă, unul contra zece, o „revoluţie sîngeroas." ,  
aceasta înseamnă că ei renunţă, o dată pentru totdeauna, st 
se folosească de vreun eveniment important din domeniul 
politicii externe, de un avÎnt revoluţionar neaşteptat, pro
vocat de acest eveniment, ba chiar de o victorie a poporului 
obţinută într-o ciocnire provocată de acest eveniment I Dacă 
Berlinul va mai da vreodată dovadă de atîta ignoranţă încît 
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să săvîrşească un 18 martie 106, atunci social-democraţii, în 
loc să participe la luptă ca nişte „vagabonzi care ard de do
rinţa de a se urca pe baricade" (p. 88) , vor trebui, dimpotrivă, 
„să păşească pe calea legalităţii " ,  să potolească insurecţia, 
să înlăture baricadele şi, la nevoie, să pornească alături de 
falnicele armate �mpotriva maselor unilaterale, grosolane şi 
inculte. Iar dacă domnii afirmă că n -au vrut să spună acest 
lucru , atunci ce oare au vrut să spună ? 

Dar urmează altele şi mai frumoase. 

„Aşadar, cu cit partidul se va comporta cu mai mult calm, cu mai 
multă obiectivitate şi chibzuinţă atunci cind critică rînduielile actuale 
şi face propuneri pentru schimbarea lor, cu atî t va fi mai pulin posibil 
să se repete manevra, reuşită de astă dată" (la introducerea legii îm
potriva socialiştilor), „cu ajutorul căreia reacţiunea conştientă a băgat 
în sperieţi burghezia cu spectrul roşu• (p. 88). 

Pentru a scăpa burghezia de orice urmă de teamă, trebuie 
să i se demonstreze limpede şi concret că spectrul roşu nu 
este propriu-zis decît un spectru, că în realitate nu există. 
Dar în ce constă oare secretul spectrului roşu dacă nu în 
leama burgheziei de inevitabila luptă pe viaţă şi pe moarte 
dintre ea şi proletariat, teama de deznodămîntul inevitabil 
al luptei de clasă contemporane ? Să desfiinţăm lupta de 
c lasă, şi atunci burghezia şi „ toţi oamenii independenţi" „nu 
se vor sfii să meargă mină în mină cu proletariatul" I Şi cei 
care vor fi traşi atunci pe sfoară vor fi tocmai proletarii. 

Rămîne deci ca partidul să dovedească, printr-o atitudine 
smerită şi pocăită, că a renunţat o dată pentru totdeauna la 
„necuviinţele şi excesele" care au prilejuit introducerea legii 
împotriva socialiştilor. Dacă el promite de bunăvoie să nu 
acţioneze decJt în limitele acestei legi, atunci Bismarck şi 
burghezii vor avea,  fireşte, bunătatea să abroge această lege, 
devenită în acest caz inutilă ! 

„Să fim bine înţeleşi" , noi nu vrem „să renunţăm la partidul şi la 
programul nostru ; considerăm însă că vom avea destule de făcut ani 
de-a rindul dacă ne vom concentra toată forta şi energia noastră pentru 
realizarea unor teluri precise, absolut accesibil"e, care trebuie atinse ne
aparat înainte de a ne putea gîndi la îndeplinirea sarcinilor mai ra
dicale·. 

Atunci ni se vor alătura în masă şi burghezii, mic-bur
ghezii şi muncitorii pe .care „acum ii înspăimîntă„. revendi
cările radicale " .  
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Nu este vorba de a renunţa la program, ci numai de a amina înfăptuirea lui pentru un termen nedefinit. Pro
gramul este acceptat, dar nu pentru a-l urma ei înşişi , în 
timpul vieţii lor, ci postum, ca o moştenire pentru copiii şi 
copiii copiilor lor. Intre timp se cheltuieşte „toată forţa ş. 
energia" cu fel de fel de fleacuri şi cu cîrpăceli făcute orîn
duirii capitaliste, pentru a crea impresia că totuşi se face ceva 
şi, totodată, pentru a nu speria burghezia. Nu este oare 
de preferat atitudinea comunistului Miquel, care, ferm convins 
de crahul inevitabil, peste cîteva sute de ani, al societăţii 
capitaliste , speculează, pe acest temei, cu asiduitate şi con
tribuie, prin măsura puterilor sale, la crahul clin 1873, făcînd 
astfel într-adevăr ceva pentru prăbuşirea orînduirii existente ? 

Alte încălcări ale bunelor maniere au fost şi „atacurile 
exagerate la adresa grunderilor " *, care nu erau „decît un 
produs al timpului lor" ; „de aceea ar fi fost mai bine„. dacă 
s-ar fi renunţat la inj uriile la adresa lui Strousberg şi a celor 
de o seamă cu dînsul " .  Din păcate, toţi oamenii nu-s „decît 
nişte copii ai timpului lor" , iar dacă aceasta poate constitui 
o scuză suficientă, atunci trebuie pus capat atacului împo
triva oricui, atunci încetează orice polemică, orice luptă din 
partea noastră ; noi urmează să primim liniştiţi toate lovi
turile de picior pe care ni le dau adversarii noştri, pentru 
că noi, înţelepţii ,  ştim că ei nu- s  „decît nişte copii ai timpu
lui lor" şi că nu pot proceda altfel decît procedează acum. 
ln loc să le plătim cu vîrf şi îndesat pentru loviturile lor de 
p1c10r, noi, dimpotrivă, ar trebui să-i compătimim pe 
bieţii oameni. 

De asemenea, faptul că ne-am ridicat în favoarea Comu
nei a avut dezavantaj ul 

„că a îndepărtat de noi oameni care, altminteri, ne simpatizau şi că în 
genere a făcut să crească ura burgheziei împotriva noastră". Şi apoi 
partidul „nu este absolut nevinovat de introducerea legii din octom
brie 107, deoarece el a sporit in mod inutil ura burgheziei". 

Iată care este programul celor trei cenzori din Zurich. 
El este cît se poate de limpede, mai ales pentru noi, care 
cunoaştem perfect încă din 1848 toată această frazeologie. 
Acum reprezentanţii micii burghezii sînt aceia care declară, 
inspăimîntaţi, că proletariatul , mînat de situaţia sa revolu-

* - g1nderi - fondatori de societăti fictive in scop de speculă. 
- Nota trad. 
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ţionară, ar putea „să meargă prea departe" .  în locul unei 
opoziţii politice hotărîte - mediaţie pe toată linia ; în locul 
luptei împotriva guvernului şi burgheziei - încercarea ele 
a-i convinge şi atrage de partea noastră ; în locul unei rezis 
tenţe dîrze faţă de represiunea de sus - supunere umil. şi 
recunoaşterea că pedeapsa a fost meritată. Toate conflictele 
inevitabile din punct de vedere istoric sînt tălmăcite ca simple 
neînţelegeri şi orice discuţie este încheiată cu asigurarea 
că în fond între noi nu există nici o divergenţă. Persoanele 
care în 1 848 se afişau ca democraţi burghezi se pot intitula 
acum cu tot atîta succes socia l -democraţi : căci pentru primii 
republica democratică, iar pentru aceştia din urmă răs
turnarea orînduirii capitaliste este o problemă de viitor în
depărtat, care n-are deci absolut nici o importanţă pentru 
practica politică din prezent ; le aceea se poate media, se 
pot face compromisuri şi filantropie după pofta inimii. La 
fel stau lucrurile şi cu lupta de clasă dintre proletariat şi 
burghezie. Pe hîrtie, ea este recunoscută pentru că nu mai 
poate fi  tăgăduită ; în practică însă este mascată, estompată, 
atenuată. Partidul social -democrat nu trebuie să fie un partid 
al clasei muncitoare, el nu trebuie să atragă as·1pră-şi ura 
burgheziei sau a altcuiva ; el trebuie să facă înainte de toate 
o propagandă energică în rîndurile burgheziei ; în loc s. 
pună accentul pe ţelurile înalte, care sperie burghezia şi care 
nu pot fi atinse de generaţia noastră, ar fi mai bine ca el 
să-şi cheltuiască toată forţa şi energia pentru înfăptuirea 
reformelor mic-burgheze, de cîrpăceală, care să însemne un 
nou reazem pentru vechea orînduire socială şi, în felul acesta, 
s. poată eventual transforma catastrofa finală într-un proces 
de transformare treptat, fragmentar şi, pe cît posibil, paşnic. 
Sînt aceeaşi oameni care, sub aparenţa unei activităţi febrile, 
nu numai că nu fac ei înşişi nimic, dar chiar caută să îm
piedice ca, în general, să se facă altceva decît să se pălăvri
gească ; aceiaşi oameni a căror teamă de orice acţiune a 
frînat în 1 848 şi 1 849 la fiecare pas mişcarea, ducînd-o, în 
cele din urmă, la înfringere ; aceiaşi oameni care nu vdd 
niciodată reacţiunea şi apoi sînt foarte surprinşi cînd constat. 
că au ajuns într-un impas în care orice încercare de a opune 
rezistenţă sau de a fugi este imposibilă ; sînt aceiaşi oameni 
care vor să limiteze istoria la strîmtul lor orizont de bur-
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ghezi-filistini, dar de care istoria nu ţine niciodată seama, 
ca urmîndu-şi cursul ei. 

In ceea ce priveşte convingerile lor socialiste, acestea 
au fost îndeajuns criticate în „Manifestul Partidului Comu
nist" ,  în capitolul „Socialismul german, sau «adevăratul» 
socialism" .  Acolo unde lupta de clasă este înlăturată ca un 
fenomen neplăcut, „lutal" ,  acolo nu rămîne ca bază a socia
l ismului decît „adevărata dragoste de oameni"  şi frazele 
goale despre „dreptate" . 

Este un fenomen inevitabil, care decurge din mersul 
firesc al lucrurilor, că proletariatului care luptă i se alătură 
şi oameni aparţinînd clasei pînă acum dominante, îmbogă
ţindu-l cu noi elemente de cultură. Aceasta am arătat-o lim
pede încă în „Manifest " .  Dar aici trebuie să avem în vedere 
două aspecte : 

1n primul rînd. pentru a fi intr-adevăr de folos mişcării 
prolet,are, este nevoie ca aceşti oameni să aducă cu ei ade
vărate elemente de cultură, ceea ce nu e cazul cu majori 
tatea burghezilor germani care au aderat la mişcare. Nici 
„Zukunft" , nici „Neue Gesellschaft" 108 nu au adus nimic 
care să fi ajutat mişcarea să facă măcar un pas înainte. Din 
amîndouă lipsesc cu desăvîrşire orice materiale de cultură 
cu cametei faptic sau teoretic. In locul acestora - încercări 
de a pune de acord ideile socialiste, însuşite superficial, cu 
cele mai diferite concepţii teoretice, pe care aceşti domni 
le-au adus cu ei de la universitate sau de aiurea şi din care 
una era mai confuză decît alta, datorită procesului de des
compunere pe care îl suferă astăzi rămăşiţele filozofiei ger
mane. In loc ca mai întîi să fi aprofundat ei înşişi noua ştiinţă, 
fiecare căuta s-o adapteze punctului de vedere cu care venise 
şi, fără să stea mult pe gînduri, şi-a confecţionat o ştiinţă 
personală, formulînd imediat pretenţia de a o preda şi altora. 
De aceea există printre aceşti domni cam tot atîtea puncte 
de vedere cite capete ; în loc să aducă vreo lămurire măcar 
într-o problemă, ei nu au făcut decît să creeze o confuzie 
colosală, din fericire însă, aproape numai în propriile lor 
r induri. De asemenea elemente de cultură, al căror principiu 
<le bază este să înveţe pe alţii ceea ce ei înşişi n-au învăţat, 
partidul se poate lesne dispensa.  

ln al doilea r1nd. Dacă asemenea oameni, provenind din 
alte clase, se alătură mişcării proletare, prima condiţie este 
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ca ei să nu aducă cu sine nici un fel de rămăşiţe de pre -
judecăţi burgheze sau mic-burgheze etc., ci să-şi însuşească 
fără rezerve concepţia proletară despre lume. Dar aceşti 
domni, după cum s-a dovedit, sînt înţesaţi pînă la refuz de 
concepţii burgheze şi mic-burgheze. Intr-o ţară atît de mic
burgheză ca Germania, aceste concepţii sînt, fără doar şi 
poate, justificate, dar numai în afara partidului muncitoresc 
social-democrat. Dacă aceşti domni vor să se constituie 
într-un partid mic-burghez social-democrat, au tot dreptul 
s-o facă ; în acest caz, am putea duce cu ei tratative în anu
mite condiţii, am putea chiar forma cu ei un bloc etc. Dar 
într-un partid muncitoresc, ei reprezintă un element străin. 
Dacă există motive să-i tolerăm deocamdată, atunci avem 
obligaţia doar să-i tolerăm, să nu îngăduim ca ei să exer
cite vreo influenţă asupra conducerii partidului, să răminem 
conştienţi că ruptura cu linşii nu este decît o chestiune de 
timp. Acest timp, de altfel, se pare că a şi sosit. Cum de mai 
poate tolera partidul în mij locul său pe autorii acestui ar
ticol este un lucru care ne pare de neînţeles. Dacă însă chiar 
conducerea partidului încape, mai mult sau mai puţin, pe 
mîna unor asemenea oameni, p artidul este pur şi simplu 
castrat şi  îşi  pierde vigoarea proletară. 

1n ceea ce ne priveşte, avînd în vedere tot trecutul 
nostru, nu ne rămîne deschisă decît o singură cale. De 
aproape 40 de ani am scos în evidenţă lupta de clasă ca 
forţă motrice nemij locită a istoriei, şi în special lupta de 
clasă dintre burghezie şi proletariat ca principală pîrghie a 
revoluţiei sociale contemporane ; prin urmare e imposibil 
să mergem împreună cu nişte oameni care vor să suprime 
din mişcare lupta de clasă. Cînd am întemeiat Internaţionala, 
am formulat răspicat lozinca de luptă : eliberarea clasei mun
citoare trebuie să fie opera clasei muncitoare însăşi. Prin 
urmare, noi nu putem păşi alături de nişte oameni care 
de.Clară deschis că muncitorii sînt prea inculţi pentru a se 
elibera ei înşişi, că trebuie să fie eliberaţi de sus, de marii 
şi micii burghezi filantropi. Dacă noul organ al partidului 
va adopta o orientare conformă cu părerile acelor domni, 
dacă va fi burghez, şi nu proletar, nu ne rămîne, din păcate, 
altceva de făcut decît să ne declarăm în mod public împo
trivă şi să renunţăm la  solidaritatea cu partidul german, pc 
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care l -am reprezentat pînă acum peste graniţă. Dar să sperăm 
că lucrurile nu vor ajunge pînă acolo„. 

AceasUi scrisoare este destinată celor 5 membri ai comi
siei din Germania, precum şi lui Bracke„. 

De asemenea, nu avem nimic împotrivă s -o  citească şi cei 
din Zirich. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 1 7-18 septembrie 1 879 
Publicat pentru prima oar. 
in revista „Die Konnunistische 
Intemationalp".  XII. 
Jahrg., Heft 23, 15 iunie 1 93 1  

Se tipăreşte după manuscrisul 
lui F. Engels 
Tradus din limba germanl 
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I. Tariul vamal 
In dezbaterile purtate pe marginea faimoasei legi care 

i - a  pus în fara legii pe socialiştii germani , d-l Bismarck a 
declarat că, pentru a nimici socialismul, nu sînt suficiente 
numai represiunile, că, pe l ingă acestea, sînt necesare mă
suri care să înlăture incontestabilele neajunsuri sociale, să 
asigure reglementarea muncii, să preîntîmpine crizele in
dustriale şi cite şi mai cite. El a promis că va propune aceste 
măsuri „pozitive" în interesul bunăstării sociale 1 1 0• Căci , a 
spus el, cineva care a condus, aşa cum am făcut eu, treburile 
ţării sale timp de 17 ani are dreptul să se considere un ju
decător competent în materie de economie politică. Aceasta 
este ca şi cînd ai spune că e destul să măninci cartofi timp 
le 17 ani pentru a fi un bun cunoscător al agronomiei. 

în orice caz, de astă dată d- l  Bismarck s-a ţinut de 
cuvînt. El a fericit Germania cu două mari „măsuri sociale" ,  
şi asta încă nu e totul. 

Prima a fost un tarif vamal care trebuia să asigure în· 
lustriei germane monopolul exploatării pieţei interne. 

Pînă în 1848, Germania nu a avut o mare industrie în 
adevăratul înţeles al cuvîntului. Predomina munca manuală, 
iar aburul şi maşinile nu constituiau decît o excepţie. Su
ferind în 1848 şi 1849, datorită laşităţii sale, o înfrîngere 
ruşinoasă pe tărîm politic, burghezia germană s-a consolat 

14 
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lansîndu-se cu ardoare în  marea industrie. Aspectul ţării s -a  
schimbat rapid. Cine n-a  văzut de  la 1 849 încoace Prusia 
renană, Westfalia, regatul Saxoniei, Silezia Superioară, Ber
linul, oraşele maritime, acela nu le mai recunoaşte în 1864. 
Aburul şi maşinile au pătruns pretutindeni. Marile uzine 
au luat în cea mai mare parte locul micilor ateliere. Va
poarele au înlocuit încetul cu încetul corăbiile cu pînze, 
mai întîi în navigaţia de coastă, iar apoi în comerţul trans
atlantic. A crescut numărul căilor ferate ; pe şantierele de 
construcţii, în minele de cărbuni şi de fier domnea o acti 
vitate de care înainte greoii germani se credeau ei înşişi 
incapabili. In comparaţie cu dezvoltarea pe care o luase 
marea industrie în Anglia şi chiar în Franţa, toate acestea 
nu însemnau încă mare lucru ; dar începutul era, în sfîrşit, 
făcut. Şi, în plus, toate acestea s-au produs fără nici un 
ajutor din partea guvernelor, fără subvenţii sau prime de 
export şi în condiţiile unui tarif vamal care, în comparaţie 
cu tarifele altor ţări continentale, putea trece drept un tarif 
care favorizează extrem de mult liberul schimb. 

Această mişcare industrială, ân treacăt fie zis, nu a 
trecut fără acele consecinţe sociale pe care le are pretu
tindeni. Muncitorii industriali germani vegetaseră pini 
atunci în condiţii menţinute încă din timpul evului mediu. În 
general, le rămăseseră doar cîteva şanse de a se transforma 
încetul cu încetul în mici burghezi, în meşteri independenţi, în posesori ai mai multor războaie manuale de ţesut etc_ 
Acum toate acestea dispăruseră. Muncitorii, devenind sa
lariaţi ai marilor capitalişti, începeau să alcătuiască o cl.sd 
constantă , un proletariat adevărat. Dar cine spune prole
tariat spune socialism. In afară de aceasta, se mai păstrau 
cîteva urme ale libertăţilor pe 'Care muncitorii şi le cu
ceriseră în 1 848 pe baricade. Datorită acestor două împre
jurări, socialismul german, care pînă în 1 848 trebuia să se 
limiteze la o propagandă clandestină şi la o organizaţie 
secretă, ai căror membri puteau fi număraţi pe degete, pu
teau acum să acţioneze deschis şi  să pătrundă în mase. De 
asemenea, din 1 863 şi-a putut relua şi Lassalle agitaţia 
socialistă. 

Au urmat războiul din 1 870, pacea din 1871  şi miliar
dele. Dacă Franţa era departe de a se ruina plătindu-le, Ger
mania a ajuns la un pas de pieire primindu-le. Risipite cu 
generozitate de un guvern de parveniţi într-un imperiu par
venit, miliardele au căzut în mîinile marii finanţe, care s-a 
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grăbit să scoată din ele profituri la bursă. La Berlin au re
venit cele mai frumoase zile ale băncii Credit mobilier 1 1 1 •  
A început o activitate febrilă pentru înfiinţarea de societăţi 
pe acţiuni sau În comandită, bănci, instituţii de credit fun
cir şi mobiliar, companii pentru construirea de căi ferate, 
uzine de tot felul, şantiere navale, companii care se îndelet
niceau cu specula de terenuri şi imobile şi alte afaceri, a 
căror formă exterioară de întreprinderi industriale nu con
stituia decît un pretext pentru cel mai neruşinat agiotaj . 
Pretinsa nevoie publică de comerţ, de căi de comunicaţie, 
de consum e tc. n-a făcut lecit să servească drept paravan 
pentru a camufla nevoia nestăvilită a rechinilor de bursă de 
a pune în circulaţie miliardele atîta timp cit le aveau în 
mină. De altfel, toate •acestea s-au văzut la Paris în glo
rioasele zile ale Pereire-ilor şi Fould-ilor. Erau aceiaşi specu
lanţi de bursă care au reapărut la Berlin sub numele de 
Bleichroder şi Hansemann. 

Ceea ce s-a întîmplat la Paris în 1867, ceea :e s-a în
timplat în repetate rînduri la Londra şi New York nu a 
întîrziat să se întîmple în 1873 la Berlin ; speculaţia de
şănţată s-a soldat cu un crah general. Companiile au dat 
faliment cu sutele. Acţiunile companiilor care s-au menţinut nu puteau fi vîndu te. Deruta era completă pe toată linia. 
Dar, pentru a putea specula, trebuiau create mij loacele de 
producţie şi de comunicaţie, uzinele, căile ferate etc., ale 
căror acţiuni să servească drept obiect pentru speculaţii. In 
momentul crahului s-a dovedit însă că nevoia publică, care 
a servit drept pretext, a fost depăşi tă cu mult, că în decurs 
de patru ani au fost create mai multe căi ferate, uzine, 
mine etc. decît ar fi produs o dezvoltare normală a industriei 
într-un sfert de veac. 

După căile ferate, despre care vom vorbi mai tîrziu, 
speculaţia s-a îndreptat mai cu seamă înspre industria side
rurgică. Uzinele au răsărit ca ciupercile după ploaie ; s-au 
fondat chiar cîteva întreprinderi care eclipsau Creuzot-ul. 
Din păcate, în momentul crizei s-a dovedit că nu existau con
sumatori pentru această producţie gigantică. Marile compa
nii industriale se aflau în pragul falimentului. Ca buni 
patrioţi germani ce erau , directorii lor au cerut ajutor guver
nului : ei au cerut introducerea tarifelor vamale protecţioniste, 
care să le asigure exploatarea pieţei interne împotriva con
curenţei fierului englez. Dar, dacă s -au cerut taxe vamale 
protecţioniste pentru fier, ele nu puteau fi refuzate şi altor 
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industrii, ba chiar agriculturii. în întreaga Germanie s -a  
organizat, aşadar, o agitaţie gălăgioasă în  favoarea protec
ţionismului vamal, agitaţie care i-a dat posibilitate d-lui 
Bismarck să introducă un tarif vamal care trebuia să îndepli
nească acest scop. Acest tarif, care a căpătat putere de lege· n vara anului 1 879, este în vigoare şi astăzi. 

Dar industria germană, oricum era ea, s-a dezvoltat în
totdeauna în condiţiile liberei concurenţe. Apărută mai tîrziu, 
după industria Angliei şi a Franţei, ea a trebuit să se măr
ginească să umple micile goluri pe care i le-au lăsat prede
cesoarele ei : să furnizeze, în mare parte , articole prea ne
însemnate pentru englezi şi prea grosolane pentru francezi, 
să fabrice pe scară redusă produse care se schimbă mereu„ 
mărfuri ieftine de proastă cali tate. Să nu se creadă cumva 
că asta e părerea noastră ; acestea sînt, textual, cuvintele 
rostite în mod oficial, cu privire la produsele germane 
expuse la Philadelphia ( 1 876) , de comisarul oficial al guver
nului german, d-l  Reuleaux, un om cu o reputaţie ştiinţifică 
europeană 112• 

O asemenea industrie se p oate menţine pe pieţele neu
tre numai atita timp cît în patria ei domneşte comerţul liber. 
Dacă se cere ca ţesăturile, articolele de metal, maşinile ger
mane să susţină concurenţa în  străinătate, trebuie ca tot ceea 
ce le serveşte drept materie primă - firul de bumbac, de in 
sau de mătase, fierul brut, sîrmele de metal - să poali fi 
obţinut la preţuri tot atît de joase ca şi cele la care le cum
pără concurenţii lor din străinătate. Aşadar, una din două : 
sau dorim să continuăm exportul de ţesături şi de produse 
ale industriei metalurgice ; în acest caz e necesar comerţul 
liber, cu riscul de a vedea că aceste industrii folosesc ma
terii prime aduse din străinătate. Sau dorim să se protejeze 
prin intermediul taxelor vamale filatura şi producţia de me
tale brute în Germania ; în cazul acesta, în  curînd nu vom 
mai avea posibilitatea să exportăm produsele a căror mate
rie primă o constituie firul de tort şi metalul brut. 

Protej înd, prin faimosul său tarif, filaturile şi industria 
metalurgică, d-l Bismarck distruge ultima şansă de desfacere 
în strainătate pe care o mai aveau pînă atunci ţesă
turile, articolele de metal, acele, maşinile germane. Dar Ger
mania, unde în prima jumătate a acestui secol agricultura a 
produs un surplus pentru export, nu o poate scoate acum la 
capăt fără un supliment de produse agricole importate din 
s trăinătate. Dacă d-l Bismarck interzice industriei sale să 
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producă pentru export, cu ce se va plăti acest import, pre
cum şi importul altor mărfuri de care, în pofida oricărui 
tarif din lume, se simte totuşi nevoia ? 

Pentru rezolvarea acestei probleme a fost nevoie de 
geniul d-lui Bismarck combinat cu geniul prietenilor şi al 
consilierilor săi de bursă. Iată cum se procedează : 

Să luăm fierul. Perioada ele speculaţii şi de producţie 
febrilă a înzestrat Germania cu două întreprinderi (Uniunea 
din Dortmund şi Laura-Hiltte} , dintre care fiecare în parte 
ar putea produce atît cît e necesar în medie pentru întregul 
consum al ţării. Apoi există întreprinderea gigantică a lui 
Krupp la Essen, o alta asemănătoare la Bochum şi un număr 
infinit de întreprinderi mai mici. Astfel incit consumul fieru
lui în interiorul ţării este acoperit de cel puţin trei sau patru 
ori. S-ar fi putut spune că o asemenea situaţie cere în mod 
imperios o libertate nelimitată a comerţului, singura în stare 
să asigure desfacerea acestui uriaş excedent al producţiei. 
S-ar putea afirma acest lucru, dar nu asta este părerea celor 
interesaţi. Cum există -cu totul vreo duzină de întreprinderi 
de care trebuie să se ţină seama şi care le domină pe cele
lalte, se formează ceea ce americanii numesc un ring : o 
uniune pentru menţinerea preţurilor în interiorul ţării şi 
pentru reglementarea exportului. 

Cînd are loc o licitaţie pentru şine sau pentru alte 
produse ale uzinelor lor, comitetul desemnează pe rînd pe 
acela dintre membrii săi care trebuie să ia în antrepriză 
lucrarea şi stabileşte preţul la care trebuie s-o accepte. 
Ceilalţi participanţi fac oferte la un preţ mai ridicat, 
stabilit, de asemenea, dinainte. In felul acesta, în ce tind 
orice concurenţă, există un monopol absolut. Acelaşi lu
cru este valabil şi pentru export. Pentru a asigura îndepli
nirea acestui plan, fiecare membru al ringului depune în 
cadrul comitetului o poliţă în alb de 1 25 OOO de franci, care 
urmează să fie pusă în circulaţie şi prezentată spre plată de 
îndată ce semnatarul ei îşi calcă angajamentul. în felul 
acesta, preţul de monopol, stors de la consumatorii germani, 
permite uzinelor să vîndă în străinătate surplusul producţiei 
lor la preţuri la care chiar şi englezii refuză să vîndă - şi 
filistinul german ( care, de altfel, îşi merită soarta} plăteşte 
oalele sparte. Iată cum exportul german devine din non 
posibil datorită aceloraşi tarife vamale protecţioniste care. 
după părerea publicului de rînd, păreau să-l distrugă. 
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Doriţi exemple ? Anul trecut o companie de cale ferată 
i taliană, al cărei nume l -am putea da, a avut nevoie de 
30 OOO sau 40 OOO de tone (a 1 OOO kg) de şine. După tratative 
îndelungate, o uzină engleză îi furnizează 1 0  OOO de tone ; 
restul îl furnizează Uniunea Dortmund la un preţ care a fost 
refuzat în Anglia. Un concurent englez care a fost 
întrebat de ce nu poate oferi condiţii mai bune decît între
prinderea germană a răspuns : cine în lume poate ţine piept 
concurenţei unui falit ? 

ln Scoţia urmează să  se construiască un pod de cale fe
rată peste o strîmtoare situată lingă Edinburgh. Pentru acest 
pod e nevoie de 10 OOO de tone de oţel Bessemer. Cine ac
ceptă preţul cel mai scăzut, cine îi înfrînge pe toţi con
curenţii săi, şi aceasta în patria marii industrii siderurgice, 
în Anglia ? Un german protej at de Bismarck în mai multe 
privinţe, d - l  Krupp din Essen, „regele tunurilor " .  

Aşa stau lucrurile cu fierul. Se înţelege de la sine că 
.acest straşnic sistem nu poate decît să întîrzie cu cîţiva ani 
falimentul inevitabil al acestor întreprinderi mari, care merg 
mînă în mină. Iar pînă atunci, celelalte ramuri de producţie 
le vor imita, şi vor distruge şi ele - nu concurenţa străină, 
,ci propria lor ţară. S -ar părea că trăim într-o ţară de ne
buni ; şi, totuşi, toate faptele relatate mai sus sînt extrase 
-din ziarele germane burgheze liber-schimbiste. A organiza 
distrugerea industriei germane sub pretextul protejării ei, 
- nu au oare dreptate acei socialişti germani care repetă 
de ani de zile că d-1 Bismarck lucrează în favoarea socialis· 
Jnului ca şi cînd ar fi plătit pentru aceasta ? 

II. Căile ferate ale statului 
Din 1 869 pînă în 1 873, Îln timpul valului crescînd al 

speculaţiei berlineze, două întreprinderi, cînd ostile una 
alteia, cînd aliate, şi -au împărţit fatre ele dominaţia la  
bursă : Societatea de scont ş i  banca Bleichroder. Acestea 
erau, ca să zicem aşa, Pereire-ii şi Mires-ii berlinezi. Obiec
tul speculaţiilor constituindu -l, în primul rînd, căile ferate, 
1celor două bănci le-a venit ideea să devină indirect stă
pînele majorităţii l iniilor mari, atît a celor deja existente, 
cit şi a celor care se mai aflau ân construcţie. Cumpărînd şi 
.reţinînd un anumit număr de acţiuni ale fiecărei linii, ele 
,outeau să domine consiliile de administraţie ale acestora ; 
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acţiunile înseşi serveau drept garanţie pentru împrumuturi, 
prin mijlocirea cărora puteau fi cumpărate noi acţiuni şi aşa 
mai departe. După cum vedeţi, estE vorba de simpla repe
tare a acelei operaţii ingenioase care a adus la început celor 
doi Pereire un succes ameţitor şi care s-a încheiat, după 
cum se ştie, cu falimentul lui Credit mobilier. Acelaşi suc
ces i-a încununat la iînceput şi pe Pereire-ii berlinezi. 

In 1 873 a izbucnit criza. Ambele noastre bănci se aflau 
la mare ananghie cu teancurile lor de acţiuni ale căilor 
ferate, din care nu se mai puteau scoate milioanele pe care le 
înghiţiseră. Proiectul de a supune dominaţiei lor companiile 
de căi ferate a eşuat. Atunci au schimbat frontul şi au în
cercat să vîndă statului acţiunile. Proiectul de a concentra 
toate căile ferate în mîinile guvernului imperial a fost dictat 
nu de grija pentru bunăstarea socială a ţării, ci pentru sal
varea individuală a celor două bănci insolvabile. 

înfăptuirea proiectului nu a fost o treabă prea dificilă. 
In noile companii au fost „interesaţi u un număr considerabil 
de membri ai parlamentului, ele reuşind astfel să domine 
partidele naţional-liberal şi conservator-moderat, adică 
majoritatea. !nalţii demnitari ai imperiului, miniştrii pru
sieni, s-au băgat şi ei în maşinaţiile cu ajutorul cărora au 
fost fondate aceste companii. In ultimă instantă, Bleichroder 
era bancherul şi factotumul financiar al d-lui Bismaock. Prin 
urmare, mij loacele nu lipseau. 

Intre timp, pentru ca vînzarea căilor ferate către imperiu 
să merite osteneala, trebuia ridicat preţul acţiunilor. In 
acest scop a fost creat în 1 873 un „birou imperial al căilor 
ferateu i şeful acestuia ,  un speculant renumit, a ridicat din
tr-o dată tarifele tuturor căilor ferate germane cu 200/o, ceea 
ce trebuia să mărească venitul net, prin tunare şi valoarea 
acţiunilor cu circa 35 % . Aceasta a fost singura măsură pe 
care a luat-o respectivul domn şi de dragul căreia a acceptat 
acest post i nu mult după aceea a şi renunţat la el. 

Intre timp străduinţele de a -l tenta pe Bismarck cu acest 
proiect au fost încununate de succes. Micile regate însă s -au 
împotrivit proiectului. Consiliul Confederaţiei l-a respins. 
categoric. O nouă schimbare de front : s -a  hotărît ca  mai 
întîi Prusia să cumpere toate căile ferate prusiene, pentru 
ca, la prima ocazie, să le cedeze imperiului. 

De altfel, guvernul imperial mai avea încă un motiv 
ascuns care îl făcea să dorească achiziţionarea căilor ferate_ 
Şi acest motiv avea oarecare legătură cu miliardele franceze_ 
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Din aceste miliarde au fost reţinute sume considerabile 
pentru a forma trei „fonduri imperiale" ; unul pentru con
struirea unui palat al pc rlamentului, al doilea pentru fortă
reţe şi, în sfîrşit, al treilea pentru invalizii din ultimele trei 
războaie. Suma integrală se ridica la 926 OOO OOO de franci. 

Din aceste trei fonduri, cel mai important şi, în acelaşi 
timp, cel mai ciudat era fondul invalizilor. El era destinat să 
se autoconsume ; adică, o dată cu moartea ultimului din 
aceşti invalizi, fondul - atît capitalul cît şi venitul provenit 
din el - ar fi trebuit să dispară. Un fond care se autoconsumă 
- s-ar putea spune din nou că numai nişte nebuni l -ar fi 
putut inventa ; dar el n-a fost inventat de nişte nebuni, ci de 
speculanţii de la Societatea de scont, şi nu fără temei. Nu 
degeaba a fost nevoie de aproape un an pentru a determina 
guvernul să accepte această idee. 

Cu toate acestea, jucătorilor noştri la bursă li  se părea 
că acest fond nu se autoconsumă destul de repede. Mai mult 
încă, ei socoteau necesar să înzestreze şi celelalte două fon
luri cu aceeaşi minunată calitate de a se autoconsuma. Mij · 
iacul era simplu. încă înainte ca o lege să fi stabilit carac
terul valorilor în care urmau să fie plasate aceste fonduri, 
unei întreprinderi comerciale aparţinînd guvernului prusian 
i s-a trasat sarcina să cumpere hîrtii de valoare convenabile. 
Această întreprindere s-a adresat Societăţii de scont, care i-a 
vîndut, pentru cele trei fonduri imperiale, acţiuni ale căilor 
ferate în valoare de 300 OOO OOO de franci, care nu puteau fi 
vîndute atunci şi pe care le putem specifica. 

Printre ele se ,aflau acţiuni, în valoare de 1 20 OOO OOO, ale 
-căii ferate Magdeburg-Halberstadt - şi ale liniilor care 
.au fuzionat cu ea -, cale ferată aflată aproape in pragul 
falimentului, care a adus speculanţilor de bursă beneficii 
.enorme, dar care nu avea nici un fel de şanse să aducă 
vreun venit acţionarilor. Acest lucru poate fi înţeles dacă 
luăm în consideraţie faptul că consiliul de administraţie a 
emis acţiuni în valoare de 1 6  OOO OOO pentru acoperirea 
cheltuielilor pe care le comporta construirea a trei linii cola
terale şi că aceşti bani au dispărut fără urmă încă înainte de 
.a fi început construirea acestor linii. Iar fondul invalizilor 
se făleşte cu faptul că posedă un număr destul de mare de 
.asemenea acţiuni ale căilor ferate inexistente. 

Achiziţionarea acestor linii de către statul prusian ar 
fi legalizat dintr-o dată cumpărarea acţiunilor lor de că tre 
imperiu ; ea le -ar fi conferit o oarecare valoare reală. Iată 
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în ce consta interesul pe care îl avea guvernul imperial 
pentru această afacere. De asemenea, cumpărarea liniei des
pre care este vorba aici a fost una dintre p rimele propuneri 
făcute de guvernul prusian şi ratificate de Camere. 

Preţul acordat acţionarilor de către stat depăşea cn 
mult valoarea reală chiar şi a liniilor bune. Acest lucru e 
confirmat de creşterea necontenită a cursului acţiunilor lor 
din momentul în care a devenit cunoscută hotărîrea de a fi 
cumpărate, şi mai ales de condiţiile de vînzare. Două mari 
linii ale căror acţiuni au fost cotate în decembrie 1 878 1 03 şi 
1 08 au fost cumpărate ulterior de stat ; acum aceste acţiuni 
sînt cotate 148 şi 158. Iată de ce acţionarilor le-a venit foarte 
greu să-şi ascundă bucuria în timpul vînzării. 

Se înţelege de la sine că această creştere a cursului 
acţiunilor a fost, în primul rînd, în avantajul mai ilor specu
lanţi de bursă berlinezi, care cunoşteau intenţiile secrete ale 
guvernului. Bursa, unde în primăvara anului 1 879 mai dom
nea încă o depresiune destul de accentuată , s-a trezit la o 
viaţă nouă. Înainte de a se despărţi definitiv de îndrăgitele
lor acţiuni, speculanţii le-au folosit pentru a organiza o nouă 
orgie a agiotajului. 

Un lucru e limpede : imperiul german se află în aceeaşi. 
măsură sub jugul bursei pe cît se afla, la timpul său, imperiul 
francez. Speculanţii de bursă sînt cei ce pregătesc proiecte 
care, pentru a le umple buzunarele cu bani, trebuie executate 
de către guvern. Dar în Germania mai există un avantaj pe 
care imperiul bonapartist nu l -a  avut : cînd guvernul im
perial întîmpină împotrivirea micilor principi! acesta se 
transformă în guvern prusian, care, bineînţeles, nu întîmpină 
nici o rezistenţă din partea Camerelor sale, adevărate 
sucursale ale bursei. 

Aşa s tau lucrurile ! Oare Consil iul General al Interna 
ţionalei n-a  spus imediat dup. terminarea războiului d in 
1 870 : Dv., d-le Bismarck, aţi  răsturnat regimul bonapartist 
din Franta numai pen tm a-l reinstaura la dv. ! us 
Scris de F. Engels 
la sfirşitul lunii februarie 1 880 
Publicat în ziarul „L'Egalite• 
nr. 7 şi 10 din 3 şi 24 
martie 1 880, seria a 2- a 

Se tipăreşte după textul 
aplrut in zi ar 
Tradus din limba francezi 
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l 
Prin conţinutul său, social ismul contemporan este înainte ele toate rezul tatul sesizării,  pe de o parte ,  a contradicţi ilor 

de clasă care domnesc în socie tate a  modernă între avuţi şi 
neavuţi , între capitalişti şi muncitorii sa lariaţi, iar e de 
a l lă parte a anarhiei care domneşte în producţie. Cit priveşte 
insu forma sa teoretică, el  apare la început ca o dezvoltare, 
ca s. spunem aşa, mai consecventă_ a principiilor · enunţa te de 
marii iluminişti francezi din secolul al XVIII-lea.  Ca orice 
tcurie nouă, socialismul a trebuit  să  valorifice mai întîi  ma
ter ialul ideologic exis tent, deşi  el îşi  avea rădăcinile în  fap tele economice materiale. 

Marii bărbaţi care în Pranţa au luminat minţile p entru 
revoluţia care se apropia s-au maniiestat ei înşişi în  modul 
cel mai revoluţionar. Ei  nu recunoşteau nici un fel de autori
tate exterioară. Religia,  concepţia despre natură, societate , 
orînduirea de stat, toate au fost supuse celei mai necruţă
toare critici ; toate trebuiau să -şi j ustifice existenţa în faţa 
sraunului de j u deca tă al raţiunii sau să ren unţe la existenţă. 
Ra; iunea devenise unica măsură a tot ce exis tă. Pe atunci, 
dup. expresia lui Hegel, lumea a fost aşezată pe c ap * ,  mai 
intii  în sensul că creierul omenesc şi principiile descoperite 
cu .j utorul gîndirii au pretins să fie recunoscute drept baz<l 

„ Iatil pasajul dl-�JHe revoluţia francezi : „Ideea de drept, notiunea 
de drept, s-a impu� dintr-o dată, şi vechiul eşafodaj al nedreptăţii nu 
i-a putut opune nici o rezistentă. Ideea de drept a fost pusă acum la baza 
constituţiei, şi de aici înainte toate urmau să fie întemeiate pe această 
ba7ă. De dnd soarelP �trii luceşte pe Cl'r şi planetPle se rotesc în jurul 
lui incă nu s-a pomenit ca omul să stea pl' cap, a cl icii s,i se sprij ine pe 
idee şi să construiască realitatea în conformitate cu ideea. Anaxagora> 
a spus cel dintii că lus, adică raţiunea, guverneaz. lumea ; abia acum 
însă omul a ajuns să recunoască că ideea trebuie să guverneze reali
tatc..i spi rituală. Ac>asta a fost un minunat răsărit de soare. roate iiin-
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a oricărei acţiuni omeneşti şi a ori căror relaţii sociale, iar 
apoi şi în sensul mai larg că realitatea, care contrazicea 
aceste principii ,  a fost de fapt complet răsturnată. Toate for
mele societl ti i  şi ale statului de pini atunci, toate concepţi i le 
tradiţionale au fost aruncate l a  lada cu vechituri ca iraţionale ; 
lumea se lăsase condusă pînă atunci numai de prejudecăţi ; 
tot trecutul nu merita decît compătimire şi dispreţ. Abia acum 
se revărsa lumina zilei asupra lumii, înc;pea imperiul raţiunii ; 
de acum înainte superstiţia, nedreptatea,  privilegiile şi asu
prirea trebuiau să cedeze locul adevărului etern, dreptă.i i 
eterne şi egal ităţii rezultate din natura însăşi, precum şi dreptu
rilor inalienabi le  ale omului.  

Ş tim acum că acest imperiu al raţiunii nu a fost altcev. 
decît imperiul  idealizat al burgheziei, că dreptatea  etern. 
şi-a Jăsit în truchiparea în justiţia burgheză, că egalitatea 
s-a redus la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, că proprietatea 
burghez. a fost proclam ată unul din drepturile fundamentale 
ale omului şi că s tatul raţiunii, contractul social al lu i  
Rousseau 1 1 6, a fos t tradus în viaţă, şi nu putea fi tradus in 
viaţă al tfel decit ca republică democratică burgheză. Întoc
mai ca şi predecesorii lor, marii cugetători ai secolului al 
XVIII- iea nu puteau să lepăşe.scă l imi tele în care îi în
grădea propria lor epocă. 

Dar pe lîngă contradicţi a dintre nobil imea feudală şi bur
ghezie, care se eri ja  în reprezentantă a tot restului societăţi i ,  
există şi contrad icţia generală dintre expioatatori şi exploa
taţi, dintre trîntorii bogaţi şi sărăcimea munci toare. Tocma i 
această împrejurare a dat reprezentanţilor burgheziei posi5i
litatea să se erijeze în reprezentanţi nu ai unei anumi te clase, 
ci ai intregii omeniri în  suferinţă. Ba mai mult. De la bun 

' început, burghezia purta în sine propriul ei contrariu : capi
taliş tii nu pot exista fără muncitori salariaţi, şi, pe măsurl 
ce meş terul breslaş clin ev.ul mediu  se transforma în burghe 
zul din zilele noastre , se transformau şi calfa din cadrul bres
lei şi zi leru 1 clin dfara breslei în proletari. Şi deşi, în linii 
generale, burghezia pu tea să pretindă că în lupta împotri\·a 

/ele cugc lti loare au sărbătorit această epocă. O emolie sublimă a domnit 
ln acel timp, un entuziasm al spiritului a înfiorat lumea, ca şi cînd abia 
dcum s-ar fi înflrtuit îmrăcarca dintre divinitate şi lume" (Hegel. „Filo
zofia istorit>i ", 1 840, p. 535 1 15). - N-ar fi oare, in sfîrşit, timpul ca îm
potriva acestor doctrine periculoase ale răposatului profesor Hegel si se recurg i la l egea împotriva socialiştilor ? 
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nobilimii reprezintă şi interesele diferitelor clase muncitoare 
din vremea aceea, totuşi, u prilej ul fiecărei mari mişcări 
burgheze izbucneau mişcări de sine stă tătoare ale clasei care 
era precursorul mai mult sau mai puţin dezvoltat al proleta
riatului moden. Aşa au fost în  timpul Reformei şi  al  zboiu
lui ţărănesc german mişcarea anabaptiştilor şi a lui Thomas 
MCmzer, în marea revoluţie engleză - levellerii 1 1i , în marea 
revoluţie franceză - Babeuf. Aceste acţiuni revoluţionare 
ale unei clase care nu se maturizase încă au fost însoţite de 
manifestări teoretice corespunzătoare : descrieri utopice ale 
unei orînduiri sociale ideale 1 18 în secolele al XVI-iea şi 
al XVII-iea, iar în secolul al XVIII-lea teorii de-a dreptul co
muniste (Morelly şi  Mably) . Revendicarea egalităţii nu se 
mai limita la drepturile politice, ea a fost extinsă şi asupra 
situaţiei sociale a indivizilor i nu numai privilegiile de .:lasă 
! rebuiau să fie lichidate, ci înseşi deosebirile de clasă. Prima 
formă în care şi-a găsi t expresie noua doctrină a fost un 
comunism ascetic, care respinge toate plăcerile vieţii ,  un co
munism de tip spartan. Au urmat apoi cei trei mari utopişti : 
Saint-Simon, la care orientarea burgheză şi-a mai păstrat o 
oarecafe pondere alături de orientarea proletară, Fourier şi 
Owen. _Owen, care trăia în ţara celei mai dezvoltate producţii 
capitaliste şi se afla sub impresia contradicţiilor generate de 
aceasta, a elaborat, porn ind de la ma terialismul francez, un 
întreg s istem, cuprinzînd propunerile sale pentru desfiinţarc.i 
deosebîrior de clasă. 

O trăsătură comună a celor trei utopişti este că ei nu se 
manifestă ca reprezentanţi ai intereselor proletar1u I.ulu i ,  
apărut între timp c a  rezultat a l  dezvoltării istorice. C a  şi  ilu
miniştii, ei nu vor să elibereze mai întîi o anumi lă clasă, ci 
dintr-o dată întreaga omenire. Ca şi aceştia, ei  vor să instau
reze imperiul raţiunii şi al dreptăţii eterne ; dar imperiul lor 
;e deosebeşte de cel al iluminiştilor ca cerul ele pămînt. 
Lumea burgheză, orîndui tă după principiile acestor iluminişti ,  
este şi e a  iraţională şi nedreaptă, prin urmare, nu mai puţin 
decît  feudalismul şi toate rînduielile sociale anterioare merita 
să fie aruncată la gunoi. Dacă pină acum nu au domnit în 
lume adevărata raţiune şi adevărata dreptate, aceasta se da
toreşte numai faptului · că ele nu au fost încă cunoscute aşa 
cum se cuvine. Lipsea omul genial, care şi-a făcut acum apa
riţia şi care a cunoscut adevărul. Faptul că el a apărut acum, 
că adevărul a fost cunoscut tocmai acum nu esle rezultatul 
necesar, inevitabil al dezvoltării istorice, ci o simplă întîm-

15 - Marx-Engels, Opere, vol. 19 
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plare fericit.. El s-ar fi putut naşte tot abît de bine cu 500 de 
.ni în urmă, şi a tunci ar fi scutit omenirea de 5 secole de 
erori, de lupte şi de suferinţe. 

Am văzut cum filozofii francezi din secolul al XIII-lea, 
care au pregătit revoluţia, făceau apel la raţiune ca 
la unicul judecă tor a tot ce există. Ei cereau instaurarea 
unui stat raţional, a unei societăţi raţionale ; tot ce 
contrazicea raţiunea eternă trebuia înlăturat fară milă. 
Am văzut, de asemenea, că această raţiune eternă nu era în 
realitate nimic altceva decît raţiunea idealizată a biirgerului 
de mij loc, pe atunci tocmai pe cale de a se transforma în 
burghez. Or, cind revoluţia franceză a înfăptuit această so
cietate a raţiunii şi acest stat al raţiunii, noile instituţii, ari
cit de raţionale erau ele în comparaţie cu vechile rînduieli, 
nu se dovediră nicidecum absolut raţionale. Statul raţiunii 
eşuase complet. Contractul social al lui Rousseau îşi găsise 
întruchiparea .în Teroare, din care burghezia, pierzînd încre
derea în propria ei capaci tate politi că, a căutat o salvare 
mai intîi în corupţia Directoratului 1 19 şi, în cele din urmă, 
sub scutul -despotismului napoleonian. Pacea veşnic. făg.
duită se transformase într-un nesfîrşit război de cuceriri. 
Nici societatea raţiunii nu o nimerise mai bine. Opoziţia 
dintre bogaţi şi săraci, în loc să-şi găsească rezolvarea într-o 
prosperitate general., se accentuase şi mai mult prin înlătu
rnrea privilegiilor de breaslă şi a altor privilegii, care arun
cau o punte peste această opoziţie, şi prin înlăturarea aşeză
mintelor le binefacere bisericeşti, care o mai atenuau. 
„Eliberarea proprietaţii " de cătuşele feudale, devenită acum 
o realitate, s -a  do\·edit a fi pentru micul burghez şi ţăran 
libertatea de a vinde aceast. mică proprietate, zdrobită de 
concurenţa a totputernică a marelui capital şi a marii pro
prietăţi funciare, tocmai acestor magnaţi ; „eliberarea pro
priet�ţi i"  s -a transformat astfel pentru micul burghez şi ţăran 
în eliberarea de proprietate. Rapida dezvoltare a industriei pe 
baze capifaliste a făcut din sărăcia şi mizeria maselor mun
citoare o condiţie necesară a exis tenţei societăţii. Plata în bani 

, Peşin a d evenit din ce în ce mai mult, după e.--presia lui 
Carlyle, singurul element de legătură al acestei societăti. 
Numărul crimelor a crescut din an în an. Dacă viciile lumii 
feudale, afişate altădată fără jenă în văzul tuturor, deşi n-au 
fost suprimate, au fost totuşi împinse pentru moment pe planul 
.al doilea, în schimb, viciile lumii burgheze, practicate p îna 
atunci numai pe ascuns, au înflorit cu atît mai din plin. Co-
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mertul s-a transformat tot mai mult într-o înşelătorie. „Fra
ternitatea"  proclamată de deviza revoluţionară 120 şi-a găsit 
realizarea în şicanele şi în invidia generate de lupta de con
curenţă. Corupţia a luat locul asupririi prin violenţă, iar banii, 
ca principală pîrghie a puterii sociale, ou uat locul spadei. 
Dreptul primei nopţi a trecut de la stăpînul feudal la fabri
cantul burghez. Prostitutia a luat proporţii nemaipomenite. 
Căsătoria în�ăşi a continuat să rămînă forma legal recunos
cută, paravanul oficial al prostituţiei, completată pe deasupra 
cu adulterul practicat pe scară largă. Pe scurt, comparate cu 
emfaticele făgăduieli ale iluminiştilor, instituţiile sociale şi 
politice instaurate în urma „ triumfului rni" s-au dovedit 
a fi nişte caricaturi care produceau o decepţie amară. Lipseau 
doar oamenii care să constate această decepţie, şi aceştia 
şi-au făcut apariţia o dată cu noul veac. Jn 1 802 au văzut 
lumina tiparului „Scrisorile din Geneva " ale lui Saint-Simen ; in 1 808 a aplrut prima lucrare a lui FouriPr, deşi bazele teo
riei sale datează încă din 1 799 ; la  1 ianuarie 1 800, Robert 
Owen a preluat conducerea New Lnarkului 1 2 1 •  

Pe vremea aceea însă, modul de producţie capitalist şi ,  
împreună cu el,  contradicţia dintre burghezie şi proletariat 
erau încă foarte puţin dezvoltate. Marea industrie, care tocmai 
a tunci lua naştere în Anglia, era încă necunoscută în Franţa. 
Dar abia marea industrie dezvoltă, p� de o parte, conflictele 
care fac ca revoluţionarea modului de producţie, înlăturarea 
caracterului lui capitalist să devină o necesitate stringenti -
conflicte nu numai între clasele cărora marea industrie le-a 
dat naştere, dar şi între forţele de producţie şi formele de 
schimb create de ea ; pe de altă parte, prTn aezvoltarea 
înseşi a acesor uşe forţe de producţh ,  marea industrie 
creează şi mij loacele pentru rezolvarea acestor conflicte. 
Dacă, prin urmare, pe la 1 800 conflictele izvorîte din noua 
orînduire socială abia luau naştere, acest lucru este cu atît 
mai valabil în ceea ce priveşte mijloacele pentru rezolvarea 
lor. Cu toate că în timpul Terorii masele neavute din Paris 
au putut să cucerească pentru un moment pu terea şi să ducă 
astfel la biruinţă revoluţia burgheză chiar împotriva bur
gheziei, ele n-au făcut decît să dovedească că în împrejură
rile de atunci o dominaţie a lor de durată era cu neputinţă>ro
letariatul - care abia începea să se desprindă din aceste mas
neavute, ca embrion al unei clase noi , încă absolu t incapabilă 
de o acţiune politică independentă - se prezenta ca o stare 

15* 
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socială asuprită şi obidiUi, care, dată fiind neputinţa ei de a se 
ajuta singură, putea primi un ajutor cel mult din afară, de sus. 

Această situaţie istorică a determinat şi concepţiile înte
meietorilor socialismului. Stadiului nematur al productiei capi
taliste, relaţiilor de clasă nematurizate le- au corespuns teorii 
lipsite de maturitate. Soluţia problemelor sociale, care ern 
încă ascunsă în relaţiile economice nedezvoltate, trebuia in
ventată de mintea omenească. Ordinea socială nu prezenta 
lecit neajunsuri ; înlăturarea ei era sarcina raţiunii. Se 
punea deci problema de a se născoci un sistem nou, mai desă
vîrşit, de orînduire socială şi de a-l impune din afară socie
tăţii, prin propagandă şi, pe cit posibil , prin exemplul unor 
experienţe model. Aceste noi sisteme sociale erau din capul 
locului sortite să rămînă simple utopii ; şi cu cit erau mai 
minuţios elaborate, cu atît mai mult trebuiau să se reducă la  
pure fantezii. 

Acestea odată stabilite, nu ne vom mai ocupa nici un 
moment de acest aspect, care aparţine acum în întregime 
trecutului. Lăsăm pe seama tarabagiilor literari plăcerea de a 
diseca cu solemnitate aceste fantezii, care astăzi nu fac decit 
să amuze, şi de a opune unor asemenea „ai ureli" superiori
tatea propriei lor gîndiri lucide. Noi preferăm să ne bucurăm 
de germenii de idei geniale şi de ideile geniale care răzbesc 
pretutindeni de sub învelişul fantastic şi pe care aceşti filis
tini nu sînt in stare să le vadă. 

Saint-Simon a fost un fiu al marii revoluţii franceze, l a  
izbucnirea căreia e l  nu împlinise încă 30 l e  ani. Revoluţia a 
reprezentat victoria repurtată de starea a treia, adică de 
marea masă a naţiunii, activă în productie şi în comerţ, 
asupra stărilor privilegiate şi tr:n dave de pînă atunci - - no
bilimea şi clerul . Dar victoria stării a treia s-a dovedit curînd 
a nu fi decit victoria exclusivă a unei mici părţi a acestei 
stări, decît cucerirea puterii politice de către .pătura privile
giată din punct de vedere social a acestei stări - burghezia 
avută. Această burghezie se dezvoltase rapid încă în timpul 
revoluţiei, pe de o parte, prin specula făcută cu moşiile, con
fiscate şi apoi vîndute, ale nobililor şi ale bisericii, şi, pe de 
altă parte, prin escrocarea naţiunii de către furnizorii arma
tei. Tocmai domnia acestor escroci a fost aceea care pe 
vremea Directoratului a adus Franţa şi revoluţia pe marginea 
prăpastiei, oferind astfel lui Napoleon pre textul pentru lovi
tura sa de stat. Astfel, în mintea lui Saint-Simon, contradicţia 
dintre starea a treia şi stările privilegiate a luat forma con-
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tradicţiei dintre „munci tari M şi „ trîn tari u .  Trîn tor ii erau nu 
numai reprezentanţii vechilor stăr: ,tvilegiate, ci şi toţi cei 
care trăiau din rentă, fără a participa la producţie şi comerţ. 
Iar „muncitorU erau nu numai muncitorii salariaţi, ci şi fa
bricanţii, comercianţii, bancherii. Că trîntorii nu mai' erau 
capabili să deţină conducerea spirituală şi dominaţia politică 
era un' lucru cert şi definitiv pecetluit de revoluţie. Că cei 
neavuţi nu aveau această capacitate era, după părerea lui 
Saint-Simon, un lucru dovedit prin experienţa din timpul 
Terorii. Cine urma deci să conducă şi să domine ? După pă
rerea lui Saint-Simon, ştiinţa şi industria, unite printr-o nouă 
legătură religioasă, menită să restartleasca unitatea concep
ţiilor religioase, sfărîmată de la Reformă încoace, adică un 
„nou creştinisp u ,  în mod necesar mistic şi riguros ierarhic. 
Dar ştiinţa o reprezentau belferii, iar industria - în primul 
rînd burghezii activi, fabricanţii, comercianţii, bancherii. Ce-i 
drept, aceşti burghezi urmau să se transforme într-un fel de 
uncţionari publici, un fel de oameni de încredere ai socie
tăţii, dar care trebuiau totuşi să păstreze faţă de muncitori o 
poziţie de comandă, privilegiată din punct de vedere econo
mic. Mai ales bancherii erau chemaţi să reglementeze întreaga 
producţie socială pi rementareaxreditului. Această con
cepţie corespundea întru totul unor vremuri cînd, în Franţa, 
marea industrie şi, o dată cu ea, contradicţia dintre burghezie 
şi proletariat erau abia în curs de formare. Dar Saint-Simon 
subliniază îndeosebi faptul următor : ceea ce îl interesează 
pretutindeni şi în permanenţă este soarta „clasei celei mai nu
meroase şi mai săraceu (la classe la plus nombreuse et  la 
plus pauvre) . 

S 1int-Simon formulează încă în „Scrisorile din Genevau 
teza că 

„toţi oamenii trebuie să lOcească". 

ln aceeaşi lucrare el subliniază că Teroarea fusese domi
naţia maselor neavute. 

„Priviţi - exclamă el ndresindu-se acestora - ce s-a petrecut in 
Franţa pe vremea cind acolo tovarăşii voştri au pus mina pe putere ; 
ei au adus foametea• 12z. 

Dar a concepe revoluţia franceză ca o luptă între clase, 
şi anume nu numai între nobilime şi burghezie, ci şi între 
nobilime, burghezie şi cei neavuţi era în 1 802 o descoperire 
dintre cele mai geniale. în 18 16, Saint-Simon defineşte poli-
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tica drept ştiinţa despre producţie şi prezice dizolvarea totală 
a politicii în economie 123• Dacă ideea că situaţia economică 
este baza instituţiilor politice apare aici numai în germene, 
ideea transformării guvernării politice asupra oamenilor în
tr-o administrare a lucrurilor şi conducere a proceselor de 
producţie, deci ideea „desfiinţării statului" ,  în jurul căreia 
s-a făcut în ultima vreme atita vîlvă, e dej a limpede eiµri
mată. Cu aceeaşi superioritate tn raport cu contemporanii 
săi, Saint-Simon proclamă în 1 8 1 4, imediat după intrarea alia
ţilor în Paris, şi apoi în 1 8 1 5, în timpul războiului de 1 00 de 
zile, că alianţa dintre Franţa şi Anglia şi, în al doilea rind, 
alianţa acestor două ţări cu Gemania constituie unica garan
ţie a dezvoltării prospere şi a păcii in Europa 1!4• Pentru a 
propovădui francezilor în 1 8 1 5  o alianţă cu învingătorii de 
la Waterloo 125 era într-adevăr nevoie atît de curaj , cît şi de 
clarviziune istorică. 

Dacă la Saint-Simon 9ăsim o genială perspicacitate, da
torită căreia aproape toate ideile sociali�tilor de mai tîrzi u ,  
în  dfară de cele strict economice, există lt  el în  qermene, la  
.Fourier găsim o critică a ordinii sociale existente pe c i t  de 
autentic francez de spfrifuaiă, pe  att de pătrunzătoare. Bur
gheziei, profeţilor ei entuziaşti dinainte de revoluţie şi apo
logeţilor ei interesaţi de după revoluţie, Fourier le opune 
propriile lor cuvinte. El dezvăluie fără cruţare mizeria mate
rială şi morală a lumii burgheze şi o confruntă atît cu ftqtl
duielile ademeni toare ale iluminiştilor anteriori de instaurare a 
unei societăţi în care va domni numai raţiunea, a unei civiliza
ţii care va ferici pe toţi, cît şi cu declaraţiile lor despre capaci
tatea nelimitată de perfecţionare a omului ; el demască fra
zeologia ideologilor burghezi din vremea lui care înfăţişau 
realitatea în culori trandafirii, arătînd că frazelor lor grandi
locvente le corespunde pretutindeni cea mai j alnică realitate, 
şi ironizează caustic iremediabilul fiasco al  acestei  frazeo
logii. Fourier nu este numai un critic ; firea lui de o nealte
rată voioşie face din el un satiric, şi anume unul dintre cei 
mai mari satirici ai tuturor timpurilor. El zugrăveşte, pe cît 
de magistral, pe atît de savuros, speculaţiile şi escrocheriile 
care au înflorit o dată cu declinul revoluţiei, ca şi spiritul de 
dugheană al întregului comerţ francez de atunci. Şi mai ma
gistrală este critica pe care el o face formei burgheze a rela
ţiilor dintre sexe şi  situaţiei pe care o are femeia în socie
tatea burgheză. El este primul care a arătat că gradul de 
emancipare a femeii într-o societate dată este măsura firească 
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a emancipării generale 1 �6• Măreţia lui Fourier se manifestă 
însă cel mai pregnant în conceptia sa despre istoria societăţii. 
El împarte întreaga desfăşurare de p1na ·acum a istoriei în 
patru trepte de dezvol tare : s .lbăticia, patriarhatul, barbaria şi civilizaţia, aceasta din urm. coincizînd cu ceea ce numim · 
ast.zi societatea burgheză,  prin urmare cu orînduirea socială 
care se dezvoltă din secolul al  XI-lea, şi arată 

„că ordinea civilizată dă fiecirui viciu, pe care barbaria ii practica cu 
simplicitate, o formă complexă, ambigui, echivocă şi ipocri t;",  

că civilizaţia se mişc. într-un „cerc vicio s " ,  în  contradicţii, 
pe care le reprodu ce necontenit făr. a le putea învinge, ast
fel încît ajunge întotdeauna la un rezul tat  opus aceluia pe 
care vrea sau pretinde că vrea să-l obţin. 127• Astfel, de pildă, 

„ i n  civilizatie sărăcia e generată le i11sc1şi abundentu• 1�. 
După cum se vede . Fourier mînuieşte dialectica cu aceeaşi 

miiestrie ca şi contemporanul său Hegel. In acelaşi chip dia
lectic el  scoate în evidenţt, în opoziţie cu vorbăria despre 
capacitatea nelimi tată de perfecţionare a omului, c� fiecare 
fază istorică are linia e i  ascendentă, dar şi linia ei descen
dentă 1�9, şi aplică aceast. concepţie şi  la viitorul întregii 
omeniri. După cum Kant a introdus în ştiinţele naturii ideea 
viitoarei dispariţii a pămîntului, tot aşa Fourier introduce în 
concepţia despre i storie ideea viitoarei dispariţii a omenirii.  

In timp ce Franţa era bîntuită de-uraganuirevoluei, in 
Anglia avea loc o revoluţie mai puţin zgomo toasă, dar nu mai 
puţin grandioasă. Aburul şi noile maşini-unelte au transfor
mat manufactura în marea industrie modernă, revoluţionînd 
a s tfel întrea�Ja baz. a societăţi i burgheze. Dezvoltarea lent. 
din timpul manufacturii s - a  transformat într-o adevărată pe
rioadă de Sturm und Drang a producţiei. Cu o rapiditate 
mereu crescîndă se înfăptuia împărţirea societăţii în mari 
capitalişti şi în proletari neavuţi, iar între aceştia, în locul 
stării d e  mij loc stabile de altădat. ,  se  afla acum o masă ne
s tabilă de meşteşugari şi le mici comercianţi, partea cea mai 

- - fluctuantă a populaţiei, avînd o existenţă nesigură. Noul mod 
de producţie se  afla abia la începutul liniei ascendente a evo
luţiei sale : el  era îne. modul de producţie normal, reglemen
tar, singurul cu putinţă în împrej ur.rile date. Dar încă de pe 
a tunci el genera anomalii s ociale flagrante : îngrămădirea 
unei populaţii dezrădăcinate în văgăunele cele mai mizera-
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biie ale marilor oraşe - des lrlmarea tuturor legăturilor lrc1 -
diţionale, a subordonă rii patriarhale, a familiei ; prelungirea 
excesivă a zi lei de muncă, mai ales pentru femei şi copii ; 
degradarea morală în proporţie de masă a păturilor munci
toare, aruncate brusc în cond iţi i  cu totu l  noi ,  de la ţară la 
oraş, din agricultură în industrie, din condiţii de viaţă s tabile 
în altele nesigure, zilnic schimbătoare. Atunci a apărut ca 
reformator un fabricant de 29 de ani, un om cu un caracter 
de o simplicitate copilărească, dusă pînă la sublim, dar în 
acelaşi timp un conducător de oameni înnăscut, cum nu se 
întîlnesc mulţi. Robert Owen jşi însuşise doctrina i luminişti
lor materialişti ,  potrivit cltreia caracterul omului este pro-

ldusul, pe de o parte, al structurri sale înnăscute şi, pe de altă 
parte, al condiţiilor mediului în care trăieşte în tot timpul 
vieţii sale, clar  mai ales în timpul perioadei sale le formare. 
\1aj oritatea celor de o seamă cu e l  nu vedeau în revoluţi a 
industrială decît confuzie şi haos, prielnice pentru pescuitul 
în apă tulbure şi pentru îmb ogăţire rapidă.  Owen vedea în 
revoluţia industrială prilejul de a aplica în practică teza sa fa
vorită şi de a face astfel ordine în haos. lncercase şi mai 
înainte - şi încă cu succes - să aplice această teză la Man
chester, ca director al unei fabrici cu 500 de muncitori. Din 
1 800 pînă în 1829 a condus în acelaşi spirit, ca director şi 
asociat, marea filatură de bumbac din New Lanark în Scoţia, 
dar cu o mai mare l ibertate de acţiune şf cu un succes care 
i -a adus un renume european. El a transformat popuiaţi a 
New Lanarkului ,  care s-a ridicat treptat la 2 500 de sufl?te 
şi era compus. la început din elementele cele mai e terogene, 
în maj oritatea lor decăzute moralmente, într-o desăvîrşită 
colonie model, în care beţia, poliţia, justiţia penală,  procesele, 
caritatea publică erau lucruri necunoscute, iar fil antropia inu
ti lă .  Şi toate acestea le-a realizat prin simplul fapt că i -a  pus 
pe oameni în condiţii mai potrivite cu demni tatea omenească 
si mai ales educînd cu gri jă  tînăra generaţie. El este cre.llorul 
grădiniţelor de copii ,  pe care le -a introdus pentru prima oară 
la New .anark .  "De la vîrsta de doi ani copiii mergeau la gră
diniţă, unde îşi petrece au timpul a tît de plăcut, încît a !Jia 
mai pu teau f i  aduşi înapoi acasă.  în timp ce concurenţii lui 
Owen cereau muncitorilor lor să lucreze 1 3-14 ore pe zi . la 
New Lanark se lucra numai 10  ore şi jumătate. Cînd o criză 
în industria bumbacului a impus încetarea producţiei t imp le 
4 luni, muncitorilor l i  s-a plătit în continuare integral sala
riul,  deşi nu lucraseră în cursul acestor ltmi.  Totuşi valoarea 
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întreprinderii a crescut de mai bine de două ori, aducînd 
pînă la urmă proprietarilor beneficii mari. 

Toate acestea nu- l  satisfăceau însil pe Owen. El consi
dera că condiţiile de existenţă create muncitorilor săi nu erau 
încă nici pe departe condiţii pe măsura demnităţii omeneşti. 

„Oamenii erau sclavii mei " - spunea ci ; 

condiţiile relativ prielnice pe care le crease muncitorilor din 
New Lanark erau încă departe de a permite o dezvQltare ra
\ ională_ şi multilaterală a caracterului şi a inteli9enţei, fără a 
mai vorbi de o activitate vitală liberă. 

„Şi lotuşi partea laborioasă a acestor 2 500 de oameni producea 
pentru societale lot alila avuţie reală cit putea produce, cu abia o ju
mătate de secol înainte, o populaţie de 600 OOO ele oameni. Mi întrebam : 
ce se inlimpl. cu dif Prenţa dintre avuţia consumată de 2 500 de persoam' 
;i areca pe care ar fi trebuit s-o consume cele 600 OOO de persoane ţ •  

Răspunsul era limpede. Această diferentă a fost  folosită 
pentru a se asigura proprietarilor întreprinderii 5 %  dobînda 
la capitalul investit şi în plus un profit de peste 300 OOO I .  st. 
( 6  OOO OOO de mărci) . Şi ceea ce era valabil pentru New Lanark 
era valabil în şi mai mare măsură pentru toate fabricile 
din Anglia. 

„Fără această avuţie nouă, creată cu ajutorul maşinilor, ·nu S-dr fi 
putut duce rizboaiele pentru ristumarea lui N1poleon şi pentru menli
nerea principiilor aristocratice ale societăţii. Şi lotuşi aceaslă fortii nouă 
era creată de clasa muncitoare" *· 

Ei trebuia să-i revină şi roadele. Noile şi colosalele forţe 
de producţie, care p1nă atunci nu serviseră lecît la îmbogă
ţirea cîtorva şi l a  înrobirea maselor, constituiau pentru Owen 
baza unei transformări sociale , ele fiind menite să funcţio
neze numai pentru bunăstarea tuturor, ca proprietate comună 
a tu tur or. 

Pe baza unor asemenea considerente pur practice, ca 
rod, ca să zicem aşa, al  unui calcul  comercial, s -a  născut co
munismul lui Owen. El a păstrat mereu acest cara.cter practic-
Astfel, în 1823, pentru înlăturarea mizeriei din Irlanda, Owen 
a propus înfiinţarea de colonii comuniste, alăturînl proiectu-

* Citat din „The Revolution i n  Mind and Practice" - memoriu 
adresat tuturor „republicanilor roşii, comuniştilor şi socialiştilor din Eu
ropa• şi înaintat guvernului provizoriu francez din 1848, dar şi „reginei 
Victoria şi consilierilor ei responsabili" 130_ 
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lui său un calcul comp1et al investiţiilor de capital necesare, al cheltuiel ilor anuale şi al  v:nilurilor previzibile m. în 
planul definitiv al ordinii sociale vii toare alcătuit de el ,  
elaborarea tehnică a amănuntelor, inclusiv schiţa, elevaţia şi  
perspectiva din înălţime, este executat. -cu atîla competenţ<l ,  
incit, odaUi admisă metoda refonnci sale socia1e, a r  rlmîne 
puţine obi ecţii de f.cut cu privire la organizawa în amănunt, 
chiar din punctul de vedere al specialistului în materie. 

Trecerea la comunism a fost punctul de cotitură în viaţa 
lui Owen. Atîta timp cit se manifes tase doar ca filantrop c i  
recoltase bogăţii, elogii, onoruri ş i  glorie. Era omuI cel mai 
popular din Europa. Nu numai cei de o seam. cu el, dar chiar 
şi oameni de stat şi capete încoronate î l  aplaudau. Dar de 
îndată cc a venit cu teoriile sale comuniste, lucrurile s-au 
schimbat. Trei mari piedici stăteau, după părerea sa, înainte 
de toate în ca1eareforme1 sociale : proprietatea privată, reli 
gia şi forma existentă a căsătoriei. El ştia ce-l aşteaptă dac. Ic atacl : ostracizare din partea societăţii oficiale, pierderea 
întregii sale situaţii sociale. Dar el n-a  ezitat să le atace fără 
cruţare, şi ceea ce a prev.zut s-a întîmplat. Ostracizat de so
cietatea oficială, trecut sub tăcere de presă, sărăcit de pe 
urma experienţelor comuniste din America, pentru care işi 
sacrificase întreaga avere , dar care eşuaseră, el s-a adresat 
direct clasei muncitoare, în mij locul căreia a activat încă 
30 de tni. Toate mişcările sociale, toate progresele efective 
care s-au realizat în Anglia în interesul muncitorilor sînt le
gate de numele lui Owen. Astfel ,  în 18 19 ,  datorită eforturilor 
depuse de el timp de 5 ani, a fost adoptată cea dintîi lege cu 
privire la l imitarea muncii femeilor şi copii lor în fabrici m. 
El a prezidat primul congres în cadrul căruia trade-unionu 
rile din întreaga Anglie s-au unit într-o singură mare uniune 
sindicală 133• Tot el a introdus ca măsuri de trecere la orîn
duirea socială pe deplin comunistă, pe de o parte, asociaţiile 
cooperatiste ( cooperative de consum şi de producţie) , care 
cel puţin ulterior au făcut dovada pratică cl atît comer
ciantul cit şi fabricantul sînt persoane de care societatea 
se poate foarte bine lipsi ; rpe de altă parte , bazarurile de 
muncă, instituţii pentru schimbul produselor muncii prin mij 
locirea unor bani-muncă de hîrtie, a căror unitate o consti
tuia ora de muncă 134•  Aceste ins tituţii ,  care trebuiau în moci 
inevitabil s. dea greş, dar care anticipau pe de-a-ntregu l  
banca de schimb ( creată de Proudhon 135 cu mult mai tîrziu) , 
se deosebeau însă de aceasta tocmai prin faptul că ele nu 
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reprezentau panaceul u niversal împotriva tuturor relelor so
ciale , ci numai un prim pas spre o transformare mult mai 
radicală a societăţii. 

Felul de a gindi al u topiştilor a dominat mult timp con
cepţiile socialiste ale secolului al XIX-lea şi l e  mai domină 
în p arte şi acum. Acest fel de a gîndi a fost îmbrăţişat pînă 
nu de mult de toţi socialiştii francezi şi englezi,  precum şi de 
comunismul german din trecu t, inclusiv Weiing. Pentru ei  
toţi ,  s ocialismul este expresia adevărului absolut, a raţiunii şi 
dreptăţii şi,  de tă ce e""m descoperit, cucereşte lumea prin 
propria sa' forţă ; adevărul absolut fiind independent de timp, 
de spaţfu şi de dezvoltarea istorică a omenirii, simpla întîm
plare decide c înd şi  unde va fi descoperit.  Totodată, la fie
care întemeietor de şcoală adevă_rul  absolut, raţiunea şi 
dreptatea diferă ; şi  cum la Hecare dintre ei forma speci
fică pe care o îmbracă adevărul absolut, raţiu ne a  ş i dreptatea 
este determinată la  rîndul ei de judecata lui subiestivă , ele 
condiţiile i de viată, de erudiţia şi formalia luLspirituală,  
în a cest conflict dintre adevărurile absolute nu este posibilă 
o altă soluţie lecit tocirea contradicţiilor lor. De aici nu 
putea să rezulte decît un socialism eclectic, intermediar, ca 
cel care domină de fapt pînă astăzi minţile celor mai mulţi  
muncitori social işti din Franţa şi din Anglia, u n  amestec de 
consideraţii critice moderate, de teze economice şi de repre
zentări şablonarde de toate nuanţele ale diferiţilor întemeietori 
de secte privind viitorul societăţii ,  im amestec la care se 
ajunge cu atît mai u şor cu cit în vîltoarea discu ţiilor dife
ritelor lui elemente componente li se tocesc mai repede col
ţurile aicuţite ale preciziunii, aşa cum se întîmplă cu prun
dişul dintr-un pîriu. Pentru a face din socialism o ştiinţă, el  
trebuia mai întîi situat pe un teren real. 
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Între timp, alături de filozofia franceză a secol ului  
al  XVIII-lea şi în urma ei ,  se născuse filozofia  germană m o 
dernă, care ş i - a  găsit desăvîrşirea la Hegel. Cel m a i  mare merit 
al ei a fost că s-a reîntors la dialectică ca la cea mai înal t ă  
formă d e  aîndire . .filozofii greci din an tichitate erau toţ! 
dialecticieni înnăscuţi, spontani, iar Aristotel, mintea cea m a i  
universală dintre e i ,  a ş i  cercetat formele esenţiale a l e  glll
dirii dialectice. Filozofia modernă însă,  cu toate că şi aici 
dialectica a avu t reprezenta!_i străluciţi (de pildă Descartes 
şi Spinoza) , s-a împotmolit din cc în ce mai mult, mai ales 
su b influenţă engleză, în aşa -numi tul mo! de gîndire meta
fizic, care predomina aproape exclusiv şi printre francezii 
secolului al XVIII-lea, cel puţin în lucrările lor pur fil o
zofice. în afara filozofiei propriu -zise însă, ei  au fost în s tare 
să creeze capodopere ale dialecticii ; ajunge să menţionă m 
„Nepotul l ui Rameau " de Diderot 16 şi „Disertaţie despre ori
ginea inegalităţii dintre oameni " de Rousseau. - Redăm aici 
pe scurt es:1nţa cel or două metode de gîndire. 

Dacă supunem examenulu i gîndirii natu ra sau istoria ome 
nirii,  sau proprio noastră activitate in telectual.,  la prima 
vedere ni se înfăţişează imaginea unei împletiri jnfinî. e 
conexiuni şi interacţiµni L în care nimic rtu r.m îne ceea ce a 
fost, m1de şi cum a fost, ci în care totu l se mişcă, se schimbă,  
se naşte şi  piere. Vedem, aşadar, mai  întîi imaqinea de an
samblu, în careâmă nuntele trec încă, mai  mult  sau mai puţin, 
pe al doilea plan ; . ne îndreptăm mai mult  atenţia asupri! 
mişcării, asupra trecerilor şi legiturii  lor,  decît asupra a ceed 
cc se mişcă, se transformă şi se înlinţuie. Acest mod pri
mi tiv, naiv,  dar corect în fond de a vedea lumea este propriu 
fil ozofiei antice greceşti şi a fost pentru prima oară expri
mat limpede ele Heraclit : totul este şi în acel aşi timp nu este, 
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cac1 totul curge, totul se află în permanenlă schimbare, în  
permanent proces de naştere şi de pieire. Dar acest mod de 
a vedea, o ricît de bine ar sesiza el caracteru l  general al ima
ginii de ansamblu a fenomenelor, nu este totuşi suficient 
pentru a explica llănuntele din care se compune aceaslă 
imagine de ansamblu ; şi atîta timp cît nu cunoaştem aceste 
amănunte, nu ne putem face o idee clară nici asupra imaginii 
de ansamblu. Pentru a cunoaşte aceste amănunte, trebuie să 
le desprindem din conexiunea lor natu rală sau istorică şi să 
le cercetăm pe fiecare în parte, potrivit naturii lor, cauzelor 
şi efectelor lor particulare etc. Aceasta este în primul rînd 
sarcina şti inţelor natu rii şi a istoriografiei, discipline care, 
din motive foarte întemeiate, nu au ocupat la grecii din epoca 
clasică decît un loc su bordonat, pentru că grecii trebuiau să 
strîngă mai întîi materialu l necesar pentru aceasta. Abia 
după ce acest material este într-o oarecare măsură adunat, se 
poate păşi la trierea lui critică, la compararea lui, respectiv 
la împărţirea în clase, ordine şi specii.  începuturile cercetării 
exacte a naturii au fost dezvoltate de aceea abia de către 
grecii perioadei alexandrine v37 şi mai tîrziu, în evul mediu, 
de către arabi ; o adevărată ştiinţă a n aturii datează însă 
abia din a doua ju mătate a secolului al XV-lea, şi de atunci 
încoace ea a progresat cu o rapiditate tot mai mare. Descom
punerea naturii în părţile ei componente, separarea diferitelor 
procese şi obiecte din natură în clase determinate, cercetarea 
structurii interne a corpurilor organice potrivit multiplelor 
lor forme anatomice, toate acestea au constituit condiţia fun
damentală a u riaşelor progrese care au fost înregistrate în 
domeniul cunoaşterii naturii în ultimii 400 de ani. Dar acest 
mod de cercetare ne-a lăsat şi obiceiul de a concepe lucrurile 
şi procesele din natură izolate unele de altele, în afara 
marii conexiuni generale, deci nu în mişcarea, ci în nemiş
carea lor, nu ca realităţi schimbă toare prin însăşi esenţa 
lor, ci ca lucruri fixe, imuabile, nu ca ceva viu, ci ca ceva 
mort. .Transpus de Bacon şi Locke n _ştiintele natii n ilo 
zofie, acest fel d e  a v.rlea n d a t  naştere măinri specifice 
a ultimelo r  secole, morh1 l 1 1 i  l. ne zic. 

Pentru metafizician4 lucru rile şi imaginile lor mintale. 
adică noţiunile, sînt obiecte izolate, imua�ile, riqide, date o 
dată pentru totdeauna, care trebuie cercetate unul după 
altul şi independent unul de altul .  El gîndeşte numai în anti
teze directe, fără mc1 un termen intermediar ; felul lui de a 
vorbi este da-da, nu -nu ; tot ce e în plus vine de l a  necu-
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ratul ws. Pentru el un lucru ori există, ori nu existi ; şi tot 
atît  de puţin un lucru poate s. fie el însuşi şi totodată un 
altul.  Pozitivul şi negativul se exclud în mod absolut ; între 
cauzi şi efect există de asemenea o opoziţie rigidă. La prima 

vec!erc, acest mod de gîndire ni  se parc foarte eviden t, 
pentru că este modul de gîndire al aşa-numitului bun-simţ. 
Numai că bunul-simţ, oricît de respectabil ar fi el în cadrul 
vieţii ele toate zilele, trece prin cele mai c iudate aventuri ele 
îndată ce cutează să pornească în lumea vastă a cerce tdri i ,  
iar modul de gîndire metafizic, oricît ele justificat şi chiar 
necesar ar fi el în anumite domenii, mai mult sau mai puţin 
vaste ,  după natura obiectului, se l oveşte totuşi de fiecare 
<lat., mai curînd sau mai tîrziu, de o limită dincolo ele care 
devine unilateral, m.rginit,  abstract şi se încurcă în contra 
dicţi i  de nerezolvat,  pentru că 1în faţa lucru rllor izolate u i tă 
de leg.tura dintre ele, în faţa existenţei l or ui tă  de devenirea 
l or, ele naşterea şi p ieirea l or, din cauza nemişcării lor ui tă 
<le mişcarea lor,  pentru că din cauza copaci lor nu vede pă
durea. În  viaţa de toate zilele ştim, de pildă, şi putem spune 
cu certitudine dacă un animal există sau nu ; la o cercetare 
mai exactă vedem însă că aceasta este cîte odată o problemă 
foarte complicată, lucru pe care-l ştiu foarte bine j urişti i ,  
care s-au străduit în zadar s ă  găsească l imita raţională din
colo de care suprimarea copilului în  p întecele mamei dev ine_ 
un omor ; tot atît  de imposibil este să s tahi leşti momentul 
morţii, întrucît fiziologia dovedeşte că moartea nu este un 
act care survine dintr- o  dată, instantaneu, ci un proces foarte 
îndelungat. Tot aşa oriceDntă or_ganică este în fiecare clipă 
a ceeaşi şi nu este aceeaşi ; în fiecare clipă ea asimilează m a 
terii aduse d i n  afară şi elimină altele, în fiecare clipă mor 
celule ale corpului său şi se formează altele noi ; după un 
timp mai mult  sau mai puţin îndelungat,  subs tanţa aces tui  
corp s - a  reînnoit complet,  a fost  înl ocuită prin alţ i  atomi,  
astfel că orice fiinţă organică este mereu aceeaşi şi totuşi 
alta. La o examinare mai a tentă vedem de asemenea că cei 
c! oi poli ai  unei opoziţii ,  cel pozitiv şi cel negativ, s înt  tot 
atit de inseparabili pe cît sînt de opuşi şi că, în pofida opo
ziţiei lor loiale, ei se întrepătrund ; vedem ele asemenea că 
reprezentările de cauză şi efect sînt valabile ca atare numai 
cînd sînt aplicate la un caz particular, d a r  că, de inlată ce 
privim cazul particular în  conexiunea sa generală cu lumea 
în întregul ei,  ele se contopesc, se dizolvă în reprezentarea 
interacţiunii universale, în care cauzele şi efectele îşi sch imbă 
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mereu locul ; ceea ce este acum sau aici efect  devine dincol o  
sau apoi cauză, şi invers. 

Toa te aceste p rocese şi metode de gindire nu încap în 
limi tele gîndirii me tafizice. Pentru dialecti că însă, care prin 
însăşi esenţa sa concepe lucrurile şi imaginile lor mintale în  
conexiunea lo.. în î�lănţuirea lor ,  î n  mişcarea lor ,  în naşier!a 
şi pieirea lor, procese ca cele de mai sus sînt tot atî tea 
confirmări ale p ropriului său mod de a proceda.  Natura con 
sti tuie piatra de înce rcare a dialecticii, şi trebuie să recu -
noaştem ştiinţei m oderne a naturii meritul de a ne fi furniz a t  
pentru această verificare un material extrem d e  bogat, care 
sporeşte pe zi ce trece, dovedind astfel că în natură toate se 
petrec, în ul timă instanţă, în  mod dialectic, - şl nu în mod 
metafizic, că ea nu se mişcă cu uniformi tatea eternă a unui 
cerc ce se repetă continuu, ci parcurge o adevărată istorie.  
Aici trebuie să-l  menţionăm, în primul rînd,  pe Darwin . .  care 
a dat cea mai puternică lovitură concepţiei mefaîizice despre 
natură, dovedind că în treaga natură organică de astăzi, plan
tele şi animalele, prin urmare şi omul,  sînt produsul unui 
proces de dezvol tare care a durat milioane de ani.  Jntru c i t  
însă p î n ă  acum cercetătorii naturii care a u  învăţa t s ă  �J î n 
dească dialectic p o t  f i  număraţi pe degete, acest conflict 
din tre rezultatele obţinute şi modul de gîndire tradiţional 
explică nemărginita confuzie care domneşte în prezent în 
ştiinţele teore tice ale naturii şi care duce la desperare pP 

, dascăli ca şi pe discipoli, pe autori ca şi pe cititori. 
Prin urmare, o prezentare exactă a universului, a dezvol

tării  sale şi a dezvol tării omenirii, precum şi a reflectăr : i  
acestei dezvoltări Jn capetele oamenilor n u  poate f i  realizati 
decît  pe cale dialectică, ţinînd mereu seama de interacţiunea 
universală dintre naştere şi p ieire, din tre schimbările pro
gresive şi  cele regresive.  Şi  tocmai în acest sens s-a  afirmat 
de la început filozofia germană modernă. Kant şi-a început 
cariera ş tiinţifică reducînd sistemul sol ar imuabil al lui 
Newton şi durata sa eternă - o dată ce i-a fost dat faimosul 
prim impuls - �a un proces istoric : _procesul naşterii soar� 
lui şi a tu turor planetelor dintr-o masă-nebul oasă în rotaţie. 
Şi în acelaşi timp el a tras concluzia că o dată cu apariţia 
sistemului solar este dată în mod necesar şi vii toarea lui  
dispariţie. O j umătate de secol mai  ti rziu, Laplace a funda
mentat din punct de vedere ma tematic punctul de vedere al  
lui  Kant, iar după altă j umătate de secol, spectroscopul a 
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dovedit existenţa în spaţiul cosmic a unor asemenea mase 
gazoase incandescente în diferite stadii de condensare 139• 

Această filozofie germană modernă şi-a găsit dcsăvîrşirea 
în sistemul _ lu i  Hegel, care are marele merit de a fi prezentat 
pentru prima oară întreaga lume, naturală, istorică şi spiri
tuală, .'a u n  proces, adică in continuă mişcare, schimbare, 
transformare ' dezvoltare, şi de a fi  î ncercat să dezvăluie 
legătura internă a acestei mişcări şi dezvoltări. Privită din 
acest punct de vedere, istoria omenirii_ nu mai apărea ca o 
incîlcire haotică de acte de violenţă lipsite de sens, care, în 
fa ţa scaunului de j udecată al raţiunii filozofice, ajunse acum la maturitate, sînt toate la fel de condam nabile şi pe care e 
bine să le uităm cit mai repede posibil, ci ca însuşi proces.l 
de dezvoltare a omenirii, gîndirea avînd acum sarcina de a 
u rmări mersul progresiv, ascendent al acestui proces de-a 
lungul tuturor căilor sale -întortocheate şi de a__dezvălui legi
tatea sa intenă, care guvernează tot ceea ce aparent este 
întîmplător. 

Faptul că sistemul lui Hegel nu a rezolvat această pro
blemă nu prezintă importanţă aici. Meritul său epocal este că 
a pus-o. Aceasta este o problemă pe care niciodată nu o va 
putea rezolva un singur om. Cu toate că l a fost, alături 
de S aint-Simon, mintea cea mai universală a timpului său, el 
era totu şi îngrădit, în primul rînd, de propriile sale cunoş
tinţe, inevitabil limitate, şi, în al doilea rînd, de cunoştinţele 
şi concepţiile epocii sal!, limitate şi ele ca volum şi profun · 
zime. La acestea se mai adaugă însă şi o a treia împrejurare. 
Hegel era idealist, cu alte cuvinte, pentru el, ideile din min 
tea lui nu erau imagini mai mult sau mai puţin abstracte ale 
lucrurilor şi proceselor reale, ci, invers, lucru rile şi dezvol
tarea lor nu erau decît imaginile î ntruchipate ale „ideii" 
existente într-un mod oarecare încă î nainte de a exista lumea. 
în felul acesta totul era aşezat cu capul în j os ,  conexiunea 
reală a fenomenelor lumii era complet inversată. Şi de aceea, 
oricît de just şi de genial a î nţeles Hegel unele legături parti
culare ale fenomenelor, era inevi tabil ca, din motivele arătate, 
sistemul lui să fie şi sub raportul amănuntelor în multe 
privinţe cîrpit, artificial, născocit, într-un cuvînt fals. Siste
mul hegelian ca atare a fost u n  colosal avorton, dar şi ulti
mul în felul lui.  Căci el mai suferea de o 1 iremediabilă 
contradicţie internă : pe de o parte avea drept premisă esen
tială concepţia isto rică potrivit , căreia isJoria omenirii este 
un proces de dezvoltare care, pria î nsăşi natura lui, nu poate 
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să ajungă la o desăvîrşire pe plan intelectual prin descope
rirea unui aşa-zis adevăr absolu t, iar pe de altă p arte sistemul 
hegelian susţine că este tocmai summum-ul acestui adevăr 
absolut. Un sistem de cunoaştere a naturii şi a istoriei, atot
cuprinzător şi încheia t  o dată pentru totdeauna, este în 
contradicţie cu legile fundamentale ale gîndirii dialectice ; 
ceea ce nu exclude nicidecum, ci, dimpotrivă, implică faptul, 
că din generaţie în generaţie, cunoaşterea sistematică a în
tregii lumi exterioare poate să facă progrese uriaşe. 

Sesizarea caracterului complet fals al idealismului ger
man de pînă acum a dus în mod inevitabi1 la materialism, 
dar, să reţin�m, nu la materialismul metafizic, exclusiv meca
nicist al secolului L Ylll-lea. In opoziţie cu simpla condam
nare naiv revoluţionară a întregii istorii anterioare, mate 
rialismul modern vede în istorie procesul d e  dezvoltare a 
omenirii, proces ale cărui legi de mişcare îşi propune să le 
descopere. In opoziţie cu concepţia despre natură care do
mină nu numai la francezii din secolul al XVIII-iea, dar încă 
şi la Hegel, potrivit căreia n atura este un tot care se mişcă 
în cicluri restrînse, rămînînd mereu identic cu sine însuşi, cu 
corpuri cereşti eterne - cum le-a concepu t Newton - şi cu 
specii imuabile de fiinţe organice - cum le-a conceput 
Linne -, materialismul modern sintetizează progresele cele 
mai noi ale ştiinţelor naturii, potrivit cărora n atura are şi ea 
istoria ei  în timp, corpurile cereşti ca  şi  speciile d. orga
nisme care le populează, atunci cînd găsesc condiţii favo
rabile, se nasc şi pier, iar ciclurile, în măsura în care în 
genere rămîn admisibile, capătă dimensiuni infinit mai gran
dioase. In ambele cazuri materialismul modern este prin exce
lenţă dialectic şi nu mai are nevoie de o filozofie care să stea 
deasupra celorlalte ştiinţe .  Din moment ce fiecare ştiinţă în 
parte este pusă în faţa cerinţei de a se edifica asupra locului pe 
care îl ocupă î n  conexiunea de ansamblu a lucrurilor şi a 
cunoştinţelor despre lucruri, orice ştiinţă specială despre 
această conexiune de ansamblu devine de prisos. Ceea ce 
rămîne ca element de sine stătător din toată filozofia de pînă 
acum este ştiinţa despre gîndire şi despre legile ei - logica 
formală 1şi dia�ectic,, Tot restul se dizolvă în ştiinţa pozitivă 

. despre natură şi istorie. 
Dar pe cînd această revoluţionare în concepţia despre 

natură s-a  putut înfăptui numai în măsura în care cercetările 
puneau la dispoziţie materialul pozitiv necesar cunoaşterii, 
îşi icuseră simţită influenţa o serie de evenimente istorice 

16 
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care au provocat o cotitură hot.ritoare în concepţia despre 
istoric. În 1831 avusese loc la Lyon prima răscoală a munci 
torilor  ; înt re 1 838 şi 1 842 a ·aj uns l a  apogeu prima mişcare 
muncitorească pe scară naţională, mişcarea cartiştilor en
glezi.r Lup la de clasă dintre proletariat şi burghezie trecea pe 
primul plan al istoriei celor mai avansate ţări din Europa, 
pe măsură ce în aceste tări se dezvolta,  pe de o parte, marea 
indm;tric şi ,  pe de altă parte ,  dominaţia poli tică de curînd 
cucerită a burgheziei. Teoriile economiei politice burgheze 
despre identitatea de interese dintre capital şi muncă, despre 
armonia generală Şi  bunăstarea generală ca urmare a l iberei 
concurenţ e erau tot mai categoric dezminţile de fapte. Toate· 
acestea n u  m ai puteau fi ignorate, tot aşa cum nu putea fi 
ignorat nici socialismul francez şi englez, care era expresia 
lor teoretică, deşi foarte imperfectă. Dar vechea concepţie 
idealistă despre istorie, care nu fusese încă înlăturată, nu 
cuno�tea luptele de clasă bazale pe interese materiale şi ,  în 
genere , nici  un fel  de interese materiale ; producţia şi toate 
relaţiile ecunomke erau pomeni te numai "În treacăt, ca ele 
mente de importanţă secundară ale „istoriei culturii " .  

Faptele noi au impus o nouă cerce tare a întregii istori i 
anterioare, ş i  alunei s-a văzut că întreaga istorie anterioară, 
cu excepţia stărilor primitive, a fost istoria u nor lupte de 
clasă, că aceste clase sociale în luptă unele cu altele sînt de 
t iecare dată produsul relaţiilor de producţie şi de schimb, 
într-un cuvînt al relaţiilor economice din epoca respectivă ; 
că, prin urmare,  stwctura economică a societăţii din fiecare 
perioadă istorică data cnsituie oaza reală care explică, în 
ultim. instanţa, întreaga suprastructură - instituţiile j uridice 
şi politice, precum şi concepţe religioase, filozofice şi de 
altă natură din perioada istorică respectivă. Hegel eliberase 
de metafizică concepţia despre istoric, făcînd-o dialectic ă ,  
dar concepţia sa despre istorie e r a  în  esenţă idealistă. Acum 
ideali smul fusese izgonit din ultimul său refug i u ,  din con
cepţia despre istorie, se crease o concepţie materialistă despre 
istorie şi se gdsise calea pentru a explica conştiinţa oamenilor 
prin existenţa lor,  în loc să se explice, ca pînă acum, existenţa. 
lor prin con;tiinţa lor. în consecinţă , social ismul nu mai apărea acum ca o des
coperire întimplătoare a cutare! sau cu1[rei minţi geniale, ci 
ca un produs necesar al luptei dintre două dase apărute ca 
urmare a dezYoltării istori ce

·
, proletariatul şi  burghezia. Sar, 

cina lui nu mai consta în  a elabora un sistem cit ma� 
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perfect al societă ţi i ,  ci în a cerceta procesul is toric-economic 
clin care au rezultat în mod necesar aceste clase şi antago
nismul dintre ele şi în a descoperi, în situaţia economic. 
creată de acest proces, mijloacele p entru rezolvarea conflic-
1ului. Dar social ismul de pînă acum era tot atit  ele incomp a -

tibil c u  aceast. concepţie m a terialistă p e  c i t  era le 
incompatibili concepţia despre natură a m a terialismu
lui francez cu dialectica şi cu ştiinţele moderne ale naturi i .  
Socialismul de pînă acum, deşi a cri ticat modu l l e  producţie 
capitalist exis tent şi consecinţele lui ,  n - a  putut să-l explice 
şi deci nici s.- i  v ină de hac ; el n-a  putut  decît să-l  resping. 
pur şi simplu ca pe ceva rdu. Cu cit se indigna mai mult îm
potriva exploat.rii  clasei muncitoare, inseparabilă de acest 
mod le producţie, cu atît  mai puţin era în s tare să a rate 
limpede în ce constă aceas tă exploatare şi modul în care ia  
naşte re. Se punea �nsă problema, pe de o p arte, ele a prezenta 
modul de p roducţie capi talist  în conex i unea l u i  is torică şi 
de a arăta necesitatea lui într-o perioadă istori că determina tei, 
deci şi necesitatea pieirii  lui, iar pe de altă parte de a dez
vălui şi caracterul lui intern,  încă neexplorat. Aceasta s-a rea
lizat datori tă descoperiri i plusvalorii. S-a demonstrat că în
suşirea muncii neplătite este forma fundamentală a modului 
ele p roducţie capitalist  şi a exploatării munci torului care re
zultă din acest mod de producţie ; că chiar dacă capitalistul 
cumpără forţa de muncl a munciiorului său la valoarea inte 
grală pe care aceasta o are ca m arfă pe piaţa de mărfuri 
el scoate totuşi din ea o valoare mai mare decît aceea cu 
care a plăti t-o ; şi că această plusvaloare formează, în ul timă 
instanţă, suma de valoare din care se acumulează în mîinile 
claselor avute masa de capital în continuă creştere. Astfel a 
fost explicat felul în care decurge producţia capitalistă şi în 
care se produce cap italul. 

Aceste louă mari descoperiri - concepţia materiali stă 
despre istorie şi dezvăluirea secretului producţiei capitaliste 
cu ajutorul plusvalorii - le datorăm lu,i Marx. P r in aceste 
descoperiri socialismul a devenit o ştiinţă, care u rmează acum 
să fie e laborată în continuare în toae amănuntele şi co
nexiunile ei. 



III 

Concepţia material is tă despre i storie porneşte de la tezd 
c ă  producţi a, şi alături de produ cţie schimbul produselor ei ,  
consti tuie baza orică rei orînduiri sociale ; cd. , în fiecare so
cietate care apare în istorie, rar-ti.ţa produselor, şi o daUi 
cu ea împ.rţ.irea socială în clase sau s tări sociale,  e s te deter
m inată ele ce anume se produce, cum se produce şi de felul în care se face schimbul acestor produse. Prin urmare, cauzele 
1 1 l t i m e  ale oricăror prefaceri sociale şi revoluţii p olitice nu 
lrc,huie căutate în mintea oamenilor,  în înţelegerea tot mai 
mtre a adevărului eten şi a dreptăţii ,  · ci în schimbările care 
au loc î n  modul de producţie şi de schimb ; ele nu trebuk� 
ci u l ate în Jilozoliu, ci în economia epocii respective. Daci1 
oamenii ajung s.-�i <lea seama că instituţiile sociale exis ten t(• 
s int  ira ţ i onale şi nedrepte, că „nonsens devine raţiunea şi  
b i nefacerea o plagă" *, aceasta nu este decît un ind iciu ci.I 
î n  metode l e  de producţie şi în formele de schi mb s - a u  produs 
pe nesimţite transformări cu care orîncluirea socială, croitei 
pe măsura condiţiilor economice anterioare, 11n se mai potri
veşte. De aici rezultă de asemenea că şi mij loacele pentru 
înl. turarea racilel or descoperite trebuie să existe - mai 

. mult sau mai puţin dezv oltate - tot în relaţiile de producţie 
schimbate. Aceste mij loace nu trebuie inventc1te, născocite 
din minte, ci trebuie descoperite, cu ajutorul minţii, în faptele 
materiale existente ale produ cţiei. 

Cum s tau din acest punct de vedere lucrurile cu socialis · 
nnl contemporan ? 

Este un lucru acum aproape îndeobşte recu noscut ci 
or înduirea socială existentă a fost  creată de c.tre actual cl 

• Cuvintl'le lui MPfistofel din opera lui Goethe „Faust", partea 
inti i ,  Buru r•:ş li ,  E.S.P.L.\„ 1 955, p. 1 07.  - Nota lrad. 
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clasă dominantă, de către bur9hezie. Modul de producţie pro 
priu burgheziei, care de l a  Marx încoace este numit modul 
de producţie capitalist, era incompatibil cu privilegiile locale, 
feudale şi cu legăturile personale reciproce ale orînduirii 
feudale ; burghezia a sfărîmat orînduirea feudală,  şi pe ruinele 
ei a ridicat orînMrea socială burghez.. imperiul libere i  
concurenţe, a l  libertăţii d e  deplasare ş i  d e  domiciliere, a l  
e galităţii în drepturi a posesorilor d e  mărfuri, într-un cuvînt 
toate splendorile burgheze. Modul de producţie capitalist s> 
putea dezvolta acum nestinjenit. De cînd aburul şi noile ma
şini-unelte au transformat vechea manufactură în marea indus
trie, forţele de producţie create sub conducerea burghezit'i 
s-au dezvoltat cu o repeziciune şi în proporţii nemaipomeni te 
pînă atunci. Dar dupl cum la timpul lor manufactura şi meşte 
şugurile, perfecţionate sub influenţa acesteia, intraseră în con
flict cu cătuşele feudal e ale breslelor, tot aşa marca industrie, 
ajunsă la o treaptă mai înaltă a dezvoltării ei, intră în con
flict cu b arierele în care o ţine îngrădită modul de producţi 0 
capitalist.  Forma burgheză în care sînt folosi te noile forţe dr 
producţie a devenit neîncăpătoare pentru ele, iar acest con
flict dintre forţele de producţie şi modul de producţie nu este 
un conflict născut în mintea oamenilor; ca, de pildă, con
fl ictul dintre păcatul originar al omulu i şi j ustiţia divină, ci 
sălăşlu ieşte în  faptele reale, există în mod obiectiv, în afara 
noastră , independent de voinţa sau de acţiunea chiar a acelor 
oameni care i-au dat naştere. Socialismul contemporan nll 
este altceva decît reflectarea în gîndire a acestui conflict 
real ,  oglindirea lui în primul rînd în mintea clasei care suferă 
direct de pe urma lui, a clasei muncitoare. 

Dar în ce constă acest conflict ? 
înaintea apariţiei producţiei capital iste, adică în evul 

mediu, pretutindeni exista mica producţie, b azată pe pro
prietatea privată a celor ce muncesc asupra mij loacelor l or 
de producţie ; la ţară - agricultura practicată de micii ţă
rani, liberi sau dependenţi, la oraşe - meşteşugul. Mijloacele 
de muncă - pămîntul ,  uneltele agricole, atelierul, sculele -
erau mijloace de muncă individuale, destinate folosinţei indi 
viduale, prin urmare, în mod n ecesar sărăcăcioase, mărunte ,  
reduse. Dar tocmai d e  aceea ele apartineau, de renulă, pro
ducătorului însuşi. A concentra, a dezvolta aceste mij l oace 
de producţie fărîmiţat� mătun1e, a 1e preface în puternice.0 
pîrghii de producţie din zilele noas tre - iată rolul istoric 'al mocfuu! de producţie capitalist şi al  purtătoarei lui, bur-
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ghezia. Felul în care burghezia a î ndeplini t aces t rol de-a 
lungul istoriei. începînd din secolul al XV-lea, trecind prin 
cele trei trepte : cooperaţia simplă,  manufactura şi marea 
industrie, a fost descris în amănunţime de Marx în secţiune a  
a patra a „Capitalului u 1 40• Dar burghezia, după cum a d� 
monstrat vfarx în aceeaşi secţiune, nu putea să transforme 
aceste mij loace de producţie reduse în forţe de p roducţie gi
gantice fără a le transforma din mijloace de producţie indi
viduale în mijloace de producţie sociale, care pot fi folosite 
numai de o colectivitate de omeni. In locul roatei de tors, 
al războiului de ţesut manual şi al  ciocanului fierarului au 
apărut maşina de filat, războiul de ţ esut mecanic, ciocanul 
cu aburi ; locul atelierului l-a luat fabrica, care 
reclamă cooperarea a sute şi mii de muncitori. Şi întocmai 
ca şi mij loacele de producţie, producţia însăşi s-a transformat 
dintr-un şir de acte individuale într-un şir de acte sociale, iar 
produsele din produse ale unor indivizi în produse sociale . 
Firul, ţesătura, obiectele de metal care ieşeau acum din 
fabrică erau produsul muncii colective a numeroşi muncitori , 
p rin mîinile cărora trebuiau să treacă pe rind pînă sa fie gati. 
Nici u nul  dintre muncitori nu mai putea spune despre ele : 
eu le-am făcut, sint produsul meu. 

Acolo însă unde forma fundamentală a producţiei este 
diviziunea spontană a mtincfi, care a apărut treptat  şi fără nici un plan în cadrul societăţii, ca imprimă produselor forma 
ele mărfuri, al căror schimb reciproc, cumpărarea şi vînzarea,  
dă diferiţilor producători posibilitatea să-şi satisfacă variatele 
lor nevoi. Aşa stăteau lucrurile n evul mediu. Ţăranul , de 
pildă, vindea meşteşugarului produse agricole şi cumpăra in 
schimb de l a  acesta produse meşteşugăreşti. în aceast. so
cietate de p roducători individuali,  de producători de mărfuri, 
pătrunse acum noul mod de producţie. în mij locul divizi u nii 
muncii,  care s-a format în mod spontan, fărl nici un p l an şi 
care domnea în întreaga societate, el  a introdus diviziunea 
muncii pe bază de plan în fiecare fabrică în parte ; alături 
de producţi a  individuală a apărut p roducţia socilă. Produ
sele amîndurora se vindeau pe aceeaşi piaţă, aşadar la preţuri 
cel puţin aproximativ egale. Dar organizarea pe bază de p lan 
era mai puternică lecit diviziunea spontană a muncii ; dato
rită muncii sociale, fabricile p roduceau mai ieftin decît micii 
producători individuali.  Producţia individuală a fost învinsă 
rind pe rind în toate d omeniile, producţia socială a revolu
ţionat în întregime vechiul mod de producţie. Dar acest ca-
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racter revoluţionar al producţiei sociale a fost atît de puţin 
înţeles, încît, dimpotrivă, ea a fost introdusă ca un mij loc 
pentru ridicarea şi stimularea producţiei de mărfuri. Producţia 
socială a fost nemij locit determinată de anumite pîrghii dej a 
existente ale produ cţiei de mărfuri şi ale schimbului de 
mărfuri : capitalul comercial, meşteşugurile, munca salariată. 
Prin faptul că ca însăşi a apărut ca o formă nouă a produc
ţ iei  de mărfuri, formele de însuşire caracteristice producţiei 
de mărfuri au rămas întru totul valabile şi pentru ea. 

în forma specifică a producţiei de mărfuri din evul mediu 
nici nu se putea pune problema : cui trebuie să-i  aparţină 
produsul muncii. Producă torul individual îl  producea, de 
regulă, din materia primă care-i aparţinea şi pe care o pro 
ducea adesea el însuşi, cu propriile lui mij loace de muncă şi 
prin muncă manuală efectuată de el însuşi sau de familia sa. 
Astfel ,  produ cătorul nici nu avea nevoie să-şi însuşească pro
dusul ,  acesta ii  aparţinea de la  sine. Proprietatea asupra pro 
duselor se baza, aşadar, pe munca proprie. Chiar şi atunci 
cînd se recurgea la ajutor străin, acesta j uca, de regulă,  nu 
mai un rol secundar, şi adesea, în afară de salariu , primea şi 
altă retribuţie ; ucenicul şi calfa din cadrul breslelor lucrau 
nu atit pentru întreţinere şi salariu, cit mai ales în vederea 
propriei lor calificări ca meşteri. Au u rmat concentrarea 
mijloacelor de producţie în mari ateliere şi în manufacturi ,  
transformarea l o r  în mij loace de producţie într-ade văr so
ciale. Dar mijloacele de p roducţie şi produsele sociale tot 
mai erau privite ca mij loace de producţie şi produse ale unor 
indivizi izolaţi. Dacă pînă atunci posesorul mij loacelor de 
muncă îşi însuşise produsul pentru că, de regulă, era pro
priul său produs, iar ajutorul dat de munca străină consti
tuia numai o excepţie, acum posesorul mijloacelor de muncă 
continua să-şi însuşească produsul , deşi acesta nu mai era 
produsul său, ci exclusiv produsul muncii aitui. Astfel, pro
dusele muncii sociale nu mai erau însuşite acum de către 
aceia care puseseră realmente în mişcare mij loacele de pro
ducţie şi  care fabricaseră realmente produsele, ci de către 
capitalist. Mij loacele de producţie şi p roducţia au devenit 
în  esenţă sociale__Dar ele rămîn subordonate unei forme de 
însuşire care are ca premisă p roducţia privată a unor indivizi 
izolaţi, în cadrul căreia deci fiecare este proprietarul pro
p riului său produs şi  îl duce la  piaţă. Mod u l  de producţie 
este subordonat acestei forme de însuşire, cu toate că el 
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suprimă premisele ei * .  In această contradicţie, care imprimă 
noului mod de producţie caracterul lui capitalist, se ailă ln 
germene toate conflictele epocii contemporane. Pe măsură ce 
noul mod de producţie a început să domine în toate ramurile 
hotărîtoare ale producţiei şi în toate ţările care joacă un rol 
economic hotărîtor, înlăturînd prin aceasta producţia indivi
duală cu excepţia cîtorva rămăşiţe neînsemnate, trebuia să 
iasă mai mult la iveală incompatibilitatea dintre producţia 
socială şi însuşirea capitalistă. 

Primii capitalişti au găsit, după cum am arătat, forma 
muncii salariate dej a existentă. Dar munca salariată exista 
doar ca excepţie, ca îndeletnicire auxiliară, secundară, ca o 
stare tranzitorie. Ţăranul care se ducea pentru un timp să 
muncească cu ziua avea cele citeva pogoane de pămînt ale 
sale, de pe urma cărora putea să trăiască la nevoie. Regula
mentul breslelor se îngrijea ca calfa de astăzi să devină meş
terul de mîine. Dar,  de îndată ce mij loacele de producţie s-au 
transformat î n  mijloace de producţie sociale concentrate în 
mîinile capitaliştilor, situaţia s-a  schimbat. Mijloacele de pro
ducţie, ca şi  produsul micului producător individual, s-au 
depreciat din ce în ce mai mult ; acestuia din urmă nu -i 
rămînea altă ieşire decît să muncească în schimbul unui sa
lariu la capitalist. Munca s alariată, altădată o excepţie şi  o 
îndeletnicire auxiliară, a devenit o regulă şi forma fundamen
tală a întregii producţii ; dintr-o îndeletnicire secundară ca 
pînă acum, ea a devenit activitatea exclusivă a muncitorului. 
Muncitorul care efectua muncă salariată numai în mod spo
radic s - a  transformat în muncitor salariat pe viaţă. Numărul 
muncitorilor salariaţi pe viaţă a sporit totodată enorm şi 
datorită faptului că simultan s-a prăbuşi t orînduirea feudală, 
au fost desfiinţate suitele seniorilor feudali, au fost izgoniţi 
ţăranii de pe pămînturile lor etc. Se săvîrşise separarea din
tre mijloacele de producţie concentrate în mîinile capitaliş
tilor, pe de o parte, ş i  producătorii care nu posedau altceva 

" Nu este nevoie să arltăm aici că, chiar dacă forma de însuşire 
rămine aceeaşi, totuşi caracterul însuşirii, datorită procesului descris mi 
sus, a fost în aceeaşi măsură revoluţionat ca şi producţia. Dacă-mi în
suşesc propriul meu produs sau îmi însuşesc produsul altora, acestea 
sint, fireşte, doua feluri foarte diferite de însuşire. In treacăt fie spus : 
munca salariată. in care există deja ln germene întregul mod de produc
ţie capitalist, este foarte veche ; ca fenomen izolat şi sporadic, ea a exis
tat timp de s>cole alături de sclavie. Dar acest germene a putut să se 
dezvolte şi să devină modul de producţie capitalist abia atunci cînd au 
fost create condiţiile istorice necesare. 
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decît forţa lor de muncă, pe de a l li parte. Cont.ai. dntre 
productia social.__şl jnsuşirca capitali_s__�Îna_nifestă ca anta-
g6n1sn1 între proletariat .�j burhezie. 

-

Am vazt.t că modul de producţie capitalist a pătruns în
tr-o societate de producători de mărfuri, de produ cători indi
viduali, ale căror legături sociale erau mij locite prin schimbu l 
produselor lor.  Dar ceea ce caracterizează orice societate l a  
baza căreia stă producţia d e  mărfuri este fap tul c ă ,  în cadrul 
ei,  producătorii nu mai sînt stăpîni pe propriile lor rela t i i  
soci ale. Fiecare produce fără s ă  ţină seama d e  a!ţiI, -cu lij 
foacele de producţie pe care le posedă întimplător ş1 ·pentru 
nevoia sa specială de schimb._ Nimeni nu ştie ce cantitate din 
articolul pe care-l produce el se află pe piaţă şi ce cantitat� 
din acest produs este în genere necesară ; nimeni nu ştie dacă 
există o cerere reală pentru produsul său individual, dacă îşi 
va scoate cheltuielile sau dacă în genere îl va putea vinde. în 
producţia socială domneşte anarhia. Dar producţia de mărfuri,  
ca  oricare altă formă de producţie, are legile ei specifice, 
inerente, inseparabile de ea ; şi aceste legi se impun, în pofida 
anarhie i ,  în cadrul ei şi  prin ea. Ele se manifestă în singura 
formi de legături sociale care subzistă, schimbul,  impunîn
du-se producătorilor individuali ca legi coercitive ale con
curenţei. Ele le sînt deci necunoscute la început înşişi acestor 
producă tari şi trebuie să fie descoperite de ei treptat, pe 
b aza unei experienţe îndelungate. Ele îşi croiesc dum,  aş a
dar,  fără producători şi împo triva producătorilor, ca legi na
turale ale formei lor de producţie şi care ac\ionează orbeşte. 
Produsul îi domină pe producători. 

In societatea medievală, mai ales în  primele secole, prn
ducţia era destinată mai cu seamă consumului propriu. Ea 
satisfăcea în mod precumpănitor nevoile producătorului şi 
ale familiei sale. Acolo unde, cum era cazul la ţară, existau 
relaţii de dependenţă personală, producţia servea şi la satisfa
cerea nevoilor seniorului feudal.  Aici nu avea loc, prin ur
mare.  nici un schimb, şi de aceea produsele nici  nu căp. tau 
caracterul de mărfuri. Familia ţăranului producea aproape tot 
ce-i trebuia - unelte şi îmbrăcăminte, ca şi produse alimen
tare. Abia atunci cînd ea a ajuns să producă un surplus peste 
propriile ei nevoi şi peste dările în natură datorate seniorului 
feudal, abia atun ci a produs şi mărfuri ; acest surplus arunca I 
în procesul schimbului soci al şi oferit spre vînzare a devenit 
marfă. Meşteşugarii de la oraşe au trebuit, desigur, să pro
du-că de la  bun început în vederea schimbului. Dar şi dînşii 
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1ş1 acopereau cea mai mare parte a nevoilor lo: personale 
prin muncă proprie ; ei aveau grădini şi mici ogoare ; îşi 
trimiteau vitele la  păscut în pădurea comunali, care le mai 
furniza, pe deasupra, lemne de cons trucţie şi de foc ; femeile 
torceau in, lină etc. Producţia în  vederea schimbului, pro
ducţia de mărfuri, abia lua naş tere. De aici - schimb limitat, 
piaţă l imitată, mod ·de p roducţie stabil, izolare l ocală faţă de 
lumea exterioară, unire locală în interior : marca * l a  ţară, 
b reslele la oraş. 

Dar o dată cu extinderea producţiei de mărfuri şi mai 
ales cu apariţia modului de producţie capitalist au intrat în 
acţiune, mai făţiş şi mai puternic, şi legile, pînă atunci latente, 
ale producţiei de mărfuri. Vechile legături au fost slăbite ,  
vechile b ariere sfărîmate, iar producătorii s-au transformat 
din ce în ce mai mul t in p roducători de mărfuri ind epen denţi , 
izolaţi.  Anarhia producţiei sociale a ieşi t la iveală şi s - a  
accentuat tot  m a i  mult.  D a r  ins trumentul principal c u  aj utorul 
c.mi a  modul de producţie capitalist a sporit aceasi anarhie 
din producţia socială era tocmai opusul anarhiei, şi anume 
organizarea crescîndă a producţiei ca producţie socială î n  
fiecare întreprindere în p arte. C u  aj utorul acestei pîrghii .  
modul de producţie capi talist a pus capăt tihnitei s tabili tăţi 
de al tădată. Oriunde ern introdus într-o ramură industrial. 
oarecare, el nu mai răbda alături de el  nici o altă metod. de 
producţie mai veche. Oriunde punea stipinire pe vreun meş
teşug, vechiul meşteşug era distrus. Cimpul de munc. deveni 
un cîmp de luptă. Marile descoperiri geografice şi coloniză 
rile care le-au urmat au sporit numărul pieţelor de desfacere 
şi au grăbit  transformarea meşteşugului în manufactură. Lupta 
a izbucnit nu numai între diferiţii producă tori l o cali ; luptele 
locale au luat, la rîndul lor, prop orţiile unor lupte naţionale, 
aj ungîndu-se la r�zboaiele comerciale din secolele al XVII-lea 
şi al XVIII- lea 1414 în sfîrşit, marea industrie şi formarea pieţei 
mondiale au dat acestei lupte un caracter universal şi, în 
acelaşi timp, o violenţă nemaiîntîlnită. în relaţiile dintre ca
p italişti, ca şi dintre ramuri industriale întregi şi ţări întregi ,  
problema existenţei este hotărî tă în funcţie d e  gradul în  care 
condiţiile naturale sau ar tificiale ale producţiei sînt mai mult 
sau m ai puţin favorabile. Cel învins este înlăturat fără mild. 
Este lupta larv_inistă pentru existenţa individuală transpusă 
cu o înverşunare înzecită din natură în  societate. Starea na-

* Vezi anexa de la sfirşit. (Engels se referă aici la articolul său 
„Marc a " .  Vezi volumul de fată, p. 339-357. - Nota red. )  
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turală a animalului apare ca apogeu al dezvoltirii omeno5ti .  
Contradicţia dintre producţia socială şi însuşirea capitalist<l 
se prezintă acum ca o cotradicţie în tre organizarea produc
(iei înăuntrul fiecărei fabrici şi  anarhia în producţie in în
treaga socie tate ... 

Modul de producţie capitalist se mişcă în cadrul acestor 
două forme de manifestare ale contradicţiei care -i  este ima
nentă prin însăşi originea lui, descriind fără posibilitate le 
ieşire acel „cerc vicios" descoperit încă de Fourier. Ceea ce 
însd Fourier nu a putut încă să vadă pe atunci, fireşte, este 
f ap tul că acest cerc se micşoreaz. treptat, că mişcarea repre
zintă mai curînd o spirală şi că, asemenea mişcirii planetel or, 
ea trebuie să se încheie, ciocnindu-se de centru. F�rţa motrice 
a ana.rhles.ole. în producţie transformă tot mai mult mare. 
maj oritate a oa.enilor în  p roletari, iar  masele proletare, la  
r indul lor ,  Yor  pune în cele din urmă capăt anarhiei în pro
ducţie. Forţa motrice a anarhiei sociale în producţie trans
formă p osibilitatea nelimitată de perfecţionare a maşinilor 
folosite în marea industrie într-un imperativ pentru fiecare 
capitalist industrial în parte, silindu -l să-şi perfecţioneze tot 
mai mult maşinile, dacă nu vrea să piară. Dar a perfec
ţiona maşinile înseamnă a face de prisos o anumită cantitate 
de muncă omenească. Dacă in troducerea şi sporirea număru
lui maşinilor înseamnă înlăturarea a milioane de muncitori 
manuali şi î nlocuirea lor printr-un număr mic le mun c i tori 
care lucrează la maşină, perfecţionarea maşinilor înseamni 
înlăturarea, în număr tot mai mare, a înşişi muncitorilor care 
lucrează l a  maşină şi, î n  ultimă instanţă, crearea unui număr 
de muncitori salariaţi disponibili ,  care depăşeşte nevoile 
medii de braţe de muncă ale capitalului. Masa de muncitori 
neocupaţi formează o adevărată armată industrială de rezervă,  
cum a m  numit-o încă în  1 845 * ,  disponibilă pentru perioadele n care industria lucrează din plin şi aruncată în stradi de 
crahul care urmează în mod necesar, o ghiulea care atîrnă 
întoWeauna de picioarele clasei muncitoare în lupta ei pen tru 
existenţă împotriva capitalului, un regulator care menţine 
salariul l a  nivelu l  scăzut corespunzător nevoilor capitalului.  
Asa se face că maşina, ca să folosim cuvintele lui Marx, 
devine cea mai puternică armă de luptă a capitalului împo
tri\ ·a clasei muncitoare, că mij locul de muncă smulge în 

" „Lage der arbeitcnden Klasse in England",  p. 1 09 (vezi K. Mar. 
şi F. Engels. Opere,  vol. 2, Bucureşti ,  Editura politic., 1 962, ed. a li-a.  
p. 312). 
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permanenţă din mina muncitorului mij locul de subzistenţă, 
că propriul produs al mun citorului se transformă într-o unealtă 
de înrobire a muncitorului 142• Aşa se face că din capul Jocu
lui economisirea mij loacelor de muncă devine totodată cea 
mai necruţătoare risipă de forţă de muncă şi un jaf faţă de 
condiţiile normale de exercitare a muncii MS ; că maşina, cel 
mai puternic mijloc pentru scurtarea timpului de muncă, se 
transformă în mij locul cel mai infailibil pentru a preface 
întreaga viaţă a muncitorului şi a familiei sale în timp de 
muncă disponibil pentru valorificarea capitalului ; aşa se 
face că munca excesivă a unei părţi a clasei muncitoare de
termină şomajul celeilalte părţi şi că marea industrie, care 
cutreieră tot globul pămîntesc în g oană după noi consuma
tori, restrînge la ea acasă consumul maselor muncitoare la 
un minim egal cu înfometarea, subminîndu-şi astfel propria 
ei piaţă internă. „Legea care menţine întotdeauna echilibrul 
dintre suprapopulaţia relativă, adică armata industrială de 
rezervă, şi volumul şi energia acumulării de capital îl leagă 
pe muncitor mai strîns de capital decît îl ţintuiau de stîncă 
pe Prometeu piroanele lui Hefaistos. Ea determină o acumu
lare de mizerie corespunzătoare acumulării de capital. Prin 
urmare, acumulare de bogăţie la  un pol înseamnă, totodată, 
acumulare de mizerie, de muncă chinuitoare, de sclavie, de 
ignoranţă, de abrutizare şi de degradare morală la celălalt 
pol, adică la  clasa care produce propriul ei produs sub formă 
de capital" (Marx. „Capitalul" , p. 671 144) . Or, a aştepta de 
la modul de producţie capitalist o altă repartiţie a produselor 
e tot una cu a cere electrozilor unei baterii să nu descompună 
apa cit timp sînt legaţi cu bateria şi să nu dezvolte oxigen la 
polul pozitiv şi hidrogen la  polul negativ. 

Am văzut că posibilitatea de perfecţionare a maşinilor 
moderne, împinsă la  extrem, se transformă, datorită anarhiei 
din producţie care domneşte în societate, într-un imperativ 
pentru fiecare capitalist industrial în parte, silindu-l să-şi 
perfecţioneze necontenit maşinile, să sporească necontenit 
forţa lor productivă. Tot aşa se transformă pentru el într-un 
imperativ şi simpla posibilitate existentă de fapt de a lărgi 
sfera producţiei sale. Enorma fartă de extindere a marii  in
dustrii, faţă de care forţa de dilataţie a gazelor este un ade
vărat j o c  de copil, se manifestă acum ca o nevoie de extin
dere calitativă şi cantitativă, care desfide orice rezistenţă. 
Această rezistenţa o constituie consumul, posibilitatea de 
desfacere, pieţele pentru produsele marii  industrii. Dar posi-
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bilitatea de lărgire, atît extensivă cit şi intensivă, a pieţelor 
este supusă în primul rînd cu totul altor legi, care acţionează 
mult mai puţin energic. Lărgirea pieţelor nu poate ţine pasul 
cu extinderea p roducţiei� îctuI _devine inevitabil, şi, 
deoarece nuroate să aucă la  o rezolvare atita timp cit nu 
sfărîmă însuşi modul de produ cţie capitalist, el devine pe
riodic. Producţia capitalistă creează u n  nou „cerc vicios u .  

într-adevăr, începînd din 1825, cînd a izbucnit prima 
criză generală, întreaga lume industrială şi comercială, pro
ducţia şi schimbul tuturor popoarelor civilizate şi ale anexe
lor lor mai mult sau mai puţin barbare deraiază cam o dată 
la zece ani. Comerţul stagnează, pieţele sînt supraaglomerate 
de cantităţi i_e-nse de_ produse care' zac nefolosite şi nu pot 
fi �îndute; banii numerar dispar din circulaţie, creditul în
cetează, fabricile îşi  suspendă activitatea, mas.ele muncitoare 
d�c lipsă de mij loace de subzistenţă pentru că au produs 
prea multe mijloace de subzistenţă, falimentele şi vînzările 
silite se ţin lanţ. Stagnarea durează ani de zile, forţele de 
producţie şi produ sele sînt irosite şi distruse în masă, pînă 
cînd stocurile de mărfuri îngrămădite sînt, in sfîrşit, plasate 
la un preţ mai mult sau mai puţin scăzut, pînă cînd produc
ţia şi schimbul pornesc treptat din nou. încetul cu încetul, 
ritmul se accelerează, pasul devine trap, trapul industrial 
devine galop, care se înteţeşte, la r îndul lui, pînă devine 
goana nebună a unei adevărate steeple-chase * a indus triei, 
comerţului, creditului şi speculaţiei, pentru a ajunge în cele 
din urmă, după salturile cele mai primejdioase, din nou în 
groapa crahului. Şi mereu la fel. Din 1 825 pînă acum am 
trecut de cinci ori p rin asemenea crize, şi în momentul de 
faţă ( 1877) avem parte de a şasea. Iar caracterul acestor crize 
se conturează aEt de precis , incit ..urier 

·
le-a defin:t pe 

toate cind a caracterizat-o pe cea dintîi drept qise plethorique, 
criză din _ _.uza abunli 1 45. 

In crize, contradicţia dintre producţia socială şi însu
şirea capitalistă se maniiestă in mod violent. Circulaţia măr
fnrilor încetează temporar ; mij locul de circulaţie, banii, 
devine o piedică pentru circulaţie ; toate legile producţiei şi 
circulaţiei de mărfuri sînt răstu rnaţe. Conflictul economic a 
a tins punctul culminant : modul de productie se răzvrăteşte 
împotriva modului de schimb. 

Faptul că organizarea socială a producţiei înăuntrul 
fabricii s-a dezvol tat într-atît, incit a devenit incompatibilă 

* - cursă cu obstacole. - Nota t rad. 
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cu anarhia în producţie din societale, care există paralel cu ea şi  deasupra ei, - acest fapt devine evident pentru capita
liştii înşişi datorită concentrării forţate a capitalurilor care 
arc loc în  timpul crizelor, în  urma ruinării multor mari capi
tal .5 t i  şi  a şi mai mul tor mici capitalişti. Întregul mecanism 
al modului de producţie capitalist nu mai poate face faţă pre
siunii forţelor de producţie pe care el însuşi le-a generat. 
Vfoclul de producţie capitalist nu mai poate transforma în
treaga masă de mij loace de producţie în capital , ele zac ne
folosi te, şi tocmai de aceea stă nefolosită şi armata industrială 
de rezervă.  Mij l oace de p roducţie, mij loace de subzistenţă, 
muncitori disponibili,  toate elementele producţiei şi ale avu 
ţiei generale există din abundentă. Dar „abundenţa devine 
izvor de mizerie şi de lipsuriu ( Fourier) ,  penfru că- tocmai ea 
este aea e îp1ed1ca transformarea mij loacelor de pro
du'cţie şi a mijloacelor de subzistenţă în capital.  Căci în 
societatea capitalistă mij loacele de producţie nu pot  intra în  
funcţiune dacă nu s-au transformat m.i întii în  capi tal ,  în 
mij loace de exploatare a forţei de munca omeneşti. Ca o 
fantomă se interpune între muncitori, de o parte, şi mij loacele 
de p roducţie şi mij loacele de subzistenţă, de altă parte, ne 
cesitatea ca ele să capete caracterul de capital.  Numai această 
necesi tate împiedică unirea pirghiilor materiale cu pirghiile 
umane ale producţiei ; numai aceasta opreşte mij loacele de 
producţie să funcţioneze şi  pe muncitori să muncească şi s. 
trăiască. P� d� o parte, aşadar, modul de p roducţie capitalist 
se dovedeşte incapabil să mai administreze aceste forţe - c1e 
prooucţie. Pe de altă parte, înseşi aceste forţe de producţie 
tind tot - mai impetuos spre desfiinţarea acestei contradicţii, 
spre eliberarea lor de caracterul de capital, spre recunoaşte
rea î n  f apt a carac terului lor de- u-rte � producţie sociale. 

Reacţia forţelor de producţie l--urrşă creştere îpotriva 
caracterului lor de capital , necesitatea tot mai mare de a se 
recunoaşte natura lor socială silesc însăşi clasa capitalişti
lor să le trateze tot mai mult ca forţe de producţie sociale, 
în măsura 1 n  care acest lucru este în  genere cu putinţă î n  
cadru l  relaţiilor capitaliste .  Atit perioada d e  maximă activi
ta te industrială, cu creditul ei umflat peste măsură, cit  şi 
crahul însuşi, prin ruinarea unor mari intreprinderi capitaliste, 
duc la acea formă de socializare a unor m ase mari de mij 
loace ele producţie , pe care o întî lnim la diferitele feluri de 
societăţi pe acţiuni. Unele din aceste mij loace de producţie 
şi  de comunicaţie sint din capul  locului atî t  de colosale, 
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încit exclud, ca, de pildî, căile ferate , orice alti form. de 
exploa tare capi talistă.  Dar p e  o anumi tă treaptă de dezvol
tare , nici  această formă nu mai este suficientă ; marii  pro
ducători dintr-o ramură industrială a unei ţări se u nesc în
tr-u n  „trust " ,  într-o uniune avînd ca scop reglementarea 
producţiei ; ei ho tărăsc cantitatea totală care trebuie produsă, 
o repar tizează între ei şi impun as tfel preţul de vinzare fixat 
dinainte. Cum [nsă asemenea trusturi se des tramă în maj o ri 
tatea cazurilor l a  prima conj unctură defavorabilă, ele duc 
tocm ai prin aceasta la  o şi mai marc concentrare a soci ali 
zării ; întreaga ramură industrială se transform . într - o  unic. 
mare societate pe acţiuni,  iar concurenţa din interiorul ţirii 
face loc monopolului acestei socie tăţi  unice pe ţară. Aşa 
s - au petrecut lucrurile încă în 1890 cu producţia engleză 
de alcalii, care acum, dupl fuziunea celor 48 de fabrici mari, 
este concentrată în mina unei singure societăţi ,  cu o con
ducere unică, avînd un capi tal de 1 20 OOO OOO de mărci. i.. trusturi, libera concu renţi se transform. în monopol, 
producţia neplanificat. a societăţii capitaliste capituleaz. 
în faţa prodcţieî panllcate a viitoarei societăţi socialiste.  
Ce-i . drept l a  început numai SpTe folosul şi oincl0 capi
taliştilor. Dar în această formă exploatarea devine atî t 
de evidentă, încit trebuie să s e  p răbuşeascl. Nici un 
popor n-ar tolera timp îndelungat o producţie condusă de 
trusturi, o expl oa tare atit de făţişă a colectivităţii de clre 
o mică b andă de indivizi care trăiesc din tăierea cupoanelor. 

Într-un fel sau altul ,  cu sau fără trusturi, în  cel!� din 
urmă reprezentan tul oficial al societă ţi i  capitaliste, _ s tatul, 
este nevoit * să preia conducerea producţiei. Nece�itatea 

* Spun es te nevoit, clci numai în cazul cînd mijloacele de pro
ductic sau de comunicaţie vor creşte într-adevăr prea mult pentru a 
mai fi conduse prin societlti pe acţiuni. cînd, prin urmare, etat izarea 
va deveni inev itabili din punci de vedere economic, numai în acest ca2 
etatizarea va însemna - chiar dacl va fi înfăptuită de statul actual -
un progres economic, un nou pas spre luarea în stăpînire a tuturor for
ţelor de producţie de eitre societatea însiişi. Dar în ultima vreme, de 
cinci Bismarck s-a lansat pe calea etatizlrii, s-a ivit un anumi t  fals so
cialism care a şi d>gcncrat pe alocuri în servil ism ş i  care declară din 
capul locului socialistu, orice etatizare, chiar şi cea făcută de Bismarck. 
Intr-adevăr, dacl crearea monopolului de stat al tutunului ar avea un 
caracter socialist, atunci Napoleon şi Metternich s-ar numlra şi ei prin
tre întemeietorii socialismului. Daci statul belgian, din considerente po
li tice şi  financiare foarte banale, şi-a construit singur principalele sale 
linii de cale ferată, dacă, fără nici o necesitate economică, Bismarck a 
etatizat principalele linii de cale ferată din Prusia numai pentru a le pu
tea organiza şi folosi mai bine în caz de război, pentru a face din functio-
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transformării în proprietate de stat apare în primul rînd la 
rarile intep1 ideri ir� uicaţie : poştă, telegrat .  
căi ferate. 

Dacă crizele au dezvăluit incapacitatea burgheziei de a 
mai administra forţele de producţie moderne, transformarea 
marilor întreprinderi de producţie şi de comunicaţie în s ocie
tăţi pe acţiuni, trusturi şi proprietate de stat dovedeşte că 
burghezia este de prisos în acest scop. Toate funcţiunile 
sociale ale capitalistului sînt îndeplinite acum de funcţionari 
salariaţi. Capitalistul nu mai are altă activitate socială decît 
să î ncaseze venituri,  să taie cupoane şi să j oace la bursă, 
u nde diferiţii capitalişti îşi smulg unii altora capitalurile. 
Dacă mai înainte modul de producţie capitalist înlătura pe 
muncitori, acum el înlătură şi pe capitalişti, trecîndu-i,  în
tocmai ca pe muncitori. î n  rîndurile populaţiei excedentare, 
chiar dacă nu-i trece încă, deocamdată, în rîndurile armatei 
industriale de rezervă. 

Dar nici transformarea în societăţi pe acţiuni şi trusturi, 
nici transformarea în proprietate de stat nu înlătură carac
t�rul de capitat al forţelor de p roducţie. La societăţile pe 
acţium ş1 trustm t, acest rucru est� tdent. Iar statul modern 
nu este, la rîndul lui ,  decît organizaţia pe care şi-o creează 
societatea burgheză pentru a menţine condiţiile exterioare 
generale ale modului de producţie capitalist împotriva unor 
încălcări am din partea muncitorilor, cit şi din partea unor 
capitalişti. Statul modern, oricare ar fi forma sa, este prin 
însăşi esenţa sa o maşină capitalistă, statul capitaliştilor, în
truchiparea capitalistului colectiv. Cu cit preia în proprje
tatea sa mai multe forte de producţie, cu atît  mai mult  de
vine el realmente capitalist colectiv, cu atît exoloatează mai 
multi cetăţeni. Muncitorii rămin muncitori salariaţi, proletari. 
Relatiile capitaliste nu sînt suprimate, ci, dimpotrivă, sînt îm
pinse la limita extremă. Dar odată atinsă această limită ex
tremă, se produ ce o răstu rnare. Proprietatea de stat asupra 
forţelor de p roducţie nu constituie o rezolvare a contlictului ; 

narii de l-a calea ferată o turmă de alegători care să voteze pentru guven, 
şi mai ales pentru a-şi procura o nouă sursă de venituri independentă 
de hotăririle parlamentului, - acestea n-au fost nicidecum măsuri so
cialiste, nici directe şi nici indirecte, nici conştiente şi nici inconştiente . 
\llminteri ar fi instituţii socialiste şi societatea regală Seehand!ung 146 
şi manufactura regală de portelanuri şi crolloria companiei în armată, 
ba chiar şi etatizarea bordelurilor, propusă cu toată seriozitatea de un 
mucalit cam prin 1 830, sub domnia Il Frederic Wilhelm al Iii-lea. 
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ea conţine ins. în sine mij locul formal, pos ib i l i tatea rezol
v-.rii  lui .  

Această rezolvare nu poate_ consta decit  în recunoaşterea 
efec tivă- a caracteru lui  social al forţelor ele producţie m o 
derne, prin urmare î n  punerea în concorclm1ţă a modului ele 
producţie, de însuşire şi de schimb cu caracterul social  al 
rrlor de producţie� Iar  a ceasta se poate înfăptui numai 
clacă societatea t a  în stăpinire cfes- t nu pe căi ocolite 
forţele de proâucle, care au depăşit orice allă conducere în  
afară de aceea exercitată- de societatea însăşi .  Astfel produ
cii deschid în mod pe deplin conştient caracterului social  
a l  mij loacelor de producţie şi al produselor, care se înto arce 
astăzi împotriva producătorilor înşişi ,  care sparge periodic 
cadru l  modului  de producţie şi de schimb şi  se impune numai 
cu o lege a naturi i ,  care acţionează orbeşte, în mod v iolen t 
şi distrugător, cîmp l iber de acţi une, transformîndu -1  d intr -o  
sursă de tulburări ş i  ele crahuri periodice în cea mai  pu ternicu 
pîrghie a producţiei însăşi. 

Forţele sociale, la  fel c a  şi forţele naturii ,  acţionează 
orbeşte, vi olent şi distructiv atita timp cit nu le  cunoaştem 
şi nu ţinem seama de ele. Dar o dată ce le -am cunoscut, o 
dală cc am in \eles acţiunea, direcţia şi efec tele lor,  nu mai 
depinde dccit le noi ca să le supunem tot mai mult voinţei  
noastre ş i  să ne a tingem cu aj u torul lor scopurile .  Aceasta 
.ste val abil mai  ales pentru uri aşele forţe de producţie de 
a s tăzi .  Atita timp cit  refuzăm cu încăpăţinare să înţelegem 
natura şi caracterul lor - şi aceste i  înţelegeri i se împo tri 
vesc modul de producţie capitalist şi apologeţii  l u i  -, al i ta 
timp aceste forţe de producţie acţionează în pofida noas lrl , 
împotriva noastră, ele ne domină, după cum am arătat am. 
nunţit mai sus .  Dar o dată ce am înţele s natura lor,  ele pot  
f i  transformate în miinile producătorilor asoci aţi, din stăpini 
demonici ,  în servitori docili .  Este aceeaşi deosebire ca între 
forţa distruc tivă a electricităţii  din fulgerul furtuni i  ş i  elec 
trici tatea imblinzită a telegrafului ş i  a arcului voltaic,  
aceeaşi deosebire ca intre incendiu ş i  focul pus în s lujba 
omului .  Cînd actualele forţe de producţie vor f i  folosite 
po trivit naturii  lor,  în sfîrşi t, cunoscute,  anarhi a  socială în 
prCffe va fi înlocuită cu reglementarea socială,  planifi
cată a producţiei potrivit nevoilor colectivităţii , .  c a  
şi  a l e  fiecărui membru a l  ei în p arte. I n  felul acesta, 
modul de însuşire cap italist - în c are produsul î l  înrobeşte 
mai intii  pe producător, i ar apoi şf'pe acel� care ş i - l  insu -

1 7 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 
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şeşte - va fi înlocuit prin acel mod de î nsuşire a produselor 
rre se b_azează pe isă.i naira jloa:elor de producţie 
moderne : pe de o parte, însuşire socială directă a produse 

Îor, ca mij l oc de întreţinere şi de exfindere a productie1,  pe 
de altă pa rte, însuşire individuală directă a l or în calitate 
de mij loace <le existenţt şi de -defă tre. 

Transformîncl tot mai mult maj oritatea covîrşitoare a 
populaţiei în proletari, modul de producţie cap italist creează 
forţa care este sil ită să înfăptuiască această revoluţie, dacă hu vrea să piară. Împingînd tot mai mult la  transformarea 
maril or mij loace de producţie sociale în proprietate de stat, 
modul de producţie capital ist  indică el însuşi calea spre în
f<lp luirea acestei revoluţii.  P.roletariatul cucereşte puterea de 
s tat şi transformă mijloacele ele producţie mai întîi în pro
prietate de stat.. Dar prin aceasta el se desfiinţea.ă pe s ine 
însuşi ca proletariat, desfiinţează toate deosebirile de clasă 

şi toate contradicţiile de clasă, şi ,  o dată cu aceasta, desfiinţează 
şi  sta tul  ca s tat. Societatea de pînă acum, care s-a dezvoltat 
în cadrul unor contradicţii le clasă, avea nevoie de stat, 
acl ic. de o organizaţie a clasei exploatatoare din epoca dată, 
pentru a m enţine cond4iile ei exterioire de producţie. aşadar 
mai ales pentru a ţine pri n forţă clasa exploatată în condiţiile 
de oprimare determinate de modul ele Jroductie d_at ( sclavie, 
iobăgie sau dependenţă feudală, muncă salariată) . Statul era 
reprezentantul ofici al a l  întregii societăţi ,  s intetizarea P i  în
tr-un organism vizibil ,  dar aceasta numai î n  măsura 
in care era statul a celei clase care reprezenta în epoca datî 
întreaga societate : în antichitate stat al cetăţenilor proprie 
tari ele sclavi,  în evul mediu stat al nobilimii feudale , in 
vremurile noastre stat al burgheziei. Devenind, n siî rsi t. 
realmente reprezentant al întregii societăţi, el se face pe 
sine însuşi de prisos. D e  îndată ce nu mai există nici o clasă 
so-ială are trebuie oprimată, de îndată ce împreună cu 
dominaţia de clasă şi cu lupta pentru existenţa individuală,  
generată le anarhia de pînă acum a producţiei, sînt înlăturate 
ş i  conflictele şi excesele care izvorăsc le aici, nu m a i  este 
nimic de reprimat, nimic care să f a că necesară o forţă spe 
cială de represiune, un s tat.  Primul act prin care statul se 
manifestă realmente ca reprezentant al întregii societăţi -· 
luarea în s tăpînire a mijloacelor de producţie în numele 
societăţii - este, în acelaşi timp, şi ultimul său act indepen
dent ca stat. Inten enţia unei pu teri de s tat  în relaţiile sociale 
devine, rînd p e  rînd, de prisos în toate domeniile şi încetează 



apoi ele la sine. In locul guvernăr i i  asupra persoanelor apar 
administrarea lucrurilor şi conducerea proceselor de pro
ducţie. Statul nu este „desfiinţat" ,  el dispare treptat. Prin 
nceasti prismă trebuie apreciată frazeologia cu privire la  
„statul popular liberu 1 4 7 ,  frazeologie care o anumită perioadă 
de timp era j ustificată ca mij loc de agi taţie, dar care, în 
ultimă instanţă, este inconsis tentă din punct de vedere ştiin
ţific.  Tot prin această prismă trebuie apreciată şi reveni
carea aşa-numiţilor anarhişti ca statul să fie desfiinţat de la 
o zi la alta. 

Din momentul în care modul de producţie capitalist şi-a 
făcut apariţia pe scena istoriei ,  luarea în stăpînire de către 
socie tate a tuturor mij loacelor de producţie se contura adesea, 
mai mult sau mai puţin nebulos, în faţa unor indivizi, cit şi 
a unor secte întregi ca un ideal de viitor. Dar ea a d.!venit 
posibilă, a devenit o necesitate istorică abia âtunci cînd s-au 
ivit · condiţiile efective pentru înfăptuirea ei. Ca orice alt 
progres social, ea devine realizabilă nu datori tă convingerii 
că existenţa claselor este în contradicţie cu dreptatea,  egali
tatea etc. , nu datorită simplei voinţe de a desfi inţa clasele, 
ci datorită apariţiei unor condi �ii eqmomice noi. Scindarea 
societăţii într-o clasă exploatatoare şi o clasă exploatată, 
într-o clasă dominantă şi o clasă oprimată, a fost consecinţa 
necesară a· slabei dezvol tări a producţiei în trecut. Atîta timp 
cit din munca socială totală se obţine un produs care de
păşeşte doar cu puţin strictul necesar pentru existenţa tuturor, 
atîta timp cit munca reclamă tot timpul sau aproape tot timpul 
marii maj orităţi a membrilor societăţii, societatea se împarte 
în mod necesar în clase. Alături de marea maj oritate, silită 
exclusiv să salahorească, se formează o clasă eliberat. de 
munca direct productivă, care se îngrij eşte de treburile 
obşteşti ale societăţii : conducerea muncii, treburile de stat, 
j ustiţia, ştiinţa, artele etc. L, baza împărţ.rii societăţii în 
clase stă, aşadar, legea diviziunii muncii, ceea ce nu în
seamnă însă că această împărţire în clase nu a fost înfăptuită 
prin violenţă şi j af, prin viclenie şi înşelăciune, şi că clasa 
dominantă, odată aj unsă la putere, ar fi pierdut vreun prilej 
pentru a-şi întări dominaţia pe seama clasei care muncea şi 
pentru a transforma conducerea societăţii într-o exploatare 
sporită a maselor. 

Dar dacă împărţirea societăţii în clase are, prin urmare, 
o anumită j ustificare istorică, ea o are numai pentru o pe
rioadă de timp dată, pentru condiţii sociale date. La baza 

17* 
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acestei îqpărţiri în clase a stat faptul că producţia era ne
in�esolătoare ; ea va fi l ichidată de dezvoltarea deplină a 
forţelor de producţie moderne. într-adevăr, desfiinţarea cla
selor sociale presup.me- În grad de dezvoltare"'1slorică la care 
efistenţa nu numai a cutărei sau cutărei clase dominante, 
ci. a unei clase dominante în genere, deci a înseşi deosebiri
lor de clasă, să f i  devenit un anacronism, ceva perimat. Des
fiinţarea claselor presupune, aşadar, un asemenea grad de 
dezvoltare a producţiei la care însuşirea mij loacelor de pro
ducţie şi a produselor de că tre o anumită clasă socială şi, o 
dată cu aceasta, concentrarea dominaţiei politice, a monopo
lului culturii şi a conducerii spirituale în mîinile acestei clase 
an devenit nu numai de prisos, ci şi o piedică în calea 
clezvol I ării economice, politice şi spirituale. Acest grad este 
acum atins. Falimentul politic şi spiritual al burgheziei 
aproape că nu mai este un secret nici pentru ea însăşi, iar 
falimen tul ei economic se repetă regulat  din z ece în zece 
ani. În cursul fiecărei crize, societatea se sufocă sub povara 
propriilor sale forţe de producţie şi produse, pe care ea nu 
le poate folosi, şi stă, neputincioasă în faţa contradicţiei 
absurde că producătorii nu pot consuma pentru că lipsesc 
consumatori..-Forţa de extindere a mij loacelor de producţie 
sfăr imă cătuşele pe care i le-a pus modul de producţie capi 
talist. Eliberarea lor de aceste cătuşe este singura cuuJHie 
prealab ilă a unei dezvoltări neîntrerupte şi din cc în ce mai 
rapide a forţelor de producţie şi, în consecinţă, a cre;;terii 
practic nelimitate a producţiei însăşi. Dar nu numai atî t. Tre 
cerea mijloacelor de producţie în proprietate socială înlătură 
nu numai actuala frînare artificială a producţiei, ci şi irosirea 
şi distrugerea efectivă a forţelor de producţie şi a produselor, 
care însoţesc astăzi în mod inevitab il producţia şi care ating 
punctul culmi.nani în timpul crizelor. În afară de aceasta, ea 
elibcrc1ză şi pune la dispoziţia colectivităţii o mare masă 
ele mij loace de producţie şi de produse, prin înlăturarea risi
pei s tupide pe care o implică luxul actualelor clase domi
nante şi al reprezentanţilor lor politici. Posibilitatea de a 
asigura tuturor membrilor societăţii, cu ajutorul producţiei 
sociale, condi ţ i i  materiale de existenţă nu numai pe deplin 
îndestu lătoare şi pe zi ce trece mai îmbelşugate, dar care să le garanteze şi o dezvoltare şi manifestare deplină şi liberă 
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a aptitudinilor lor fizice şi spiritu ale, această posibilitate 
există acum pentru prima oară, dar ea există * .  

Prin luarea î n  stăpînire a mijloacelor d e  producţie de 
către societate, producţia de mărfuri este înlăturată şi, o dată 
cu aceasta, este înlăturată şi dominaţia produsului asupra 
producătorului. Anarhia din cadrul producţiei sociale este 
înlocuită prin organizarea p lanificată, conştientă. Lupta pentru 
existenţa individuală ia sfîrşit. Abia prin aceasta omul se 
desparte, într-un anumit sens, definitiv de regnul animal 
şi trece, de la condiţii de existenţă animalice, la condiţii cu 
adevărat omeneşti. Condiţiile de viaţă înconju rătoare, care 
i-au dominat pînă acum pe oameni, trec acum sub dominaţia 
şi controlul oamenilor, care devin, pentru prima oară, stăpînii 
conştienţi, adevăraţi ai naturii, pentru că devin stăpînii pro
priei lor vieţi sociale. Legile propriei lor activităţi sociale, 
care pînă acum li se opuneau oamenilor ica nişt� legi natu
rale străine de ei şi care îi dominau, vor fi folosite de acum 
înainte de oameni în deplină cunoştinţă de cauză şi, prin 
aceasta, vor fi dominate de ei. Viaţa socială a oamenilor, 
care pînă acum li se opunea, ca ceva impus de natură şi 
istorie, devine acum un act liber al lor. Forţele obiective, 
străine, care dominau pînă acum istoria, trec sub controlul 
o amenilor înşişi. Abia din acest moment oamenii îşi vor făuri, 
pe deplin conştienţi, propria lor istorie, abia din acest mo
ment cauzele sociale puse în mişcare de ei vor avea în chip 
precumpănitor şi în măsură tot mai mare efectele voite de ei. 
Este saltul omenirii din imperiul necesităţii în imperiul 
libertăţii. * 

* * 
In concluzie, să rezumăm pe scurt - expunerea noastră : 
I. Societatea medievală : mică producţie individuală. Mij -

* Cîteva cifre ne pot da o idee aproximativă despre enorma forţă 
de extindere a mijloacelor de producţie modeme, chiar şi in condi ţiile 
asupririi capitaliste. După calcule făcute de Giffen 148, avuţia totală a 
Marii Britanii şi a Irlandei atingea în cifre rotunde : 

în J 814 2 200 de milioane 1. st. 44 miliarde mărci 
" 1 865 6 1 00 " " " = 1 22 
" 1 875 8 500 " - 1 70 

Cit priveşte distrugerea de mijloace de productie şi de produse in 
timpul crizelor, la Congresul al doilea al industriaşilor germani, ţinut la 
Berlin la 2 1  februarie 1 878 149, s-a stabilit că pierderea totală suferită in 
timpul ultimului crah numai de industria germană a fierului se ridică la 
455 OOO OOO de mărci. 
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Joace de producţie destinate uzului individual, de aceea pri
mitive, greoaie, mărunte şi de o eficacitate foarte redusă. 
Producţie destinată consumului nemij locit, fie al p roducă
torului însuşi, fie al stăpînului său feudal. Numai acolo u nde 
producţia realizează un surplus de produse peste, acest con
sum, acest surplus este pus în vînzare şi ia calea schimbului : 
producţia de mărfuri se află, prin urmare, abia în faza inci
pientă, dar ea poartă dej a  în sine, în germene, anarhia din 
producţia socială. 

II. Revoluţia capitalistă : transformarea industriei mai 
întîi  prin mijlocirea cooperaţiei simple şi a manufacturii. 
Concentrarea mij loacelor de producţie, pînă acum risipite, 
în mari ateliere ; şi, în consecinţă, transformarea lor din mij 
loace de p roducţie individuale în mijloace de producţie so
ciale - o transformare care în linii  generale nu afectează 
forma schimbului. Vechile forme de însuşire rămîn în vigoare. 
Apare capitalistul : în cali tatea sa de proprietar al mijloacelor 
de producţie, el îşi însuşeşte şi  produsele, transformîndu-le 
în mărfuri.  Producţia a devenit u n  act social ; schimbul însă 
şi o dată CU el şi însuşirea produselor rămîn acte individuale, 
acte ale unor indivizi izolaţi : produsul muncii sociale este 
însuşit de capitalist .  Aceasta constituie contradicţia fundamen
tală, din care izvorăsc toate celelalte contradicţii în care se 
mişcă societatea actuală şi pe care marea i ndustrie le scoate 
la iveală. 

A. Separarea producătorului de mij loacele de produc
ţie. Condamnarea muncitorului la  muncă salariată pe viaţă. 
Contradicţia dintre proletariat şi burghezie. 

B. Manifestare tot mai puternică şi acţiune sporită a 
legilor care domină producţia de mărfuri.  Concurenţă 
acerbă. Contradicţia dintre organizarea socială din fiecare 
fabrică în parte şi anarhia socială din producţie luată în 
ansamblul ei. 

C. Pe de o parte, perfecţionarea maşinilor, care devine, 
din cauza concurenţei, un imperativ pentru fiecare fabricant 
şi înseamnă totodată punerea in disponibilitate a unui nu
măr tot mai mare de muncitori : apariţia armatei indus
triale de rezervă. Pe de altă parte, extinderea nelimitată a 
p roducţiei, de asemenea devenită un imperativ impus de 
concurenţă fiecărui fabricant. De ambele părţi - o dezvol
tare nemaipomenită a forţelor de producţie, ofertă care 
depăşeşte cererea, supraproducţie, suprasaturare a pieţelor,  
crize care se repetă din zece în zece ani,  un cerc vicios : 
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de o parte - surplus de mijloace de producţie şi de pro
duse ; de alta - surplus de muncitori rămaşi fără lucru şi 
fără mijloace de existenţă ; dar aceste două pîrghii ale pro
ducţiei şi ale bunăstării sociale nu se pot reuni, deoarece 
forma capitalistă a producţiei nu permite forţelor de pro
ducţie să acţioneze şi produselor să circule decît cu condiţia 
transformării lor prealabile în capital ; or, tocmai acest 
lucru î l  împiedică propria lor supraabundenţă. Această 
contradicţie a luat proporţiile unei aberaţii : modul de pro
ducţie se răzvrăteşte împotriva formei de schimb. Burghezia 
se covedeşte incapabilă de a mai conduce propriile ei forţe 
de producţie sociale. 

D. Recunoaşterea parţială a caracterului social al for
ţelor de producţie, im9usă capitaliştilor înşişi. Luarea în 
stăpînire a marilor organisme de p roducţie şi de comuni
caţie, mai întîi de către societăţi pe acţiuni, apoi de către 
trusturi şi în cele din urmă de către stat. Burghezia se 
dovedeşte a fi o clasă de p risos ; toate funcţiunile ei sociale 
sînt îndeplinite acum de funcţionari salariaţi. 

III. Revoluţia proletară, rezolvarea contradicţiilor : pro
letariatul cucereşte puterea politică şi în virtutea acestei 
puteri transformă mij loacele de producţie sociale, care scapi 
din mîinile burgheziei, în proprietate a întregfi societăţi. Prin 
acest act el eliberează mijloacele de producţie de caracterul 
de capital pe care-l aveau pînă acum şi dă caracterului lor 
social libertate deplină de a se afirm.. Acum devine posibilă

. 

o producţie socială după un plan dinainte stabilit. Dezvoltarea 
producţiei face ca existenţa 'pe viitor a dfferilelor clase so
ciale să devină un anacronism. în măsura în care dispare 
anarhia în producţia socială dispare treptat şi autoritatea 
politică a s tatului. Astfel, oamenii, în sfîrşit stăpîni pe 
propria lor  existenţă socială, devin totodată stăpînii naturii, 
propriii lor stăpîni, devin liberi. 

A înfăptui acest act de eliberare a omenirii este menirea 
istorică a proletariatului contemporan. A cerceta condiţiile 
istorice şi, prin aceasta, însăşi natura acestui act, a face 
astfel din · clasa chemată să înfăptuiască acest act, azi asu
prită, o clasă conştiIltă de condiţiile şi natura propriei ei 
acţiuni este s_rcina socialismului ştiinţific, care este expresia 
teoretică a mişcării proletare. 
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Karl Marx 

[Despre „Mizeria filozofiei" .so] 

„Mizeria filozofiei "  a lui Karl Marx a văzut lumina tipa
rului în 1 847, la scurtă vreme după apariţia lucrării „Contra
dicţii economice" a lui Proudhon Ml, intitulată în subtitlu 
„Filozofia mizeriei" . Ceea ce ne-a determinat să reedităm 
„Mizeria filozofiei" ,  a cărei primă ediţie este epuizată, a fost 
faptul că această carte conţine în germene teoria expusă 
după douăzeci de ani de muncă la „Capitalul" .  Prin urmare, 
lectura „Mizeriei filozofiei" şi a „Manifestului Partidului 
Comunist" , publicat în 1 848 de Marx şi Engels, poate servi 
drept introducere la studierea „Capitalului" şi a lucrărilor 
altor socialişti contemporani care, asemenea lui Lassalle, şi-au 
sorbit ideile din operele menţionate mai sus. Dindu-şi con· 
simţămîntul pentru reeditarea lucrării sale în paginile ziarului 
nostru, Marx îşi exprimă, totodată, simpatia pe care ne -o  
poartă. 

Incă cîteva cuvinte cu privire la caracterul vehement al 
acestei polemici împotriva lui Proudhon. Pe de o parte, 
Proudhon, atacîndu-i  pe economiştii oficiali recunoscuţi, ca 
Dunoyer, academicianul Blanqui şi întreaga clică de la „Jour
nal des Economistes" 152, s-a priceput să le flateze amorul 
propriu, şi, în acelaşi timp, i-a denigrat în mod grosolan pe 
socialiştii şi comuniştii utopişti, pe  care Marx îi considera 
precursori ai socialismului modern. Pe de altă parte , pentru 
a croi drum socialismului critic şi materialist, care se strădu
ieşte să facă înţeleasă dezvoltarea istorică reală a producţiei 
sociale, era necesar să se rupă brusc cu economia politică 
idealistă, al cărei ultim reprezentant a fost, fără ca el să-şi 
dea seama, Proudhon. 
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De altfel, într-un articol publicat în ziarul berlinez „So
cial-Demokrat" 53 după moartea lui Proudhon, Marx a apre
ciat cum se cuine calităţile deosebite ale acestui luptător, 
atitudinea lui curaj oasă după zilele din iunie 1848 şi talentul 
lui de scriitor politic. 

Scris de K. Marx 
la sflrşitul lunii martie 1880 

Publicat ln ziarul ,.L'Egalite" n r. 12 
din 7 aprilie 1880, seri a i 2·1  

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul apărut 
în ziar 
Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

[Chestionar pentru muncitori m] 

I 

1 )  ln ce ramură industrială lucraţi ? 
2) Cui aparţine întreprinderea în care lucraţi : unor capi 

talişti particulari sau unei companii pe acţiuni ? Indicaţi nu
mele proprietarului particular sau al directorului companiei. 

3) Indicaţi numărul persoanelor angaj ate. 
4) Indicaţi sexul şi vîrsta lor. 
5) Care este vîrsta minimă la care sînt admişi copiii -

băieţi şi fete ? 
6) Indicaţi numărul supraveghetorilor şi al altor functio

nari, care nu sînt muncitori salariaţi de rînd. 
7 )  Dacă sint folosiţi ucenici şi în ce număr ? 
8) Dacă în  afară de muncitorii permanenţi şi care lu

crează în mod regulat sînt angaj aţi şi munci lori din alte părţi 
în anumite sezoane ? 

9) Dacă intreprinderea proprietarului vostru lucrează 
exclusiv sau în special pentru clienţii locali, pentru întreaga 
piaţă internă sau pentru exportul în alte ţări ? 

1 0) În ce localitate lucraţi, rurală sau urbană ? 
1 1 ) Dacă întreprinderea n care lucraţi se află într-o 

localitate rurală, munca pe care o prestaţi acolo constituie 
principala voastră sursă de existenţă, sau o completare la 
munca agricolă, sau se îmbină cu aceasta din urmă ? 

12) Lucraţi integral sau în cea mai mare parte manua1 
sau cu ajutorul maşinilor ? 

13) Vorbiţi despre diviziunea muncii în întreprinderea 
în care lucraţi. 

14) Este folosit aburul ca forţă motrice ? 
1 5) Indicaţi numărul încăperilor de lucru, în care au 

loc  diferite procese de producţie. Descrieţi acea parte a 
procesului de pr�ducţie la care participaţi, nu numai din 
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punct de vedere tehnic, dar şi din punct de vedere al încor
dării musculare şi nervoase pe care această muncă o pro
voacă şi al influenţei generale pe care o are asupra sănă
tăţii munci tarilor. 

1 6) Descrieţi starea sanitară a încăperilor de lucru : 
dimensiunile ( spaţiul care revine fiecărui muncitor) , venti
laţia, temperatura, văruirea pereţilor, starea closetelor, con
d iţiile generale de igienă, zgomotul maşinilor, praful, 
umezeala etc. 

17) Dacă din partea guvernului sau a municipiului există 
o supraveghere a stării sanitare a încăperilor de lucru ? 

18) Există în întreprinderea voastră anumiţi factori nocivi, 
care să provoace boli specifice în rîndul muncitorilor ? 

1 9) Atelierul nu e supraîncărcat cu maşini ? 
20) Dacă motoarele, mecanismele de transmisie şi ma

şinile de lucru sînt prevăzute cu suficiente dispozitive de pro
tecţie împotriva accidentelor ? 

21 )  Vorbiţi despre accidentele cele mai grave, care au 
dus la schilodirea sau moartea muncitorilor, petrecute de 
cînd lucraţi. 

22) Dacă lucraţi în mină, arătaţi măsurile de protecţie 
luate de patronul vostru pentru a asigura ventilaţia şi a 
preîntîmpina exploziile şi alte avarii periculoase. 

23) Dacă lucraţi în industria metalurgică sau de produse 
chimice, la  căile ferate sau într-o altă ramură deosebit de 
periculoasă, arătaţi ce măsuri de protecţie a luat patro
nul vostru. 

24) Ce se foloseşte la iluminatul atelierului vostru : gaz, 
petrol etc. ? 

25) Dacă în interiorul şi în afara încăperilor de lucru 
există suficiente mij loace de salvare în caz de incendiu ? 

26) In caz de accidente, este obligat patronul prin lege 
să plătească despăgubiri celui accidentat sau familiei 
acestuia ? 

27) In caz contrar, compensează el într-un mod oarecare 
persoanele care suferă accidente în timpul muncii depuse 
pentru a-l îmbogăţi pe el ? 

28) In întreprinderile în care lucraţi există asistenţă 

medicală ? 
29) Dacă lucraţi la domiciliu, descrieţi starea încăperii 

în care lucraţi ; specificaţi dacă folosiţi numai diferite unelte 
de muncă sau şi mici maşini ; dacă folosiţi munca soţiei şi co-
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piilor voştri sau a altui personal auxiliar, adulţi sau copii, 
bărbaţi sau femei ; dacă lucraţi pentru clienţi particulari sau 
pentru un „ întreprinzător" ; dacă trataţi direct cu el sau prin 
intermediari. 

I 
1) Arătaţi numărul obişnuit al orelor de muncă dintr -o 

zi şi al zilelor de muncă dintr-o săptămînă. 
2) Arătaţi numărul zilelor de sărbătoare pe care le aveţi 

în decurs de un an. 
3) Cîte pauze se fac în timpul unei zile de muncă ? 
4) Sînt fixate pauze regulate pentru luarea mesei sau 

aceasta se face în mod neregulat ? * 
5) în timpul mesei se lucrează ? 
6) Dacă se foloseşte forţa aburului, indicaţi timpul exact 

cînd i se dă drumul şi cîqd este oprită. 
7) Există muncă de noapte ? 
8) Indicaţi timpul de muncă al copiilor şi al adolescenţi

lor sub 16 ani. 
9) Dacă diferitele echipe formate din copii şi adolescenţi 

lucrează în sch imhri în timpul z i lei de muncă ? 
1 0) Dacă guvernul se îngrijeşte de aplicarea dispoziţiilo r 

legale cu privire la munca copiilor, în măsura în care ase
menea dispoziţii există, şi dacă ele sînt respectate cu stricteţe 
de patroni ? 

1 1 ) Există şcoli pentru copiii şi adolescenţii angajaţi în 
ramura voastră industrială ? Dacă există, la ce ore din zi 
merg copiii la şcoală ? Ce materii li se predă ? 

12) Acolo unde se lucrează şi ziua şi noaptea, cum sînt 
reglementate schimburile ? Se foloseşte schimbul unei echipe 
de muncitori cu altă echipă de muncitori ? 

13) Cu cit se prelungeşte ziua de muncă obişnuită în 
perioadele de înviorare industrială ? 

14) Curăţirea maşinilor se face de către muncitori anga
j aţi special în acest scop sau este efectuată gratuit, în timpul 
zilei de muncă, de muncitorii care lucrează la aceste maşmi ? 

* La acest punct, în manuscrisul lui Charles Longuet este adăugat : 
„Masa se ia în incinta intreprinderii sau în afara ei ? •  - Nota red. 
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1 5) Ce dispoziţii şi sancţiuni există cu privire la pre
zentarea punctuală a muncitorilor la începutul zilei de muncă 
sau după pauzele pentru mese ? 

1 6) Cit timp pierdeţi zilnic cu drumul de acasă la locul 
de muncă şi cu cel de reîntoarcere acasă ? 

III 

1 )  Ce sistem de angaj are foloseşte patronul vostru ? 
Sînteţi angaj aţi cu ziua, cu săptămîna, cu luna etc. ? 

2) Ce termene sînt stabilite pentru preavizul dat de pa
tron sau pentru cererea voastră de a pleca din serviciu ? 

3) In caz de desfacere a contractului din vina patronu
lui, ce sancţiuni i se aplică acestuia ? 

4) Dacă muncitorul- este cel vinovat, ce sancţiuni i se 
aplică lui ? 

5) Dacă se folosesc la lucru ucenici, în ce condiţii se în
cheie contractul cu ei ? 

6) Munca voastră este permanentă sau nepermanentă ? 
7) Intreprinderea voastră lucrează cu precădere în anu

mite sezoane sau munca este repartizată mai mult sau mai 
puţin egal de-a lungul întregului an ? Dacă munca voastră 
are caracter sezonier, ce mij loace de existenţă aveţi pentru 
restul timpului ? 

8) Cum vi se calculează salariile - pe unitate de timp 
sau în acord ? 

9) Dacă pe unitate de timp, atunci cum vi se calculează 
salariul - pentru orele de muncă prestate sau pe întreaga 
zi de muncă ? 

1 0) In cazul cînd faceţi ore suplimentare, vi se plăteşte 
în plus şi cit anume ? 

1 1 ) Dacă vi se plăteşte salariul în ncord, arătaţi cum este 
stabilit acesta ; dacă lucraţi într-o ramură de producţie în 
care cantitatea de muncă prestată se stabileşte prin măsu
rare sau cîntărire ( ca, de exemplu, în minele de cărbuni) , 
arătaţi dacă patronul şi subalternii lui nu recurg la înşelă
ciuni pentru a vă lipsi de o parte din salariu. 

1 2) Dacă vi se plăteşte salariul în acord, calitatea pro
dusului nu serveşte drept pretext pentru a vi se face, re
curgîndu-se la înşelăciuni, reţineri din salariu ? 

13) Indiferent dacă salariile vi se calculează pe unitate 
de timp sau în acord, la ce intervale vi se plătesc ? Cu alte 
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cuvinte, cît timp îi acordaţi credit patronului înainte de a 
primi plata pentru munca dej a efectuată ? Cînd vi se plăteşte 
salariul - la o săptămînă, la o lună etc. ? 

14) Nu aţi observat dacă o asemenea întîrziere la plata 
salariului vă obligă să recurgeţi adesea la muntele de pietate 
şi să plătiţi acolo dobînzi mari, privîndu-vă în acelaşi timp 
de lucruri necesare, sau să cereţi credit la negustori, devenind 
debitorii lor şi, în consecinţă, victimele lor ? 

1 5) Salariul se plăteşte direct de către „patronu sau prin
tr-un intermediar, un „antreprenor" etc. ? 

1 6) Dacă salariul se plăteşte prin „antreprenori " sau prin 
alţi intermediari, arătaţi care sînt condiţiile contractu
lui vostru. 

17) Arătaţi mărimea salariului vostru în bani pe zi sau 
pe săptămînă. 

1 8) Arătaţi salariul ce se plăteşte pentru acelaşi timp de 
muncă femeilor şi copiilor care lucrează împreună cu voi 
în acelaşi atelier. 

1 9) Indicaţi cel mai mare şi cel mai mic salariu pe zi din 
ultima lună. 

20) Indicaţi cel mai mare şi cel mai mic salariu în acord 
din ultima lună . 

21 )  Indicaţi cîştigul vostru efectiv pe această perioadă, 
iar dacă aveţi familie, şi cîştigul soţiei şi al copiilor voştri. 

22) Salariul vi se plăteşte în bani sau parţial altfel ? 
23) Dacă închiriaţi locuinţa de la patron, arătaţi în ce 

condiţii. Nu vă reţine el chiria din salariu ? 
24) Indicaţi preţurile obiectelor de primă necesitate, 

şi anume * :  
a) chiria pentru locuinţă şi condiţiile de închiriere ; din 

cîte camere e compusă aceasta ; cîte persoane le locuiesc ; 
reparaţii şi asigurări ; cumpărarea şi întreţinerea mobilieru
lui ; condiţiile de dormit, încălzitul, iluminatul, apa etc ; 

b) hrana : pîine, carne, legume ( cartofi etc.) ; produse 
lactate, ouă, peşte ; unt, ulei vegetal, untură ; zahăr, sare, 
condimente ; cafea, ceai, cicoare ; bere, cidru, vin etc. ; tutun ; 

c) îmbrăcăminte (pentru părinţi şi copii) ; spălatul ; obi
ecte pentru igienă corporală, băi, săpun etc. ; 

d) diverse cheltuieli, cum ar fi timbrele pentru scrisori, 
împrumuturi şi taxe pentru depuneri la muntele de pietate : 

* In continuare, pină la punctul 25, textul a fost scris de Marx n 
limba franceză, apoi din nou ln limba engleză. - Nota red. 
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taxele şcolare pentru copii, plata pentru ucenicie, cumpărarea 
ziarelor, cărţilor etc. Cotizaţiile pentru societăţile de ajutor 
reciproc, pentru fondul de ajutorare a greviştilor, pentru 
diverse uniuni, pentru sindicate etc. ; 

e) cheltuieli, dacă există, legate de exercitarea profe
siunii voastre ; 

f) impozite. 
25) Incercaţi să fa ceţi bugetul săptămînal şi anual al 

veniturilor voastre ( şi al veniturilor familiei voastre dacă 
aveţi familie) , precum şi bugetul cheltuielilor voastre săp
tămînale şi anuale. 

26) Aţi observat, din proprie experienţă, o ridicare mai 
mare a preţurilor la obiectele de primă necesitate ( cum ar 
fi chiria, preţul alimentelor etc.) decît ridicarea salariului ? 

27) Indicaţi schimbările în cuantumul salariului pe în
treaga durată de timp de care vă amintiţi. 

28) Indicaţi reducerea salariului în perioada de stag
nare sau de criză. 

29) Indicaţi majorarea salariului în aşa-zisele perioade 
de prosperitate. 

30) Vorbiţi despre întreruperile în muncă provocate de 
schimbările modei şi de crizele parţiale sau generale. 

31) Arătaţi schimbările pe care le-au suferit preţurile 
la articolele produse de voi sau la serviciile pe care le pres
taţi şi, în comparaţie cu aceasta, arătaţi dacă salariul vostru 
s-a schimbat concomiten t sau a rămas acelaşi. 

32) In timpul activităţii voastre au fost cazuri de con
cedieri ale muncitorilor din pricina introducerii maşinilor 
sau a altor perfecţionări ? 

33) A scăzut sau a crescut intensitatea şi durata muncii 
în urma dezvoltării producţiei maşiniste şi a creşterii pro
ductivităţii muncii ? 

34) Cunoaşteţi oare cazuri de ridicare a salariului în 
urma perfecţionării producţiei ? 

35) Cunoaşteţi cazuri cînd un muncitor de rînd a avut 
posibilitatea să nu mai muncească la vîrsta de 50 de ani ş1 
să trăiască din banii pe care i-a cîştigat ca muncitor salariat ? 

36) Cîţi ani poate să muncească în ramura voastră in
dustrială un muncitor cu o sănătate medie ? 
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IV 

1)  Există în ramura voastră industrială sindicate ş1 cum 
acţionează ? 

2) Cite greve au avut loc în ramura în care lucraţi şi 
pe care le cunoaşteţi din propria voastră experienţă ? 

3) Cit timp au durat aceste greve ? 
4) Au fost greve parţiale sau generale ? 
5) Grevele au avut drept scop o mărire a salariilor sau 

au constituit un mijloc de împotrivire faţă de reducerea lor ? 
Sau au fost în legătură cu durata zilei de muncă ; sau au 
fost provocate de alte motive ? 

6) Ce rezultate au avut ? 
7) Muncitorii ein ramura voastră sprij ină grevele mun

citorilor din alte ramuri ? 
8) Arătaţi care sînt regulile şi pedepsele pentru încăl

carea lor, stabilite de patronul vostru cu scopul de a-i putea 
conduce pe muncitorii săi salariaţi * .  

9 )  Există uniuni ale patronilor organizate cu  scopul de 
a impune munci tarilor scăderea salariilor, mărirea zilei de 
muncă, de a interveni în caz de grevă şi în general de a 
impune voinţa lor clasei muncitoare ? 

1 O) Cunoaşteţi, în decursul activităţii voastre în pro
ducţie, cazuri cînd guvernul a abuzat de forţa publică, folo
sind-o în interesul patronilor, împotriva muncitorilor lor ? 

1 1 )  A intervenit vreodată, de cînd lucraţi, acest guvern 
în interesul muncitorilor, împotriva încălcărilor şi maşina
ţiilor nelegale ale patronilor ? 

12) A pus oare în aplicare acest guvern legile cu pri
vire la reglementarea muncii în fabrici, în măsura în care 
acestea există, împotriva patronilor ? Inspectorii de fabrici, 
în măsura în care aceştia există, îşi fac datoria cu 
rigurozitate ? 

13) Există în întreprinderea sau în ramura în care lucraţi 
societăţi de ajutor reciproc şi asistenţă mutuală în cazuri de 
accidente, boală, deces, pierdere temporară a capacităţii de 
muncă, bătrîneţe etc. ? 

14) Calitatea de membru al unei asemenea societăţi este 
benevolă sau obligatorie ? Fondurile lor se află exclusiv sub 
controlul muncitorilor ? 

• ln manuscris, cuvintele care urmează sînt şterse : „în atelierul 
său, unde acesta deţine, fără doar şi poate. în mîinile sale puterea le
gislativă, judecătorească şi executivă". - Nota red. 
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1 5) In cazul cînd cotizaţiile pentru aceste fonduri sînt 
obligatorii şi se află sub controlul patronului, vă reţine el 
aceste cotizaţii din salariu ? Plăteşte dobîndă la aceste sume ? 
Muncitorilor concediaţi sau celor care-şi dau demisia li se 
restituie aceste cotizaţii ? 

1 6) Există în ramura industrială în care lucraţi între
prinderi cooperatiste muncitoreşti ? Cum sînt conduse ? 
Folosesc şi ele muncitori salariaţi din afară, aşa cum fac 
capitaliştii ? 

1 7) Există în ramura industrială în care lucraţi între 
prinderi în care o parte din retribuţie se plăteşte muncitorilor 
sub formă de salariu, iar o altă parte sub formă de aşa-numite 
participaţii la profitul patronului ? Comparaţi venitul general 
al acestor muncitori cu venitul muncitorilor care nu pri
mesc aşa-zisa participaţie la profit. Arătaţi care sînt obliga
ţiile muncitorilor în condiţiile acestui sistem. Dacă li se 
îngăduie să participe la greve etc. sau li se îngăduie doar 
să fie „slugile" supuse ale patronilor lor ? 

1 8) Care este, în general, starea fizică, intelectuală şi 
morală a muncitorilor - bărbaţi şi femei - care lucreaza 
în ramura voastră industrială ? 

Intocmit de K. Marx in prima 
jumătate a lunii aprilie 1 880 
Publ!cat în 
„La Revue socialiste" n r. 4 
din 20 aprilie 1 880 

1 8  

S e  tipăreşte după manuscns 
Trads din limbile engleză 
şi franceză 
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Karl Marx 

[Introducere la ediţia franceză a broşurii 
lui F. Engels „Dezvoltarea socialismului 

de la utopie la ştiinţă" i55] 

Paginile care constituie prezenta broşură au fost publicate 
mai întîi sub forma a trei articole în „Revue socialisteu 156, 
extrase şi traduse din recenta lucrare a lui Friedrich Engels 
„Revoluţionarea ştiinţei u * 1s1. 

Friedrich Engels, unul dintre cei mai de seamă repre
zentanţi ai socialismului contemporan, a devenit cunoscut 
in 1844 datorită lucrării sale „Schiţă a unei critici a econo
miei politice " ,  care a apărut mai întîi în „Deutsch-Fran
zăsische Jahrbucheru , editate de Marx şi Ruge la Paris. In 
„Schiţă u au fost deja formulate unele principii generale ale 
socialismului ştiinţific. La Manchester, unde a trăit în pe
rioada aceea, Engels a scris în limba germană cartea „Si
tuaţia clasei muncitoare din Anglia" ( 1 845) , o lucrare de 
seamă, a cărei importanţă Marx a apreciat-o aşa cum se 
cuvine în „Capitalul u .  in perioada primei sale şederi în 
Anglia, ca şi mai tîrziu la Bruxelles, el a colaborat la „North
ern Star u ,  organul de presă oficial al mişcării socialiste, 
şi la „New Moral World" al lui Robert Owen 158 •  

ln timpul şederii lor la Bruxelles, Engels şi Marx au 
întemeiat Asociaţia comunistă a muncitorilor germani, care 
avea legături cu cluburile muncitoreşti flamande şi valone. 
Amîndoi împreună cu Bornstedt au editat „Deutsche-Brus
seler-Zeitung" .  La invitaţia comitetului german al Ligii celor 
drepţi (de la Londra) . ei au devenit membri ai acestei 

* In textul introducerii la „Dezvoltarea socialismului de la utopie 
la ştiintă" publicată de P. Lafargue, a fost adăugată următoarea frază : 
„Ele au fost revăzute de autor, care a adus in partea a treia diferite com
pletări, pentru a face mai inteligibilă pentru cititorul francez dezvoltarea 
dialectică a tortelor economice ale producţiei capitaliste• .  - Nota red. 
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Ulti�a pagină a introducerii lui Karl Marx 
�a ed��ia franceză a broşurii lui Friedrich Engels 

„ ezvo area socialismului de la utopie la ştiintă" 
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Ligi, întemeiate de Karl Schapper după ce a fugit din Paris 
pentru că participase la conspiraţia urzită de Blanqui în 
1 839. De atunci Liga a fost transformată în Liga interna
ţională a comuniştilor, care a renunţat la obişnuita formă a 
societăţilor secrete. Totuşi, în împrejurările date, această 
Ligă a fost nevoită să fiinţeze fără ştirea guvernelor. în 
1 847, la Congresul internaţional al Ligii, care s-a ţinut la 
Londra, Marx şi Engels au fost însărcinaţi să întocmească 
„Manifestul Partidului Comunist" , publicat cu puţin înainte 
de revoluţia din februarie şi tradus aproape imediat în toate 
limbile europene * .  In 1 847 Marx şi Engels şi -au dat aportul 
la întemeierea Asociaţiei democratice de la Bruxelles, o so
cietate deschisă şi internaţională, în care se întîlneau repre 
zentanţi ai radicalilor burghezi şi ai muncitorilor socialişti. 

După revoluţia din februarie, Engels a fost unul dintre 
redactorii lui „Neue Rheinische Zeitungu ,  fondat de Marx 
la Koln şi interzisă în mai 1 849 de guvernul prusian. După 
ce a luat parte la răscoala din Elberfeld, Engels a făcut 
campania din Baden îndreptată împotriva prusienilor ( iunie
iulie 1 849) în calitate de aghiotant al lui Willich, care co
manda pe atunci un batalion de voluntari 159, 

In 1 850, la Londra, el a colaborat la „Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch-okonomische Revueu ,  editată de Marx şi 
tipărită la Hamburg. In această revistă a publicat Engels 
lucrarea sa „Războiul ţărănesc german" , care a apărut după 
1 9  ani în bromră la Leipzig şi a fost scoasă în trei ediţii . 

După renaşterea mişcam socialiste din Germania, 
Engels a colaborat la „Volksstaat" şi „Vorwărtsu ; lui îi apar
ţin cele mai însemnate articole apărute aici, din care majo
ritatea au fost reeditate sub formă de broşură, ca : „Cu pri
vire la problema socială în Rusiau , „Rachiul prusian în 
Reichstagul german" , „Contribuţii la problema locuinţelor u ,  
„Bakuniştii l a  lucru u ş i  altele. 

In 1 870, după ce s-a mutat de la Manchester la Londra, 
Engels a devenit membru al Consiliului General al Interna -

* 1n textul publicat de P. Lafargue a fost adăugată următoared 
frază : „«Manifestul Comunist• este unul dintre cele mai preţioase docu
mente ale socialismului contemporan ; el rămine şi astăzi una dintre 
cele mai pregnante şi clare expuneri asupra dezvoltării societăţii bur
gheze şi a formării proletariatului, care trebuie să pună capăt societătii 
capitaliste ; in el, ca şi in •Mizeria filozofiei» a lui Marx, publicată cu 
un an inainte, este formulată pentru prima oară in mod limpede teoria 
luptei de clasă " .  - Nota red. 
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ţionalei, fiind însărcinat de _ătre acesta să întreţină le
gătura cu Spania, Portugalia şi Italia. 

Ultima serie de articole pe care le-a trimis ziarului 
„Vorwartsu sub titlul ironic , ,Domnul Eugen Dihring re
voluţionează ştiinţau reprezintă un răspuns la aşa-zisele noi 
teorii ale d-lui Eugen Dihring despre ştiinţă în general şi 
socialism în special . Engels le-a trimis spre publicare ziarului 
„Vorwărts" .  Aceste articole au fost strînse şi publicate într-o 
carte şi s-au bucurat de un mare succes în rîndul socialiştilor 
germani. In broşura de faţă dăm extrasele cele mai esenţiale 
din partea teoretică a acestei cărţi ; aceste extrase constituie, 
ca să spunem aşa, o introducere în socialismul ştiinţific. 

Scris de K. Marx in jurul datei 
de -5 mai 1880 

Publicat in broşua : 
F. Engels. „Socialisme utopique 
et socialisme scientifique•, Paris, 1 880 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul editiei 
din 1 880 

Tradus din limba franceză 



Karl Marx 

[Introducere la programul 
partidului muncitoresc francez wo] 

A vînd în vedere 

251 

că eliberarea clasei producătorilor înseamnă eliberarea 
întregii omeniri, fără deosebire de sex şi rasă ; 

că producătorii pot fi liberi numai atunci cînd sînt în 
posesiunea mijloacelor de producţie ; 

că mijloacele de producţie le pot aparţine numai sub 
două forme : 

1 )  sub forma individuală, care nu a existat niciodată ca 
fenomen general şi care e din ce în ce mai mult înlăturată 
de progresul industrial ; 

2) sub forma colectivă, ale cărei elemente materiale şi 
intelectuale sînt create de însăşi dezvoltarea societăţii 
capitaliste ; 

avînd în vedere 
că o asemenea însuşire colectivă poate exista numai 

ca rezultat al acţiunii revoluţionare a clasei producătorilor 
a proletariatului - organizate într-un partid politic de 

sine stătător ; 
că o asemenea organizaţie trebuie obţinută recurgîndu-se 

la toate mij loacele de care dispune proletariatul , inclusiv 
votul universal, care e transformat astfel dintr-un instru
ment de înşelăciune, cum a fost pînă acum, într-un instru
ment de eliberare, 
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muncitorii socialişti francezi, fixîndu-şi drept ţel final 
al luptei lor pe plan economic readucerea tuturor mijloacelor 
de producţie în proprietate colectivă, au hotărît, ca mijloc 
de organizare şi luptă, să ia parte la alegeri cu următorul 
program minimal. 

lntocmit de K. Marx 
la începutul lunii mai 1 880 

Publirat în ziarul „L'Eq11ite" 
n r. 24 din 30 iunie 1880, 
seria a 2-a 

Se tipăreşte după tex!ul 
apărut ln ziar 
Tradus din limba franceză 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

Către participanţii la mitingul din Geneva 
convocat în amintirea celei de-a 50-a aniversări 

a Revoluţiei din Polonia din 1 830 161 

Cetăţeni I 

253 

După prima împărţire a ţării lor, o seamă de polonezi. 
părăsindu-şi patria, traverseaz. Oceanul Atlantic pentru a 
apăra marea republică americană, de curînd constituită. 
Kosciuszko luptă cot la cot cu Washington. în 1 794, cînd 
revoluţia franceză rezistă cu greu forţelor coaliţiei, eroica 
răscoală din Polonia abate pericolul care ameninţa aceastl 
revoluţie. Polonia îşi pierde independenţa, în schimb, revo
luţia este salvată. Polonezii învinşi intră în rîndurile ar
matei „sanchiloţiloru şi îi ajută să nimicească Europa feu
dală. In sfîrşit, în 1 830, cînd ţarul Nicolaie şi regele Prusiei * 
au vrut să-şi pună în aplicare planurile lor de restaurare a 
monarhiei legitime printr-o nouă agresiune împotriva Franţei, 
revoluţia din Polonia, pe care o sărbătoriţi astăzi, le-a barat 
calea. „La Varşovia, ordinea a fost restabili tău . 

Strigătul , ,Trăiască Polonia ! u , care a răsunat atunci în 
întreaga Europă apuseană, a fost nu numai expresia simpa
tiei şi a admiraţiei faţă de nişte luptători patrioţi înfrîn\ i de 
o forţă brutală, ci şi un salut adresat naţiunii ale cărei răs
coale, atît de fatale ei însăşi, au stăvilit întotdeauna ofen
siva contrarevoluţiei, naţiunii ai cărei cei mai buni dintre 
fii nu au încetat niciodată să opună duşmanului o rezis
tenţă armată, luptînd pretutindeni sub steagul revolutiilor 
populare. Pe de altă parte, împărţirea Poloniei a întărit 
Sfînta Alianţă, care nu era decît o mască sub care se as
cundea hegemonia ţarului asupra tuturor cîrmuirilor din 
Europa.  De aceea, strigătul „Trăiască Polonia ! u însemna de 

* - Frederic Wilhelm al III�lea. - Nota red. 
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fapt : moarte Sfintei Alianţe, moarte despotismului militar 
din Rusia, Prusia şi Austria, moarte dominaţiei mongole 
asupra societăţii moderne I 

Incepînd din 1 830, cînd, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, în Franţa şi Anglia burghezia a luat puterea în mfinile 
ei, mişcarea proletară a început să se facă simţită. încă din 
1 840, clasele avute din Anglia au fost nevoite să recurgă la 
ajutorul forţei armate în lupta împotriva partidului cartist, 
această primă organizaţie de luptă a clasei muncitoare. în 
acelaşi timp, în ultimul colţişor independent din Polonia,  la 
Cracovia, a izbucnit în 1 846 prima revoluţie politică care a 
proclamat revendicări socialiste 162 •  De atunci Polonia pierde 
toate falsele simpatii ale Europei avute. 

în 1 847 se ţine în secret la Londra primul Congres inter · 
naţional al proletariatului 163 ; în baza unei hotărîri a acestui 
congres se editează „Manifestul Comunist " ,  care se încheie 
cu o nouă lozincă revoluţionară : „Proletari din toate ţările, 
uniţi-vă I "  Polonia şi-a avut reprezentanţii ei la acest con
gres, iar la mitingul public de la Bruxelles au aderat la rezo
luţiile congresului celebrul Lelewel şi  partizanii lui. 

în 1 848 şi 1 849, armatele revoluţionare - germane, ro
mîne, ungare, italiene - erau pline de polonezi, care s-au 
distins şi ca soldaţi de rînd şi în posturi de comandă. Deşi 
aspiraţiile socialiste din acea perioadă au fost înecate în 
sîngele care a curs în zilele din iunie, revoluţia din 1 848 -
lucru care nu trebuie uitat -, cuprinzînd cu flăcările ei 
aproape întreaga Europă, a transformat-o pentru un timp 
oarecare într-o singură comunitate, şi în felul acesta a pregătit 
terenul pentru Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Răs 
coala din Polonia din 1 863, stîrnind protestul unanim al mun
citorilor englezi şi francezi împotriva crimelor internaţiouale 
ale guvernelor lor, a servit ca punct de plecare pentru Inter
naţională, care a fost întemeiată cu participarea polonezilor 
izgoniţi din ţara lor. în sfîrşit, tot printre polonezii izgoniţi 
şi-a găsit apărători credincioşi Comuna din Paris, iar după 
căderea acesteia era suficient să fii polonez pentru a fi 
împuşcat din ordinul tribunalelor militare versailleze. 

Aşadar, în afara hotarelor pa triei lor, polonezii au jucat 
un rol important în lupta pentru eliberarea proletariatului -
ei au fost prin excelenţă luptătorii lui internaţionali. 
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Acum, cînd această luptă se desfăşoară chiar în rîndurile 
poporului polonez, ea trebuie să fie sprij inită de propagandă, 
de presa revoluţionară, trebuie să se unească cu năzuin
ţele fraţilor noştri ruşi ; acesta va fi un prilej în plus de a 
repeta vechiul strigăt : „Trăiască Polonia I "  

Cu salutări frăţeşti I 
Londra. 27 noiembrie 1 880 

(semnături) Karl Marx, Friedrich Engels, 
Paul Laiargue, F. Lessner, 

foşti membri ai Consiliului General 
al Asoci aţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Publicat in broşura : , .Sprawozdanie 
z miedzynarodowego zebrania zwolanego 
w 50-letnia rocznice listopadowego 
powstania". Geneva 1 881 

Se tipăreşte după textul broşurii 
Tradus din limba poloneză 
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Karl Marx 

(Scrisoare către V. I. Zasulici 164] 

Scumpă cetăţeană I 
8 martie 1 881 

41 ,  Maitland Park Road, 
London N. W. 

O boală de nervi, care revine periodic de zece ani 
încoace, m-a împiedicat să răspund mai devreme la scri
soarea dv. din 16 februarie. Regret că nu vă pot da un răs
puns succint destinat publicaţiei la întrebarea pe care mi-aţi 
făcut cinstea să mi-o adresaţi. Cu cîteva luni în urmă am pro
mis Comitetului din Petersburg rn5 o lucrare cu aceeaşi temi. 
Sper, totuşi, că vor fi de ajuns cîteva rînduri pentru a vă 
risipi orice îndoială asupra confuziei privind aşa-zisa 
mea teorie. 

Analizînd geneza producţiei capitaliste, eu spun : 
„La baza sistemului capitalist stă deci procesul de sepa

rare totală a producătorului de mij loacele de producţie„. Baza 
.acestui proces o constituie exproprierea agricultorilor. Ea 
·este înfăptuită în mod radical deocamdată numai în Anglia„. 
Toate celelalte ţări din Apusul Europei merg pe aceeaşi 
cal� " .  ( „Le Capital " ,  edit. fran;aise, p. 31 5.) 166 

„Inevitabilitatea istorică" a acestui proces este deci li
mitată în mod riguros la ţările din Apusul Europei. Cauzele 
care determină această limitare sînt indicate în următorul 
pasaj din capitolul al XXXII-lea : 

„Proprietatea privată bazată pe munca individuală„. este 
înlăturată de proprietatea privată capitalistă, bazată pe ex
ploatarea muncii altuia, pe munca salariată" ( op.  cit. , 
p. 34 1)  167, 

In acest proces care are loc în Apus este vorba deci de 
transformarea unei iorme de proprietate privată într-o altă 
formă de proprietate privată. Ţăranii ruşi însă ar trebui să 
,transforme proprietatea lor comună în proprietate privată. 
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Analiza făcută în „Capitalul" nu oferă deci argumente 
nici pro, nici contra viabilităţii obştii ruseşti, dar cercetările 
speciale pe care le-am făcut în această problemă, şi pentru 
care am căutat material în izvoare originale, m-au convins 
că această obşte este punctul de sprij in al regenerării sociale 
a Rusiei. Dar pentru ca obştea să poată funcţiona ca atare, 
ar trebui mai întîi să se înlăture influenţele dăunătoare care 
o asaltează din toate părţile şi apoi să i se asigure condiţii 
normale pentru o dezvoltare liberă. 

Am cinstea, scumpă cetăţeană, să rămîn al dv. devotat 
Karl Marx 

Scris de K. Marx la 8 martie 1 881  

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiva K. Marx şi F. Engelsu, 
voi. I, 1 924 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba franceză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Către preşedintele mitingului slavilor 
convocat la 21 martie 1881 la Londra 

în cinstea aniversării Comunei din Paris 

Cetăţeni ! 
Spre marele nostru regret, sîntem nevoiţi să vă comu

nicăm că nu avem posibilitatea să participăm la mitin
gul dv. 168 

Cînd Comuna din Paris a căzut în urma cruntului masacru 
organizat de apărătorii „ordini i " ,  învingătorii nu-şi închipuiau 
nicidecum că nu vor trece nici zece ani şi în îndepărtatul 
Petersburg se va produce un eveniment w9 care, în cele din 
urmă, va trebui să ducă în mod inevitabil, fie şi după o luptă 
îndelungată şi crîncenă, la crearea unei Comune ruse. 

Ei nici nu-şi închipuiau că regele Prusiei *,  care prin 
asediul Parisului a silit burghezia guvernantă să înarmeze 
poporul, pregătind astfel crearea Comunei, că zece ani mai 
tîrziu acest rege al Prusiei va fi el însuşi asediat de socialiŞti 
în capitala sa şi nu-şi va putea păstra tronul decît prin 
introducerea stării de asediu în propria sa capitală -
Berlinul 170• 

Pe de altă parte, guvernele de pe continent, care prin 
persecuţiile dezlănţuite după căderea Comunei au silit Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor să renunţe la orqanizaţia 
ei formală exterioară şi care credeau că prin decrete şi legi 
excepţionale vor putea să lichideze marea mişcare internaţio
nală a muncitorilor, aceste guverne nu-şi închipuiau nici
decum că peste zece ani această mişcare muncitorească inter
naţională, mai puternică ca oricînd, va cuprinde nu numai 
clasa muncitoare din Europa, ci şi pe cea din America, şi că 
lupta comună pentru interese comune împotriva duşmanului 

* - Wilhelm I. - Nota red. 
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comun îi va uni pe muncitori într-o nouă Internaţională, mai 
largă, apărută în mod spontan, care creşte şi depăşeşte din 
ce în ce mai mult toate formele exterioare de organizare. 

Aşadar, Comuna, pe care puterile vechii lumi o socoteau 
ştearsă de pe fata pămîntului, trăieşte ! Ea este mai puternică 
decît oricînd iar noi putem striga împreună cu voi : „Trăiască 
Comuna ! "  

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 21 martie 1 88 1  

Publicat pentru prima oară î n  ziarul 
„Pravda" nr. 308 din 7 noiembrie 1 933 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Scrisoare către redactorul ziarului „Daily Newsu 

Stimate domn, 
!n numărul de astăzi al ziarului „Daily News" ,  într-un 

articol intitulat „Prigonirea gazetei «Freiheit » " ,  se afirmă că 
acel număr al respectivei gazete în care a fost publicat un 
articol cu privire l a  moartea împăratului Rusiei * „cuprindea 
şi unele aluzii cu privire la autorul misteriosului atentat asu
pra palatului lordului-maior" .  Cum această afirmaţie poate fi 
interpretată într-un sens cu totul contradictoriu conţinutului 
articolului amintit, în timp ce acest articol nu arc nici o 
contingenţă cu articolul referitor la evenimentele din Peters 
burg, şi cum redactorul acestei gazete, d-l Mast, în momentul 
de faţă nu se poate apăra singur în presă, vă rugăm să pu
blicaţi următoarea traducere textuală a tot ceea ce s-a spus 
în numărul amintit din „Freiheit" în lepătură cu „misteriosul 
atenta t asupra palatului lordului-maior " .  

„Freiheit" , 1 9  martie 1 881 : 

„Miercuri seara, o mină «necunoscută» a pus in fata palatului lor
dului-maior din City un pachet cu praf de puşcă in greutate de aproxi
mativ 15 pfunzi, căruia i s-a dat foc la un capăt, dar « intimplător» un poli
ţist a observat acest lucru şi a fost destul de curajos ca să stingă focul. 
Nu înţelegem ce scop se urmărea prin provocarea acestei explozii. In 
o rice oaz, politia internaţională a ştiut, după cit se pare, cum să exploa
teze acest fapt, deoarece in seara umătoare guvernul a fost interpelat ln 

• - Alexandru al II-lea. - Nota red. 
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parlament ln privinţa măsurilor pe care are de gind sa le ia împotriva 
bandelor socialiste care s-au aciuat la Londra. Ministrul de interne insă nu 
a găsit nimic mai bun de făcut decit s. ridice din umeri. Asta a fost tot c e  a !primit 'Poliţia internaţiOn al ă drept rosp1'ată pentru st rădaniile ei" . 

Scris de K. Marx şi f. Engels 
la 31 martie 1 881 

Publicat în ziarul „The Daily News• 
din 1 apririe 1881 

19 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 

Se tipăreşte după manuscri;„ 
confruntat cu textul apăru> 
în ziar 
Tradus din limba englezu 
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Friedrich Engels 

Salariu echitabil 
pentru o zi de muncă echitabilă 171 

Aceasta a fost lozinca mişcării muncitoreşti engleze în 
decursul ultimilor cincizeci de ani. Ea a făcut un bun serviciu 
în perioada dezvoltării trade-unionurilor, după abrogarea, 
în 1 824, a infamelor legi cu privire la asociaţii 72, şi a jucat 
un rol şi mai important în perioada glorioasei mişcări cartiste, 
cînd muncitorii englezi au păşit în fruntea clasei muncitoare 
din Europa. Dar vremurile se schimbă şi multe din lucrurile 
care în urmă cu cincizeci sau chiar cu treizeci de ani erau 
de dorit şi necesare, acum au devenit perimate şi ar fi cu 
totul deplasate. Oare nu aşa stau lucrurile şi cu această veche 
lozincă, aureolată de timp ? 

Salariu echitabil pentru o zi de muncă echitabilă ? Dar 
ce înseamnă salariu echitabil şi ce înseamnă zi de muncă 
echitabilă ? Cum sînt ele stabilite de legile sub al căror im
periu trăieşte şi se dezvoltă societatea modernă ? Pentru a 
da un răspuns la această întrebare trebuie să ne adresăm nu 
ştiinţei moralei sau a dreptului şi nu noţiunilor sentimentale 
de umanitate, echitate sau chiar caritate. Ceea ce este echi
tabil din punctul de vedere al moralei sau chiar al dreptului 
poate fi cu totul inechitabil pe plan social. O singură ştiinţă 
poate stabili ce este echitatea sau inechitatea socială, şi 
anume ştiinţa care tratează despre factorii materiali ai pro· 
ducţiei şi ai schimbului - ştiinţa economiei politice. 

Ce înţelege economia politică prin salariu echitabil şi 
prin zi de muncă echitabilă ? Pur şi simplu cuantumul salariu
lui şi durata şi intensitatea zilei de muncă, care sînt deter
minate de concurenţa dintre patron şi  muncitor pe piaţa 
liberă. Şi ce reprezintă ele dacă pornim de la această 
definiţie ? 

Salariu echitabil în condiţii normale este suma de care e 
nevoie pentru a asigura muncitorului mij loacele de subzis-
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tenţă necesare pentru întreţinerea capacităţii sale de muncă 
şi pentru perpetuarea sa, corespunzător nivelului de trai în 
situaţia lui şi din ţara respectivă. In condiţiile oscilaţiilor 
producţiei, cuantumul efectiv al salariului poate fi cînd mai 
mare, cînd mai mic decît această sumă ; în condiţii normale 
îsă, această sumă trebuie să fie rezultanta medie a tuturor 
abaterilor. 

O zi de muncă echitabilă reprezintă durata zilei de 
muncă şi intensitatea muncii efective, în condiţiile cărora 
muncitorul îşi cheltuieşte complet forţa de muncă în cursul 
unei zile, dar şi-o cheltuieşte în aşa fel, încît să nu-şi pre
judicieze capacitatea de a presta aceeaşi cantitate de muncă 
şi a doua zi, şi în zilele urmă to are. 

Aşadar, tranzacţia constă în următoarele : muncitorul 
oferă capitalistului întreaga sa forţă de muncă pe o zi, adică 
cantitatea pe care o poate oferi fără a face imposibilă re
înnoirea continuă a tranzacţiei. El primeşte în schimb exact 
atîtea, şi nu mai multe, obiec·te necesare traiului de cite are 
nevoie pentru ca această tranzacţie să se poată repeta zilnic. 
Muncitorul dă atît de mult, iar capitalistul dă atît de puţin cit 
permite natura tranzacţiei. Iată care este această echitate' 
extrem de originală. 

Dar să analizăm mai în amănunt. Intrucît, potrivit eco
nomiei politice, salariul şi ziua de muncă sînt determinate de 
concurenţă, echitatea cere, evident, ca ambele părţi să fie 
puse de la bun început în condiţii egale. Or, nu aşa se petrec 
lucrurile în realitate. Dacă capitalistul nu ajunge la o înţe
legere cu muncitorul, el poate aştepta, trăind din capitalul 
său. Muncitorul nu are această posibilitate. In afara salariului 
el n-are alte mijloace de trai, şi de aceea e silit să ia de 
lucru atunci, acolo şi în condiţiile în care îl poate primi. 
Muncitorul se află de la bun început în condiţii de luptă 
nefavorabile. Foamea îl pune într-o situaţie extrem de 
dezavantajoasă. Or, potrivit economiei politice a clasei capi
taliştilor, tocmai aceasta constituie culmea echităţii. 

Dar asta încă nu-i nimic. Introducerea forţei mecanice şi 
a maşinilor în noi întreprinderi, precum şi perfecţionarea ma
şinilor şi extinderea folosirii lor în întreprinderile unde erau 
deja folosite, lasă fără lucru un număr din ce în ce mai mare 

19* 
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de „brate" * ,  şi aceasta se produce cu mult mai repede decît 
pot fi absorbite şi pot găsi din nou de lucru în fabricile din 
ţară „braţele" înlăturate. Aceste „braţe" concediate formează 
o adevărată armată industrială de rezervă, de care se folo
seşte capitalul. Dacă în industrie situaţia este proastă, mun
citorii pot să moară de foame, să cerşească, să fure sau să 
intre în casele de muncă ; dacă situaţia în industrie este 
bună, ei se află oricînd la îndemînă pentru extinderea pro
ducţiei ; şi atîta timp cit pînă şi ultimul dintre bărbaţii, fe
meile şi copiii care formează această armată de rezervă îşi 
găseşte de lucru - ceea ce se întîmplă numai în perioade 
de supraproducţie excesivă -, concur�nţa acestei armate de 
rezervă va face să scadă salariul şi însăşi existenţa ei va face 
să se întărească puterea capitalului în lupta lui împotriva 
muncii. In competiţia cu capitalul, munca nu numai că e pusă 
într-o situaţie dezavantajoasă, dar trebuie să tîrască după ea 
ghiuleaua de fier care- i  atîmă de picioare. Totuşi, potrivit 
economiei politice a capitaliştilor, acest lucru este echitabil . 

Dar să vedem din ce fond plăteşte capitalul acest salariu 
atît de echitabil. Fireşte că din capital. Dar capitalul nu pro
duce valoare. Munca este, în afară de pămînt, singura sursă 
de avuţie ; capitalul însuşi nu este altceva decît produsul 
acumulat a1 muncii. Aşadar, munca este retribuită din însăşi 
muncă şi muncitorul este plătit din propriul său produs. în 
conformitate cu ceea ce noi numim în mod obişnuit echitate, 
salariul muncitorului ar trebui să corespundă produsului 
muncii sale.  Dar, potrivit economiei politice, aceasta n-ar t 
echitabil. Dimpotrivă, produsul muncii muncitorului revine ca
:pitalistului, iar muncitorul nu primeşte din el mai mult decît H este absolut necesar pentru trai. Astfel, ca  urmare a acestei 
competiţii deosebit de „echitabile" ,  produsul celor ce mun
:esc se acumulează inevitabil în mîinile celor care nu mun
cesc şi devine în mîinile lor cea mai puternică armă de 
înrobire chiar a celor care l -au produs. 

Salariu echitabil pentru o zi de muncă echitabilă ! Multe 
ar fi de spus şi despre ziua de muncă echitabilă, a cărei echi
tate e aidoma echităţii salariului. Dar lăsăm asta pentru altă 
dată. Din cele arătate rezultă clar că această veche lozincă 

* In original : „hănde" ( este vorba de „brate de muncă", „mncitori" ). 
- Nota red. 
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s-a  perimat şi nu mai e cîtuşi de puţin valabilă în zilele 
noastre. Echitatea economiei politice, în măsura în care 
aceasta formulează just legile care guvernează societatea 
actuală, această echitate este în întregime de o singură parte 
- de partea capitalului. Să îngropăm deci pe vecie vechea 
lozincă şi s-o înlocuim prin alta : 

lijloacele de muncă - materiile prime, fabricile, maşi
nile - în proprietatea muncitorilor înşişi ! 
Scris de F. Engels la 1-2 mai 1 881 
Publicat ca articol de fond în nr. 1 
al ziarului „The Labour Standard" 
(Londra ) din 7 mai 1 881 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba ngleză 
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Friedrich Engels 

Sistemul muncii salariate 

1n articolul precedent am examinat lozinca „salariu echi
tabil pentru o zi de muncă echitabilă" ,  lozincă aflată de multă 
vreme la mare cinste, şi am ajuns la concluzia că, în condi
ţiile sociale actuale, salariul cel mai echitabil corespunde 
inevitabil celei mai inechitabile repartiţii a produsului muncii 
muncitorului, întrucit cea mai mare parte a acestui produs 
intră în buzunarul capitalistului, iar munci torul e silit să se 
mulţumească numai cu o parte care să-i dea posibilitatea să-şi 
întreţină capacitatea de muncă şi să se perpetueze. 

Aceasta este o lege a economiei politice, sau, cu alte 
cuvinte, legea actualei organizări economice a societăţii, o 
lege mai puternică decit toate legile engleze scrise şi nescrise 
luate laolaltă, inclusiv Curtea de justiţie a lordului-cance
lar 173• Atîta timp cit societatea este împărţită în două clase 
opuse : pe de o parte, capitaliştii, c are au monopolizat toate 
mijloacele de producţie - pămîntul, materiile prime, maşi
nile -, pe de altă parte, oamenii muncii, muncitorii, lipsiţi de 
orice proprietate asupra mijloacelor de producţie, care nu 
dispun de nimic altceva în afara propriei lor forţe de muncă ; 
atîta timp cit va dăinui această organizare socială, legea sa
lariului va rămîne atotputernică şi în fiecare zi va făuri lan
ţuri care-l vor preface pe muncitor într-un rob al propriului 
său produs, monopolizat de capitalist. 

Trade-unionurile engleze luptă de aproape şaizeci de ani 
împotriva acestei legi - şi care e rezultatul ? Au reuşit ele 
să elibereze clasa muncitoare de înrobirea în care o ţine capi
talul, acest produs al propriilor ei mîini ? Au dat ele posibi
litate măcar unei părţi a clasei muncitoare să se ridice din 
situaţia de robi salariaţi, să devină proprietari ai propriilor 
lor mijloace de producţie - ai materiilor prime, instrumen-
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telor, maşinilor pe care le folosesc în prducţie - şi să devină 
astfel posesorii produsului propriei lor munci ? Precum bine 
se ştie , ele nu numai că n-au făcut acest lucru, dar nici n-au 
încercat vreodată să-l facă. 

Departe de noi gîndul de a afirma că trade-unionurile 
sînt inutile pentru că n-au făcut acest lucru. Dimpotrivă, atît 
în Anglia cit şi în oricare altă ţară industrială, trade-unionu
rile sînt necesare clasei muncitoare în lupta ei împotriva 
capitalului. Cuantumul mediu al salariului este egal cu suma 
obiectelor de primă necesitate, suficiente pentru ca munci
torii dintr -o ţară să poată să se perpetueze şi să ducă o exis
tenţă corespunzătoare nivelulu1 de trai din această ţară. Acest 
nivel de trai poate fi foarte diferit pentru diferite pături ale 
muncitorimii. Marele merit al trade-unionurilor este că, luptînd 
pentru menţinerea la un anumit nivel a cuantumului salariu
lui şi pentru reducerea zilei de muncă, ele caută să menţină 
nivelul de trai şi să-l ridice. In cartierul East-End din Londra 
sînt numeroase întreprinderi în care munca este tot atît de 
calificată şi tot atît de grea ca şi munca pietrarilor şi a cal
felor lor, şi, cu toate acestea,  acolo se primeşte un salariu 
egal cu abia jumătate din salariul acestora. De ce ? Pur şi 
simplu pentru că o organizaţie puternică permite unui grup 
să menţină ca normă un nivel de trai relativ ridicat, care îşi 
găseşte expresia în salariu, pe cînd celălalt grup, slab şi ne 
organizat, este silit să îndure escrocheriile nu numai inevi
tabile, ci şi arbitrare ale patronilor : nivelul lui de trai scade 
din ce în ce mai mult, el se deprinde să trăiască dintr-un sa
lariu tot mai mic, iar salariul lui scade, fireşte, pînă la nivelul e care s-a  resemnat să-l accepte. 

Aşadar, legea salariului nu e nicidecum o lege care acţio
nează invariabil şi rectiliniu. In anumite limite, ea nu este de 
loc implacabilă. Intotdeauna (cu excepţia perioadelor de pro
fundă depresiune) există pentru fiecare ramură de producţie 
o anumită amplitudine a oscilaţiilor în limitele căreia cuan
tumul salariului poate suferi schimbări ca urmare a lptei 
dintre cele două părţi care se înfruntă. Salariul se stabileşte 
în fiecare caz în parte prin tocmeală, iar la tocmeală cel care 
opune o rezistenţă mai îndelungată şi mai înverşunată are 
mai multe şanse de a primi mai mult decît i se cuvine. Dacă 
un muncitor încearcă de unul singur să încheie o tranzacţie 
cu capitalistul, el este uşor de biruit şi nevoit să rămînă la  
cheremul duşmanului ; numai atunci cînd muncitorii dintr -o 
întreagă ramură de producţie constituie o organizaţie 
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puternică şi adună cu forţe unite un fond bănesc care să le 
permită ca, în caz de nevoie, să susţină o luptă împotriva pa
tronilor lor, şi datorită acestui lucru pot intra în tratative ca 
o forţă organizată cu aceşti patroni - atunci, şi numai atunci 
au ei şanse de a primi fie şi suma mizeră care în orînduirea 
economică a societăţii actuale este denumită salariu echita
bil pentru o zi de muncă echitabilă. 

Legea salariului nu este încălcată prin lupta pe care o 
duc trade-unionurile. Dimpotrivă, ea se realizează datorită 
presiunii exercitate de ele. Fără mijloacele de rezistenţă pe 
care le oferă trade-unionurile, muncitorul n-ar primi nici 
măcar atît cit trebuie să primească potrivit legilor sistemului 
muncii salariate. Numai ameninţarea pe care o reprezintă 
trade-unionurile pentru capitalist îl poate sili pe acesta să 
plătească întreaga valoare de piaţă a forţei de muncă a mun
citorului său. Vreţi dovezi ? Comparaţi salariul plătit mem
brilor marilor trade-unionuri cu salariul care se plăteşte în 
numeroasele întreprinderi mici din East-Endul londonez, 
această mocirlă de neagră mizerie . 

Aşadar, trade-unionurile nu desfăşoară ofensiva împo
triva sistemului muncii salariate. Degradarea economică a 
clasei muncitoare nu este determinată de un salariu ridicat 
sau scăzut, - această degradare constă în faptul că, în loc 
să primească în schimbul muncii sale întregul produs al aces
tei munci, clasa muncitoare trebuie să se mulţumească numai 
cu o parte din propriul său produs, denumită salariu. Capita
listul acaparează întregul produs (plătind din el muncitoru
lui) , pentru că el este proprietarul mijloacelor de muncă. Şi, 
de aceea, adevărata eliberare a clasei muncitoare nu e posi
bilă atîta timp cit ea nu va lua în stăpînire toate mijloacele 
de muncă - pămîntul, materiile prime, maşinile etc. -- şi ,  totodată, întregul produs al propriei sale munci. 

Scris de F. Engels la 1-16 mai 1881 

Publicat ca articol de fond în nr. 3 
al ziarului „The Labour Standardu 
(Londra ) din 21 mai 1 881  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba engleLă 
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Friedrich Engels 

Trade-unionurile 

I 
In numărul trecut al ziarului am examinat activitatea 

trade-unionurilor ca forţă care în lupta cu patronii contribuie 
la înfăptuirea legii economice a sal ariului. Revenim la acest 
subiect, întrucît este cît se poate de important ca clasa mun
citoare în ansamblul ei să-l înţeleagă bine. 

Presupunem că astăzi nu mai trebuie să explicăm nici 
unui muncitor englez că atît fiecare capitalist în parte, cît şi 
clasa capitaliştilor în ansamblu sînt interesaţi să scadă cit mai 
mult salariul. Produsul muncii se împarte, după scăderea 
tuturor cheltuielilor, aşa cum a dovedit în mod incontestabil 
David Ricardo, în două părţi : o parte reprezintă salariul mun
citorului, iar cealaltă profitul capitalistului. Dar, întrucît acest 
produs net al muncii reprezintă în fiecare caz în parte o mă
rime determinată, este clar că partea denumită profit nu poate 
fi sporită fără să se micşoreze partea care se numeşte salariu. 
A nega că capitalistul este interesat în micşorarea salariului 
echivalează cu a afirma că el n-ar fi interesat în sporirea 
profitului lui. 

Ştim foarte bine că există alte mijloace pentru a spori 
temporar profitul, dar acestea nu schimbă legea generală, şi 
de aceea nu e necesar să ne ocupăm de ele aici. 

Cum pot capitaliştii să reducă salariul dacă mărimea sa
lariului este condiţionată de o lege social-economică anu
mită, bine definită ? Legea economică a salariului există şi 
este de necontestat. Dar, după cum am văzut, ea este elastică, 
şi această elasticitate are două aspecte. Nivelul salariului 
dintr-o  anumită ramură de producţie poate fi scăzut fie 
direct, deprinzîd treptat pe muncitorii din această ramură cu 
un nivel de trai mai scăzut, fie indirect, mărind numărul ore
lor de muncă într-o  zi (sau intensitatea muncii în cursul ace
luiaşi număr de ore de muncă) fără ridicarea salariului. 
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Fiecare capitalist în parte este interesat sa-ş1 sporească 
profitul prin scăderea salariului munci tarilor săi, iar acest 
interes este stimulat în şi mai mare măsură de concurenţa 
dintre capitaliştii din cadrul aceleiaşi ramuri de producţie. 
Fiecare dintre ei caută să vîndă mai ieftin decît concurenţii 
săi, iar pentru a nu-şi sacrifica nimic din profitul lor, trebuie 
să se străduiască să scadă salariul. Aşadar, presiunea asupra 
cuantumului salariului, exercitată de fiecare capitalist în 
propriul său interes, se înzeceşte ca urmare a concurenţei 
dintre ei. Ceea ce înainte nu însemna decît încasarea unui 
profit mai mare sau mai mic devine acum o necesitate. 

Muncitorii neorganizaţi nu dispun de nici un mijloc de 
împotrivire eficace faţă de această permanentă şi neîncetată 
presiune. De aceea, în ramurile de producţie în care munci
torii nu sînt organizaţi, salariul are o tendinţă permanentă 
de scădere, iar durata zilei de muncă - o tendinţă perma
nentă de creştere. Acest proces se desfăşoară lent, dar pro
gresiv şi sigur. Perioadele de înflorire îl pot uneori opri, în 
schimb, perioadele de stagnare industrială îl intensifică şi  
mai mult. Muncitorii se deprind treptat cu un nivel de trai 
din ce în ce mai scăzut. In timp ce durata zilei de muncă se 
apropie într-o măsură tot mai mare de limita maximă posi
bilă, salariul e apropie tot mai mult de minimul absolut - de 
suma sub care muncitorului îi este absolut imposibil să 
trăiască şi să e perpetueze. 

O abatere temporară de la această regulă s -a  observat 
la începutul acestui secol. Extinderea rapidă a folosirii abu
rului şi maşinilor n-a reuşit să ţină pasul cu creşterea şi mai 
rapidă a cererii de produse realizate cu ajutorul lor. Salariul 
în aceste ramuri de producţie, cu excepţia salariului copiilor 
din casele de muncă vînduţi fabricanţilor, era, de regulă, 
ridicat ; retribuirea muncii manuale calificate, de care capi
taliştii nu se puteau dispensa, era foarte ridicată ; salariul pe 
care îl primeau în mod obişnuit vopsitorul, mecanicul, lucra 
torul l a  tunsul catifelei, ţesătorul care se folosea de selfac
torul manual pare astăzi fabulos. In acelaşi timp, în ramurile 
industriale în care muncitorii erau înlăturaţi de maşini ,  ei 
erau condamnaţi la o moarte lentă prin inaniţie. Dar maşinile 
nou inventate au început să înlocuiască treptat pe muncitorii 
bine retribuiţi ; au fost inventate maşini care produceau ma
şini, şi încă într-o asemenea cantitate, încît oferta de mărfuri 
produse cu ajutorul maşinilor nu numai că a reuşit să aco
pere cererea, dar a început s-o şi depăşească. Cînd încheierea 
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păcii generale din 1 8 1 5  a restabilit comerţul regulat, au 
început perioade u o durată de zece ani în care înflorirea 
alterna u supraproducţia şi cu panica comercială. Condiţiile 
relativ favorabile e care muncitorii reuşiseră să le păstreze 
din perioada de înflorire şi, poate, chiar le îmbunătăţiseră 
într-o oarecare măsură în perioada de supraproducţie exce
sivă le-au fost răpite acum, în perioada de stagnare indus
trială şi de panică ; şi curînd populaţia industrială din An
glia a fost supusă acţiunii legii generale potrivit căreia 
salariul muncitorilor neorganizaţi tinde permanent să scadă 
pînă la minimul absolut. 

Intrarea în luptă a trade-unionurilor, recunoscute prin 
lege în 1824, a avut loc într-un moment cit se poate de potri
vit. Capitaliştii sînt întotdeauna organizaţi. In majoritatea 
cazurilor, ei nu au nevoie nici de uniuni formale, nici de sta
tute, nici de împuterniciţi etc . Numărul lor mic în comparaţie 
cu muncitorii, faptul că ei formează o castă deosebită, rela
ţiile mondene şi de afaceri pe care le întreţin în permanenţă 
suplinesc toate acestea. Numai cu timpul, cînd o ramură a 
producţiei industriale devine predominantă într-o întreagă re
giune, cum ar fi, de pildă, industria bumbacului din Lan
cashire, apare necesitatea unui trade-union organizat al capi
taliştilor. Muncitorii însă nu se pot l ipsi de la  bun început 
de o organizaţie puternică cu un statut bine definit şi care 
să aibă persoane împuternicite şi comitete împuternicite. 
Legea din 1 824 a legalizat a'Ceste organizaţii .  De atunci mun
citorii au devenit o forţă în Anglia.  Ei au încetat să mai fie 
o masă neputincioasă şi dezbinată ca mai înainte. Forţei pe 
care ţi-o dă unirea şi activitatea comună i s-a adăugat în 
curînd forţa unei case destul de pline, a „fondului de rezis
tenţă" ,  după denumirea plastică pe care i-au dat-o fraţii noştri 
francezi. Starea de lucruri s-a schimbat de îndată cu totul. 
A-şi permite să reducă salariul sau să prelungească ziua de 
muncă a devenit un lucru riCant pentru capitalist. 

De aici atacurile înverşunate ale clasei capitaliştilor din 
acea vreme împotriva trade-unionurilor. Capitaliştii au socotit 
dintotdeauna practica străveche a asupririi neîngrădite a cla
sei muncitoare ca un drept şi privilegiu legal al lor.  Acum 
s-a pus capăt acestei situaţii. Nu e de mirare deci că ei şi-au 
exprimat cu glas tare indignarea şi au considerat că drep
turile lor de proprietate au fost prejudiciate cel puţin în 
aceeaşi măsură în care consideră astăzi că li s-a făcut acest 
lucru lanrllorzii irlandezi L74• 
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Experienţa luptei duse timp de şase decenii i -a făcut pe 
capitalişti ceva mai înţelepţi. Trade-unionurile au deveni t 
acum instituţii recunoscute, iar activitatea lor ca unul din 
regulatorii salariului este recunoscută în aceeaşi măsură în 
care e recunoscut faptul că legile industriale acţionează ca 
un regulator al duratei zilei de muncă. Mai mult decît atît, 
fabricanţii din industria bumbacului din Lancashire au în
văţat ei Înşişi în ultima vreme cite ceva de la muncitori şi 
acum ştiu, cînd le convine, să organizeze o grevă nu 
mai prost, ba poate chiar mai bine decît trade-unionurile. 

Aşadar, activitatea trade-unionurilor are ca rezultat faptu! 
că legea salariului este respectată în pofida voinţei patroni
lor, că muncitorii din ramurile de producţie bine organizate 
au posibilitatea să obţină, măcar cu aproximaţie, retribuirea 
în întregime a valorii forţei de muncă pe care ei o cedează 
patronului ; că, cu ajutorul legilor statului, ziua de muncă se 
menţine cel puţin în limitele duratei maxime, peste care forţa 
de muncă se uzează înainte de vreme. Aceasta este însă 
limita maximă a ceea ce pot spera să obţină trade-unionurile 
tn actuala lor organizare, şi încă cu preţul unei lupte per
manente, cu o uriaşă cheltuire de forţe şi mijloace ; în afară 
de aceasta, oscilaţiile în mersul producţiei, care au loc cel 
puţin o dată la zece ani, fac să se năruie într-o clipă tot 
ceea ce fusese cucerit, şi lupta trebuie luată de la capăt. E 
un cerc vicios, din care nu există ieşire. Clasa munci toare 
rămîne ceea ce a fost şi cum nu se temeau s-o numească stră
moşii noştri cartişti - o clasă de robi salariaţi. Oare acesta 
trebuie să fie rezultatul final al tuturor acestor eforturi, sa
crificii şi suferinţe ? Acesta trebuie să rămînă oare pentru 
totdeauna ţelul suprem al muncitorilor englezi ? Sau clasa 
muncitoare din Anglia trebuie, în sfîrşit, să încerce să se 
smulgă din acest cerc vicios şi să găsească ieşirea în miş
carea îndreptată spre desfiinţarea a însuşi sistemului muncii 
salariate ? 

într-un articol următor vom examina rolul trade-unionu
rilor ca organizatori ai clasei muncitoare. 

II 
Pînă acum am examinat funcţiile trade-unionurilor numai 

în măsura în care ele contribuie la reglementarea cuantumului 
salariului şi asigură muncitorului în lupta sa împotriva capi-



Trade-unionurile 273 

talului unele mijloace de rezistenţă. Această latură a pro
blemei nu epuizează însă subiectul nostru. 

Am vorbit despre lupta muncitorului împotriva c apita
lului. Lupta aceasta există, oricît ar încerca s-o conteste 
apologeţii capitalului. Ea va exista atîta timp cit scăderea 
salariilor va rămîne mijlocul cel mai uşor şi cel mai sigur 
de sporire a profitului, mai mult, atîta timp cît va exista 
însuşi sistemul muncii salariate. Însăşi existenţa trade-unionu
rilor constituie o dovadă suficientă a acestui fapt ; pentru 
ce au fost ele create dacă nu pentru a lupta împotriva silni
ciilor capitalului ? In zadar se estompează fondul problemei. 
Faptul flagrant că societatea actuală se împarte în esenţă în 
două mari clase antagoniste - în capitalişti, posesori ai 
tuturor mijloacelor necesare pentru a munci, pe de o parte, 
şi în muncitori, care nu posedă nimic în afară de propria lor 
forţă de muncă, pe de altă parte - nu poate fi ascuns sub 
nici o frazeologie dulceagă. Produsul muncii clasei muncitoare 
trebuie împărţit între ambele clase, iar din cauza acestei 
împărţiri se desfăşoară o luptă permanentă. Fiecare dintre 
cele două clase se străduieşte să primească o parte cît mai 
niare ; şi cel mai ciudat în această luptă e faptul că, deşi 
clasa muncitoare capătă numai o parte din produsul propriei 
sale munci, ea este adeseori acuzată că pur şi simplu je
fuieşte pe capitalist I 

Dar lupta dintre cele două mari clase sociale devine în 
mod inevitabil o luptă politică. Aşa s-a întîmplat şi cu lup ta 
îndelungată dintre burghezie, sau clasa capitaliştilor, şi aris
tocraţia funciară ; aşa stau lucrurile şi cu lupta dintre clasi 
muncitoare şi aceiaşi capitalişti. In orice luptă a unei clase 
împotriva altei clase, scopul imediat al luptei este puterea 
politică ; clasa dominantă luptă ca să-şi apere dominaţia po
litică sau, mai bine zis, ca să-şi aibă asigurată maj oritate, 
în organele legislative ; clasa asuprită luptă la început pentru 
a obţine o parte din această putere, iar apoi pentru întreaga' 
putere, pentru a căpăta posibilitatea de a schimba legile 
existente potrivit propriilor sale interese şi nevoi. Aşa, clasa 
muncitoare din Marea Britanie a luptat cu înverşunare ani 
de zile, recurgînd şi la violenţă, pentru Carta poporului 175, 
care urma să-i dea această putere politică. Ea a fost înfrînti, 
dar lupta a lăsat o asemenea impresie asupra burgheziei în
vingătoare, încît de atunci ea se declară foarte mulţmit. 
dacă reuşeşte să cumpere cu preţul unor noi şi noi concesii 
făcute muncitorilor o prelungire a armistiţiului. 
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Mai departe, în lupta politică a unei clase împotriva al tei 
clase, o armă foarte importantă este organizarea. Şi, pe mă
sură ce se destrăma organizaţia pur politică, adică organizaţia 
cartistă, organizaţia trade-unionurilor devenea din ce în ce 
mai puternkă, ajungînd astăzi la o asemenea forţă, încît nici 
o organizaţie muncitorească din celelalte ţări nu se poate 
compara cu ea. Cele cîteva trade-unionuri mari, care cuprind 
între un milion şi două milioane de muncitori şi sînt întărite 
de asociaţii mai mici sau locale, reprezintă o forţă de care 
trebuie să ţină seama orice guvern al clasei dominante, fie 
el whig sau tory. 

Potrivit tradiţiilor stabilite de la apariţie şi în decursul 
dezvoltării lor în Anglia, aceste puternice organizaţii şi-au 
limitat pînă acum activitatea aproape exclusiv la participarea 
la reglementarea salariului şi a zilei de muncă şi la lupta 
pentru abrogarea legilor îndreptate făţiş împotriva muncito
rilor. După cum s-a arătat mai sus, ele au făcut acest lucru 
cu succesul la care erau fa drept să se aştepte. Mai mult 
decît atît, clasa guvernantă, care le cunoaşte forţa mai bine 
decît şi -o cunosc ele însele, a binevoit să le facă şi alte con
cesii. Legea electorală a lui Disraeli 176 a acordat drept de vot 
celei mai mari părţi a clasei muncitoare organizate. Oare 
Disraeli ar fi venit cu un asemenea proiect de lege dacă nu 
şi -ar fi dat seama că aceşti noi alegători îşi vor exprima 
propria lor voinţă, că ei vor refuza să mai fie la cheremul 
politicienilor burghezi liberali ? Ar mai fi făcut el oare să fie 
votat acest proiect dacă muncitorii, conducîndu-şi uriaşele 
lor sindicate, nu şi-ar fi dovedit capacitatea de a duce o acti 
vitate administrativă şi politică ? 

Această măsură a oferit noi posibilităţi clasei munci
toare. Ea i-a asigurat majoritatea în Londra şi în toate 
oraşele industriale şi, astfel, i -a  permis să înceapă lupta îm
potriva capitalului cu o nouă armă, trimiţînd în parlament 
oameni din propria ei clasă. Aici însă trebuie să spunem că, 
din păcate, trade-unionurile şi-au uitat îndatoririle de parte 
înaintată a clasei muncitoare. Această nouă armă se află în 
mîinile lor de peste zece ani, dar aproape că n-au folosit-o 
încă niciodată. Or, ele n-ar fi trebuit să uite că nu-şi vor 
putea menţine poziţia rpe care o ocupă în momentul de faţă 
dacă nu se vor situa într-adevăr în primele rînduri ale clasei 
muncitoare. Nu este firesc ca clasa muncitoare din Anglia, 
care poate trimite în parlament 40 sau 50 de muncitori, să se 
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mulţumească totuşi la infinit să fie reprezentată de capitalişti 
sau de lacheii lor - jurişti, gazetari etc. 

Mai mult decît atît, judeaînd după numeroase simptome, 
clasa muncitoare din Anglia începe să-şi dea seama că a 
urmat un timp o cale greşită ; că mişcarea actuală, al cărei 
scop exclusiv este ridicarea salariilor şi reducerea zilei de 
muncă, face ca ea să se învîrtească într-un cerc vicios, din 
care nu există ieşire ; că răul principal nu-l constituie nivelul 
scăzut al salariului, ci însuşi sistemul muncii salariate. De 
îndată ce întreaga clasă muncitoare va înţelege aceasta, si
tuaţia trade-unionurilor se va schimba în mod radical. Ele nu 
vor mai avea privilegiul de a fi organizaţii unice ale clasei 
muncitoare. Alături de uniunile ipe diferite profesiuni sau în 
calitate de conducător al lor trebuie să apară o uniune ge
nerală, o organizaţie politică a întregii clase muncitoare. 

Aşadar, trade-unionurile organizate trebuie să ţină seama 
de două lucruri : în primul rînd, că e foarte aproape vremea 
cînd clasa muncitoare din Anglia va cere răspicat să fie 
reprezentată pe deplin în parlament. In al doilea rînd, că e 
tot atît de aproape vremea cînd clasa muncitoare va înţelege 
că lupta pentru un salariu ridicat ş i  pentru o z i  de muncă 
scurtă, ca şi întreaga activitate dusă astăzi de trade-unionuri, 
nu este un scop în sine, ci numai un mij loc, fie şi extrem 
de necesar şi eficace, dar totuşi unul dintre numeroasele mij 
loace care duc la atingerea unui scop mai înalt : desfiinţarea 
totală a întregului sistem al muncii salariate. 

în scopul reprezentării depline a muncitorilor în parla
ment, ca şi pentru pregătirea în vederea desfiinţării siste
mului muncii salariate, .este necesară organizarea nu pe di- · 
ferite profesiuni, ci organizarea clasei muncitoare ca un tot 
întreg. Şi, cu cit acest lucru se va realiza mai curînd, cu atît 
va fi mai bine. Nu există forţă pe lume care să se poală 
opune măcar o singură zi clasei muncitoare din Anglia atunci 
cînd ea va fi organizată ca un tot întreg. 

Scris de F. Engels 1n jurul datei 
de 20 mai 1 831 

Publicat ca articol de fond 
în nr. 4 şi 5 ale ziarului 
„The Labour Standard• (Londra ) 
din 28 mai şi 4 iunie 1 88 1  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Tratatul comercial cu Franţa 

Joi 9 iunie, d-l  Monk (Gloucester) a prezentat în Camera 
comunelor o motiune în care se spune că 

• .  nu poate fi considerat satisfăcător un tratat comercial cu Franta care 
nu va contribui la lărgirea relatii!or comerciale dintre cele două tări prin 
reducerea continuă a taxelor vamale". 

Au urmat dezbateri destul de jndelungate . Sir C. Dilke, 
în numele guvernului , a opus o slabă rezistenţă, cerută de 
eticheta diplomatică. D-l J.A. Balfour (Hertford) a propus 
ca prin taxe vamale de întimpinare să fie silite celelalte 
naţiuni să adopte tarife mai scăzute. D-l Slagg (Manchester) 
a propus să se dea posibilitate francezilor să se convingă, 
chiar fără nici un tratat, de importanta pe care o are comerţul 
nostru pentru ei şi comerţul lor pentru noi. D-l Illingworth 
( Bradford) a declarat că nu mai speră să se ajungă la l iber
tatea comerţului pe calea tratatelor comerciale. D-l Mac Iver 
(Birkenhead) a afirmat că actualul sistem al comerţului liber 
nu este decît o înşelătorie, întrucît constă în libertatea impor
tului şi limitarea exportului. Moţiunea a fost adoptată cu 
77 de voturi contra 49 - o înfrîngere de pe urma căreia nu 
vor avea de suferit nici sentimentele d -lui Gladstone, nici 
poziţia lui. 

Aceste dezbateri constituie o excelentă mostră a unei 
lungi serii de lamentări care s-au repetat la nesfîrşit, despre 
încapăţînarea cu care străinii nerozi şi tot atît de nerozii 
supuşi coloniali refuză s. recunoască binefacerile generale ale 
comerţului liber şi capacitatea acestuia de a remedia toate 
calamităţile economice. Niciodată o profeţie nu a suferit un 
eşec mai mare decît cel suferit de profeţia şcolii mancheste 
riene 1i1, potrivit căreia introducerea libertăţii comerţului în 
Anglia va avea urmări atît de binefăcătoare pentru ţară, 



Tratatul comercial cu Franta 27 7 

încît toate celelalte naţiuni vor trebui să-i urmeze exemplul 
şi să-şi deschidă porturile pentru produsele engleze. Vocea 
mieroasă a apostolilor comerţului liber a rămas o voce care 
strigă în pustiu. Nu numai continentul şi America au ma
jorat, în ansamblu, taxele vamale protecţioniste, ci şi colo
niile britanice le-au urmat exemplul de îndată ce li s-a acor
dat dreptul de autoadministrare ; de îndată ce India a trecut 
în stăpînirea coroanei ms, s-a şi introdus acolo o taxă de 5 % 
l a  produsele de bumbac, ca stimulent pentru dezvoltarea in
dustriei autohtone. 

Cum a fost posibil acest lucru - continuă să fie o enigmă 
pentru şcoala manchesteriană. Şi, totuşi, este destul de clar. 

Pe la mijlocul secolului trecut Anglia era principalul 
centru al industriei bumbacului, şi de aceea era firesc ca 
tocmai aici, datorită creşterii rapide a cererii de produse de 
bumbac, să fie inventate maşinile care, cu ajutorul forţei 
aburului, au revoluţionat mai [ntîi prelucrarea bumbacului, 
iar apoi, treptat, întreaga industrie textilă. Datorită forţei 
aburului, marile şi accesibilele bazine carbonifere din Marea 
Britanie au devenit acum b aza înfloririi ţării. Bogatele zăcă
minte de minereu de fier, situate în imediata apropiere a 
bazinelor carbonifere, au favorizat dezvoltarea industriei fie
rului, care a primit un nou impuls datorită cererii de maşini 
şi utilaje. Apoi, în vîltoarea acestei revoluţii a întregului 
sistem industrial, au început războaiele antiiacobine şi na
poleoniene, care au înlăturat de pe mare pentru aproximativ 
douăzeci şi cinci de ani corăbiile mai tuturor ţărilor concu
rente, asigurînd astfel produselor industriale engleze mono
polul efectiv asupra tuturor pieţelor transatlantice şi a cîtorva 
pieţe europene. Cînd în 1 815  a fost restabilită pacea, Anglia, 
cu fabricile ei în care se folosea forţa aburului, era în stare 
să aprovizioneze întreaga lume, în timp ce în celelalte ţări 
maşinile cu aburi erau încă aproape necunoscute. Anglia le 
întrecuse cu mult în privinţa producţiei industriale. 

Dar restabilirea păcii a determinat curînd şi alte naţiuni 
să calce pe urmele Angliei. Protejată de zidul chinezesc al 
tarifului ei prohibitiv, franţa a început să folosească aburul 
în industrie. La fel a procedat şi Germania, deşi tariful ei 
vamal era în acea vreme mult mai liberal decît al tuturor 
celorlalte state, inclusiv Anglia. La fel au procedat şi al te 
ţări. !n acelaşi timp, pentru a-şi spori renta, aristocraţia fun
ciară britanică a introdus legile cerealelor 179, majorînd astfel 
preţul pîinii şi, o dată cu aceasta, şi cuantumul salariului. Cu 

21 
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toate acestea, industria engleză s-a dezvoltat într-un ritm 
uimitor. Pe la 1 830 Anglia se străduia din răsputeri să devină 
„atelierul lumii " .  Liga împotriva legilor -cerealelor iso şi-a 
propus într-adevăr să facă din Anglia atelierul lumii. 

Pe vremea aceea nu se făcea un secret din scopul urmărit 
prin abrogarea legilor cerealelor. Scăderea preţului pîinii şi 
prin urmare scăderea cuantumului salariilor ar fi dat fabri
canţilor britanici posibilitatea să sfideze orice concurenţă cu 
care îi ameninţau străinii necinstiţi sau ignoranţi. Ce putea 
fi mai firesc decît ca Anglia, dat fiind marele progres în
registrat în domeniul industriei constructoare de maşini, cu 
uriaşa ei flotă comercială, cu cărbunele şi fierul ei, să apro
vizioneze întreaga lume cu produse industriale, iar aceasta, 
la rîndul ei, s-o aprovizioneze cu produse agricole, cu ce
reale, vin, in, bumbac, cafea, ceai etc. ? Aşa a vrut provi
denţa ; a te împotrivi acestui lucru ar fi .însemnat pur şi sim
plu să te răzvrăteşti împotriva poruncii lui dumnezeu. Cel 
mult i s-ar fi putut îngădui Franţei să aprovizioneze Anglia 
şi restul lumii cu obiecte de bun gust şi de modă care nu pot 
fi confecţionate cu ajutorul maşinilor şi care nici nu erau 
demne de atenţia unui fabricant luminat. Atunci şi numai 
atunci ar fi domnit pe pămînt pacea şi între oameni bună
învoirea ; atunci toate naţiunile ar fi fost legate între ele prin 
firele gingaşe ale comerţului şi ale avantajului reciproc ; 
atunci ar fi fost instaurată pentru totdeauna domnia păcii şi 
a belşugului ; iar clasei muncitoare, „braţelor" ei „de muncă" 
li s-ar fi spus : „ băieţi, vor veni vremuri bune, mai aşteptati 
puţin u .  „Braţele de muncă" ar mai aştepta, fireşte, şi astăzi. 

Dar în timp ce „braţele de muncă" au aşteptat, străinii 
necinstiţi şi ignoranţi nu au aşteptat. Ei nu au înţeles splen
doarea unui sistem prin care superioritatea industrială mo
mentană a Angliei ameninţa să devină un mijloc prin care 
aceasta din urmă să-şi asigure pentru totdeauna monopolul 
industrial în întreaga lume şi să reducă toate celelalte na
ţiuni la rolul de simple anexe agrare ale ei,  cu alte cuvinte 
la situaţia demnă de invidiat a Irlandei . Ei au înţeles că nici 
o naţiune nu poate ţine pasul cu celelalte în privinţa civili
zaţiei dacă nu are fabrici, fiind condamnată să rămînă la 
nivelul unei adunături de bădărani. De aceea ,  subordonînd 
profitul comercial privat nevoilor naţionale, ei şi -au protej at 
prin tarife ridicate industriile care luau fiinţă, considerînd că 
acesta constituie unicul mijloc de a preîntîmpina situaţia 
economică în care se află Irlanda. 
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Nu vrem să spunem că în toate cazurile era indicat să se 
procedeze astfel. Dimpotrivă, Franţa ar fi avut mult de cîş
tigat dacă s-ar fi apropiat considerabil de libertatea comer
ţului. Industria germană, aşa cum este ea, a ajuns la actualul 
nivel de dezvoltare în condiţiile libertăţii comerţului, iar 
noul tarif protecţionist introdus de Bismarck va aduce pre
judicii numai fabricanţilor germani. Există însă o ţară în care 
o scurtă perioadă de protecţionism ar fi nu numai justificată, 
ci chiar absolut necesară, şi aceasta este America. 

America se află pe acea treaptă a dezvoltării, cînd intro
ducerea producţiei de fabrică constituie o necesitate naţio
nală. Cea mai bună dovadă este faptul că în ceea ce priveşte 
inventarea de maşini care economisesc muncă, locul întîi nu-l 
mai deţine Anglia, ci America. Invenţiile americane înlătură 
zi de zi patentele englezeşti şi maşinile englezeşti. In Anglia 
se aduc maşini americane pentru mai toate ramurile indus
triale. In afară de aceasta, America are cea mai energică 
populaţie din lume, are zăcăminte de cărbune mult mai mari 
deit Anglia, are bogate zăcăminte de fier şi de alte metale. 
Şi este oare posibil ca o asemenea ţară să-şi expună tînăra 
ei industrie înfloritoare unei îndelungate lupte de concurenţă 
cu vechea industrie a Angliei, cînd ea poate, în decursul unei 
scurte perioade de protecţionism de aproximativ douăzeci de 
ani, să se ridice dintr-o dată la nivelul oricărui concurent ? 
Dar, afirmă şcoala manchesleriană, America se ruinează sin
gură prin sistemul ei protecţionist. La fel se ruinează un om 
care plăteşte un supliment pentru un tren expres în loc să ia 
personalul, şi face cincizeci de mile pe oră în loc de două
sprezece. 

Nu încape îndoială că actuala generaţie va vedea produ
sele de bumbac americane făcînd concurenţă celor engle
zeşti în India şi China şi cîştigînd, treptat, teren pe aceste 
două pieţe importante, maşinile şi produsele de metal ameri
cane făcînd concurenţă celor englezeşti în toate colţurile 
lumii,  inclusiv în Anqlia. Şi aceeaşi necesitate implacabilă în 
virtutea căreia manufacturile flamande s-au mutat în Olanda 
iar cele olandeze în Anglia va muta curînd centrul industriei 
mondiale din Anglia în Statele Unite. Iar în restrînsul cîmp 
de activitate care îi va rămîne atunci Angliei, ea va găsi 
cîţiva concurenţi de temut pe continent. 

Nu mai poate fi ignorat faptul că monopolul industrial 
al Angliei este în declin. Dacă iluminata burghezie consideră 
că este în interesul ei să treacă sub tăcere acest lucru, clasa 
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muncitoare trebuie să privească adevărul în faţă, deoarece 
aici ea este mai interesată chiar decît clasele „de susu . S-ar 
putea ca acestea din urmă să fie încă pentru multă vreme 
bancherii şi cămătarii lumii, aşa cum au fost înainte de ei 
veneţienii şi olandezii în perioada lor de declin. Dar ce se 
va întîmpla cu „braţele de muncă u ·atunci cînd imensul comerţ 
exterior al Angliei va începe să se reducă an de an în loc 
să se dezvolte ? Dacă a fost suficientă mutarea- construcţiei 
de vase ( din metal) de pe Tamisa pe Clyde pentru a conidamna 
întreaga parte de est a Londrei la un pauperism cronic, ce se 
va întîmpla cu Anglia cînd toate ramurile de bază ale indus
triei engleze se vor muta efectiv de cealaltă parte a Oceanului 
Atlantic ? 

Rezultatul va fi important : se va distruge ultima verigă 
care mai leagă clasa muncitoare engleză de burghezia en
gleză. Această verigă era aspiraţia comună spre un monopol 
naţional. Odată desfiinţat acest monopol, clasa muncitoare 
britanică va fi nevoită să-şi ia în mîini propriile ei interese, 
propria ei salvare şi să pună capăt sistemului muncii salariate. 
Să sperăm că ea nu va aştepta pînă atunci. 

Scris de F. Engels 
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Două consilii municipale model 

Am făgăduit cititorilor noştri să -i ţinem la curent atît 
cu mişcarea muncitorească din străinătate, cît şi u cea din 
Anglia. Din cînd in cînd am avut posibilitatea să comunicăm 
unele ştiri din America, iar n momentul de faţă sîntem în 
măsură să facem cunoscute cititorilor noştri unele fapte din 
Franţa - fapte atît de importante, încît merită să fie discu
tate în articolul de fond al ziarului nostru. 

în Franţa, numeroasele sisteme de alegeri publice, care 
se mai folosesc încă în Anglia, nu sînt cunoscute. In loc să 
existe un fel de votare pentru alegerile parlamentare, altul 
pentru alegerile municipale, un al treilea pentru alegerile 
comunale etc., pretutindeni se foloseşte, de regulă, votul uni
versal şi votarea secretă cu ·bile. Cînd în Franţa a luat fiinţă 
partidul muncitoresc socialist, acesta a luat hotărîrea să de
semneze candidaţi ai muncitorilor nu numai pentru alegerile 
parlamentare, dar şi pentru cele municipale. Şi, într-adevăr, 
la ultimele alegeri pentru consiliile municipale din Franţa, 
care au avut loc la 9 ianuarie anul curent, tînărul partid mun
citoresc a ieşit victorios într-un mare număr de oraşe indus
triale şi comune rurale, în special acolo unde există exploa
tări miniere. El nu numai că a izbutit să prezinte candidaţi 
separaţi, dar în unele locuri a obţinut chiar maj oritatea n 
consilii, şi cel puţin un consiliu era format, aşa cum vom 
vedea mai departe, numai din muncitori. 

Cu puţin înainte de fondarea publicaţiei „Labour Stan
dardu a avut loc o grevă a muncitorilor industriali din oraşul 
Roubaix, situat în imediata apropiere a graniţei cu Belgia .  
Guvernul a trimis de îndată trupe care să ocupe oraşul şi în 
acelaşi timp, sub pretextul menţinerii ordinii (care nu fusese 
nicidecum ameninţată) , a încercat să-i provoace pe grevişti 
la acţiuni care puteau servi drept pretext pentru intervenţia 
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trupelor. Dar muncitorii au rămas liniştiţi, şi ceea ce i-a 
ajutat să reziste tuturor provocărilor a fost în special felul 
de a acţiona al consiliului municipal, format, în majoritatea 
lui, din muncitori. Cauzele care au provocat greva au fost 
prezentate consiliului şi aici au fost supuse unei dezbateri 
amănunţite. Drept rezultat, consiliul nu numai că a recunoscut 
că greviştii au dreptate, dar a luat chiar o măsură efectivă, 
votînd suma de 50 OOO de franci, sau 2 OOO 1. st., pentru a veni 
1n ajutorul greviştilor. Această subvenţie nu a putut fi plă
tită, întrucît, potrivit legilor franceze, prefectul departamen
tului are dreptul să anuleze orice hotărîri ale consiliilor 
municipale dacă, după părerea lui, acestea din urmă îşi de
păşesc împuternicirile. Cu toate acestea, puternicul sprij in 
moral acordat astfel greviştilor de către reprezentanţa ofi
cială a municipalităţii a fost deosebit de preţios pentru 
muncitori. 

La 8 iunie, compania minieră din Commentry, în centrul 
Franţei (departamentul Allier) , a concediat 1 52 de muncitori 
care au refuzat să se supună unor condiţii noi, de-a  dreptul 
revoltătoare,  cu privire la ziua de muncă. Atunci, în semn de 
protest împotriva unor încercări întreprinse de mai multă 
vreme de a introduce treptat condiţii mai proaste de muncă, 
toţi minerii, în număr de aproximativ 1 600 de oameni, au 
declarat grevă. Guvernul a trimis imediat trupe regulate 
pentru a-i  intimida şi provoca pe grevişti. Dar şi aici consi
liul municipal a intervenit imediat în favoarea muncitorilor. 
In şedinţa din 12 iunie ( care, pe deasupra, a avut loc duminică) 
au fost adoptate rezoluţii cu următorul conţinut : 

1. Avînd în vedere că este de datoria societăţii să asigure existenta 
aceloa care prin munca lor asigură existenta întregii societăţi şi avînd 
ln vedere că statul refuză să îndeplinească această datorie, ea revenind 
comunelor, consiliul hotărăşte să acorde un împrumut de 25 OOO de franci ( 1 OO 1. st.), garantat de cetăţenii cei mai înstăriţi ; această sumă este des
ti.ată sprijinirii minerilor, nevoiţi să declare grevă din pricina concedie
rii nejustificate a 1 52 din tovarăşii lor. 

Adoptată în unanimitate, împotrivă fiind doar primarul. 

2. Avînd în vedere că statul. vînzînd unei societăţi pe acţiuni o pro
prietate natională valoroasă - minele din Commentry -, i-a lăsat pe 
muncitorii angajaţi acolo la cheremul societăţii respective ;  că, prin ur
mare, statul era obligat să vegheze ca opresiunea exercitată de societate 
asupra minerilor să nu atingă o asemenea treaptă incit să le ameninte 
lnsăşi existenta ; că în timpul grevei statul a pus la dispoziţia comaniei 
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trupe şi în felul acesta nu numai că nu şi-a respectat neutralitatea, ci a 
trecut de partea societăţii ; 

consiliul, în numele intereselor clasei muncitoare, pe care are da
toria să le apere, cere subprefectului districtului : 

1 )  să retragă imediat trupele, a căror prezentă, prin nimic justifi
cată, e o provocare directă ; şi 

2) să intevină pe lingă directorul societătii şi să-l detemine să re
voce măsurile care au provocat greva. 

Adoptat în unanimitate . . ln cea de-a  treia rezoluţie, de asemenea adoptată în una
nimitate, consiliul, temîndu-se ca nu cumva, din pricina mij
loacelor comunale sărace, împrumutul votat mai înainte să 
nu poată fi realizat, a deschis o subscripţie publică pentru 
ajutorarea greviştilor şi a făcut apel la toate celelalte con
silii municipale din Franţa să trimită subvenţii în acelaşi scop. 

Aici avem, aşadar, o dovadă grăitoare a ceea ce în
seamnă prezenţa muncitorilor nu numai în parlament, ci şi în 
organele municipale şi în toate celelalte organe 1::ale. Cu 
totul altfel s-ar fi terminat grevele în Anglia dacă muncitorii 
s-ar fi bucurat de sprijinul consiliilor lor municipale. Consi
liile muncipale engleze şi celelalte organe de administrare 
locale, alese în special de muncitori, sînt formate în momen
tul de faţă aproape exclusiv din patroni, din agenţii lor di
recţi şi indirecţi ( avocaţi etc.) şi, în cel mai bun caz, din 
prăvăliaşi. De îndată ce se declară o grevă sau un lock-out, 
autorităţile locale folosesc întreaga lor forţă morală şi mate
rială în favoarea patronilor şi împotriva muncitorilor ; chiar 
şi poliţia, plătită din buzunarul muncitorilor, este folosită în 
acelaşi scop în care este folosită armata în Franţa, şi anume 
să-i provoace pe muncitori la acte ilegale şi să-i nimicească. 
Autorităţile, chemate să aplice legile cu privire la asistenţa 
săracilor, refuză în cele mai multe cazuri să acorde sprijin 
oamenilor, care, după părerea lor, ar putea să muncească 
dacă ar vrea. Aceasta e şi firesc. Din punctul de vedere al 
a celei clase de oameni pe ai cărei reprezentanţi muncitorii îi 
lasă să formeze organele de administrare locale, greva în
seamnă pur şi simplu o rebeliune împotriva orînduirii sociale 
existente, o profanare a dreptului sacru al proprietăţii. De 
aceea, cu prilejul fiecărei greve sau lock-out, uriaşa influenţă 
morală şi materială a organelor locale va face ca balanţa sa 
se încline în favoarea patronilor atîta timp cît clasa munci
toare consimte să-i aleagă pe patroni şi pe reprezentanţii pa
tronilor în organele de administrare locală. 
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Nădăjduim că acţiunile acestor două consilii municipale 
franceze vor deschide ochii multor oameni. Se va spune oare 
mereu, avîndu- i  în vedere şi pe muncitorii englezi, că „lucru
rile acestea se fac mai bine în Franţa"  ? Clasa muncitoare 
engleză, u vechea şi puternica ei organizaţie, cu libertăţile 
ei politice de veacuri, cu îndelungata ei experienţă în acti
vitatea politică, are avantaje uriaşe faţă de muncitorii din 
·oricare altă ţară de pe continent. Totuşi, germanii au trimis 
în parlament 1 2  reprezentanţi ai muncitorilor şi atît în Ger
mania cît şi în Franţa muncitorii au majoritatea  în numeroase 
consilii municipale. Este adevărat că în Anglia dreptul de 
vot al muncitorilor este limitat, cu toate că şi acum clasa 
muncitoare constituie majoritatea populaţiei în toate oraşele 
mari Şi în districtele industriale. Nu trebuie decît să vrea, şi 
această majoritate potenţială va deveni de îndată o putere 
reală în stat, o putere în toate localităţile în care e concen
trată populaţia muncitorească. Şi, dacă muncitorii vor fi re
prezentaţi cu cinste în parlament, în consiliile municipale, în 
consiliile locale de patronaj etc., cît de curînd vor apărea 
oameni de stat proveniţi din rîndul muncitorilor, în stare să 
.pună beţe-n roate acelor Dogberries care astăzi tiranizează 
adesea poporul. 
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Produsele alimentare mericane şi problema agrar: 

Incepind din toamna anului 1 837, importul de pamca 
financiară şi de crize comerciale de la  New York în Anglia 
a devenit ceva obişnuit. Cel puţin jumătate din numărul total 
al crizelor industriale, care se repetă la fiecare zece ani, 
izbucnesc în America. Dar ca America să poată să zdruncine 
chiar şi relaţiile consfinţite de veacuri în agricultura brita
nică, să revoluţioneze relaţiile feudale stabilite din vremuri 
imemoriale între landlord şi arendaş, să dea o lovitură de 
graţie rentelor engleze şi să ruineze fermele engleze, - acest 
spectacol a fost rezervat pentru ultimul pătrar al secolu
lui al XIX-lea. 

Şi totuşi aceasta este realitatea. Pămîntul virgin al pre
riilor din partea de vest a Americii, care este cultivat în pre
zent nu pe mici p arcele izolate, ci pe suprafeţe de mii de 
mile pătrate, începe acum să determine preţul grîului şi, prin 
urmare, renta de pe pămîntul cultivat cu grîu. Nici unul din 
pămînturile vechi nu-i  poate face concurenţă. Acesta este un 
pămînt admirabil, neted sau puţin deluros ; el nu a fost zgu
duit de cutremure puternice şi s-a menţinut exact în starea în. care s-a format treptat pe fundul ocanului terţiar ; un 
pămînt fără pietre, stînci, copaci, care poate fi cultivat ime
diat, fără a necesita lucrări prealabile. Nu trebuie nici 
desţelenit, nici asanat ; este suficient să-l brăzdezi cu plugul. 
şi e gata să primească seminţele ; el va da douăzeci-treizeci 
de recolte de grîu consecutiv, fără să aibă nevoie de nici 
un fel de îngrăşăminte. Este un pămînt potrivit pentru agri
cultura practicată pe scară mare şi e cultivat pe suprafeţe 
uriaşe. Agricultorul britanic este obişnuit să se mîndrească 
cu fermele lui mari, opunîndu-le fermelor mici ale ţăranilor
proprietari de pe continent ; dar ce înseamnă cele mai mari 
ferme din Regatul Unit în comparaţie cu fermele din preriile 
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americane, cu fermele de peste 40 OOO de acri lucrate de ade
vărate armate de oameni, cai şi unelte, disciplinate, conduse 
şi organizate ca o armată de soldaţi ? 

Această revoluţie americană în agricultură împreună cu 
noile mijloace de transport inventate de americani, a făcut 
ca în Europa să se importe griu la preţuri atît de scăzute, 
incit nici un fermier european nu poate concura cu el - cel 
puţin atîta timp cit este obligat să plătească rentă. Amin
tiţi-vă ce s-a întîmplat în 1 879, cind acest lucru s-a făcut 
simţit pentru prima dată. In toată Europa apuseană recolta a 
fost proastă ; în Anglia, ea a fost complet compromisă. Cu 
toate acestea, datorită cerealelor americane, preţurile au 
rămas aproape neschimbate. Pentru prima oară fermierul bri
tanic a avut, concomitent o recoltă proastă şi preţuri scăzute 
la griu. Fermierii au început să se agite, landlorzii s-au alar
mat. Anul următor, cind recolta a fost mai bună, preţurile 
au scăzut şi mai mult. In prezent, preţul cerealelor este deter
minat de cheltuielile de producţie din America, plus chel 
tuielile de transport. Şi an de an acest lucru se va simţi tot 
mai mult pe măsură ce noi loturi de pămînt din prerii vor fi 
brăzdate de pluguri. Armatele de muncitori agricoli neceiare 
le găsim noi înşine în Europa, trimiţînd emigranţi peste ocean. 

Inainte, fermierul şi landlordul se puteau consola cu gîn
dul că, dacă cerealele nu aduc venituri, va aduce carnea.  
goarele au fost transformate în păşuni, şi  din nou totul a 
mers cum nu se poate mai bine. Astăzi însă nu mai există 
nici această resursă. Din America se aduc cantităţi din ce în 
ce mai mari de carne şi vite. Şi nu numai din America. Mai 
există încă cel puţin două mari ţări crescătoare de vite care 
caută asiduu mijloace de a expedia în Europa, şi mai ales în 
Anglia, uriaşul lor surplus de carne, pe care acum nu-l pot 
desface. Date fiind actualul stadiu al ştiinţei şi progresele 
rapide înregistrate în aplicarea ei practică, putem fi siguri că 
cel tîrziu peste ciţiva ani carnea de vită şi de oaie din Austra
lia şi America de sud va fi furnizată în condiţii de conser
vare pefectă şi în cantităţi uriaşe. Ce se va întîmpla atunci 
u prosperitatea fermierului britanic, cu lunga listă de veni
un a landlordului britanic ? Este, desigur, foarte bine să se 
cultive agrişe, căpşuni etc . ,  dar pe piaţă există şi aşa destule 
produse de acest feb Muncitorul britanic ar putea consuma,  
desigur, o cantitate mult mai  mare de asemenea delicatese, 
dar în acest caz ar trebui mai întîi să i se mărească salariul. 
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Este aproape inutil să spunem că efectul acestei noi con
curenţe agrare americane se simte şi pe continent. Micul 
ţăran-proprietar, în majoritatea cazurilor înglodat 1n datorii 
contractate pe bază de 1poteci, care plăteşte dobîndă şi chel
tuieli de judecată in locul rentei pe care o plătesc fermierii 
englezi şi irlandezi, - simte şi el puternic acest efect. Rezul
tatul specific al concurentei americane îl constituie faptul că 
a devenit inutilă nu numai marea proprietate funciară, ci şi 
mica proprietate funciară, întrucît şi una şi alta sînt acum ne
rentabile. 

S-ar putea obiecta că acest sistem de secătuire a pămîn
tului, practicat acum în Vestul îndepărtat, nu poate dăinui 
la infinit şi că lucrurile se vor îndrepta. Fireşte că aceasta 
nu poate dăinui la infinit ; dar acolo există încă destul pămînt 
nesecătuit pentru ca acest proces să continue încă un secol. 
în plus sînt şi alte ţări care se bucură de avantaje similare. 
Există întreaga stepă din sudul Rusiei, unde într-adevăr oa
menii de afaceri au cumpărat pămînt şi au aplicat aceeaşi 
metodă. Există întinsele pampasuri din Republica Argenti
niană, există şi  alte ţinuturi ; toate aceste pămînturi sînt la 
fel de prielnice pentru acest sistem modern al fermelor uriaşe 
şi al producţiei ieftine. Aşa că, pînă la secătuirea pămîntu
rilor în discuţie, acest sistem se va menţine destul de mult 
timp, cel puţin de două ori mai mult decît ar trebui, pentru 
a-i distruge pe toţi proprietarii funciari mari şi mici din 
Europa. 

Dar la ce vor duce toate acestea ? Ele vor duce şi trebuie 
să ducă neapărat la naţionalizarea pămîntului şi la cultivarea 
lui de către asociaţii cooperatiste sub controlul poporului. 
Atunci şi numai atunci cultivarea pămîntului va fi din nou 
avantajoasă atît pentru agricultori cît şi pentru naţiune, indi
ferent care va fi preţul cerealelor şi al cărnii de provenienţă 
americană sau de oricare altă provenienţă. Iar dacă între 
timp landlorzii se vor strămuta într-adevăr în America, şi se 
pare că ei înclină să facă acest lucru, le urăm drum bun. 
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la sfîrşitul lunii iunie 1 88 1  
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Friedrich Engels 

Teoria salariului în interpretarea Ligii 
împotriva legilor cerealelor 

In numărul de faţă publicăm o scrisoare a d-lui J. Noble, 
c are nu este de acord cu unele observaţii făcute de noi în 
editorialul ziarului „Labour Standard" din 1 8  iunie * .  Cu toate 
că nu ne putem permite să ocupăm coloanele destinate edito
rialelor cu polemici în legătură cu fapte istorice sau teorii 
economice, de astă dată răspundem totuşi unui om care, deşi 
se situează pe poziţiile partidului de guvernămînt, ese, pa
re-se, sincer. 

La afirmaţia noastră că prin abrogarea legilor cerealelor 
s-a căutat să se obţină „scăderea preţului pîinii şi, prin ur
mare, şi scăderea cuantumului salariilor " ,  d-l Noble obiec ·  
teaZă că aceasta este o „pseudodoctrină protecţionistă" ,  pe 
care Liga a combătut-o neobosit, şi, pentru a demonstra acest 
lucru, citează cîteva pasaje  din cuvîntările lui Richard Cob
den şi dintr-un memoriu al consiliului Ligii. 

Autorul articolului în discuţie locuia în acel timp la 
Manchester, fiind unul dintre fabricanţii de acolo. El ştie, 
desigur, foarte bine care era doctrina oficială a Ligii. Redusă 
la formularea cea mai concisă şi unanim acceptată ( căci există 
multe variante) , ea suna în felul următor : desfiinţarea taxe
lor vamale la  cereale va intensifica comerţul nostru cu alte 
ţări, va spori nemijlocit importul nostru, în schimbul căruia 
consumatorii străini vor cumpăra produsele noastre indus
triale, sporind astfel cererea de produse industriale fabricate 
la  noi ; în felul acesta în industria noastră va creşte cererea 
de braţe de muncă şi, ca urmare, va trebui maj orat salariul. 
Repetînd zi de zi şi an de an această teorie, reprezentanţii 
oficiali ai Ligii, nişte economlşti superficiali, au putut să facă 

• Vezi volumul de fată, p. 27-280. - Nota red. 
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.afirmaţia genială că salariile cresc şi scad invers proporţio 
nal nu  cu  profitul, c i  cu preţul produselor alimentare ; că 
pîinea scumpă înseamnă salariu mic, iar pîinea ieftină în
seamnă salariu mare. Astfel, exponenţii Ligii au declarat că 
crizele economice, care se repetau la fiecare zece ani şi care 
au existat atît înainte cît şi după desfiinţarea taxelor vamale 
la cereale, sînt pur şi simplu efecte ale legilor cerealelor, 
efecte care trebuie să dispară de îndată ce vor fi abrogate 
aceste legi odioase ; că legile cerealelor sînt unica piedică ce 
desparte pe fabricantul englez de bieţii străini, care, ahtiaţi 
după produsele acestui fabricant, umblă dezbrăcaţi şi tremură 
de frig din cauza lipsei de stofe englezeşti. Astfel, Cobden a 
putut într-adevăr să declare, în pasajul citat de d-l Noble, că 
depresiunea industrială şi scăderea salariilor în perioada 
1839-1842 au fost rezultatul faptului că în aceşti ani preţul 
la pîine a fost foarte ridicat, cînd în realitate nu era vorba 
decît de una din perioadele obişnuite de depresiune indus
trială, care pînă acum s-au repetat cu cea mai mare regula
ritate din zece în zece ani ; o perioadă de depresiune care a 
fost considerabil prelungită şi accentuată de recoltele proaste 
.şi de amestecul absurd al legislaţiei rapace a proprietari
lor funciari. 

Aceasta era teoria oficială a lui Cobden, care, în pofida 
talentelor sale de agitator, era un prost afacerist şi un eco
nomist superficial. El era, fără îndoială, la fel de convins de 
j usteţea ei  cum este încă şi astăzi d-l Noble. Majoritatea Ligii 
însă era compusă din oameni de afaceri practici, care se 
ocupau de afaceri mai mult decît Cobden şi în general aveau 
mai mult succes. Ei priveau cu totul altfel această problemă. 
Bineînţeles că faţă de persoane străine şi în întrunirile pu
blice, îndeosebi faţă de muncitorii lor, teoria oficială era dată 
drept „esenţa chestiunii " .  Dar oamenii de afaceri, ocupîndu-se 
de afaceri, de obicei nu sînt sinceri u clienţii lor, iar dacă 
d-l Noble este de altă părere, atunci ar face mai bine să se 
ţină cit mai departe de bursa din Manchester. Cel care caută 
să cerceteze mai îndeaproape ce se înţelege prin aceea că 
libertatea comerţului cu cereale duce la  o majorare a sala
riului vede că prin aceasta se înţelege o creştere a puterii de 
cumpărare a salariului, fiind totuşi foarte posibil ca expresia 
bănească a salariului să nu fi crescut de loc - dar, în fond, 
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nu înseamnă aceasta tot o creştere a salariilor ? Cel care ar 
fi cercetat mai departe ar fi văzut că salariile ar fi putut chiar 
să scadă, dar avantajele pe care le-ar fi obţinut muncitorul 
de pe urma acestei scăderi ar fi fost totuşi mai mari decît 
cele anterioare. Dacă însă aţi mai pune şi cîteva întrebări în 
ceea ce priveşte modul în care s-ar putea înfăptui această 
uriaşă extindere a comerţului,  pe care o aşteptăm, atunci vi 
s-ar răspunde pe loc că se contează în primul rînd pe această 
ultimă posibilitate : pe o scădere a salariilor în legătură cu 
scăderea preţului la pîine etc., scădere care să compenseze 
cu prisosinţă reducerea acestora. In afară de aceasta existau 
mulţi care nici nu se străduiau să-şi ascundă părerea că pîinea 
ieftină este necesară pur şi simplu pentru a micşora salariile 
şi a înfrînge astfel concurenţa străină. Un om obişnuit să aibă 
de-a face cu comercianţii şi care, prin urmare, ştia că nu în
totdeauna trebuie să pui bază pe vorbele lor putea să-şi dea 
seama uşor că acestea erau de fapt intenţiile şi scopu
rile marii mase a fabricanţilor şi comercianţilor, care consti
tuiau maj oritatea Ligii .  Am mai spus acest lucru şi îl repetăm. 
Despre doctrina oficială a Ligii n-am spus nici un cuvînt. Din 
punct de vedere economic ea a fost o „eroare " ,  iar din punct 
de vedere practic ea a fost doar un paravan menit să camu
fleze scopuri rapace, deşi unii dintre liderii ei au repetat-o 
atît de des, încît, în cele din urmă, au crezut ei înşişi în ea. 

Sînt deosebit de amuzante cuvintele lui Cobden citate 
de d-l Noble cu privire la muncitori care „îşi freacă mîinile 
cu satisfacţie " în aşteptarea pîinii la preţul de 25 de şilingi 
cuarterul. Clasa muncitoare nu dispreţuia pe atunci de loc 
pîinea ieftină ; dar „satisfacţia" pe care a 1ncercat-o în legă
tură cu maşinaţiile lui Cobden et Co. a fost atît de mare, încît 
ani de-a rîndul Liga n-a reuşit să ţină o singură întrunire cu 
adevărat publică în întreaga Anglie de nord. Autorul arti
colului de faţă a încercat o „satisfacţie " participînd în 143 
la  ultima încercare a Ligii de a organiza o asemenea întrunire 
în sala  primăriei din Salford şi văzînd cum întrunirea aproape 
că a eşuat din cauza unui simplu amendament în favoarea 
„cartei poporului " .  De atunci s-a introdus „intrarea pe bază 
de permis" la  toate întrunirile Ligii, permis pe care în nici 
un caz nu-l putea obţine oricine. Din acel moment „obstruc
ţia cartistă" a încetat. Masele de oameni ai muncii  şi-au 
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atins scopul : ele au demonstrat că, în pofida pretenţiilor ei, 
Liga nu reprezenta interesele lor. 

In încheiere cîteva cuvinte despre teoria salariului în 
interpretarea Ligii. Preţul mij lociu al unei mărfi este egal cu 
cheltuielile pentru producerea ei ; acţiunea ofertei şi a cererii 
constă în scăderea preţului la acest nivel în jurul căruia osci
lează. Dacă acest lucru este valabil pentru toate mărfurile, 
este valabil şi pentru marfa numită muncă ( sau, mai precis, 
pentru forţa de muncă).  Prin urmare mărimea salariului este 
determinată de preţul mărfurilor care intră în consumul obiş
nuit şi necesar al muncitorului. Cu alte cuvinte, dacă cele
lalte condiţii nu se schimbă, salariile cresc şi scad o dată cu 
preţul mijloacelor de trai. Aceasta este o lege a economiei 
politice, în faţa căreia toţi alde Perronet Thompson, Cobden 
şi Bright vor fi întotdeauna neputincioşi. Toate celelalte con
diţii însă nu rămîn întotdeauna aceleaşi, şi de aceea, în prac
tică, acţiunea acestei legi este modificată de acţiunea conco
mitentă a altor legi economice ; ea este estompată, şi uneori 
într-o măsură atît de mare, încît e destul de greu să o depis
tezi. Acest fapt a servit economiştilor vulgari şi vulgariza
tori încă pe timpul Ligii împotriva legilor cerealelor ca pre
text pentru a afirma că munca în primul rînd şi  apoi toate 
celelalte mărfuri nu au o valoare reală determinată, ci numai 
preţ care oscilează şi care este reglat de ofertă şi cerere mai 
mult sau mai puţin independent de cheltuielile de produc
ţie ,  şi că pentru a majora preţurile şi, prin urmare, salariile, 
nu trebuie decît să se mărească cererea. Astfel, ei ocolesc 
legătura incomodă dintre mărimea salariului şi preţul pro
duselor alimentare şi timbiţează fără pic de ruşine teoria 
ridicolă, vulgară, .că pîinea scumpă înseamnă salariu mic, iar 
pîinea ieftină salariu mare. 

Poate că d-l Noble întreabă dacă acum, cînd preţul 
pîinii a scăzut, salariul nu este în general tot atît de mare 
sau chiar mai mare decît atunci cînd pîinea, care pînă în 1 847 era supusă taxelor vamale, era scumpă. 'Pentru a răspunde la 
această întrebare ar trebui să mergem mai departe cu analiza 
amănunţită. Un lucru este însă cert : acolo unde prospera o 
ramură industrială ' şi unde muncitorii aveau o organizaţie 
puternică care să le apere interesele, salariul lor, în general, 
n-a scăzut, iar uneori chiar a crescut. Acest lucru demonstrează 
numai"· că înainte muncitorii aveau salarii extrem de mici. 
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Acolo unde o ramură industrială era în declin şi unde mun
citorii nu erau organizaţi în trade-unionuri puternice, salariul 
scădea, fără excepţie, ajungîndu-se adesea la un salariu de 
mizerie . Mergeţi în East-End-ul londonez şi convingeţi-vă 
singuri I 
Scris de F. Engels 
la începutul lunii iulie 1881  
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Un partid al muncitorilor 

De cîte ori nu ne-au avertizat prietenii şi simpatizanţii 
noştri : „Ţineţi-vă departe de politica de partid I "  Şi aveau 
perfectă dreptate în măsura în care este vorba de politica 
partidelor politice existente astăzi în Anglia. Un organ mun
citoresc de partid - de partid în sensul actual al cuvîntului 
- nu trebuie să se orienteze nici spre whigi, nici spre tory, 
nici spre conservatori, nici spre liberali şi nici chiar spre 
radicali .  Conservatorii, liberalii, radicalii - cu toţii nu re
prezintă decît interesele claselor guvernante şi diferitele 
nuanţe ale opiniilor care domnesc în rîndurile landlorzilor, 
capitaliştilor şi micilor negustori. Atunci cînd se întîmplă să 
fie reprezentanţii clasei muncitoare, ei nu o reprezintă de loc. 
Clasa muncitoare are propriile ei interese atît politice cît şi 
sociale. Cum şi-a apărat ea ceea ce considera drept interesele 
sale sociale, ne-o arată istoria trade-unionurilor şi a mişcării 
pentru reducerea zilei de muncă. Apărarea intereselor sale 
politice însă ea a lăsat-o aproape cu totul in mîinile tory lor, 
whigilor şi radicalilor, ale unor oameni care fac parte din 
clasa dominantă, şi timp de aproape un sfert de veac clasa 
muncitoare din Anglia s-a mulţumit să se tîrască în coada 
„marelui partid liberal " .  

Un asemenea rol politic nu este demn de clasa munci
toare cea mai organizată din Europa. în alte ţări, muncitorii 
s-au dovedit mult mai activi. în Germania există de peste 
zece ani un partid muncitoresc ( social-democraţii) , care dis
pune de zece locuri în parlament şi a cărui creştere l -a 
înspăimîntat atît de tare pe Bismarck, încît a trecut la in
famele măsuri coercitive despre care vom vorbi într-un alt 

21  - Marx-Engels, Opere, voi. 19  
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articol * . Dar, în pofida lui Bismarck, partidul muncitoresc 
creşte neîncetat ; numai săptămîna trecută el a cîştigat 
şaisprezece mandate în consiliul municipal de la Mannheim 
şi unul în parlamentul din Saxonia. Belgia, Olanda şi Italia 
au urmat pilda germanilor ; în fiecare din aceste ţări există 
un partid muncitoresc, deşi censul electoral este prea ridicat 
pentru ca în momentul de faţă ele să poată trimite deputa�i 
în organul legislativ. în Franţa, procesul de organizare a parti
dului muncitoresc a atins tocmai acum punctul culminant ; la 
ultimele alegeri, partidul muncitoresc a obţinut majoritatea 
într-o serie de consilii municipale, iar la alegerile generale 
din luna octombrie a acestui an va cîştiga, fără îndoială, 
cîteva locuri 1în Camera deputaţilor. Chiar şi în America, unde 
trecerea din rîndurile clasei muncitoare în rîndurile fermieri
!or, negustorilor sau capitaliştilor se produce încă relativ 
uşor, muncitorii consideră necesar să se organizeze într-un 
partid de sine stătător. Pretutindeni muncitorul luptă pentru 
puterea politică, pentru reprezentarea directă a clasei sale în 
organele legislative, pretutindeni, numai în Marea Britanie nu. 

Totuşi, niciodată în Anglia convingerea că vechile partide 
sint sortite pieirii, că vechile devize şi-au pierdut sensul, că 
vechile lozinci sînt perimate, că vechile panacee nu mai 
sint eficace n-a fost răspîndită mai larg ca astăzi. Oamenii 
.cu judecată din rîndurile tuturor claselor încep să înţeleagă 
că trebuie croit un drum nou şi că acesta nu poate fi altul 
lecit drumul spre democraţie. Dar în Anglia, unde clasa mun
citoare industrială şi agricolă formează majoritatea covîrşi
toare a populaţiei, democraţia nu înseamnă nici mai mult, nici 
mai puţin decît dominaţia clasei muncitoare. Această clasă 
muncitoare trebuie să se pregătească în vederea îndeplinirii 
sarcinii ce- i  stă în faţă - cîrmuirea acestui vast imperiu ; ea 
trebuie să-şi dea seama de răspunderea pe care v a  trebui să 
·şi -o asume în mod inevitabil. Mijlocul cel mai bun este să 
se folosească de forţa care se află deja în mîinile ei, de ma
j oritatea efectivă de care dispune în fiecare mare oraş al  
regatului, pentru a trimite în parlament oameni din propriile 
sale rînduri. Folosind dreptul de vot acordat chiriaşilor, pot fi uşor trimişi în parlament patruzeci sau cincizeci de mun
citori, iar un asemenea aflux de sînge absolut proaspăt ar fi, 
fireşte, cit se poate de dorit acolo. Dacă în rîndurile deputa
ţilor ar exista chiar şi acest număr de muncitori, parlamentul 

* V1i volumul e aţă, p. 297-300. - Nota red. 
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n-ar mai putea transforma, aşa cum face acum, bill-ul agrar 
irlandez 181 într-un bluf agrar irlandez, şi anume într-un bill 
care prevede despăgubirea landlorzilor irlandezi ; el nu s-ar 
mai putea împotrivi revendicării de redistribuire a manda
telor parlamentare, cererii ca cei care se lasă corupţi să fie 
pedepsiţi în mod efectiv, ca cheltuielile pentru organizarea 
alegerilor să fie acoperite din bugetul statului, aşa cum se 
practică pretutindeni, în afară de Anglia etc. 

Mai mult decît atît, în Anglia un partid cu adevărat de
mocratic nu poate f i  decît un partid muncitoresc. Oamenii 
luminaţi din celelalte clase (al căror număr nu este nici pe 
departe atît de mare cum caută unii să ne convingă) pot 
adera la acest partid şi îl pot chiar reprezenta în parlament 
dacă îşi vor dovedi sinceritatea. Aşa se întîmplă pretutindeni. 
în Germania, de pildă, reprezentanţii muncitorilor nu sînt în 
toate cazurile muncitori. Dar nici un partid democratic, atît 
din Anglia cit şi din altă ţară, nu va obţine succese reale dacă 
nu va avea un caracter proletar net exprimat. Dacă veţi re
nunţa la acest lucru, nu veţi ajunge decît la secte şi la 
înşelătorie. 

Şi lucrul acesta este încă mai valabil pentru Anglia decît 
pentru alte ţări. Din păcate, a existat destulă înşelătorie din 
partea radicalilor după prăbuşirea primului partid muncito
resc din istoria mondială, partidul cartist. - Da, dar partidu1 
cartist s-a prăbuşit şi n-a obţinut nimic. Aşa stau oare lucru
rile ? Două din cele şase puncte ale Cartei poporului, şi anume 
votul secret şi desfiinţarea censului pe avere, sînt astăzi legi 
ale ţării. Cel de-al treilea punct, dreptul de vot universal, a 
fost, în orice caz, aproape realizat sub forma dreptului de 
vot pentru chiriaşi ; cel de-al patrulea punct, circumscripţii 
electorale egale, va fi în mod precis introdus ca reformă 
promisă de actualul guvern. Aşadar, prăbuşirea mişcării car
tiste a dus la înfăptuirea unei bune jumătăţi din programul 
cartist. Şi dacă numai amintirea unei foste organizaţii politice 
a clasei muncitoare a putut duce la aceste reforme politice 
şi, în afară de aceasta, şi la o serie de reforme sociale, care 
vor fi atunci rezultatele existenţei reale a unui partid politic 
muncitoresc, susţinut de patruzeci sau cincizeci de reprezen
tanţi în parlament ? Trăim într-o lume în care fiecare e dator 
să-şi poarte singur de grijă. Dar clasa muncitoare engleză 
îngăduie ca de interesele ei să se îngrijească landlorzii„ 

21* 
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capitaliştii şi micu negustori cu lacheii lor - jurişti, gaze
tari ş.a. Nu e de mirare că reformele în interesul muncito
rilor se înfăptuiesc atît de încet şi că muncitorii nu obţin de 
pe urma lor decît nişte j alnice fărîmituri. E suficient ca 
muncitorii din Anglia să vrea, pentru ca de ei să depindă 
înfăptuirea oricărei reforme sociale şi politice pe care o nece
s ită situaţia lor. Atunci de ce n-ar face ei acest efort ? 

·scris de F. Engels 
la mijlocul lunii iulie 1 881 
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Friedrich Engels 

Bismarck şi partidul muncitoresc german 

Presa burgheză engleză a păstrat în ultimul timp o tăcere 
absolută asupra atrocităţilor săvîrşite de Bismarck şi acoliţii 
lui împotriva membrilor Partidului muncitoresc social-demo
crat german. Singura excepţie a constituit-o, într-o oarecare 
măsură, ziarul „Daily New s " .  Înainte, cind guvernele despo
tice din străinătate îşi permiteau asemenea ieşiri faţă de 
supuşii lor, cotidienele şi săptămînalele engleze făceau în
tr-adevăr tarăboi. Dar aici este supus persecuţiilor partidul 
muncitorilor, care este mîndru de acest nume, iar presa, care 
reprezintă „societatea" ,  „lumea bună" ,  trece sub tăcere faptele 
şi, judecind după încăpăţinarea cu care păstrează tăcerea, s-ar 
p ărea că chiar le aprobă. Şi, într-adevăr, ce au de-a face 
muncitorii cu politica ? Ei n-au decit să  lase această treabă 
în seama celor „suspuşi" . Apoi există şi un alt motiv care 
explică tăcerea presei engleze : este foarte greu să ataci legile 
coercitive ale lui Bismarck şi felul în care sînt aplicate, apă
rînd în acelaşi timp măsurile coercitive luate de d-l Forster 
în Irlanda .�2• Acesta e un punct extrem de delicat şi e mai 
bine să nu fie atins. E greu să te aştepţi de la presa burgheză 
să arate ea însăşi cit de mult a scăzut prestigiul Angliei în 
Europa şi în America din pricina faptelor săvîrşite de actualul 
guvern în Irlanda. 

Alegerile generale au adus de fiecare dată partidului 
muncitoresc german o creştere rapidă a numărului voturilor ; 
l a  penultimele alegeri, peste 500 OOO de voturi au revenit can
didaţilor lui, iar la ultimele - mai mult de 600 OOO de vo
turi. Berlinul a ales doi deputaţi, Elberfeld-Barmen - unul, 
Breslau şi Dresden - cite unul fiecare ; au fost cucerite zece 
Jocuri în parlament, şi aceasta în pofida faptului că guvernul 



298 Friedrich Engels 

s -a  coalizat cu toate partidele liberale, conservatoare şi 
catolice, în pofida tărăboiului provocat de cele două aten
tate la viaţa împăratului, pentru care toate celelalte partide , 
în unanimitate, au făcut răspunzător partidul muncitoresc. 
Atunci Bismarck a reuşit să impună o lege în virtutea căreia 
social-democraţia era declarată în afara legii. Ziarele munci
toreşti, peste cincizeci la număr, au fost suprimate, asociaţiile 
şi cluburile muncitoreşti închise, fondurile lor confiscate, în
trunirile lor împrăştiate de poliţie şi, ca o încununare a tu
turor acestor măsuri, s-a dat un decret potrivit căruia în 
oraşe şi districte întregi se putea institui „starea excep
ţională" ,  întocmai ca în Irlanda. Dar ceea ce n -au izbutit să 
facă niciodată nici chiar legile excepţionale engleze în Ir
landa 1s3 a reuşit să facă Bismarck în Germania. în toate 
districtele în care a fost instituită „starea excepţională" , poli
ţiei i s-a acordat dreptul să expulzeze pe orice om pe care 
avea „motive să-l suspecteze" de propagandă socialistă. In 
Berlin s-a instituit, bineînţeles, imediat starea excepţională, 
şi sute (cu familiile lor - mii) de oameni au fost expulzaţi. 
Căci poliţia prusiană expulzează întotdeauna oameni cu fa
milie ; pe tinerii necăsătoriţi îi lasă de obicei în pace ; pentru 
aceştia, expulzarea nu ar constitui o pedeapsă grea, dar pen
tru capii de familie ea înseamnă, în maj oritatea cazurilor, o 
lungă perioadă de mizerie, dacă nu chiar ruina completă. 
Dup. aceea Hamburgul a ales un muncitor ca membru în 
parlament şi în oraş s -a  instituit imediat starea excepţională. 
Primul lot de expulzaţi din Hamburg era format din aproxima
tiv o sută de oameni, iar cu membrii familiilor lor se ridica 
la mai mult de trei sute. Partidul muncitoresc a strîns în 
decurs de două zile sumele necesare pentru acoperirea chel
tuielilor de drum şi alte nevoi urgente. Apoi a fost instituită 
şi la Leipzig starea excepţională, fără nici un alt motiv în 
afară de acela că guvernul nu putea zdrobi altfel organizaţia 
de partid. Chiar în primt zi au fost expulzaţi treizeci şi trei 
de oameni, în cea mai mare p arte oameni căsătoriţi şi cu 
familie. In capul listei erau trei membri ai  parlamentului ger
man ; se prea poate ca d-l Dillon să le trimită o scrisoare de 
felidtare, deoarece toţi aceştia nu se află într-o situaţie atît 
de proastă ca a lui 4. 

Dar asta încă nu e tot. Partidul muncitoresc, odată de
clarat, după toate regulile, în afara legii, odată lipsit de toate 
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drepturile politice de care e de presupus că se bucură ceilalţi 
germani, poliţia poate să se poarte cu diferiţii membri ai 
acestui partid după bunul ei plac. Sub pretextul percheziţiilor 
la domiciliu pentru descoperirea publicaţiilor interzise, soţiile 
şi fiicele acestora sînt tratate în modul cel mai neruşinat şi 
brutal. Ele însele sînt arestate ori de cite ori pofteşte poliţia, 
anchetarea lor este amînată de la o săptămînă la alta şi sînt 
eliberate abia după ce au zăcut cîteva luni în închisoare. 
Poliţia inventează noi delicte, necunoscute de Codul penal, 
şi întrece orice măsură în interpretarea acestui cod. Şi poliţia 
găseşte destul de des magistraţi şi judecători suficient de 
corupţi sau de fanatici care să-i dea sprijinul şi concursul 
lor ; cu acest p reţ se cumpără avansarea în serviciu ! La ce 
duc toate acestea, ne-o arată următoarele cifre uluitoare. In 
perioada octombrie 1 879-octombrie 1 880, numai în Prusia 
au fost întemniţaţi pentru înaltă trădare, crime împotriva 
siguranţei statului, lezmajestate etc. nu mai puţin de 1 1 08 
persoane, iar pentru pamflete p olitice, insulte la adresa lui 
Bismarck sau defăimarea guvernului etc. - nu mai puţin de 
1 0  094. Unsprezece mii două sute doi deţinuţi politici -
aceasta [ntrece chiar şi faptele de vitej ie săvîrşite în Irlanda 
de d -l Forster I 

Şi ce a obţinut Bismarck prin toate aceste măsuri coer
citive ? Acelaşi lucru pe care l -a obţinut d-l Forster în Ir
landa. Partidul social-democrat se află n aceeaşi situaţie 
înfloritoare şi dispune de aceleaşi organizaţii puternice ca şi 
Liga pămîntului .85 din Irlanda. Acum cîteva zile au avut loc 
alegeri în consiliul municipal al oraşului Mannheim. Partidul 
clasei muncitoare a desemnat 1 6  candidaţi şi a reuşit ca toţi 
să fie aleşi cu o majoritate de aproape trei la unu. Apoi 
Bebel, membru al parlamentului german din partea oraşului 
Dresden, a candidat în circumscripţia electorală Leipzig pen
tru parlamentul saxon. Bebel însuşi este muncitor (strungar) 
şi unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun, orator din 
Germania. Pentru a zădărnici alegerea lui, guvernul a expulzat 
întregul lui comitet electoral. Care a fost rezultatul ? Acela 
că Bebel, chiar şi în condiţiile restrîngerii dreptului de vot, 
a fost ales cu o majoritate considerabilă de voturi. Şi astfel 
măsurile excepţionale luate de Bismarck împotriva lui n-au 
folosit la nimic ; dimpotrivă, ele au îndîrjit populaţia. Cei 
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cărora le sînt tăiate toate mij loacele legale de a-şi apăra 
drepturile vor recurge într-o bună zi la mij loace ilegale, şi 
nimeni nu le va putea reproşa nimic pentru acest lucru. De 
cîte ori n-au proclamat această doctrină d-l Gladstone şi 
d-l Forster ! Şi cum procedează ei acum în Irlanda ? 

Scris de F. Engels 
la jumătatea lunii iulie 1 881 
Publicat ca articol de fond 
in ziarul „The Labour Standard" 
(Londra ) nr. 1 2  din 23 iulie 1 881 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză! 
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Friedrich Enqels 

Bumbac şi fier 

Bumbacul şi fierul reprezintă cele mai importante materii  
prime ale timpurilor noastre. Naţiunea care ocupă primul loc 
în fabricarea produselor de bumbac şi de fier se află în frun
tea naţiunilor industriale în general. Or, întrucît acest loc 
îl ocupă Anglia, şi atîta timp cit îl va ocupa - ea va fi prima 
naţiune industrială din lume. 

Ne-am putea aştepta, aşadar, ca muncitorii din industria 
bumbacului şi din cea a fierului s-o ducă deosebit de bine 
în Anglia, ca producţia acestor două feluri de articole, avînd 
în vedere că Anglia domină piaţa, să fie întotdeauna în floare, 
ca cel puţin în aceste două ramuri industriale să se înfăp
tuiască împărăţia de o mi> de ani a belşugului, făgăduită în 
perioada agitaţiei pentru libertatea comerţului. Dar vai ! Ştim 
cu toţii că lucrurile nu stau nici pe departe aşa, şi că dacă 
aici, ca şi în alte ramuri industriale, situaţia muncitorilor nu 
s - a  înrăutăţit, ba în unele cazuri chiar s-a îmbunătăţit, acest 
lucru se datoreşte exclusiv propriilor lor eforturi - organi
zaţiilor puternice şi luptei greviste tenace. Ştim că dupi 
cîţiva ani fugari de prosperitate, prin 1 874 şi după aceea, 
industria bumbacului şi cea a fierului s-au prăbuşit cu de
săvirşire. Fabricile au fost închise, furnalele - stinse, iar 
acolo unde producţia mai continua nu se lucra, de regulă, o 
zi completă. Asemenea perioade de declin erau cunoscute şi 
înainte ; ele se repetă, în medie, o dată la zece ani şi durează 
o anumită bucată de vreme, pentru a fi înlocuite apoi de o 
nouă perioadă de prosperitate şi aşa mai departe. 

Dar trăsătura caracteristică a actualei perioade de de
presiune, Jn special în industria bumbacului şi în cea a fie
rului, o reprezintă faptul că acum durata acestei depresiuni 
depăşeşte cu cîţiva ani pe cea obişnuită. S-au făcut unele 
1ncercări, unele eforturi de a p roduce o înviorare, dar zadar-
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nic. Dacă perioada de criză propriu-zisă a trecut, stagnare: 
în industrie mai continuă încă, iar pieţele, ca şi înainte, nu 
sînt în stare să absoarbă întreaga producţie. 

Cauza acestui lucru constă în aceea că, în condiţiile 
actualului nostru sistem de folosire a maşinilor la producerea 
nu numai a produselor industriale, dar chiar şi a maşinilor, 
producţia poate creşte cu o repeziciune de necrezut. Dacă 
fabricanţii s-ar arăta dispuşi să facă acest lucru, s-ar putea, 
fără prea mari dificultăţi, ca în decursul unei singure perioade 
de prosperitate, să se mărească într-atîta utilajul pentru fila
tul şi ţesutul, albitul şi imprimatul bumbacului, încît să se 
producă cu 50 % mai multe mărfuri şi ,  de asemenea, să se 
dubleze întreaga producţie de fontă şi de articole de fier de 
toate felurile. în realitate, creşterea nu a atins asemenea pro
porţii. Cu toate acestea, ea a fost incomparabil mai mare decît 
dezvoltarea din perioadele anterioare de extindere a produc
ţiei şi urmarea acestui fapt a fost o supraproducţie cronică, 
o depresiune cronică în domeniul industriei. Patronii îşi pot 
permite să aştepte, cel puţin o bună bucată de vreme, dar 
muncitorii trebuie să sufere, deoarece pentru ei aceasta în
seamnă mizerie cronică şi perspectiva permanentă a caselor 
de muncă. 

Acesta este, prin urmare, rezultatul slăvitului sistem al 
concurenţei nelimitate, aceasta este înfăptuirea împărăţiei de  
o mie  de  ani făgăduită de  Cobdeni, Brighti & Co. ! Aceast: 
este soarta muncitorilor dacă, aşa cum s -a  întîmplat în de
cursul ultimilor douăzeci şi  cinci de ani ,  lasă conducerea 
politicii economice a imperiului pe seama „conducătorilor lor 
fireşti" ,  a acelor „căpitani de industrie " care, potrivit lu? 
Thomas Carlyle, erau chemaţi să comande armata inlustrială 
a ţării 1sa. Căpitani de industrie, într-adevăr ! In comparaţie 
cu ei, generalii lui Ludovic-Napoleon din 1 870 au fost ade
vărate genii. Toţi aceşti pretinşi căpitani de industrie luptă 
unul împotriva celuilalt, acţionează exclusiv în propriul lor 
interes, îşi sporesc utilajul independent de ceea ce fac vecinii 
lor şi, în cele din urmă, descoperă cu toţii, spre marea lor 
uimire, că rezultatul îl constituie supraproducţia. Ei nu se 
pot uni pentru reglementarea producţiei ; ei nu se pot uni 
decît în vederea unui singur scop : reducerea salariului mun
citorilor lor. Şi astfel ,  extinzînd în mod nesăbuit  forţa pro-
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ductivă a ţării mult peste capacitatea de absorbţie a pieţei, 
ei îi privează pe muncitorii lor de uşurarea relativă pe care 
le-ar oferi-o o perioadă de prosperitate moderată şi la care 
muncitorii au dreptul după o perioadă lungă de declin, pentru 
a-şi ridica din nou salariile la nivelul mediu. Oare tot nu se 
poate înţelege că fabricanţii, ca clasă, nu mai sînt în stare 
să conducă marile interese economice ale ţării, ba, mai mult, 
nu mai sînt în stare să conducă nici măcar procesul de pro
ducţie însuşi ? Şi nu e oare o absurditate, deşi e un fapt, că 
cel mai mare duşman al muncitorilor englezi este productivi
tatea mereu crescîndă a propriilor lor mîini ? 

Dar trebuie luat în consideraţie şi un alt fapt. Fabricanţii 
€nglezi nu sînt singurii care îşi sporesc forţele de producţie. 
Acelaşi lucru se petrece şi în alte ţări. Statistica nu ne dă 
posibilitatea să comparăm în mod separat industria bumba
cului şi cea a fierului în diferitele ţări înaintate. Dar daca 
luăm laolaltă industria textilă, minieră şi metalurgică, putem 
întocmi un tabel comparativ folosind materialele furnizate 
de şeful biroului de statistică prusian, dr. Engel, în cartea 
sa „Das Zeitalter des Dampfs" ( „Secolul aburului" ) ,  (Ber
lin 1881)  1,Si, Potrivit calculelor sale , în ramurile industriale 
menţionate ale ţărilor rpe care le voi cita mai jos se folosesc 
maşini cu aburi a căror forţă motrice în cai-putere ( 1  cal
putere este egal cu forţa care ridică 75 de kilograme la înăl
{imea de 1 metru în timp de 1 secundă) este următoarea : 

Anglia, 1 871 
Germania, 1 875 
Fran ta 
St. Unite . . 

Industria 
texU!ă 

5 1 5  800 
1 28 1 25 

. aprox. 1 00 OOO 
93 OOO 

Intreprinderi din 
industria extractivă 

şi metalurgică 

1 077 OOO CP 
456 436 „ 
185 OOO „ 
370 OOO „ 

Vedem, aşadar, că întreaga forţă motrice a aburului folo
sită de aceste trei naţiuni , care sînt principalii concurenţi ai 
Angliei, se ridică în industria textilă la aproape trei cincimi 
din forţa motrice engleză, iar în industria extractivă şi meta
lurgică este aproape egală cu ea. Şi cum în aceste ţări indus
tria se dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decît în Anglia, 
nu încape aproape nici o îndoială că producţia lor comună 
va depăşi în curînd producţia acesteia din urmă. 
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Priviţi şi următorul tabel care indică în cai-putere forta 
motrice a aburului folosită în producţie, exclusiv locomotiYele 
şi vapoarele : 

Marea Britanie 
Statele Unite 
Gemania 
Franţa 

aprox. 2 OOO OOO CP 
1 987 OOO „ 
1 321 OOO „ 

492 OOO „ 
Acest tabel arată şi mai limpede cit de puţin a rămas 

din monopolul Angliei în producţia industrială şi cit de puţin 
a reuşit libertatea comerţului să asigure superioritatea indus
trială a Angliei.  Şi să nu se spună că această creştere a indus
triei din străinătate este artificială, că se datoreşte protecţio
nismului. întreaga extindere uriaşă a industriei germane s-a 
înfăptuit în  condiţiile celui mai liberal regim al comerţului 
liber, şi dacă America, datorită, în primul rînd, unui sistem 
absurd de accise interne, este nevoită să recurgă la un pro
tecţionism mai degrabă aparent decît real, abrogarea acestor 
legi privind accisele ar fi fost suficientă pentru a- i  permite 
să concureze pe piaţa deschisă. 

Aceasta este deci situaţia în care se găseşte Anglia după 
25 de ani de dominaţie aproape nelimitată a doctrinelor 
şcolii manchesteriene. Presupunem că aceste rezultate sînt 
de aşa natură, incit să reclame înlăturarea neîntîrziată a 
gentlemenilor de la Manchester şi Birmingham, pentru ca în 
următorii 25 de ani să vină la cîrmă clasa muncitoare. Fără 
doar şi poate că ea n-ar putea conduce treburile mai prost. 

Scris de F. Engels 
la sfirşitul lunii iulie 1 881 

Publicat ca articol de fond 
în ziarul „The Labour Standard" 
(Londra ) nr. 13 din 30 iulie 1881 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Clase sociale necesare şi clase sociale de prisos 

S-a pus deseori întrebarea : în ce măsură sînt folosi
toare sau chiar necesare diferitele clase ale societăţii ? Şi 
răspunsul era, fireşte, diferit pentru diferitele epoci istorice. 
Fără îndoială că a existat o vreme cînd aristocraţia funciară 
constituia un element inevitabil şi necesar al societăţii .  
Aceasta a fost însă cu foarte, foarte mult timp în urmă. A 
venit apoi o vreme cînd clasa capitalistă de mij loc, burghezia. 
cum o numesc francezii, apărută cu aceeaşi necesitate inevita
bilă, a început să lupte împotriva aristocraţiei funciare, a 
zdrobit puterea politică a acesteia şi,  la rîndul ei, a obţinut 
dominaţia economică şi politică. Dar niciodată de cînd au 
apărut clasele nu a existat vreo perioadă în care societatea 
să o poată scoate la capăt fără clasa muncitoare. Numele şi 
starea socială a acestei clase s-a schimbat : locul sclavului 
l-a luat iobagul , care la rîndul său a fost înlocuit de mun
citorul liber - liber de dependenţa feudală, dar liber şi d 2  
orice proprietate pămîntească î n  afară d e  propria s a  forţă de 
muncă. Pentru fiecare e l impede însă că oricare ar fi schim
bările care s-ar petrece în păturile de sus, neproductive, ale 
societăţii, societatea nu poate exista fără clasa producătorilor. 
Această clasă este, prin urmare, necesară în orice condiţii ,  
deşi trebuie să vină o vreme cînd ea nu va mai fi o clasă, c i  
va cuprinde întreaga societate. 

In ce măsură e necesară în momentul de faţă existenţa 
fiecăreia din aceste trei clase ? 

Aristocraţia funciară este în Anglia - cel puţin din 
punct de vedere economic - de prisos, în timp ce în Irlanda 
şi în Scoţia a devenit o plagă reală din pricina tendinţei ei 
de a depopula ţara. Faptul că silesc populaţia fie să plece 
peste ocean, fie să moară de foame şi o înlocuiesc cu oi sau 
cu animale sălbatice - iată singurele merite cu care se pot 
făl i  l andlorzii irlandezi şi  scoţieni. Şi e de ajuns să crească 
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întrucîtva concurenţa produselor americane vegetale şi ani
male, pentru ca aristocraţii funciari englezi să procedeze la 
fel ,  cel puţin aceia dintre ei care îşi pot permite să o facă, 
întrucît au la oraşe mari proprietăţi imobiliare de care se pot 
folosi. De ceilalţi ne va scăpa în curînd concurenţa produse
lor americane de consum. Şi e bine că ne va scăpa, deoarece 
activitatea lor politică, atît în Camera lorzilor cit şi în Ca
mera comunelor, este o adevărată calamitate naţională. 

Cum stau însă lucruri le cu clasa capitalistă, cu acea clasă 
luminată şi l iberală care a întemeiat imperiul colonial britanic 
şi a făurit libertatea britanică ? Cu acea clasă care a reformat 
parlamentul în 1831  i88, a abrogat legile cerealelor şi a redus 
un impozit după altul ? Cu acea clasă care a creat în Anglia, 
şi continuă încă să le conducă, fabricile gigantice, uriaşa 
flotă comercială, reţeaua de căi ferate, care se lărgeşte ne
încetat ? Această clasă trebuie să fie de bună seamă cel puţin 
tot a tît  de necesară ca şi clasa muncitoare pe care ea o 
conduce, purtînd-o din succes în  succes. 

Funcţia economică a clasei capitaliste constă în realitate 
în a crea sistemul modern de fabrici şi de mij loace de comu
nicaţie acţionate cu forţa aburului şi în a înlătura toate pie
dicile economice şi politice care încetinesc sau frînează dez
voltarea acestui sistem. Nu încape îndoială că atîta timp cît 
clasa capitalistă a îndeplinit această funcţie, ea a fos t în con
diţiile respective o clasă necesar.. Dar lucrurile stau oare tot 
aşa şi astăzi ? îndeplineşte ea oare în continuare funcţia ei 
importantă de conducător al producţiei sociale pe care o 
extinde în folosul întregii societăţi ? Să vedem. 

Să începem cu mij loacele de comunicaţie. Telegraful se 
află În mîinile statului. Căile ferate şi o mare parte din flota 
maritimă nu sînt proprietatea unor capitalişti individuali, care 
îşi conduc singuri treburile, ci a unor societăţi pe acţiuni, ale 
căror treburi sînt conduse de persoane salariate, de funcţio
nari, a căror situaţie este în fond aceeaşi cu situaţia muncito
rilor privilegiaţi, mai bine plăti ţi. În ceea ce-i priveşte pe 
directori şi acţionari, şi unii şi alţii ştiu că cu cit primii se 
vor amesteca mai puţin în conducerea întreprinderilor, iar 
ultimii în controlarea lor, cu atît va fi mai bine pentru 
acestea. Un control slab şi de cele mai multe ori superficial 
este, de fapt, singura funcţie care le-a mai rămas proprieta
rilor de întreprinderi. Vedem, aşadar, că în reaUtate capita
liştii proprietari ai acestor întreprinderi colosale nu mai fac 
altceva decît să bage semestrial în buzunar dividendele 
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realizate. Funcţia socială a capitaliştilor a trecut aici asupra 
slujbaşilor care primesc salariu pentru aceasta ; iar capita
listul continuă să bage în buzunar, sub formă de dividende, 
remunerarea pentru aceste funcţii, deşi nu le mai îndeplineşte. 

Dar dacă uriaşa extindere a întreprinderilor despre care 
este vorba l -a  silit pe capitalist „să se retragă" de la condu
cerea lor, lui i -a  mai rămas o funcţie. Şi această funcţie 
constă în specularea acţiunilor sale la bursă. Pentru că nu au 
nimic mai bun de făcut, capitaliştii noştri care „s-au retras" , 
dar care în realitate au fost înlăturaţi, nu au decît să spe
culeze, după pofta inimii, în acest templu al lui Mamon. Ei 
se duc acolo cu scopul conştient de a-şi însuşi bani, dind 
impresia că i-ar fi cîştigat ; cu toate acestea, ei spun că în
ceputul oricărei proprietăţi îl  constituie munca şi spiritul de 
economie ; se prea poate ca acesta să fie începutul, dar în 
nici un caz sfîrşitul . Ce ipocrizie să închizi cu forţa mici tri
pouri, cînd societatea noastră capitalistă nu o poate scoate 
la capăt fără un tripou colosal, care este adevăratul ei centru 
şi în care se pierd şi se cîştigă milioane peste milioane I Aici, 
fireşte, existenţa capitalistului deţinător de acţiuni care „s-a 
retras" din întreprindere nu numai că este de prisos, dar este 
absolut dăunătoare . 

Ceea ce este valabil pentru căile ferate şi navigaţie 
devine pe zi ce trece tot mai valabil pentru toate marile 
înlreprinderi industriale şi comerciale. Constituirea de so
cietăţi pe acţiuni - transformarea unor mari întreprinderi 
particulare în societăţi cu răspundere limitată - a devenit 
în ultimii zece ani şi chiar mai înainte lozinca la ordinea zilei. 
De la marile depozite de mărfuri din Manchester ale City-ulur 
pînă la uzinele siderurgice şi minele de cărbuni din Wales şi 
nordul Angliei şi pînă la fabricile din Lancashire - totul s-a 
transformat sau se transformă în societăţi pe acţiuni. In în
tregul Oldham o singură fabrică de bumbac a rămas în mîinile 
unor persoane particulare ; ba chiar negustorii cu amănuntul 
sînt tot mai mult înlăturaţi de „magazinele-cooperative" ,  care, 
în marea lor majoritate, sînt cooperative doar cu numele -
despre acest lucru însă ne vom ocupa altă dată. Vedem deci 
că tocmai dezvoltarea sistemului de producţie capitalist îl 
înlătură pe capitalis t  tot aşa ca şi pe ţesătorul manual ,  cu o 
singură deosebire totuşi, şi anume că ţesătorul manual este 
condamnat la moartea lentă prin inaniţie, iar capitalistul în
lăturat - la moartea lentă prin ghiftuire. Numai într-o sin-
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gură privinţă situaţia lor este, de obicei, identică : nici unul, 
nici celălalt nu ştie ce are de făcut cu el însuşi. 

Rezultatul este deci  următorul : dezvoltarea economic. 
a societăţii noastre contemporane duce d in ce în ce mai mult 
la concentrarea, la socializarea producţiei în întreprinderi 
uriaşe, care nu mai pot fi conduse de capitalişti individuali. 
Intreaga vorbărie despre „ochiul stăpînului "  şi despre minu
nile pe care le săvîrşeşte devine o pură aberaţie de îndat. 
ce o întreprindere atinge anumite proporţii. Imaginaţi-vă cum 
ar fi „ochiul stăpînului"  la Societatea de căi ferate Londra 
şi Nord-Vest ! Dar ceea ce nu poate face stăpînul pot face 
şi fac cu succes muncitorii, slujbaşii  salariaţi ai societăţii. 

Aşadar, capitalistul nu mai poate pretinde dreptul la pro
fitul său ca „salariu pentru conducerea" întreprinderii, de
> a rece el nu mai conduce nimic. Să ne amintim de acest 
lucru cînd apologeţii capitalului ne sparg urechile repetînd 
această frază goală. 

In articolul nostru de s.ptămîna trecută * am încercat 
să arătăm c. nici în ţara noastră clasa capitaliştilor nu mai 
este în stare să  conducă uriaşul sistem al forţelor de pro · 
ducţie ; că, pe de o parte, capitaliştii au extins producţia în 
aşa măsură încît inundă periodic cu mărfuri toate pieţele, iar 
pe de altă parte devin tot mai puţin capabili să reziste concu
renţei străine. Astfel, concluzia la care ajungem este urmă
toarea : nu numai că ne putem descurca foarte bine în marile 
ramuri industriale din ţara noastră fără amestecul clasei 
capitaliştilor, dar ames tecul lor chiar devine din ce în ce 
mai dăunător. 

Noi le mai spunem o dată : „Retrăgeţi-vă ! Lăsaţi clasa 
muncitoare să vă înlocuiască ! " 

Scris de F. Engels la 1-2 august 1 88 1  
Publicat ca articol d e  fond 
în ziarul „The Labour Standard" 
(Londra) nr. 14 din 6 august 1 881  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

„ Vzi volumul de fată, p. 301-304. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Jenny Marx, născută von Westphalen 

Moartea a făcut din nou o victimă în rîndurile vechii 
·gărzi a socialismului revoluţionar, proletar. 

La 2 decembrie a.c. a murit la Londra, după o boală grea 
şi îndelungată, soţia lui Karl Marx. 

Ea s-a născut la Salzwedel. Tatăl ei, care a fost mutat 
curînd după aceea la Trier în calitate de consilier guverna 
mental, a legat acolo o prietenie strînsă c u  familia Marx. 
C opiii au crescut împreună. Cele două naturi deosebit de 
înzestrate s-au găsit. Cînd Marx s-a înscris la universitate, 
viitorul lor comun era deja hotărît. 

1n 1 843, după suprimarea primului „Rheinische Zeitung" ,  
al  cărui redactor a fost pentru un timp Marx, a avut loc 
căsătoria lor. De atunci Jenny Marx nu numai că a împărtăşit 
soarta, munca şi lupta soţului ei, dar a şi participat la ele cu 
cea mai mare înţelegere şi cu o pasiune înflăcărată. 

Tînăra pereche a plecat la Paris într-un exil benevol, 
·care însă foarte curînd s-a transformat într-unul adevărat. 
Guvernul prusian l-a urmărit şi acolo pe Marx. Alexander von 
Humboldt s-a coborît pînă într-acolo încît a contribuit la  
obţinerea unui ordin de  expulzare împotriva lui Marx. Familia 
.a fost silită să se mute la Bruxelles. 

A izbucnit revoluţia din februarie. In timpul tulburărilor 
care au urmat şi la Bruxelles n-a  fost arestat numai Marx ; 
poliţia belgiană nu s-a sfiit să o arunce în temniţă, fără nici 
un motiv, şi pe soţia lui. 

Avîntul revoluţionar din 1 848 a scăzut complet încă în 
anul următor. O nouă exilare, mai întîi l a  Paris, apoi, în urma 
-unei noi intervenţii a guvenului francez, la Londra. Şi de data 
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aceasta, pentru Jenny Marx a fost un adevărat exil cu toate 
grozăviile inerente lui. Lipsurile materiale, din pricina cărora 
şi-a văzut murind doi băieţi şi o fetiţă, le-ar fi putut totuşi 
înfrunta. Dar faptul că guvernul în alianţă cu opoziţia bur
gheză - de la  l iberalii vulgari şi pînă la democraţi - au 
constituit o mare conjuraţie împotriva soţului ei, că îl acope
reau cu cele mai murdare, mai j osnice calomnii, că întreaga 
presă era inaccesibilă pentru soţul ei, că orice posibilitate 
de a se apăra îi era închisă, că deodată el s-a pomenib 
dezarmat în faţa unor adversari pe care atît el cît şi ea nu 
puteau decît să-i dispreţuiască - toate acestea au rănit-o· 
adînc. Şi această stare de lucruri a durat foarte mult. 

Dar nu la infinit. Proletariatul european a reuşit să-şi 
cucerească din nou condiţii de existenţă în care putea să 
acţioneze oarecum independent. A fost întemeiată Interna
ţionala. Lupta de clasă a proletariatului cuprindea ţară după 
ţară, iar soţul ei era cel dintîi dintre cei dintîi luptători. 
Atunci a început pentru ea o perioadă care a compensat multe 
suferinţe grele. Ea a apucat timpul cînd calomniile u care 
fusese împroşcat Marx s -au spulberat ca pleava în vînt ; cînd 
învăţătura lui, pe care s -au trudit atîta s-o înăbuşe toate 
partidele reacţionare, atît feudalii cît şi democraţii, era pro
pagată pretutindeni, în toate ţările civilizate şi în  toate lim
bile culte. Ea a apucat timpul cînd mişcarea proletară, de 
care îşi legase toată existenţa ei, a zguduit din temelii lumea 
veche, din Rusia pînă în America, şi, învingînd orice împo
trivire, şi -a croit drum înainte, tot mai sigură de victorie. Şi 
una din ultimele ei bucurii a fost şi dovada grăitoare a forJei. 
vitale nesecate pe care au oierit-o muncitorii germani cu pri
lejul ultimelor alegeri pentru Reichstag 189• 

Ceea ce a făcut pentru mişcarea revoluţionară timp de 
aproape 40 de ani această femeie, cu o minte atît de ascu
ţită şi de critică, cu un asemenea tact politic, cu un caracter 
atît de energic şi de pătimaş, cu un asemenea devotament 
pentru tovarăşii ei de luptă - toate acestea nu au ajuns la. 
cunoştinţa marelui public, nu sînt consemnate în analele 
presei contemporane. Sînt lucruri pe care trebuie să  le fi 
văzut personal. Un lucru este ştiut însă, şi anume că soţiile 
comunarzilor exilaţi o vor păstra încă mult timp în amintire, 
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lor, iar noi ceilalţi  vom simţi deseori lipsa sfatului ei îndrăz
neţ şi înţelept - îndrăzneţ fără fanfaronadă, înţelept fără a 
aduce prejudicii onoarei. 

Londra, 4 decembrie 1881 
Scris de F. Engels 

Publicat in ziarul „Der Sozialdemokrat• 
mr . . 50 din 8 decembrie 1 881  

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Cuvîntare rostită la mormîntul lui Jenny Marx 

Prieteni ! 
Femeia cu suflet minunat pe care o înmormîntăm astăzi 

s-a născut în 1 8 1 4  la Salzwedel. Tatăl ei, baronul von West
phalen, a legat la Trier o prietenie strînsă cu familia Marx 
copiii celor două familii au crescut împreună. Cînd Marx a 
i ntrat la universitate, el şi viitoarea sa soţie ştiau că soarta 
lor este legată pentru totdeauna. 

Căsătoria a avut loc în 1 843, după ce Marx s-a făcut 
cunoscut ca redactor-şef al primului „Rheinische Zeitung" şi 
după ce acest ziar a fost suprimat de guvernul prusian. De 
atunci Jenny Marx nu numai că a împărtăşit soarta, munca şi 
lupta soţului ei, dar a şi participat la ele cu înţelegerea cea 
mai desăvfrşită şi cu o pasiune înflăcărată. 

Tînăra pereche a plecat la Paris, într-un exil benevol, 
care însă foarte curînd s-a  transformat într-unul adevâraL 
Guvernul prusian l-a urmărit şi acolo pe Marx. Cu regret tre 
lmie să adauq că un om ca A. von Humboldt s-a coborît să 
colaboreze cu guvernul prusian pentru a determina guvernul 
lui Ludovic-Filip să-l expulzeze pe Marx din Franţa. Marx 
a plecat la Bruxelles. A izbucnit revoluţia din februarie. In 
timpul tulburărilor provocate de acest eveniment la Bruxelles, 
poliţia belgiană nu numai că l -a  arestat pe Marx, dar a arun
cat-o în temniţă, fără nici un motiv, şi pe soţia lui. 

Avîntul revoluţionar din 1848 a scăzut complet în anul 
următor. A început din nou exilul, mai întîi la Paris, apoi, în 
urma unei intervenţii a guvernului francez, la Londra. De 
data aceasta a fost un exil cu toate grozăviile inerente luL 
Toate suferinţele obişnuite ale exilaţilor, Jenny le-ar mai fi 
·putut înfrunta, deşi acestea pricinuiseră moartea a trei din. 
copiii ei, dintre care doi băieţi. Dar să vadă cum toate parti-
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dele, guvernamentale şi de opozi ţie (feudale, liberale, aşa-zise 
democrate) , s-au unit împotriva soţului ei, acoperindu-l cu 
cele mai murdare şi mai j osnice calomnii, să vadă cum în
treaga presă, fără excepţie, îi era inaccesibilă, să-l vadă cit 
era de neputincios şi dezarmat în faţa unor adversari pe care 
atît e a  cit şi soţul ei îi dispreţuiau - toate acestea au rănit-o 
adinc. Şi această stare de lucruri a durat ani îndelungaţi. 

Dar nu la infinit. încetul cu încetul clasa muncitoare 
europeană s-a pomenit în nişte condiţii politice care i-au dat 
o oarecare posibilitate să acţioneze. A luat fiinţă Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. Ea a atras în luptă o naţiune 
civilizată după alta, iar în această luptă soţul ei lupta 
cel dintîi dintre cei dintîi. în sfîrşit, a sosit o vreme care a 
răsplătit-o pentru suferinţele îndurate. Ea a apucat să vadă 
cum calomniile j osnice cu care fusese împroşcat soţul ei s-au 
spulberat ca pleava în vînt ; ea a apucat să audă cum învă
ţătura soţului ei, pe care reacţionarii din toate ţările încer
caseră să o înăbuşe, era acum propagată deschis şi victorios 
în toate ţările civilizate, în toate limbile culte. Ea a apucat 
să vadă cum mişcarea revoluţionară a proletariatului, sigură 
pe victoria ei, a cuprins o ţară după alta, din Rusia pînă în 
America. Una din ultimele bucurii ale lui Jenny Marx a fost 
dovada grăitoare, primită pe patul de moarte, a forţei vitale 
nesecate, pe care, în pofida tuturor legilor coercitive, a dat-o 
clasa muncitoare germană în ultimele alegeri. 

Ceea ce a făcut pentru mişcarea revoluţionară această 
femeie, cu o minte atît de ascuţită şi de critică, cu un tact 
politic atît  de sigur, cu o energie atît  de aprigă, cu atita 
putere de dăruire - toate acestea nu au ajuns la cunoştinţa 
marelui public, nu au apărut niciodată în coloanele presei. 
Ceea ce a făcut ea ştim numai noi, cei care am trăit alături 
de ea. Un lucru ştiu însă, şi anume că nu o dată vom simţi 
lipsa sfaturilor ei îndrăzneţe şi înţelepte, îndrăzneţe fără fan
faronadă, înţelepte fără a aduce prejudicii onoarei. 

De calităţile ei personale nu mai e necesar să vorbesc. 
Prietenii ei le cunosc şi nu le vor uita niciodată. Dacă a exis
tat vreodată o femeie pentru care cea mai mare fericire era 
să-i  facă pe alţii fericiţi, apoi aceasta a fost ea.  

Rostit de F. Engels 
la 5 decembrie 1881  

Publicat în ziarul „L'Egalite" 
nr. 1 din 1 1  decembrie 1 881 ,  
seria a 3-a 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

[Prefaţă la a doua ediţie rusă a 
„Manifestului Partidului Comunist " 100] 

Prima ediţie rusă a „Manifestului Partidului Comunist" , 
în traducerea lui Bakunin, a apărut la  începutul deceniului 
al 7-lea 111 în imprimeria ziarului „Kolokol" 192• Pe vremea 
aceea, ediţia rusă a „Manifestului" nu putea să reprezinte în 
ochii Occidentului altceva decît o curiozitate literară. Astăzi, 
o astfel de părere n-ar mai fi  cu putinţă. 

Cît de puţin răspîndită era pe atunci (decembrie 1 847) 
mişcarea proletariatului reiese cel mai limpede din ultimul 
capitol al „Manifestului" : „Poziţia comuniştilor faţă de dife
ritele partide de opoziţie" din diferite ţări. în acest capitol 
nu sînt menţionate tocmai Rusia şi Statele Unite. Era pe 
vremea cînd Rusia constituia ultima mare rezervă a întregii 
reacţiuni europene şi cînd emigraţia în Statele Unite înghiţea 
tot prisosul de braţe de muncă al proletariatului din Europa. 
Aceste două ţări furnizau Europei materii prime şi erau în 
acelaşi timp pieţe de desfacere pentru produsele ei indus
triale. Amîndouă erau deci, pe atunci, într-un fel sau altul, 
piloni ai ordinii existente în Europa. 

Cît de mult s-au schimbat astăzi µcrurile ! Tocmai emi
graţia europeană a permis Americii de Nord să treacă la 
acea uriaşă dezvoltare a producţiei agricole care prin con
curenţa ei  zdruncină din temelii atît marea cît şi mica pro
prietate funciară din Europa. Ea a mai permis Statelor Unite 
să exploateze imensele lor resurse industriale cu o astfel de 
energie şi pe o scară atît de mare, încît monopolului indus
trial de pînă acum al Europei apusene şi în special al Angliei 
i se va pune capăt în scurt timp. Aceste două împrejurări, 
la rîndul lor, influenţează în sens revoluţionar chiar asupra 
Americii. Proprietatea funciară mică şi mijlocie a fermierilor, 
temelia întregii orînduiri politice a Americii, este învinsă în
cetul cu încetul de concurenţa fermelor uriaşe ; în acelaşi 
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timp, în regiunile industriale se dezvoltă pentru întîia oară 
un proletariat numeros şi o concentrare fabuloasă a capi
talurilor. 

Să trecem acum la Rusia ! In timpul revoluţiei din 
1 848-1849 nu numai monarhii europeni, ci chiar burghezii 
din Europa au văzut în intervenţia rusă singura salvare posi
bilă în faţa primej diei proletariatului, care tocmai începuse 
să se trezească. Ţarul a fost proclamat capul reacţiunii euro
pene. Astăzi el e prizonier al revoluţiei la Gatcina 193, iar 
Rusia constituie detaşamentul de avangardă al mişcării revo
luţionare din Europa. 

Sarcina „Manifestului Comunist "  a fost să proclame 
pieirea inevitabilă şi iminentă a proprietăţii burgheze con
temporane. In Rusia însă, alături de o înflorire rapidă a spe
culaţiilor capitaliste şi  de proprietatea funciară burgheză care 
abia acum se dezvoltă, mai mult de jumătate din pămînturi 
se află în proprietatea în obşte a ţăranilor. Se pune între
barea : poate obştea * rusească, această formă în mare măsură 
subminată a străvechii proprietăţi comune asupra pămîntului, 
să treacă nemijlocit la forma superioară, comunistă, de pro
prietate comună ? Sau trebuie, dimpotrivă, să treacă mai 
întîi prin acelaşi proces de destrămare propriu dezvoltărH 
istorice a Apusului ? 

Singurul răspuns cu putinţă astăzi l, această întrebare 
este următorul : dacă revoluţia rusă va constitui semnalul 
unei revoluţii proletare în Apus, astfel ca una s-o completeze 
pe cealaltă, atunci actuala proprietate în obşte asupra pă
mîntului în Rusia va putea servi drept punct de plecare pen
tru o dezvoltare comunistă. 

Karl Marx Friedrich Engels 

Londra, 21 ianuarie 1882 

Publicat in cartea : K. Marx, F. Engels 
„Manifestul Partidului Comunist", 
Geneva, 1882 

Se tipăreşte după manuscriJ 

Tradus din limba germană 

* !n original, cuvintul rusesc „obşcina• este scris cu litere latine. -
Nota red. 
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Friedrich Engels 

Bruno Bauer şi creştinismul primitiv 194 

La 1 3  aprilie a încetat din viaţă, la Berlin, un om care 
pe vremuri a fost un filozof şi un teolog cunoscut, dar care 
ulterior a trăit ani de-a rîndul aproape uitat de lume, atră 
gînd numai din cînd în cînd atenţia publicului asupra sa ca 
„literat original " .  Teologii oficiali, printre care şi Renan, l-au 
plagiat şi de aceea l -au trecut cu toţii sub tăcere. Şi totuşi 
acest om a valorat mai mult decît ei toţi laolaltă şi a adus o 
contribuţie mai mare decît ei într-o problemă care ne inte
resează şi pe noi, socialiştii : în problema originii istorice a 
ere ştinism ului. 

Cu acest prilej vom vorbi pe scurt despre stadiul actual al acestei probleme şi contribuţia lui Bauer la rezolvarea ei. 
Concepţia potrivit căreia toate religiile, deci şi creştinis 

mul, sînt opera unor şarlatani - concepţie care a dominat 
începînd de la liber-cugetătorii din evul mediu pînă la ilumi
niştii secolului al XVIII-lea inclusiv - nu mai putea să 
satisfacă pe nimeni de cînd Hegel a pus în faţa filozofiei 
sarcina de a demonstra dezvoltarea raţională în i storia uni 
versală. 

Este clar că dacă religii apărute spontan, ca, de pildă, 
fetişismul la negri sau religia primitivă comună a arieni
lor uis, iau naştere fără ca înşelătoria să joace vreun rol , 
ulterior, pe măsură ce aceste religii se dezvoltă, înşelătoriile 
preoţilor devin inevitabile. Dar religiile, care sînt o născocire 
a minţii omeneşti, nu se pot lipsi, încă de la întemeierea lor, 
de înşelătorie şi de falsificarea istoriei, deşi nu li se poate 
contesta o anumită exaltare sinceră. Aşa după cum a arătat 
Bauer în critica Noului testament 196, creştinismul a avut şi 
el încă de la început performanţe frumoase în această P'i 
vinţă. Dar astfel nu se face altceva decît să se constate un 
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fenomen general, fără să se explice cazul concret despre care 
este vorba aici. 

O religie care a cucerit Imperiul mondial roman şi care 
a stăpîni t timp de 1 800 de ani cea mai mare parte a omenirii 
civilizate nu poate fi desfiinţată declarînd pur şi simplu că 
este o absurditate ticluită de şarlatani. Pentru a o desfiinţa 
este necesar mai întîi să se explice originea şi dezvoltarea 
ei, pornind de la condiţiile istorice în care a apărut şi în care 
a ajuns să domine. Acest lucru este valabil mai ales în cazul 
creştinismului. Aşadar trebuie să arătăm cum au ajuns masele 
populare din Imperiul roman să prefere tuturor celorlalte 
religii tocmai aceste absurdităţi, predicate tocmai de sclavi 
şi de cei asupriţi, astfel incit, în cele din urmă, ambiţiosul 
Constantin să vadă în adoptarea acestei religii absurde cel 
mai bun mijloc pentru a ajunge stăpînitor unic al lumii 
romane. 

La rezolvarea acestei probleme, Bruno Bauer a contribuit 
mai mult decît oricare alt filozof. Succesiunea cronologică a 
evangheliilor şi interdependenţa lor, dovedite de Wilke pe cale 
pur lingvistică 197, au fost demonstrate de Bauer în mod in
contestabil şi pe baza conţinutului lor, în pofida teologilor 
semibigoţi din perioada reacţiunii de după anul 1 849. El a de
mascat caracterul cu totul neştiinţific al confuzei teorii a 
miturilor, emisă de Strauss 198, potrivit căreia fiecare poat,� 
considera fapt istoric tot ceea ce -i convine din relatările 
cuprinse în evanghelie. Iar dacă aproape nici un fapt din 
evanghelii nu poate fi considerat veridic din punct de vedere 
istoric, însăşi existenţa istorică a unui Iisus Hristos putînd 
fi rpusă la Îndoială, tot Bauer este acela care a pregătit terenuI 
pe care urma să fie rezolvată problema originii reprezentă
rilor şi ideilor care s-au îmbinat în creştinism într-un fel de 
sistem şi a modului în care au ajuns ele să domine lumea. 

Bauer a studiat această problemă pînă la sfirşitul vieţii. 
Concluzia finală a cercetărilor sale este că iudeul Filon din 
Alexandria,  care în anul 40 e.n. trăia încă, deşi foarte bătrîn, 
este adevăratul părinte al creştinismului şi că stoicul roman 
Seneca este, ca să zicem aşa, unchiul lui. Numeroasele scrieri 
atribuite lui Filon care au ajuns pînă la noi sînt de fapt rezul
tatul îmbinării tradiţiilor iudaice, concepute în mod alegoric
raţionalist, cu filozofia greacă, şi anume cu filozofia stoică. 
Însăşi această împăcare a concepţiilor occidentale cu cele 
orientale conţine toate noţiunile esenţiale ale creştinismului : 
ideea că omul se naşte păcătos, apoi că logosul - cuvîntul -
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este la dumnezeu şi că dumnezeu este cuvîntul, care este mij 
locitorul între dumnezeu şi om ; ispăşirea nu prin sacrificarea 
animalelor, ci prin oferirea propriei inimi drept prinos lui 
dumnezeu, şi, în sfîrşit, trăsătura esenţială, faptul că noud 
filozofie a religiei răstoarnă vechea stare de lucruri , recru
tîndu-şi adepţi în rîndurile celor săraci, nefericiţi, în rîndu
rile sclavilor şi ale celor oropsiţi, dispreţuindu- i  pe cei bo
gaţi, puternici şi privilegiaţi şi preconizînd prin aceasta 
dispreţul faţă le toate plăcerile lumeşti şi propovăduind mor
tificarea trupului .  

Pe de altă parte, încă Augustus a avut grijă ca nu numai 
omul-dumnezeu, ci şi aşa-numita imaculata concepţie să de
vină formule prescrise de stat. El nu a pretins numai ca Cezar 
şi el însuşi să fie veneraţi ca zeii, dar a permis să se răspîn
dească zvonul că el, Augustus Caesar divus, divinul, nu este 
fiul unui tată pămîntesc, că mama sa l -ar fi conceput cu zeul 
Apolo. Numai de n-ar fi fost acest zeu Apolo vreo rudă a lui 
Apolo cîntat de Heine ! rn9 

După cit se vede, lipseşte numai cheia de boltă pentru a 
completa trăsăturile fundamentale ale întregului creştinism : 
lipseşte numai întruparea logosului devenit om într-o anumită 
persoană şi jertfa expiatoare pe cruce pentru mîntuirea ome
nirii păcătoase. 

Cum a fost introdusă istoriceşte în teoriile stoice-filoniene 
această cheie de boltă, nu putem afla din izvoarele cu ade
vărat demne de încredere, deoarece ele nu consemnează nimic 
în această privinţă. Cert este însă că ea n -a  fost introdusă 
de filozofi - de discipolii lui Filon sau de cei ai stoicilor. 
Religiile sînt întemeiate de oameni care simt ei înşişi nevoia 
unei religii şi care înţeleg că masele au nevoie de o religie ; 
or, de regulă, aceasta nu este valabil pentru reprezentanţii 
unei şcoli filozofice. Dimpotrivă, în epocile de descompunere 
generală, ca, de pildă, în prezent, filozofia şi dogmatica reli
gioasă sînt răspîndite pretutindeni într-o formă aplatizată, 
vulgarizată. Şi dacă filozofia greacă clasică, în ultima sa formă 
- mai ales şcoala epicuriană -, a dus la materialismul 
ateist, filozofia greacă vulgară a dus la învăţătura despre un 
singur dumnezeu şi despre nemurirea sufletului omenesc. La 
fel şi iudaismul, vulgarizat din punct de vedere raţionalist 
datorită amestecului cu neevreii şi cu semievreii, a ajuns să 
neglijeze ceremoniile rituale, să transforme divinitatea lui 
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exclusiv naţională de odinioară, Iahve *, în singurul dumne
zeu adevărat, creatorul cerului şi al pămîntului, şi să adopte 
ideea nemuririi sufletului, care iniţial îi era străină. Aşa s-au 
întîlnit filozofia vulgară monoteistă cu religia vulgară, care 
i -a servit pe dumnezeul unic într-o formă absolut finită. Ast
fel s-a  pregătit terenul pe care, la evrei, prin prelucrarea con
cepţiilor lui Filon, şi ele vulgarizate, a putut lua naştere creş
tinismul, şi, odată creat, acest creştinism a putut fi 
îmbrăţişat de către greci şi romani. Dovadă că creştinismul a 
luat naştere din concepţiile popularizate ale lui Filon, şi nu 
nemijlocit din scrierile lui, este faptul că Noul testament 
neglijează aproape total partea principală a acestor scrieri, 
şi anume interpretarea alegorică-filozofică a întîmplărilor din 
Vechiul testament. Bauer nu a acordat atenţia cuvenită aces
tui aspect al problemei. 

îti poţi face o idee despre creştinism în prima sa formă 
citind aşa-numitul „Apocalips"  al lui Ioan 201 : un fanatism 
sălbatic şi confuz, dogme numai în germene, iar din aşa
numita morală creştină numai mortificarea trupului, în schimb 
o mulţime de viziuni şi prorociri. Dogmele şi morala  au apărut 
într-o epocă ulterioară, în care au fost scrise evangheliile şi 
aşa-numitele epistole apostolice. Şi aici - cel puţin în ceea 
ce priveşte moral a  - s-a  folosit fără jenă filozofia stoică, şi 
mai ales filozofia lui Seneca. Bauer a dovedit că epistolele 
sînt copiate adeseori cuvînt cu cuvînt după Seneca. lntr-ade
văr, acest lucru l -au observat şi creştinii drept-credincioşi, dar 
ei susţineau că, dimpotrivă, Seneca ar fi copiat din Noul tes
tament, care în acel moment nici nu fusese întocmit. Dog
matica s-a dezvoltat, pe de o p arte, pe baz a  legendei evanghe
lice în curs de formare despre Iisus, pe de altă parte în lupta 
dintre creştinismul iudeilor şi creştinismul păgînilor. 

Bauer aduce date foarte preţioase asupra cauzelor care 
au contribuit la victoria creştinismului şi la dominaţia lui asu
pra lumii. Dar aici el este handicapat de idealismul filozofului 
german, din pricina căruia nu vede clar şi nu-şi formulează 
în mod precis ideile. Adesea la el, în momentul hotărîtor, 

* După cum a arătat şi Ewald 00, evreii, folosindu-se de scrierea cu 
puncte (puncte-vocale), scriau sub consoanele numelui Iahve, a cărui 
rostire era interzisă, vocalele cuvlntului Adonai, care se pronunta in 
lcul cuvintului Iahve. Mai Urziu, cuvintul scris în felul acesta a fost 
citit Iehova. Acest cuvlnt nu desemnează, prin urmare, vreo divinitate. 
ci este pur şi simplu o greşeală gramaticală grosolană ; acest cuvlnt nicil 
nu utea exista dn limba ebraică. 
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frazeologia înlocuieşte esenţa problemei. Aşadar, nu vom 
cerceta amănunţit concepţiile lui Bauer, ci vom expune mai 
degrabă concepţia noastră în această problemă, concepţie 
care se bazează nu numai pe scrierile lui Bauer, ci şi pe 
studii proprii. 

1n toate ţările supuse, stăpînirea romană a desfiinţat în 
mod direct mai întîi vechile condiţii politice, i ar apoi, indi
rect, şi vechile condiţii sociale de viaţă. Le- a  desfiinţat, în pri
mul rînd, prin aceea că în locul vechilor stări sociale 
( abstracţie făcînd de sclavie) a instaurat simpla deosebire 
intre cetăţenii romani şi necetăţenii, sau supuşii statului. In 
al doilea rînd, şi mai ales, prin dări excesive în numele sta
tului roman. Dacă în perioada imperiului, ţinînd seama de 
interesele statului, exista tendinţa de a se pune frîu setei 
de îmbogăţire a guvernatorilor, în schimb menghina dărilor 
în folosul vistieriei statului acţiona cu o forţă crescîndă, 
era tot mai necruţătoare - o extorcare u urmări extrem de 
<listrugătoare. 1n sfîrşit, în al treilea rînd, pretutindeni sen
tinţele erau pronunţate de către judecători romani în con
formitate cu dreptul roman, iar rînduielile sociale locale erau 
declarate nule şi neavenite în măsura în care nu corespundeau 
normelor juridice romane. Aceste trei pîrghii erau menite să 
>cţioneze cu o uriaşă forţă nivelatoare, mai ales că timp de 
cîteva secole au fost aplicate faţă de popoare ale căror ele
mente viguroase fuseseră fie nimicite, fie luate în sclavie ca 
urmare a bătăliilor premergătoare, concomitente sau ulterioare 
cuceririi. Relaţiile sociale din provincii se asemănau din ce în 
ce mai mult cu cele din capitală şi din Italia. Treptat, popula
ţia s-a împărţit în trei clase, care constituia un amestec de 
elemente şi naţionalităţi dintre cele mai diferite : bogătaşi, 
printre care destui sclavi eliberaţi (vezi Petronius 202) , mari 
proprietari funciari, cămătari, sau cei care erau şi una şi alta, 
ca, de pildă, Seneca, unchiul creştinismului ; cetăţeni liberi 
fără avere, care la Roma trăiau şi se amuzau pe spezele statu
lui, dar care în provincii trebuiau să se îngrijească singuri de 
.ceste lucruri ; în sfîrşit, marea masă a sclavilor. Faţă de stat, 
adică faţă de împărat, primele două clase erau aproape la fel 
de lipsite de drepturî ca şi sclavii faţă de stăpînii lor. In special 
în perioada cuprinsă între domnia lui Tiberiu şi cea a lui Ne
ron, condamnarea la moarte a romanilor bogaţi pentru a li 
se confisca averea devenise regulă. Reazemul material al 
guvernului era armata, care semăna mai curînd cu o armată 
de mercenari decît cu vechea armată romană, alcătuită din 
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ţărani, iar reazemul moral - convingerea generală că aceastcl 
situaţie este fără ieşire, că, ce-i drept, un împărat sau altul 
nu este neapărat necesar, dar că acest imperiu bazat pe do
minaţia militară este o necesitate inexorabilă. Nu este cazul 
să analizăm aici factorii pur materiali pe care se întemeia 
această convingere. 

Acestei lipse generale de drepturi şi pierderii oricărei 
speranţe în posibilitatea unor rînduieli mai bune îi corespun
dea o apatie şi o demoralizare generală. Puţinii romani pa
tricieni prin origine ş i  concepţii fuseseră îndepărtaţi sau 
muriseră ; ultimul dintre ei a fost Tacit. Ceilalţi erau bucuroşi 
dacă se puteau ţine departe de viaţa socială. Cupiditatea şi 
satisfacţiile oferite de bogăţie, bîrfa şi intrigile personale le 
umpleau viaţa. Cetăţenii liberi fără avere erau la Roma pen
sionari ai statului, în provincie însă situaţia lor era grea. Ei 
trebuiau să muncească, şi încă în condiţii în care munca 
sclavilor le făcea concurenţă. Se stabileau însă numai la 
oraşe. In afară de ei, în provincii mai trăiau ţărani proprie
tari de pămînt liberi (pe alocuri mai exista, poate, proprieta
tea în obşte) sau, cum era cazul în Galia, ţărani care din 
cauza datoriilor erau aserviţi marilor proprietari funciari. 
Această clasă a fost cel mai puţin atinsă de revoluţia so
cială ; ea a rezistat cel mai mult şi revoluţiei religioase *. In 
sfîrşit, ultima categorie o formau sclavii, lipsiţi de drepturi şi 
de voinţă, care nu se puteau elibera, după cum a dovedit şi 
înfrîngerea lui Spartacus ; dar maj oritatea lor fuseseră cîndva 
cetăţeni liberi sau erau fiii unor liberţi. Era, aşadar, firesc ca 
în rîndurile lor să mocnească o ură aprigă, deşi aparent ne
putincioasă, faţă de condiţiile lor de viaţă. 

Ideologii din acea vreme erau pe măsura acestor condiţii. 
Filozofii erau fie simpli dascăli care îşi cîştigau existenţa, 
fie bufoni plătiţi ai unor desfrînaţi bogaţi. Unii erau chiar 
sclavi. Ce deveneau aceşti filozofi atunci cînd le mergea 
bine, se poate vedea în cazul d-lui Seneca. Acest stoic, care 
propovăduia virtutea şi cumpătarea, era cel mai mare intri
gant la curtea lui Nero, pretîndu-se la  cel mai abject servi
l ism ; el a primit din partea lui Nero daruri în bani, pămînturi, 
grădini, palate şi, în timp ce propovăduia sărăcia sărmanului 
Lazăr din evanghelie, era în realitate bogatul din această 
parabolă. Numai cînd viaţa i-a fost în pericol, el l-a rugat 

• Potrivit lui Fallmerayer !03, incă in secolul al IX-iea ţăranii din 
Maina (Pelopones) aduceau jertfe lui Zeus. 
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pe împărat să-i ia înapoi tot ce-i dăruise, spunînd că se mul
ţumeşte cu filozofia. Sînt foarte puţini filozofii care - ca 
Persius de pildă - au satirizat pe contemporanii lor dege
neraţi. în ceea ce priveşte însă cealaltă categorie de ideologi 
- juriştii -, aceştia erau entuziasmaţi de noua ordine, de
oarece prin ştergerea deosebirilor sociale, ei căpătau posibili 
tatea să-şi elaboreze pe larg scumpul lor drept privat ; în 
schimb au fabricat pentru împăraţi cel mai infam drept public 
care a existat vreodată. 

O dată cu particularităţile politice şi sociale ale popoare
lor, Imperiul roman a condamnat la pieire şi diferitele lor 
religii. Toate religiile din antichitate au apărut spontan şi 
erau religii de trib, iar mai tîrziu religii naţionale, care au 
fost generate de condiţiile sociale şi politice ale fiecărui 
popor şi s-au contopit cu aceste condiţii. De îndată ce această 
bază a fost distrusă, de îndată ce au fost desfiinţate formele 
sociale moştenite, organizarea politică şi independenţa na
ţională tradiţională, s-a prăbuşit, fireşte, şi religia corespun
zătoare lor. Zeii naţionali puteau tolera alături de ei alţi zei 
naţionali la alte popoare, - în antichitate aceasta era chiar 
o regulă generală -, dar în nici un caz nu tolerau ca aceşti 
zei să fie mai mari. Transplantarea unor culte religioase 
orientale la Roma nu a făcut decît să dăuneze religiei ro
mane ; ea n-a putut să împiedice însă declinul religiilor orien
tale. De îndată ce zeii naţionali nu mai pot ocroti indepen
denţa şi autonomia naţiunii lor, ei îşi frîng gîtul. Aşa s-a 
întîmplat pretutindeni ( cu excepţia ţăranilor, mai ales cu cei 
din munţi) . Aceleaşi urmări pe care le -a avut la Roma şi în 
Grecia iluminismul vulgar-filozofic - era cit pe-aci să spun 
voltairianismul - le-a  avut în provincii jugul roman şi în
locuirea oamenilor mîndri de libertatea lor cu supuşi despe-
raţi şi cu secături (Lumpen) egoiste. 

' 

Aceasta era situaţia din punct de vedere material şi 
moral. Prezentul - de nesuportat, viitorul - şi mai îngro
zitor. Nici o ieşire. Desperarea ori evadarea în senzualitatea 
cea mai trivială, cel puţin pentru cei care îşi puteau permite 
acest lucru şi care constituiau numai o mică minoritate. 
Celorlalţi nu le rămînea decît resemnarea neputincioasă în 
faţa inevitabilului. 

· 

Dar în toate clasele exista un număr de indivizi care, 
pierzînd nădejdea în salvarea materială, căutau în schimb o 
salvare spirituală, o consolare în conştiinţă, care să-i fe
rească de desperarea totală. Această consolare nu le-o putea 
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oferi mc1 filozofia stoicilor, nici şcoala lui Epicur, în primul 
rînd, pentru că acestea erau sisteme filozofice şi, prin urmare, 
ele nu se adresau conştiinţei omului de rînd, şi, în al doilea 
rînd, pentru că viaţa pe care o duceau discipolii lor trezea 
neîncredere faţă de învăţătura acestor şcoli. Consolarea putea 
fi obţinută nu prin înlocuirea filozofiei pierdute, ci prin în
locuirea religiei pierdute. Pentru a cuceri masele, atunci ca şi mai tîrziu, pînă în secolul al XVII-lea, consolarea trebuia 
să îmbrace o formă religioasă. 

Este de prisos să menţionăm că majoritatea celor care 
tînjeau după o astfel de consolare spirituală, după o ase
menea evadare din lumea exterioară în cea interioară se aflau 
în rîndurile sclavilor. 

1n condiţiile acestei destrămări generale, economice, po
litice, intelectuale şi morale a apărut creştinismul. El era în 
contradicţie flagrantă cu toate religiile anterioare. 

ln toate religiile de pînă atunci, principalul erau cere
moniile. Apartenenţa la o religie sau alta era dovedită numai 
prin participarea la sacrificii şi procesiuni, iar în Orient la 
aceasta se adăuga respectarea pînă în cele mai mici amănunte 
a prescripţiilor cu privire la hrană şi curăţenie. In timp ce 
Roma şi Grecia manifestau toleranţă în ceea ce priveşte 
ultimul punct, în Orient domnea un sistem riguros de inter
dicţii religioase, care a contribuit în mare măsură la decă
derea definitivă. Oameni de religii diferi te (egipteni, perşi, 
evrei, caldeeni) nu aveau voie să mănînce sau să bea îm
preună, nu puteau întreprinde împreună acţiuni dintre cele 
mai banale, de-abia dacă le era permis să vorbească unul 
cu altul. Această separare a oamenilor a fost una dintre prin
cipalele cauze ale decăderii vechiului Orient. Creştinismul nu 
cunoştea ceremonii care să implice o asemenea separare, 
nici măcar sacrificiile şi procesiunile antichităţii clasice. Ne
gînd deci toate religiile naţionale şi ceremonialul comun 
acestora şi adresîndu-se tuturor popoarelor fără deosebire, 
creştinismul devine prima religie universală posibilă. Şi iu
daismul cu noua sa divinitate universală încercase să devină 
o religie universală. Fiii lui Israel au constituit însă întot
deauna o aristocraţie în rîndurile credincioşilor şi circum
cişilor, şi chiar creştinismul a trebuit să renunţe la ideea 
superiorităţii creştinilor evrei ( care mai domina încă în aşa
numitul „Apocalips " al lui Ioan) înainte de a putea deveni 
cu adevărat o religie universală. Pe de altă parte, islamismul, 
păstrînd ceremonialul său specific oriental, şi-a limitat sfera 
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de acţiune la Orient şi la Africa de nord, cucerită şi populată 
din nou de beduinii arabi : aici putea deveni religia domi
n antă, în Apus însă nu. 

In al doilea rînd, creştinismul a atins o coardă care nu 
putea să nu vibreze în multe inimi. La toate tînguirile despre 
timpurile grele şi mizeria generală materială şi morală, con
ştiinţa creştini a păcatului răspundea : aşa este şi nici nu 
poate fi altfel, de stricăciunea lumii eşti vinovat tu, voi toţi, 
stricăciunea interioară, a ta şi a voastră ! Şi unde s -ar fi 
putut găsi un om care să nege acest lucru ? Mea culpa ! *. 
Nici un om nu putea să nu se recunoască într-o oarecare 
măsură vinovat de nenorocirea generală şi această recunoaş
tere a devenit premisa mîntuirii spirituale pe care o proclama 
în acelaşi timp creştinismul. Această mîntuire spirituală era 
concepută în aşa fel încît putea fi uşor înţeleasă de adepţii 
oricărei vechi comunităţi religioase. Tuturor acestor religii 
vechi le era proprie noţiunea de jertfă expiatoare, prin care 
era împăcată divinitatea ofensată. S -ar fi putut oare ca ideea 
jertfirii de sine a unui mij locitor care să răscumpere o dată 
pentru totdeauna toate păcatele omenirii să nu găsească aici 
un teren propice ? Aşadar, exprimînd limpede sentimentul 
general răspîndit că oamenii sînt ei înşişi vinovaţi de stri
căciunea generală ca sentiment care apasă conştiinţa fie
căruia în parte, oferind totodată prin jertfa de sine a înte
meietorului religiei creştine o formă uşor inţeleasă de toţi 
a mîntuirii interioare de stricăciunea lumii, mîntuir� dorită 
de toţi, oferind deci o consolare pentru conştiinţă, creştinis
mul a dovedit încă o dată că este capabil să devină o religie 
universală, şi anume tocmai religia potrivită pentru lumea 
de atunci. 

Aşa s-a întîmplat că, dintre miile de profeţi şi predica
tori în pustiu care propovăduiau în acea epocă un număr 
infinit de religii noi, numai întemeietorii creştinismului au 
avut succes. Nu numai Palestina, ci întregul Orient mişuna de 
asemenea întemeietori de religii, iar între ei se dădea, am 
putea spune, o luptă darvinistă pentru existenţa spirituală. 
Creştinismul a învins mai ales datorită motivelor expuse 
mai sus. Despre modul în care creştinismul şi -a  desăvîrşit 

• - E vina mea ! - Nota trad. 
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treptat caracterul de religie universală printr-o selecţie natu
rala atît în cursul luptelor dintre secte, cit şi în lupta cu 
lumea păgînă, despre aceasta vorbeşte amănunţit istoria bise 
ricii din primele trei secole. 

Scris de F. Engels în a doua 
jumătate a lunii aprilie 1 882 

Publicat in „Der Sozialdemo.ral" nr. 1 9  
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Friedrich Engels 

[Despre concentrarea capitalului în Statele Unite] 

Fabuloasa rapiditate a concentrării capitalului în Stalele 
Unite ale Americii este demonstrată de o statistică publicatd 
recent în ziarele engleze. Potrivit acestei statistici, cel mai 
bogat dintre cei bogaţi este l-1 V anderbilt din New York . 
Averea,  „valoarea " ,  cum spune americanul, acestui baron al  
Cdilor ferate, al pămîntului, al  fabricilor etc. este apreciată 
l a  circa 300 le milioane de clolari ( 1 dolar = 4 mărci şi 
25 le pfenigi) . El posedă 65 de milioane de l olari sub formă 
le obligaţiuni de împrumut ale Statelor Unite (bonds) , 
50 le milioane sub formă de acţiuni ale societăţilor de căi 
ferate New York-Central şi Hudson-River ,  precum şi 50 de mi
lioane sub formă de acţiuni ale altor societăţi de căi ferate. 
ln afara le aceasta, el posedă colosale proprietăţi funciare 
atît în New York, cît şi în interiorul ţării. D-l Vanderbilt, 
adauga admirativ ziarele, poate să cumpere pe oricare dintre 
Rothschilzi, şi totuşi va rămîne cel mai bogat om din lume. 

Iar familia Vanderbilt a agonisit această avere colosal.„. 
în aproximativ 30 de ani ! Acest caz, scrie „Whitehall Re
vie'\ " ,  es te fără precedent în istorie. Aceasta este şi pă
rerea noastră. 

După Vanderbilt, pe lista sacilor cu bani urmează : 
Jly Gould, tot un cunoscut escroc în materie de căi fe 

rate - 1 00 de milioane de dolari ; Mackay, proprietar de 
mine de argint, organizatorul agitaţiei pentru „sistemul bi
metalist contractual "  - 50 de milioane ; Crocker - 50 de mi
lioane ; John Rockefeller, magnat al petrolului, dar nu petro
leur * - 40 de milioane ; C. P. Huntington - 20 de milioane ; 
D. O. Mills - 20 de milioane ; senatorul Fair - 30 de mi
l ioane ; ex-guvernatorul  Stanford - 40 le milioane ; Russel 

* In original joc de cuvinte - „Petroleumri tler" ,  „Petroleur" 2G4 -
Nota t rad. 
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Sage - 15 milioane ; J. R. Keene - 15 milioane ; S. J. Til
den - 1 5  milioane ; E. D. Morgan - 1 0  milioane ; Samuel 
Sloan - 10 milioane ; Garrison - 10 milioane ; Cyms W. f icld 
- 1 0  milioane ; Huqh J. Jewet t  - 5 milioane ; Sidney Dillon 

5 milioane ; David Dows - 5 milioane ; J. D. Navarro 
5 milioane ; John W. Garre t t  - 5 milioane ; W. B. Astor 
5 milioane. 
Aceasta ar fi lista, care totuşi e departe de a fi completa . 

Numărul magnaţilor americani ai finanţei este cu mult mai 
mare. Şi această fabuloasă acumulare de bogăţii este sporita 
pe zi ce trece p rin uriaşa emigrare în America, căci, d irect 
sau indirect, această emigrare este în primul rînd în folosul 
magnaţilor capitalului. Direct - pentru că ea constituie 
cauza creş terii rapide a preţului pămîntului ; indirect - pentru 
că num.rul mare de emigranţi scade nivelul de trai al mun
citorilor americani. Chiar în momentul de faţă, în nenuma
ratele informaţii cu privire la greve transmise de organele 
de presă frăţeşti din America găsim un procent tot mai mare 
de greve organizate împotriva reducerii salariilor, iar cea 
mai mare parte a grevelor care au ca obiectiv mărirea sala
riilor confirmă în fond acest lucru, căci sînt provocate fie de 
uriaşa urcare a preţurilor, fie de neaplicarea obişnuitei ma
jortri a salariilor care se face primăvara. 

In felul acesta, afluxul anual de emigranţi din Europa 
ln America nu face decît să ducă la limitele extreme eco
nomia capitalistă cu toate urmările ei, aşa încît, mai devreme 
sau mai tîrziu, un crah colosal este inevitabil. Atunci afluxul 
de emigranţi va înceta sau, poate, va reîncepe în sens invers, 
adică va veni un moment cînd muncitorul european, şi în
deosebi cel german, se va afla în faţa alternativei : moartea 
prin inaniţie sau revoluţia ! Dar dacă se va ajunge la această 
alternativă, atunci adio, - voi, favoriţi ai sfîntului imperiu 
germano-prusac ! 

Iar acel moment este mai aproape decît îşi închipuie 
mulţi. Acolo emigranţii cu greu găsesc de lucru, exista semne 
evidente ale unei iminente crize industriale, şi în momentu l  
hotărîtor v a  f i  suficient cel mai neînsemnat pretext ş i  -
crahul va fi declanşa t ! 

De aceea, cu toate că deplîngem alături de „New Yorker 
\·olkszeitung" 205 emigrarea din Germania, cu toate că sîntem 
convinşi că aceasta va provoca, în primul rînd, o înrau lăţire 
simţitoare a situaţiei muncitorilor americani şi cu toate c. am 
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dori, asemenea sus menţionatului ziar, ca muncitorii germani 
să-şi îndrepte întreaga atenţie exclusiv spre îmbunătăţirea 
situaţiei lor în Germania, nu putem să împărtăşim pesiJ 
mismul lui. Trebuie totuşi să ţinem seama de împrejurări, şi 
întrucît, datorită obtuzităţii şi avidităţii adversarilor noştri, 
aceste împrejurări exclud tot mai mult posibilitatea unei dez
voltări pe calea unor reforme radicale, trebuie să consideram 
de datoria noastră ca, în pofida tuturor fricoşilor, să pregd
tim spiritele în vederea unei desfăşurări revoluţionare a 
evenimentelor. 

Uriaşa concentrare a capitalului, pe de o parte, şi creş
terea mizeriei maselor, pe de altă parte constituie o. dovadd 
a conflictului ; soluţia este una singură : revoluţia socială ! 

Scris de F. Engels la 3 mai 1 882 

Publicat în „Der Sozialdemokrat" 
nr. 21 din 18 mai 1 882 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din Jimba germană 



Friedrich Engels 

Vicarul din Bray 

Cit a fost Carol rege, atît 
Cît cinstea nu secase, 
Pe anglicani sluj ii, încît 
Am strîns venituri grase. 
„De domnul uns e suveranu 
- Ţineam eu turmei predici -
„Va arde -al regelui duşman 
In iad, printre eretici . "  

Un lucru-i  trainic, sigur, clar 
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege-ar fi, vicar 
In Bray vreau să fiu eu. 

Papimea- a stat apoi chezaş , 
Lui Iacob dind coroana : 
Ieri prigoneam pe papistaşi 
- S-a-ntors pe dos prigoana. 
Priindu-mi tot, la iezuiţi 
Speram un rang să capăt 
Doar Revoluţia -, să ştiţi, 
A pus dorinţei capăt. 

Un lucru-i trainic, sigur, clar 
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege-ar fi, vicar 
în Bray vreau să fiu eu. 

Cînd William dezrobi - erou -
Robita libertate, 
Eu pînzele-am întors din nou 
Spre noul vînt, din spate . 

32fl 
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Curmînd un trai de robi, infam, 
Strigarăm „Jos tiranii ! " 
Acuma asta predicam 
In noi propovedanii 

Un lucru-i trainic, sigur, clar  
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege-ar fi, vicar 
1n Bray vreau să fiu eu. 

Alt sens regina Ana-a  dat 
Bisericeştii glorii : 
Biserica fiind de stat, 
M-am preschimbat în tory. 
Integritatea -ntîi şi-ntii 
Domnea acu-n biserici , 
Cei moderaţi şi cei molii 
Fură-nfieraţi de clerici. 

Un lucru-i  trainic, sigur, clar 
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege-ar fi, vicar 
In Bray vreau să fiu eu. 

Cînd George o formă-a introdus 
Politic moderată, domnul meu, 
Sch imbîndu-mă, alt strai mi-am pus, 
De whig de astă dată, domnul meu. 
Venituri noi am strîns, avînd 
Protecţia regenţei ; 
Pe papă-1 renegam, la rînd 
Luind toţi pretendenţii. 

Un lucru-i trainic, sigur, clar 
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege -ar fi, vicar 
In Bray vreau să fiu eu. 

Deci, hanovrezei dinastii 
(Reneg papistăşia ! )  
Credinţă-n veci îi juruii 
Cît va păstra domnia. 
Se ştie doar că sînt fidel , 
Doar la schimbări fac schimburi, 
Doar George să-mi fie domn, doar el, 
Pînă vin alte timpuri. 
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Vicarul din Bray 3:H 

Un lucru-i  trainic, sigur, clar 
Şi-aşa va fi mereu : 
Oricine rege-ar fi ,  vicar 
ln Bray vreau să fiu eu. 

Cîntecul de mai sus este, pare-se, singurul cîntec politic 
care şi-a păstrat popularitatea în Anglia timp de peste 160 de 
ani. Aceasta se datoreşte în cea mai mare parte şi  melodiei 
sale sprinţare care şi astăzi încă este cîntată pretutindeni .  
De alt fel, chiar şi în  actualele noastre condiţii din Germania, 
cîntecL!l nu este nicidecum învechit.  Atîta doar că, aşa cum 
se şi cuv ine, între timp am mai făcut paşi înainte . Bunul vicar 
din Brav trebuia doar să-şi schimbe haina ori de cite ori un 
nou rege se urca pe tron. In schimb, noi, germanii, avem peste 
mulţiDea  de vicari politici d in Bray un autentic papă din 
Bray * ,  care-şi dovedeşte infailibilitatea prin aceea că răstoarnă 
pe de-a-ntregul, în răstimpuri tot mai scurte , tot crezul său 
politic. Ieri - libertatea comerţului, azi - tarife vamale 
protecţioniste ; ieri - libertatea meşteşugurilor, azi - uniuni 
de breaslă ; ieri Kulturkampf, azi - cu toate pînzele întinse 
spre Canossa, şi de ce nu ? Omnia în maj orem Dei gloriam 
( totul �pre mai marea glorie a lui dumnezeu) , ceea ce în tra
ducere înseamnă : totul pentru a aduna mai mult impozit şi 
mai mulţi soldaţi. Şi bieţii vicari trebuie să meargă în acelaşi 
pas, trebuie mereu, cum spun ei înşişi, „să j oace cum li se 
cînl. , şi adesea fără nici un profit. Cu cît dispreţ ar privi 
b.trinul nostru vicar atît de voinicos pe pigmeicii săi imita
tori - el, care era de-a dreptul mîndru de curajul cu care 
îşi apara poziţia împotriva tuturor furtunilor ! 

Scris de F. Engels la începutul 
lunii septembrie 1 882 

Publicat in „Der Sozialdemokrat" 
nr. 37 din 7 septembrie 1882 

* - aluzie la Bismarck. - Nota red. 

Fr. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Prefaţă la prima ediţie germană 
a „Dezvoltării socialismului de la utopie la ştiinţă" 

Lucrarea de mai j os s-a născut din trei capitole ale Cdrţii 
mele „Domnul Eugen Di.ihring revoluţionează ştiinţa" , Leipzig, 
1 878. La rugămintea prietenului meu Paul Lafargue, am strîns 
aceste capitole la un loc pentru a fi traduse în limba franceză 
şi le-am adăugat unele explicaţii. Traducerea franceză re
văzută de mine a fost publicată iniţial în „Revue socialiste"  şi 
apoi a apărut în ediţie separată sub titlul „Socialisme utopique 
et socialisme scientifique" ,  Paris 1 880 206• Ediţia poloneză a 
broşurii mele, făcută după traducerea franceză, a apărut de 
curînd la Geneva sub titlul „Socyjalizm utopijny a naukowy" .  
Imprimerie de !'Aurore, Geneve 1 882 207• 

Succesul neaşteptat repurtat de traducerea lui Lafargue în 
ţările de limbă franceză, şi mai ales în Franţa, mi-a pus pro
blema dacă n-ar fi indicat să editez sub formă de broşură 
aceste trei capitole şi în limba germană. Şi apoi, redacţia 
ziarului „Sozialdemokrat" 208 din Zi.irich mi-a comunicat că în 
rîndurile Partidului social -democrat german se observă o mare 
cerere de broşuri de propagandă noi, şi m-a întrebat dacă 
sînt de acord să îi pun la dispoziţie în acest scop cele trei 
capitole menţionate. Bineînţeles că eu mi-am dat consim
ţămîntul şi i -am pus la dispozi ţie lucrarea mea. 

Dar iniţial, ea nu a fost scrisă de loc pentru prop agandă 
nemijlocită în rîndurile maselor. Poate corespunde ace'stui 
scop o lucrare care are, în primul rînd, un caracter pur ştiin
ţific ? Ce schimbări sînt necesare, atît în ceea ce priveşte 
forma cît şi conţinutul ? 

In ceea ce priveşte forma, numai folosirea numărului mare 
de neologisme ar putea trezi nedumeriri. Dar nici Lassalle 
în cuvîntările şi broşurile sale de propagandă nu a prea făcut 
economie de neologisme, şi, după cîte ştiu, nimeni nu s -a  
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plîns de acest lucru. De atunci muncitorii noştri citesc cu 
mult mai multă rîvnă şi cu mai multă regularitate ziarele şi, 
datorită acestui fapt, mulţi s -au deprins cu neologismele. 
Eu m-am mărginit să înlătur neologismele de prisos. Dar, 
lăsînd cuvintele necesare, am renunţat să le însoţesc cu aşa
zisele traduceri explicative. Căci neologismele necesare, care 
în majoritatea cazurilor reprezintă termeni tehnici-ştiinţifici 
uzuali, nu ar fi fost necesare d acă s-ar fi p retat la traducere. 
Prin urmare, traducerea nu face altceva decît să denatureze 
sensul ; în loc să explice, seamănă confuzie. Explicaţiile 
verbale ajută într-un asemenea caz mult mai mult. 

In ceea ce priveşte conţinutul, îndrăznesc să afirm că 
pentru muncitorii germani acesta nu prezintă dificultăţi mari. 
In general este greu doar capitolul al treilea, respectiv într -o 
măsură mult mai mică pentru muncitori, ale căror condiţii 
generale de trai le tratează, decît pentru burghezii · „culţi " .  
Cînd am dat  explicaţii ş i  completări numeroase, de  fapt i-am 
avut în vedere nu atît pe muncitori, cit pe cititorii „culţi " : 
oameni de genul d-lui deputat von Eynern, d-lui consilier 
intim Heinrich von Sybel şi al altora de-alde Treitschke, care 
simt dorinţa irezistibilă de a-şi demonstra încă şi încă o 
dată ignoranţa lor de necrezut din care decurge uluitoarea lor 
lipsă de înţelegere a socialismului. Dacă Don Quijote este 
dispus să se lupte cu morile de vînt, acest lucru corespunde 
întru totul misiunii şi rolului său ; dar lui Sancho Panza nu-i 
putem permite aşa ceva. 

Asemenea cititori vor fi de asemenea surprinşi cînd în 
scurta schiţă cu privire la dezvoltarea socialismului vor în
tîlni cosmogonia Kant-Laplace, ştiinţa modernă a naturii şi 
Darwin, filozofia clasică germană şi Hegel. Problema este însă 
că, în partea sa esenţială, socialismul ştiinţific este un produs 
german şi a putut apărea numai în cadrul unei naţiuni a cărei 
filozofie clasică a păstrat tradiţia vie a dialecticii conştiente, 
adică în Germania *. Concepţia materialistă asupra istoriei şi 

* „In Germania" - este o greşeală din fuga condeiului. Trebuia 
spus : „în rindul germanilor", Deoarece, în măsura in care pentru apariţia 
socialismului ştiinţific a fost necesară, pe de o parte, dialectica germană, 
in aceeaşi măsură, pe de altă parte, au fost necesare relaţiile economice 
şi politice dezvoltate ale Angliei şi Franţei. Condiţiile economice şi poli
tice ale Germaniei, oare la începutul deceniului al 5-lea €rau şi mai îna
poiate dedt acum, au putut să dea naştere, in cl mai bun caz, doar unei 
caricaturi de socialism (cf. „Manifestul Comunist", III, 1, c) : „Socialismul 
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aplicarea ei specială la lupta de clasă contemporană dintre 
proletariat şi burghezie a devenit posibilă numai cu ajutorul 
dialecticii. Şi dacă belferii burgheziei germane au tăvălit amin
tirea marilor filozofi germani şi dialectica creată de ei în mo
cirla unui eclectism dezolant - în aşa măsură incit trebuie sd 
recurgem la mărturia ştiinţelor naturii contemporane cJ dia
lectica există în realitate -, atunci noi, socialiştii germani, 
ne mîndrim cu faptul că ne tragem nu numai din Saint-Simon, 
Fourier şi Owen, dar şi din Kant, Fichte şi Hegel. 

Londra. 21 septembrie 1 882 

Publicat în cartea : F. Engels. 
„Dic Entwicklung des Sozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft".  
Hottingcn-Zlirich, 1 882 

Friedrich Engcls 

Se tipăreşte după textul c.rţii 

Tradus din limba german. 

german sau «adevăratul» socialism" !ov. Numai atunci cînd relaţii le econo
mice şi politice create în Anglia şi Franţa au fost supuse criticii dialecticii 
germane s-au putut obţine rezultate reale. Din acest punct de vedere, 
prin urmare, socialismul ştiinţific nu este exclusiv un produs geman, ci, 
nu în mai mică măsură, unul internaţional. (Nota lui Engels la ediţia 
germană din 1883.) 



Friedrich Engels 

Despre minciunile pe care le toarnă Pindter 2to 

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" ,  organul de presă 
personal al principelui Bismarck, sfidează, dată fiind poziţia 
lui, 11 11 numai toate regulile bunei cuviinţe, dar şi ale logicii 
şi raţiunii sănătoase. El are privilegiul de a înjura, de a ca
lomnia , d- a minţi, de a publica inepţii politice şi de orice 
altt natură. Cu excepţia cîtorva lachei cu sau fără uniformă, 
care obişnuiesc să aduleze, ca pe nişte emanaţii d ivine, expec
toraţiile şi excrementele lui  Dalai Lama şi, dacă e nevoie, chiar 
să le înghită , toată lumea ştie că acest ziar serveşte drept 
azil al josniciei şi al prostiei. 

Cînd e vorba să împroşti cu noroi un adversar, să răspîn
deşli m lume o minciună gogonată sau o calomnie crasă, cînd 
e vorba să-ţi bagi pînă în fund mîinile în murdăria din rigola 
s trtzii ,  alegi pentru această misiune de onoare ziarul „Nord
deu tsche Allgemeine " .  Şi el se ac hi tă de ea cu o plă
ce re v.dită. 1n ultimul timp, nemaiputînd fi folosită în campania elec
toral. pentru Landtag din pricina neîndemînării lui şi a 
numelui din cale -afară de rău care-i  ieşise, acest ziar „cinstit" 
a mceput să împroşte deosebit de zelos cu noroi social
dcmocraţia şi să răspîndească pe seama ei cele mai mîrşave 
minciuni. 

Anumite evenimente din Franţa 21 1  sîn t denaturate în 
modul cel  mai grotesc, tablouri care te-nfioară sînt înfăţişate 
în culorile cele mai ţipătoare, şi toate acestea cu scopul de a 
ardta omenirii îngrozite că social-democraţii sînt hoţi, ucigaşi, 
incendiatori şi dumnezeu mai ştie ce , şi că pieirea Republicii 
Franceze este inevitabilă, fiindcă ea nu e în stare să se apere 
de asPmenea monştri - lucru pe care, fireşte, nu-l  poatP face 
decît o monarhie avînd în fruntea ei un majordom â la 
Bismmck. 
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In cazul „tentativei de crimă în scopuri de j af"  de la 
Viena, „Norddeutsche" a fost acela care a pus cu neruşinare 
această tentativă pe seama social-democraţiei, dedîndu-se la 
cele mai infame denunţuri 212• 

Cu două săptămîni în urmă, cînd, cu neruşinarea unor 
adevăraţi cretini, o procuratură austriacă a pus pogromurile 
evreieşti din Ungaria pe seama unor maşinaţii secrete ale 
social-democraţiei, „Norddeutsche Allgemeine" a fost sin
gurul ziar care a jubilat la auzul acestei feste, pe cît de pros
teşti, pe atît de ticăloase, şi care i-a cîntat în strună acelui pro
curor idiot, deşi ştia prea bine - din imediata lui vecin.tate 
şi din proprie experienţă - că aşa-zisa „mişcare antisemita" 
şi-a găsit în social-democraţi pe cei mai hotărîţi adversari şi 
că în Germania, mai ales la Berlin, în pofida sprijinului din 
cale-afară de zelos acordat de patronul lui „Norddeutsche 
Allgemeine " ,  ea a eşuat tocmai datorită poziţiei social-demo
craţilor. 

Cea mai recentă minciună a ziarului „Norddeutsche 
Allgemeine " constă în publicarea unei note destul de ample, 
în care se spune că problema prelungirii legii împotriva so
cialiştilor ar fi dat naştere unor „discuţii aprinse " în rîndurile 
social-democraţiei germane 213• 

„Grupul lui Liebknecht" ar fi, chipurile, de părere că 
partidul este interesat în prelungirea acţiunii legii împotriva 
socialiştilor, în timp ce altele (grupe ?) , văzînd în aceasta 
doar o politică a „frazelor bombastice" ,  se ridică împotriva 
ei, iar „discuţiile ivite cu acest prilej în rîndurile partidului 
soci al-democrat se duc, fireşte, cu cele mai brutale armeH .  
Cititorii ziarului „Sozialdemokrat" ştiu prea bine cît valo
rează aceste baliverne. Cum în partidul social-democrat nu 
există „grupe" în sensul conceput de „Norddeutsche" ,  tot 
aşa nu există nici „discuţii "  în legătură cu vreo problemă, şi 
cu atît mai puţin în problema prelungirii sau neprelungirii 
legii împotriva socialiştilor. 

Noi sîntem „politicieni reali" prea buni pentru a ne ocupa 
de ouă încă neouate, şi privim această problemă cu o „indi
ferenţă" absolută. Dacă legea împotriva socialiştilor va fi 
abrogată, ştim foarte bine că acest lucru nu se va întîmpla d in 
dragoste pentru noi, şi rămînem ceea ce sîntem ; iar dacă nu 
va fi abrogată, atunci cu atît mai mult vom rămîne ceea ce 
sîntem. Faptul că legea împotriva socialiştilor a fost deosebit 
de preţioasă pentru instruirea şi consolidarea partidului nos lru 
şi că a avut, în general, o influenţă educativă considerabild, 
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cu aceasta au fost de acord, de altfel, toţi social-democraţii, 
fără excepţie. 

Dacă prelungirea sau neprelungirea legii împotriva socia
liştilor este probabilă, aceasta este o problemă care s-a dez
bătut, ce-i drept, în organul de presă al partidului, şi numai 
acolo, însă, dată fiind natura ei, această temă a fost dezbătută 
într-un mod pur academic. Se pune întrebarea, unde sînt „dis
cuţiile" care s-au dus „cu arme atît de brutale" ? Nu s-a rostit 
nici un singur cuvînt care să justifice afirmaţia lui „Nord
deutsche" .  Evident că organul de presă personal al lui Bis
marck nu cunoaşte încă regula obligatorie pentru un mincinos 
de profesie, şi anume că trebuie să minţi veridic, adică min
ciuna are nevoie de un dram de adevăr pentru a prinde 
rădăcini. 

In treacăt fie zis, a fost necesar ca „Liberale Correspon
denz" să-i atragă atenţia lui „Norddeutsche " că a făcut o pros
tie colosală publicînd această notă. Că doar nu se putea găsi 
un argument mai bun pentru abrogarea legii împotriva socia
liştilor decît faptul că menţinerea ei este dorită chiar de 
social-democraţi. Dar capacitatea de înţelegere a organului 
de presă personal al lui Bismarck a fost, în orice caz, insufi
cientă pentru a pricepe acest lucru. 
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într-o ţară ca Germania, unde mai bine de jumătate din 
populaţie trăieşte de pe urma agriculturii, este necesar ca 
muncitorii socialişti, iar prin intermediul lor şi ţăranii, să 
ştie cum a luat naştere actuala proprietate funciară, atît cea 
mare cît şi cea mică. Este necesar, de asemenea, ca mizeriei 
zilerilor şi împilării ţăranilor săraci înglodaţi în datorii să li 
se înfăţişeze vechea proprietate comună a tuturor oameni
lor l iberi, care atunci reprezenta în mod real „patria" în 
înţelesul de proprietate comună l iberă, ereditară. De aceea  
voi face o scurtă expunere istorică a acelei străvechi orînduiri 
agrare germane, din care s-au mai păstrat în zilele noastre nu
mai jalnice vestigii, dar care în tot cursul elllui mediu a con
stituit baza şi modelul întregii orînduiri sociale, acţionînd pu 
ternic asupra întregii vieţi sociale nu numai din Germania, 
ci şi din nordul Franţei, din Anglia şi Scandinavia. Dar această 
orînduire a fost într-atît dată uitării, iîncît abia în ultima 
vreme G. L. Maurer a redescoperit adevărata ei însemnătate 2 15• 

Două fapte apărute spontan domină întreaga preistorie a 
tuturor sau aproape a tuturor popoarelor : împărţirea poporu
lui după criteriul rudeniei şi proprietatea comună asupra 
pămîntului. La fel a fost şi la germani. La baza aşezării lor 
pe noile teritorii pe care le-au luat în stăpînire la răsărit de 
Rin şi la nord de Dunăre a stat aceeaşi împărţire pe triburi, 
ginţi şi familii, adusă de ei din Asia, împărţire în funcţie de 
care îşi mai alcătuiau încă pe vremea romanilor cetele de 
luptă în aşa fel că întotdeauna cei înrudiţi mai de aproape 
luptau umăr la umăr. Triburile se statorniceau în locurile noi 
nu după capricii şi nici la voia întîmplării, ci, aşa cum arată 
clar Cezar 210, ţinînd seama de gradul de rudenie al membrilor 
tribului. Grupele mai mari,  înrudite mai îndeaproape, au că-

24 
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patat o anumitl regiune, în l imitele căreia diferitele ginţi, 
cuprinzînd un număr de familii, s -au aşezat, formînd sate 
Mai multe sate înrudite formau o „sută " ( Hunderlschaft= cen
tena) , ( în limba veche germană de sus - huntari, în scandi
nava veche - heradh) ; mai multe sute formau un „ţinut"  
( Gau) ; totalitatea acestor ţinuturi forma poporul însuşi. P<l 
mîntul neluat în stăpînire rămînea la dispoziţia sutei ; pt
mîntul nerepartizat acesteia din urmă revenea ţinutului ; 
ceea ce mai rămînea disponibil - de cele mai multe ori p.
mînturi foarte întinse - trecea în posesiunea directă a în
tregului popor. Astfel, în Suedia găsim concomitent toate 
aceste trepte diferite de proprietate comună. Satul avea pă
mînturi proprii (bys alminningar) şi ,  în afară de acestea, 
existau pămînturile sutei (hinds), ale ţinutului sau ale dis
trictului (Jands) şi, în sfîrşit, rpănînturile proprietate comuncî 
ale poporului, re\ endicate de rege ca fiind reprezentant al 
întregului popor şi denumi te konungs alminningar * . Dar 
toate aceste pămînturi, chiar şi cele ale regelui, se nu11cau, 
fărcl deosebire, almănningar, almende, păminturi comune, în 
devălmăşie. 

Chiar dacă în Germania a existat vreodată vechea formă 
suedeză de repartizare a pămîntului aflat în proprietate co
mună, care, desigur, aparţine unei trepte ulterioare de dez
voltare, ea a dispărut foarte repede. Ca urmare a creşterii ra
pide a populaţiei, pe întinsele terenuri atribuite fiecărui sat 
în parte, pe aşa -zisa marcă, au luat naştere o serie de sate
roite, unele egale în drepturi cu satul-matcă , altele cu drep
turi mai limitate decît acesta şi formînd apoi împreuna cu el 
o singură marcă-obşte, astfel că, atît cit permit izvoarele 
istorice, găsim pretutindeni în Germania un număr mai mare 
sau mai mic de sate unite într -o  marcă-obşte. Cel puţin în pri
mele timpuri, deasupra acestor uniuni mai existau un fel de 
uniuni de marcă mai mari, care înglobau marca centenelor 
( sutele) sau a ţinutulu i ( Gau) şi, în ultimă instanţă, iniţial 
întregul popor forma astfel o singură mare marcă-obşte, care 
administra pămîntul rămas în posesiunea directă a poporului 
şi exercita controlul suprem asupra mărcilor subordonate din 
regiunea respectivă. 

Pînă în epoca în care statul francilor a supus Germania 
de la răsărit de Rin, se pare că centrul de greutate al obştii
mărci se găsea în ţinut (Gau) şi că ţinutul cuprindea de fapt 

• - alnenda regal.. - Nota trad. 
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adevărata marc.-obşte, căci numai astfel se poate explica 
faptul că la împărţirea administrativă a imperiului au reapă
rut numeroasele mărci mari din trecut sub forma circum
scrirpţiilor judecătoreşti (Gerichtsgaue) .  Curînd însă după 
aceasta 1începe procesul de descompunere a marilor mărci de 
odinioară. Cu toate acestea însă, şi mai tîrziu în „dreptul  
imperial " din secolul al XIII-lea sau al XIV-lea o marcă 
c11prindea, de regulă, -12 sate 2 1 7 •  

Pe timpul lui Cezar, cel puţin o mare parte a germanilor 
- şi anume suevii, care încă nu trecuseră la viaţa sedentară 
- cultivau pămîntul în comun. Prin analogie cu alte popoare, 
se poate presupune că lucrurile se petreceau în felul următor : 
pămîntul atribuit şi care trecea în fiecare an de la unii la 
alţii era cultivat în comun de un număr de ginţi care cuprin
deau familii înrudite de aproape şi produsele erau împărţite 
între familiile respective. Dar cînd pe la începutul erei noastre 
suevii s-au statornicit şi ei, s-a renunţat la acest procedeu. 
Cel puţin Tacit, care trăieşte cu 1 50 de ani mai tîrziu decît 
Cezar, cunoaşte cultivarea pămîntului la germani numai de 
către fiecare familie în parte. Dar şi în acest caz atribuirea 
p.imîntului arabil se face numai pe timp de un an ; la sfîrşi
tul fiecărui an pămîntul era reîmpărţit şi revenea altcuiva. 

Aşa-numitele Gehoferschaften * care se întîlnesc pe valea 
Moselei şi în Hochwald ne oferă azi posibilitatea să înţele 
gem cum se făcea acest lucru atunci. în aceste Jocuri, nu 
anual, ci o dată la 3, 6, 9 sau 1 2  ani, pămîntul arabil, ogoarele 
şi fîneţele sînt comasate şi împărţite în funcţie de poziţie şi 
de calitatea solului într-un număr de „parcele" (Gewanne) . 
La rînclul ei, fiecare parcelă este împărţită în părţi egale -
fîşii de pămînt lungi şi înguste - potrivit cu numărul mem
brilor din obşte care au dreptul să capete pămînt ; fîşiile sînt 
apoi repartizate prin tragere la sorţi, aşa incit fiecare membru 
al obştii capătă în fiecare parcelă o bucată iniţial egală , 
leci pămînt din fiecare calitate şi poziţie. în prezent, din 
cauza fărîmiţării prin moşteniri şi vînzări etc . ,  aceste bucăţi 
de pd.mînt nu mai sînt egale, dar vechea bucată repartizati 
iniţi;l  ei constituie şi azi unitatea în raport cu care se fixează 
jumitaţile, sfer turile, optimile etc. de lot. Pămîntul necultivat, 
pădurea şi păşunea r.mîn posesiunea obştii pentru folosinţa 
în comun. 

• - pimîntul seniorial din cadrul almendei ob5teî arendat contrn 
unui cens obştii întregi - Nota trad. 
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Această rînduială străveche s-a menţinut în Palatinatul 
renan aparţinînd Bavariei pînă la începutul secolului nostru 
sub forma aşa-numitelor pămînturi atribuite prin tragere la 
sorţi (Losgilter) , al căror pămînt arabil a trecut ulterior în 
proprietatea privată a diferiţilor membri ai comunităţii. Gos
podăriile care au pămînt din cadrul almendei arendate obşţii 
de senior ( Gehăferschaft) consideră că este mai avantajos 
pentru ele să renunţe la redistribuirea acestor posesiuni tem
porare şi să transforme posesiunea alternativă în proprietate 
privată. Astfel, în ultimii 40 de ani, majoritatea acestor 
Gehăferschaften, pe alocuri chiar toate. au dispărut, transfor
mîndu-se în sate obişnuite de ţărani posesori de parcele, 
menţinîndu-se însă folosinţa în comun a pădurii şi păşunii. 

Prima bucată de pămînt care a trecut în proprietate pri
vată individuală a fost locul de casă. Inviolabilitatea domi
ciliului - baza oricărei l ibertăţi personale - a trecut de ' la 
căruţa cu coviltir a nomadului la casa făcută din grinzi 
(Blockhaus) a ţăranului statornicit, transformîndu-se treptat 
în dreptul de proprietate deplină asupra casei şi curţii. -Pro
cesul acesta se încheiase din vremea lui Tacit. încă de atunci 
domiciliul germanului l iber nu mai face parte din marcd, · şi ,  
fiind astfel inaccesibil demnitarilor mărcii, el constituia un 
adăpost sigur pentru fugari, aşa cum se consemnează în  statu
tele ulterioare ale mărcilor şi, în parte, în „Leges barbarorun" 
din secolele V-VIII 218• Căci caracterul sacrosanct al domiciliu
lui nu a fost efectul, ci cauza transformării lui în proprie
tate privată. 

La patru sau cinci secole după Tacit găsim în „Leges 
barbarorum" că şi pămîntul arabil este proprietate ereditară, 
deşi nu complet liberă, a unor ţărani care aveau dreptul sa 
dispună de el, putînd să-l vîndă sau să-l înstrăineze sub o 
altă formă. În ceea ce priveşte cauzele acestei transformări. 
există două explicaţii. 

în primul rînd, în Germania existau de la bun început, 
alături de satele închise, descrise mai sus, în care toate 
ţarinele erau proprietate comună, şi sate în care nu numai 
locul de casă al ţăranului, dar nici ogoarele nu erau proprie
tate obştească în cadrul mărcii, ci erau atribuite ţăranului 
individual cu dreptul de a le lăsa moştenire. Dar aceasta se 
întîmpla numai acolo unde, ca să spunem aşa, configuraţia 
fizică a solului impunea această măsură, ca, de pildă, în văi 
înguste ca cele din Berg sau pe spinările netede ale colinelor 
care despăr ţeau mlaştinile Westfaliei. Mai Nrziu la fel s -au 
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petrecut lucrurile în Odenwald şi aproape în toate văile din 
Alpi. Aici satul este alcătuit, ca şi astăzi, din gospodării indi
viduale risipite, înconjurate fiecare de ţarinile respective ; 
aici împărţirea nu era posibilă, şi astfel la dispoziţia m.rcii 
au rămas numai pămînturile necultivate din jurul ei. Cînd 
însă a căpătat însemnătate dreptul de a dispune de casă şi 
de curte prin cedarea către o terţă persoană, aceşti gospo
dari au dobîndit o situaţie mai avantajoasă decît ceilalţi. Do
rinţa de a beneficia le aceleaşi avantaje a avut, probabil, 
drept urmare faptul că în multe sate în care exista posesiunea 
în comun a ţarinilor s-a renunţat treptat la obişnuita reîmpăr
ţire a pămînturilor, şi implicit parcelele individuale ale mem
brilor obştii au devenit ereditare şi transmisibile. 

În al doilea r înd trebuie luat în considerare faptul· că prin 
cuceriri germanii au ajuns pe teritoriul roman, unde p.mîn
tul era de veacuri proprietate privată ( şi anume proprietate 
romană, nelimitată) şi unde cuceritorii, puţin numeroşi, nu 
puteau în nici un caz să înlăture complet o formă de pose
siune atît de adînc înrădăcinată. O dovadă a legăturii dintre 
proprietatea privată ereditară asupra pămînturilor arabile şi 
a fîp_eţelor, pe de o parte, şi dreptul roman, pe de altă parte, 
cel puţin pe fostele teritorii romane, este şi împrejurarea că 
rămăşiţe ale proprietăţii comune asupra pămînturilor arabile 
se întîlnesc în zilele noastre tocmai pe malul stîng al Rinului, 
deci tot pe un teritoriu cucerit, dar complet germanizat. Tre
buie să admitem că atunci cînd în secolul al V-lea s-au sta
tornicit pe aceste meleaguri,  f-ancii stăpîneau pămînturile 
în comun ; altfel n-am putea găsi aici şi astăzi Gehăferschaften 
şi atribuirea prin tragere la sorţi a păminturilor. Dar şi aici 
s-a impus curînd proprietatea privată, căci în „Lex ripuaria " 
din secolul al VI-lea 219 ori de cite ori e vorba de pămînt arabil 
este menţionat numai acest fel de proprietate. Aşa cum am 
arătat, şi în interiorul Germaniei pămîntul arabil a devenit 
foarte curînd proprietate privată. 

Dar dacă cuceritorii germani au adoptat proprietatea pri
vată asupra pămîntului arabil şi asupra fîneţelor, cu alte cu
vinte dacă la prima distribuire a pămînturilor sau curînd 
după aceea au renunţat la redistribuirea lor ( căci la aceasta 
s-a redus totul) , ei au introdus în schimb pretutindeni organi
zarea lor germană de marcă, cu posesiunea în comun a p.du
rilor şi păşunilor şi  cu suveranitatea mărcii şi asupra pămîn
turilor distribuite. Aşa au procedat nu numai francii în Franţa 
de nord şi anglo-saxonii în Anglia, ci şi burgunzii în Franţa de 
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est ,  " izigoţii în sudul Franţei şi în Spania şi ostrogoţii şi 
longobarzii în Italia. În aceste din urmă ţări însă, vestigii ale 
orînduirii de marcă s-au păstrat, după cîte ştim, numai în 
regiunile muntoase. 

Forma pe care organizarea de marcă a luat-o după ce s-a 
renunţat la redistribuirea pămînturilor cultivate este aceea 
pe care o găsim nu numai în vechile „legi germanice" din 
secolele V-VIII, ci şi în codurile de legi engleze şi scandi
nave clin evul mediu, în numeroase rînduieli de marcă ger
mane ( aşa-numitele Weistumer) din secolul al XIII-iea şi pînă 
în secolul al XVII-iea şi în drepturile cutumiare ( coutumes) 
din Franţa de nord. 

Renunţînd la dreptul de a redistribui între membrii ei, 
la anumite intervale de timp, pămînturile arabile şi fîneţele, 
marca-obşte n-a renunţat la nici unul din celelalte drepturi 
asupra acestor pămînturi. Şi aceste drepturi erau foarte în
semnate. Obştea distribuise pămînt fiecărui membru al ei în 
scopul exclusiv de a-l folosi ca pămînt arabil şi fîneaţă . 
Posesorul individual nu avea nici un drept în afara acestei 
folosinţi. Astfel, la început orice comoară descoperită la o 
adincime mai mare decît intra brăzdarul plugului nu apar
ţinea posesorului individual, ci obştii ; de asemenea, pose
sorul nu avea dreptul de a extrage minereu etc. Toate acest> 
drepturi au fost ulterior uzurpate de proprietarii funciari şi 
de principii teri to riali în folosul lor. 

Dar şi folosirea p.mîntului arabil şi a fîneţelor era regle
mentată de obşte şi supusă controlului ei suprem în felul 
urm.tor : acolo unde se practica asolamentul trienal - deci 
aproape pretutindeni - toată aria satului era împărţită în 
trei mari tarlale egale. fiecare dintre ele fiind destinată, 
alternativ, într-un an semănăturilor de toamnă, în al doilea 
an semănăturilor de primăvară şi în al treilea an era lăsatl 
în paragină să se odihnească. Aşadar, satul avea în fiecarP 
an o sală cu cereale le toamnă, o sală cu cereale de primă
vară ş i  o sală cu pămînt necultivată . La distribuirea pămîntu
rilor se atribuia fiecărui membru al obştii cîte o suprafaţti 
egală din toate cele trei sole, aşa încît fiecare se putea su
pune fără nici un fel de prejudiciu constrîngerii (Flurzwang) 
impuse de obşte în alternanţa culturilor, constrîngere potrivit 
Clreia semănaturile de toamnă nu se puteau face decît pc 
sala destinată cerealelor de toamnă etc. 

Sala necultivată redevenea, pe timpul cît rămînea ca 
atare, posesiune obştească şi servea ca păşune pentru anima-
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lele întregii obşti. De asemenea, după strînsul recoltei ,  cele
lalte două sole redeveneau - pînă la perioada semănături
lor - posesiune obştească sub forma de păşune comun.. La 
fel şi fîneţele după a doua coasă. Posesorul trebuia să înde
părteze gardurile de pe toate ţarinile devenite păşuni. Aceasta 
aşa-numită reglementare a păşunilor (Hutzwang) cerea, fire5te, 
ca termenul pentru semănatul şi strînsul recoltei să nu fie 
stabilit de fiecare individ în parte, ci hotărît pentru toţi de 
către obşte sau stabilit prin tradiţie. 

Restul pămîntului, adică tot ceea ce nu reprezenta cast, 
curte sau mereaua satului rămînea, ca în timpurile străvechi , 
proprietate comună în folosinţa tuturor : pădurea, păşunile, 
pîrloagele, mlaştinile, p îraiele, eleşteele,  lacurile, drumurile, 
vînatul şi pescuitul. După cum la început fiecărui membru al 
obştii îi  revenise o parte la fel de mare din pămînturile ara
bile împărţite ale mărcii, tot aşa era egal pentru toţi dreptul 
de folosinţă asupra restului „mărcii comune" (nerepartizate) . 
Felul în care urma să fie folosit era stabilit de toţi membrii 
obştii, iar în cazul în care pămîntul cultivat pină atunci de 
venea insuficient, tot obştea hotăra felul în care să se repar
tizeze pămîntul care trebuia luat din marca comună. Marca 
comună era folosită, în primul rînd, ca păşune pentru vite 
şi pentru îngrăşatul porcilor cu ghindă ; în afară de aceastd, 
pădurile furnizau lemne de foc şi de construcţii, frunze uscate 
folosite ca aşternut pentru vite, fructe de pădure şi ciuperci, 
iar mlaştinile, în cazul cînd existau, - turbă. Prevederile 
referitoare la păşunat, la exploatarea forestieră etc. constituie 
principalul conţinut al numeroaselor regulamente ale m.rc i i  
(Markweistimer) , rămase din cele mai diferite secole. Ele 
au fost scrise în perioada cînd vechiul drept cutumiar ne
scris începuse să fie contestat. Pădurile obs teşti existente şi 
astăzi sînt rămăşiţele j alnice ale acestor vechi mărci ne
repartizate. Altă rămăşiţă - cel puţin în sudul şi în vestul 
Germaniei - este convingerea adînc înrădăcinată în mintea 
poporului că pădurea este un bun comun, că oricine poale 
culege de acolo flori, fructe de pădure, ciuperci, j ir şi în 
genere poate să facă ce vrea atîta timp cît nu provoacă 
pagubă. Dar Bismarck a avut grijă ca prin faimoasa lui lege 
să introducă şi în provinciile din vest rînduielile iuncherilor 
din vechea Prusie cu privire la strîngerea fructelor de 
pădure 220• 

După cum membrii obştii aveau loturi egale şi drepturi 
de folosinţă egale, tot aşa ei aveau, iniţial , ş i  drepturi egale 
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în ceea ce priveşte legislaţia,  administraţia şi jurisdicţia în 
cadrul mărcii. La anumite date şi ,  dacă era necesar, chiar mai 
des, membrii obştii se întruneau sub cerul liber pentru a 
hotărî asupra treburilor mărcii şi pentru a judeca infracţiu
nile comise împotriva mărcii sau pricinile dintre membrii 
obştii. Era în mic străvechea adunare germană a poporului 
obişnuită la germani, care iniţial nu fusese decît o adunare a 
tuturor membrilor mărcii. Se elaborau legi, ce-i drept foarte 
rar, numai atunci cînd era strict necesar ; se alegeau slujbaşii 
mărcii, se controla felul în care aceştia îşi exercitau funcţiile, 
dar se judecau mai ales pricinile. Preşedintele formula doar 
întrebările, sentinţa era pronunţată de totalitatea membrilor 
obştii prezenţi la  adunare. 

Orînduirea de marcă era �n vremurile străvechi aproape 
singura formă de organizare politică a triburilor germane care 
nu aveau regi ; vechea nobilime tribală, care a decăzut în 
timpul migraţiunii popoarelor sau curînd după aceea, s-a 
adaptat uşor la aceste rînduieli ,  ca şi l a  tot ceea ce a luat 
naştere pe cale naturală o dată cu ele, tot aşa cum nobilimea 
celtică de clan se adaptase încă în secolul al XVII-lea la 
obştea irlandeză. Această orînduire de marcă a prins rădă
cinţ atît de adînci în viaţa germanilor, încît urme ale ei se 
întîlnesc la fiecare pas în istoria dezvoltării poporului ger
man. în vremurile străvechi, întreaga putere publică era în 
timp de p ace o putere exclusiv judecătorească, exercitată 
de adunarea poporului în cadrul sutei, al ţinutului (Gau) şi 
al adunării întregului trib . Judecata poporului nu era însă 
nimic altceva decît judecata poporului din marcă şi aplicată 
la cazuri care priveau nu numai treburile mărcii, ci şi cele 
care erau de domeniul puterii publice. Chiar şi atunci cînd, 
o dată cu dezvoltarea organizării administrative pe ţinuturi 
(Gau) , judecătoriile statale ale ţinutului au fost despărţite 
de judecătoriile obşteşti ale mărcii, în ambele instanţe puterea 
judecătorească a rămas în mîinile poporului. Abia cînd 
vechile libertăţi ale poporului erau pe cale de a fi desfiin
ţate şi îndeplinirea obligaţiilor judecătoreşti care se făcea 
paralel cu prestarea serviciului militar devenise o povară 
prea grea pentru oamenii liberi ajunşi în stare de sărăcie, 
abia atunci Carol cel Mare a putut înlocui aproape pretu
tindeni în instanţele judecătoreşti de ţinut judecata poporu-
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lui prin curţile cu juraţi * ·  Dar aceasta nu a afectat cîtuşi 
de puţin instanţele judecătoreşti ale mărcii. Dimpotrivă, ele 
au constituit prototipul pentru tribunalele feudale ale evului 
mediu, în care numai seniorul juca rolul de judecător de 
instrucţie, punînd numai întrebări, iar cei care pronunţau 
sentinţa erau vasalii înşişi. Orînduirea satului nu a fost alt
ceva decît orînduirea de marcă a unei obşti săteşti indepen
dente, care s-a transformat la rîndul ei Într-o orînduire oră
şenească de îndată ce satul s-a transformat în oraş, adică 
de îndată ce s-a întărit cu şanţuri şi ziduri. Din această ini
ţială orînduire de marcă a oraşului s-au dezvoltat toate 
rînduielile urbane de mai tîrziu. în sfîrşit, tot după modelul 
orînduirii de marcă au fost întocmite statutele nenumăratelor 
corporaţii libere din evul mediu, care nu erau bazate pe pose
siunea în comun a pămîntului, şi în special statutele breslelor 
l ibere. Dreptul exclusiv acordat breslei de a exercita o anu
mită meserie trebuie privit ca un drept al mărcii comune. 
Cu acelaşi zel şi adesea cu aceleaşi mijloace ca în marcă se 
caută şi dn cadrul breslelor ca din sursele comune de venit 
să se asigure fiecărui membru o parte absolut e gală sau cît 
mai egală. 

Aceeaşi uimitoare capacitate de adaptare de care a dat  
dovadă în cele mai diferite domenii ale vieţii publice, faţă 
de cele mai variate cerinţe, manifestă orînduirea de marcă 
şi in cursul dezvoltării ulterioare a agriculturii, precum şi 
în lupta împotriva marii proprietăţi funciare în ascensiune. 
Orînduirea de marcă a luat fiinţă o dată cu statornicirea tri
burilor germanice în Germania, deci într-o perioadă cînd 
creşterea vitelor era principala sursă de hrană şi cînd agri
cultura adusă din Asia, dar pe jumătate dată uitării, abia 
renăştea. Orînduirea de marcă s -a  menţinut de-a lungul 
evului mediu, în cursul luptelor grele şi neîntrerupte împo
triva nobilimii funciare, dar ea mai era încă atît de necesară, 
incit p retutindeni unde nobilimea îşi însuşise pămîntul ţăra 
nilor, orînduirea satelor aservite rămînea o orînduire de 
marcă, chiar dacă prin violenţele senionlui ea fusese ciun
tită destul de mult. Vom exemplifica acest lucru în cele ce 
urmează. Orînduirea de marcă s -a  adaptat celor mai variate 
relaţii de posesiune a pămîntului arabil atîta timp cit continua 

* Aceste curţi cu juraţi nu trebuie confundate cu cur\ile Schoffen
ilor 21 lui Bismarck-Leonhardt, în care sentinţa este dată de juraţi şi 
magistraţi. ln vechile curţi cu juraţi nu existau magistrali. preşedintele 
sau judecătorul nu avea nici un vot, iar sentinţa era dată numai de juraţi. 
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Sd existe o obşte-marcă, tot aşa cum s-a adaptat şi celor mai 
variate drepturi de proprietate asupra obştii -mărci de în
data ce aceasta a încetat să mai fie liberă. Ea a dispărut o 
clată cu deposedarea completă de pămînt a ţăranilor - atît 
de pămîntul distribuit, cit şi de cel nedistribuit - de către 
nobilime şi cler, cu sprijinul binevoitor al suveranului ţării. 
Dar ea era perimată din punct de vedere economic şi s-a 
clovedit a nu mai fi realmente viabilă ca formă de producţie 
agricolă abia în urma progreselor uriaşe ale agriculturii în 
ultimul secol, care au ridicat -o la rangul de ştiinţă şi au in
trodus în practicarea ei forme de producţie cu totul noi. 

„ " Orînduirea de marcă a început să fie subminată imediat 
după migra ţiunea popoarelor. Ca reprezentanţi ai poporului, 
regii franci au luat în stăpînire uriaşele întinderi de p.mînt 
care aparţineau întregului popor, mai ales pădurile, pentru 
a le d.rui apoi ce taşilor lor, comandanţilor lor militari, epis
copilor şi abaţilor. Prin aceasta regii au pus bazele marii 
proprietăţi funciare de mai tîrziu a nobilimii şi a bisericii. 
Biserica poseda încă cu mult înainte de Carol cel Mare o 
treime din toate pămînturile Franţei ; nu încape îndoială că 
acest raport este valabil aproape pentru tot vestul Europei 
catolic din evul mediu. 

Necontenitele războaie interne şi externe, urmate inva
riabil de confiscări de pămînturi, au ruinat un mare număr 
de ţărani, aşa încît încă pe vremea merovingienilor existau 
foarte mulţi oameni liberi fără pămînt. Războaiele duse făra 
întrerupere de Carol cel Mare au distrus puterea ţăranilor 
liberi. Iniţial, fiecare ţăran liber care poseda proprietate fun
ciară era obligat să presteze serviciul militar şi trebuia nu 
numai să se echipeze singur, ci să-şi asigure el însuşi mij 
loacele de trai timp de 6 luni cît era sub arme. Nu e de mirare 
deci că încă pe vremea lui Carol, din 5 bărbaţi abia dacă 
putea fi încorporat unul. În t impul cîrmuirii hao tice a urma
şilor lui, libertăţile ţăranilor au fost desfiinţate într-un ·ritm 
şi mai rapid. Pe de o parte, din cauza calamităţilor pricinuite 
de năvălirile normanzilor, din cauza războaielor neîntrerupte 
ale suveranilor şi din cauza permanentelor lupte dintre se
niorii feudali, ţăranii liberi se vedeau si liţi să-şi caute un 
protector. Pe de altă parte , acest proces era accelerat de 
lăcomia aceloraşi seniori, ca şi de lăcomia bisericii ; prin 
şiretlicuri, promisiuni, ameninţări şi făcînd uz de forţă, ei au 
reuşit să supună tot mai mulţi ţărani şi să pună stăpînire 
pe tot mai multe pămînturi ale ţăranilor. în ambele cazuri, 
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pămîntul ţăranilor a devenit domeniu seniorial, ţăranii rc
căpătîndu-1 cel mult în folosinţă, în schimbul unui cen5 
sau în schimbul clăcii. în felul acesta însă ţăranul a fost 
transformat din proprietar de .pămînt liber în ţăran dependent, 
obligat să plătească şi să facă clacă, sau chiar în ţăran iobag. 
În regatul franc de apus 222 şi în genere la vest de Rin, aceasta 
era regulă generală. La est de Rin s -a  menţinut, în schimb, un 
număr mai mare de ţărani liberi, care trăiau de obicei răz
leţi ţi şi numai arareori laolaltă în sate libere. Dar în secolele 
X-XII, şi aici, sub presiunea nobilimii şi a bisericii atot
puternice, un număr tot mai mare de ţărani şi-au pierdut 
libertatea. 

Cînd un senior - cleric sau laic - intra în posesiunea 
pămîntului unui ţăran, el dobîndea o dată cu acest pămînt 
şi drepturile respective în cadrul mărcii. în felul acesta, noii 
p roprietari funciari deveneau membri ai mărcii, avînd iniţial 
în cadrul acesteia numai drepturi egale cu ale celorlalţi mem
bri ai mărcii , liberi sau dependenţi, chiar dacă unii din 
aceştia erau propriii lor iobagi. Curînd însă, cu toată rezistenţa 
dîrză a ţăranilor, asemenea seniori dobîndiră Jn multe locuri 
privilegii în cadrul mărcii, incit adesea au putut chiar s-o 
supună dominaţiei lor senioriale. Şi totuşi, vechea marcl
obşte s-a menţinut chiar dacă era sub o tutelă seniorială.  

Cit de necesară mai era încă pe atunci orînduirea de 
marcă pentru agricultură, chiar pentru marea proprietate fun
ciară, reiese în modul cel mai izbitor din colonizarea Bran
denburgului şi a Sileziei cu colonişti frizi, olandezi, saxoni 
şi franci de pe Rin. Coloniştii au fost aduşi aici începînd din 
secolul al XII-lea şi s -au statornicit pe pămînturile senioriale , 
formînd sate, pe baza dreptului german, adică pe baza vechiu
lui drept al mărcii, în măsura în care acesta se păstrase pc 
moşiile senioriale. Fiecare a primit o casă cu curte, precum 
şi o cotă-parte egală cu a celorlalţi d in mereaua satului , care 
se repartiza, conform vechiului obicei, prin tragere la sorţi ; 
pe lingă aceasta, fiecare mai beneficia de d reptul de folosinţă 
a pădurii şi a păşunii, care de obicei era pădure seniorială 
sau, în cazuri mai rare o marcă aparte. Toate acestea cu titlu 
ereditar ; proprietatea asupra pămîntului rămînea senioru
lui, căruia coloniştii erau datori din tată în fiu să-i  plătească 
un anumit cens şi  să-i p resteze anumite servicii. Dar aceste 
prestaţii erau atît de moderate, incit situaţia ţăranilor era 
aici mai bună decit oriunde în Germania .  De aceea aici n-au 
avut loc tulburări atunci cînd a izbucnit războiul ţărănesc. 
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Pentru această renegare a propriei lor cauze ţăranii au fost 
de altfel aspru pedepsiţi .  

în  general, pe  la mij locul secolului al XIII-lea s -a  produs 
o cotitură radicală în favoarea ţăranilor ; terenul l -au pre
gătit cruciadele. Mulţi dintre seniorii care plecau în cruciade 
îşi eliberau de-a dreptul ţăranii. Alţii au murit, au pierit ; 
sute de familii de nobili au dispărut, iar ţăranii lor au dobîn 
dit libertatea. La aceasta s-a adăugat faptul că; o dată cu ne
voile crescînde ale seniorilor feudali, a devenit mai impor
tant pentru aceştia să dispună de prestaţiile ţăranilor decit 
de persoana lor. Iobăgia evului mediu timpuriu, care mai 
avea multe trăsături comune cu sclavia din antichitate, dădea 
seniorului drepturi ce-şi pierdeau tot mai mult valoarea ; ea 
a dispărut treptat, situaţia iobagilor apropiindu-se tot mai mult 
de aceea a ţăranilor dependenţi .  Dat fiind că agricultura se 
practica încă în vechea formă, sporirea veniturilor senioriale 
nu se putea realiza decît prin desţelenirea unor noi pămîn
turi sau prin întemeierea de noi sate. Acest lucru însă nu era 
realizabil deoît prin bună înţelegere cu coloniştii, indiferent 
dacă aceştia aparţineau domeniului seniorial sau dacă erau 
străini. De aceea în această epocă găsim pretutindeni stipu
laţii foarte precise cu privire la prestaţiile, de cele mai multe 
ori moderate, ale ţăranilor şi constatăm că ţăranii erau trataţi 
omeneşte, mai ales pe domeniile bisericii. In sfirşi t, s ituaţia 
favorabilă a proaspeţilor colonişti a avut influenţă asupra 
situaţiei ţăranilor dependenţi dimprejur, aşa încît în toat. 
Germania de nord şi aceştia au obţinut libertatea personală, 
menţinîndu-se numai prestaţiile faţă de seniorul feudal. Nu
mai ţăranii slavi şi cei lituano-prusieni n-au obţinut libertatea.  
S i tuaţia aceasta Jnsă nu avea să dureze mult timp. 

în secolele al XIV- lea şi al XV-lea, oraşele au înregistrat 
un avînt rapid şi s-au îmbogătit. Artizanatul şi luxul s-au dez
voltat mai ales în oraşele din sudul Germaniei şi din Renania. 
Opulenţa patricienilor stîrnea invidia iuncherilor de la ţară, 
care mîncau prost, se îmbrăcau prost şi locuiau în case 
sarăcăcios mobilate. Dar de unde şi cum să aibă lucruri fru
moase ? Tîlhăria la drumul mare devenea din ce în ce mai 
periculoasă şi mai nerentabilă .  Ca să le cumpere, aveau ne 
voie de bani, iar bani puteau avea numai de la ţărani. De 
aici - noi presiuni asupra ţăranilor, mărirea censului şi a 
clăcii, tendinţa tot mai accentuată de a-i transforma pe ţăranii 
liberi în ţărani dependenţi, pe ţăranii dependenţi în iobagi, iar 
pămîn tul comun al mărcii în domeniul seniorial. Principii 
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teritoriali şi nobilii au fost ajutaţi în acţiunile lor de juriştii 
specialişti în dreptul roman, care, aplicînd principiile dreptu
lui roman la condiţiile - de cele mai multe ori greşit înţelese 
- din Germania, au provocat o confuzie nemaipomenită, 
aranjînd însă lucrurile în aşa fel încît întotdeauna stăpînul 
era în cîştig, iar ţăranul întotdeauna în pagubă. Clericii au 
găsit o soluţie mai simplă ; ei au falsificat documentele în aşa 
fel incit drepturile ţăranilor au fost ştirbi te , iar obligaţiilP 
lor sporite. Pe la sfîrşitul secolului al  XV-lea la aceste spolieri 
din partea principilor teritoriali , a nobililor şi a popi·lor, 
ţăranii au început să răspundă cu repetate răscoale, care au 
culminat cu marele război ţărănesc d in 1 525, care a cuprins 
Suabia, Bavaria,  Franconia şi s-a întins pînă în Alsacia, Pala 
tinat, Renania ş i  Turingia. Ţăranii au fost înfrînţi după lupte 
înverşunate. De la această dată în rîndurile ţărănimii germane 
predomină din nou iobăgia. în regiunile care fuseseră focare 
de luptă, toate drepturile de care se mai bucurau ţăranii au 
fost fără milă călcate în picioare, pămînturile obştii au fo5t 
luate în stăpînire de senior, iar ţăranii au devenit iobagi. 
Ţăranii din nordul Germaniei care, avînd o situaţie mai bună, 
nu participaseră la răscoale, drept răsplată au fost supuşi, 
ce-i  drept treptat, aceloraşi împilări. De la mijlocul secolu
lui al XVI-lea, iobagizarea ţăranilor germani a fost introdusă 
în Prusia orientală, Pomerania, Brandenburg, Silezia ,  iar la 
sfîrşitul secolului al XVI-lea în Schleswig-Holstein, căpătînd 
un caracter tot mai general. 

Această nouă samavolnicie a avut şi o bază economică. 
De pe urma războaielor din timpul Reformei au tras foloase 
numai principii teritoriali din Germania, care şi-au sporit 
puterea. Cavalerii fuseseră nevoiţi să renunţe la  nobilul obicei 
de a j efui la d rumul mare. Dacă voiau să nu piară, trebuiau 
să obţină mai multe venituri de pe urma proprietăţilor lor 
funciare. Singura cale era ca, după exemplul seniorilor mai 
mari şi mai ales după exemplul mănăstirilor, să cultive cel 
puţin o parte din proprietatea lor pe cont propriu. Ceea cc 
pînă atunci fusese doar o excerpţi� a devenit astfel o necesi
tate. O piedică în calea acestui nou mod de exploatare agri
colă era însă faptu� că aproape pretutindeni pămîntul era 
dat ţăranilor în schimbul unui cens. Transformînd pe ţăranul 
liber sau pe ţăranul dependent în iobag, seniorul căpăta l iber
tate de acţiune. O parte din ţărani au fost „alungaţi de pe 
pămînturile lor" ( gelegt) , ca să folosim termenul tehnic, adică 
au fost fie izgoniţi, fie reduşi la situaţia de ţărani fără pă-
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mînt (..otsassen) , cărora li se lăsa doar o cocioabă şi puţin 
loc pentru grădinărit, ogoarele lor fiind comasate într-o mare 
gospodărie seniorială al cărei pămînt era lucrat prin claca 
noilor ţarani deposedaţi de pămint şi a ţăranilor care încă nu 
fuseseră alungaţi. în felul acesta nu numai ci o mulţime de 
ţărani au fost de-a dreptul alungaţi de pe pămînturile lor, 
dar celor care au rămas li s-au impus servituţi tot mai grele. 
În mediul rural, perioada capitalistă s-a anunţat sub forma 
marii exploa tări agricole bazate pc claca iobagilor. 

La început aceste transformări s-au făcut într-un ritm 
destul de lent. A izbucnit însă războiul de 30 de ani 223• Timp 
de o viaţă de om, Germania a fost cutreierată în lung şi în 
lat de cea mai dezmăţată soldd.ţime pe care a cunoscut-o vreo
dată istoria. Pretutindeni se impuneau contribuţii, pretutin
deni j afuri, incendieri, siluiri, asasinate. Ţăranul a avut cel 
mai mult de suferit de pe urma companiilor libere, sau, mai 
bine zis, a companiilor de aventurieri, care, independent de 
marile armate, acţionau pe cont propriu. Pustiirea şi depopu
larea erau catastrofale. în momentul încheierii păcii, Ger
mania, zdrobită, sfîşiată, însîngerată, zăcea neputincioasă ; 
dar cel mai nenorocit era tot ţăranul. 

Nobilii funciari au devenit stăpîni atotputernici la sate. 
Principii, care tocmai atunci desfiinţau drepturile politice ale 
acestei nobilimi în adunările stărilor, le lăsau în schimb mină 
liberă în ceea ce-i privea pe ţ ărani. Războiul zdrobise însă şi 
ultima r.măşiţă de împotrivire a ţăranilor, de aceea nobi
limea a putut să rînduiască relaţiile la sate cum îi convenea 
mai bine pentru restabilirea finanţelor ei ruinate. în afară 
de faptul că ogoarele ţărăneşti părăsite au fost fără multe 
formalităţi înglobate în domeniul seniorial, abia acum alun
garea ţăranilor de pe pămînturile lor a început să fie prac
ticată în stil mare şi în mod sistematic. Cu cît domeniul 
seniorial era mai mare, cu atît şi prestaţiile ţăranilor erau 
mai mari. Epoca ,1prestaţiilor nelimitate " începu din nou ; 
nobilul senior îl putea pune să muncească pe ţăran împreună 
cu familia lui, cu vitele lui oricît şi ori de cîte ori avea ne 
voie. Acum, iobăgia se generalizase ; un ţăran liber era o 
rari tate tot atît de mare ca şi o cioară albă ; iar pentru ca 
nobilul senior să poată 1înăbuşi în germene orice încercare 
de rezistenţă a ţăranilor, principele teri to rial i-a acordat 
jurisdicţia seniorială, adică l-a numit judecător exclusiv pen
tru orice mici infracţiuni sau conflicte ale ţăranilor, chiar şi 
atunci cînd era vorba de un conflict între ţăran şi senior. 
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în felul acesta, seniorul era judecătorul propriei sale cauze ! 
Din acel moment s-a statornicit la sate domnia bitei şi a 
biciului. Ţăranul german ajunsese, ca de altfel întreaga 
Germanie, pe ultima treaptă a umilinţei. Ţăranul german de 
venbe, ca de altfel întreaga Germanie, atît de neputincios 
incit nu se mai putea salva prin propriile sale puteri ; sal
Y area nu-i  mai putea veni decît din afară. 

Şi ea a venit. O dată cu revoluţia francez. s-au ivit şi 
pentru Germania şi pentru ţăranii germani zorile unor vremuri 
mai bune. In momentul în care armatele revoluţionare au 
cucer�t malul stîng al Rinului, au d ispărut acolo ca prin far
mec toate vestigiile trecu tului : servituţile, censul, dările de 
tot felul către seniorul feudal şi, o dată cu ele, seniorul 
feudal. Ţăranul de pe malul stîng al Rinului devenise acum 
stăµîn pe ceea ce avea în posesiune şi primise totodată prin 
cade civil 22� elaborat în timpul revoluţiei, dar masacrat de 
Napoleon, un cod de legi adecvate noii sale situaţii şi pe 
care nu numai că-l putea înţelege, dar îl şi putea purta 
fourte comod în buzunar. 

Dar ţăranul de pe malul drept al Rinului mai avea mult 
de aşteptat. E drept că, după binemeritata înfrîngere de 1 1  
Iena 225, î n  Prusia au fost desfiinţate cîteva din privilegiile 
cele mai scandaloase de care se bucura nobilimea şi a devenit 
posibilă, din punct de vedere legal, aşa-numita r.scumpărare 
a ţăranilor de celPlalte obligaţii. Vreme îndelungată îns. 
aceste dispoziţii au rămas, în cea mai mare parte, numai pe 
hirtie. În celelalte state germane nu s-a făcut nici atît. A fost 
nevoie de o a doua revoluţie franceză - cea din 1 830 -
pentru a iniţia această răscumpărare cel puţin în Baclen şi în 
alte cîteva stătuleţe din vecinătatea Franţei. Cînd cea de -a 
treia revoluţie franceză - din 1848 - a cuprins în cele din 
u rmă şi Germania, în Prusia răscumpărarea încă nu era un 
fapt împlinit, iar în Bavaria încă nici nu începuse. Acum lu
crurile au mers mai repede, claca ţăranilor, care de astă dată 
se răsculaseră şi ei, pierduse orice valoare. 

În ce consta însă răscumpărarea ? În schimbul unei 
anumite sume de bani sau al unei bucăţi de pămînt de o anu
miti mărime pe care ţăranul era obligat s-o dea seniorului, 
acesta trebuia să recunoască că de aici înainte pămîntul care 
rămăsese ţăranului era proprietatea liberă a acestuia, negre 
vată de nici un fel de sarcini, şi aceasta în pofida faptului 
că toate pămînturile care aparţinuseră înainte seniorului nu 
erau decît pămînturi furate de la ţărani ! Dar nu numai atît. 
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Cu prilejul stabilirii răscumpărării, funcţionarii însărcinaţi cu 
rezolvarea ei erau, fireşte , aproape întotdeauna de partea 
seniorului, care-i găzduia şi-i ospăta, aşa încît ţăranii, chiar 
în raport cu stipulaţiile legii, erau dezavantajaţi şi înşelaţi. 

A fost nevoie, aşadar, de trei revoluţii în Franţa şi de o 
revoluţie în Germania ca în cele din urmă să existe din nou 
ţărani liberi. Dar cît de departe este ţăranul nostru liber de 
astăzi de membrul liber al mărcii din vremurile de demult ! 
Gospodăria sa este îndeobşte mult mai mică, iar marca co
mună (nedistribuită) a dispărut, cu excepţia cîtorva păduri 
comunale degradate, mult mai mici. Fără folosirea acestor 
părţi comune din marcă (păşunea şi pădurea) însă, micii ţă
rani nu pot creşte vite, fără vite nu pot avea îngrăşăminte, 
fără îngrăşăminte nu e posibilă o agricultură raţională. Per
ceptorul şi, îndărătul lui, figura ameninţătoare a portărelu
lui, pe care ţăranul de astăzi îi cunoaşte prea bine, erau 
personaje cu totul necunoscute vechiului membru al mărcii, 
după cum necunoscut era şi cămătarul, care împrumută bani 
în schimbul unei ipoteci şi în ghearele căruia gospodăriile 
ţărăneşti cad una după alta. Şi, ceea ce e mai important, 
aceşti proaspeţi ţărani liberi, ale căror pămînturi au fost atît 
de ciuntite şi cărora l i  s-au tăiat aripile, au apărut în Germa
nia, unde totul se întîmplă cu întîrziere, într-un moment cînd, 
datorită nu numai agrotehnicii, ci şi maşinilor agricole de 
curînd inventate, mica exploatare agricolă ajunge să fie tot 
mai mult o formă de producţie învechită şi neviabilă. După 
cum torcătoria şi ţesătoria mecanică au înlăturat definitiv 
roata de tors şi războiul de ţesut manual, la fel aceste noi 
metode de producţie agricolă trebuiau să desfiinţeze pentru 
totdeauna gospodăria agricolă parcelară şi s-o înlocuiască 
prin marea proprietate funciară, dacă vor mai avea timpul 
necesar s-o facă. 

Căci încă de pe acum întreaga agricultură europeană, 
aşa cum este practicată astăzi, este ameninţată de un rival 
foarte puternic, şi anume de p roducţia masivă de cereale din 
America. Cu aceste pămînttui americane, pe care natura în
săşi le-a pregătit pentru cultură şi le-a îngrăşat pentru un 
lung şir de ani şi care pot fi obţinute pe un preţ de nimic. 
nu pot concura nici micii noştri ţărani înglodaţi în datorii şi 
nici marii noştri p roprietari funciari, şi ei plini de datorii. 
întreaga practică agricolă din Europa este frîntă de concu
renţa americană. Agricultura nu mai e posibilă în Europa 
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decît dacă e practicată în formă socială în folosul întregii 
societăţi. 

Acestea sînt perspectivele ţăranilor noştri. Apariţia unei 
clase de ţărani liberi, deşi destul de nenorociţi ,  este totuşi 
binevenită pentru că l-a pus pe ţăran într-o situaţie în care, 
cu ajutorul aliatului său firesc, muncitorul, se poate salva 
singur de îndată ce va voi să înţeleagă cum *. 

Dar . cum ? - Prin reînvierea mărcii, dar nu în forma ei 
veche, perimată, ci într-o formă nouă : printr-o restaurare a 
posesiunii în comun a pămîntului, care nu numai că asigură 
micilor ţărani membri ai colectivului toate avantajele marii 
gospodării şi ale folosirii maşinilor agricole, ci le dă şi mij 
loace pentru a organiza, alături de agricultură, şi marea in
dustrie , folosind forţa aburului şi a apei, şi totodată organizînd 
această mare industrie fără capitalişti, numai cu forţele 
asocierii. 

Organizarea marii agriculturi şi folosirea maşinilor agri
cole înseamnă, cu alte cuvinte, a face inutilă munca agricola 
a majorităţii micilor ţărani care acum îşi lucrează singuri 
pămînturile. Şi pentru ca aceşti oameni înlăturaţi din agri 
cultură să nu rămînă fără lucru sau să nu fie siliţi să se îngrn 
mădească în oraşe, este nevoie să li se dea de lucru în indus
trie chiar la  sate, iar acest lucru poate fi organizat in 
avantajul lor numai pe scară largă cu ajutorul fo1ţei aburulu i  
sau a apei. 

Cum trebuie făcut acest lucru ? Gîndiţi-vă bine, ţărani 
germani. Aici social-democraţii vă pot ajuta . 

. " Textul care urmeazJ a fost adiugat de '. Engels In ediţia din 
1 883 a „MJrcii", care a apirut în broşură cu titlul : „Ţărunul germln. Ce 
a fost ? Cc este ? Ce poate să fie ? " .  - Nota red. 

· 

25 - Marx-Engels, Opere, ' o' .  1 9  



358 

Friedrich Engels 

Jenny Longuet, născută Mrx 

La 1 1  ianuarie a murit l a  Argenteuil ,  Lîngă Paris, fiica 
cea mai mare a lui Karl Marx, Jenny, căsătorită de aproxi
mativ opt ani cu fostul membru l Comunei din Paris, actual
mente unul dintre redactorii ziarului „Justiceu 226, Chrles 
Longuet. 

Născută la 1 mai 1844, ea a crescut în sinul mişcării 
proletare internaţionale, cu care s-a contopit. Era atît de 
rezervată incit putea fi luată drept timidă, dar, cînd era 
nevoie, dădea dovadă de o prezenţă de spirit şi de o energie 
pentru care puteau s-o invidieze mulţi bărbaţi. 

Cînd presa irlandeză a dat în vileag tratamentul infam 
la care erau supuşi în închisoare fenienii condamnaţi în 1 866 
şi mai tîrziu, iar presa engleză trecea cu îndărătnicie sub 
tăcere aceste mîrşăvii, cînd, în pofida promisiunilor făcute cu 
prilejul alegerilor, guvernul Gladstone le-a refuzat condam
naţilor amnistia şi nici măcar nu le -a  uşurat cît de cit situaţia, 
Jenny Marx a găsit modalitatea de a-l face pe cucernicul 
domn Gladstone să se mişte mai repede. Ea a publicat în 
„Marseillaise" 227 a lui Rochefort două articole în care a 
descris în culori vii felul în care sînt trataţi deţinuţii politici 
în Anglia liberă. Acest lucru a ajutat. O demascare făcută 
într-un mare ziar parizian nu era de suportat. Cîteva săptă
mîni m ai tîrziu, O'Donovan Rossa şi majoritatea celorlalţi 
condamnaţi erau liberi şi [n drum spre America. 

1n vara anului 1871 ea vizită, împreună cu sora cea mai 
mică, pe cumnatul ei Lafargue Ia Bordeaux. Lafargue, soţia 
şi copilul lor bolnav, împreună cu cele două fete, au plecat 
de aici la Bagneres-de-Luchon, o staţiune balneară în Pirinei. 
Într-o dimineaţă, în zori a venit la Lafargue un domn şi i-a 
spus : „Sînt funcţionar de poliţie, dar republican ; am primit 
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îmi îngădui să adaug că această moarte i-a îndurerat şi mai mult 
pe cei care l-au cunoscut pe acest om în v iata lui particulară şi în spe
cial pe cei care l-au iubit ca pe un prieten. 

P. Lavrov" 

Paris, 1 5  martie 1 883 

ll. Telegramă 

„Organizaţia din Paris a partidului muncitoresc francPz î5i exprimă 
durerea pricinuitd de pierderea marelui g înditor, a cirui concept:e mate
rialfstă asupra istoriei şi analiză a produc\iei capitaliste au creat socia
lismul ştiinţific şi actuala mişcare revoluţionară comunistă. Ea îşi ex
primă respectul profund pentru Marx ca om şi totala ei adeziune la Jn
vi ţitura lui. 

Secretar : Jpinc" 

Paris, 1 6  martie 1 883 

lll. Telegramă 

„În numele meu personal şi ca delegat al partidului muncitoresc 
spaniol (organizaţia din Madrid) împărtăşsc durerea rprofundă a prietenilor 
şi fiicelor lui Marx, pricinuită de greaua pierdere a marelui socialist. 
care a fost învlţitonr! nostru al tuturora. 

Jose Mesa y Leompart" 

Paris, 1 6  martie 1 883 

După aceea Liebknecht a rostit următoarea cuvîntare în 
limba germană : 

„Am venit din Germania ca să-mi exprim drago� tea 5i r cm1o)t1 11 t.i 
pentru neuitatul dascăl şi prietenul devotat. Prietenul devotat ! Cel m;il 
vechi prieten şi tovarăş de luptă al lui a spus adineauri că Marx a fost 
omul cel mai urit din secolul nostru. Aşa este ! A fost omul cel mai 
urit, dar şi cel mai iubit. Cel mai urii de exploatatorii şi asupritorii 
poporului, cel mai iubit de eploatati si asupriti. în măsura în care erau 
conştienţi de situa\ia lor. Masa celor asupriţi şi exploataţi îl iubeşte fiindcă 
el o iubea. Omul a cărui pierdere o regretlm iubea şi ura cu areeaşi inten
sitate. Ura sa pornea din iubire. Nu avea numai o min1e mare, ci şi o 
inimă mare. Acest lucru îl ştiu to\i cei care l-au cunoscut. 

Dar eu mă aflu aici nu numai ca discipol şi prieten ; mă aflu şi 
ca reprezentant al social-democraţiei germane, care m-a însărcinat sl 
exprim sentimentele pe care le nutreşte pentru dascălul ei, pentru ace/ 
om care a întemeiat partidul nostru, în misura în care, în această pri
vinţă, se poate vorbi de o întemeiere. 

Ar fi deplasat să rostesc aici vorbe frumoa�e. Doar nu a existat un 
duşman mai inver51mat al frazeologiei decit Marx. Doar în aceast.I 
constă marek lui merit, di a eliberat prole tariatul, partidul poporului 
muncitor de frazeologie, dindu-i baza solidă, de neclintit a ştiinţei. Re 
volutionar al ;tiintci. revolu\ionar cu ajutornl 5tiintei. el a atins r11Jmi le  
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cele mai înalte ale ştiintei, pentru a se întoarce de acolo în mijlocul 
poporului şi a face din ştiinţă un bun comun al poporului. 

Ştiinta este eliberatoarea omenirii. 
Ştiinta naturii ne eliberează de dumnezeu. Dar dumnezeul ceresc 

continuă să trăiască şi după ce U ucide ştiinţa. 
Ştiinta dspre societate, pe care Marx a descoperit-o pentru popor, 

ucide capitalismul şi o dată cu el şi pe idolii şi stăpînii pămtntului, care, 
atit oit trăisc, nu-l Jasă pe dumnezeu să moară. 

Ştiinta nu este germană. Ea nu cunoaşte nici un fel de graniţe, şi 
ln primul rlnd graniţele naţionalităţii. Şi de aceea în mod firesc crea
torul «Capitalului» trebuia să devină creatorul Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. 

Baza ştiintei, pe care i-o datorăm lui Marx, ne dă posibilitata să 
facem fată oricărui atac din partea duşmanului şi  să continuăm, cu forte 
mereu crsalnde, lupta pe care am început-o. . 

Marx a transfomat social-democraţia dintr-o sectă, dintr-o şcoald 
lntr-un partid, în partidul care încă de pe acum luptă cu succes şi care 
va învinge. 

Şi acestea nu sînt valabile doar pentru noi, germanii. Marx .par
tine proletariatului. El şi-a lnchinat întreaga sa viată proletarilor din 
toate ţările. Proletarii din toate ţările care sînt capabili să gîndească $1 
care glndesc nutresc pentru el recunoştinţă şi respect. 

Pierderea lui e o grea lovitură pentru noi. Dar nu ne lăsăm prad! 
durerii. El nu a murit. El continuă să triască ln Inima şi ln conştiinţa 
proletariatului. Amintirea lui va rămîne neştearsă, învăţătura lui va cu
noaşte o răspîndire din ce în ce mai largă. In loc să ne lăsăm pradă durerii, vom acţiona ll spiritul marelui 
luptător care a căzut, ne vom strădui din toate puterile ca tot ceea ce 
ne-a lnvătat şi spre ce a năzuit el să se tnlăptuiască cit de curînd. In 
felul acesta aducem cea mai mare cinstire memoriei sale. 

Prietene care ai plecat dintre noi, dar eşti veşnic viu I Vom urma 
drumul pe care ni l-ai arătat ptnă vom atinge felul final. Jurdm aceasta 
la mormtntul tău I" 

La funeralii, în afară de cei amintiţi mai sus, au fost 
prezenţi Paul Laiargue, celălalt ginere al lui Marx, Friedrich 
Lessner, condamnat în 1 852 la cinci ani Snchisoare în urma 
procesului comuniştilor de la Colonia, G. Lochner, de aseme
nea vechi membru al Ligii comuniştilor. Ştiinţa naturii a fost 
reprezentată de două celebrităţi de prim rang : profesorul de 
zoologie Ry Lankester şi profesorul de chimie Schorlemmer, 
ambii membri ai Academiei de Ştiinţe din Londra (Royal 
Society) . 

Scris de F. Engels în jurul datei 
de 1 8  martie 1 883 

Publicat ln ziarul „Der Sozialdemokrat" 
nr. 13 din 22 martie 1 883 

Fr. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

La moartea lui Karl Marx 

I 
în legătură cu acest trist eveniment am mai primit cîteva 

manifestări de compasiune care arată cit de unanim a fost 
regretat şi pe care trebuie să le aduc la cunoştinţă. 

La 20 martie d-ra Eleanor Marx a primit de la redacţia 
ziarului „Daily News" următoarea telegramă în limba 
franceză : 

„Moscova, 1 8  martie. Redactiei ziarului cDaily News•, Londra. Vă 
rugăm să binevoiti a transmite d-lui Engels, autorul cSituatiei clasei mun
citoare din Anglia„ şi prietenul intim al decedatului Karl Marx, rugă
mintea noastră de a depune pe sicriul neuitatului autor al «Capitalului• 
o coroană cu următoarea inscriptie : 

«Apărătorului drepturilor muncitorilor în teorie şi luptătorului pen
tru iptuirea .csto" dreplHi in Practcă - n partea studenţilor 
Acadniei d! ,agronomie Pelrovski din Mocova», 

D-l Engels este rugat să comunice adresa sa şi costul coroanei 1 
cheltuielile îi vor fi rambursate imediat. 

Un grup de studenti ai Academiei Petrovskl 
din Moscova• 

Telegrama a sosit totuşi prea tîrziu pentru înmormîntare ; 
aceasta avusese loc în ziua de 1 7  martie. 

Apoi, la 31 martie, prietenul meu P. Lavrov mi-a trimis 
de la Paris un cec de 1 24,50 · franci=4.18.9 I .st., primiţi de la  
studenţii Institutului tehnologic din Petersburg ş i  d in  partea 
unor cursante rusoaice, tot pentru o coroană pe mormîntul lui 
Karl Marx. 

In l treilea rînd, „Sozialdemo.rat" a anunţat săptămîna 
trecută că şi studenţii din Odesa şi-au exprimat dorinţa de a 
se depune 'În numele lor o coroană pe mormîntul lui Marx. 

Pentru că b anii primiţi din Petersburg ajungeau cu pri
sosinţă pentru cele trei coroane, mi-am îngăduit să plătesc 
din ei şi coroanele celor de la Moscova şi de la Ode sa 230• 
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Alc.tuirea inscripţiilor, aici lucru puţin obişnuit, a pricinuit 
o oarecare întîrziere, totuşi la începutul săptămînii viitoare 
coroanele vor fi depuse şi a tun ci voi putea da socoteala in 
„Sozialdemokrat" de banii primiţi. 

Din Solingen a sosit prin Asociaţia culturală comunistl 
a muncitorilor de aici o coroană mare şi frumoasă : „Pe mor 
mîntul lui Karl Marx, de  la muncitorii din industria de  foar
fece, cuţite şi săbii din Solingen" .  La 24 martie, cînd am 
depus -o, o mină profanatoare tăiase şi furase capetele pan
glicilor lungi, de mătase roşie, de la coroanele depuse de 
„Sozialdemokrat" şi de Asociaţia culturală comunistă a mun
citorilor. Reclamaţia făcută la consiliul de administraţie n-d 
ajutat la nimic, dar ea constituie totuşi o garanţie pentru 
viitor. 

O asociaţie slavă din Elveţia 2�1 îşi exprimă speranţa 

„ca m memoria lui Karl Marx se va institui un fond internaţional spe
cial care să-i poarte numele şi să servească la sprijinirea victimelor 
uriaşei lupte de eliberare, precum şi la susţinerea chiar a acestei lupte", 

şi trimite o primă contribuţie, pe care, deocamdată, am pas
trat-o la mine. Soarta acestei propuneri depinde, fireşte, in 
primul rînd, de ecoul pe care-l va avea, de aceea o aduc la 
cunoştinţă aici. 

Pentru a opune fapte zvonurilor false care circulă prin 
ziare, fac cunoscute următoarele mici amănunte despre cursul 
bolii şi despre moartea marelui nostru teoretician şi 
conducător. 

Aproape complet vindecat de vechea boală de ficat m 
urma unei cure repetate de trei ori la Karlsbad, Marx nu mai 
suferea decît de o boală cronică de stomac şi le surmenaj , 
care se manifesta p rin dureri de cap şi în special printr-o 
insomnie rebelă. Ambele suferinţe se ameliorau mai mult 
sau mai puţin după cura făcută în timpul verii într-o sta
ţiune balneară sau climaterică şi se manifestau mai acut abia 
după Anul nou. Durerile cronice de gît, tusea, care contri
buia şi ea la insomnie, şi bronşita cronică erau în general mai 
puţin supărătoare. Dar tocmai ele i-au grăbit sfîrşitul. Cu 
patru sau cinci săptămîni înainte de moartea soţiei sale s-a 
îmbolnăvit brusc de o pleurezie, care s-a complicat cu o 
bronşită şi un început de pneumonie. Starea sa era foarte 
critică, dar boala a evoluat destul de bine. Atunci a fost 
trimis mai întîi pe insula Wight ( la începutul anului 1 882) şi 
apoi în Algeria. In timpul călătoriei a fost frig, aşa încît el a 
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răcit, făcînd o pleurită. In condiţii obişnuite lucrul acesti 
n-ar fi avut importanţă . Dar, ca niciodată, în anul acela 
iarna şi primăvara au fost în Algeria reci şi ploioase ; în 
aprilie se încerca zadarnic să se încălzească sufrageria ! Aşa 
că, în loc de o ameliorare a stării generale, rezultatul a fost 
o înrăutăţire. 

Trimis din Algeria la Monte Carlo (Monaco) ,  din cauzu 
călătoriei pe mare pe un timp umed şi friguros, Marx răceşte 
din nou la plămîni, de astă dală mai puţin grav. Pe deasuprn,  
vremea proastă, pe care o adusese parcă special din Africa, 
s-a menţinut. Deci şi aici, în loc de întremare, lupta cu o nouă 
boală. La începutul verii a plecat la fiica sa, d-na Longuet, 
la Argenteuil, şi aici şi-a tratat bronşita cronică făcînd o curi 
de ape sulfuroase în localitatea învecinată, Enghien. Cu toate 
că vara a fost ploioasă, spre satisfacţia medicilor, tratamentul 
mergea încet, dar bine. Ei l -au trimis apoi la Vevey, lînga 
lacul Geneva ; acolo s-a întremat în aşa măsură, încît i s-a 
permis să petreacă iarna in Anglia, nu chiar la Londra, ci 
pe coasta de sud a Angliei. Aici, el intenţiona să-şi reia, în 
sfîrşit, lucrul. h1. septembrie, cînd s-a întors la Londra, arăta 
sănătos şi am urcat de mai multe ori împreună colina de la 
Hampstead {circa 300 de picioare mai sus decît locul unde 
era situată locuinţa sa) ,  fără să se plîngă de nimic. în noiem
brie, cînd a început să se apropie perioada de ceaţă, a fost 
trimis la Ventnor, în sudul insulei Wight. Şi aici a dat din 
nou de vreme cetoasă şi umedă ; rezultatul inevitabil - o 
nouă răceală, tuse etc , pe scurt, în locul unor plimbări 
reconfortante în aer liber, obligaţia de a sta închis în casă, 
lucru care-i măcina sănătatea. Atunci a survenit moartea 
d -nei Longuet. În ziua următoare ( 12 ianuarie) , Marx s-a 
întors la Londra cu fenomene de bronşită acută. Curînd a 
făcut şi o faringită, din pricina căreia aproape că nu mai 
putea să înghită. El, care suporta cu un calm stoic cele mai 
mari dureri, prefera să bea un litru de lapte (de care a avut 
oroare o viaţă întreagă) decît să consume hrana solidă cores
punzătoare. în februarie a apărut un abces pulmonar. În ulti 
mele 15  luni organismul său primise atîtea medicamente, încît 
acestea nu mai aveau acum nici un efect ; singurul rezultat 
era scăderea poftei de mîncare şi îngreuiarea digestiei. Slăbea 
văzînd cu ochii, de la o zi la alta. Cu toate acestea, în  genera l ,  
cursul bolii era relativ bun. Bronşita aproape că î i  trecuse 
ş1 mcepuse să înghită mai uşor. Medicii dădeau cele meii 
bune sperante. Cînd, deodată , ducîndu-mă să-l văd între 
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)rele 2 şi 3 - acesta era timpul cel mai prielnic pentru a-l  
vî7ita - îi găsesc pe toţi plînşi : era atît de slăbit, incit fără 
.ndoială că se apropia sfîrşitul, şi doar în dimineaţa aceea 
nîncase cu poftă supă şi băuse lapte şi vin. Bătrîna şi cre-
1incioasa Lenchen Demuth, care i-a crescut din leagăn toţi 
copiii şi care se afla de 40 de ani în casă, urcă la el, apoi 
coborî imediat : „Poftiţi cu mine, dormitează" .  Cînd m intrat, 
adormise, dar pentru totdeauna. Nu-ţi poţi dori o moarte mai 
blindă decît aceea care l-a surprins pe Karl Marx în fo
toliul său. 

Acum, în încheiere, şi o veste bună : 
Manuscrisul celui de-al doilea volum al „Capitaluluiu s-a 

păstrat în întregime. Nu-mi pot da Jncă seama în ce măsură 
este gata pentru tipar în forma lui actuală ; sînt peste 1 OOO de 
pagini in folio. Dar „procesul de circulaţie al capitalului" şi 
„formele procesului luat în ansamblu u sînt cuprinse în între 
gime într-o redactare datînd din anii 1 867-1870. Există şi 
începutul unei redactări mai recente şi un bogat material de 
extrase critice, mai cu seamă asupra relaţiilor de proprietate 
funciară din Rusia, extrase din care unele vor fi, poate, 
utilizate. 

Printr-o dispoziţie verbală, Marx a desemnat ca executori 
ai săi literari pe Eleanor, cea mai mică dintre fiicele sale, şi 
pe mine. 
Londra, 28 aprilie 183 

Friedrich Engels 

II 

De la social-democraţii din Erfurt a sosit la Argenteuil 
o coroană frumoasă u o inscripţie pe panglici roşii ; întîm
plarea a făcut ca, din fericire, să se găsească cineva care să 
o aducă aici ; cînd am depus-o pe mormînt s-a constatat că 
panglicile roşii de mătase de la coroana din Solingen au fost 
furate din nou. 

între timp erau gata şi cele trei coroane de la Moscova, 
Petersburg şi Odesa. Pentru a împiedica furtul panglicilor 
am fost nevoiţi să le crestăm din loc în loc pe margine, pen
tru a le face de nefolosit. Coroanele au fost depuse ieri. O 
ploaie torenţială a făcut panglica de la coroana trimisă din 
Erfurt inutilizabilă şi datorită acestui fapt n-a mai fost furată. 
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Aceste trei coroane au costat fiecare cite 1 . 1 .8 I.st., deci 
în total 3.5.0 1 .  st. Din cele 4 . 18.9 I.st. care mi-au fost trimise 
au mai rămas, aşadar, încă 1 . 1 3.9 I.st. , pe care le-am înapoiat 
lui P. Lavrov pentru a dispune de ele după dorinţa donatorilor. 

Moartea unui om de seamă este un prilej minunat pentru 
ca oamenii mărunţi să-şi înjghebeze un capital politic, literar, 
precum şi un capital lichid. Aduc aici numai cîteva exemple 
care sînt de notorietate publică ; de multe altele, care se refert 
la corespondenţa particulară, nici nu meri tă să vorbim. 

Philipp V n Patten, secretarul Uniunii centrale a munci
torilor din New York 232, mi-a scris următoarele (la 2 aprilie 
anul curent) : 

„In legătură cu rcenta demonstraţie în cinstea lui Karl Marx, la 
care s-au unit toate fracţiunile pentru a-şi exprima respectul fată de 
gînditorul decedat, Johann Most şi prietenii săi au declarat în mod pu
blic că el, Most, a fost intim cu Karl Marx, că el a popularizat în Ger
mania opera acestuia „Capitalul» şi că Marx era de acord cu propa
ganda făcută de el. 

Noi avem o părere foarte bună despre talentele şi activitatea lui 
Marx ; dar nu putem crede că el aproba felul de gîndire şi de acţiune 
anarhist şi dezorganizator al lui Most. De aceea ş dori să cunosc pă
rerea dv. cu privire la atitudinea lui Marx fată de problema : anarhie şi 
social-democraţie. Flecăreala nepotrivită şi stupidă a lui Most a provocat 
deja prea multă derută şi este extrem de neplăcut pentru noi să auzim 
că o autoritate de talia lui Marx era de acord cu o asemenea tacticăM. 

La 18 aprilie am răspuns prin următoarea scrisoare, pe 
care o traduc aici în limba germană 233 : 

„Răspunsul meu la dntrebarea dv. din 2 aprilie cu privire 
la atitudinea lui Karl Marx faţă de anarhişti în general şl 
Johann Most în special va fi scurt şi limpede : 

încă din 1 845 234, Marx şi cu mine am considerat că una 
din urmările definitive ale viitoarei revoluţii proletare va fi 
dispariţia trptată a organizaţiei politice denumite stat. Scopul 
principal al acestei organizaţii a fost întotdeauna să asigure 
cu ajutorul forţei armate subjugarea economică a majorităţii 
celor ce muncesc de către o minoritate privilegiată. O dată cu 
dispariţia acestei minorităţi privilegiate dispare şi necesitatea 
unei forţe armate de subjugare, necesilatea statului. Totodată, 
noi am fost întotdeauna ide părere că pentru atingerea acestui 
scop şi a altora mult mai importante ale viitoarei revoluţii so
ciale, clasa muncitoare trebuie mai în'îi să cucerească puterea 
politică organizată a statului şi, cu ajutorul ei, să înăbuşe 
împotrivirea clasei capitaliste şi să reorganizeze societatea. 
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Acest lucru poate fi citirt în «Manifestul Comunist » din anul 
1848, cap. II, partea de la sfîrşit m. 

Anarhiştii răstoarnă totul. Ei declară că revoluţia prole
tară trebuie să înceapă cu desfi inţarea organizaţiei politice 
a statului. Dar singura organizaţie pe care proletariatul o gă
seşte după victoria sa gata făcută este tocmai statul. In
tr-adevăr, acest stat necesită schimbări foarte însemnate 
înainte de a-şi putea îndeplini noile sale funcţii. Dar a-l  
distruge într-un asemenea moment, ar însemna să distrugi 
unica armă cu ajutorul căreia proletariatul victorios se poate 
folosi de puterea ab ia cucerită, îi poate doborî pe adversarii 
săi capitalişti şi poate înfăptui acea revoluţie economică a 
societăţii fără de care întreaga victorie ar trebui să sfîr
şească cu o nouă înfrîngere şi cu uciderea în masă a munci
torilor, cum s-a întimplat după Comuna din Paris. 

Oare este necesar să declar în mod special că Marx s-a 
ridicat împotriva acestor absurdităţi anarhiste încă din prima 
zi, de îndată ce Bakunin i l� -d  prezentat în  actuala lor 
formă ? Intreaga istorie internă a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor stă mărturie pentru acest fapt. începînd din 1 867 
anarhiştii au încercat să pună mîna pe conducerea Interna 
ţionalei, recurgînd la cele mai infame mijloace ; principalul 
obstacol în drumul lor a fost Marx. La Congresul de la Haga 
din septembrie 1872, lupta care dura de cinci ani s-a încheiat 
cu excluderea anarhiştilor din Internaţională ; şi omul care d 
contribuit cel mai mult la înfăptuirea acestei excluderi a fost 
Marx. Vechiul nostru amic F. A.  Sorge din Hoboken, care a 
participat la acest congres în calitate de delegat, vă poate 
comunica, dacă doriţi, o serie de amănunte. 

Şi acum despre Johann Mast. 
Dacă cineva susţine că Most, de cînd a devenit anarhist, 

a avut vreo legătură cu Marx sau a primit de la Marx vreun 
sprijin, acela sau e dezinformat, sau minte cu bună ştiinţă. 
După apariţia primului număr al publicaţiei «Freiheit» din 
Londra, Most a trecut cel mult o dată sau de două ori pe la  
Marx sau pe la mine. Noi  cu atît mai  puţin am fost pe la  
e l ,  ş i  niciodată ş i  nicăieri nu ne-am întîlnit cu el  n ic i  măcar 
întîmplător. în cele din urmă nici nu ne-am mai abonat la 
ziarul lui, deoarece nu mai conţinea, «Într-adevăr, absolut 
nimic» .  Anarhismul şi tactica lui anarhistă le-am tratat cu 
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acelaşi dispreţ ca şi pe oamenii de la care le-a învlţat pe 
amîndouă. 

Pe cînd se mai afla încă în Germania, Mast a publ icat o 
expunere «populară» asupra «Capitalului , lui Marx 236• Mar: 
a fost solicitat să  revadă această expunere în  vederea unei a 
doua ediţii. Eu am făcut această muncă împreună cu Marx. 
Ne-am convins că, dacă nu vrem să scriem clin nou lucrarea 
de la început pînă la sfîrşit, atunci nu rimine altceva mai 
bun de făcut decît să eliminăm cel puţin absurdităţile cele 
mai grosolane ale lui Mast. Marx a admis sâ introducă recti
ficările sale numai cu condiţia categorică ca numele său să 
nu fie amestecat niciodată, nici măcar cu această ediţie îm
bunătăţită a maculaturii lui Johann Mast. 

Dacă doriţi, puteţi publica această scrisoare" .  
De  la America să  trecem la Italia. 
Cu doi ani în urmă, un tînăr italian, d-l Achille Loria din 

Mantua, i-a trimis lui Marx o lucrare a sa despre renta fun
ciară 237, alături de o scrisoare în limba germană în care se 
declara elevul şi admiratorul lui ; el a purtat corespondenţă 
cu Marx încă cîtva timp. în vara anului 1 882 a venit la Londra 
şi m-a vizitat de două ori ; la a doua vizită a sa mi s-a ivit 
prilejul să-mi exprim în mod serios părerea asupra faptului 
că el, într-o broşură 238 apărută între timp, i-a reproşat lui 
Marx că acesta ar fi dat cu bună ştiinţă citate false. 

Acum, acest om, care şi -a însuşit înţelepciunea de la so
cialiştii de catedră germani, scrie un articol despre Marx în 
„Nuova Antologia" 239 şi are neruşinarea să-mi trimită mie, 
„prietenul său prea stimat" ( ! ! ) ,  un exemplar. în ce constă 
neruşinarea va dovedi traducerea de mai j os a răspunsului 
meu ( i-am scris în limba lui, căci germana pe care o vorbeşte 
este mai proastă decît italiana mea) : 

„Am primit articolaşul dv. despre Karl Marx. Sînteţi 
liber, fireşte, să supuneţi învăţătura lui celei mai aspre critici 
şi chiar să nu o înţelegeţi de loc ; sînteţi liber să faceţi şi o 
schiţă de biografie a lui Marx, care să fie curată fantezie. 
Dar ceea ce nu vă este permis şi ceea ce nu voi permite 
niciodată cuiva este să calomniaţi caracterul prietenului me1 1  
decedat. 

încă într-o lucrare anterioară v-aţi permis să-l  acuzati 
pe Marx că el a dat cu bună ştiinţă citate false. Cînd a cit i t  

2f 
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aceasta, Marx a comparat citatele sale şi ale dv. cu cele ori
ginale şi mi-a spus că citatele sale sînt exacte, ş i  dacă cineva 
a dat cu bună ştiinţă citate false, apoi acela sînteţi dv. Şi cînd 
văd cum îl citaţi acum pe Marx, cum aveţi neruşinarea să-l 
puneţi să vorbească despre «profit »  acolo unde el vorbeşte 
despre «plusvaloare» ,  unde el atrage în repetate rînduri aten
ţia asupra părerii greşite că acestea două sînt unul şi acelaşi 
lucru ( ceea ce de fapt d-l Moore şi cu mine v-am explicat 
verbal chiar aici în Londra) , atunci ştiu pe cine trebuie să 
cred şi cine a dat cu bună ştiinţă citate false. 

Dar aceasta este numai o bagatelă în comparaţie cu 
«adînca şi ferma dv. convingere„. că ele» (învăţăturile lui 
Marx) « sînt dominate de un sofism conştient» ; că Marx «nu 
s-a oprit în faţa concluziilor false, ştiind perfect că erau 
false » ; că «el a fost adesea un sofist care, pe seama adevă
rului, a vrut să ajungă la negarea orînduirii existente» şi că 
el, după cum spune Lamartine, «Se juca cu adevărul şi cu 
minciuna aşa cum se j oacă copiii cu arşicele» .  

în Italia, o ţară a civilizaţiei antice, aceste afirmaţii pu
teau trece drept un compliment. Probabil că şi  printre socia
liştii de catedră aşa ceva este socotit o mare laudă, deoarece 
aceşti bravi profesori nu şi-ar fi  putut înjgheba niciodată 
numeroasele lor sisteme altfel decît «pe seama adevărului » .  
însă noi, comuniştii revoluţionari, vedem lucrurile altfel. Noi 
considerăm asemenea afirmaţii drept acuzaţii ruşinoase şi, 
întrucît ştim că sînt născocite, le aruncăm înapoi autorului 
lor, care, prin asemenea născociri, nu s-a făcut de ruşine de
cît pe sine. 

Mi se pare de datoria dv. să aduceţi la cunoştinţa citi
torilor în ce constă propriu-zis acest faimos «Sofism conştient. 
care domină toate învăţăturile lui Marx. Dar în zadar îl caut. 
Nagott ! " ( Expresie lombardă tare pentru : absolut nimic) . 

„Ce suflet de pigmeu trebuie să ai pentru a-ţi închipui 
că un om ca Marx «Şi-ar ameninţa în permanenţă adversarii 
cu un al doilea volum» pe care «nici nu i-a trecut prin minte > 
să-l scrie ; că  acest al doilea volum nu este altceva decît 
«Un subterfugiu viclean al lui Marx, cu ajutorul căruia evită 
argumentele ştiinţifice » .  Acest al doilea volum este la mine 
şi în curînd va fi publicat. Atunci poate veţi înţelege şi dv., 
în sfîrşit, deosebirea dintre plusvaloare şi profit. 
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Traducerea în limba germană a acestei scrisori va apărea 
în numărul viitor al ziarului < Sozialdemokrat» din Ziirich. 

Am onoarea să vă salut cu toate sentimentele pe care 
le meritaţi " .  

Cu aceasta destul pentru astăzi. 
Londra, 1 2  ma! 1 883 

Scris de F. Engels 

Publicat in ziarul 
„Der Sozialdemokrat• nr. 1 9  şi 21 
din 3 şi 1 7  mai 1883 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Textul scrisorilor a fost 
confruntat cu manuscrisele 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Observaţii la pagina 29 
din Istoria Comunei" 240 „ 

(Armistiţiul d-lui Thiers din 30 octombrie 1 870 241) 
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Era nevoie de stupiditatea ş1 ipocnzia oamenilor de la 
4 septmbrie * pentru a numi ştirea despre acest armistiţiu 
„o veste bună " .  O veste bună, într-adevăr,„ .  pentru prusieni. 

Capitularea Metzului a redat libertatea de acţiune celor 
6 corpuri de armată prusiene - 1 20 OOO de oameni. Trebuia 
să fii Trochu şi Jules Favre ca să nu vezi că, după sosirea 
inevitabilă a acestei noi armate în centrul Franţei, orice în
cercare de a despresura Parisul devenea aproape imposibilă, 
ca să nu vezi că acesta nu era momentul pentru încheierea 
unui armistiţiu, ci pentru un suprem efort militar. Rămîneau 
numai cincisprezece zile, dar erau cincisprezece zile pre
ţioase, perioada critică a războiului. 

Situaţia era următoarea : 
Pentru blocada Parisului, germanii au trebuit să  pună in 

mişcare toate trupele lor, cu excepţia a 3 divizii de infan
terie. Ei nu aveau nici o rezervă, deoarece, după ce au ocupat 
Orleans-ul şi Châteaudun-ul, cele 3 divizii pierduseră carac
terul de rezervă şi erau ţinute în şah de Armata de Loara. 
La vest, la nord şi la est se afla numai cavaleria, care trebuia 
să tină sub observaţie acest teritoriu şi să-I străbată, dar nu 
ar fi fost în stare să-l menţină în cazul cînd ar fi fost atacată 
de infanterie . Spre sfîrşitul lunii octombrie, linia germană care 
împresura Parisul era foarte bine fortificată în partea dinspre 
oraş, dar orice atac venit din afară i -ar fi luat pe prusieni 
prin surprindere în cîmp descoperit. Ar fi fost de ajuns să 
apară 50 OOO de oameni, chiar şi din acele trupe tinere de care 
dispunea atunci Franţa, pentru a străpunge blocada şi a res
tabili legătura Parisului cu restul ţării. După cum am văzut, 

• Guvenul apărării naţionale. - Nota trad. 
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trebuia să se acţioneze rapid, lar iată ce s-a petrecut in 
realitate : 

Guvernul de la Paris a acceptat un armistiţiu care, deşi 
de scurtă durată, dădea un răgaz trupelor germane epuizate 
de munca şi de serviciul de noapte din timpul blocadei 
(30 octombrie) . 

La 2 noiembrie, Aurelle de Paladines işi concentrează 
trupele la Vierzon, cu intenţia de a ajunge la Beaugency, 
unde să treacă Loara şi să-şi croiască drum printre trupele 
prusiene (divizia 22) care ocupau Châteaudun-ul şi trupele 
bavareze care se aflau în Orleans. Distanţa de la Vierzon la 
Beaugency - aproximativ 45 km - putea fi  parcursă foarte 
bine în două zile. Dar dacă dăm crezare unei surse germane 
( „Militărische Gedanken und Betrachtungenu 242) , Gambetta 
a fost atît de naiv incit a crezut că o armată de 40 OOO de 
oameni poate să se deplaseze pe calea ferată tot atît de repede 
ca un simplu pasager. În consecinţă, el ordonă generalului 
ca trupele să nu pornească în marş, ci să fie transportate cu 
trenul de la Vierzon la Tours şi de acolo la Beaugency. Gene
ralul protestează ; Gambetta insistă. Aşadar, în locul unui 
marş de două zile şi de 45 km, Armata de Loara parcurge cu 
trenul 1 80 km, irosind cinci zile şi, pe deasupra, fiind şi ob
servată de inamic. Abia în ziua de 7 noiembrie armata est0 
din nou concentrată la Beaugency. gata de acţiune. Trecuserd 
însă trei zile preţioase, iar inamicul aflase de mişcarea 
efectuală. 

Şi ce zile ! La 3 noiembrie, ziua cea mai critică, cavaleria 
prusiană, o brigadă întreagă, a fost atacată de zece unită ţi 
puternice de franctirori 243, din care cauză a trebuit să cedeze 
oraşul Mantes şi să se retragă spre Vert. Pe de altă parte, 
considerabile forţe franceze de toate armele au fost obser
vate trecînd în marş de la Courville spre Chartres. Dacă, în 
loc să se pl imbe cu trenul, Armata de Loara ar fi trecut la 
atac în ziua de 4 noiembrie, ceea ce ar fi fost pe deplin po
sibil, dacă şi-ar fi croit drum - ceea ce era uşor - printre 
bavarezi şi divizia 22 prusiană şi dacă ar fi folosit covîrşi 
toarea ei superioritate numerică pentru a le ataca pe rînd, 
iar apoi ar fi pornit spre Paris, atunci Parisul ar fi fost des
presurat în moi aproape sigur. 

Moltke, de altfel, era perfect conştient de pericol ; de 
aceea el era hotărît ca, la nevoie, să acţioneze ca Napoleon 
la Mantua 2H : să ridice blocada, să sacrifice parcul de asediu • 
de lingă Villecoublay, să-şi concentreze armata în vederea 
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unei acţiuni în cîmp descoperit şi să reînceapă blocada abia 
după victorie, adică după sosirea Armatei din Metz. Bagajele 
cartierului general de la Versailles erau încărcate, totul era 
pregătit de plecare, trebuia numai să fie înhămaţi caii ( după 
cum spune colonelul elveţian von Erlach, martor ocular 245) . 

Dacă prusienii ar fi fost siliţi să ridice blocada Parisului, 
rezultatul ar fi putut să fie Presiuni din partea Europei şi o 
pace onorabilă. ln orice caz, acest fapt ar fi exercitat o pu
ternică influenţă morală în primul rînd asupra Europei, în a l  
doilea rînd îndeosebi asupra Franţei şi, în  cele din urmă, în 
sens negativ, asupra germanilor. Dar consecinţele lui mate · 
riale ! Parisul ar fi avut un răgaz de cel puţin cincisprezece
douăzeci de zile pentru a se aproviziona cu alimente pe toate 
căile ferate dinspre sud şi vest, ceea ce ar fi însemnat pre
lungirea apărării cu o lună sau două. Tot atîta timp s-ar fi 
cîştigat pentru organizarea armatei în provincie ; în felul 
acesta n-ar fi fost nevoie să se arunce în lupta împotriva 
inamicului o armată nedisciplinată , neinstruită, neechipatJ 
şi aproape neînarmată .  Pentru ca Franţa să aibă din nou şanse 
de victorie, ea trebuia numai să cîştige timp ; acest prilej a 
existat în zilele de 3 şi 4 noiembrie ; am văzut cum a fost 
pierdut acest prilej . 

Să urmărim însă evenimentele � 
: Parisul nu a efectuat nici măcar incursiuni . ln decurs 

de b săptămînă, forţele armate care se apropiau de Paris 
venind dinspre vest nu au făcut nici o încercare de atac. Nu 
e de mirare. Aceste forţe trebuie să fi fost destul de slabe ; 
decretul lui Gambetta care însărcina pe d-l de Keratry cu or
ganizarea Armatei de vest era datat 22 octombrie ! 

· Rămăsese Armata de Loara, care a intrat în acţiune la  7 noiembrie la Beaugency. Abia în ziua de 9, Aurelle î i  
atacă pe bavarezi lingă Coulmiers ; aceştia ,  de îndată ce au 
văzut ·că retragerea diviziei 22 prusiene, care venea în în
timpinarea lor dinspre Chartres, este inevitabilă, s-au re 
tras spre Toury, unde a doua zi, la 1 0  noiembrie, au făcut 
joncţiunea cu această divizie. Aurelle a fost imobilizat. 
Între timp, trei corpuri ale Armatei din Metz, numărînd 
60 OOO de oameni, se apropiau în marş forţat dinspre Sena. 
Alte două divizii prusiene (a 3 -a şi a 4-a) ,  trimise cu trenul 
din Metz, ajunseseră aproape de Paris. Astfel Moltke a putut 
să trimită divizia 1 7  prusiană la Toury. Ea a ajuns aici în ziua 
de 12 noiembrie. Aşadar, 4 divizii germane, cu un efectiv de 
circa 35 OOO de oameni, erau gata de acţiune împotriva Armatei 
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de Loara, care din acel moment nu mai prezenta nici un 
pericol. 

Intre timp, la 14 noiembrie, forţe considerabile ale fran
cezilor s-au deplasat din Dreux spre Houdan, aflat la o dis
tanţă de două zile d'e marş de Versailles. Moltke, care in 
această direcţie dispunea deocamdată numai de cavalerie, 
nu era în stare să efectueze o cercetare destul de energic. 
pentru a-şi da seama ce forţe se aflau în spatele acestei 
avangărzi. In această zi el era din nou pe punctul de a părăsi 
Versailles-ul şi de a r1dica blocada (Blume 246) . 

De astă dată însă nu mai era o chestiune de zile, ci de 
ore. Primul corp al Armatei din Metz (Corpul IX) a sosit în 
aceeaşi zi la Fontainebleau ; corpul III trebuia să fie între 
1 6  şi 1 8  la Nemours, iar Corpul X trebuia să fie în ziua de 
19  la  Joigny-sur-Yonne. Moltke trimite Divizia 1 7  la Ram
bouillet, Divizia 22 la Chartres, pe bavarezi la Auneau, adică 
între Armata de Loara, căreia îi lasă liber drumul spre Paris, 
şi trupele care ameninţau Versailles-ul dinspre vest. De data 
aceasta, Aurelle a fost salvat tocmai datorită faptului că 
nu a întreprins nimic ; dacă el ar fi înaintat prin breşa făcută 
în faţa lui, r fi fost strivit de cele două armate germane care 
erau gata să-i cadă în flancuri. La 1 9  noiembrie, trei corpuri 
din Armata a II-a prusiană cu rezervele lor de pe Yonne au 
ocupat Fontainebleau şi Nemours. La 20 noiembrie, Armata I, 
de sub comanda lui Manteuffel, a fost concentrată pe linia 
Oisei, de la Compiegne pînă în Noyon ; Armata din Metz apăra 
blocada Parisului dinspre nord şi dinspre sud. Ultima şansă 
de a o străpunge a fost ratată datorită greşelilor reciproce ale 
lui Trochu, Gambetta, Aurelle, care, aproape că s-ar putea 
spune, au fost completate de proverbiala precizie a b atalioane
lor prusiene. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii febuarie 1877 
Publicat pentu prima oară 
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1 .  Concepţia d-lui Wagner - „concepţia social-juridică" 
(p. 2) . In această privinţă este „în concordantă cu Rodbertus, 
Lange şi Schaffle " (p .  2) . In „punctele principale ale expu 
nerii", el se  referă la Rodbertus ş i  Schafile. Chiar despre pi
raterie ca „mij loc ilegal de achiziţie" la popoare întregi. 
d-l \Vagner spune că acesta este j af numai în cazul cînd „se 
presupune că există un adevărat jus gentium * " (p .  1 8, nota 3) . 

El analizează, în primul rînd, „condiţiile convieţuirii eco
nomice" şi „stabileşte 1n conformitate cu acestea sfera libcr
tătii economice a individului" (p .  2) . 

„«Tendinta de satisfacere a nevoilor».„ nu acţionează şi nu trebuie 
să actioneze ca o forţă pur naturală, ci se află, ca oricare altă tendintl 
a omului, sub imperiul raţiunii şi al conşliintei. De aceea, orice acUune 
care decurge din ea este răspunzătoare şi subordonată întotdeauna unei 
judecăţi morale, care, ce-i drept ( I ), este supusă ea însăşi schimbărilor 
istorice" (p. 9). 

In capitolul despre „muncă" (p. 9, § 2) , d-l \Vagner nu 
face deosebire între caracterul concre t al oricărei munci şi 
cheltuirea de tortă de muncă comună tuturor acestor feluri 
concrete de muncă (p. 9, 1 0) .  

„Chiar şi simpla administrare a averii in scopul ob/inerii reniei, 

precum şi folosirea venitului obţinut pentru satisfacerea trebuinţelor 
reclamă întotdeauna activitate, care se încadrează In noţiunea de muncă" 
(p. 10, nota 6). 

Categoriile istorice-juridice sînt, după părerea lui Wagner, 
„categorii sociale" (p. 1 3, nota 6) . 

* - drept internaţional. - Nota trad. 
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„Intre a ltele, monopolurile naturale datorate poziţiei, îndeosebi în 
rond:\iile mbane" (! monopolul natural datorat poziţiei în City-ul lon
donez ! ), „apoi cele legate de influen ta climei asupra produc/iei agricole a u11or ţări întreg i .  mai doparte monopolurile naturale datorate iertilităfii  
SJJecilic e a soiului, le pilei\ în cazul viilor deosebit de bun�. precum şi 
în ca1ul c ind se compară diferite popoare, de pildi în cazul cind se 
c/esfac produse tropicale în ţiri cu clim\ temperată" { „un exemplu il con
stitui. taxele de export la produsele unui anumit monopol natural. car> 
in unele ţări (�udul Europei. ţiril' t ropicale) au fost aplicate pornindu-se 
de la convingerca frmc1 c1 ace�le taxe vor fi suportate de consumatorii 
străini" (p. 1 5, nota 1 1 ). Dacă d-l Wagner deduce de aici taxele de ex
port în ţirile din sudul Europei. atunci aceasta dovede5te ci el nu ru
noaşte de loc „istoria" ac>stor taxe vamale } •  - „fac ca bunurile oferite 
c/e natură cel puţin parţial si cPv i n ă bunuri pur ecor.omice foarte bine 
plătite la achiziţie" (p. 1 5). 

Domeniul schimbului (desfacerii) regula t al bunurilor 
este piaţa lor ( p. 2 1 ) .  

I n bunurile economice sini incluse : „Raporturile Iată de persoane 
şi lucruri (res incorporales), a c;\ror desăvirşire concretă se bazeazi pe 
o abstracţie : a) în schimbul absolut liber : clientela, firma etc„ cinel ra
porturile avantajoase fată de ceilalţi oam>ni. create datorită aclivitătii 
omeneşti, pot fi. în schimbul unei compensaţii, cedate sau dobindite ; 
b) pe baza unor anumite îngrădiri, prevăzute de lege, ale circulatiei : 
drepturi exclusive asupra producţiei. servituţi, privilegii. monopoluri. 
patente etc." (p. 22, 23). 

D-l Wagner include „serviciile" printre „bunurile eco 
nomice " (p .  23, nota 2 şi p.  28) . La  baza acestui lucru stă in 
fond dorinţa sa de a-l prezenta pe consilierul intim \Vagner 
drept „muncitor productiv" ; căci, spune el, 

„riispunsul este hotăritor pentru aprecierea tuturor acelor clase a căror 
profesie este prestarea de servicii personale, prin urmare pentru apre
cierea servitorimii, a reprezentanţilor profesiunilor libere şi. prin urmare, 
şi a statului. Numai în cazul cind serviciile sînt şi ele incluse în categoria 
bunurilor economice, clasele amintite sini productive în sensul economic 
al cuvintului" (p. 24). 

Cele de mai jos sînt foarte cara
'
cteristice pentru maniera 

le gînclire a lui wagner & Co. : 
Rau a făcut remarca : depinde de „definiţia avuţiei şi a 

bunurilor economice " pentru a putea stabili dacă şi „servi
ciile fac parte sau nu din ele" m. La care Wagner răspunde : 

* Aici şi în continuare, parantezele ascuţite folosite de Marx - sini 
înlocuite prin acolade. - Nota red. 
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Jr trebui „să se dea anticipat" o „asemenea defini/ie a avu
/iei" care „să includă serviciile în bunurile economice" (p. 28) . 

Dar „argumentul hotăritor" ar fi „că mijloacele de salisiacere a / re
buintelor nu pot să constea numai din bunuri materialP, rleoarece t rebuin
ţele se extind nu numai asupra acestor bunuri, ci  şi asupra serviciilor per
sonale (mai cu seamă serviciile statului, ca de pildă seu/ul legii etc. ) " {p .  28). 

Avuţia : 

1 .  „din punct de vedere pur economic... rezerva de bunuri econo
mice existentă la un moment dat ca fond real pentru satisfacerea trebuin
ţelor" este „ani/ie Îll sine", „părti ale avuţiei totale, populare sau na
t ionale". 

2. „Ca noţiune istorică-juridică - reze-a de bunuri economice 
Jflată în posesiunea sau în proprietatea unei persoane", „posesiunea de 
avuţie" (p. 32). Aceasta este „noţiunea istorică-juridică relativă de pro
prie/ale. Proprietatea dă numai anumite drepturi de disponibilitate şi de 
exclusivitate faţi de ceila]ţi. Volumul acestor drepturi variază" { adic;1 
are un caracter istoric } (p. 34). „Orice avuţie este, în al doilea sens, o 
avufie indi\·iluală, avuţia unei persoane fizice >au j u ridice" (l.c. ). 

Avuţia publică, 

„indeosebi avutia comunităţilor create prin constrîngere, adică mai ales 
nvuţia statului, districtelor şi comunelor. Această avuţie este destinată 
Jo/osului general (drumuri, riuri etc. )  şi statului etc ... proprietatea asupra 
acestei avuţii îi este atribuită in calitatea lui de reprezentant j uridic al 
societăţii (poporul, populaţia unei localităţi etc. )  sau este avuţia statului 
şi a comunităţilor în sensul propriu al cuvintultzi, şi anume avuţia care serveşte scopu rilor administrative, adică pentru îndeplinirea functiilor de 
stat, sau avuţia care serveşte scopurilor financiare, care este folositi de 
stat pentru obţinerea de venituri, ca mijloace pentru ind>plinirea functii
lor lui" (p. 35). 

Capital, capitale este traducerea cuvîntului xzi<hxtov . ,  
prin care se  indică cererea unei sume de bani , spre deosebire de dobîndă ( "6xo; ) . ln evul mediu, capitalurile, caput pecu
niae, însemnau ceva principal, esenţial, iniţial (p. 37) . în limba 
germană se folosea cuvîntul Hauptgeld (p. 37) . 

„Capital - fond care serveşte pentru achiziţie : rezen·a de bunuri 
care serveşte pentn achiziţie ; o rezervă de mijloace mobile de achizi/ie". In opoziţ ie cu aceasta : „ rezerva de consum : masa mijloacelor d e  
con�um mobile, reunite sub un raport oar>care" I o. 38, nota 2). 

* - princi pal, fundamental. - Nota /rad. 
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Capital circulant şi capital fix ( p. 38, 2 ( a) şi 2 (b) ) .  
V aloarea. După părerea d -lui Wagner, teoria valorii a lui 

Marx reprezintă „piatra unghiulară a sistemului lui socialist" 
(p .  45) . Intrucît eu nu am elaborat niciodată un „sistem so
cialist", aceasta nu este decît o fantezie a lui Wagner, 
Schăffle e tutti quanti * .  

Mai departe, llgner pretinde c ă  Marx 

„găseşte substanţa socială comună a valorii de schimb - singura pe care 
el o are în vedere aici - în muncă, iar măsura mărimii valorii de 
schimb - in timpul de muncă socialmente necesar• etc. 

Eu nu vorbesc nicăieri de „substanţa socială comună a 
valorii de schimb", eu spun că valorile de schimb (valoarea 
de schimb există numai dacă există cel puţin două asemenea 
valori) reprezintă ceva comun lor, ceva ce este absolut inde
pendent „de valorile lor de întrebuinţare" { adică, în cazul 
de faţă, de forma lor naturală J ,  adică „valoarea". Astfel 
citim : „Elementul comun care apare în raportul de schimb 
sau în valoarea de schimb a mărfii este deci valoarea ei. 
Continuarea analizei noastre ne va duce din nou la valoarea  
de  schimb ca expresie şi formă de  manifestare necesart a 
valorii ; deocamdată trebuie să privim însă valoarea inde 
pendent de această formă a sa" (p .  13) 249, 

Prin urmare, eu nu spun că „substanţa sociall comunl a 
valorii de schimb" este „munca" ; şi, întrucît eu analizez amă
nunţit într-o secţiune specială forma valnare, adică dezvol
tarea valorii de schimb, ar fi straniu să reducem această 
„formă" la "substanţa socială comună" ,  la muncă. D-l Wagne" 
uită, de asemenea, că obiectul studiului meu nu este nici „va
loarea" şi nici „valoarea de schimb", ci  maria. 

Mai departe : 

„Dar această teorie" (a lui Mae) „nu este atit o teorie generală a 
valorii. cit o teorie a cheltuielilor, care provine de la Ricardo• (l.c.). 

D-l Wagner ar fi putut să afle atît din „Capitalul " cit şi 
din lucrarea lui Zieber 250 ( dacă ar cunoaşte limba rusă) de
osebirea dintre mine şi Ricardo, care de fapt a studiat munca 
numai ca măsură a mărimii valorii, din care cauză nu a găsit 
nici o legătură între a sa teorie a valorii şi esenţa banilor. 

Dacă d-l Wagner spune că aceasta „nu este o teorie 
generală a valorU, din punctul său de vedere el are 

• - şi toti ceilalti. - Nota trad. 
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perfectă dreptate, pentru că prin teoria generală a valorii 
el înţelege disecarea cuvîntului „valoareu,  ceea ce îi şi dă 
posibilitatea să se îndeletnicească cu confundarea tradiţio
nală şi obişnuită pentru profesorii germani a „valorii de între
buinţareu cu „valoareau ,  dat fiind că ambele au comun cuvîn
tul „valoareu .  Dar, dacă mai departe el spune că aceasta este 
o „ teorie a cheltuielilor", această remarcă sau se reduce l a  o 
tautologie : mărfurile, în măsura în care sînt valori, repre
zintă numai ceva social, munca, şi în măsura in care mărimea 
valorii unei mărfi este determinată, potrivit concepţiei mele, 
de mărimea timpului de muncă cuprins în ea, adică de canti
tatea normală de muncă pe care o necesită producerea unui 
obiect etc. ; d-l  Wagner dovedeşte însă contrarul susţinînd 
că această teorie a valorii nu este „generală u, deoarece ea nu 
corespunde concepţiilor d-lui Wagner despre „teoria generală 
a valorii u. Sau el susţine un lucru fals : Ricardo (urmîndu-1 pe 
Smith) confundă valoarea cu cheltuielile de producţie ; încă 
în „Contribuţii la critica economiei politice", precum şi în no
tele la „Capitalulu am arătat clar că valorile şi preţurile de 
producţie ( care exprimă doar în bani cheltuielile de producţie) 
nu coincid. De ce nu coincid ? Acest lucru nu i l-am spus d-lui 
Wagner. 

In afară de aceasta, eu „acţionez în mod arbitrar u cînd 
reduc, chipurile, 

„acste hltuieli la a.a-numitele cheltuiri de muncă in sensul ingust al 
cuvîntului. Dar pentru aceasta este nevoie ln prealabil de o dovadă care 
pină in prezent lipseşte, şi anume că procesul de producţie este posibil 
fără absolut nici o mijlocire a activităţii capitallştllor privafl avind drept 
scop formarea şi folosirea capitalului" (p. 45). 

In loc să-mi pună în seamă asemenea dovezi, care se re
feră la  viitor, d-l Wagner ar trebui, dimpotrivă, să dovedească 
mai întîi că un proces de producţie social - nu mai vorbim de 
un proces de producţie în general - nu a avut loc în foarte 
multe obşti existente 1nainte de apariţia capitaliştilor privati 
(vechea obşte indiană, obştea familială a slavilor de sud etc.) . 
ln afară de aceasta, Wagner ar putea să spună numai că ex
ploatarea clasei muncitoare de către clasa capitaliştilor, · pe 
scurt caracterul producţiei capitaliste, aşa cum îl prezintă 
Marx, este just, dar el greşeşte considerînd această economie 
ca tranzitorie, n timp ce Aristotel, dimpotrivă, a greşit con
siderînd econoia sclavagistă netranzitorie. 
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„Atita timp cit nu a fost adusă o asemenea dovad\" { cu alte cu
vinte atita timp cit există economia capitalistă } ,  „profitul capitalistului 
este de Jupi"  { aici ies la iveală urechile de măgar } „tot un element 
<constituii\» al valorii, şi nu, cum gindesc sociali;;tii, ntL1li o jecmanirc 
sau o � jeluire• a muncitorului" ( p. 45, 46). 

Ce înseamnă „jecmănirea muncitorului, a- i  lua pielea e tc. 
nu se poate şti. Dar şi în expunerea mea profitul capitalis
tului" nu este , de fapt, „numai ceea ce i se ia muncitorului , 
sau «jefuirea» munci torului " .  Dimpotrivă, eu îl prezint pe 
capitalist ca un factor necesar al producţiei capitaliste 
şi arăt foarte amdnunţit că el nu numai că „jecmăneşte" ,  sau 
„jefuieşte" ,  dar impune cu forţa producţia de plusvaloare, 
adică ajută să se creeze ceea ce urmează să fie jefuit ; mai de
parte, eu arăt amănunţit că, chiar în cadrul schimbului de 
mărfuri, unde se schimbă numai echivalente, capitalistul - de 
îndată ce plăteşte muncitorului valoarea reală a forţei sale 
de muncă - obţine pe bună dreptate, adică potrivit dreptăţii 
corespunzătoare acestui mod de producţie, plusvaloarea. Dar 
toate acestea nu fac din „profitul capitalistului" un „element 
:onstitu tiv" al valorii, ci dovedesc numai că în valoarea 
„constituită" nu prin munca capitalistului este cuprinsă o 
parte pe care el şi-o poate însuşi „de drept" ,  adică făr. · sd 
încalce dreptul corespunzător schimbului de mărfuri. · 

„Această teorie ia în considerare în mod extrem de uni
lateral numai un moment care determină valoarea" ) 1) tau
tologie. Teoria aceasta este falsă, pentru că Wagner are o 
„ teorie generală a valorii " care nu coincide cu ea, şi de aceea 
la el „valoarea"  este determinată de „valoarea de întrebuin
ţar' ", aşa cum o dovedeşte salariul lunar de profesor ; 2) d-l  
\.agner strecoară în locul valorii „preţul de piaţă " din mo
mentul dat, sau preţul mărfii, care se abate de la valoare şi 
c are diferă mult  de valoare ) , „cheltuielile, şi nu alt factor, 
necesitatea, u tilitatea, momentul trebuinţei" ( ceea ce · în
seamnă că ea nu confundă „valoarea" cu valoarea de 'ntrc 
buinţare, ceea ce ar fi dorinţa fierbinte a unui confuzidnist 
înnăscut cum este \Vagner ) . 

„Ea nu corespunde nu numai c reării valorii de schimb In cicc��at ia 
actuala " ' ' . 
{el are in vedere formarea preţului, care nu schimbă absolut 
nimic în determinarea valorii ; în general însă ,  în circulaţia 
actuală are loc, desigur, formarea valorii de sc himb care; : aşa 
cum stie orice grUnder, falsificator de mărfuri etc. ,, "nu 
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are nimic comun cu formarea valorii, dar urmăreşte cu un 
ochi ager valorile „formate" .  In afară de aceasta, în deter
minarea valorii forţei de muncă, eu, de pildă, pornesc de la 
faptul că valoarea ei  într-adevăr se plăteşte, ceea ce de fapt 
nu are loc. D-l Schaffle în „Capitalismul" etc. 251 consideră că 
aceasta este „mărinimie" sau ceva asemănător. In realitate 
nu este decît un procedeu necesar în cercetarea ştiinţifică } , 

„dar, după cum demonstrează foarte bine şi concludent ( ! )  Schăffle tn 
«Quintessenz» 58 şi mai ales în cSocialer Korper» 253, ea nu corespunde 
nici măcar condiţiilor care trebuie să se formeze in mod necesar in statul 
social ipotetic al lui MarxM.  

{ Aşadar, statul social pe care d-l Schlfle a fost atît 
de amabil să-l „formeze" în numele meu se transformă în 
„statul lui Marx" ( şi nu în „statul social" pe care, în ipoteza 
lui, Schaffle îl atribuie lui Marx) } . 

„Acest fapt poate fi demonstrat in mod peremptoriu prin exemplul 
cerealelor etc., a căror valoare de schimb, datorită influentei recoltelor 
nestabile, în condiţii cind nevoile sint aproximativ aceleaşi, ar trebui in 
mod necesar reglementată chiar în condiţiile existentei unui sistem de 
< taxe sociale> altfel decit exclusiv in funcţie de cheltuieli".  

{ Cîte vorbe, atîtea prostii. In primul rînd, eu nu am 
vorbit nicăieri de „taxe sociale" şi, analizlnd valoarea, am 
avut de-a face cu relaţiile burgheze, dar nu cu aplicarea 
acestei teorii a valorii la „statul social" construit nu de mine, 
ci de d- l  Schaffle în numele meu. In al doilea rînd : dacă în 
cazul unei recolte proaste preţul cerealelor creşte, atunci 
creşte întîi valoarea lor, căci cantitatea respectivă de muncă 
este realizată într-un produs mai mic, iar apoi într-o măsură 
şi mai mare creşte preţul de vînzare al cerealelor. Ce legătură 
are aceasta cu teoria valorii elaborată de mine ? Cu cît cerea
lele se vînd la un preţ mai ridicat decît valoarea lor, cu am 
alte mărfuri se vînd, fie în natură, fie în bani, sub valoarea lor, 
şi chiar în cazul cînd propriul lor preţ în bani nu scade. Suma 
valorilor rămîne aceeaşi chiar dacă expresia bănească a în
tregii acestei sume a valorilor a crescut, adică dacă a crescut, 
după părerea d -lui Wagner, suma „valorii de schimb" .  Aceasta 
se întîmplă dacă admitem că scăderea preţului la toate cele
lalte mărfuri nu acoperă creşterea preţului peste valoarea 
cerealelor, excedentul peste preţul lor. Dar în acest caz Vi
loarea de schimb a banilor a scăzut pro tanto * sub valoarea 

* - corespunzător. - Nota trad. 

27 - Mx-Engels, Opere, voi. 19 
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lor ; suma valorilor tuturor mărfurilor nu numai că rămîne 
aceeaşi, dar nu se schimbă nici în expresie bănească dacă banii 
sînt socotiţi drept marfă. Mai departe : creşterea preţului ce
realelor peste valoarea lor, care creşte şi ea ca urmare a 
recoltelor proaste, va fi în „statul social" în orice caz mai 
mică decît î11 condiţiile existenţei speculanţilor de cereale. 
„Statul social" va organiza însă dinainte producţia în aşa fel, 
încît oferta anuală de cereale să depindă numai într-o măsură 
absolut infimă de oscilaţiile recoltei. Volumul producţiei, 
oferta şi consumul sînt reglementate raţional. In sfîrşit, „taxa 
socială" poate oare să dovedească ceva - presupunînd că 
fanteziile lui Schaffle în această privinţă s -ar realiza - în 
favoarea sau împotriva teoriei valorii elaborate de mine ? Tot 
atît de puţin pe cît măsurile coercitive luate în condiţiile lipsei 
de alimente pe un vapor, într-o fortăreaţă sau în timpul 
revoluţiei franceze etc. - măsuri c are nu au nici o contin
genţă cu valoarea şi care sînt predestinate să servească drept 
sperietoare pentru „statul social" - pot să violeze legile 
valorii ale „statului capitalist" (burghez) , prin urmare şi teoria 
valorii I Acestea nu sînt nimic altceva decît prostii l � 

Acelaşi vVagner îl citează cu satisfacţie pe Rau : 

„Pentru a evita confuzia este necesar să stabilim exact ce se inte
lege prin valoare fn general, şi în conformitate cu limba germană pentru 
aceasta trebuie s1 alegem valoarea de intrebuinfare" 254 (p. 46). 

Deducerea noţiunii de valoare (p .  46 şi urm.) . 
Din noţiunea de valoare trebuie, după părerea d -lui Wag

ner, să deducem întîi valoarea de întrebuinţare şi apoi va
Jo_area de schimb, şi nu cum procedez eu, deducînd valoarea 
din marfa concretă ; este i nteresant să urmărim acest scolas
ticism în cea mai recentă lucrare a sa, „Grundlegung" .  

„O tendintl firească a omului este s ă  ajungă la conştiinţa clară şi 
la înţelegerea raportului dintre bunurile interioare şi cele exterioare şi 
trebuinţele sale. Aceasta are loc pe calea preţuirii (a preţuirii va
lorice), datorită căreia se atribuie valoare bunurilor, respectiv obiectelor 
din lumea exterioară şi această valoare se măsoară " ( p. 46) ;  la pagina 12 
se spune : „Toate mijloacele destinate satisfacerii trebuinţelor se nu
mesc bunuri" .  

Dacă punem acum în prima frază în locul cuvîntului „bun" 
expresia conţinutul logic, pe care i-l atribuie Wagner, atunci 
prima frază din pasajul citat va suna astfel : -

„«Omul» are o tendinţă firească să ajungă la conştiinţa 
clară şi la înţelegerea raportului dintre mijloacele «interioare şi 
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cele exterioare� de satisfacere a trebuinţelor sale şi « tre
buinţele sale» u .  Noi putem să simplificăm întrucîtva această 
frază omiţînd „mijloacele interioare etc. " ,  aşa cum face chiar 
d-l Wagner în fraza imediat următoare cu ajutorul cuvîntului 
„respectivu .  

„Omulu ? Dacă aici este vorba de categoria „om în ge
nereu, atunci el nu are în genere „nici un fel " de trebuinţe ; 
dacă se are în vedere omul care se contrapune izolat naturii, 
atunci el trebuie privit ca oricare alt animal gregar ; dacă însâ 
acest om trăieşte într-o formă de societate - şi tocmai aşa 
presupune d-l Wagner, deoarece „omul" la el, chiar dacă nu 
are studii universitare, posedă cel puţin graiul -, atunci ca 
punct de plecare trebuie să se ia caracterul determinat al 
omului social, adică caracterul determinat al societăţii în care 
trăieşte el, întrucît aici producţia, adică procesul în cadrul 
căruia se dobîndesc mijloacele de trai, are un oarecare carac
ter social. 

Dar la un profesor doctrinar raporturile dintre om şi na
tură sînt de la bun început nu raporturi practice, adică bazate 
pe acţiune, ci raporturi teoretice ; chiar în prima frazd sînt 
confundate două raporturi de acest fel. 

lntîi : întrucît în fraza următoare „mijloacele exterioare 
de satisfacere a trebuinţelor lui",  sau „bunurile exterioare" ,  se 
transformă în „obiecte din lumea exterioară", primul din cele 
două raporturi implicate are următorul aspect : omul intră în 
raport cu obiectele din lumea exterioară ca mijloace pentru 
satisfacerea trebuinţelor sale. Dar oamenii nu încep nicidecum 
prin „a  intra în acest raport teoretic cu obiectele din lumea 
exterioară".  Ca oricare animal, ei încep prin a mînca, a bea 
etc., deci nu prin „a intrau într-un raport, ci prin a acţiona 
efectiv, prin a lua în stăpînire prin acţiunile lor anumite 
obiecte din lumea exterioară şi a-şi satisface astfel trebuinţele. 
(Ei încep, aşadar, cu producţia.) Datorită repetării acestui 
proces, capacitatea acestor obiecte „de a satisface tre
buinţele'' oamenilor se întipăreşte în mintea lor, oamenii ca 
şi animalele învaţă să deosebească şi  din punct de vedere 
„teoreticu  obiectele exterioare care servesc pentru satisface
rea trebuinţelor lor de toate celelalte obiecte. Pe o anumită 
treaptă de dezvoltare, după ce se înmulţesc şi se dezvoltă. 
trebuinţele oamenilor şi formele activităţii lor, cu ajutorul 
căreia ei îşi satisfac aceste trebuinţe, oamenii dau diferite 
nume unor clase întregi de asemenea obiecte, pe care le şi 
deosebesc, pe baza experienţei, de restul lumii exterioare. 
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Aceasta se întîmplă în mod inevitabil, întrucît ei se află ' în 
procesul de producţie, adică în procesul de însuşire a aces
tor obiecte, într-o legătură permanentă de muncă între ei şi 
cu aceste obiecte şi curînd încep să ducă chiar luptă cu alţi 
oameni pentru aceste obiecte. Dar această locuţiune nu face 
decît să exprime, sub formă de reprezentare , ceea ce acti
vitatea repetată a tra,nsformat în experienţă, şi anume faptul 
că oamenilor, care trăiesc dej a  în condiţiile unor relaţii so
ciale determinate { aceasta este o premisă necesară vorbirii } , 
anumite obiecte exterioare le servesc pentru satisfacerea tre
buinţelor. Oamenii nu fac decît  să dea acestor obiecte un 
nume anumit (generic) , pentru că ei cunosc capacitatea aces
tor obiecte de a le satisface trebuinţele, pentru că ei se stră
duiesc, printr-o activitate mai mult sau mai puţin repetată, sa 
le ia în stăpînire şi să le şi menţină în posesiunea lor ; ei nu
mesc, probabil, aceste obiecte „bunuri" sau altfel, ceea ce 
înseamnă că practic ei folosesc aceste produse, că ele le sînt 
de folos ; ei atribuie obiectului caracterul de utilitate ca şi 
·cum ar fi propriu obiectului însuşi, deşi unei oi i-ar veni greu 
să creadă că una din însuşirile ei „utile" este de a servi ca 
hrană omului. 

Aşadar, oamenii au început de fapt prin a-şi însuşi anu
mite obiecte din lumea exterioară ca mijloace de satisfacere 
a propriilor lor trebuinţe etc. etc. ; mai tîrziu, ei ajung să le 
desemneze şi prin cuvinte ca mijloace de satisfacere a ·tre
buinţelor for � ceea  ce şi sint în practică -, ca obiecte care 
îi „satisfac" .  Dacă numim împrejurarea că oamenii consideră 
nu numai în practică asemenea obiecte drept mijloace de sa
tisfacere a trebuinţelor lor,  dar şi în reprezentare şi, mai de
parte, în exprimare, denumindu-le obiecte „care " le „satisia.c" 
trebuinţele , şi prin urmare şi pe ei înşişi ( atîta timp cit tre
buinţele omului nu s înt satisfăcute, el este în dezacord cu tre
buinţele lui, adică cu sine însuşi } , dacă, „potrivit modului de 
a se exprima în limba germană" ,  spunem că aceasta înseamnă 
„ a  atribui " valoare obiectelor, atunci m dovedit că noţiunea 
generală de „valoare" decurge din raportul oamenilor faţă 
de obiectele din lumea exterioară care le satisfac trebuinţele 
şi că, prin urmare, aceasta este noţiunea generică de „valoare" 
şi că toate celelalte feluri de valoare, ca de pildă valenţl * 

* Joc de cuvinte : „Wert" inseannă „valoareu, dar şi „valenţă". -
Nota trad. 
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chimică a elementelor, nu reprezintă decît o varietate a acestei 
noţiuni * . 

„Tendinţa firească"  a profesorului german de economie 
politică constă în a deduce categoria economică „valoare• 
dintr-o „noţiune" ,  şi el reuşeşte să facă acest lucru de
semnînd, potrivit „modului de exprimare în limba germană", 
prin „valoare" ceea ce în economia politică este numit 
„valoare de întrebuinţare" .  De îndată ce „valoarea" în ge
neral este găsită în felul acesta, ea serveşte, la rîndul ei, 
pentru a deduce „valoarea de întrebuinţare" din „valoarea în 
general" .  Pentru aceasta nu trebuie decît să adăugăm la cu
vîntul „valoare " cuvîntul „de întrebuinţare" , omis mai înainte. 

Intr-adevăr, Rau (vezi p. 88) ne spune pur şi simplu că 
„este necesar" (pentru dascălii germani pedanţi) „să se stabi
lească exact ce se înţelege prin valoare în general" şi adaugă 
cu naivitate că, „potrivit modului de exprimare în limba ger
mană, pentru aceasta trebuie să se aleagă valoarea de între
buinţare". { In chimie se numeşte valenţa chimică a unui ele
ment numărul de atomi ai acestui element care se unesc cu 
atomii altor elemente. Dar şi greutatea de cuplare a atomilor 
se numeşte tot echivalenţă, valoare echivalentă a diferitelor 
elemente etc. etc. Trebuie, aşadar, să se definească, în primul 
rînd, noţiunea de „valoare în general" etc. etc. �. 

Dacă între om şi obiecte există acelaşi raport care există 
între el şi „mi jloacele de satisfacere a trebuinţelor lui", atunci 
între el şi aceste obiecte există acelaşi raport care există în
tre el şi „bunuri" - teste ** Wagner. El acordă obiectelor atri 
butul de „bunuri " ,  dar conţinutul acestei operaţii nu se 
schimbă cîtuşi de puţin prin aceea că d-l Wagner îi schimbă 
denumirea în operaţia de „a atribui valoare". Propria sa con
ştiinţă leneşă ajunge imediat la „înţelegere" în următoa
rea frază. 

„Aceasta are loc pe calea rpreţuirii {a pretuirii valorice), datorită 
clreia se atribuie valoare bunurilor, respectiv obiectelor din lumea exte
rioară, şi .ceastă valoare se măsoară". 

* !n manuscris, frazele care urmează: Dar la d-l Wagner a:astd 
„deducţie" devine şi mi interesantă, pentru că el are de-a face u „omul ",  
şi nu cu „oamenii". Această „deducţie" foarte simplă este exprimată de 
d-l Wagner precum urmează: „Tendinţa lirească a omului• (citeşte: a 
profsorului german de economie politică) ste „raportul • potrivH 
căruia obiectele din lumea exterioară nu numai că sint mijloace de sa
tisfacere a trebuinţelor lui, ci sint şi recunoscute prin cuvinte ca atare, 
şi prin urmare servesc „. au fost şterse. - Nota red. 

** - vezi. - Nota trad. 



394 Karl Marx 

Nu mai vorbim de faptul că d-l Wagner deduce valoarea 
din preţuirea valorică ( el însuşi adaugă la cuvîntul apreciere, 
în paranteză, cuvîntul „apreciere valorică", pentru „a ajunge 
la conştiinţa clară şi la înţelegerea problemei" ) .  „Omul" are 
„tendinţa firească "  de a face acest lucru, de „a preţui" bu
nurile ca „valori" , şi permite astfel d-lui Wagner să-şi împli
nească făgăduiala şi să deducci „noţiunea de valoare în ge
neral". Wagner nu substituie zadarnic pe ascuns cuvîntul 
„bunuri" prin cuvintele „respectiv " „obiectele din lumea ex
terioară". El porneşte de la următoarele : omul „intră în ra
port" cu „obiectele din lumea exterioară" ,  care sînt mij loace 
de satisfacere a trebuinţelor lui, ca „bunuri". El apreciază, 
aşadar, aceste obiecte tocmai datorită faptului că se rapor
tează faţă de ele ca „bunuri" .  Şi în ceea ce priveşte această 
„preţuire " noi am avut dej a o „descriere" ,  care sună, de 
pildă, astfel : 

„Omul ca fiinţd care are trebuinţe se află în contact permanent cu 
lumea exterioară înconjurătoare şi ajunge să constate că in aceasta din 
urmă se află numeroase condiţii ale vie/ii şi bunăstării saleu (p. 8 ). 

Dar aceasta nu înseamnă decît că el „preţuieşte obiectele 
din lumea exterioară" în măsura în care ele îl satisfac pe el 
ca „fiinţă care are trebuinţe " ,  în măsura în care ele sînt mij
loace de satisfacere a trebuinţelor lui, şi de aceea, aşa cum 
am auzit mai înainte, el intră în raport cu ele ca „bunuri ".  

Acum putem - mai ales dacă simţim „tendinţa firească" 
a profesorului pedant de a deduce noţiunea de valoare în 
general - să in titulăm operaţia care constă în a acorda 
„obiectelor din lumea exterioară" atributul de „bunuri" cu 
denumirea de „a atribui valoare". S-ar mai putea spune : 
întrucît omul intră în raport cu obiectele din lumea exte
rioară care îi satisfac trebuinţele ca „bunuri " ,  le „preţuieşte" ,  
le  atribuie prin urmare un „preţ", noţiunea „preţ în  general" 
ar fi dedusă din modul de a acţiona al „omului" şi oferită pro
fesorului german ready cut * .  Tot ceea ce profesorul nu poate 
să facă trebuie să facă „omul", care de fapt nu este, la rîndul 
lui, altceva decît omul profesor pedant, convins că el înţelege 
lumea atunci cînd o rînduieşte în rubrici abstracte. Dar întru
cît „a atribui valoare" obiectelor din lumea exterioară nu este 
aici decît un alt mod de a exprima locuţiunea - a le acorda 
atributul de „bunuri", prin aceasta noi nicidecum, aşa cum 

* - gata confecţionată. - Nota trad. 
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vrea să ne convingă în mod eronat vVagner, nu atribuim 
„bunurilor" înseşi „valoare", ca o determinare deosebită de 
„existenţa" lor „în calitate de bunuri " .  Aici nu s-a făcut decît 
să se substituie cuvîntului „bun" cuvîntul „valoare ".  { După 
cum vedem, ar putea fi substituit şi cuvîntul „preţ". Ar putea 
fi substituit şi cuvîntul „tezaur", căci „omul" ,  calificînd anu
mite „obiecte din lumea exterioară" ca „bunuri", le „preţuieşte" 
şi de aceea intră în raport cu ele ca „tezaur". Vedem cum 
aceste trei categorii economice - valoare, preţ, tezaur - pot 
fi deduse dintr-o dat., în chip miraculos, de d-l Wagner din 
„tendinţa firească a omului" de a furniza profesorului pedant a 
sa lume limitată de noţiuni. } Dar d-l Wagner are tendinţa vagă 
de a se smulge din labirintul său de tautologii şi cu ajutorul 
unui şiretlic să demonstreze „ceva mai mult" sau „mai mult 
ceva" .  De aici fraza : „datorită acestui fapt, se atribuie valoare 
bunurilor, respectiv obiectelor din lumea exterioară" etc. în
trucît calificarea de către Wagner a „obiectelor din lumea ex
terioară" drept bunuri, adică desemnarea şi fixarea lor ( în 
reprezentare) ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor omului 
a fost denumită, de asemenea, „a atribui acestor obiecte va
loare", el poate cu atît mai puţin să spună că valoarea se 
atribuie „bunurilor" înseşi, pe cît ar putea să spună că va
loarea se atribuie „valorii" obiectelor din lumea exterioară. 
Dar el execută un „salto mortale" * cu ajutorul cuvintelor : 
„se atribuie valoare bunurilor, respectiv obiectelor din lumea 
exterioară" .  Wagner ar fi trebuit să spună : transformarea 
unor anumite obiecte din lumea exterioară în „bunuri" poate 
fi exprimată de asemenea prin cuvintele „a atribui valoare" 
acestor obiecte ; tocmai în felul acesta deduce Wagner „no
ţiunea de valoare" pur şi simplu sau în general. Conţinutul 
nu se schimbă prin această modificare a modului de a se ex
prima. Aceasta este întotdeauna numai desemnarea sau fixarea 
în reprezentare a obiectelor din lumea exterioară care sînt 
mij loace de satisfacere a trebuinţelor omului ; deci, de fapt, 
numai cunoaşterea şi recunoaşterea anumitor obiecte din lu
mea exterioară drept mijloace de satisfacere a Jrebuinţelor 
„omului" ( care, totuşi, ca atare are nevoie de „noţiuni 
logice"). 

Dar d-l Wagner vrea să ne convingă pe noi sau pe sine 
însuşi că el nu dă aceluiaşi conţinut două denumiri, ci, dim
potrivă, de la determinarea „bun" a înaintat la determinarea 
„valoare" ,  diferită de determinarea „bun" şi mai dezvoltată 

* - salt mortal. - Nota trad. 
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decît ea, şi realizează acest lucru pur şi simplu substituind 
cuvintelor „obiectele din lumea exterioară" cuvintele „res
pectiv" „bunuri " ,  proces care „este camuflat" prin faptul că 
substituie cuvintelor „bunuri " cuvintele „respectiv" „obiectele 
din lumea exterioară" .  Propria sa confuzie produce astfel un 
efect sigur : ea îi zăpăceşte pe cititori. El ar fi putut să in
verseze această admirabilă „deducţie" în felul următor : în
trucît omul deosebeşte printre obiectele din lumea exterioară 
acele mijloace care îi satisfac trebuinţele şi de aceea le dife
renţiază, el le preţuieşte după merit, le atribuie valoare sau le 
acordă atributul „valoare" ; aceasta se poate exprima şi prin 
aceea că el le acordă atributul „bun" ca semn caracteristic 
sau le apreciază şi le preţuieşte ca „bun ". Datori tă acestui 
lucru, „valorilor", respectiv obiectelor din lumea exterioară, 
li se atribuie noţiunea de „bun". Astfel din noţiunea „va
loare " „se deduce " noţiunea de „bun" in general. Toate de
ducţiile de acest fel nu urmăresc decît eschivarea de la o 
sarcină care îl depăşeşte pe autor. 

Dar d-l Wagner trece într-un suflet şi în mare grabă de 
la „valoarea" bunurilor la „măsurarea" acestei valori. 

Conţinutul rămîne absolut acelaşi, dacă în genere nu s-ar 
fi introdus prin contrabandă cuvîntul „valoare". S-ar putea 
spune : întrucît omul califică drept „bunuri " anumite obiecte 
din lumea exterioară etc., el compară tot mai mult aceste „bu
nuri " între ele şi, în conformitate cu ierarhia trebuinţelor lui, 
le pune într-o anumită ordine, adică le „măsoară", ca să spu
nem aşa. Despre dezvoltarea măsurii reale a acestor bunuri, 
adică despre dezvoltarea măsurii mărimii lor, Wagner într
adevăr n-ar trebui să vorbească aici, căci aceasta îi va aminti 
în mod prea pregnant cititorului că aici nu este vorba de 
ceea ce se înţelege în genere prin „măsurarea valorii". 

( Faptul că desemnarea, indicarea obiectelor din lumea 
exterioară care sînt mij loace de satisfacere a trebuinţelor 
omului ca „bunuri" se poate numi şi „a atribui acestor obiecte 
valoare " ,  Wagner îl poate dovedi nu numai ca Rau, pe baza 
„modului de exprimare în limba germană", ci şi cu ajutorul 
cuvîntului latin dignitas - demnitate, rang etc., care, aplicat 
la obiecte, înseamnă şi „valoare" ; dignitas vine de la dignus 
şi acesta de la dic, point out, show, a indica, a arăta; dignus, 
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prin urmare, înseamnă pointed out * ; de aici şi digitus, de
getul cu care se arăta, se indică un obiect ; în greceşte 
8dx-vuµt** , Mx-ruÂo; (deget) ; în gotică: ga-tecta (dico) ; în 
germană - zeigen *** ; şi am putea să venim cu încă o mul
ţime de alte „deducţii "  dacă ţinem seama că oelxvuµt ( sau 
oetxww) (a face vizibil, a scoate în evidenţă, a indica) are ră
dăcina comună 8ex (a păstra, a lua) cu 8fzorL:t.} 

D-l Wagner izbuteşte să înşire toate aceste banalităţi, 
toată această confuzie tautologică, aceste tirade, manevre şar
lataneşti pe mai puţin de şapte rînduri. 

Nu e de mirare că după o asemenea acrobaţie acest băr
bat obscur (vir obscurus) continuă cu multă satisfacţie : 

„Noţiunea de valoare, atit de discutată şi incă voalată de multe 
cercelari adesea numai aparent profunde, se lămureşte { rather **** ,;se 
incu rea"} foarte simpluu (indeed)***** „dacă, aşa cm s-a procedat" {adică 
aşa cum a făcut Wagner}, „se porneşte de la trebuintele şi natura eco
nomică a omului. se ajunge la noţiunea de bun şi la aceasta din urmă 
se adaugă noţiunea de valoare•· (p. 46). 

Avem aici de a face cu o manevrare cu notiuni, a căror 
pretinsă dezvoltare se reduce, pentru vir obscurus, la „încurca
rea" şi nu la „descurcarea" lor. 

Deducerea în continuare a noţiunii de valoare : 
Valoarea subiectivă şi valoarea obiectivă. Valoarea 

subiectivă sau valoarea bunului în sensul genera] al cuvîn
tului = importanţa care . . .  se atribuie „bunului în virtutea . . .  
u tilităţii lui. Aceasta nu este o însuşire a obiectelor în sine, 
deşi are în mod obiectiv ca premisă utilitatea unui obiect" 
{ adică are ca premisă valoarea „obiectivă" � „ . . .  In sens obiec
tiv, prin «valoare», «valori» se înţeleg şi bunuri care au va
loare, de unde (!) bunul şi valoarea, bunuri şi valori devin în 
esenţă noţiuni identice" (p. 46, 47) . 

După ce Wagner a denumit simplu „valoare în general" 
sau „noţiune de valoare" ceea ce de obicei se numeşte „va
loare de întrebuinţare", el nu poate să nu-şi aducă aminte că 
„valoarea"  „dedusă" (!) „în felul acesta" ( aşa! aşa!) este „va
loarea de întrebuinţare". După ce el a denumit mai întîi „va
loarea de întrebuinţare" „noţiune de valoare " în general sau 
„valoare pur şi simplu " ,  el descoperă apoi că a înşirat bali-

* - indicare. - Nota trad. 
** - eu arăt. - Nota trad. 

*** - a arăta. - Nota red. 
**** - mai degrabă. - Nota trad. 

***** - de fapt. - Nota trad. 



398 Karl Marx 

verne numai despre „valoarea de întrebuinţare", că a dedus, 
prin urmare, pe aceasta din urmă, căci pentru el a înşira bali
verne şi a deduce sînt „în esenţă " operaţii de gîndire identice. 
Dar cu această ocazie aflăm ce împrejurare subiectivă îl leagă 
pe d-l Wagner de noţiunile „obiective" confuze de pînă acum. 
Şi anume el ne dezvăluie secretul că Rodbertus i-a scris o scri
soare - care poate fi citită în „Zeitschrift" 255 din Tibingen 
din 1 878 - în care el, Rodbertus, explică de ce există „numai 
un singur fel de valoare " ,  valoarea de întrebuinţare. 

„Eu" (Wagner) „m-am raliat acestei păreri, a cărei însemnătate am 
subliniat-o încă in prima ediţie". 

Despre cele afirmate de Rodbertus, Wagner spune : 

„Aceasta este perfect adevărat şi duce in mod necesar la o modi
ficare a obişnuitei «împărţiri» nelogice a «Valorii» in valoare de între
buinţare şi valoare de schimb, aşa cum am şi procedat in § 35 din prima 
ediţie" (p. 48, nota 4), 

şi acelaşi Wagner mă enumeră pe mine (p. 49, notă) printre oa
menii după părerea cărora „valoarea de întrebuinţare" trebuie 
să fie „înlăturată" cu desăvîrşire „din ştiinţă" .  

Toate acestea sînt „baliverne" .  De prime abord *, eu nu 
pornesc de la „noţiuni" ,  deci nici de la „noţiunea de valoare" ,  
ş i  de aceea nu am nevoie „să o împart" p e  aceasta din urmă. 
Eu pornesc de la cea mai simplă form. sociaUi în care pro 
dusul muncii apare în societatea modernă, şi aceasta este 
„maria". Eu analizez marfa şi, pe deasupra, o analizez la 
început în forma în care se manifestă. Aici găsesc că, pe de o 
parte, marfa, în forma ei naturală, este obiect de întrebuin
tare, adică valoare de întrebuinţare, şi , pe de altă parte, este 
purtătoare de valoare de schimb şi, din acest punct de ve
dere, ea însăşi este „valoare de schimb " .  O analiză ulterioară 
a acesteia din urmă îmi arată că valoarea de schimb este doar 
o „formă de manifestare" ,  o formă independentă de reprezen
tare a valorii cuprinse în marfă, şi atunci trec la analiza 
acesteia din urmă. De aceea, la p. 36 din ediţia a II-a, eu spun 
răspicat : „Dacă la începutul acestui capitol am spus, aşa cum 
se spune de obicei, că marfa este valoare de întrebuinţare şi 
valoare de schimb, lucrul acesta a fost, strict vorbind, in
exact. Marfa este valoare de întrebuinţare sau obiect de 
întrebuinţare şi , valoare». Ea se prezintă sub acest dublu 

• - Inainte de toate. - Nota trad. 
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aspect al ei îndată ce valoarea ei capătă o formă de mani
festare proprie, deosebită de forma ei naturală, şi anume 
forma valorii de schimb" etc. 256 Prin urmare, eu nu împart 
valoarea în valoare de întrebuinţare şi valoare de schimb. 
ca contrarii în care se scindează abstracţia „valorii " ,  ci forma 
socială concretă a produsului muncii ; „maria" este, pe de o 
parte, valoare de întrebuinţare şi, pe de altă parte, „valoare", 
dar nu valoare de schimb, deoarece simpla formă de manifes
tare nu constituie propriul ei conţinut. 

In al doilea rînd, numai un vir obscurus care nu a priceput 
nici o iotă din „Capitalul" poate să conchidă : deoarece într-o 
notă la prima ediţie a „Capi talului" 257 Marx respinge toată 
trăncăneala absurdă a profesorilor germani cu privire la „va
loarea de  întrebuinţare " în  general şi trimite pe  cititorii care 
vor să ştie ceva despre adevăratele valori de întrebuinţare 
la „Anleitungen zur Warenkunde" - de ·aceea valoarea de 
întrebuinţare nu j o acă la el nici un rol. Ea nu joacă, fireste, 
rolul contrarului ei, al „valorii " ,  care nu are nimic comun 
cu ea decît cuvîntul „valoare" care figurează în expresia 
„valoare de întrebuinţare". El ar fi putut să spună tot atît de 
bine că eu am lăsat la o parte „valoarea de schimb", pentru 
că ea este numai o formă de manifestare a valorii, dar nu 
„valoarea ", căci pentru mine „valoarea" unei mărfi nu este 
nici valoarea ei de întrebuinţare, nici valoarea ei de schimb. 

Dacă se pune problema de a analiza „marfa" - cea mai 
simplă concrelizare economică -, atunci trebuie lăsate la o 
parte toate raporturile care nu au contingenţă cu obiectul 
dat al analizei .  Ceea ce se poate spune însă despre marfă ca 
valoare de întrebuinţare am spus în cîteva rînduri, iar pe de 
altă parte am subliniat forma caracteristică în care apare 
aici valoarea de întrebuinţare - produsul muncii, şi anume : 
„Un lucru * poate fi folositor şi produs de munca omeneasca 
fără să fie marfă. Omul care prin produsul său îşi satisface 
propria sa trebuinţă, creează, desigur, valoare de întrebuin
ţare, dar nu marfă. Pentru a produce marfă, el trebuie să pro
ducă nu numai valoare de întrebuinţare, dar valoare de între
buinţare pentru alţii, valoare de întrebuinţare socială" 
(p. 1 5  258) . { In aceasta rezidă rădăcina „valorii de întrebuin
ţare socială" a lui Rodbertus. } Datorită acestui fapt, valoarea 
de întrebuinţare - ca valoare de întrebuinţare a „mărfii " -
are ea însăşi un caracter istoric specific. ln comuna primitivă, 

* In manuscris - produs. - Nota red. 
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în care mij loacele de subzistenţă, de pildă, se produceau în 
comun şi se repartizau între membrii comunei, produsul co
mun satisfăcea direct trebuinţele vitale ale fiecărui membru 
al comunei, ale fiecărui producător, iar caracterul social al 
produsului sau al valorii de întrebuinţare constă aici în 
caracterul său comun. ( D-l Rodbertus, dimpotrivă, trans
formă „valoarea de întrebuinţare socială" a mărfii în „va
loare de întrebuinţare socială" în general şi de aceea îndrugă 
verzi şi uscate. } 

Aşa cum reiese din cele de mai sus, ar fi curată absur
ditate ca la analiza mărfii - pe motiv că ea se prezintă, pe 
de o parte, ca valoare de întrebuinţare sau bun, iar pe de altă 
parte ca „valoare" - „să se adauge" tot felul de raţiona
mente banale despre valori de întrebuinţare sau bunuri care 
nu intră în lumea mărfurilor, cum sînt „bunurile statului" ,  
„bunurile comunei " etc., aşa cum face Wagner ş i  î n  general 
profesorul german, sau despre bunul „sănătate" etc. Acolo 
unde statul însuşi este producător capitalist, ca în exploa
tarea minelor, a pădurilor etc. , produsul său este „marfă", şi  
de aceea are caracterul specific al  oricărei alte mărfi. 

Pe de altă p arte, vir obscurus a scăpat din vedere că 
încă la analiza mărfii eu nu m-am mărginit să cercetez dubla 
formă în care se prezintă ea, ci am trecut imediat mai departe 
şi am arătat că în această dublă existenţă a mărfii se mani
festă dublul caracter al muncii, .I cărei produs este : cel al 
muncii utile, adică al formelor concrete de muncă, care creează 
valori de întrebuinţare, şi cel al muncii abstracte, al muncii 
ca cheltuire de forţă de muncă, indiferent în ce mod „util" 
este cheltuită ea (pe aceasta se bazează în continuare pre
zentarea procesului de producţie) ; faptul că în dezvoltarea 
formei valoare a mărfii, în ultimă instanţă a formei ei băneşti, 
deci a banilor, valoarea unei mărfi se manifestă în valoarea 
de întrebuinţare a alteia, adică în forma naturală a altei 
mărfi ; faptul că însăşi plusvaloarea este dedusă dintr-o va
loare de întrebuinţare „specifică" a forţei de muncă proprie 
exclusiv acesteia din urmă etc. etc. , că, prin urmare, la mine 
valoarea de întrebuinţare are o cu totul altă importanţă decît 
în economia politică de pînă acum, dar - şi acest lucru 
trebuie reţinut - ea este luată în considerare întotdeauna 
numai acolo unde asemenea cercetare izvorăşte din analiza 
formaţiunilor economice date, şi nu din speculaţii ale no
ţiunilor sau cuvintelor „valoare de întrebuinţare" şi „valoare". 
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. De aceea, analizînd marfa, chiar atunci cînd este vorba 
dSpre „valoarea" ei „de întrebuinţare", nu dăm de îndată 
definiţii ale „capitalului" , care ar fi o pură inepţie atîta timp 
cît sîntem abia la analiza elementelor mărfii. 

Ceea ce îl nemulţumeşte (şochează) însă pe d-l Wagner 
în expunerea mea este că eu nu-i fac plăcerea sa urmez „ten
dinţele" germane profesorale neaoşe de a confunda valoarea 
de întrebuinţare cu valoarea. Societatea germană trece tot mai 
mult, ce-i  drept, cu mare întîrziere, de la economia naturală 
feudală sau, cel puţin, de la precumpănirea acesteia la econo
mia capitalistă, dar profesorii pedanţi mai stau încă cu un 
picior în vechiul gunoi, ceea ce este foarte firesc. Din iobagi 
ai proprietarilor funciari ei s-au transformat în iobagi ai sta
tului - vulgo ai  guvernului. De aceea şi vir obscurus al 
nostru, care nici n-a observat măcar că metoda mea analitică, 
care nu porneşte de la om, ci de la perioada social-econo
mică dată, nu are nimic comun cu metoda profesorală ger
mană de legare a noţiunilor ( ,poţi din cuvinte admirabil si 
te cerţi, poţi din cuvinte un sistem să făureşti" * ) ,  scrie : 

„In conformitate cu conceptia lui Rodbertus şi a lui Schăllle, eu 
pun pe primul plan caracterul valorii de întrebuinţare pe care il are 
orice valoare şi subliniez cu atît mai mult preţuirea valorii de întrebuin
tare, cu cit preţuirea valorii de schimb pur şi simplu nu este de loc 
aplicabilă la multe din principalele bunuri economice" { ce anume U i
leşte s-o aplice? Aşadar, ca slujbaş al statului se simte dator să con
funde valoarea de întrebuinţare cu valoarea! }, „dP piln ln stnt 5i 
funcţiile sale, p recum la alte relaţii ale econmiei publice" (p. 49, notă). 

{Aceasta aminteşte de chimiştii de pe vremuri, dinaintPa 
apariţiei chimiei ca ştiinţă : prin faptul că untul de masa, 
numit în mod obişnuit (după obiceiul nordic) pur şi simplu 
unt, este moale, ei numeau „unturi" (Buttersăfte) clorurile, 
de pildă untul de zinc, untul de antimoniu etc., prin urmare 
folosind cuvintele lui vir obscurus, ei erau convinşi că toate 
clorurile, clorura de zinc, clorura de antimoniu, sînt moi ca  
untul ) .  Această vorbărie se reduce l a  următoarele : Avînd în 
vedere că anumite bunuri, îndeosebi statul (un bun!) şi „ser
viciile lui (îndeosebi serviciile profesorilor lui de economie 
politică) , nu sînt „mărfuri", particularităţile contrare cuprinse 
n înseşi „mărfuri • { care, de altfel, apar clar şi în forma 
mariă a produsului muncii ) trebuie să fie confundate între 
ele! In genere, Wagner & Co. cu greu ar putea dovedi că 

* Goe Ilie. „Fast", µartea I, scena a IV-. ( „Odaia de stuiu"). -
Nota red. 
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pentru ei ar fi mai avantajos dacă s-ar „preţui " „serviciile" 
lor după „valoarea de întrebuinţare a acestora", după „con
ţinutul " concret al acestora, decît dacă „s-ar preţui" după 
„conţinutul" lor ( corespunzător „taxei sociale" ,  după cum se 
exprimă Wagner) , adică după retribuirea lor. 

( Singurul lucru care stă în mod limpede la baza acestei 
aberaţii germane este că cuvintele valoare (Wert) sau merit 
(\Virde) au fost folosite iniţial pentru obiectele utile care 
existau deja în calitate de „produse ale muncii" cu mult 
înainte de a fi devenit mărfuri. Dar aceasta are tot atît de 
puţin comun cu determinarea ştiinţifică a „valorii" mărfii pe 
cît are faptul că cuvîntul sare a fost folosit de popoarele din 
antichitate iniţial pentru sarea de bucătărie, iar ulterior, din 
timpul lui Pliniu, zahărul etc. figurează ca varietate de sare 
( indeed * toate corpurile solide incolore, solubile în apă şi 
cu gust specific}, ceea ce nu înseamnă însă că categoria 
chimică „sare" include zahărul etc. J 

{ Intrucît marfa este cumpărată de cumpărător nu pentru 
că ea are valoare, ci pentru că este „valoare de întrebuin
ţare" şi este folosită în anumite scopuri, se înţelege de la 
sine : 1)  că valorile de întrebuinţare „sînt preţuite ",  adică se 
cercetează calitatea lor (întocmai aşa cum cantitatea lor este 
m.surată, cîntărită etc.) ; 2) că. atunci cînd diferite sortu ri de 
mărfuri pot fi substituite pentru a fi folosite în acelaşi scop, 
se d. prioritate etc. etc. cutărui sau cutărui sort. ) 

In limba gotică există numai un singur cuvînt pentru 
Wert şi W.irde : cuvîntul vairths, ·nµ�, l·nµ.cu -- a pretui, 
adică a folosi ; a determina preţul sau valoarea ; a taxa ; în 
sens metaforic : a stima, a preţui, a cinsti, a distinge. ·nµ-� 
- preţuire, de aici : determinarea valorii sau preţului, eva
luare, apreciere. Mai departe : aprecierea valorii, de aseme
nea valoarea, însuşi preţul (la Herodot, Platon) , la Demostene 
ct ·nµc( -- în sens de cheltuieli. Mai departe : înaltă apre
ciere, cinste, stimă, post de onoare, funcţie de onoare etc. 
Vezi „Griechisch-Deutsches Lexikon" al lui Rost 259 ) • 

Valoare, preţ ( potrivit glosarului)ui Schulze 2"0) în limba 
gotică : vairths, adjectiv, &;w�, txx v6;; 

în vechea limbă germană de nord: verdlu - valoros, 
'erdh - valoare, preţ ; în limba anglo-saxonă: veordh, vurdh ; 

* - de fapt. - Nota trad. 
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în limba engleză : worth, adjectiv ; ca substantiv înseamnă 
valoare şi merit. 

„ln limba germană medie: wert, genitiv werdes; adjectiv dignus şi 
de asemenea pfennincwert. - wert, geni!tv werdes 
(valoare), Werth, merit (Wi.irde), splendoare (Herrlich
keit), aeslimalio, marfă cu valoare determinată (Ware 
von beslimmtem W erth), de pildă pfenwert, penny
worth. 

- werde: meritum, aesl imalio, diqnitas - calitate 
valoroasă". (Ziemann. „Mittelhochdeutsches Worter
buch" 281, ) 

Aşadar, cuvintele Wert şi Wirde sînt strîns legate între 
ele atît din punct de vedere etimologic, cit şi din punct de 
vedere semantic. Ceea ce disimulează toate acestea este 
modul neorganic (fals) de flexiune, devenit curent în germana 
modernă, de la cuvîntul \Vert : Werth, Werthes în loc de 
\Verdes, căci th-ului din limba gotică î i  corespunde d-ul din 
germana de sus, şi nu th = t, şi acesta este cazul şi în germana 
de mijloc (wert, genitiv werdes). Potrivit regulilor limbii ger
mane medii de sus, d la sfîrşitul cuvîntului ar fi trebuit să �e 
transforme în t, adică wert în loc de werd, dar la genitiv 
este werdes. 

Toate acestea au însă tot atît de puţin comun cu cateroria 
economică „valoare" pe cit au cu valenta elementelor chimice 
(atomistice) sau cu echivalentele sau identităţile chimice 
( greutatea de cuplare a elementelor chimice). 

Mai departe trebuie să menţionăm - chiar din punctul 
de vedere al acestui raport lingvistic - că, dacă din identi 
tatea iniţială a cuvintelor \Virde (merit) şi Wert (valoare) a 
reieşit de la sine, ca din firea lucrurilor, că acest cuvînt sP 
referă şi la lucruri produse ale muncii în forma lor naturală 
- mai tîrziu el a fost trecut în mod direct, nemodificat, asu
pra preţului, adică asupra valorii în forma ei dezvoltată -
adică asupra valorii de schimb, ceea ce are tot atît de puţin 
comun cu fondul problemei, ca şi faptul că acelaşi cuvînt 
continuă să fie folosit pentru a desemna noţiunea de rang în 
general, de funcţie de onoare etc. Aici, prin urmare, din punct 
de vedere lingvistic nu este nici o deosebire între valoarea 
de întrebuinţare şi valoare. 

Să trecem acum la martorul pe care îl invocă vir obscurus 
al nostru, la Rodbertus ( al cărui articol poate fi găsit în 
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„Zeitschrift" din Tiibingen). Vir obscurus al nostru citează 
din Rodbertus următoarele : 

La p. 48 din text : 

„Există numai un singur fel de valoare, şi aceasta este valoarea 
de întrebuinţare. Aceasta este sau valoare de întrebuinţare individuală 
sau valoare de întrebuinţare socială. Prima se opune individului şi tre
buinţelor lui independent de vreo organizare socială". 

{Aceasta este o inepţie ( comp. „Capitalul" ,  p. 17 1 262) 
unde se spune că procesul muncii ca activitate îndreptată sprP 
un scop, urmărind crearea unor valori de întrebuinţare etc., 
este „comun tuturor formelor ei" ( ale vieţii omului) „sociale" 
şi „este independent de oricare din aceste forme". In primul 
rînd, individului i se opune nu cuvîntul „valoarea de între
buinţare", ci valori de întrebuinţare concrete, şi care anume 
dintre ele i „se opun" (la aceşti oameni totul „se opune" 
(steht) ; totul este legat de „stare" (standisch) *), aceasta de
pinde întru totul de treapta pe care se află procesul de pro
ducţie social şi ,  prin urmare, corespunde unei „organizaţii 
sociale oarecare". Dacă însă Rodbertus vrea să spuna numai 
platitudini, şi anume că valoarea de întrebuinţare, care în
tr-adevăr se opune unui individ ca obiect de consum, i se 
opune ca valoare de întrebuinţare individuală pentru el, atunci 
aceasta este sau o tautologie plată, sau o teză eronată, 
deoarece dacă nu se vorbeşte despre astfel de lucruri ca orez, 
porumb sau grîu, sau carne { care unui hindus nu i se opun ca 
aliment } - trebuinţa unui individ de a avea titlul de profe
sor sau de consilier, sau un ordin oarecare este posibilă 
numai într-o „organizare socială" absolut determinată. ) 

„A doua este valoarea de întrebuinţare care apartine ni orga
nism social alcătuit din numeroase organisme individuale" (respectiv 
indivizi) (p. 48, text). 

Frumoasă limbă germană ! Este oare vorba aici despre 
„valoarea de întrebuinţare" a „orgnismului social " sau despre 
valoarea de întrebuinţare aflată în posesiunea unui „orga
nism social" { ca, de pildă, pămîntul în comuna primitivă}, 
sau de forma „socială" determinată a valorii de întrebuinţare 
într-un organism social oarecare, ca, de pildă, acolo unde 
predomină producţia de mărfuri, valoarea de întrebuinţare 
furnizată de producător, „valoarea de întrebuinţare pentru 

* Joc de cuvi1te: „steht• - „stă", adică „se opune", „stăndisch" -
,stare•, adică stare socială. - Nota trad. 
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alţii " ,  şi în acest sens este vorba de „valoare de întrebuintare 
socială" ? Cu asemenea bagaj sărăcăcios nu se obţine nimic. 

Să trecem acum la altă teză a lui Faustus * al lui Wagner : 
„Valoarea de schimb nu este decît învelişul istoric şi anexa valorii 

de intrebuintare sociale dintr-o perioadă istorică dată. Opunînd valorii 
de întrebuinţare valoarea de schimb ca opoziţie Jggică, punem o noţiune 
istorică în ooziţie logică ată de o noţiune lo�ică, ceea ce din punct 
de vedere logic este inadmisibil" ( p. 48, nota 4). „Aceasta este - jubi
lează acelaşi Wagner - absolut just!" 

Dar cine procedează astfel ? Nu încape nici o îndoială că 
Rodbertus mă vizează pe mine, întrucît, potrivit biografului 
său, R. Meyer, el a scris un „tom mare, voluminos" împotriva 
„Capitalului 1• Cine pune într-o opoziţie logică ? D-l Rodber
tus, pentru care „valoarea de întrebuinţare" şi „valoarea de 
schimb" sînt amîndouă, prin natura lor, simple „noţiuni " .  
într-adevăr, în orice listă de preţuri curente, fiecare marfă 
trece printr-un proces nelogic, şi anume în calitate de bun 
sau de valoare de întrebuinţare ca bumbac, fire de tort, fier, 
cereale etc., ea se deosebeşte de toate celelalte mărfuri şi 
reprezintă un „bun" din punct de vedere calitativ diferit, 
avînd totodată un preţ care exprimă din punct de vedere 
calitativ aceeaşi esenţă, diferită însă din punct de vedere 
cantitativ. Ea se prezintă în forma ei naturală pentru cel ce 
o foloseşte şi în formă valoare complet diferită de aceasta, 
dar „comună" tuturor celorlaltor mărfuri, adică ca valoare 
de schimb. Aici este vorba de o opoziţie „logică" pe care o 
întîlnim numai la Rodbertus şi la profesorii pedanţi germani 
de aceeaşi teapă cu el, care pornesc de la „noţiunea" valoare, 
şi nu de la „obiectul social " ,  „marfă" , scindează ( dedublează) 
această noţiune, discutînd care dintre aceste două elucubraţii 
este adevărul ! 

Dar îndărătul acestor fraze grandilocvente nu se ascunde 
decît descoperirea epocală că în toate împrejurările omul 
trebuie să mănînce, să bea etc. { nici măcar nu se poate con
tinua : să se îmbrace sau să aibă cuţit şi furculiţă, pat şi lo
cuinţă, deoarece nu este cazul în toate împrejurările� ; pe 
scurt, că în toate împrejurările trebuie să găsească de-a gata 
în natură obiectele pentru satisfacerea trebuinţelor lui şi să 
le ia în stăpînire sau să şi le pregătească din ceea ce găseşte 
în natură ; aşadar, în aceste acţiuni concrete ale sale, omul 
se comportă de fapt întotdeauna faţă de anumite obiecte din 
lumea exterioară ca faţă de „valori de întrebuinţare " ,  adică 

* - adic. Rodbertus. - Nota red. 
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el le consideră întotdeauna obiecte destinate uzului său. De 
aceea, valoarea de întrebuinţare este, după părerea lui Rod
bertus, o noţiune „logică" ; prin urmare, întrucît omul trebuie 
să respire, „respiraţia 11 este o noţiune „logică 11, dar în nici un 
caz una „fiziologică" .  Intreaga superficialitate a lui Rodbertus 
iese însă la iveală atunci cînd contrapune noţiunea „logică u 
noţiunii ,,istorice"! El concepe „valoarea" (economică, în 
opoziţie cu valoarea de întrebuinţare a mărfii) numai în forma 
ei de manifestare, în forma valorii de schimb, şi deoarece 
aceasta din urmă apare numai acolo unde cel puţin o parte 
din produsele muncii, din obiectele de consum, apar ca 
„mărfuri" ,  ceea ce nu are loc de la bun început, ci numai 
într-o anumită perioadă a dezvoltării sociale, adică pe o anu
mită treaptă a dezvoltării istorice, atunci valoarea de schimo 
este o noţiune „istorică" .  Dacă Rodbertus - voi spune mai 
jos de ce nu a făcut el acest lucru - ar fi analizat în conti
nuare valoarea de schimb a mărfurilor - căci aceasta din 
urmă există numai acolo unde marfa este la plural, unde sînt 
diferite sorturi de mărfuri -, el ar fi găsit îndărătul acestei 
forme de manifestare „valoarea" .  Dacă ar fi cercetat mai pro
fund valoarea, ar fi aflat că aici obiectul, „valoarea de între 
buinţare" ,  figurează ca simplă materializare a muncii ome
neşti, ca cheltuir! de forţă de muncă omenească egală, şi de 
aceea acest conţinut se prezintă ca un caracter material al 
obiectului, propriu lui însuşi ca obiect, deşi această materia 
litate nu apare în forma ei naturală l ceea ce face necesarl o 
formă valoare deosebită). El ar fi aflat, aşadar, că „valoa
rea"  mărfii exprimă numai într-o formă dezvoltată din punct 
de vedere istoric ceea ce există de asemenea, deşi sub alta 
formă, în toate celelalte forme sociale istorice, şi anume carac
terul social al muncii, în măsura în care aceasta din urmă 
există ca cheltuire de forţă de muncă socială. Dacă „valoarea• 
mărfii este numai o formă istorică determinată a ceea ce 
există în toate formele sociale, atunci acest lucru este valabil 
şi pentru „valoarea de întrebuinţare socială" ,  deoarece aceasta 
caracterizează „valoarea de întrebuinţare" a mărfii. D-l Rodber
tus a luat măsura mărimii valorii de la Ricardo dar a cerce
tat sau a înţeles tot atît de puţin ca Ricardo substanţa însăşi 
a valorii ; de pildă caracterul „colectiv" al comunei primitive 
ca organism comun al forţelor de muncă şi, prin urmare, 
caracterul colectiv al muncii lor, adică al cheltuirii aces
tor forţe. 
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Este inutil să mai analizăm aberaţiile lui Wagner pe 
această temă. 

Măsura mărimii valorii. Aici d-l Wagner preia cele spuse 
de mine, dar consideră, spre regretul său, că am „eliminat" 
„munca pentru formarea capitalului" (p. 58, nota 7) . 

„Intr-un schimb reglementat de organele sociale, determinarea va
lorii evaluate (Taxwerte), respectiv a pre/mi/or evaluate (Taxpreise}, 
trebuie să fie coordonată cu factorul cheltuieli" {aşa numeşte el canti
tatea de muncă cheltuită în producţie etc.}, „aşa cum s-a în timp lat în 
principiu înainte, în condiţiile existentei taxelor administrative şi ale 
taxelor de breaslă, şi cum s-ar întîmpla din nou în mod necesar în con
diţiile unui nou sistem de taxe" { se subînţelege un sistem de taxe so
cialist! }. Dar, în condiţiile schimbului liber, cheltuielile nu reprezintă 
unica bază de stabilire a valorilor de schimb şi a preturilor şi nu poate 
să servească ca atare în nici o orinduire socială imaginabilă. Căci, in
dependent de cheltuieli, intervin oscilaf i i le \aiorii de întrebuinţare şi ale 
trebuinţelor, a căror influentă asupra valorii de schimb şi asupra pretu
rilor (preturi de contractare şi de taxare) modifică şi trebuie să modi
fice influenta cheltuielilor• etc. (p. 58, 59). „Această" {tocmai această I} 
„ingenioasă rectificare a teoriei socialiste a valorii... este meritul (!) lui 
Schăffle", care în „Socialer Korper", III, p. 278, scrie: „Oricare ar fi 
influenta societăţii asupra trebuinţelor şi producţiei, nu se poate evita 
ca trebuinţele fn ansamblul lor să fie din punct de vedere calitativ şi 
cantitativ în echilibru cu producţia. Dar, dacă este a;a, atunci indicatorii 
sociali ai cheltuielilor de producţie nu pot să servească concomitent ca 
indicatori sociali proporţionali ai valorii de întrebuinţare" (p. 59, nota 9). 

Că toate acestea se reduc la teza banală a urcării şi scă
derii preţurilor de piaţă peste sau sub valoare şi la presu
punerea că în „statul social al lui Marx" este valabilă teoria 
valorii a lui Marx dezvoltată pentru societatea burgheză, 
dovedeşte următoarea frază a lui Wagner : 

„Ele" (preturile) „se vor abate vremelnic mai mult sau mai puţin 
de la acestea" (de Ia cheltuieli), „ele se vor urca la bunurile a căror 
valoare de întrebuinţare a crescut şi vor scădea la acelea a căror va
loare de întrebuinţare . scăzut. Numai pentru o perioadă mai îndelun
gată cheltuielile pot acţiona in calitate de regulator hotăritor" etc. 
(p. 59). 

Drept. Pentru a caracteriza concepţiile fantastice ale lui 
vir obscurus al nostru cu privire la influenţa creatoare a drep
tului asupra economiei, este suficientă o singură frază, deşi 
absurdităţile cuprinse în ea sînt trîmbiţate de el în multe 
alte locuri : 

„Economia individuală are in fruntea ei, ca organ de activitate 
tehnică şi economică„., o persoană in calitate de subiect juridic şi eco
nomic. Ea nu este un fenomen pur economic, ci depinde de caracterul 
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dreptului. Căci acesta din urmă hotirăşte cine poate fi considerat per
soană juridică şi, prin urmare, poate să fie In fruntea unei Intreprinderi 
economice" etc. (p. 65). 

Căile de comunicaţie şi transporturile (p. 75-76) 
p. 80 (notă) . 

La p. 82 : „pasajul în care se explică schimbul în părţile 
componente (naturale) ale masei bunurilor" { ale unei econo
mii oarecare denumite de Wagner „schimb de bunuri" ,  pentru 
„schimbul social de substanţe" al lui Schăffle. Este cel puţin 
un caz al acestui schimb ; eu m folosit această denumire şi 
cînd am vorbit despre procesul de producţie „natural" ca 
schimb de substanţe între om şi natură ) este împrumutat 
de la mine, unde schimbul de substanţe apare pentru prima 
oară în analiza M-B-M, iar în continuare întreruperile în 
schimbul de forme sînt menţionate ca întreruperi în schim
bul de substanţe. 

Ceea ce spune d-l Wagner mai departe despre „schimbul 
intern" de bunuri care se află într-o anumită ramură de pro
ducţie ( la el într-o „economie individuală") ,  parte în legă
tură cu „valoarea"  lor „de întrebuinţare" ,  parte în legătură 
u „valoarea" lor, este de asemenea expus de mine la analiza 
primei faze M-B-M, ;;i anume M-B (exemplul cu ţesătorul 
de pînză, „Capitalul" p. 85, 86-87) , unde în incheiere se 
spune : „Posesorii noştri le mărfuri descoperă, aşadar, că 
aceeaşi diviziune a muncii care face din ei producători parti
culari independenţi face ca procesul social de producţie şi 
relaţiile lor în acest proces să fie independente de ei înşişi, 
ca independenţa reciprocă a persoanelor să-şi găsească o 
completare într-un sistem de dependenţă materială omnilate
rală" ( „Capitalul" ,  p. 87) 263, 

Contractele pentru achiziţionarea bunurilor pe calea 
schimbului. Aici vir obscurus al nostru răstoarnă totul cu 
capul în jos. La el există mai întîi dreptul şi apoi schimbul ; 
în realitate însă, lucrurile se petrec invers : mai întîi apare 
schimbul şi apoi din el se dezvoltă ordinea juridică. Analizînd 
circulaţia mărfurilor, eu am arătat că, încă în condiţiile schim
bului nedezvoltat, persoanele care fac schimbul se recunosc 
reciproc în mod tacit ca persoane egale şi proprietari ai 
bunurilor pe care le schimbă ; ele fac acest lucru chiar în 
�omentul cînd îşi oferă unul altuia bunurile respective şi 
încheie tranzacţia. Acest raport efectiv, car� a apărut numai 
datorită schimbului însuşi şi în cadrul schimbului, capătă mai 
tîrziu forma juridici prin contract etc. ; dar această formă 
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nu creează mc1 conţinutul ei, mc1 schimbul, nici raportul 
reciproc l persoanelor existent în ea, ci viceversa. In opozi
ţie cu aceasta, Wagner scrie : 

„Această aclii zi lionare• { a b unurilor pe calea schimbului. } „pre
supune în mod necesar o ordine juridică determinată,  pe baza c ăreia• (!) 
„1e efectuează schimbul" etc. (p. 84). 

Creditul. ln loc să se ocupe pe larg de bani ca mijloc de 
plată, Wagner transformă imediat procesul circulaţiei - în 
măsura în care acesta se efectuează în aşa fel incit în 
relaţia M-B cele două echivalente nu se opun unul altuia 
e>ncomitent - într-o „ tranzacţie de credit" (p .  85 şi urm.) , la 
care „adaugă" că această tranzacţie este legată adesea de 
plata unei „dobinzi" ; aceasta serveşte şi pentru a pune la 
baza „credi tu lui" „acordarea încrederii" şi implicit 
„încrederea" .  

Despre concepţia juridică a lui Puchta ş i  alţii asupra 
„avuţiei" , concepţie potrivit căreia din aceasta din urmă fac 
parte şi datoriile, ca parte componentă negativă (p. 86, 
nota 8) . 

Creditul este sau „credi t de consum", sau „credit de pro
ducţie" (p. 86) . Primul predomină pe treptele inferioare ale 
civilizaţiei, celălalt - pe treptele „superioare" .  

Despre cauzele contrac tării de datorii { cauzele pauperis
mului : instabilitatea recoltelor, serviciul militar, concurenţa 
sclavilor } în Roma antică. (Jhering. 3. Aufl, S.234, II, 2. 
„Geist des romischen Rechts" 204.) 

După părerea d-lui Wagner, pe „treapta inferioară", 
„creditul de consum" predomină în rîndul claselor „de j os, 
asuprite " ,  şi în rîndul claselor „de sus, risipitoare" .  In reali
tate însă : în Anglia şi în America „creditul de consumu a 
cunoscut o largă răspîndire o dată cu crearea băncilo_ de 
depuneri! 

„In special creditul de producţie se manifestă ... ca factor economic 
ln economia naţională bazată pe proprietatea privată asupra pămîntului 
şi a capitalurilor mobile şi care permite libera concurenţă. El este legat 
de posesiunea avuţiei, dar nu de avuţie ca o categorie pur economică", 
şi de aceea este numai o „categorie istorică-juridică" (I) (p. 87). 

Dependenţa economiei individuale şi a avuţiei de influ
enţele lumii exterioare, îndeosebi de influenţa conjuncturii 
din economia naţională. 
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1) Modificări în valoarea de întrebuinţare : ele se îmbu
nătăţesc în unele cazuri datorită trecerii timpului, ca condiţii 
ale anumitor procese care au loc în natură (vinul, ţigările, 
viorile etc.). 

„tn majoritatea c azurilor se înrăutăţesc„„ se descompun in părtile 
lor materiale componente, Intimplări de tot felul". Acestui fapt ii co
respund „modificări" ale valorii de schimb în aceeaşi direcţie, „creşterea 
valorii" sau „scăderea valorii" (p. 96, 97). Vezi despre contractele de 
tnchiriere a locuinţelor în Berlin (p. 97, nota 2). 

2) Modificările cunoştin/elor omeneşti ln ceea ce pri
veşte însuşirile bunurilor: în caz pozitiv, datorită acestora, 
„avuţia sporeşte". { Folosirea cărbunelui la topirea fierului 
în Anglia pe la 1620, cînd împuţinarea pădurilor ameninţa 
existenţa siderurgiei ; descoperiri chimice, de pildă iodul (fo
losirea izvoarelor bogate în săruri de iod). Fosforitul ca în
grăşămînt. Antracitul ca combustibil. Meteriale pentru ilumi
natul cu gaz, pentru fotografii. Descoperirea substanţelor 
colorante şi medicamentoase. Gutaperca. Cauciucul. Fildeşul 
artificial (din Phytelephas macrocarpa) . Creozotul. Lumină
rile de parafină. Folosirea asfaltului, a acelor de pin (cetină), 
a gazelor la furnale înalte, a gudronului de huilă pentru pre
pararea anilinei, a zdrenţelor de lînă, a rnmeguşului etc. etc. } 
In caz negativ, micşorarea utilitătii şi de aici a valorii (de 
pildă, după descoperirea trichinei în carnea de porc, a sub
stanţelor toxice în coloranţi, plante etc.) (p.  97, 98) . Descope
riri de zăcăminte minerale, de noi însuşiri utile ale produse
lor, descoperirea unui nou mod de folosire a acestora sporesc 
avuţia proprietarului funciar (p. 98) . 

3) Conjunctura 
Influenţa tuturor „condiţiilor" externe, care „influen

ţează în mod esenţial producţia de bunuri pentru schimb, ce
rerea şi desfacerea acestor bunuri" „ .  şi, totodată, „valoarea 
lor de schimb", precum şi valoarea de schimb „a fiecărui 
bun finit în parte„. cu totul sau aproape cu totul" „inde
pendent" de „subiectul economic" „sau de proprietar" (p. 98). 
Conjunctura devine „factor hotărî tor" în „sistemul liberei 
concurenţe" (p. 99). Unul, „prin intermediul principiului pro
prie tăţii private" ,  cîştigă la aceasta „ceea ce el nu a meritat", 
iar celălalt suportă „paguba", „pierderi nemeritate din punct 
de vedere economic". 

Despre speculă (p.  1 01,  nota 1 O). Preţurile la locuinţe 
(p. 1 02, nota 1 1 ).  Industria cărbunelui şi industria siderurgică 
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(p. 1 02, nota 12) . Numeroasele schimbări din domeniul teh 
nicii scad valoarea produselor industriale, ca şi a mij loacelor 
de producţie (p. 102, 103) . 

In „economia natională în care populaţia şi bună5tarea fac progrese 
predomină ... şansele favorabile - deşi cu abaterile şi oscilaţiile intim
plătoare, temporare şi locale - pentru proprietatea funciară, mai cu 
seamă pentru cea urbană (în oraşele mari)" (p. 102). 

„In felul acesta, conjunrtura favorizează îndeosebi pe proprietarul 
funciar" (p. 103). „Aceste ciştiguri, ca şi majoritatea celorlaltor, sînt le
gate de conjunctură ... , sînt ciştiguri aidoma ciştigurilor la masa de joc•, 
cărora le corespund „pierderile la masa de joc• (p. 103). 

Acelaşi lucru despre „comerţul cu cereale " (p.  103, 
nota 15) . 

Astfel este necesar să se „recunoască deschis ... că situalia econo
mică a unui individ sau a unei familii" este „în e5entă un rezultat al 
conjuncturii", şi aceasta „atenuează inevitabil însemnătatea răspunderii 
economice personale" (p. 105). 

De aceea, „dacă organizarea actuală a economiei na
ţionale şi a bazei ei juridice" (!) , „proprietatea privată asupra 
pămîntului şi capitalului etc., sînt considerate orînduire în 
esenţă nesupusă schimbărilor", atunci nu există - după în
delungate discuţii - nici un mijloc „de a înlătura.„ cauzele• 
{adică calamităţile care decurg de aici, ca şi stagnările n 
desfacere, crizele, concedierile muncitorilor, reducerea sala
riului e le. J, şi deci nici însuşi răul ; d-l Wagner consideră 
că „simptomele" sau „urmările răului" pot fi înlăturate, de 
pildă, prin „impozite" asupra „profiturilor de conjunctură", 
printr-un „sistem raţional de asigurare" împotriva „pierde
rilor" „nemeritate din punct de vedere economic" ,  care sînt 
un produs al conjuncturii (p.  1 05) . 

Aici se ajunge, afirmă vir obscurus, dacă actualul mod 
de producţie cu „baza sa juridică" este socotit „nesupus 
schimbării" ; dar cercetarea lui, care se distinge printr-o mai 
mare profunzime decît învăţătura socialistă, va pătrunde 
pînă în însăşi „esenţa lucrurilor" . Nous verrons * cum anume. 

Diferitele momente principale care formează conjunctura. 
1. Instabîlitatea recoltelor principalelor produse alimen

tare sub influenta vremii şi a condiţiilor politice, de pildă 
greutăţile în cultivarea pămîntului datorate războiului. In
fluenţa acestui fapt asupra producătorilor şi consumatorilor 

* - Vom vedea. - Nota trad. 
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(p. 1 06) . { ln ceea ce priveşte negustorii de cereale, vezi 
Tooke. „History of Prices" 265 ; în ceea ce priveşte Grecia : 
Băckh. „'taatshaushalt der Athener", I. 1 S 15  266 ; în ceea ce 
priveşte Roma : Jhering. „Geist" ,  p. 238. Creşterea în zilele 
noastre a mortalităţii în rîndul păturilor de jos ale popu
laţiei concomitent u fiecare urcare neînsemnată a preţurilor 
„dovedeşte incontestabil că pentru masa clasei muncitoare 
salariul mediu depăşeşte cu puţin suma absolut necesară 
pentru trai" (p. 1 06, nota 1 9) }. Perfecţionarea mijloacelor de 
comunicaţie constituie { „totodată", după cum citim în 
nota 20, „principala premisă a unui comerţ de speculă cu 
cereale, care nivelează preţurile" } ,  metode schimbate de 
cultivare a pămîntului { „sistemul de asolament" - „alter
narea diferitelor culturi, asupra cărora variaţiile vremii ac
ţionează în mod diferit, favorabil sau nefavorabil" J ; de aici 
oscilaţiile mai mici ale preţurilor cerealelor în intervale de 
timp scurte în comparaţie „cu evul mediu şi antichitatea " .  
Dar şi acum oscilaţiile sînt încă foar te mari (vezi nota 22, 
p. 1 07 ; fapte idem.) . 

2. Schimbări din domeniul tehnicii. Noi metode de pro
ducţie. Oţelul Bessemer în locul fierului etc., p.  1 07 (şi la 
aceasta nota 23) . Introducerea maşinilor care înlocuiesc 
munca manuală. 

3. Schimbări din domeniul mij loacelor de comunicaţie şi 
de transport, care influenţează asupra deplasării în spaţiu a 
oamenilor şi obiectelor ; aceasta influenţează asupra valorii 
pămîntului şi a obiectelor cu valoare relativ scăzută ; întregi 
ramuri de producţie sînt nevoite să efectueze trecerea ane
voioasă la alte metode de producţie (p. 1 07) .  { La aceasta, 
nota 24 ibid. Creşterea valorii pămîntului situat în apropierea 
căilor bune de comunicaţie, datorită desfacerii în condiţii 
mai bune a produselor obţinute aici ; înlesnirea aglomerării 
populaţiei în oraşe, de aici uriaşa creştere a valorii pămîn
tului la oraşe şi în localităţile apropiate de ele. lnlesnirea 
transportului de cereale şi de alte materii prime agricole şi 
forestiere, precum şi de produse miniere din regiuni cu pre
ţuri pînă acum scăzute în regiuni cu preţuri mai ridicate ; de 
aici înrăutăţirea situaţiei economice a acelor pături ale popu
laţiei care au venituri fixe în primele regiuni şi, dimpotrivă, 
îmbunătăţirea situaţiei producătorilor şi mai u seamă a pro
prietarilor funciari din aceste regiuni. înlesnirea importului 
de cereale şi de alte materiale care au valoarea relativă scă
zută exercită o influenţă în sens invers. Ea avantajează pe 
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consumatori şi dezavantajează pe producătorii din ţara care 
importă. Necesitatea de a se trece la altă producţie, de pildă 
de la agricultură la creşterea vitelor în Anglia începînd din 
deceniul al 5-lea, sau recent în Germania, ca urmare a con
curenţei cerealelor ieftine din răsăritul Europei ; pentru agri
cultorii germani aceasta creează greutăţi ( în prezent) în pri
mul rînd din cauza climei, iar în al doilea rînd din cauza 
recentei majorări importante a salariilor, pe care agricultorii 
nu o pot trece asupra produselor etc. la fel de uşor ca in
dustriaşii. � 

4. Schimbări în ceea ce priveşte gustul, moda etc., care 
adesea au loc rapid într-o scurtă perioadă de timp. 

5. Schimbări de ordin politic în sfera naţională şi inter
naţională a schimbului ( război, revoluţie etc.) , în măsura în 
care, în condiţiile accentuării diviziunii muncii, dezvoltării 
schimbului internaţional etc., încrederea şi neîncrederea ca
pătă o importanţă tot mai mare. Influenţa factorului credit, 
proporţiile colosale ale războaielor contemporane etc. (p. 1 08) . 

6. Schimbări în politica agrară, industrială şi comercială 
(de pildă reforma legilor cerealelor din Anglia) . 

l. Schimbări în repartizarea teritorială şi în situaţia eco
nomică generală a unor grupuri întregi ale populaţiei, de pild. 
strămutarea din localităţile rurale în oraşe (p. 1 08, 1 09) . 

8. Schimbări în situaţia socială şi economică a diferitelor 
pături ale populaţiei, de pildă datorită garantării libertăţii de 
asociere etc. (p. 1 09) . f Cele cinci miliarde franceze 267, 
nota 29, ibid. J 

Cheltuieli în economia individuală. Prin „muncă" pro
ducătoare de „valoare" ,  la care se reduc toate cheltuielile, 
trebuie să se înţeleagă şi „munca" în adevăratul sens larg al 
cuvîntului, care „cuprinde orice activitate conştientă a omu
lui necesară pentru a obţine un venit" ,  prin urmare îndeosebi 
„munca spirituală a conducătorului şi activitatea datorită 
căreia se formează şi se foloseşte capitalul" ,  „de aceea" şi 
„profitul la capital" care recompensează această activitate 
face parte din „elementele constitutive ale cheltuielilor" .  
„Această concepţie este în contradicţie cu teoria socialistă 
a valorii şi a cheltuielilor şi cu critica îndreptată împotriva 
;apitalului" (p. 1 1 1 ) .  

Vir obscurus îmi atribuie afirmaţia că „plusvaloarea, pro
dusă numai de muncitori, revine în mod nedrept întreprinză
torilor capitalişti" (p .  1 14, nota 3) . Eu însă afirm exact con
trarul, şi anume că, într-un anumit moment al dezvoltării ei, 
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producţia de mărfuri devine în mod inevitabil producţie de 
mărfuri „capitalistă" şi că, potrivit „legii valorii" care domină 
în ea, „plusvaloarea" revine capitalistului, şi nu muncitoru
lui. Vir obscurus al nostru, în loc să se lanseze într-o ase
menea sofistică, îşi vădeşte caracterul socialist de catedră 
în următoarele banalităţi : 

„adversarii incontestabili ai socialiştilor" „ignorează numeroasele cazuri 
de exploatare, cînd venitul net se repartizează în mod nejust (! ), iar 
;heltuielile de producţie din diferitele întreprinderi se reduc considerabil 
tn detrimentul muncitorului (şi. totodată, al capitaliştilor care dau bani 
cu împrumut) şi in avantajul patronilor" (1. c . ). 

Venitul naţional în Anglia şi Franţa (p.  1 20, x-? ) . 
V enitul global anual al unei naţiuni. 
1 .  Totalitatea bunurilor nou produse în decurs de un an. 

Materiile prime autoh tone trebuie incluse în întregime, so
cotindu-se întreaga sumă a valorii lor ; produsele confec
ţionate din materie primă autohtonă şi  s trăină se calculează 
f pentru a se evita dubla calculare a materiei prime J la va
loarea sporită dobîndită cu ajutorul muncii industriale ; ma
teriile prime şi semifabricatele transportate şi puse în circu
laţie în comerţ se evaluează la valoarea sporită dobîndită 
prin aceasta. 

2. Importul de bani şi de mărfuri din străinătate ca do
bîndă la creanţele ţării respective rezultate din tranzacţiile de 
credit sau din investiţiile de capital în străinătate ale cetă
ţenilor ţării respective. 

3. Profitul provenit din navlul societăţilor de navigaţie 
ale ţării respective, realizat din comerţul exterior şi de tran
zit, plătit realmente prin importul de bunuri din străinătate. 

4. Bani numerar sau mărfuri aduse din străinătate în 
ţara respectivă ca remiteri pentru străinii stabiliţi în ţara 
respectivă. 

5. Importul de bunuri fără compensaţie corespunzătoare, 
de ipildă prin plata prelungită a unor contribuţii de către o 
ţară străină către ţara respectivă, prin imigraţie permanentă 
şi deci prin importul regulat al bunurilor imigranţilor. 

6. Creşterea valorii importului de mărfuri şi de bani 
faţă de export { dar atunci de la punctul 1 trebuie să se 
scadă exportul în străinătate }. 

7.  Totalul cîştigurilor obţinute de pe urma averii de 
fructificare (de pildă locuinţele etc.) (p . 1 2 1 ,  1 22) .  

La calcularea venitului net trebuie să se scadă, printre 
altele, „exportul de bunuri pentru acoperirea navlului cu-
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venit societăţilor de navigaţie străine" (p.  1 23). { Chestiunea 
nu este atît de simplă : preţul de producţie (intern) + navlul = 
preţul de vlnzare. Dacă ţara exportă propriile ei mărfuri e 
vase proprii, atunci ţara străină plăteşte cheltuielile de navlu, 
dacă preţul de piaţă care există aici etc. J 

„Alături de contribuţii trebuie avut în vedere şi plăţile care tre
buie făcute în mod regulat unor supuşi străini fn străinătate (sume plă
tite in scop de mituire, ca cele plătite de Persia unor greci, remunerarea 
unor învăţaţi străini in timpul lui Ludovic al IV-lea, dinarii sf. Petru z111• 
( p. 123, n ota 9 ). 

De ce nu subvenţiile pe care principii germani le pri
meau cu regularitate din partea Franţei şi Angliei ? 

Vezi formele naive ale veniturilor persoanelor particu
lare care constau din „servicii aduse de stat şi de biserică• 
(p. 1 25, nota 14) .  

Preţuirea valorii din punctul de vedere al individului şi 
al economiei naţionale. 

Distrugerea unei părţi din rezerva de mărfuri pentru a 
vinde restul mai scump este numită de Cournot, în „Re
cherches sur Ies principes mathematiques de la theorie des 
richesses", 1 838, „o adevărată creare de avuţie în sensul 
comercial al cuvîntului" 269 (p. 1 27, nota 3) . 

Despre reducerea rezervelor de consum ale persoanelor 
particulare 8au, cum le numeşte Wagner, a „capitalului lor 
de fructificare", în actualul stadiu al civilizaţiei, îndeosebi 
la Berlin, p. 1 28, nota 5, p. 129, nota 8 şi 1 0 ; în întreprinderile 
productive există prea puţini bani sau prea  puţin capital cir
culant propriu, p. 130 şi idem, nota 1 1 .  

Importanţa relativ mai mare a comerţului exterior ln 
zilele noastre (p.  13 1 ,  nota 13, p. 132, nota 3). 

Scris de K. Marx 
in a doua jumătate a anului 1879 -
pînă în noiembrie 1 880 
Publicat pentru prima oară 
fn ,,Arhiva K. Marx şi F. Engelsu, 
Cartea a V-a, 1 930 

Se tipăreşte după manuscr11 

Tradus din limba german. 
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[Ciornele răspunsului la scrisoarea lui V. I. Zasulici *] 

[Prima ciornă] 

1 J Analizînd geneza produciiei capitaliste, am spus că la 
baza ei „stă procesul de separare totală a producătorului de 
mijloacele de producţie" ( „Capitalul " ,  p. 31 5, coloana 1 ,  
ed. franceză) şi că „baza acestui proces o constituie expro
prierea agricultorilor. Ea este infăptuită în mod radical 
deocamdată numai în Anglia„. Toate celelalte ţări din apusul 
Europei merg pe aceeaşi cale"' (idem, coloana 2) 270• 

Eu am limitat, aşadar, în mod riguros „inevitabilitatea 
istorică" a acestui proces la ţările din apusul Europei. De 
ce ? Citiţi, vă rog, capitolul al XXXII-lea, în care se spune : 

„Procesul de distrugere, care provoacă transformarea 
mij loacelor de producţie individuale şi fărîmiţate în mijloace 
de producţie socialmente concentrate, deci a proprietdţii mi
nuscule a multora în proprietate gigantică a cîtorva, această 
teribilă şi anevoioasă expropriere a maselor populare consti
tuie izvorul, „ .  geneza capi talului .. . Proprietatea privată ba
zată pe munca proprie .„ este înlăturată de proprietatea pri
vată capitalistă, bazată pe exploatarea muncii altuia, pe 
munca salariată" (p. 341 ,  coloana 2) 271• 

Aşadar, avem aici, în ultimă instanţă, transformarea unei 
forme a proprietăţii private într-o altă formă a proprietăţii 
private. Această generalizare teoretică poate fi însă aplicată 
la ţăranii ruşi, pentru care pămîntul nu a fost niciodată pro
prietate privată ? 

2) Din punct de vedere istoric, singurul argument serios 
care poate fi adus pentru a dovedi destrămarea inevitabilă a 
obştii ţăranilor ruşi este următorul : Făcînd o incursiune în 
trecutul îndepărtat, întîlnim pretutindeni în apusul Europei 
proprietatea în obşte de un tip mai mult sau mai puţin 

* Vezi volml de fată, p. 25-257. - Nota red. 
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arhaic 1 o dată cu progresul societăţii, ea a dispărut de pretu
tindeni. De ce a avut ea oare o altă soartă numai în Rusia ? 

Răspund : pentru că în Rusia, datorită unui excepţional 
concurs de împrejurări, obştea sătească, care mai există încă 
pe scară naţională, se poate elibera treptat de caracterul ei 
primitiv şi se poate dezvolta nemijlocit ca element l pro
ducţiei colective pe scară naţională. Tocmai datorită faptului 
că este contemporană cu producţia capitalistă, ea poate să-şi 
însuşească părţile pozitive ale acesteia, fără să mai treacă 
prin aceleaşi chinuri îngrozitoare. Rusia nu trăieşte izolată 
de lumea contemporană şi nici nu a căzut pradă, asemenea 
Indiilor Orientale, unui cuceritor străin. 

Dacă admiratorii ruşi ai sistemului capitalist ar nega 
posibilitatea teoretică a unei asemenea evoluţii, atunci i-aş 
întreba : oare pentru a putea folosi maşini, vapoare, tre 
nuri etc. Rusia a fost nevoită să treacă, asemenea Occiden
tului, printr-o lungă perioadă de incubaţie a dezvoltării indus
triei constructoare de maşini ? Pot ei oare să-mi explice cum 
de au reuşit să introducă la ei dintr-o dată întregul mecanism 
al schimbului (bănci, societăţi de credit etc.) , a cărui stator
nicire a cerut Apusului secole întregi ? 

Dacă În momentul eliberării ţăranilor obştea sătească ar 
fi avut de la bun început condiţii normale de dezvoltare, 
dac., apoi, uriaşa datorie public. pl.li l., în cea mai mare 
parte, pe seama ţăranilor, impreună cu alte sume uriaşe 
acordate de stat ( tot pe seama ţăranilor) „noilor stîlpi ai 
societăţii", care s-au transformat în capitalişti, dacă toate 
aceste cheltuieli ar fi fost folosite pentru dezvoltarea obştii 
săteşti, astăzi nimeni nu ar mai medita la „inevitabilitatea 
istorică" a desfiinţării obştii 1 toţi ar recunoaşte în ea ele
mentul regenerării societăţii ruse şi un element al superiori 
tăţii ei faţă de ţările care se află încă sub jugul orînduirii 
capitaliste. 

O altă împrejurare favorabilă pentru a menţine obştea 
rusească (dezvoltînd-o) constă în  aceea că ea nu numai că 
este contemporană producţiei capitaliste, dar a şi supravie 
ţuit perioadei cînd această orînduire socială era încă intactă, 
pe cînd acum această orînduire socială luptă, atît în apusul 
Europei cit şi în Statele Unite, împotriva ştiinţei, a maselor 
populare şi chiar a forţelor de producţie pe care le gene-
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rează *. Pe scurt, ea găseşte capitalismul într-o stare de 
criză, care se va sfîrşi numai o dată cu desfiinţarea capita
lismului, cu revenirea societăţii moderne la tipul „arhaic" al 
proprietăţii în obşte, sau, aşa cum spune un scriitor ameri
can ** care în nici un caz nu poate fi bănuit de tendinţe 
revoluţionare şi care se bucură în cercetările sale de sprijinul 
guvernului de la Washington, „noua orînduire" spre care se 
îndreaptă societatea modernă „va fi o reînviere (a revival) , 
într-o formă perfecţionată ( in a superior form) , a societăţii 
de tip arhaic" 272• Nu trebuie însă să n' temem prea mult de 
cuvîntul „arhaic".  

Dar atunci ar fi  necesar să cunoaştem cel puţin aceste 
schimbări succesive. Nu ştim însă nimic despre ele. 

Istoria destrămării obştilor primitive (ar fi greşit ca 
toate să fie puse pe acelaşi plan ; ca şi în formaţiunile 
geologice, există şi în formaţiunile istorice o serie întreagă 
de tipuri primare, secundare, terţiare etc.) abia urmează să 
fie scrisă. Pînă acum nu există decît schiţe sumare. 1n orice 
caz, cercetările în această privinţă sînt destul de avansate 
pentru a ne permite să afirmăm : 1) că viabilitatea obştilor 
primitive a fost incomparabil mai mare decît viabilitatea so
cietăţilor semitice, greceşti, romane etc. şi cu mult mai mare 
decît viabilitatea societăţilor capitaliste contemporane ; 2) că 
cauzele destrămării lor rezidă în condiţiile economice care 
le-au împiedicat să depăşească o anumită treaptă de dezvol
tare, rezidă în mediul istoric, care nu este analog cu mediul 
istoric al obştii ruse contemporane. 

Citind istoriile comunelor primitive scrise de autori bur
ghezi, trebuie să fim foarte circumspecţi. Ei nu se sfiesc să 
comită falsuri. Sir Henry Maine, de pildă, care a fost un 
asiduu colaborator al guvernului englez în opera sa de dis
trugere prin violenţă a obştilor indiene, ne asigură, în chip 
făţarnic, că toate eforturile nobile ale guvernului de a men
ţine aceste obşti s-au lovit de forţa spontană a legilor 
economice 273 ! 

într-un fel sau altul, această obşte a pierit în decursul 
neîncetatelor războaie interne şi externe ; e posibil să fi fost 
distrusă prin violenţă. Cînd triburile germanice au cucerit 

• In manuscris urmează fraza : „Intr-un cuvint, ea s-a transfor
mat intr-o arenă a antagonismelor flagrante, a crizelor, a conflictelor 
şi  calamităţilor periodice, incit pînă şi un o rb poate să vadă că este 
un sistem de producţie trecător, condamnat să dispară in urma revenirii 
societăţii la „. •, care a fost ştearsă. - N oia red. 

• • L. H. Morgan. - Nota red. 
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Italia, Spania, Galia etc., obştea de tip arhaic nu mai exista.  
Viabilitatea ei naturală este însă dovedi tă de două fapte. 
Există exemplare izolate care au supravieţuit tuturor vicisi 
tudinilor evului mediu şi s -au menţinut pînă în zilele noastre, 
de pildă în Trier, ţinutul meu natal. Dar cel mai important 
este faptul că ea şi -a imprimat atît de bine trăsăturile carac
teristice asupra obştii care i-a luat locul - asupra obştii în 
care pămîntul arabil a devenit proprietate privată, în timp 
ce pădurile, păşunile, pîrloagele etc. rămîn proprietate co
mună - încît Maurer, studiind această obşte de formaţiune 
secundară, a putut să reconstituie obştea de tip arhaic. Da
torită trăsăturilor caracteristice împrumutate de la aceasta 
din urmă, noua obşte introdusă de germani în toate ţările 
cucerite a devenit în decursul întregului ev mediu unica 
pavăză a libertăţii şi vieţii poporului. 

Dacă după epoca lui Tacit nu ştim nimic nici despre viaţa 
obştii, nici despre modul şi perioada în care a dispărut, ştim 
cel puţin, d atorită relatării lui Iuliu Cezar, punctul de ple 
care al acestui proces. In vremea lui, pămîntul se împărţea 
anual între ginţile şi uniunile de trib [tribus des confedera
tions] germanice, dar încă nu individual între membrii unei 
obşti. Aşadar, în Germania, obştea sătească a provenit din
tr-o obşte de tip mai vechi. Ea a fost aici produsul unei 
dezvoltări spontane, şi în nici un caz nu a fost adusă de-a 
gata din Asia. Acolo - în Indiile Orientale - o întîlnim, 
de asemenea şi întotdeauna, ca ultimă etapă sau ultimă pe
rioadă a formaţiunii arhaice. 

Pentru a face o apreciere pur teoretică a destinelor po
sibile ale obştii săteşti, adică presupunînd în permanenţă 
condiţii normale de viaţă, trebuie să menţionez acum unele 
trăsături caracteristice care deosebesc „obştea agrară" de 
tipurile mai vechi .  

În primul rînd, toate obştile primitive anterioare se 
bazau pe rudenia de sînge a membrilor lor ; rupînd această 
legătură puternică, dar limitată, obştea agrară s-a dovedit a 
fi mai aptă pentru a se extinde �i a rezista contactului cu 
străinii. 

în cadrul ei, casa şi anexa ei - curtea - sînt dej a pro
prietatea privată a agricultorului, în timp ce cu mult înainte 
de apariţia agriculturii, casa comună constituia una din ba
zele materiale ale formelor anterioare ale obştii. 

În sfîrşit, deşi pămîntul arabil rămîne proprietate în 
obşte, el e reîmpărţit periodic între membrii obştii agrare, 
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aşa încît fiecare agricultor cultivă cu propriile lui forţe pă
mîntul care i-a fost atribuit şi îşi însuşeşte roadele muncii, 
in timp ce în obştile mai vechi se produce în comun şi se 
împart numai produsele. Acest tip primitiv de producţie 
cooperatistă, sau colectivă, a fost, fireşte, rezultatul slăbi
ciunii individului, şi nu al socializării mijloacelor de 
producţie. 

Este lesne de înţeles că pentru „obştea agrară" dualismul 
care îi este propriu constituie o sursă de mari forţe vitale, 
căci, pe de o parte, proprietatea în obşte şi relaţiile sociale 
determinate de ea îi consolidează temeliile, în timp ce casa 
proprietate privată, cultivarea pe parcele a pămîntului arabil 
şi însuşirea privată a roadelor lui permit o dezvoltare a per
sonalităţii incompatibilă cu condiţiile din obştile mai vechi. 
Dar nu este mai puţin evident că acelaşi dualism poate 
genera, cu timpul, destrămarea. Făcînd abstracţie de toate 
influenţele unui mediu ostil, chiar numai acumularea trep 
tată de bunuri mobile, care începe cu acumularea de vite 
(şi care permite chiar acumularea de avuţii sub formă de 
iobagi) , rolul din ce în ce mai însemnat pe care-l j oacă averea 
mobilă în însăşi agricultură şi multitudinea de împrejurări 
legate indisolubil de această acumulare, dar a căror expu
nere ne-ar îndepărta de subiect, acţionează ca element care 
subminează egalitatea economică şi socială şi generează în 
cadrul obştii un conflict de interese, care la început atrage 
după sine transformarea pămîntului arabil în proprietate pri
vată şi sfîrşeşte cu transformarea în proprietate privată a 
pădurilor, păşunilor, pîrloagelor etc., devenite dej a anexe 
obşteşti ale proprietăţii private. Tocmai de aceea,_ „obştea 
agrară" reprezintă pretutindeni cel mai recent tip al forma
ţiunii sociale arhaice şi, de  aceea, în  dezvoltarea istorică a 
Europei occidentale vechi şi moderne, perioada obştii agrare 
constituie perioada de trecere de la proprietatea în obşte la 
proprietatea privată, de la formaţiunea primară la cea se
cundară. Dar înseamnă oare aceasta că în orice împrejurări 
dezvoltarea „obştii agrare" trebuie să urmeze acest drum l 
Nicidecum. Forma ei constitutivă admite următoarea alter
nativă : ori elementul proprietate privată învinge elementul 
colectiv, ori acesta din urmă îl învinge pe primul. Totul de 
pinde de mediul istoric în care se află ea.„ apriori sînt posi
bile ambele soluţii, dar pentru fiecare din ele este necesar, 
evident, un mediu istoric cu totul diferit. 
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3) Rusia este singura ţară europeană în care „obştea 
agrară" s-a menţinut pe scară naţională pînă în zilele noastre. 
Ea nu a căzut, asemenea Indiilor Orientale, pradă unui cotro
pitor străin şi nici nu trăieşte izolată de lumea contemporană. 
Pe de o parte, proprietatea în obşte asupra pămîntului îi dă 
posibilitatea să transforme nemijlocit şi treptat agricultura 
parcelară şi individuală în agricultură colectivă, ceea ce 
ţăranii ruşi au şi realizat pe izlazuri, care nu se împart. 
Configuraţia fizică a solului Rusiei favorizează folosirea pe 
scară largă a maşinilor. Faptul că ţăranul este deprins cu 
relaţiile proprii artelului înlesneşte trecerea de la gospodăria 
parcelară la cea cooperatistă şi, în sfîrşit, societatea rusă, 
care a trăit atîta vreme pe seama lui, îi datorează avansurile 
necesare pentru o asemenea trecere * ·  Pe de altă parte, fiind 
contemporană producţiei din Occident, care domină piaţa 
mondială, Rusia are posibilitatea să introducă în obşte toate 
realizările obţinute de orînduirea capitalistă fără să fie ne
voită să treacă prin furcile caudine ale acesteia 274• 

Dacă exponenţii „noilor stîlpi ai societăţUU ar nega posi
bilitatea teoretică a evoluţiei actualei obşti săteşti, ei ar 
putea fi întrebaţi dacă Rusia a fost nevoită, aşa cum a fost 
Occidentul, să treacă printr-o lungă perioadă de incubaţie 
a dezvoltării industriei constructoare de maşini pentru a 
ajunge la  maşini, vapoare, trenuri etc. Ei ar putea fi întrebaţi 
şi cum de au reuşit să introducă la ei dintr-o dată întregul 
mecanism al schimbului (bănci, societăţi pe acţiuni etc. ) ,  a 
cărui statornicire a cerut Apusului secole întregi ? 

„Obştea agrarău rusă are o particularitate care consti
tuie izvorul slăbiciunii ei şi o dezavantajează în toate pri
vinţele. Această particularitate este izolarea ei, l ipsa unei 
legături între viaţa unei obşti şi viaţa celorlalte obşti, acest 
microcosmos localizat, care nu se întîlneşte pretutindeni ca 
o trăsătură caracteristică imanentă a acestui tip, dar care 
pretutindeni unde se întîlneşte impune obştilor un despotism 
mai mult sau mai puţin centralizat. Unirea statelor din nor
dul Rusiei dovedeşte că această izolare, determinată, pro
babil, iniţial de întinderea uriaşă a teritoriului, s-a consolidat 
în mare măsură datorită destinelor politice ale Rusiei de l a  
năvălirea mongolilor. Astăzi aceasta este o piedică foarte 

* In manuscris urmează fraza : „Trebuia, fireşte, să se înceapă prin 
a pune obştea in condiţii normale pe baza ei actuală, deoarece ţăranul 
este pretutindeni duşmanul schimbărilor bruşte•,  care a fost ştearsă. 
- Nota rcd. 

29 - Marx-Engcls, Opere, voi. 1 3  
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uşor de înlăturat. Ar trebui pur şi simplu să se înlo
cuiască BOIOCTh * , o instituţie guvernamentală, printr-o adu
nare a ţăranilor aleşi chiar de obşte, care să fie organ econo
mic şi administrativ şi care să le apere interesele. 

O împrejurare extrem de favorabilă din punct de vedere 
istoric pentru a menţine „obştea agrară" ,  dezvoltînd-o, o con
stituie faptul că ea nu numai că este contemporană producţiei 
capitaliste din Occident, ceea ce îi permite să-şi însuşească 
roadele ei fără să trebuiască să aplice modus operandi ** al 
acesteia, dar că ea a şi supravieţuit perioadei cînd orîn
duirea capitalistă era încă intactă. Acum însă, atît în apusul 
Europei cit şi în Statele Unite, această orînduire se află în 
iupta împotriva maselor de oameni ai muncii, a ştiinţei şi a 
forţelor de producţie pe care le generează, - pe scurt, trece 
printr-o criză care se va încheia cu desfiinţarea capitalismului 
şi revenirea societăţii moderne la o formă superioară a tipu
lui „arhaic" al proprietăţii colective şi al producţiei colective. 

Se înţelege că evoluţia obştii ar avea loc treptat şi că 
primul pas în această direcţie ar trebui să fie crearea unor 
condiţii normale pe baza ei actuală ***·  

Dar i se opune proprietatea funciară, care deţine aproape 
jumătate din pămînturi, şi anume partea cea mai bună, fără 
să mai vorbim de pămînturile statului. Tocmai de aceea men
ţinerea „obştii săteşti" pe calea dezvoltării ei în continuare 

• - plasa. (ln acest articol, cuvintele care apar ln limba rusă au 
fost folosite de Marx în această limbă.). - Nota trad. 

•• - modul de acţiune. - Nota trad. 
••• In manuscris urmează frazele : „Iar situaţia istorică a «Obştii să

teşti» din Rusia este fără precedent I Ea este singura în Europa care s-a 
menţinut nealterată, spre deosebire de acele miniaturi rare şi ciudate, 
acele rămăşiţe ale tipului arhaic care mai puteau fi întilnite pînă nu de 
mult în Apus ; ea s-a păstrat ca o formă cvasipredominantă a vietii 
poporului şi răspîndită pe un teritoriu imens al imperiului. Dacă pro
prietatea în obşte asupra pămîntului constituie baza pentru însuşirea 
colectivă a produselor, atunci mediul ei istoric - faptul că producţia 
capitalistă există simultan cu ea - ii oferă toate condiţiile materiale 
gata pregătite pentru munca în comun pe scară mare. Prin urmare, ea 
poate să-şi însuşească realizările orînduirii capitaliste fără să fie silită 
să treacă prin furcile caudine ale acesteia. Ea poate, aşadar, să înlocu
iască treptat agricultura parcelară cu agricultura pe scară mare practi
cată cu ajutorul maşinilor, agricultura atit de favorizată de configuratia 
fizică a solului Rusiei. Ea poate să devină deci punctul de plecare ne
mijlocit al sistemului economic spre care tinde societatea modernă şi să 
înceapă o viaţă nouă fără să-şi dea lovitura de graţie. Dimpotrivă, ar 
trebui să se înceapă prin a o pune în condiţii normale", care au fost 
şterse. - Nota red. 
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corespunde mişcării generale a societăţii ruse, a cărei rege
nerare poate fi obţinută numai cu acest preţ. 

Chiar din punct de vedere pur economic, Rusia poate să 
iasă din impasul în care se află agricultura ei numai dezvol
tînd obştea sătească ; încercările de a ieşi din impas cu aju
torul sistemului de arendă capitalistă de tip englez ar fi 
zadarnice : acest sistem vine în contradicţie cu toate condi
ţiile agricole ale ţării. 

Dacă facem abstracţie de mizeria care apasă actualmente 
obştea sătească din Rusia şi luăm în consideraţie numai 
structura ei şi mediul ei istoric, este de la bun început 
evident că una dintre principalele ei trăsături caracteristice 
- proprietatea în obşte asupra pămîntului - constituie baza 
firească pentru producţia şi însuşirea colectivă a produselor. 
ln afară de aceasta, deprinderea ţăranului rus cu relaţiile 
proprii artelului i-ar înlesni acestuia trecerea de la gos
podăria parcelară la gospodăria colectivă, pe care el a şi 
realizat-o, într-o oarecare măsură, pe izlazurile care nu se 
împart, cu prilejul unor lucrări de asanare sau altor lucrări 
de interes obştesc. Dar pentru ca munca colectivă să poată 
înlocui în agricultură ca atare munca parcelară, sursa insu · 
şirii private a produselor, este nevoie de două lucruri : ne
cesitatea economică a unei asemenea transformări şi pre
misele materiale ale înfăptuirii ei. 

In ceea ce priveşte necesitatea economică, ea s-ar face 
simţită în „obştea sătească" încă din momentul în care aceasta 
din urmă ar fi pusă în condiţii normale, adică de îndată ce 
ar scăpa de poverile care o apasă, iar pămîntul destinat culti · 
vării ar avea o întindere normală. A trecut vremea cînd 
agricultura rusă avea nevoie numai de pămînt şi de ţărani 
parcelari dotaţi cu unelte mai mult sau mai puţin primitive. 
Această vreme a trecut cu atît mai repede, cu cit exploatarea 
agricultorului duce la secătuirea pămîntului şi face ca acesta 
să devină nefertil. Agricultura rusă are nevoie acum de 
munca cooperatistă organizată pe scară mare. Şi, în afară de 
aceasta, ţăranul care nu are uneltele necesare pentru culti· 
varea celor două sau trei deseatine va avea oare o situaţie 
mai bună dacă deseatinele lui se vor înzeci ? 

Unde se vor găsi însă inventarul, îngrăşămintele, meto
dele agronomice etc., toate mij loacele necesare pentru munca 
în colectiv ? Tocmai în aceasta constă marea superioritate a 
„obştii săteşti u din Rusia asupra obştilor arhaice de acelaşi 
tip. Ea este singura care s-a menţinut in Europa pe scară 

29* 
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mare, pe scară naţională. Ea se află, datorită acestui lucru, 
într-un mediu istoric în care producţia capitalistă existentă 
concomitent cu ea îi furnizează toate condiţiile pentru munca 
în colectiv. Ea poate să-şi însuşească toate realizările orîn 
duirii capitaliste fără să fie silită să treacă prin furcile 
caudine ale acesteia. Configuraţia fizică a pămîntului Rusiei 
favorizează folosirea maşinilor, organizarea agriculturii pe 
scară mare şi munca cooperatistă . In ceea ce priveşte chel
tuielile iniţiale de organizare - intelectuale şi materiale -, 
societatea rusă le datorează „obştii săteşti u ,  pe seama căreia 
ea a trăit timp atît de îndelungat şi în care trebuie să-şi 
caute şi „izvorul regenerării ei" . 

Cea mai bună dovadă că această dezvoltare a „obştii 
săteşti" corespunde procesului istoric din zilele noastre esţe 
criza nefastă prin care trece producţia capitalistă în ţările 
din Europa şi America în care ea a atins o treaptă mai 
înaltă de dezvoltare, criză care se va încheia cu desfiinţarea 
capitalismului şi revenirea societăţii modeme la o formă 
superioară a tipului cel mai vechi - la producţia colectivă 
şi însuşirea colectivă a produselor. 

4) Pentru ca să te poţi dezvolta trebuie, în primul rînd, 
să trăieşti, şi nu este un secret pentru nimeni că în momentul 
de faţă viaţa „obştii săteşti " este ameninţată. 

Pentru a-i expropria pe agricultori nu este nevoie să-i 
alungi de pe pămînturile lor, aşa cum s-a întimplat în Anglia 
şi în alte ţări, după cum nu este necesar să desfiinţezi pro
prietatea în obşte printr-un ucaz. încercaţi să luaţi ţănnilor 
ceva mai mult peste o anumită cantitate din produsul muncii 
lor agricole, şi nu veţi reuşi să-i legaţi de ogorul lor cu toată 
jandarmeria şi armata . >astră. ln ultimii ani ai Imperiului 
roman, decurionii din provincii - nu ţărani, ci proprietari 
funciari - îşi abandonau casele, îşi părăseau pămînturile, 
se vindeau chiar ca sclavi, numai să scape de o proprietate 
.care nu mai era decît un pretext oficial pentru a-i estorca. 

După aşa-zisa eliberare a ţăranilor, obştea rusă a fost 
pusă de către stat în condiţii economice anormale, şi de 
atunci încoace statul nu a încetat să o asuprească cu aju
torul forţelor sociale concentrate în mîinile lui. Vlăguită de 
poverile fiscale, neputincioasă, ea a devenit un obiect al 
exploatării de către negustor, moşier şi cămătar. Această 
asuprire exercitată din afară a făcut să se ascută contradicţia 
de interese dej a existentă în interiorul obştii şi a grăbit  
dezvoltarea în cadrul ei a elementelor destrămării. Dar 
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aceasta nu este totul *. Pe spinarea tăranilor. statul a cultivat 
acele ramuri ale sistemului capitalist occidental care, fără 
să dezvolte într-un fel sau altul forţa productivă a agricul
turii, fac ca ea să fie mai uşor şi mai rapid jefuită de roadele 
ei de către intermediarii neproductivi. El a contribuit astfel 
la îmbogăţirea unui nou parazit capitalist, care sugea „obştii 
săteşti " ,  şi aşa vlăguită, ultimele picături de sînge. 

„ .Într-un cuvînt, statul a contribuit la dezvoltarea rapidă 
a mij loacelor tehnice şi economice menite să înlesnească şi 
să grăbească exploatarea agricultorului, adică a celei mai 
mari forţe de producţie a Rusiei, şi să îmbogăţească pe „noii 
stîlpi ai societăţii" . 

5) Toate aceste influenţe distructive trebuie să ducă în 
mod firesc, în cazul cînd nu vor fi îfrînte de o rezistenţă 
puternică, la pieirea obştii săteşti. 

Se pune însă întrebarea : de ce toate aceste grupuri 
( inclusiv marile întreprinderi industriale aflate sub oblă
duirea statului) , cărora le convine atît de mult starea actuală 
a obştii săteşti, vor să omoare o găină care le face ouă de 
aur ? Tocmai pentru că simt că „situaţia actuală" nu mai 
poate dăinui, că, prin urmare, actuala metodă de exploatare 
a obştii săteşti este perimată. Starea de mizerie a agriculto
rilor s-a răsfrînt asupra pămîntului, care a devenit nefertil. 
Anii cu recoltă bună alternează cu ani de foamete. Cifrele 
medii pe ultimii zece ani indică nu numai o stagnare, dar 
chiar o scădere a producţiei agricole. Rezultatul este că pen
tru prima oară Rusia trebuie să importe cereale, în loc să 
.exporte. Aşadar, nu mai e timp de pierdut. Trebuie să se 
pună capăt acestei situaţii. Din minoritatea ţăranilor mai mult 
sau mai puţin înstăriţi trebuie creată o clasă de agricultori 
mijlocii, iar majoritatea ţăranilor trebuie transformaţi în 
simpli proletari. In acest scop, reprezentanţii „noilor stîlpi 
ai societăţii"  prezintă rănile pe care ei înşişi le-au pricinuit 
obştii drept simptome fireşti ale decrepitudinii ei. 

Intrucît numeroaselor grupuri cu interese diferite, şi mai 
ales „noilor stîlpi ai societăţi i " ,  care au apărut sub oblă
duirea domniei lui Alexandru al II-lea, le convine starea 
actuală a „obştii săteşti" ,  de ce pun la cale în mod deliberat 
uciderea ei ? De ce reprezentanţii lor prezintă rănile pe care 

„ In manuscris urmează fraza : „Pe spinarea ţăranilor, statul a cul
tivat excrescentele sistemului capitalist care pot fi cel mai uşor acli
matizate - bursa, specula, băncile, societătile pe actiuni şi căil e ferate 
-, al căror deficit ii  acoperă şi ale căror profituri slnt încasate de în
treprinzători etc. etc.•, care a fost ştearsă. - Nota red. 
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i le-au pricinuit drept dovezi incontestabile ale decrepitu
dinii ei fireşti ? De ce vor ei să omoare găina care le face 
ouă de aur ? 

Pur şi simplu pentru că fapte economice, a căror analiză 
ne-ar îndepărta de subiect, au arătat că situaţia actuală a 
obştii nu mi poate dăinui, că pur şi simplu, în virtutea 
actualei stări de lucruri, actua-1 mod de exploatare a mase
lor populare este perimat. Prin urmare, este nevoie de ceva 
nou, şi acest element nou, care se insinuează sub formele 
cele mai variate, se reduce înto tdeauna la următoarele : 
desfiinţarea proprietăţii în obşte, constituirea din minoritatea 
ţăranilor mai mult sau mai puţin înstăriţi a unei clase de 
agricultori mijlocaşi şi transformarea marii majorităţi a ţă 
ranilor în simpli proletari. 

Pe de o parte, „obştea sătească" este adusă pe marginea 
prăpastiei, iar pe de altă parte, un complot este gata să-1 
dea lovitura de graţie. Pentru a salva obştea rusă este nevoie 
de o revoluţie rusă. De altfel, aceia care deţin puterea politică 
şi puterea socială fac tot ce le stă în putinţă pentru a µre
găti masele în vederea unei asemenea catastrofe. 

rn timp ce jefuiesc şi sfîşie obştea, îi secătuiesc şi îi 
vlăguiesc ogoarele, lacheii l iteraţi ai „noilor stîlpi ai societă
ţii" prezintă în mod ironic rănile pricinuite obştii drept 
simptome ale decrepitudinii ei fireşti şi indiscutabile şi susţin 
că ea moare de moarte naturală şi că scurtarea agoniei ar fi 
o acţiune caritabilă. Aici nu mai este vorba de o problemă 
care trebuie rezolvată , ci pur şi simplu de un duşman care 
trebuie zdrobit. Pentru a salva obştea rusă este nevoie de o 
revoluţie rusă. De altfel, guvernul rus şi „noii stîlpi ai so
cietăţW fac tot ce le stă în putinţă pentru a pregăti masele 
în vederea unei asemenea catastrofe. Dacă revoluţia va 
izbucni la momentul oportun, dacă ea îşi va concentra toate 
forţele pentru a asigura dezvoltarea liberă a obştii săteşti, 
aceasta din urmă va deveni curînd un element al regenerării 
societăţii ruse şi un element al superiorităţii asupra ţărilor 
care se află sub jugul orînduirii capitaliste. 



427 

[A doua ciornă] 

1) In „Capitalulu am arătat că transformarea producţiei 
feudale în producţie capitalistă a avut ca punct de plecare 
exproprierea producătorului, şi îndeosebi faptul că la baza 
acestui proces a stat exproprierea agricultorilor. ( „Capitalul N ,  
ed. franceză, p. 3 1 5) .  Tot aici spun în continuare : „Eau (ex
proprierea agricultorilor) „a fost înfăptui tă  în mod radical 
deocamdată numai în Anglia„. Toate celelalte tări din apusul 
Europei merg pe  aceeaşi cale u (l.c.). 

Eu am limitat, aşadar, în mod riguros această „inevita
bilitate istorică" la „ţările din apusul Europei" .  Pentru a nu 
lăsa nici cea mai mică îndoială asupra ideilor mele, la 
p. 41 spun : 

„Proprietatea privată, ca opoziţie a proprietăţii colective 
sociale, nu există decît acolo unde „.condiţiile exterioare ale 
muncii aparţin unor persoane particulare. Dar, în funcţie de 
faptul că aceste persoane particulare muncesc sau nu mun
cesc, se schimbă caracterul proprietăţii private" .  

I n  felul acesta, procesul pe care l-am analizat a înlocuit 
o formă a proprietăţii private şi fărîmiţate a celor ce mun
cesc prin proprietatea capitalistă a unei minorităţi infime 
(te., p. 342 275) , a înlocuit un fel de proprietate prin altul. Cum 
se poate aplica acest lucru la Rusia, unde pămîntul nu este 
şi nu a fost niciodată „proprietatea privată" a agricultorului ? 
Aşadar, singura concluzie pe care ei ar fi îndreptăţiţi să o 
tragă din desfăşurarea evenimentelor în Apus ar fi urmă
toarea : pentru a instaura în Rusia producţia capitalistă, tre 
buie să se înceapă cu desfiinţarea proprietăţii în obşte şi cu 
exproprierea ţăranilor, adică a majorităţii poporului. Aceasta 
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este, de altfel, dorinţa liberalilor ruşi * ; dar dorinţa lor este 
oare mai întemeiată decît dorinţa Ecaterinei a II-a de a trans
planta pe pămîntul rusesc breslele din Apus din timpul evu
lui mediu ? 276 

Astfel, exproprierea agricultorilor în Apus a dus la 
„transformarea proprietăţii private şi fărîmiţate a celor ce 
muncesc" în proprietatea privată concentrată a capitaliştilor. 
Dar aceasta este totuşi înlocuirea unei forme a proprietăţii 
private printr-o altă formă a proprietăţii private. în Rusia 
însă ar fi vorba de a înlocui proprietatea comunistă cu pro
prietatea capitalistă. 

Fireşte, dacă producţia capitalistă trebuie să triumfe în 
Rusia, atunci marea majoritate a ţăranilor, adică a poporului 
rus, trebuie să fie transformaţi în muncitori salariaţi şi, prin 
urmare, expropriaţi pe calea desfiinţării preliminare a pro
prietăţii lor în obşte. Dar, în orice caz, precedentul din Apus 
nu dovedeşte aici absolut nimic. 

2) „Marxiştii" ruşi despre care vorbiţi dv. îmi sînt com
plet necunoscuţi. Ruşii cu care am legături împărtăşesc, după 
cîte ştiu, păreri complet opuse. 

3) Din punct de vedere istoric, singurul argument serios 
care poate fi adus pentru a demonstra destrămarea inevita
bilă a posesiunii în obşte a pămîntului în Rusia este urmă
torul : proprietatea în obşte a existat pretutindeni în apusul 
Europei şi, o dată cu progresul social, ea a dispărut pretu
tindeni ; cum ar fi fost posibil ca ea să nu aibă aceeaşi 
soartă în Rusia ? 

în primul rînd, în apusul Europei, pieirea proprietăţii în 
obşte şi apariţia producţiei capitaliste sînt despărţite prin
tr-un foarte mare interval de timp, care cuprinde un întreg 
şir de revoluţii şi evoluţii economice succesive, dintre care 
producţia capitalistă este doar cea mai recentă. Pe de o parte, 
ea a dezvoltat în mod remarcabil forţele sociale de pro
ducţie, dar pe de altă parte s-a dovedit a fi incompatibilă 
cu forţele pe care ea însăşi le-a generat. Istoria ei este istoria 
antagonismelor, crizelor, conflictelor şi calamităţilor. In cele 
din urmă, ea a dezvăluit tuturor, cu excepţia celor care, în 
virtutea intereselor lor, nu vor să vadă acest lucru, caracterul 
ei pur tranzitoriu. Popoarele la care ea a luat, atît în Europa 
cît şi în America, cea mai mare dezvoltare aspiră să rupă lan-

* In manuscris urmează fraza : „care vor să introducă la ei pro
ducţia capitalistă şi, fiind consecvenţi. să transforme marea masă â 
ţăranilor in simpli muncitori salariaţi" ,  care a fost ştearsă. - Nota red. 
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ţurile capitalismului, înlocuind producţia capitalistă cu pro
ducţia cooperatistă şi proprietatea capitalistă u o formă 
superioară a tipului arhaic de proprietate, adică cu proprieta
tea comunistă. 

Dacă Rusia ar fi izolată de lume, dacă ar trebui să ajungă 
singură, cu propriile ei forţe, la realizările economice pe care 
apusul Europei le-a  obţinut numai în urma unei îndelungate 
evoluţii, de la obştile primitive pînă la starea actuală, atunci, 
cel puţin pentru mine, n-ar mai exista nici o îndoială că, o 
dată cu dezvoltarea societăţii ruse, obştile ar fi sortite în mod 
inevitabil pieirii. Dar situaţia obştii ruse este cu totul diferită 
de cea a obştilor primitive din Apus. Rusia este singura ţară 
din Europa în care proprietatea în obşte s-a menţinut pe scară 
mare, pe scară naţională, dar, totodată, în Rusia ea există în 
mediul istoric modern, este contemporană cu o civilizaţie mai 
înaltă, este legată de piaţa mondială, în care predomină pro
ducţia capitalistă. 

Însuşindu-şi rezultatele pozitive ale acestui mod de pro
ducţie, ea a avut posibilitatea să dezvolte şi să modifice forma 
încă arhaică a obştii sale săteşti, în loc să o distrugă. (Men
ţionez, în treacăt, că forma proprietăţii comuniste din Rusia 
este forma cea mai modernă a tipului arhaic, care, la rîndul 
său, a trecut printr-un întreg şir de evoluţii.) 

Dacă apologeţii sistemului capitalist în Rusia vor nega 
posibilitatea unei asemenea combinaţii, să dovedească că, pen
tru a introduce maşinile, Rusia a fost nevoită să treacă prin 
perioada de incubaţie a producţiei de maşini. Să-mi explice 
cum de au reuşit să introducă în cîteva zile, ca să spun aşa, 
mecanismul schimbului (bănci, societăţi de credit etc.) ,  a cărui 
statornicire a cerut Apusului secole întregi ? * 

4) Formaţiunea arhaică, sau primară, a globului p ămîntesc 
cuprinde o serie de strate din diferite perioade, care s-au 
depus unul peste celălalt. Tot aşa, formaţiunea arhaică a so
cietăţii ne dezvăluie o serie de e tape diferite, care marchează 
diferite epoci succesive. Obştea sătească din Rusia este de 
tipul cel mai recent. In cadrul ei, agricultorul are în pro
prietate privată casa de locuit şi curtea. Iată primul element 
de destrămare a formei arhaice, necunoscut la tipurile mai 
vechi. Pe de altă parte, acestea din urmă se bazează pe ru
denia de sînge a membrilor obştii, în timp ce tipul din care 

* In manuscris urmează fraza : „Deşi orinduirea capitalistă din 
Apus este .n declin şi se apropie timpul cind va fi doar o fomaţiune 
carhaicăo, apologeţii ei din Rusia„.u,  care a fost ştearsl. - Nota rect 
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face parte obştea rusă s·a eliberat de aceste legături înguste, 
ceea ce îi deschide posibilităţi mai largi de dezvoltare. Izola
rea obştilor săteşti, lipsa unei legături între viaţa unei obşti 
şi viaţa celorlalte, acest microcosmos localizat nu se intîl
neşte pretutindeni ca o caracteristică imanentă a ultimului 
din tipurile primitive, dar pretutindeni unde se întîlneşte 
impune obştilor un despotism centralizat. Părerea mea este 
că în Rusia această izolare, determinată iniţial de întinderea 
uriaşă a teritoriului, va putea fi uşor înlăturată de îndată ce 
vor fi zdrobite cătuşele regimului. 

Ajung acum la esenţa problemei. Nu trebuie ignorat f ap
tul că tipul arhaic din care face parte obştea rusă poartă în 
sine un dualism inten care în anumite condiţii istorice poate 
atrage după sine pieirea ei. Proprietatea asupra pămîntului 
este comună, dar fiecare ţăran, asemenea micilor ţărani din 
Apus, îşi cultivă ogorul cu propriile lui forţe. Proprietatea în 
obşte, cultivarea parcelară a pămîntului, îmbinare folositoare 
în epocile mai îndepărtate, devine primejdioasă în epoca 
noastră. Pe de o parte, averea mobilă, e lement care joacă un 
rol tot mai important, determină o diferenţiere tot mai accen
tuată în rîndurile membrilor obştii sub raportul averii, un 
conflict de interese mai ales sub presiunea fiscală a statului ; 
pe de altă parte, se pierde superioritatea economică a pro
prietăţii în obşte ca bază a muncii cooperatiste şi coordonate. 
Nu trebuie să uităm că în folosirea izlazurilor, care nu se 
împart, ţăranii ruşi aplică sistemul muncii în colectiv şi că 
deprinderea lor cu relaţiile proprii artelului le-ar înlesni 
foarte mult trecerea de la cultivarea parcelară a pămîntului 
la cultivarea lui în colectiv, că configuraţia fizică a solului 
Rusiei favorizează cultivarea lui în colectiv pe scară mare cu 
ajutorul maşinilor şi că, în cele din urmă, societatea rusă, 
care a trăit atîta vreme pe seama obştii săteşti, are datoria 
să-i avanseze primele mijloace necesare pentru această 
schimbare. Este vorba, fireşte, numai de o schimbare trep
tată, care ar trebui să înceapă prin a pune obştea în condiţii 
normale pe baza ei actuală. 

5) Lăsînd la o parte toate problemele mai mult sau mai 
puţin teoretice, este de prisos să vă spun că în prezent îns.şi 
existenţa obştii ruse este ameninţată de un complot al 
puternicelor grupuri legale pr in interese comune. Un anumit 
fel de capitalism, dezvoltat pe spinarea ţăranilor, prin inter
mediul statului, se ridică împotriva obştii, acest capitalism 
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urmărind distrugerea ei. Moşierii sînt interesaţi să creeze din 
rîndurile ţăranilor mai mult sau mai puţin înstăriţi o clasă de 
agricultori mijlocii, iar pe agricultorii săraci - adică majori
tatea agricultorilor - să-i transforme în simpli muncitori 
salariaţi, adică să-şi asigure muncă ieftină I Şi cum ar putea 
să opună rezistenţă obştea, care e sleită de dările plătite 
statului, jefuită de negustori, exploatată de moşieri şi sub
minată dinăuntru de cămătari ? 

Viaţa obştii ruse nu este ameninţată nici de o inevita
bilitate istorică, nici de o teorie, ci de oprimarea de către 
stat şi de exploatarea de către capitaliştii care au pătruns în 
ea şi care, datorită aceluiaşi stat, au devenit puternici pe 
spinarea tăranil.or. 
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[A treia ciornă] 

Scumpă cetăţeană ! 
Pentru a examina temeinic problemele ridicate în sri

soarea dv. din 16 februarie, ar fi trebuit să intru în amănunte 
şi să întrerup unele lucrări urgente, sper însă că expunerea 
succintă pe care am onoarea să v-o trimit va fi suficientă pen
tru a risipi orice confuzie în ceea ce priveşte aşa-zisa mea 
teorie. 

I .  Analizînd geneza producţiei capitaliste, eu spun : „La 
baza sistemului capitalist stă deci procesul de separare radi
cală totală a producătorului de mij loacele de producţie„ .  baza 
acestui proces o constituie exproprierea agricultorilor. Ea este 
înfăptuită în mod radical deocamdată numai în Anglia„. Toate 
celelalte ţări din apusul Europei merg pe aceeaşi cale u ( „Capi
talul" ,  ed. franceză, p. 3 15) .  

In felul acesta, „inevitabilitatea istoricău a acestei căi se 
limitează riguros la ţările din apusul Europei. Cauzele care 
determină această limitare sînt indicate lin Ullătorul pasaj din 
capitolul al XXXII-lea : „Proprietatea privată bazată pe munca 
proprie„. este înlăturată de proprietatea privată capitalistă, 
bazată pe exploatarea muncii altuia, pe munca salariată" 
(1. c., p. 341 ) .  

In aicest proces, care are loc în Apus, este vorba deci 
de transformarea unei forme de proprietate privată într-o altă 
formă de proprietate privată. Ţăranii ruşi însă ar trebui să 
transforme proprietatea lor comună în proprietate privată. 
Indiferent dacă se recunoaşte sau se infirmă inevitabilitatea 
acestei transformări, motivele pro sau contra ei nu au nici o 
contingenţă cu analiza pe care am făcut-o genezei orînduirii 
capitaliste. Cel mult din această analiză s-ar putea trage con
cluzia că, dată fiind situaţia actuală a marii majorităţi a ţăra-
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nilor ruşi, transformarea lor în mici proprietari nu ar fi lecit 
prologul exproprierii lor rapide. 

II. Principalul argument împotriva obştii săteşti ruse se 
reduce la următoarele : 

Urmăriţi procesul apariţiei societăţilor în Apus şi veţi în
tîlni pretutindeni proprietatea în obşte asupra pămîntului ; o 
dată cu progresul societăţii, ea a cedat pretutindeni locul pro
prietăţii private ; prin urmare, ea nu va putea să evite aceast. 
soartă nici în Rusia. 

Eu acord atenţie acestui argument numai în măsura în 
care se bazează pe experienţa europeană. In ceea ce priveşte 
Indiile Orientale, de pildă, ştie toată lumea, cu excepţia poate 
a lui sir H. Maine şi a altor persoane de teapa lui, că acolo 
desfiinţarea prin violenţă a proprietăţii în obşte asupra pă
mîntului a fost un act al vandalismului englez care nu a con
tribui t la progresul populaţiei autohtone, ci la regresul ei. 

Obştile primitive nu au fost croite toate după acelaşi 
calapod. Dimpotrivă, ele prezintă o serie de formaţiuni sociale 
care se deosebesc una de alta atît ca tip cît şi ca vechime şi 
care marchează fazele succesive ale evoluţiei. Unul dintre 
aceste tipuri, denumit „obşte agrară", îl reprezintă şi obştea 
rusă. Echivalentul ei în Apus este obştea germană, a cărei 
apariţie este de dată foarte recentă. Pe vremea lui Iuliu Cezar, 
ea nu exista încă şi a şi încetat să mai existe atunci cînd tri
burile germanice au cucerit Italia, Galia, Spania etc. In epoca 
lui Iuliu Cezar, pămîntul arabil se reîmpărţea dej a anual între 
grupuri, ginti şi triburi, dar nu încă între diferitele familii ale 
unei obşti ; se prea poate că şi pămîntul se cultiva în grup, în 
comun. Pe pămîntul propriu-zis german, această obşte de tip 
vechi s-a transformat printr-o evoluţie firească în obş tea 
agrară aşa cum a descris-o Tacit. De la acea dată nu mai ştim 
nimic despre ea. Ea a dispărut pe nesimţite în decursul neînce
tatelor războaie şi migraţiuni ; e posibil să fi fost distrusă prin 
violenţă. Dar viabilitatea ei naturală este dovedită de două 
fapte incontestabile. Unele exemplare izolate de acest gen au 
supravieţuit tuturor vicisitudinilor evului mediu şi s-au men
ţinut pînă în zilele noastre, de pildă în Trier, ţinutul meu 
natal. Dar important este faptul că elemente ale „obştii 
agrare" sînt atît de evidente în noua obşte, încît Maurer. 
studiind-o pe aceasta din urmă, a putut să o reconstituie pe 
prima. Noua obşte, în care pămîntul arabil este proprietatea 
privată a agricultorilor, în timp ce pădurile, păşunile, pîrloa
gele etc. rămîn proprietate comună, a fost introdusă de ger-



434 Karl Marx 

mani în toate ţările cucerite. Datorită trăsăturilor caracteris
tice împrumutate de la prototipul ei, ea a devenit în decursul 
întregului ev mediu unica pavăză a libertăţii şi vieţii 
poporului. 

„Obştea sătească u se întîlneşte şi în Asia, la afgani etc., 
dar acolo ea este ipretutindeni cel mai recent tip de obşte, ca 
să spunem aşa, ultimul cuvînt al formaţiunii sociale arhaice. 
Pentru a releva acest fapt, m-am oprit asupra unor amănunte 
privind obştea germană. 

Acum trebuie să cerce tăm trăsăturile caracteristice prin 
care se deosebeşte „obştea agrară u de obştile arhaice. 

1) Toate celelalte obşti se bazează pe relaţiile rudeniei 
de sînge între membrii lor. Din ele pot face parte numai ru
dele de sînge sau persoanele adoptate. Structura lor este aceea 
a unui arbore genealogic. „Obştea agrară" a fost prima gru
pare socială de oameni liberi care nu erau legaţi printr-o le
gătură de sînge. 

2) In obştea agrară, casa şi curtea sînt proprietatea pri
vată a agricultorului. Casa comună şi locuinţa comună erau, 
dimpotrivă, baza economică a obştilor mai vechi, cu mult 
înainte de apariţia păstoritului şi agriculturii. Se întîlnesc, 
fireşte, obşti agrare în care casele, deşi au încetat de a mai fi 
locuinţe comune, îşi schimbă periodic proprietarii. Folosinţa 
individuală se îmbină, aşadar, cu proprietatea comună. Dar 
asemenea obşti mai poartă amprenta originii lor : ele se află 
în stadiul de trecere de la obştea arhaică la obştea agrară 
în sensul propriu al cuvîntului. 

3) Pămîntul arabil, ca proprietate inalienabilă şi comună, 
este reîmpărţit în mod periodic între membrii obştii agrare, 
aşa incit fiecare îşi cultivă cu propriile sale forţe pămîntul 
ce îi este atribuit şi îşi însuşeşte individual recolta. In ob
ştile mai vechi, munca se efectua în comun, iar produsul 
comun se repartiza treptat, cu excepţia părţii rezervate pen
tru reproducţie, fiecăruia după nevoi. 

Se înţelege că pentru obştea agrară dualismul, care îi este 
propriu, constituie o sursă de mari forţe vitale. Eliberată de 
legăturile puternice, dar înguste ale rudeniei de sînge, ea ca
pătă prin proprietatea în obşte asupra pămîntului şi prin 
relaţiile sociale ce decurg de aici o bază solidă, în timp ce, 
concomitent, casa şi curtea, domeniu exclusiv al familiei, 
gospodăria parcelară şi însuşirea privată a produselor favo· 
rizează dezvoltarea personalităţii, care este incompatibilă cu 
organismul obştilor mai vechi. 
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Nu este însă mai puţin evident faptul că acelaşi dualism 
poate deveni cu timpul un germene al destrămării. Abstrac
ţie făcînd de toate ifluenţele dăunătoare din afară, obştea 
poartă în ea elementele destrămării. Proprietatea privată asu
pra pămîntului a pătruns aici sub forma casei cu curtea afe
rentă, care se poate transforma într-o fortăreaţă unde se pre
găteşte ofensiva împotriva pămîntului aflat în proprietatea 
comună. Acest lucru s-a mai întîmplat. Dar esenţialul îl con
stituie munca ţăranului pe parcela lui ca sursă a însuşirii pri
vate. Ea oferă cîmp liber acumulării de bunuri mobile, de 
pildă vite, bani şi uneori chiar sclavi sau iobagi. Această 
proprietate mobilă , nesupusă controlului obştii, obiect al 
schimbului individual, în care viclenia şi intimplarea joacă 
un rol atît de mare, va exercita o presiune tot mai mare asu
pra întregii economii rurale. Acesta este elementul care dis
truge egalitatea economică şi socială primitivă. El introduce 
elemente eterogene, care provoacă în sinul obştii conflicte 
de interese şi pasiuni, menite să submineze mai întîi proprie
tatea comună asupra pămîntului arabil, apoi asupra pădurilor, 
păşunilor, pîrloagelor etc., care, odată transformate în anexe 
obşteşti ale proprietăţii private, vor reveni, în cele din urmă, 
acesteia. 

Ca ultimă fază a formaţiunii sociale primare, obştea 
agrară este, totodată, o fază de trecere la formaţiunea se
cundară, adică trecerea de la societatea bazată pe proprie
tatea în obşte la societatea bazată pe proprietatea privată. 
Formaţiunea secundară cuprinde, bineînţeles, o serie de socie
tăţi bazate pe sclavie şi iobăgie. 

lnseamnă oare aceasta că dezvoltarea istorică a obştii 
agrare trebuie să ducă în mod inevitabil la acest rezultat ? 
Nicidecum. Dualismul propriu ei admite alternativa : ori ele 
mentul proprietate va învinge elementul colectiv, ori acesta 
din urmă îl va învinge pe primul. Totul depinde de mediul 
istoric în care se află. 

Să facem pentru un moment abstracţie de mizeria care 
apasă obştea rusă şi să analizăm numai posibilităţile ei de 
dezvoltare. Situaţia ei este cu totul specială, fără precedent 
în istorie. ln toată Europa, ea este singura formă organică, 
predominantă în viaţa rurală a unui imens imperiu. Proprie
tatea comună asupra pămîntului îi oferă baza naturală a însu
şirii colective, iar mediul ei istoric - faptul că producţia 
capitalistă există simultan cu ea - îi oferă condiţii materiale 
gata pregătite pentru munca colectivă organizată pe scară 
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mare. Ea poate, prin urmare, să folosească realizările obţinute 
de sistemul capitalist fără să fie nevoie să treacă prin furcile 
caudine ale acestuia. Ea poate să înlocuiască treptat agricul
tura parcelară cu o agricultură combinată practicată cu aju
torul maşinilor, agricultură atît de favorabilă configuraţiei 
fizice a solului Rusiei. După ce va fi pusă într-o situaţie nor
mală în forma ei actuală, ea va putea deveni punctul de ple
care nemijlocit al sistemului economic spre care tinde socie
tatea modernă şi să înceapă o viaţă nouă fără să-şi dea 
lovitura de graţie *. 

Englezii au făcut asemenea ÎCercări în Indiile Orientale , 
unde au reuşit doar să ruineze agricultura autohtonă, să 
sporească şi să accentueze calamităţile din anii de foamete. 

Cum rămîne însă cu blestemul care apasă asupra obştii 
săteşti ruse - izolarea ei, lipsa de legătură între viaţa unei 
obşti şi viaţa celorlalte, acest microcosmos localizat, care a 
lipsit-o pînă în prezent de orice iniţiativă istorică ? El va dis
părea în condiţiile unei �druncinări generale a societăţii ruse. 

Deprinderea ţăranului rus cu artelul i -ar înlesni în mod 
deosebit trecerea de la munca parcelară la munca coopera
tistă, pe care el, de altfel, o şi practică într-o oarecare măsură 
la strînsul fînului şi la unele acţiuni colective, ca, de pildă, 
asanarea mlaştinilor etc. Mica proprietate funciară de tip 
arhaic - de care au oroare agronomii din zilele noastre -
acţionează tot în acest sens. Dacă veţi întîlni într-o ţară oare
care pămînt arabil care poartă urmele unei fărîmiţări ciudate 
în mici ogoare care îi dă aspeclul unei table de şah, puteţi fi 
siguri că este vorba de o obşte agrară dispărută I Membrii ei, 
fără să fi absolvit un curs de teorie a rentei funciare, au 
înţeles că o cantitate egală de muncă efectuată pe ogoare cu 
o fertilitate naturală şi cu o poziţie diferită va aduce şi veni
turi diferite. Pentru a egaliza eficienţa muncii lor, ei au 
împărţit pămîntul într-un anumit număr de parcele, în funcţie 
de deosebirile naturale şi economice ale solului, şi apoi au 
împărţit din nou toate aceste terenuri mai mari într-un număr 

* ln milnuscris urmează frazele : „Dar împotriva ei se ridică pro
pri>tatea funciari. care tine in ghearele sale aproape jumătate din pă
minturi, şi anume partea cea mai bună. Tocmai de aceea menţinerea 
obştii săteşti pe calea dezvoltării ei continue corespunde mişc.rii gene
rale a societăţii ruse, a cărei regenerare poate fi obţinută numai cu 
acest preţ. lncercarea Rusiei de a ieşi din impasul în care se află intro
ducind sistemul de arndă capitalistă de tip englez, atit de imprpriu 
pentru con di tiile sociale ale tării. ar fi zadarnică„. ! •,  care au fost 
şterse. - N nta red. 
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de parcele corespunzător numărului agricultorilor. După 
aceea, fiecare a primit o parte din fiecare teren. Acest sistem, 
practicat şi astăzi în obştea rusă, este, fireşte, în contradicţie 
cu cerinţele agronomice. Abstracţie făcînd de celelalte incon
veniente, aceasta înseamnă risipă de forţe şi de timp. Cu toate 
acestea, el favorizează trecerea la cultivarea în colectiv a 
pămîntului, deşi la prima vedere s-ar părea că este în con
tradicţie cu ea. Parcela„.* 

Scris de K. Max 
la sfirşitul lnii februarie -
începutul lunii martie 1881 
Publicat pentru prima oară 
în „Arhiva K. Marx şi F. En!]Pls�. 
voi. I, J 924 

Se tiiăreşte după manuscris 

Tradus din li mba franceză 

* Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota red. 

30 
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Karl Marx 

[Note cu privire la reforma din 1 861 
şi la dezvoltarea Rusiei după reformă 277] 

I *  

Desfăşurarea [pregătirii reformei] ** 

Cît de convenabilă a făcut Alexandru al Il-lea răscumpă
rarea ycaob6, • • •  prin înaltele rescripte din 1 857 (Co
misia de redactare n-a putut schimba nimic în această 
privinţă) - (Skaldin 1 17 jos şi 1 18 78) . ln timpul domniei ace
luiaşi Alexandru, înşelarea ţăranilor în ceea ce priveşte pă
mînturile cumpărate de aceştia înainte şi după 1 848 ( 123 79) . 

l )După publicarea la 1 9  februarie (3  martie) 1 861 i 
manifestului cu privire la  eliberare - agitaţie generală şi 
tulburări în rîndurile ţăranilor ; ei îl considerau un docu
ment falsificat şi măsluit ; execuţii militare ; maltratarea în 
masă a iobagilor în cursul primelor trei luni după publicarea 
„Manifestului" . De unde s-a luat însă o atît de ciudată 
„uvertură" la această reprezentaţie anunţată cu surle şi 
trîmbiţe ? 

Punctele care urmează trebuie însemnate ulterior nu 
numai c11 litere latine, ci şi cu cifre, pentru ca succesiunea 
lor să fie clară. 

a) Cu privire la Comisia de redactare şi la libertatea ei 
(Caiet, p. 1 02 280) . Şedinţele Comisiei de redactare au început 
la 4 martie 1859, dar la 5 martie a avut loc prima şedinţă 
propriu-zisă. La 15 aprilie 1 859 (aşa-zisa atragere a poporu
lui) (p. 1 06) . în şedinţele din 6, 9, 13 şi 20 mai 1 859 a fost 
adoptată hotărîrea cu privire la starea de obligativitate tem
porară ; contele Piotr Şuvalov şi cneazul Paskevici au pro-

* Cifrele romane cu care sint marcate unele părti din manuscris 
slnt ale redacţiei. - Nota red. 

** Cuvintele din paranteze patrate sfnt ale rcdactiei. - Nota red. 
*** - gospodăriei ţărăneşti. (In acest articol, cuvintele care apar 

ln limba rusă au fost folosite de Max 1n această limbă). - Nota red. 
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testat [împotriva acestei hotărîri] : ei considerau că elibe
rarea personală a ţăranilor nu trebuie să fie în funcţie de 
condiţia recomandată lor ( impusă) de a dobîndi o proprietate 
funciară 281. Imediat după aceasta a urmat înaltul decret din 
21 mai, care interzicea includerea protestului lor în registrul 
proceselor-verbale (p. 1 07, 108). Fraza comisiei : „Cit de dău
nătoare este cea mai mică abatere de la înalta voinţă" 
(p. 108 sus) . La 5 ianuarie 1859 s-a interzis comitetelor gu
berniale ale nobilimii să permită accesul publicului [la 
şedinţe] etc. 

La 21 ianuarie şi 3 martie 1859 li s-a interzis tuturor 
[comitetelor] să publice [hotărîrile] etc. (p. 1 06) .  

In  sfîrşit : împăratul a promis în mod public că, înainte 
de aprobarea proiectului, deputaţii comitetelor guberniale 
vor fi convocaţi la Petersburg pentru a-şi prezenta obiec
ţiile şi amendamentele„. Ei au fost convocaţi în capitală, 
dar nu li s-a permis să se întrunească pentru a discuta pro
blema. Toate eforturile lor de a organiza întruniri au fost 
zadarnice : li s-a cerut doar răspunsuri în scris la o serie 
de întrebări tipărite, cu privire la unele detalii. Cei care au 
îndrăznit să discute detaliile au fost invitaţi să participe 
personal la şedinţele comisiei, unde au fost bruscaţi ; mai 
multe grupuri de deputaţi au prezentat ţarului o petiţie în 
care protestau împotriva modului în care au fost trataţi ; 
au primit, prin intermediul poliţiei, o mustrare în toată regula. 
Ei au hotărît atunci să-şi exprime protestul în adunările ordi
nare guberniale ale nobilimii. Printr-o circulară li s-a inter
zis să abordeze problema eliberării ţăranilor. In pofida acestui 
fapt, unele adunări au arătat în mod respectuos ţarului că a 
sosit timpul şi pentru efectuarea altor reforme. Ca urmare, 
cîţiva mareşali ai nobilimii au fost admonestaţi, iar alţii 
au fost înlocuiţi. Dintre căpetenii, doi au fost deportaţi * în 
gubernii îndepărtate, alţii au fost puşi sub supraveghe
rea poliţiei. 

In realitate însă, totul s-a desfăşurat par ordre du 
Moufti ** .  De la bun început, Alexandru al II-lea a fost hotă
rît să le dea moşierilor cît mai mult posibil ( iar ţăranilor cit 

* - nobilii din Tver : Unkovski a fost deportat la Veatka, iar 
Evropeus la Perm. - Nota red. 

** - conform ordinului de sus. - Nota trad. 
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mai puţin posibil) pentru a-i face să se împace cu gîndul 
desfiinţării formale a iobăgiei ; el voia ca obligatorie să fie 
numai răscumpărarea gospodăriei ţărăneşti - curtea, gră
dina de zarzavat şi cînepiştea, şi, în afară de aceasta, dreptul 
de folosinţă a terenurilor arabile (acolo unde existau) ; el 
voia chiar să menţină pentru moşieri un fel de jurisdicţie 
seniorială ; el a insistat ca ţăranii să rămînă în stare de de
pendenţă iobagă temporară timp de 12 ani etc. Vezi res
criptul său din 20 noiembrie 1857 către generalul adjutant 
Nazimov, guvernator general a trei gubernii : Vilno, Kovno 
şi Grodno, ca răspuns la petiţia comite telor nobilimii din 
aceste gubernii (p. 1 03 2s2) . 

In pofida faptului că încă în martie 1856 - după mo
bilizarea la 29 ianuarie 1 855 a miliţiei - a vorbit în faţa 
unui mareşal (al nobilimii) din gubernie şi a unor mareşali 
[ai nobilimii] din judeţe despre desfiinţarea iobăgiei, pe care 
însă nu avea intenţia s-o pună în practică imediat ( I ) ,  el 
a continuat să tergiverseze lucrurile, dind astfel posibilitate 
noM-qm:a * să înrăutăţească consilerabil situaţia ţărani
lor. Vezi circulara, p. 105 ; Skaldin, p. 1 10, 1 14. 

La 3 ianuarie 1857, la propunerea lui Lanskoi, a fost creat 
Comitetul secret sub preşedinţia lui Alexandru, iar în lipsa 
lui - sub cea a cneazului Orlov. S-a hotărît ca la activitat2a 
comitetului să fie atrase co mi tetele nobilimii etc. (p. 103) . 
Încă la şedinţele din 14, 17  şi 18  august, comitetul a hotărit 
ca îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor să se facă încet şi cu 
prudentă (loc cit.) . 

La 8 ianuarie 1858, „Comitetul secret" se transformă în 
„Comitetul general" ,  pe lîngă care s-a instituit „Comisia spe 
cia1ă " cu atribuţia de a examina în prealabil proiectele co
mitetelor guberniale. în afară de aceasta s-a înfiinţat aeMCRHi 
OT�eI * * a Comitetului central de statistică al Ministerului 
Afacerilor Interne, pentru analizarea relaţiilor agrare din im
periu şi pentru examinarea prealabilă, a [proiectelor] comite
telor guberniale (p. 103) . 

I (2) 

La 21  aprilie ( 1858 ), împreună cu circulara lui Lanskoi, 
a fost trimis programul activităţii comitetelor guberniale etc., 
program aprobat de putere� supremă (p .  1 05) . 

* - mşierilor. - Nota trad. 
** - scţia zemstve. - Nota trad. 
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ln acelaşi spirit sînt şi hotărîrile adoptate de Comitetul 
general la 18 octombrie 1858 ; aceste hotărîri constituie 
punctul de plecare pentru comisiile de redactare (p. 1 05) . 

La 17 februarie 1859 [au fost create] două comisii de re
dactare sub preşedinţia lui Rostovţev (p. 1 05) . 

La 27 aprilie 1859 (s-a creat încă o comisie - Comisia 
financiară) alcătuită numai din specialişti şi funcţionari ai 
Ministerului de Finanţe şi ai Ministerului Afacerilor Interne 
(p. 1 05) . Trei perioade [ale activităţii] comisiilor de redactare
(µ. 1 05) . (La 6 februarie 1 860 moare Rostovţev.) 

II 

[Cele trei erioade ale activităţii comisiilor de redactare] 

l -a  perioadă - 4 martie -: 5 septembrie 1 �59 1n total _ 1 
2-a „ - 5 septembrie 1 859- 1 2  martie 1 860 an şi 7 luni 
3-a , , - 12 martie - 10 octombrie 1 860 
Pretinsele principii (procla
ma�e încă înainte de către 
împărat în al său rescript e tc. 
şi de către Comite tul general). 
a) Răscumpărarea trebuie să 
fie liber consimţită de ambele 
părţi (cu excepţia yca8e6*) .  

Practica 

a) răscumpărarea obligalorie
numai pentru ţărani ; moşie
rul îi poate forţa să se răs
cumpere. 
(Vezi p. 108 jos şi 1 09, idem.. 
p. 1 09, Golovaciov 2sa J. 

(29 a'rilie 
(p. 1 06) . La 
(idem). 

1859. Rostovţev) } Condiţiile de răscumpărar
fel (20 mai 1859) - idem. Datorii roMe\H%H * .. 

în suma de 400 OOO OOO de 
ruble argint. 

Alte date cu privire 
răscumpărare (p. 1 06) . 

la 

Propuneri ale Comitetu
lui general din 4 decem
brie 1858 (prezentate de Ros
tovţev la şedinţa comisiei. 
Şedinţa din 27 mai 1 859) 
(p. 1 07 jos). 

• - gospodăriilor ţărăneşti. - Nota trad. 

** - ale maşierilor. - Nota trad. 
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BM-yn * cu concursul gu
vernului a şi fost consemnată 
în mod ipotetic la 4 decen · 
brie 1858 în jurnalul (p. 1 08) 
Comitetului general. 

In protestele lor etc. , con
tele Piotr Şuvalov şi cneazul 
Paskevici au arătat în mod 
foarte just că propunerea lui 
Rostovfev „pune eliberarea 
definitivă a ţăranilor " în 
funcţie de BI Ryn şi că „este 
nefiresc să obligi un om liber 
să obţină, împotriva voinţei 
lui, o proprietate funciară" 
(p. 1 08) . 

La 1 4  februarie 1859 -
propunerea lui Rostovţev. 
Atunci s-a preconizat ca ter
menul de răscumpărare să fie 
de numai 37 de ani (ulterior 
49 de ani) , şi ca [cuantumul 
ei să fie] egal cu „dijma 
plătită în mod obişnuit de 
ţăran" .  

b )  Iobagul nu trebuie să 
.plătească pentru libertatea sa 
personală. 

c) Dijma existentă nu 
creşte. 

d) Ţăranii trebuie să 
primească loturi care să le 
asigure pe deplin existenţa, 
precum şi achitarea ratelor 
le răscumpărare şi a dărilor. 

Latura financiară a operaţiei 
de răscumpărare (p.  1 09, Go
lovaciov ). Veniturile specu
lanţilor de bursă ( loc. cit.) . 
Scăderea [valorii] titlurilor 
{de răscumpărare] ; în condi
ţiile răscumpărării liber con
simţite, moşierul cere de la 
ţărani rate suplimentare (p. 
1 10, 1 1 7, Skaldin) (p. 1 23 284). 

b) Iobagul trebuie să plă
tească pentru libertatea sa 
personală (p. 1 13, Skaldin) , 
( loc. cit., p. 1 15 ). lanson, 
p. 1 24. Ianson, p. 1 25 jos 285, 

c) Dijma existentă creşte ( ca 
urmare a micşorării lotului) 
(p.  1 16) . 
d) în realitate, loturile ( in
clusiv cele mai mari) nu asi
gură existenţa ţăranului şi el 
rămîne într-o stare de depen
dentă temporară tată de 
moşier. 

* - RăscuPărare. - Nota trad. 
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1 )  
b )  Ţdranii temporar obligaţi 

Şedinţele din 6, 9, 13 mai 1859 (p. 107) . Atunci pentru 
ţăranii temporar obliga/i s-a st ibilit un termen de 12 ani 
(p. 107) . 

Pînă la începutul răscumpărării, să se menţină lotul 
/ărănesc în mărimea lui actuală, „cu îngrădirile şi exceptă
rile necesare" (p. 107). Alta este situaţia în cazul Bi'yna• 
(vezi [propunerea] lui Rostovţev, p.108, sub [titlul] „Răs
cumpărareaH ) .  

Plătile ţăranilor temporar obligaţi (p. 1 1 1 , Skaldin ; în 
zonele fărd cernoziom). 

ln zona centrală şi de sud ţăranii preferă claca, care 
înainte le era atlt de odioasă (p. 1 1 5, Skaldin, începutul) .  

Legaţi de peticul de pămînt pe timp de 9 ani, [ţăranii ]  
nu-l pot părăsi [nici după expirarea acestui termen] (Skaldin, 
1 17, 1 18) . 

Acolo unde, din motive locale, ţăranii voiau în mod 
special să răscumpere ycaAh6I**, moşierul a împiedicat acest 
lucru etc. (p. 1 18, punctul 2, Skaldin). In realitate, [cazuri de 
răscumpărare numai a gospodăriilor ţărăneşti] nu au avut loc 
iciodată (idem). De ce s-ar grăbi moşierii cu Bny. 
înainte de expirarea primului termen de nouă ani (vezi 
p. 1 19, Skaldin). 

1 878 - numărul ţăranilor temporar obligaţi (Ianson, p.1 1 9) .. 
2) Ţărani care lşi răscumpără gospodăria. Timp de 49 de 

ani ei sînt legaţi de peticul de pămînt (p. 1 18 şi 1 1 9, Skaldin) .. 
Condiţii imposibile în ceea ce priveşte ieşirea [din obşte] 
( idem) . 

c) ln timpul domniei lui Alexandru al II-lea, capitaţiile 
etc. [împovărează] tot mai mult ţărănimea (p. 109, Golovaciov) 
(p. 1 1 1 şi 1 1 2, Skaldin), (p. 1 1 3 jos, p. 1 1 4  începutul) . 

Sistemul de a-i giatiiica pe funcţionari pentru stoarcerea 
restanţelor de impozite ( idem) (p. 109) . 

Despre capitaţie în general (1 12, Skaldin). 
Negustorii, ca şi nobilii, plătesc impozite infime pe pă

mîntul pe care, începînd din 1861 ,  ei îl pot cumpăra (1 12„ 
Skaldin). 

* - răscumpărării. - Nota trad. 
** - gospodăriile. - Nota trad. 
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Staroverî * - împotriva capitaţiei ( 1 12, Skaldin). 
Alături de aceasta, sistemul paşapoartelor (idem şi 1 13) . 

t(/ncepînd din 1863 banii pentru paşaport se plătesc obştii 
săteşti, idem) . 

Pericolul [care decurge] pentru stat din acest sistem ( 1 1 2  
j os, Skaldin). 

Cei fără pămînt sint consideraţi ca făcînd parte tot din 
0bşte (p. 1 13, Skaldin). 

d) Răşluirea pămîntului ţăranilor. Rezultatele înstrăinării 
pădurii, izlazului şi păşunii şi a unei părţi din pămînturile 
ţărăneşti. Dependenţa efectivă a ţăranilor faţă de samavolni
cia no«eţu00a ** (1 14, Skaldin). Darea în arendă [a pămîn
turilor} moşiereşti şi a [pămînturilor] statului ( 1 1  O, Skaldin) . 
Acapararea acestor pămînturi răşluite de către negustori şi 
le către arendaşii pămînturilor statului etc. ( 1 10 ,  Skaldin, 
idem., p. 1 14). Ţăranul este nevoit să ia în arendă pămînt de 
la moşier. ( 1 10, Skaldin) . 

Răşluirea pămîntului ţăranilor, cel puţin în peste jumă
tate din moşii. Micşorarea loturilor şi majorarea plăţilor 
.(1 14, Skaldin) şi sub punctul 2, p. 1 14 (alipirea pămînturilor 
răşlui te la pămînturile moşiereşti) . 

Lotul este insuficient (de aici necesitatea de a lua pămînt 
în arendă sau de a se angaja ca muncitor salariat) . 

Lotul abia ajunge pentru hrană ( chiar în raioanele cu 
,cernoziom) ( 1 1 1 ,  Skaldin). Pămînturile atribuite ţăranilor sînt 
nefertile şi au poziţie nefavorabilă (1 14, Skaldin). 

Conform no1,oHeenu0 *** : cu cît pămîntul este mai fertil, 
cu atît lotul este mai mic ( idem, Skaldin). 

Stabilirea de către comisie a dimensiunii maxime a 
lotului ( 1 16 ,  Skaldin) . Consiliul de stat reduce şi el dimen
siunile acestuia (idem, Skallin). 

lanson, p. 124. ln plus, strămutarea devine dificilă. ( idem) . 
Iniţial s-a preconizat ·ca suprafaţa redusă a lotului să 

fie compensată de guvern prin înlesnirea strămutărilor ; ulte 
rior la  acest lucru s -a  renunţat ( 125) . 

a) Ca urmare a condiţiilor în care guvernul i-a pus pe 
ţărani, aceştia au fost jefuiţi de Ryian * * * *  şi de negustori 
(p. 1 10, Skaldin) . 

* - Credincioşii de rit vechi. - Nota trad. 
�· - moşierilor. - Nota trad. 

*** - rgulamentului. - Nota trad. 
**** - ch iaburi. - Nota trad. 



Note cu privire la reforma din 1861 n Rusia 44-

Foametea (notă jos la p. 1 13, 1 14). (Comparaţie cu peri
oada iobăgiei) (p. 1 14, se citează Skaldin. p. 205). 

b) lmpovărarea excesivă a lotului. 
Vezi exemplele [care se referă] la zona nordică (p. 1 13) . 

Această povară este la fel de grea în Rusia centrală şi în Rusia 
de sud (idem) .  

Monstruozităţi ridicole : 
1 )  la stabilirea dijmei (Skaldin, p. 1 15 şi 1 16) pentru ţă

ranii clăcaşi (p. 1 16) .  
Sistemul gradaţiei [la stabilirea dijmei] după numărul de 

deseatine pe cap de locuitor (p. 1 16, Skaldin) ( îndeosebi în 
zonele cu cernoziom) . (Cu cît lotul este mai mic, cu atît dijma 
este mai mare) . 

Cea mai mică [normă] - 1/a de lot (vezi ultimele rînduri„ 
p. 1 16, Skaldin). Acolo unde lotul era mai mic s-a preconizat 
[iniţial] o ajustare a pămîntului, dar Consiliul de Stat n-a 
permis acest lucru (p. 1 16, Skaldin, începutul) . 

Răscumpărarea dijmei stabilită în funcţie de Mecmnocmu .. 
(Skaldin, p. 1 17) . 

Creşterea generală a dijmei (p. 125, Ianson). 
2) la stabilirea loturilor celor mai mici şi a loturilor 

celor mai mari. 
Loturile mai mici - la ţăranii temporar obligaţi ( 1/2, 

i/4 din lotul cel mai mare) (p. 1 17, 1 18, Skaldin). 
Cel mai mic lot np u B>>yne * *  - 1/a [din cel mai mare} 

(Skaldin, p. 1 1 8) (vezi p. 1 18 la punctul 2 ;  răscumpărarea nu· 
mai yca;b6l * * * nu are Joc în realitate niciodată, 1 18) . 

Stabilirea lotului, principiile de bază (p. 24, Ianson)-
0 teime [din pămînt] [rămîne] ca minimum moşierului' 

(în legătură cu aceasta, vezi Ianson, p. 125) .  Acest fapt a 
fost înrăutăţit considerabil, şi în ultimă instanţă [a fost adop
tat] prin nMoHeeHue * * * *  ( idem) . 

Sistemul gradaţiei (p. 125, Ianson). 
3) „Lotul de orfan" în guberniile eminamente agricole 

(p. 1 15, Skaldin). 
a) Capitalizarea dijmelor mari np u BiYne* * * * * ; de aici 

preţul exagerat al pămîntului (Skaldin, p. 1 17, exemplu 

• - lcalitate. - Nota trad. 
•• - a răscumpărare. - Nota trad. 

••• - a  gospodăriei. - Nota trad. 
•••• - regulament. - Nota trad. 

••••• - la răscumpăra;e. - Nota trau. 
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gubernia Smolensk) . ln zona fără cernoziom ( 1 17) .  ln zona 
cu cernoziom - idem. 

b) Banca şi răscumpărarea (p. 1 26-130) (p.  132, sfirşitul). 
c) Situaţia actuală a ţăranilor :  (Ianson) condiţiile stră

mutdrii [acceptabile] numai pentru ţăranii mai înstăriţi (lan
son, p. 143) ; ele echivalează cu interzicerea strămutărilor 
(vezi p. 144) . 

x) Zona de cernoziom cu asolament trienal (p. 120, Ianson) . 
3) Zona de stepă (partea de apus) - guberniile Herson, 

Taurida, Ekaterinoslav ( Ianson, sfirşitul p. 120 şi 1nceputul 121). 
y) Guberniile apusene ( 1 19, Skaldin ; p. 121 ,  lanson, 

idem 126) . 

III 

Zemstva 

Cheltuielile obligatorii (pentru administraţia locală civilă 
şi militară) absorb cea mai mare parte [a fondurilor zemstve
lor] ; atîta timp cît aceste instituţii ale zemstvelor sînt doar 
instrumente ale administraţiei guvernamentale. Cheltuielile 
statului cresc an de an. Împrumuturi neîntrerupte numai 
pentru achitarea dobînzilor la împrumuturi anterioare. 

în scurtul interval de timp dintre anii 1 862 şi 1 868, 
cheltuielile obişnuite ale statului au crescut cu 42°/o 
sau, în medie, cu 20 500 OOO de ruble. (fn 1862 cheltuielile 
anuale obişnuite au reprezentat 295 532 OOO de ruble, în 1868 
- 4 1 8  930 OOO de ruble) .  Pentru a ilustra creşterea cheltuie
lilor obligatorii ale guberniilor şi judeţelor, vom da ca exem
plu una dintre cele mai sărace gubernii din Rusia - gu
bernia Novgorod ; cheltuielile ei obligatorii au reprezentat 
în 1861 80 OOO de ruble, iar în 1868 - 412 OOO de ruble. 

Adevărata esenţă a eliberării [ţăranilor] 

între ţărani şi moşieri s-a purtat un război de partizani. 
Eliberarea se reduce pur şi simplu la faptul că nobilul 

moşier nu mai poate să dispună de persoana ţăranului, nu-l 
mai poate vinde etc. Această înrobire a persoanei a fost 
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desfiinţată. Moşierii şi-au pierdut puterea asupra persoanei 
ţăranului. 

De îndată ce s-au răspîndit zvonuri despre proiectata 
eliberare a ţăranilor, guvernul a fost nevoit să ia măsuri 
împotriva încercărilor moşierilor de a expropria cu forţa pe 
ţărani sau de a-i strămuta pe pămînturile cele mai nefertile. 

Înainte, în timpul iobăgiei, moşierii erau interesaţi în a-l 
susţine pe ţăran ca o forţă de muncă necesară ; această situa
ţie a încetat. Ţăranul a ajuns în stare de dependentă econo
mică faţă de fostul său moşier. 

Răscumpărarea 

Ca urmare a scăderii cu 20 % a valorii obligaţiunilor de 
răscumpărare şi (schimb) emise de guvern, mulţi moşieri nu 
au procedat la răscumpărarea „obligatorie" ,  ci au cerut ţăra
nului o plată suplimentară pentru a compensa această pier
dere. In unele locuri, prin bună înţelegere cu moşierul, ţăranii 
au plătit această sumă suplimentară, dar după un an si 
jumătate ei au încetat să mai plătească guvernului ratele de 
răscumpărare. Această plată suplimentară era de 27 de ruble 
de fiecare suflet de revizie * . 

Perioada de răscumpărare - 49 de ani (şi nu 41) ; încă 
de atunci ţăranii [m<mifeslau] scepticism în privinţa îndepli
nirii promisiunii şi a faptului că după expirarea acestui ter
men nu vor  trebui să  plătească o6pOK * *  de pe pămîntul cum
părat de la guvern. 

Scăderea datoriilor la achitarea [împrumuturilor de răs
cumpărare] către moşieri. 

Guvernul a scăzut imediat datoriile moşierilor către Con
siliul de tutelă, care le servise ca bancă, fără nici un fel de 
compensare pentru perioada care mai rămăsese pînă la sca
denţa împrumutului. 

De pildă, la 1 aprilie 1870, din 505 652 1 07 ruble plătite 
în contul ţăranilor s-au reţinut 235 032 183 de ruble, pe care 
moşierii le datorau instituţiilor de credit ale statului. 

* - Parte a populaţiei bărbăteşti supsă la plata capitatiei şi tinulă 
n acst scop n evidentă rprin aşa-numitele „revizii" .  - Nota trad. 

** - dijmă. - Nota trad. 
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Majorarea capitaţiei 

Din 1864, no�ynHaH no�aTh* creşte aproximativ cu 80 % ; 
in acelaşi timp [creşte] şi eocyâa pcm6ennbii aeMc»ui c6o p * * .  
fo 1867 - cea mai mare majorare a capitaţiei. 

Din „Trudi komissii u 286 reiese : 
1862 : din suma totală a impozitelor percepute în Rusia 

{impozite directe şi indirecte) ,  şi anume din 292 OOO OOO de 
ruble, 76 % ,  adică 223 OOO OOO de ruble, apasă pe umerii cla
-selor sărace (pe umerii ţăranilor şi ai meşteşugarilor) . Cu 
timpul această povară a crescut considerabil : a fost majorată 
capitaţia pentru ţăranii de toate categoriile, o6poqHaH no�aTh • • •  
d e  l a  ţăranii statului ş i  eocyâa pcm6ennbii aeMc„ui c6o p * **• pe 
.care îl plăteau aproape în exclusivitate no�aTHhie �ynH***** .  

1863 : capitaţia [a fost majorată cu) 25 de copeici. ln 
1867 [a fost majorată] cu 50 de copeici. Din 1865 �yneBoi 
c6o p Ha rocy�apCTBeHHle seMC\He IOBHHHOCTH* . . . . .  este 
majorat cu 20 de copeici de persoană, fiind acum în medie 
de 98 de copeici de persoană. 

06po•maR noâamb perceput de la ţăranii statului a fost 
majorat în perioada 1862-1867 de la 25 256 OOO la 35 648 OOO 
de ruble ( mai mult decît cu o rublă de persoană) . La 1 iulie 
1 863no�ynHan no�aTh• • • • • •  [percepută) de la MemaHe • • • • • • • • 
a fost desfiinţată, dar ea se compensează cu prisosinţă prin 
{impozitul] pe proprietatea imobilă din oraşe, orăşele şi mici 
aşezări, la a cărui plată işi au partea lor [de contribuţie r 
Memane şi ţăranii, şi prin c6op * * * * * * * * * pe brevetele pentru 
comerţul cu amănuntul şi pe autorizaţiile pentru meşteşugărit, 
care era percepută numai de la clasele no�aTHle* * * * * * ** *.. 

Din 1862 şi pînă în 1867, cheltuielile obişnuite ale statu
lui ( excluzîndu-le pe cele extraordinare) au crescut de la 
295 532 OOO de ruble la 398 298 OOO de ruble, adică cu aproxi
mativ 35 % ,  iar datoria publică a sporit cu 461 160 OOO de 
ruble, adică cu 60 % ; prin urmare [pentru dobînzile şi amor-

• - -capitaţia. - Nota trad. 
•• - taxe percepute de zemstvă şi de 'stat. - Nota trad. 

••• - impozit special. - Nota trad. 
•••• - taxe percepute de stat şi de zemstve. - Nota t rad. 

••••• - contribuabilii. - Nota t rad. 
•••••• - taxa plătită zemstvei şi statului de fiecare cnntrl� 

buabil n locul s ervitutilor. - Nota t rad. 
••••••• - apitaţia. - Nota trad. 

•••••'*•• - orăşeni de origine nenobilă. - Nota trad. 
••••••••• - taxa. - Nota trad. 

••••••••u - ontribuabile. - Nota trad. 
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tizările] anuale [ale acestei sume suplimentare] trebuie sa 
se plătească peste 25 315  OOO de ruble (întreaga datone pu
blică era în 1867 de 1 219 443 OOO de ruble, plăţile pentru 
această sumă reprezentau 73 843 OOO de ruble anual) . 

1n 1874 datoria publică ( consolidată şi neintrodusă în 
registrul cartea mare) [reprezenta] peste 1 471 500 OOO de ruble. 

ln afară de aceasta, peste 1 208 OOO OOO de ruble datorie 
neconsolidată ( = 4 833 OOO OOO de franci) . 

ln 1867 suma impozitelor directe percepute în mod ne
mijlocit de la păturile contribuabile era de 1 1 1  OOO OOO de 
ruble, inclusiv 62 OOO OOO le ruble capitaţie (noaywna. 
no8amb • , 2oey8a pcmeenmiu aeMciuu c6o p u o6ţecmaennbiu c6o p • • 
ele la ţăranii statului) . Aici nu intră nici ratele de răscum
părare, nici ry6epHCRHi H yes;1i aeMCRHH c6op • • • , nici 
oco6biu c6o p Ha co;epmaHHe MHpOBbIX no RpeCTbHHCRHM 8eAaM 
y1tpe;1c8enuu • • • • în guberniile în care nu au fost înfiinţate 
instituţii aeMCRHe • • • • • 

( CKai8un.) 
După Ianson (profesor la Universitatea imperială din 

Petersburg) („Onbim " **** ** 287 etc. 1877) ţăranii plătesc 
176 OOO OOO de ruble impozite directe, şi anume : 

63 600 OOO sub forma capitaţiei şi 06ţecmeenno20 
20ey8a pcmeenno20 aeMc>020 c6o poe* * * * * * * . 

37 500 OOO sub forma de o6ponoi no;aTH******** , 
peste 7 OOO OOO sub forma de ry6epHCRHX H yes;HIX 

c6opoB **** ** *** ·  
" 

" 

Not a  trad. 

3 OOO OOO sub forma de MecTHIX c6opOB ******* * * *  
în guberniile unde nu s-a aplicat loio
meHHe ** *****  ****  · 

39 OOO OOO sub forma de rate de răscumpărare ; 
aici nu intră dările în natură. 

• - capitaţie. - Nota trad. 
•• - taxe publice. - Nota trad. 

*• •  - taxe percepute de zmstva judeţeană şi gubemială. -

• • • •  - laxa specială pentru întreţinerea judecătoriilor de pace 
pentru soluţionarea litigiilor dintre ţărani. - Nota trad. 

••••• - de zemstvă. - Nota trad. 
•••••• - eseu. - Nota t rad. 

••••*•• - Taxe publice. - Nota trad. 
• • ••••*• - dijmă. - Nota trad. 

••••••••• - taxe percepute de zemstva qubemial! ;j iudeteană. 
- Nota !rad. 

• • • • • *•••• - .taxe locale. - Nota lrad. 
••••••••••• - regulament. - Nota t rad 
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La aceasta trebuie adăugate aproape în întregime accizele 
pe băuturi spirtoase şi pe sare ( 180 OOO OOO) şi 06po1m nnnx 
lOMe11rqbHX Kp eCTbRH · -
de peste 25 OOO OOO. - în total mai mult de 372 OOO OOO, peste 

56% din bugetul statului. 
ln mîinile statului se află : 151  684 1 85 de deseatine 

„ „ 

" l i  

" 

ţăranilor . 

moşierilor : 

de parlamentului 
domeniilor coroanei 

( = 165 335 763 ha) 
120 628 246 de deseatine 

( = 131 484 744 ha) 
1 00 OOO OOO de deseatine 

( = 109 OOO OOO ha) 

7 528 2 12  de deseatine, 
sau 8 205 859 ha 

1) Ţăranii statului (fără gubernia 
Arhanghelsk şi guberniile baltice) : 9 194 891 suflete 

2) ţăranii de pe domeniile coroanei : 

3) ţăranii de toate categoriile 
foşti iobagi i moşierilor 

77 297 029 des. 
862 740 suflete -

4 336 454 des. 

35 149 048 des. 

Pînă la 1 ianuarie 1878 s-au răscumpărat cu ajutorul gu
vernului în 37 de gubernii (minus cele apusene, Basarabia şi 
trei gubernii baltice) 4 898 073 de suilete ( 74,6 % din numărul 
total al noMe�H%HX KpecTbRH** )  şi 17 1 09 239 de deseatine. 

In toate guberniile fără cernoziom, unde pre ţul le răs
cumpărare depăşea cu mult valoarea reală a pămîntului, 
[răscumpărarea s-a efectuat] la cererea moşierilor. în guber
niile cu cernoziom - pe baza înţelegerii intre ţărani şi 
moşieri. 

La grupa 3) - parţial o6poK , parţial corvee * * * .  
4) Ţăranii temporar obligaţi. Ianuarie 1878 = 1 882 696 de su
flete cu 6 657 919  deseatine pămînt repartizat după numă
rul de suflete. 

Ministerul palatului (la 1 aprilie 1 870) a acaparat 
5 830 005 ţărani răscumpăraţi, foşti noMe�Il'lbHX * * * * , cu 
20 123 940 de deseatine. 

• - dijmele plătite de tăranii foşti ai moşierilor. - Nota trad. 
" * - lărani ai moşierilor. - Nota trad. 

*** - dacă. - Nota trad. 
**** - ai şierlor. - Nota trad. 
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Datoria publică 

Datoria publică 1 867 = 1  219  443 OOO de ruble. 
A crescut din 1 862 cu 461 160 OOO. 
Prin urmare, în 1 862 a reprezentat 758 283 OOO de ruble. 
ln 1 869 datoria publică : 1 907 500 OOO de ruble. 

„ 1 878 datoria publică : 3 474 OOO OOO de ruble. 

Avantajele guvernului de pe urma eliberării ţăranilor : 
1 )  Trecerea datoriei în activul băncilor care beneficiază 

de garanţia guvernului (ulterior ele toate au fuzionat cu 
banca de stat) şi al guvernului, căruia ţăranii trebuie să -i 
plătească dobînzi. 

2) 1n documentele Comisiei de redactare (Skrebitki. Scri
soarea lui Rostovţev adresată împăratului : „lpaneibCTBO * 
va primi mai multe candidaturi pentru înalte posturi de 
conducere atît în administraţia gubernială cit şi în adminis
traţia de stat") . 

3) Perceperea impozitelor direct de la ţărani ( înainte de 
impozite răspundea oAtifU» * *) şi prin aceasta se creează o 
mai mare posibilitate pentru majorarea impozitelor. 

4) Abolirea puterii senioriale a nobilimii latifundiare. 
5) Datorită acestui fapt, posibilităţi mai mari pentru 

recrutare (şi pentru o reformă generală a armatei) . 
6) Aşa-numitele instituţii aetc>ue * * * ,  legate de elibe

rarea ţăranilor : povara pe care o purta statul trece acum în 
cea mai mare parte asupra guberniilor şi judeţelor (fără o 
reducere a impozitelor directe de stat, dimpotrivă, cu o ma
jorare a lor) . 

Potrivit datelor din volumul al XXII-lea al publicaţiilor 
oficiale ale „Comisiei pentru revizuirea sistemului de impo
zite " ( 1 873) şi datelor din „Cărţile albastre" ,  publicate de 
„Comisia pentru agricultură" , rezultă : 

1 )  In 37 de gubernii (aici nu sînt incluse guberniile apu
sene) ţăranii statului şi cei de pe domeniile coroanei au plătit 
92,75 % din aşa-zisul venit net, aşa incit pentru toate cele-

• - guvenul. - Nota trad. 
•• - moşierul. - Nota trad. 

• · •  - de zemstvă. - Nota trad. 
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lalte trebuinţe ale lor le-au rămas numai 7,25 �o din venitul 
provenit din agricultură. 

2) Ţăranii foşti ai moşierilor au dat 198,25 % din veni tul 
lor provenit din agricultură, aşa încît ei au fost nevoiţi să 
dea guvernului nu numai întregul lor venit agricol, ci şi o 
parte aproape tot atît de mare din ciştigurile de pe urma 
efectuării diferitelor munci agricole şi altele. 

1862 buget : 292 OOO OOO de ruble 
187 8 „ 626 900 OOO de ruble 

Capitaţia - în 1852 circa 1 8  500 OOO de ruble. ln 1855 
încasările provenite din impozite au scăzut ca iumare a răz
boiului Crimeei, ele reprezentînd mai puţin de 15 OOO OOO de 
ruble. 1n 1862 încasările au atins suma de 28 500 OOO de ruble. 
ln 1867, datorită majorării impozitelor - 40 500 OOO, acum -
peste 94 500 OOO de ruble. 

Din publicaţiile Ministerului Domeniilor Statului reiese 
că în perioada 1871-1878, producţia a rămas în medie ab
solut aceeaşi, deşi cantitatea de cereale a variat de la un 
an la altul. (Totodată, exportul de cereale a crescut conside
rabil ; el a scăzut într-o oarecare măsură numai în anii de 
foamete - aproximativ o dată la cinci ani -, iar în 1880, 
an de foamete, a sistat.) 

In acelaşi timp, exportul de cereale a crescut în perioada 
1877-1878 cu aproximativ 86 % în comparaţie cu exportul 
de cereale în perioada 1871-1872. Cei din apus au văzut că 
o dată cu dezvoltarea reţelei de cale ferată, exportul de 
cereale creşte considerabil, dar ei n-au observat că acest 
export era compensat prin scurtarea timpului dintre anii de 
!foamete, care acum reveneau la fiecare cinci ani, atingînd 
punctul culminant în 1 880. 

Situaţia ţăranilor după desfiinţarea iobăgiei 

Remarcînd că situaţia economică a ţăranil>r din zona cu 
cernoziom (din acea parte a ei unde se aplică asolamentul 
trienal, şi nu din partea de stepă) este în general mai grea 
decît în timpul iobăgiei, Ianson ia următoarele date din ra 
poartele oficiale cu privire la creşterea animalelor ( inclusiv 
în zona cu cernoziom) : 

In gubernia Kazan numărul vitelor (ale foştilor iobagi, 
care înainte îşi puteau duce vitele la păscut pe păşunile 
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moşierilor) s-a micşorat considerabil ; cauzele acestei micşo
rări : lipsa păşunilor, vînzarea vitelor pentru achitarea im
pozitelor, recoltele proaste. In gubernia Simbirsk [numărul 
vitelor] s-a redus ; ţăranii mai înstăriţi vînd vitele de care 
nu au neapărată nevoie ; ei le vînd din timp pentru ca să nu 
fie nevoiţi să le vîndă pentru [achitarea] restanţelor de im
pozite, de care ei răspund în virtutea răspunderii solidare în 
cadrul obştii ( răspunderea este individuală sau colectivă) . 
Altă cauză : răşluirea pămînturilor la stabilirea Ha�eIOB *, în 
special răşluirea păşunilor din păduri. Acelaşi lucru se în
tîmplă în guberniile Samara, Saratov, Penza (unde se mic
şorează şi numărul cailor) ; în gubernia Reazan numărul vi 
telor s-a micşorat cu 50% din lipsă de păşune. 1n gubernia 
Tula, din aceeaşi cauză, ca urmare a vînzării forţate a anima
lelor efectuate de către perceptori, precum şi ca urmare a 
epizootiilor, s-a redus numărul cailor şi al vitelor. ln guber
nia Kursk [numărul animalelor se micşorează] din cauza vîn
zării masive a vitelor pentru [achitarea] restanţelor de impo
zite, din cauza lipsei păşunilor, a împărţirilor ce aveau loc 
între membrii familiei etc. (vezi p. 75) . 

Zona fără cernoziom (guberniile nordice) 

Un singur exemplu va fi suficient. 
In gubernia Novgorod, conform unei aprecieri [a renta

bilităţii pămînturilor] făcute de zemstve, plăţile, în raport cu 
venitul la deaseatină, [reprezentau], peru ţăranii foşti ai 
statului, 1 00 % ( adică întregul venit) ; 
pentru ţăranii foşti m domeniilor coroanei 

„ „ „ „ moşierilor . 
„ „ temporar obligaţi . 

161  no 
180 %  
2 1 0 %  

iar în condiţiile cînd loturile sînt m1c1, iar impozitele 
mari, pentru ţăranii foşti iobagi care şi-au răscumpărat lotu
rile - 275 % ; 

pentru ţăranii temporar obligaţi - 565 % 
( „Lucrările comisiei de impozite" ,  vol. XXII).  
In zona fără cernoziom, majoritatea loturilor ţăranilor nu 

sînt suficiente nici măcar pentru a le asigura hrana. Aceste 
gubernii nordice sînt totodată gubernii industriale, dar cu 

* - loturilor. - Nota trad. 

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 
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dştigurile obţinute în întreprinderile locale ( ca şi cu plata 
primită pentru munca efectuată la moşieri } * [ţăranii] nu pot 
acoperi deficitul ; ei sînt obligaţi să-şi caute de lucru la mari 
depărtări de locurile natale, în sud, în Novorossiia, dincolo 
de Ural, în Siberia şi în Asia centrală. 

( 1 deseatină= 1 ,092 ha 
1 pud=40 pfunzi ruseşti = J0,38 kg 

1 cetvert = 209,901 litri, sau 0,72 cuarteri englezeşti.) 

IV 

Rusia 

I) Veniturile şi cheltuielile statului 1n 1877. 
Venituri= 548 OOO OOO de ruble. 
Din care : 1 17 OOO OOO impozite directe percepute de la 

ţărani. - r 189 676 OOO de ruble impozite indirec te * * 
percepute de asemenea în principal tot 

Principalele impo- jde la ţărani. 
zile indirecte 1 0  OOO OOO impozite indirecte * * "  de ase

menea [percepute de la ţărani]. 
52 OOO OOO de ruble taxe vamale. 

Cheltuieli = 585 OOO OOO (delicit =37 OOO OOO). 
Din care : 1 1 5  OOO OOO pentru dobînzi şi amortizări ale dato

riei publice. 
220 OOO )OO pentru armată şi flotă. 
86 OOO ăoo pentru Ministerul de Finanţe. 

421 OOO OOO - principalele cheltuieli ale statului. 

Apoi cheltuielile extraordinare provocate de război. 
Bugetul pe 1864 era de 354 OOO OOO de ruble ; 
astfel, din 1864 impozitele au crescut cu 55o. 

II) Fondul căilor ferate care intră în bugetul statului ; în 
prezent căile ferate sînt proprietate privată ; căile ferate ale 
statului s-au transformat în proprietatea unor societăţi parti
culare, dar nu aceste societăţi au pus la dispoziţie fondurile 
pentru construirea lor. 

* In lucrarea de fată, parantezele pătrate ale lui Marx au fost în
locuite prin acolade. - Nota red. 

** - venit rezultat din impozi tul pe băuturi spirtoase. - Nota red. 
*** - venit rezultat din impozitul pe sare. - Nota red. 
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Guvernul reţine pentru sine o parte din capitaluri sub 
formă de acţiuni şi obligaţiuni şi pentru realizarea lor emite 
„obligaţiuni consolidate ale căilor ferate ruseşti " .  Sumele ob
tinute în felul acesta alcătuiesc „fondul căilor ferate" ; din 
acest fond guvernul plăteşte acţiunile şi obligaţiunile re/inule 
de el şi, în afară de aceasta, avansează sume contra acţiuni 
ale căilor ferate. 

La 1 ianuarie 1878 au fost emise acţiuni şi obligaţiuni ale· 
căilor ferate în valoare de 1 388 OOO OOO, din care guvernul a 
reţinut 720 OOO OOO şi 577 OOO OOO de franci, sau 144 433 OOO de 
ruble de metal în obligaţiuni ale căii ferate Nikolaevskaia 
(Petersburg-Moscova), adică circa 52 % din întregul capital, 
în afară de acţiunile pentru care guvernul a plătit avansuri. 

Din fondul căilor ferate, guvernul a plătit : 
în 1 877 . . .  80 OOO OOO de ruble, dar suma totală plătită de 

guvern pînă la 1 ianuarie 1 878 = 554 475 OOO de ruble şi în 
obligaţiuni ale caii ferate Nikolaevskaia= 577 OOO OOO de 
franci. 

Pentru acoperirea acestor plăţi guvernul a lansat 5 îm
prumuturi pe termen lung ale căilor ferate ruseşti pentru 
suma de 60 OOO OOO I.st., a căror realizare a adus 385 OOO OOO 
de ruble de metal ; doud împrumuturi ale căii ferate Niko
Jaevskaia pentru suma de 577 OOO OOO de franci, în sfîrşit, îm
prumutul intern cu cîştiguri în 1866, a căror realizare a adus 
1 07 650 OOO. 

In afară de aces te subvenţii - garanţii. In 1 877 suma 
garanţiilor plătite de guvern= 16  617  OOO 'de ruble. Vistieria 
statului a plătit această sumă aşa cum a plătit şi dobînzilc 
şi ratele de amortizare ale obligaţiunilor căilor ferate. 
Această din urmă sumă în 1877 = 324 800 OOO de ruble. 

In total statul a dat căilor ferate 139 034 OOO de ruble. 
Fondul căilor ferate a avansat cu 60 OOO OOO mai mul t· 

decît a primit. 
Vistieria statului - cu 37 800 OOO mai mult decît a primit. 
Datoriile căilor ferate la vistieria statului au crescut cu 

39 500 OOO etc. 
!n ianuarie 1 878 toate datoriile la vistieria statului au 

atins suma de 469 900 OOO de ruble. 
Datoriile ţăranilor = 32 500 000=6,9 % 
Datoriile căilor ferate = 315  500 OOO = 67 % sau 57 % din 

toate veniturile statului. 

31 * 
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III) Băncile. în afară de guvern, căile ferate sînt spriji
nite de bănci. 

Pînă în 1 864 au existat numai instituţii de credit ale 
statului. 

ln 1864 [ia fiinţă] prima instituţie de credit particulară ; 
de atunci [instituţiile de credit] s-au dezvoltat în ritm rapid, 
alrăgînd sume importante în conturile curente purtătoare de 
dobîndă cu sau fără termen. Aceste sume trebuiau avansate : 
atunci au apărut societăţile pe acţiuni ; în fruntea tuturoc 
acestor societăţi -· societăţile de căi ferate. 

Capitalul reprezentat de toate acţiunile (socie tătilor) şi 
obligaţiunile, în 1877 = 2  043 OOO OOO de ruble. 

Căile ferate : din această [din urmă] sumă - 67,91 % = 
= 1 388 OOO OOO de ruble. 

Plnă în 1864, banca de stat şi filialele ei au avansat 
1 8  600 OOO contra ti tluri de stat purtătoare de dobîndă, ac
ţmm şi obligaţmni. 

Pînă în 1877 toate băncile au avansat 360 OOO OOO contra 
titluri de stat purtătoare de dobîndă, ac(iuni şi obligaţiuni, 
adică cu 2 007 % mai mult. 

Din rapoartele băncilor nu reiese cit din aceste împru
mu turi revine căilor ferate. Danielson însă c1 tează cazuri 
cînd o parte din acţiunile unei societăţi de căi ferate a apar
ţinut guvernului, iar o societate de credit particulară a avan
sat împrumuturi pentru restul de acţiuni. 

Se întimplă însă ca intreprinderile de căi ferate al căror 
venit nu este gan.ntat de guvern să nu aducă nici un profit. 
în acest caz, în ajutorul băncilor particula1e unde sint in
vestite aceste acţiuni vine banca de stat, acordînd avansuri 
sau cumpărînd acţiuni. 

Banca de stat nu duce niciodată Jipsd de fonduri : vis 
tieria stalului, de pildă, s toarce [bani] de la bancă fără a se 
preocupa de situaţia de casă a acesteia ; cit priveşte banca, 
ea face cea mai rentabilă afacere din lume. Biletele de credit 
emise astfel figurează în bilanţul băncii la nr. 18 (bilanţul la 
I ianuarie 1879 = 467 850 OOO plus biletele de credit care figu
rează în bilanţ la nr. 1 = 720 265 OOO ; în felul acesta, suma 
totală a acestor bilete de credit aflate în circulaţie= 
1 188 OOO OOO de ruble). 
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I) Veiiturile căilor ferate. 
Pe anul 1 877 încă nu au fost publicate datele statistice 

complete privind căile ferate. In anii precedenţi venitul global 
a crescut continuu ; 

el reprezenta : în 1865 • 
" 1877 . 
" 1 878 . 

calcule aproximative}, aşa încît 

• 24 OOO OOO 
. 190 OOO OOO 
. 220 OOO OOO (după 

venitul global pe vers tă a crescut cu 1 7  % ; 
în timp ce venitul net pe verstă a scăzut. Cu toate 

acestea, în ultimii ani venitul net a reprezentat 48 OOO 000-
52 OOO OOO anual ; aceasta înseamnă că dacă întregul venit al 
căilor ferate ar fi intrat în vistieria statului, deficitul căilor 
ferate s-ar fi redus considerabil. Dar întregul profit intră în 
buzunarele unor persoane particulare, iar întreaga povară a 
deficitului este suportată de vistierie. 

Aşadar, ce avantaje are guvernul de pe urma acestor 
cheltuieli uriaşe ? . 

Rezultatul lor este dezvoltarea considerabilă a comerţu
lui, la care au contribuit concomitent băncile de 
băncile agricole, înfiinţate în această perioadă. 

credit şi 

V) Băncile ; clasa negustorilor (exportul de cereale etc.). 
Toate depunerile (purtătoare de dobîndă) şi conturile 

curente ale băncii de stat şi ale filialelor ei [reprezentau] în 
1864 - 262 OOO OOO de ruble, 

din care 42 OOO OOO au fost che:tuite în folosul comerţului, 
şi anume : [ 23 OOO OOO [au fost acordate] pe bază de poliţe J 18  OOO OOO - împrumuturi contra titluri de stat 

purtătoare de dobîndă, acţiuni, 
obligaţiuni etc. 

In 1877 - 723 800 OOO în toate instituţiile de credit ; creştere 
cu 1 75°/o 

Din suma 
menţionată : 360 OOO OOO - avansuri contra acţiuni, obliga

ţiuni, titluri de stat purtătoare de dobindă ; 
489 300 OOO - poliţe scontate. Creştere 1 900 % . 

Principala ramură comercială - comerţul cu cereale ; 
dezvoltarea extrem de rapidă a acestuia. 
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ln 1864 s-au exportat în Europa 9,25 mil. cetverti în valoare de 
54,7 mil. de ruble. 

Valoarea tuturor mărfurilor exportate = 164,9 mil. rbl. 
Valoarea cerealelor exportate = circa 33% din totalul 

exportului. 

ln 1877 s-au exportat 30,5 mil. cetverti= 264 mil. rbl. 
Valoarea tuturor mărfurilor exportate = 508 mil rbl. 
Valoarea cerealelor= 5 1 ,8 %  din totalul exportului. 

Valoarea cerealelor [exportate]  a crescut cu 382°/o. 

Numărul cetvertilor - - cu 241 % . 

Totodată, valoarea cerealelor [exportate] a depăşit cu 
1 00 OOO OOO de ruble totalul exportului pe 1864. 

ln 1869 pe căile ferate s-au transportat 149 OOO OOO pu

duri de cereale = 33,4 % din totalul de Jrachte. 

1877 . . .  547,8 mil. puduri cereale = 41 ,28% din totalul 
de frachte. 

In afară de cereale, principalele articole de export : 
1864 vite în valoare de 1 821 OOO de ruble 

in " " " 15  985 OOO " " 
cînepă " " " 8 993 OOO " " 

Creştere în % 

1877 vite în valoare de 15 724 OOO de ruble . . cu 763 
in în valoare de 67 690 OOO de ruble . . cu 323 
cînepă în valoare de 16  820 OOO de ruble . . cu 87 

Importul de bumbac [în 1 864] în valoare de 21 824 OOO de 
ruble ; [în 1 877] importul de bumbac în valoare de 
35 500 OOO de ruble = 62o. 

I) Instituţii de credit funciar 
ln 1864 datoriile către vechile instituţii de credit funciar 

reprezentau 395 500 OOO de ruble, 

din care cea mai mare parte revine ţăranilor - pentru 
răscumărarea loturilor. 
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Datorii ipotecare ale moşierilor ruşi 
( în afară de Polonia şi guberniile baltice) 

a) Datorii ipotecare către vechile 
instituţii de credit pînă în 1874 . . . 99 614 OOO 

b) Societatea de credit funciar a acordat 
împrumuturi pină în 1 874 1 02 692 OOO 

c) Băncile de credit funciar 
au acordat împrumuturi 63 668 OOO 

d) Băncile de credit reciproc (?) * . 7 182 OOO 

273 1 56 OOO de ruble 

ln comparaţie cu 
instituţii. 

La [punctele] a) . 
b) 
c) 
d) 

aceasta, în 1877 [datoriile] către aceleaşi 

73 393 OOO 
1 63 505 OOO 
1 1 8 322 OOO 

1 1  250 OOO 

Prin urmare, în decurs de 
trei ani, datoriile ( cu ex
::epţia datoriilor ţăranilor) 

au crescut cu 34 % .  

366 470 OOO de ruble 

VII) Să luăm acum toate instituţiile de credit ( inclusiv 
căile ferate) şi să vedem ce sume au primit şi cum se gru
pează ele pînă în 1877 

Instituţii de credit 

Instituţii de credit 
funciar pină în 1 878 
Căi ferate plnă 

în 1 878 . 

1) 2) 3) 4) 
Capital /iz % Depuneri Ipotecile Obliga/iuni 

purtntoare sricietdţilor de dublndă de credit 
Ru ble fuciar 

- 1 67 778 800 1 8,8 723 790 OOO 

- 27 753 OOO 5.6 6 848 OOO 460 OOO OOO 

. = 474 1 85 OOO 34,3 

669 726 OOO 25 915 706 000 

[ Danielson a pus datoriile diferitelor societăţi la rubricile l 
2, 3 şi 4 = 2  006 440 OOO de ruble, în realitate rezultă 

2 1 06 344 OOO. 

� ·  băncile generale orăşeneşti. - Nota red. 
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1n instituţiile de credit datoriile reprezentau, în 
cu capitalul 

raport 
- 8 1 ,  2% 

ale instituţiilor de credit funciar 
ale căilor ferate 

Scris d e  K. Marx la sfl rşitul anului 
lSBJ-1882 

Publicat pentru prima oară 
ln „Arhiva Marx-Engels " ,  vol. XII, 1952 

- 94, 4% 
- 65,97% 

Se tipăreşte după manucrs 
Tradus din limba germană 
şi engleză. 
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Cezar şi Tacit 

Germanii nu sînt primii locuitori ai teritoriului pe care-l  
ocupă în prezent * .  Ei  au fost precedaţi de cel puţin trei rase. 

Cele mai vechi urme de existenţă a omului în Europa se 
găsesc în sudul Angliei, în unele strate a căror vîrstă nu a 
fost stabilită exact pînă acum, dar care, probabil, corespund 
intervalului dintre cele două perioade de glaciaţie ale aşt
numitei ere glaciare. 

După a doua perioadă de glaciaţie, cînd clima se încăl
zeşte treptat, omul apare în toată Europa, în Africa de nord 
şi în Asia anterioară pînă în India, împreună cu pahidermele 
mari care au dispărut (mamutul, elefantul cu colţi drepţi, ri
nocerul cu blană) şi animalele de pradă (leul peşterilor, ursul 
peşterilor) , precum şi cu animale care mai trăiesc şi în zilele 
noastre ( renul, calul, hiena, leul, bizonul, zimbrul) . Uneltele 
din această epocă dovedesc o treaptă inferioară a civilizaţiei : 
cuţite de piatră foarte rudimentare, cîrlige din piatră în 
formă de pară sau topoare de piatră care se foloseau fără 
coadă, răzuitoare pentru curăţatul pieilor de animale, sfre
dele, toate din silex, apropiate întrucîtva de actualul stadiu 
de dezvoltare al băştinaşilor din Australia. Pe baza osemin
telor găsite pînă acum nu se poate trage o concluzie în ceea 
ce priveşte conformaţia acestor oameni ; marea lor răspîn
dire şi nivelul de civilizaţie, acelaşi pretutindeni, constituie 
indicii că această perioadă a durat foarte mult. 

Ce au devenit aceşti oameni din epoca paleoliticului in
ferior, nu se ştie. In nici una din ţările unde au apărut, 
inclusiv în India, nu s-au păstrat rase de oameni care ar 

* Am urmărit aici mai ales pe Boyd Dawkins. „Early Man in Britain•, 
Londra, 1880 �·. 
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putea să fie consideraţi drept reprezentanţi ai lor printre oa 
menii de azi. 

In peşterile din Anglia, Franţa, Elveţia, Belgia şi Ger
mania de sud, unelte ale acestor oameni dispăruţi se găsesc 
în număr mare numai în stratele inferioare ale solului. Peste 
acest strat inferior de cultură şi adesea dspărţit de el 
printr-un strat mai gros sau mai subţire de concreţiuni calca 
roase exis tă un al doilea strat în care se găsesc unelte. 
Aceste unelte, datînd dintr-o epocă ulterioară, sînt mult mai 
bine lucrate şi mai ales sînt făcute din materiale mai felurite. 
Uneltele din piatră, deşi nu sînt încă şlefuite, sînt mai adec
vate scopului în  ceea ce priveşte forma şi  execuţia ; alături 
de acestea se găsesc vîrfuri de săgeţi şi lăncii din piatră, 
coarne de ren, oase, pumnale şi ace de cusut din os sau din 
corn de cerb, coliere din dinţi de animale perforaţi etc. Pe 
unele unelte găsim uneori desene foarte expresive de ani
male - reni, mamuţi, zimbri, foci, balene -, precum şi scene 
de vînătoare cu oameni goi şi, în afară de acestea, apar chiar 
şi sculpturi de os. 

Dacă alături de omul din paleoliticul inferior găsim ani
male meridionale, alături de omul din paleoliticul superior 
găsim animale nordice : două specii de urşi polari care mai 
există şi astăzi, vulpea polară, samurul, bufniţa albă. O dată 
cu aceste animale au imigrat, probabil, şi oamenii din nord
est, ale căror ultime rămăşiţe în zilele noastre se pare că sînt 
eschimoşii. Uneltele lor, desenele se aseamănă întru totul cu 
cele ale oamenilor de odinioară ; la fel şi hrana le este furni
zată de animale de specii aproape identice cu cele din trecut ; 
modul de viaţă, în măsura în care îl putem stabili pentru rasa 
dispărută, este şi el acelaşi. 

Şi aceşti eschimoşi. a căror existenţă este dovedită 
deocamdată la nord de Pirinei şi Alpi, au dispărut de pe teri
toriul Europei. Aşa cum încă în secolul trecut, în urma unui 
crîncen război de exterminare, pieile roşii din America au 
împins pe eschimoşi în Extremul Nord, tot aşa noua rasă 
apărută în Europa i-a înlăturat treptat şi, în cele din urmi, 
i-a nimicit fără să se amestece cu ei. 

Această rasă nouă a venit, cel puţin în partea de vest 
a Europei, dinspre sud ; ea a venit în Europa probabil din 
Africa pe vremea cînd aceste continente erau legate prin 
uscat în dreptul Gibraltarului şi în dreptul Siciliei. Civili
zaţia acestei rase era superioară civilizaţiei rasei anterioare. 
Ea cunoştea agricultura ; avea animale domestice ( cîinele, 
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calul, oaia, capra, porcul, vitele cornute) . Cunoştea olăritul 
manual, torsul şi ţesutul. Uneltele ei erau tot din piatră, dar 
lucrate mai îngrij i t  şi în cea mai mare parte şlefuite ; spre 
deosebire de cele din perioadele anterioare, ele se numesc 
neolitice. Topoarele au coadă şi sînt folosite pentru prima 
oară la tăiatul lemnelor ; cu ajutorul lor s-au putut scobi trun
chiurile copacilor, construindu-se bărci cu care s-a navigat 
spre Insulele Britanice, despărţite de continent ca urmare a 
scufundării treptate a uscatului. 

Spre deosebire de predecesorii lor, oamenii din această 
rasă îşi înmormîntau cu grijă morţii ; de aceea s-au păstrat 
pînă în zilele noastre destul de multe schelete şi cranii, pe 
baza cărora poate fi reconstituită conformaţia acestor oa
meni. Craniile lunguieţe, statura mică (pentru femei, media 
aprox. 1 ,46 m, pentru bărbaţi, 1 ,65 m) , fruntea îngustă, nasul 
acvilin, arcadele proeminente, maxilarul superior slab dez
voltat şi maxilarul inferior foarte dezvoltat indică o rasă ai 
cărei ultimi reprezentanţi în zilele noastre par a fi bascii. Lo
cuitorii neolitici nu numai din Spania, ci şi din Franţa, An
glia şi de pe întregul teritoriu, cel puţin pînă la Rin, apar
ţineau, după toate probabil ităţile, rasei iberice. Pînă la 
venirea arienilor 290, ale căror legături de rudenie mai apro
piate sau mai îndepărtate cu bascii de azi sînt greu de stabilit, 
şi Italia a fost locuită de o rasă de oameni de statură mică 
şi cu păr negru. 

Virchow ajunge cu cercetarea acestor cranii lunguieţe 
ale bascilor pînă departe în nordul Germaniei şi în Dane
marca 291 ; cele mai vechi locuinţe lacustre neolitice de pe 
versantul nordic al Alpilor aparţin tot acestora. 

Pe de altă parte, Schaaffhausen consideră că o serie de 
cranii descoperite în apr>piere de Rin sînt în mod cert finice, 
în special lapone 292, iar istoria celor mai vechi timpuri 
cunoaşte numai pe finezi ca vecini de nord ai germanilor în 
Scandinavia şi ca vecini ai lituanienilor şi slavilor în Rusia. 
Se presupune că aceste două rase de oameni mici de statură, 
cu părul de culoare închisă, după ce au imigrat, una de 
dincolo de Marea Mediterană, iar alta direct din Asia, de pe 
coasta de nord a Mării Caspice, s-au întîlnit în Germania. 
Imprejurările rămîn cu desăvîrşire necunoscute. 

· 
In sfîrşit, aceste imigraţii diferite sînt urmate încă în 

epoca preistorică de imigrările u ltimei mari grupe princi 
pale a arienilor, popoare ale căror limbi se grupează în jurul 
celei mai vechi dintre ele, limba sanscrită. Cei mai vechi 
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imigranţi au fost grecii şi latinii, care au pus stăpînire pe 
cele două peninsule din sud-estul Europei ; tot atunci au 
venit, probabil, şi sciţii, dispăruţi astăzi, locuitori ai stepelor 
situate în nordul Mării Negre, un popor înrudit în primul 
rînd cu mezii şi perşii. Au urmat apoi celţii. Despre migrarea 
acestora ştim numai că a avut loc la nord de Marea Neagră 
şi a trecut prin Germania. Primele triburi au pătruns în Franţa, 
au cucerit ţara pînă la fluviul Garonne şi au supus o parte 
din vestul şi centrul Spaniei. Marea, pe de o parte, rezis
tenţa iberilor, pe de altă p arte, i -a  silit să se oprească, în 
timp ce în spatele lor, de pe ambele maluri ale Dunării, veneau 
spre ei alte triburi celte. Aici, pe ţărmul oceanului şi la izvoa
rele Dunării, îi găseşte Herodot. Ei trebuie să fi imigrat însă 
aici cu mult înainte. Mormintele şi alte descoperiri făcute în 
Franţa şi în Belgia dovedesc că, în momentul cînd au cucerit 
ţara, celţii nu cunoşteau uneltele de metal ; însă în momentul 
cînd au apărut în Britania, ei aveau dej a unelte din bronz. 
Aşadar, între cucerirea Galiei de către celţi şi migrarea lor 
în Britania trebuie să fi existat o perioadă în cursul căreia, 
datorită relaţiilor comerciale cu Italia şi Marsilia, celţii au 
cunoscut bronzul şi au început să-l folosească. 

Intre timp, triburile celtice care rămăseseră în urm. se 
îngrămădeau tot mai mult, împinse, la rîndul lor, de ger
mani ; dat  fiind că nu puteau înainta, drumul fiind închis, a 
început o mişcare inversă spre sud-est, asemănătoare aceleia 
pe care o regăsim mai tîrziu în migraţiunea popoarelor ger
mane şi slave. Triburi celte au trecut atunci Alpii, au stră
bătut Italia, Tracia şi Grecia şi parte au dispărut, parte s-au 
stabilit în valea Padului şi în Asia Mică. In acea vreme 
(400 pînă -300) * găsim principala masă a triburilor în 
Galia pînă la fluviul Garonne, în Britania şi în Irlanda şi la 
nord de Alpi, pe ambele maluri ale Dunării pînă la Maiu şi 
masivul Riesengebirge, dacă nu chiar mai d eparte. Şi, cu 
toate că în nordul Germaniei denumirile celtice de munţi şi 
ape sînt mai puţine şi mai contestate decit în sud, nu 
este însă de presupus că celţii au ales numai drumul mai 
dificil prin sudul muntos al Germaniei, şi nu drumul mai 
uşor prin cîmpia deschisă a Germaniei de nord. 

Imigraţia celţilor a alungat numai o parte din locuitorii 
întîlniţi în cale ; mai ales în p artea de sud şi de vest a Galiei , 
aceştia din urmă reprezentau încă şi a tu nci majoritatea 

* Pentru prescurtare, eu indic datele istorice dinalntea erei noastre 
cu ;emnul matematic (-). 
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populaţiei, deşi erau în situaţia de rasă asuprită, şi, prin eredi
tate, au transmis locuitorilor de azi însuşirile lor somatice. 
Că atît celţii cit şi germanii stăpîneau în noile lor aşezări o 
populaţie băştinaşă cu părul de culoare închisă reiese din 
obiceiul celţilor şi al germanilor de a-şi vopsi cu s.pun părul 
în culoare galbenă. Părul de culoare deschisă era semnul ra
sei stăpînitoare şi ,  acolo unde acest semn dispărea ca urmare 
a amestecării r,selor, culoarea deschisă a părului trebuia 
menţinută cu ajutorul săpunului. 

După celţi au urmat germanii ; în ceea ce priveşte aceştia 
din urmă, putem stabili, cel puţin aproximativ, momentul 
imigraţiei. După toate probabilităţile, ea nu a început mai 
înainte de anul -400 şi încă nu era definitiv încheiată în 
timpul lui Cezar. 

în jurul anului -325, Pytheas, în notele sale de călătorie, 
ne dă primele date autentice despre germani 293• El pleacă 
din Marsilia spre Coasta de chihlimbar şi menţionează exis
tenţa în acest loc a unor triburi incontestabil germanice, 
guttonii şi teutonii. Dar unde era această Coastă de chihlim
bar ? De obicei, prin aceasta se înţelege, desigur, numai ţ.r
mul Prusiei orientale, şi faptul că locuitorii din vecinătatea 
lui sînt numiţi guttoni este, fără îndoială, just. Totuşi, d is
tanţele indicate de Pytheas nu corespund acestei regiuni, dar 
corespund destul de bine unui golf mare din Marea Nordului 
între coasta Germaniei de nord şi Peninsula Cimbrilor. Aici 
tr.iau teutonii, menţionaţi şi ei printre vecini. Acolo - în 
partea de vest a Schleswigului şi Iutlandei - există şi o 
coastă de chihlimbar ; Ringkjăbingul mai face şi astăzi un 
comerţ destul de intens cu chihlimbarul găsit acolo. Totodată 
este cu totul neverosimil ca Pytheas să fi ajuns pe atunci 
atît de departe în ape complet necunoscute şi încă mai ne
verosimil faptul că în însemnările sale atît de amănunţite nu 
numai că nu consemnează complicata călătorie de la Kattegat 
în Prusia orientală dar că în general nu coincide cu în
semnările. Ar trebui, aşadar, să ne raliem categoric părerii 
exprimate pentru prima oară de Lelewe1, p-otrivit căreia 
Coasta de chihlimbar a lui Pytheas ar trebui căutată 
la Marea Nordului dacă în descrierile lui acesta n-ar fi men
ţionat pe guttoni, care au locuit numai pe ţărmul Mării Baltice . 
Un pas pe linia înlăturării acestui ultim obstacol a făcut 
Millenhoff ; el consideră că guttoni este denumirea dena
turată a teutonilor 294, 
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In jurul anului 180 î.e.n., bastarnii. germani neaoşi, apar 
prin părţile Dunării inferioare, iar cîţiv a ani mai tîrziu îi gă
sim ca lefegii - primii mercenari - în armata regelui Per
seu al Macedoniei, care lupta împotriva romanilor. Ei sînt 
războinici sălbatici : 

„Oameni care nu cunoşteau agricultura, nici navigaţia şl care nu 
se hrăneau cu produse ale creşterii vitelor, ci cunoşteau o singură lnde
letniclre, o singură ' artă : să lupte mereu şi să învingă pe vrăjmaşi". 

Plutarch dă această primă informaţie despre felul de 
viaţă al unui popor germanic 295• Pe aceşti bastarni îi găsim 
şi multe secole mai tîrziu în nordul Dunării, deşi mai spre 
apus. Cincizeci de ani mai tîrziu, pe pămînturile de la Dunăre 
ocupate de celţi năvălesc cimbrii şi teutonii şi, fiind respinşi 
de boiii celţi care trăiau în Boemia, pornesc în cete spre 
Galia, ajungînd pînă în Spania, înfrîng o armată romană după 
alta, p înă cînd, în cele din urmă, Marius pune capăt migra
ţiunii lor, care a durat mai mult de douăzeci de ani, zdrobin
du-le cetele, vădit slăbite, pe teutoni la Aix-en-Provence 
{-102) şi pe cimbri la Vercelli în Italia de nord (-101 ) .  

O jumătate de  secol mai tîrziu, Cezar intîlni în  Galia 
două noi uniuni militare germane : mai întîi în regiunea Ri
nului superior armata lui Ariovist, format. din şapte triburi 
diferite, printre care marcomanii şi suevii, şi curînd după 
aceasta în regiunea Rinului inferior şi armata usipilor şi 
tencterilor ; suevii i-au alungat pe aceştia de pe vechiul lor 
teritoriu şi, după ce l-au părăsit, după trei ani de peregrinări, 
au ajuns la Rin. Romanii au nimicit ambele armate datorită 
iscusinţei militare, iar pe usipi şi pe tencteri nu numai dato
rită iscusinţei militare, ci şi datorită unei trădări - romanii 
au încălcat tratatul încheiat cu ei. Dio Cassius cunoaşte o 
invazie a bastarnilor în Tracia în primii ani ai domniei lui 
Augustus ; Marcus Crassus îi înfrînge pe fluviul Hebrus 
(astăzi Mariţa) . Acelaşi istoric mai aminteşte şi despre o mi·  
graţiune a hermundurilor, care pe la începutul erei noastre 
au pirăsit, din cauze necunoscute, locurile de baştină şi au 
fost colonizaţi de generalul roman Domitius Ahenobarbus „pe 
un anumit teritoriu din ţara marcomanilor " 296• Acestea sînt 
ul limele migraţiuni din acea epocă. Consolidarea stăpînirii 
romane în regiunile Rinului şi ale Dunării a stăvilit migraţi
unile pentru mult timp ; totuşi, există multe indicii că în 
nord-est, de cealaltă parte a Elbei şi a masivului Riesenge
birge, popoarele erau încă departe de a avea aşezări stabile. 
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Aceste deplasări ale germanilor reprezintă primul act al 
acelei migraţiuni a popoarelor căreia romanii i-au ţinut piept 
timp de trei secole, dar care spre sfîrşitul secolului al III - lea 
a trecut cu o forţă de nestăvilit cele două fluvii de graniţă, 
invadînd Europa de sud şi Africa de nord şi încheindu-se nu
mai o dată cu cucerirea Italiei de către langobarzi în 568 : 
în măsura în care este vorba de germani, şi nu de slavi , care, 
rămaşi în spatele germanilor, s-au aflat în mişcare încă mult 
timp după aceea. A fost o adevărată migraţiune a popoarelor. 
Popoare întregi sau majoritatea lor porneau la drum cu fe 
mei şi copii, cu tot ce aveau. ln căruţe acoperite cu piei de 
animale se adăposteau şi transportau femeile, copiii şi cele 
cîteva obiecte de uz casnic ; vitele de asemenea le luau cu ei. 
Bărbaţii înarmaţi şi aşezaţi în ordine de bătaie erau gata 
să înlăture orice rezistenţă şi să respingă atacurile ; ziua 
mărşăluiau gata de luptă, iar noaptea şi-o petreceau în tabere 
de război înconjurate de căruţe. In timpul acestor campanii, 
pierderile în oameni trebuie să fi fost extrem de mari din 
cauza luptelor neîntrerupte, a oboselii, a foamei şi a bolilor. 
Aceasta era o luptă desperată pe viaţă şi pe moarte. Dacă 
expediţia reuşea, cei rămaşi în viaţă se aşezau pe pămîntul 
străin ; dacă nu reuşea, tribul imigrant dispărea de pe faţa 
pămîntului. Cel care nu cădea în lupta sîngeroasă pierea în 
sclavie. Helveţii şi aliaţii lor, a căror năvălire a fost stăvilită 
de Cezar, numărau 368 OOO de oameni, dintre care 92 OOO erau 
apţi de luptă ; după înfrîngerea lor de către romani au rămas 
numai 1 10 OOO, pe care în mod excepţional, din motive po
litice, Cezar i -a lăsat să se întoarcă în patrie . Cînd au trecut 
Rinul, usipii şi tencterii numărau 180 OOO de oameni ; aproape 
toţi au pierit în luptă sau încercînd să se salveze prin fugă. 
Nu este de mirare faptul că, în timpul acestei lungi perioade 
de pribegie, adesea au dispărut fără urmă triburi întregL 

Situaţia pe care Cezar a găsit-o în părţile Rinului cores·· 
punde întru totul vieţii nomade a germanilor. Rinul nu con
stituia în nici un caz un hotar de netrecut între gali şi ger
mani. Tribul belgo-galic al menapilor avea sate şi ogoare în 
regiunea oraşului Wesel, pe malul drept al Rinului ; de par
tea cealaltă, în delta Meusei, deci pe malul stîng al Rinului, 
trăia tribul germanic al batavilor, iar între Worms şi Stras: 
bourg locuiau triburile germanice ale vangionilor, tribocilor 
şi nemeţilor - nu se ştie exact dacă în timpul lui Ariovist sau 
mai devreme. Belgii şi germanii erau într-un conflict per
manent, pretutindeni existau teritorii revendicate şi de unii 



468 Friedrich En'els 

şi de alţii. Pe atunci, germanii nu locuiau încă nici la sud de 
Main şi nici la sud de Munţii Metalici ; cu puţin înainte, 
helveţii fuseseră alungaţi de către suevi din regiunea si
tuată între Main, Rin, Dunăre şi Munţii Pădurea Boemiei, aşa 
cum boiii fuseseră alungaţi din Boemia (Boihemum) , care pînă 
în ziua de azi le poartă numele. Dar suevii nu s-au aşezat în 
acest ţinut, ci l-au transformat, pe o distanţă de 600 de mile 
romane ( 1 50 de mile germane) *, într-un pustiu care trebuia 
să-i apere dinspre sud. Mai departe spre est, Cezar men
ţionează şi pe celţi (volcii -tectosagi) în nordul Dunării, acolo 
unde Tacit îi  menţionează mai tîrziu pe quazii germani. Abia 
în timpul lui Augustus, Maroboduus şi-a condus tribul său de 
marcomani suevi în Boemia, în timp ce romanii au închis u 
fortificaţii unghiul dintre Rin şi Dunăre şi l -au populat u 
gali. Ulterior, regiunea situată dincolo de acest val de pămînt 
a fost ocupată, pare-se, de hermunduri. De aici concluzia 
incontestabilă că germanii au venit în Germania trecînd prin 
cimpia din partea de nord a Carpaţilor şi  a munţilor de la 
uraniţa Boemiei ; numai după ce au ocupat cimpia din partea 
ei de nord i -au alungat peste Dunăre pe celţii care locuiau 
mai la sud, în munţi. 

Felul de viaţă al germanilor, aşa cum îl descrie Cezar, 
dovedeşte, de asemenea, că ei  nu erau un popor sedentar. Ei 
se îndeletniceau mai ales cu creşterea vitelor, hrănindu-se 
cu brînză, lapte şi carne şi în mai mică măsură cu cereale ; 
principala îndeletnicire a bărbaţilor era vină to are a şi mînui
rea armelor. Lucrau pămintul numai pe scară foarte redusă şi 
cu mijloace extrem de primitive. Cezar relatează că ei lucrau 
o ţarină numai un an, iar în anul următor treceau la cultiva
rea alteia 297• Curătura se făcea, pare-se, aşa cum se mai face 
şi astăzi în nordul Scandinaviei şi în Finlanda ; se dădea foc 
p.durilor - iar în afară de păduri erau numai mlaştini şi 
turbării, pe atunci improprii agriculturii -, parte din rădă
cini erau smulse şi li se dădea foc ; ele ardeau odată cu stra
turile superioare ale solului ; pe pămîntul îngrăşat cu cenuşă 
se semănau grîne. Dar nici în acest caz afirmaţia lui Cezar po
trivit căreia ei cultivau în fiecare an alt lot nu trebuie înţe
leasă ad literam ; de regulă se trecea la cultivarea unor noi 
pămînturi după cel puţin două sau trei recolte. In tot pasajul 
referitor la distribuirea pămîntului de către căpetenii şi ma
gistraţi - ceva cu totul negerman -, şi mai ales la motivele 

* Mila romană este egală cu aproximativ 1 ,5 km 1 mila german! 
(gografică) este egala cu 7.420 km. - Nota trad. 
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care formează mobilul schimbării atît de rapide a pămînlurilor, 
se simt de la distanţă concepţiile romane. Pentru romani, 
această schimbare a loturilor era de neînţeles. Pentru ger
manii de la Rin, care trecuseră la viaţa sedentară, ea repre
zenta o tradiţie, care îşi pierdea tot mai mult sensul şi scopul. 
Pentru germanii din interior însă, pentru suevii abia ajunşi 
la Rin, ea rămînea condiţia esenţială a unui mod de viaţă în 
condiţiile căruia întregul popor progresa încet în di recţia şi 
u viteza pe care o permitea rezistenţa întîlnită. Organizarea 
lor socială era adaptată acestui fel de viaţă : teritoriul sue
vilor era împărţit în  o sută de districte sau ţinuturi (Gaue) . 
care dădeau anual cite o mie de războinici înarmaţi ; bărbaţii 
rămaşi acasă aveau grijă de vite şi lucrau pămintul, iar în 
anul următor îi înlocuiau pe cei plecaţi la război. Masa po
porului, cu femei şi copii, urma armata numai după ce aceasta 
cucerea un nou teritoriu. 1n comparaţie cu campaniile mili tare 
de pe vremea cimbrilor, aceasta constituie un pas înainte 
spre sedentarism. 

Cezar menţionează în repetate rînduri obiceiul germanilor 
le a-şi face aşezările în aşa fel incit între ei şi duşmani, adică 
1ntre ei şi oricare popor străin, să fie păduri întinse, neum
blate. Acest obicei s -a  păstrat pînă tîrziu în evul mediu. Saxonii 
de la nord de Elba erau apăraţi împotriva danezilor de pă
durea dintre Eider şi Schlei ( în daneza veche - J arnwidhr) , 
iar împotriva slavilor de pădurea saxonă care se întindea de 
la Golful Kiel pînă la Elba ; denumirea slavă a Brandenbur
gului ,  Branibor, nu este altceva decît denumirea unei aseme
nea păduri protectoare ( în limba cehă, braniti înseamnă a 
apăra, bor - pin şi pădure de pini) . 

Cele de mai sus înlătură orice îndoială în ceea ce pri
veşte treapta de civilizaţie pe care se aflau germanii în timpul 
lui Cezar. Ei erau departe de a duce o viaţă nomadă, asemă
nătoare cu cea a popoarelor asiatice de astăzi. Viaţa nomadă 
se duce în stepă, iar germanii traiau în păduri virgine. Ei 
erau, totuşi, tot atît de departe şi de stadiul de dezvoltare al 
popoarelor sedentare, care se îndeletniceau cu agricultura. 
Chiar Strabon spune despre ei şaizeci de ani mai tîrziu : 

„Toate aceste triburi• (germanice) „se deplaseazd uşor datorită 
faptului că duc o viată primitivă, că nu se îndeletnicesc cu agricultura 
şi nu string bogătii 1 trăiesc în colibe pe care le pot constui în orice 
moment şi se hrănesc mai ales cu produsele creşterii vitelor, asemenea 
nomazilor, cu care se şi aseamănă prin faptul că duc cu ei, în căruţe, 
toate cele necesare traiului 5i îşi poartă turmele incotro dorsc•zes. 

32 
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Aşa cum dovedeşte lingvistica comparată, germanii · au 
cunoscut agricultura încă în Asia ; că ulterior ei nu au uitat-o, 
atestă Cezar. Dar aceasta era o agricultură la care se recurgea 
numai în cazuri extreme, fiind o resursă auxiliară pentru tri
burile războinice seminomade care se deplasau încet prin şe
surile păduroase ale Europei centrale. 

De aici rezultă că migraţiunea germanilor spre noua lor 
patrie, situată între Dunăre, Rin şi Marea Nordului, încă nu se 
încheiase în timpul lui Cezar, sau că abia se încheia atunci. 
Faptul că în timpul lui Pytheas teutonii şi probabil şi cimbrii 
ajunseseră pînă în Iutlanda, iar primele cete ale germanilor 
atinseseră Rinul - lipsa oricăror date cu privire la sosirea 
lor dovedesc acest lucru - este incontestabil. Felul de viaţă 
propriu peregrinărilor îndelungate, nenumăratele expediţii 
spre vest şi sud, în sfîrşit, faptul că Cezar a găsit principala 
masă a germanilor cunoscută de el, pe suevi , ·  încă în plină 
mişcare, - toate acestea duc la o singură concluzie : este 
vorba, evident, de date fragmentare cu privire la ultimele 
etape ale marii migraţiuni a germanilor şi la stabilirea lor în 
Europa. Rezistenţa opusă de romani la Rin, iar ul teri or la  
Dunăre pune capăt acestei migraţiuni, î i  determină pe ger
mani să se limiteze la  teritoriile ocupate pînă atunci şi î i  
sileşte astfel să treacă la viaţa sedentară. 

De altfel, potrivit celor constatate de Cezar, strămoşii 
noştri erau adevăraţi barbari. Pe negustori îi lăsau să pă
trundă în ţară numai pentru că trebuiau să vîndă cuiva pră
zile de război, ei însă nu cumpărau aproape nimic de la  
aceştia ; de ce  produse străine ar fi avut nevoie ? Pînă ş i  
cînd este vorba de  cai, îi  preferau pe  ai lor, mici ş i  de  rasă 
inferioară, cailor frumoşi şi buni ai galilor. In general, suevii 
nu admit însă să se aducă vinuri în ţară, pentru că acestea 
moleşesc. In această privinţă, bastarnii, înrudiţi cu ei, erau 
mai civilizaţi ; în timpul invaziei în Tracia, despre care am 
vorbit, ei au trimis soli la Crassus ; acesta i -a îmbătat, a 
obţinut de la ei datele necesare privind poziţiile şi intenţiile 
bastarnilor, iar apoi i-a atras într-o cursă şi i-a ucis. In ajunul 
bătăliei din valea Idisiavisus ( în anul 1 6  al erei noastre) , vor
bind soldaţilor despre germani, Germanicus î i  avertizează că 
aceştia sînt războinici care nu poartă platoşă sau coif, fiind 
apăraţi numai de scuturi din nuiele de salcie sau din scînduri 
subţiri, şi că numai cei din primul rînd poartă lănci adevă
rate,  iar restul au numai nişte prăj ini ascuţite la un capăt şi 
călite în foc. Aşadar, locuitorii din valea Weserului abia 
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începeau să cunoască prelucrarea metalului, iar romanii aveau 
grijă, fireşte, ca negustorii să nu ducă în Germania arme. 

La mai bine de un secol şi jumătate după Cezar, Tacit 
dă celebra sa descriere a germanilor 299• Aici multe lucruri 
arată cu totul altfel. Pînă la Elba şi dincolo de Elba, 
deplasarea triburilor încetase, ele trecuseră la viaţa seden
tară. Despre oraşe, fireşte, nu poate fi vorba ; parte din ei 
trăiesc în sate, în care uneori casele sînt risipite, izolate, 
alteori sînt alăturate, dar şi în acest caz fiecare îşi are casa 
lui, înconjurată de mult loc liber. Casele nu sînt clădite din 
piatră sau cărămizi, ci din trunchiuri de copaci necioplite 
( materia informi este probabil, aici, spre deosebire de caementa 
şi tegulae) ; case din bîrne, cum se mai construiesc încă în 
nordul Scandinaviei, dar în nici un caz colibe ca cele descrise 
de Strabon, care pot fi făcute într-o zi. Despre rînduielile 
agrare vom vorbi mai tirziu. Germanii săpau în pămînt bor
deie - un fel de pivniţe în care iarna se adăposteau împo
triva frigului şi în care, după cum ne spune Plinius, femeile 
ţeseau. Aşadar, agricultura ocupa în acel moment un loc 
important, dar principala lor avuţie continuă să fie vitele. Au 
vite multe, dar de rasă proastă : caii sînt urîţi şi greoi, oile 
şi vacile sînt mici şi acestea din urmă nici nu au coarne. 
Printre produsele alimentare se numără carnea, laptele, 
merele pădureţe, nu însă şi pîinea. Vînătoarea nu mai con
stituie o îndeletnicire de bază, deoarece vînatul se împu
ţinase încă de pe vremea lui Cezar. Îmbrăcămintea lor este de 
asemenea foarte primitivă : majoritatea nu poartă lecit un 
veşmînt dintr-o ţesătură grosolană, umblă mai mult goi 
(aproape ca zuluşii şi cafrii) , dar cei mai bogaţi poartă veşminte 
strînse pe trup ; veşmintele şi le fac şi din piei de animale : 
femeile se îmbracă la  fel ca bărbaţii, cu deosebire că ele 
poartă în mai mare măsură veşminte de pînză de in fără 
mîneci. Copiii toţi aleargă goi de colo-colo. Nu ştiu nici să 
scrie, nici să citească, dar există dovezi că preoţii foloseau 
în scrierea runică şi litere împrumutate din limba latină, pe 
care ei le săpau în lemn. Germanii din interior nu preţuiesc 
aurul şi argintul ; vaselor de argint dăruite de romani căpe
teniilor şi solilor li se dă aceeaşi întrebuinţare ca vaselor 
de lut. Relaţiile comerciale se reduc la troc. 

· Bărbaţii păstrează încă în întregime obiceiul comun 
tutµror popoarelor primitive de a lăsa în seama femeilor, bă
trînilor şi copiilor grija casei şi munca cîmpului. In schimb, 
au preluat de la civilizaţie două deprinderi : băutura şi zarul, 

32* 
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pe care le practică cu pasiunea oarbă a barbarilor, punîndu-şi 
în joc chiar propria persoană. In regiunile din interior, bău
tura lor este berea de orz sau de griu ; dacă pe atunci ar fi 
fost descoperit rachiul, istoria omenirii ar fi fost, desi
gur, alta. 

La graniţa cu teritoriul roman se observă şi alte progrese 
însemnate : acolo se bea vin adus din imperiu ; se folosesc 
într-o oarecare măsură bani, preferîndu-se argintul, mai uşor 
de mînuit în cadrul unui schimb restrîns, şi, potrivit obi
ceiului barbarilor, monede de mult cunoscute. Vom vedea mai 
încolo cît de întemeiată era această precauţie. Negoţ cu ger
manii se făcea numai pe malurile Rinului ; numai hermun
durii, care locuiau dincolo de valurile de pămînt de la graniţă, 
plecau să facă negoţ în Galia şi în Raetia. 

Aşadar, intervalul de timp dintre Cezar şi Tacit repre 
zintă prima mare perioadă din istoria germanilor - trecerea 
definitivă de la viaţa nomadă la viaţa sedentară, cel puţin 
pentru maj oritatea poporului , de la Rin pînă în regiunile de 
dincolo de Elba. Numele triburilor încep să corespundă într-o 
măsură mai mică sau mai mare anumitor teritorii. Dar, avind 
în vedere caracterul contradictoriu al datelor istoricilor din 
antichitate şi faptul că denumirile se schimbau, este adesea 
imposibil să se stabilească cu exactitate locul fiecărui trib în 
parte . Aceasta ne-ar abate de la subiect. Aici sînt suficiente 
datele generale pe care le găsim la Plinius : 

„Există cinci triburi germanice principale : vindilii, din care fac 
parte burgundionii, varinii, carinii, guttonii 1 al doilea trib n formează 
ingveonii, din care fac parte cimbrii, teutonii şi chaucii. ln apropierea 
Rinu.ui !ocuiesc istveonii, printre care sigambrii. In centrul tării locuiesc 
hermionii, din care fac parte suevii, hermundurii, chatti, cheruscii. Cel 
de-al cincilea trib Il formează peucinii şi bastarnii, care se invecinează 
cu dacii" 300• 

La acestea se mai adaugă un al şaselea trib, hillevionii, 
care locu iesc în Scandinavia. 

Dintre toate datele oferite de istoricii din antichitate, 
cele de mai sus corespund în mai mare măsură realităţii ulte 
rioare şi unor elemente lingvistice care s-au păstrat pînă în 
zilele noastre. 

In rîndurile vindililor existau triburi care vorbeau limba 
gotică ; ei ocupau coasta Mării Baltice între Elba şi Vistula, 
p înă în regiunile din interiorul ţării ; de cealaltă parte a Vistu
lei, în jurul lui Frisches Haff, trăiau guttonii (goţii) . Puţinele 
elemente ale lingvisticii care s-au păstrat pînă în zilele 
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noastre dovedesc în mod incontestabil că vandalii ( care în 
orice caz trebuiau să fi făcut parte din vindilii lui 
Plinius, deoarece el extinde denumirea lor asupra întregului 
trib principal) şi burgunzii vorbeau dialecte gotice. Pot existl 
îndoieli numai în ceea ce -i priveşte pe varni ( sau varini) , care, 
pe baza izvoarelor din secolele al V-lea şi al VI-lea, sînt pla
saţi de obicei printre turingi ; despre limba acestora nu avem 
nici un fel de date. 

Al doilea grup de triburi, ingveonii, cuprinde triburi care 
vorbesc limba irizică, a locuitorilor de pe coasta Mării Nor
dului şi din Peninsula Cimbrilor, şi foarte probabil şi triburi 
de limbă saxonă aşezate între Elba şi Weser ; în acest caz, 
printre ei ar trebui enumeraţi şi cheruscii. 

Dat fiind că istveonilor li s-au alăturat sigambrii, rezultă, 
evident, că aceştia sînt francii de mai tîrziu, care locuiau pe 
malul drept al Rinului, de la Munţii Taunus pînă la izvoarele 
îurilor Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe şi Ems, şi care se învecinau 
la nord cu frizii şi chaucii. 

Hermionii, sau, cum îi numeşte mai just Tacit, herminonii, 
sînt germanii de sus de mai tîrziu : hermundurii ( turingii) , 
suevii (şvabii şi marcomanii, bavarezii) ,  chatii ( cei din Hessen) 
etc. Este incontestabil că cheruscii sînt enumeraţi aici din 
greşeală. în prezentarea triburilor de către Plinius este unica 
greşeală asupra căreia nu există îndoială. 

Cel de-al cincilea grup de triburi, peucinii şi bastarnii, 
a dispărut. Jakob Grimm îl socoteşte, pe bună dreptate, ca 
grup gotic. 

!n sfîrşit, cel de-al şaselea grup de triburi, hillevionii, 
cuprinde locuitorii Insulelor daneze şi ai marii Peninsule 
Scandinavice. 

Aşadar, clasificarea lui Plinius corespunde cu o exacti
tate uimitoare grupării dialectelor germane, apărute într-ade
văr ulterior. Noi nu cunoaştem dialecte care să nu aparţină 
limbii gotice, frizo-saxone de jos, france, germane de sus sau 
scandinave, şi această clasificare a lui Plinius poate servi şi 
astăzi ca model. Obiecţiile ce s-ar putea aduce împotriva 
acestei  clasificări le voi eCamina în observaţiile cu privire la 
triburile germanice *.  

Aşadar, ar trebui să ne reprezentăm aproximativ în felui 
următor migrarea iniţială a germanilor spre noua lor patrie : 
în cimpia din nordul Germaniei, cuprinsă între lanţul muntos 

„ Vezi volumul de fată, p. 500-5 1 3. - Nota red. 
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din sud, Marea Baltică şi Marea Nordului, au pătruns întîi 
istveonii, iar imediat după ei, dar mai aproape de coastă, 
ingveonii. Au urmat, se pare, hillevionii, care s -au abătut însă 
spre insule. După ei au urmat, probabil, goţii (la Plinius, vin
dilii) , lăsîndu-i  în urmă pe peucini şi bastarni în sud-est ; 
nume gotice în Suedia dovedesc că pilcuri izolate s -au alătu
rat hillevionilor. In sfîrşit, la sud de goţi au urmat hermionii, 
care abia în vremea lui Cezar şi chiar mai tîrziu, în vremea 
lui Augustus, au ocupat cea mai mare parte din aceste aşe
zări, pe care le -au stăpînit pînă în perioada migraţiunii po
poarelor * .  

Primele bătălii c u  romanii 

Din timpul lui Cezar, romanii şi germanii au stat faţă în 
faţă pe malurile Rinului, iar după ce Augustus a supus Raetia, 
Noricum, Pannonia,  ei au stat în această situaţie şi pe malurile 
Dunării. Intre timp, în Galia s -a  consolidat stăpînirea romană ; 
Agrippa a împînzit ţara cu drumuri strategice, a construit 
castre ; aici a crescut o generaţie nouă, născută sub stăpînire 
romaild. Datorită drumurilor construite peste Micul şi Marele 
St. Bernhard, în timpul lui Augustus s-a stabilit o legătură 
directă între Italia şi Galia, aceasta din urmă putînd servi 
drept bază pentru cucerirea Germaniei pe la Rin. Augustus a 
încredinţat această sarcină fiului său vitreg ( sau fiului său 
bun ?) Drusus cu cele opt legiuni de la Rin. 

Pretextul l -au constituit certurile permanente dintre locui
torii de la graniţă, incursiunile germanilor în Galia, precum şi 
un presupus sau real complot al belgilor şi sigambrilor, po
trivit căruia aceştia din urmă trebuiau să treacă Rinul şi să 
provoace o răscoală generală. Drusus şi-a asigurat sprij inul 
căpeteniilor belgilor (-12) , a trecut Rin ul în dreptul Insulei 
Batavice, mai sus de delta Rinului, a pustiit teritoriul usipilor 
şi o parte din cel al sigambrilor, a pornit pe corăbii spre gurile 
Rinului, i -a  silit pe frizi să-l ajute cu pedestraşi, iar apoi a 
pornit cu flota de-a lungul ţărmului mării p înă la vărsarea 
rîului Ems, cu scopul de a-i supune pe chauci. Aici însă, ma
rinarii romani, neobişnuiţi cu mareele, au lăsat flota pe uscat 
în timpul refluxului ; numai cu ajutorul trupelor aliate ale 

* Aici, ln manuscris a fost adăugat cu creionul : „Umează capito
lul despre rînduielile din agricultură şi din armată" .  
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frizilor, mai pricepuţi în asemenea treburi, a reuşit el să iasă 
de acolo şi să facă cale întoarsă. 

Această primă campanie a fost numai o mare expediţie de 
recunoaştere. In anul următor (-1 1 )  a început Drusus adevă
rata cucerire. El a trecut din nou Rinul mai jos de vărsarea 
rîului Lippe, i-a supus pe usipii care locuiau în aceste locuri, 
a făcut un pod peste Lippe şi a pătruns în ţara sigambrilor, 
care tocmai atunci erau în război cu chattii, deoarece aceştia 
nu voiau să se alieze cu sigambrii şi să lupte împotriva roma
nilor. Apoi el a construit la confluenţa rîurilor Lippe şi Elisa 
un castru (Aliso) , iar în preajma iernii s-a înapoiat peste Rin. 
La întoarcere, într-o s trîmtoare, trupele sale au fost atacate 
de germani şi numai cu mare greutate s-au salvat. In acelaşi 
an, el a construit un alt castru „pe pămînturile chattilor, 
aproape de Rin u 301. 

Această a doua campanie a lui Drusus cuprindea un întreg 
plan de cuceriri, care de atunci a fost urmat sistematic. Teri
toriul care urma să fie cucerit în primul rînd era delimitat 
destul de precis : interiorul ţării istveonilor pînă la graniţa 
cu cheruscii şi chattii, cu porţiunea de coastă pînă la Ems şi 
chiar pînă la Weser. Rolul principal în supunerea regiunii de 
coastă revine flotei. In sud serveşte drept bază de operaţii 
Mainz-ul întemeiat de Agrippa şi extins de Drusus, în apro
pierea căruia trebuie căutată cetatea ridicată „pe pămînturile 
chattiloru ( în ultima vreme se presupune că este vorba de 
Saalburg l ingă Hamburg) . De aici, mai jos, cursul inferior al 
Mainului duce prin cîmpia deschisă Wetterau şi prin regiunea 
cursului superior al rîului Lahn, prin a cărui cucerire istveonii 
au fost despărţiţi de chatti. Situat în centrul frontului de atac 
între Uppe şi Ruhr şi străbătut de Lippe, platoul constituia 
cea mai favorabilă linie de operaţii pentru forţele principale 
ale romanilor ; stăpînind această poziţie, ei despart întregul 
teritoriu pe care se pregătesc să-l cucerească în două părţi 
aproximativ egale şi, în acelaşi timp, despart pe bructeri de 
sigambri ; folosind această poziţie , ei pot să acţioneze con
vergent din flancul stîng cu flota, din flancul drept cu trupele 
aduse din Wetterau, să izoleze ţinutul cu munţi sistaşi al 
istveonilor, iar în  centru să-i ţină în frîu pe cherusci. Castrul 
Aliso reprezenta cel mai întărit punct de sprij in al acestei linii 
de operaţii ; el era situat nu departe de izvoarele riului Lippe, 
sau aproape de Elsen, l ingă Paderborn, la vărsarea Almei în 
Lippe, sau lingă Lippstadt, unde recent a fost descoperit un 
mare castru roman. 
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1n anul următor (-1 0) , în faţa pericolului comun, chattii 
s-au aliat, în sfîrşit, cu sigambrii. Drusus i-a atacat şi a supus 
cel puţin o parte din ei. lncă înainte de sfîrşitul iernii, ei s-au 
eliberat însă, aşa incit în primăvara următoare (-9) Drusus ii 
atacă din nou, înaintează pînă pe teritoriul suevilor l adică al 
turingilor, iar după Florus şi Orosius şi al marcomanilor, care 
pe atunci trăiau la nord de Munţii Metalici) , îi atacă apoi pe 
cherusci, trece Weserul, dar, ajungînd în apropierea Elbei, se 
întoarce înapoi. în drumul său a pustiit totul, dar pretutindeni 
a întimpinat o puternică rezistenţă. El moare înainte de a 
ajunge la Rin, în vîrstă de treizeci de ani. 

La relatarea de mai sus, luată de la Dio Cassius, aducem 
o completare luată din Suetonius, care spune că între Rin şi 
lj ssel Drusus a săpat un canal prin care a trecut cu flota în 
Marea Nordului, străbătînd teritoriul frizilor şi Flevo (Vlie
strom - în prezent calea maritimă din Sudersee între Vlieland 
şi Terschelling) ; iar Florus spune că Drusus a ridicat de-a 
lungul Rinului peste cincizeci de castre şi un pod lingă Bonn, 
a fortificat, de asemenea, linia Meusei, asigurînd astfel apăra
rea poziţ iei legiunilor de la Rin atît împotriva unor răscoale 
ale galilor, cit şi împotriva unor atacuri ale germanilor. Cas
trele şi fortificaţiile de pe Weser şi Elba,  despre care vorbeşte 
Florus, sînt simple născociri ; se prea poate ca Drusus să fi 
construit fortificaţii în timpul campaniilor sale, dar el era un 
prea bun conducător de oşti pentru a lăsa acolo garnizoane 
fomate chiar şi dintr-un singur soldat. Pe de altă parte, nu 
încape îndoială că el a dotat linia de operaţii a rîului Lippe 
cu etape întărite. El a fortificat, de asemenea, şi trecătorile 
din Munţii Taunus. 

în anul următor (-8) , Tiberius, urmaşul lui Drusus, a trecu t 
Rinul ; germanii, cu excepţia sigambrilor, au trimis soli pentru 
trata tive de pace ; Augustus, care se afla 'În Galia, a refuzat 
să ducă tratative atîta timp cit sigambrii nu trimiteau şi ei  
soli. Cînd, în sfîrşit, au venit şi  solii acestora, „bărbaţi mulţi 
la număr şi de vază" ,  spune Dio, Augustus a poruncit să fie 
µrinşi şi duşi în diferite oraşe din interiorul imperiului ; „de 
inimă rea, ei şi-au luat viaţau 302• în anul următor (-7) , 
Tiberius a pornit din nou cu trupele în Germania, unde însă. 
cu excepţia unor tulburări neînsemnate, domnea liniştea. 
Despre această perioadă, istoricul Velleius spune : „Tiberius 
a subjugat în aşa măsură ţara (Germania) încit aceasta cu 
greu mai poate fi deosebită de o provincie tributară" sos. 
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Victoria romanilor se datoreşte nu atît armelor lor şi 
faimoasei „înţelepciuni u diplomatice a lui Tiberius, cit aşe
zării germanilor pe malul Rinului stăpînit de romani. Incă 
Agrippa a satisfăcut dorinţa ubilor, întotdeauna devotaţi 
romanilor, aşezîndu-i pe malul stîng al Rinului, în părţile 
Kolnului. Tiberius a silit 40 OOO de sigambri să migreze, şi 
astfel a înfrînt pentru vreme îndelungată împotrivirea acestui 
trib puternic. 

Ulterior Tiberius nu a participat timp îndelungat la viaţa 
publică şi evenimentele petrecute în decursul unui şir de ani 
în Germania nu sînt cunoscute. Un fragment din Dia Cassius 
aminteşte despre o campanie a lui Domitius Ahenobarbus de 
la Dunăre pînă dincolo de Elba.  Dar curînd după aceea, în 
jurul primului an al erei noastre, germanii s-au răsculat. 
Marcus Vinicius, care, potrivit lui Velleius, a comandat cam
p ania, a obţinut în general succese, pentru care a fost răs
plătit. Cu toate acestea, imediat după ce a fost adoptat de că · 
tre Augustus, Tiberius a trebuit, în anul 4, să treacă din nou 
Rinul pentru a restabili stăpînirea romană, care începuse să 
se clatine. El a supus pe locuitorii din apropierea fluviului, 
pe canninefati şi chattuari, apoi pe bructeri, şi „a atras de 
partea sa" pe cherusci. Velleius, care a participat şi la 
această campanie şi la campania următoare, nu dă alte amă
nunte. O iarnă blindă a permis legiunilor să continue cam
pania pînă în decembrie, apoi ei şi-au aşezat tabăra de iarnă 
chiar pe teritoriul Germaniei, probabil lingă izvoarele rîului 
Lippe. 

Campania din anul următor (5) trebuia să desăvîrşească 
supunerea părţii apusene a Germaniei. In timp ce Tiberius 
înainta dinspre Aliso şi învingea pe langobarzi pe cursul in
ferior al Elbei, flota înainta de-a lungul coastei şi „atrăgea 
de partea sa u pe chauci. Pe cursul inferior al Elbei, trupele 
terestre au întîlnit flota, care înainta spre cursul superior al 
fluviului. Date fiind succesele obţinute în această campanie, 
după Velleius, se pare că operaţiile romanilor în nord iau 
sfîrşit ; în anul următor, Tiberius se îndreaptă spre Dunăre, 
unde marcomanii, stabiliţi nu demult în Boemia sub condu
cerea lui Maroboduus, ameninţau grav graniţa. Maroboduus, 
care crescuse la Roma şi cunoştea bine tactica romanilor, a 
organizat după modelul roman o armată formată din 70 OOO d
pedestraşi şi 4 OOO de călăreţi. Tiberius îi atacă la Dunăre în 
front, în timp ce Sentius Saturninus trebuia să conducă legi
unile de la Rin prin teritoriul chattilor în spatele şi flancul 
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inamicului. In acel moment, chiar în spatele lui Tiberius s-au 
răsculat panonii ; trupele au trebuit să se întoarcă şi să-şi 
recucerească baza de operaţii. Lupta a durat trei ani ; dar cînd 
panonii au fost înfrînţi, în cele din urmă, situaţia creată in 
nordul Germaniei se schimbase în aşa fel încît i -a determinat 
pe romani să renunţe la cucerirea teritoriului marcomanilor. 

Planul de cucerire al lui Drusus s-a menţinut în totul ; 
pentru îndeplinirea lui cu succes au fost necesare campanii 
terestre şi navale pînă la Elba. Planul campaniei împotriva 
lui Maroboduus urmărea mutarea graniţei la lanţul Carpaţilor 
Mici, Riesengebirge şi Elba pînă la vărsare ; dar deocamdată 
aceasta era o chestiune de viitor foarte îndepărtat şi curînd a 
devenit irealizabilă. Pînă unde se întindeau pe atunci în sus 
pe Wetterau fortificaţiile romane, nu ştim ; după toate proba
bilităţile, acestei linii de operaţii i se dădea pe atunci mai 
puţină atenţie decît liniei, mai importante, de-a lungul rîului 
Lippe. Dar aici, evident, romanii au înaintat destul de mult 
şi s-au întărit temeinic. Cîmpia de pe malul drept al Rinului 
mai j os de Bonn era a romanilor ; cîmpia westfalică de la  
nord de Ruhr pînă dincolo de Ems, pînă la graniţa cu frizii şi  
chaucii, a continuat să fie ocupată de trupe. In spate se aflau 
batavii şi frizii, pe atunci încă prieteni credincioşi ; mai la 
vest se putea considera că chaucii, cheruscii şi chattii fuse
seră supuşi în urma repetatelor înfrîngeri, după lovitura care 
îi atinsese pe langobarzi. In orice caz, în aceste trei triburi 
exista pe vremea aceea un partid destul de puternic, care 
considera că salvarea lor este numai în anexarea lor de către 
Roma. In sud, sigambrii erau deocamdată zdrobiţi ; o parte 
din teritoriul lor - între Lippe şi Ruhr, precum şi o parte din 
cîmpia Rinului - era ocupat, iar ceea ce mai rămăsese era 
înconjurat din trei părţi de poziţiile romane de la Rin, Ruhr 
şi Wetterau şi, desigur, străbătut destul de des de coloanele 
romane. Recent s-a stabilit existenţa unor drumuri romane 
care duceau spre izvoarele rîului Lippe, de la Neuwied spre 
Sieg, de la Deutz şi Neuss spre Wupper, trecînd peste lanţul 
muntos care domină aici, cel puţin pînă la graniţa cu Berg şi 
Mark. La sud, cu consimţămîntul lui Domitius Ahenobarbus, 
hermundurii au ocupat o parte din pămînturile părăsite de 
marcomani şi au statornicit relaţii paşnice cu romanii. ln 
sfîrşit, date fiind disensiunile bine cunoscute dintre triburile 
germanice, era de aşteptat ca romanii să ducă împotriva lor 
numai războaie parţiale, menite să-i transforme treptat din 
aliaţi în supuşi. 
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Centrul poziţiei romane a fost teritoriul de pe ambele 
maluri ale rîului Lippe pînă la Osning. Vecinătatea perma
nentă cu legiunile romane din castre a făcut ca barbarii să se 
deprindă cu dominaţia şi cu obiceiurile romane, „să se 
schimbe" ,  după cum spune Dio 304 ; aici, în apropierea gar
nizoanelor au apărut oraşele şi tîrgurile despre care vor
beşte acelaşi istoric, iar între acestea şi garnizoane s-au 
stabilit relaţii comerciale paşnice, care au contribuit în mare 
măsură la consolidarea dominaţiei străine. Se părea că totul 
era in ordine. Dar avea să se întîmple altfel. 

Comandant suprem al trupelor romane în Germania a 
fost numit Quinctilius Varus. Tipul romanului l in  epoca de 
declin a Romei, flegmatic şi comod, el era înclinat să se culce 
pe laurii înaintaşilor şi, mai mult încă, să folosească aceşti 
lauri în interesul său. „Că el nu dispreţuia banul o dovedise 
modul cum a administrat provincia Siria, unde venise sărac 
într-o ţară bogată şi a plecat bogat dintr-o ţară sărac. u 
(Velleius) 305• De altfel, era „blaj in din fire" ; dar acest om 
„blaj in din fire" trebuie să fi fost cuprins de o furie îngrozi
toare văzîndu-se mutat într-o ţară din care cu greu putea 
stoarce ceva, deoarece nu exista aproape nimic de luat. Va
rus însă a încercat să facă acest lucru folosind metodele prac
ticate de mult de proconsulii şi propretorii romani. In primul 
rînd, a transformat într-un timp extrem de scurt teritoriul 
german ocupat în provincie romană, a înlocuit puterea po
litică locală, care se menţinuse în condiţiile dominaţiei mili
tare, cu puterea romană, şi astfel ţara a devenit un izvor de 
venituri atît pentru fisc cit şi pentru proconsul. De aceea 
Varus încercă „să-i transforme pe germani mai rapid şi mai 
energic" ,  el „le dă ordine ca şi sclavilor şi le pretinde dări 
ca unor subjugaţi" (Dio) 300• Dar mijlocul principal, verificat 
de subjugare şi extorcare practicat de el aici a fost puterea 
judecătorească supremă a legatului provinciei romane ; el 
şi-a atribuit aici această putere şi, folosindu-se de ea, a vrut 
să impună germanilor dreptul roman. 

Din păcate, Varus şi  misiunea sa civilizatoare au devan
sat istoria cu aproape un mileniu şi jumătate ; căci cam atît 
a trecut pînă cînd în Germania s-au copt condiţiile pentru 
„adoptarea dreptului roman" .  Intr-adevăr, dreptul roman cu 
divizarea clasică a relaţiilor de proprietate privată trebuia 
să fi părut pur şi simplu absurd germanilor, deoarece la ei 
proprietatea privată era foarte slab dezvoltată şi exista în 
virtutea proprietăţii comune asupra pămîntului. De asemenea, 
germanilor, obişnuiţi, după obiceiul străbun, ca în decurs de 
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cîteva ore să obţină dreptatea şi sancţionarea ei de către un 
tribunal popular, desigur că atmosfera solemnă a proceselor 
judiciare la romani, cu recuzări şi permanente amînări, tre
buie să le fi părut un mijloc de a nu li se face dreptate, iar 
liota de avocaţi şi chiţibuşari care îl înconjura pe proconsul 
trebuie să le fi părut ceea ce era în realitate : adevărată adu
nătură de bandiţi. Şi iată că germanii au trebuit să renunţe la 
tribunalul lor liber, unde un tovarăş îl judeca pe altul, şi să 
se supună sentinţei irevocabile a unui om care judeca pro
cesele într-o limbă stră ină, pe baza, în cel mai bun caz, a unui 
drept necunoscut lor şi cu desăvîrşire inaplicabil şi fiind chiar 
el însuşi parte interesată. Germanul liber, pe care, după cum 
spune Tacit, numai preotul avea dreptul să -l lovească în cazuri 
rare, care era condamnat la moarte numai în cazul cînd îşi 
trăda tribul, iar în rest putea să ispăşească printr-o amendă 
(ergeld) orice daune, chiar şi o crimă ; germanul liber, care 
era obişnuit să se răzbune singur şi să-şi răzbune rudele, tre
buia acum să suporte vergile şi securea lictorului. Şi toate 
acestea numai pentru a vlăgui ţara, storcindu-se dări în fo
losul fiscului, pentru a se practica şantajul şi mita în folosul 
proconsulului şi al complicilor lui. 

Dar Varus s-a înşelat. Germanii nu erau sirieni. Im
punîndu-le civilizaţia romană, el i-a impresionat într-o sin
gură privinţă. A arătat triburilor vecine, care fuseseră silite 
să devină aliaţi ai Romei, ce soartă îngrozitoare le aşteaptă 
şi, prin actele de violenţă la care s-a dedat ,  a determinat în 
rîndurile acestor triburi o unitate pe care singure nu reuşiseră 
să şi-o făurească. 

Varus se afla în Germania cu trei legiuni, Asprenas la 
Rinul inferior cu alte două legiuni numai la cinci, şase zile 
de marş de Aliso, punctul central al poziţiei. O asemenea forţă 
putea fi înfrîntă numai printr-o lovitură decisivă şi neaştep
tată, pregătită îndelung şi minuţios. Singura soluţie era com
plotul. Organizarea lui şi-a asumat-o Arminius. 

Arminius, provenit din aristocraţia gentilică a cheruscilor, 
fiul lui Segimerus, care era, pare-se,  căpetenia unei cete în 
tribul său, şi-a petrecut prima tinereţe în serviciul militar 
roman, cunoştea bine limba şi obiceiurile romanilor, era un 
oaspete frecvent şi aşteptat la cartierul general al romanilor, 
un om a cărui credinţă era, se pare, mai presus de orice sus
piciune. Incă în ajunul atacului, Varus se bizuia pe el ca pe 
un om de nădejde ; Velleius spune despre el : 



Contributii la studiul Istoriei vechilor germani 81 

„un tinăr d e  vită nobilă, viteaz, mult mai ager la minte decit alt! bar
bari, un tinăr a cărui fată şi ochi străluceau de un foc lăuntric, care a 
fost alături de noi ln toate campaniile noastre anterioare• (adică împo
triva germanilor) „şi care pe lingă dreptul de cetătean roman avea şi 
titlul de cavaler roman". 

Dar aceasta nu-i totul : Arminius era un mare om politic 
şi un remarcabil comandant militar. Hotărînd să pună capăt 
stăpînirii romane pe malul drept al Rinului, a folosit fără 
ezitare toate mij loacele necesare. Trebuia să atragă de partea 
sa cel puţin majoritatea şefilor militari ai cheruscilor, în rîn
durile cărora influenţa romană era foarte puternică, şi să 
a tragă în complot pe chatti şi chauci şi mai ales pe bructeri 
şi sigambri, aflaţi sub jugul direct al romanilor. Pentru 
aceasta era nevoie de timp, deşi terenul fusese pregătit prin 
j afurile lui Varus ; totodată, trebuia adormită vigilenţa lui 
Varus. In acest scop s-a folosit de pasiunea lui pentru proce
dura judiciară şi literalmente a fost tras pe sfoară. 

„Deşi sălbatici - relatează Velleius -, g e rmanii slnt adevărate 
bestii şirete, creati parcă anume pentru minciună ; cine nu a simlit pe 
propria .ui piele acest :ucru nu poate să creadă ; ei l-au i"năgit cu o 
s erie întreagă de procese născocite : ba se d �deau în judecată unul pe 
altul f;ră nici un motiv, ba ii mulţumeau că judecă toate pricinile după 
dreptatea romană, că sălbăticia lor începe să dispară sub influenta noii 
discipline şi ordini necunoscute pină atunci şi că. ceea ce înainte se 
rezo!va cu ajutorul arPelor, se rezolvă acum după lege şi dreptate. Ast
fel l-au ametit intr-atit, incit el a devenit complet nepăsător şi a ln
ccput s; se creadă pretor urban :are împarte dreptate in forum, şi nu 
general roman în inima Germaniei" 307• 

Aşa a trecut vara anului 9. Pentru a-şi asigura într-o 
măsură cît mai mare succesul, germanii l-au indus în eroare 
pe Varus provocînd tot felul de dezordini care au dus la 
fărîmiţarea trupelor lui, ceea ce nu era de loc greu avînd 
în vedere caracterul acestui om şi condiţiile existente. 

„ Varus - spune Dio - nu-şi ţinea trupele laolaltă, aşa cum s-ar 
fi cuvenit intr-o tară duşmană, ci punea detaşamente de soldati la dis
pozitia germanilor care aveau nevoie de ajutorul lor şi care le cereau 
fie pentru a păzi un punct întărit, fie pentru a-i prinde pe tilhari, fie 
pentru a însoţi transporturile de grine" 308• 

ln acelaşi timp, principalii conspiratori, Arminius şi 
Segimerus, erau mereu în preajma lui şi stăteau adesea la 
masa lui. Potrivit relatărilor lui Dio, Varus a fost încă de 
atunci prevenit, dar încrederea sa era nemărginită. ln sfîrşit, 
toamna, cînd totul era pregătit pentru răscoală şi cînd Varus 
a fost atras împreună cu forţele sale principale pe pămîntu-
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rile cheruscilor pînă la Weser, o pretinsă răscoală despre 
care se spunea că ar fi izbucnit la oarecare distanţă a dat' 
s emnalul adevăratei răscoale. Chiar şi atunci oind Varus a 
primit această veste şi a dat ordinul de plecare, el a fost 
prevenit de o altă căpetenie a cheruscilor, Segestes, care 
era, se pare, învrăjbit cu familia lui Arminius. Varus nu i-a 
dat crezare. Atunci Segestes i-a propus ca înainte de a pleca 
să -l pună în lanţuri pe el, pe Arminius şi pe celelalte căpe
tenii cherusce ; evenimentele trebuiau să arate cine are drep
tate. Dar încrederea lui Varus a rămas nezdruncinată chiar 
şi atunci cînd, după plecarea sa, conspiratorii au mai rămas 
pe loc, sub pretext că strîng aliaţi şi împreună cu ei îl vor 
ajunge din urmă. 

Aşa s-a şi întîmplat de fapt, dar nu cum se aştepta Varus. 
Trupele cheruscilor erau deja adunate. In primul rînd, ele au 
zdrobit detaşamentele romane pe care chiar cheruscii le ceru
seră cu puţin înainte, iar apoi au lovit din flanc pe Varus, care 
se afla în marş. Varus înainta pe drumuri proaste de pădure ; 
aici, în ţara cheruscilor, nu existau încă drumuri strategice 
pietruite. Luat prin surprindere, el a înţeles, în sfîrşit, situaţia, 
s-a îmbărbătat şi din acel moment s-a comportat ca un gene
ral roman, dar era prea tîrziu. El ordonă trupelor sale să se 
alinieze în coloane, organizează convoiul format din 
femei, copii, căruţe şi animale de povară pe care îl fereşte, 
în măsura în care acest lucru era posibil pe potecile înguste 
şi prin pădurile dese, şi porneşte spre baza sa de operaţii, 
pe care noi o considerăm Aliso. Pămîntul muiat de ploaia 
torenţială îngreuiază marşul şi dezorganizează din nou con
voiul. Cu pierderi grele, Varus reuşeşte să ajungă pe un 
munte împădurit, unde găseşte loc liber pentru înjghebarea 
unei tabere, pe care o fortifică în oarecare ordine şi con
form regulamentului ; şase ani mai tîrziu, cînd trupele lui 
Germanicus au trecut prin aceste locuri, aici se mai vedeau 
„fortificaţiile a trei legiuni u 309• Acţionînd energic, aşa cum 
cerea situaţia în care se afla, Varus ordonă să fie arse toate 
căruţele şi bagajele de care nu era absolută nevoie. în ziua 
următoare străbate un teren descoperit, dar suferă din nou 
pierderi atît de mari, incit trupele se dezorganizează şi mai 
mult, iar seara nu mai poate fortifica tabăra după toate 
regulile ; Germanicus găseşte numai un val pe jumătate 
prăbuşit şi tranşee superficiale. A treia zi, marşul continuă 
din nou prin munţii împăduriţi, şi aici Varus şi majorita tea 
comandanţilor îşi pierd curajul. Varus se sinucide, legiunile 
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sînt nimicite aproape pînă la ultimul om. Scapă numai cava
leria condusă de Vala Numonius, precum şi dţiva pedestraşi, 
care au fugit, pare-se, la Aliso. Aliso rezistă cel puţin un 
timp, deoarece germanii nu cunoşteau regulile asedierii ; 
ulterior, garnizoana - sau numai o parte din ea - reu
şeşte să-şi croiască drum. Speriat, Asprenas se mărgineşte, 
pare-se, la un scurt marş în întîmpinarea garnizoanei. Bruc
terii, sigambrii, toate triburile mai mici se răscoală, putered 
romană este azvîrlită din nou dincolo de Rin. 

Locurile în care a avut loc această campanie au stîrnit 
multe discuţii. Cel mai probabil este că înainte de bătălie 
Varus a stat în depresiunea din regiunea oraşului Rinteln, 
undeva între Hausberge şi Hameln, că retragerea după pre
tinsa răscoală şi în urma primului atac a fost efectuată în 
direcţia defileului Doren, în apropiere de Detmold, un drum 
neted şi lat prin Osning. Aceasta este în genere şi părerea 
devenită tradiţională, ea corespunde atît izvoarelor respec
tive, cît şi necesităţilor strategice care decurgeau din situa
ţia militară creată. Nu se ştie cu certitudine dacă Varus a 
ajuns sau nu în defileul Doren, dar faptul că cavaleria şi 
probabil şi primele rînduri ale pedestrimii au reuşit să se 
salveze pare să confirme acest lucru. 

Vestea despre nimicirea celor trei legiuni şi a răscoalei 
întregii Germanii de vest a fost pentru Roma ca o lovitură 
de trăsnet. Romanii îl şi vedeau pe Arminius trecînd Rinul 
şi ridicînd Galia, iar pe de altă parte pe Maroboduus trecînd 
Dunărea şi atrăgînd de partea sa, într-o campanie peste Alpi, 
pe panoni, care cu greu fuseseră potoliţi. Dar forţele Italiei 
erau secătuite, ea nu mai putea ridica nici un fel de armată. 
Dio relatează că în rîndurile cetăţenilor romani existau foarte 
puţini tineri apţi pentru serviciul militar, că cei mai vîrstnici 
refuzau să intre în armată, aşa incit Augustus i-a pedepsit 
confiscîndu-le bunurile, iar pe unii chiar i -a executat ; că, în 
cele din urmă, împăratul a adunat cu multă greutate cîteva 
detaşamente menite să apere Roma, formate din liberţi şi 
rezervişti, a dezarmat garda sa personală , alcătuită din ger
mani, şi a izgonit din oraş pe toţi germanii. 

Arminius însă nu trece Rinul, iar Maroboduus nici nu 
se gîndeşte să atace, şi astfel Roma poate să-şi verse ne
stingherită furia asupra „germanilor trădători" . Velleius 
spune despre ei că sînt nişte „bestii şirete, create parcă 
anume pentru minciună u .  Acelaşi lucru îl spune şi Strabon. 
El nu cunoaşte „credinţă germană" şi „perfidie romană u ,  
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ci exact contrarul. ln timp ce despre celţi spune că sînt 
„simpli şi lipsiţi de prefăcătorie" ,  atît de naivi încît „se 
avîntă în luptă în vJzul tuturor, fără nici un fel de măsuri 
de precauţie, ceea ce înlesneşte victoria duşmanului lor" 310, 
despre germani spune : 

„Intotdeauna a fost mai bine să nu te lncrezi ln ei, căci cei cărora 
li s-a arătat încredere au provocat mari pagube, ca de pi:dă cheruscli, 
care au incălcat tratatele şi printr-un vicleşug au zdrobit trei legiuni 
lmpreună cu generalul lor, Varus" au. 

Să nu mai vorbim de versurile lui Ovidiu care exprimă 
indignarea şi setea de răzbunare. Ai impresia că citeşti 
scriitorii francezi din perioada celui mai înverşunat şovinism, 
indignaţi de perfidia lui York şi de trădarea saxonilor la 
Leipzig 312• Germanii au cunoscut destul de bine cins tea ro
manilor şi respectarea tratatelor cînd Cezar a atacat pe usipi 
şi pe tencteri în timpul tratativelor şi al armistiţiului şi cînd 
Augustus a ordonat arestarea solilor sigambrilor, pînă la a 
căror venire refuzase orice tratative cu triburile germane. 
A înşela inamicul constituie o trăsătură specifică tuturor 
popoarelor de cuceritori şi, după părerea lor, acest lucru 
este foarte firesc ; dar, de îndată ce inamicii lor îşi permit 
să procedeze la fel, atunci sînt calificaţi mişei şi trădători. 
Dar mij loacele folosite pentru înrobire trebuie să fie permise 
şi atunci cînd este vorba de înlăturarea robiei. Atîta timp 
cit vor exista, pe de o parte, popoare şi clase care exploa
teazJ şi înrobesc şi, pe de altă parte, popoare exploa
tate şi înrobite, va exista de ambele părţi nevoia de a se 
recurge la vicleşug alături de forţă, nevoie împotriva căreia 
orice predici despre morală sînt neputincioase. 

Oricit de puerilă este înălţarea unui monument fantezist 
lui Arminius la Detmold, ea are totuşi meritul de a-l fi 
determinat pe Ludovic-Napoleon să înalţe un colos fan
tezist tot atit de ridicul lui Vercingetorix pe colina de lingă 
Alise (Sainte-Reine) .  Cert este însă că bătălia cu Varus a 
constituit una din coti turile hotăritoare în istorie. Prin această 
bătălie a fost stabilită o dată pentru totdeauna independenţa 
Germaniei faţă de Roma. Se poate discuta la infinit dacă 
această independenţă a constituit un cîştig pentru germanii 
înşişi, cert este însă că, fără această independenţă, întreaga 
dezvoltare istorică ar fi avut o altă direcţie. Şi, dacă în
treaga is torie ulterioară a g:rmanilor reprezintă aproape fără 
excepţie un lung şir de calamităţi naţionale, de care în mare 
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parte vinovaţi au fost chiar ei, aşa încît pîna şi succesele cele 
mai strălucite s-au dovedit a fi întotdeauna în detrimentul 
poporului, trebuie să spunem, totuşi, că atunci, la începutul 
istoriei lor, germanii au avut un noroc deosebit. 

Cezar a folosit pentru supunerea Galiei ultimele forţe 
vitale ale republicii muribunde. Legiunile alcătuite încă în 
timpul lui Marius din mercenari, dar exclusiv din italici, în 
timpul lui Cezar au început literalmente să dispară, pe mă
sură ce dispăreau înşişi italicii sub jugul greu al latifundiilor, 
cu economia lor bazată pe munca sclavilor. Coeziunea celor 
1 50 OOO de oameni care alcătuiau cele 25 de legiuni ale in
fanteriei putea fi menţinută numai recurgîndu-se la mijloace 
extreme. Durata de 20 de ani a serviciului militar nu era res
pectată, veteranii care satisfăcuseră serviciul militar erau 
siliţi să rămînă sub arme pe timp nelimitat. Aceasta a con
stituit principala cauză a răscoalei legiunilor de la Rin după 
moartea lui Augustus, atît de sugestiv descrisă de Tacit şi  
care prin ciudatul amestec de disciplină şi  nesupunere se 
aseamănă foarte mult cu răscoalele soldaţilor lui Filip al Ii-lea 
în Ţările de Jos ; în ambele cazuri, trupele faţă de care co 
mandantul nu-şi respectase cuvîntul dau dovadă de o pu
ternică coeziune. Am văzut cum încercarea lui Augustus de 
a reintroduce vechile legi cu privire la serviciul militar, 
ieşite din uz, nu a dat rezultate, că el a trebuit să recurgă 
la veterani şi chiar la liberţi - pe aceştia din urmă îi mai 
primise în serviciul militar în timpul răscoalei panonilor. 
Sistemul de completare a trupelor cu fii de ţărani liberi 
italici dispare o dată cu ţăranii liberi italici. Fiecare nou 
contingent adus pentru completarea legiunilor înrăutăţea 
calitatea armatei. Şi, întrucît trebuia ca legiunile, nucleul cu 
greu menţinut al armatei, să fie pe cit posibil cruţate, pe 
primul plan au trecut într-o măsură tot mai mare trupele 
auxiliare ; ele participă la lupte în care legiunile constituie 
numai rezerva, aşa încît încă în timpul lui Claudius batavii 
puteau să spună : provinciile au fost cucerite cu sîngele 
provinciilor. 

Cu o astfel de armată, căreia îi erau tot mai străine dis
ciplina şi fermitatea romană şi, totodată, vechea tactică ro
mană de luptă, cu o armată formată într-o măsură tot mai 
mare din locuitori ai provinciilor şi, în cele din urmă, chiar 
din barbari care nu făceau parte din imperiu, nu se mai puteau 
duce acum mari războaie de agresiune, iar curînd nu s-au 
mai putut da nici măcar mari bătălii. Degenerarea armatei 

3 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 
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a obligat statul să se limiteze la defensivă, care la început 
a mai avut un caracter activ, dar a căpătat treptat un 
caracter tot mai pasiv, pînă cînd, în cele din urmă, iniţiativa 
în ceea ce priveşte ofensiva a trecut complet în mina ger
manilor, care au năvălit la hotarul imperiului pe întreaga 
linie de la Marea Noidului pînă la Marea Neagră, peste Rin 
şi Dunăre. 

Între timp era necesar, chiar pentru asigurarea liniei 
Rinului, ca germanii să simtă din nou pe propriul lor teri
toriu superioritatea armelor romane. În acest scop, Tiberius 
se grăbeşte să ajungă la Rin, restabileşte prin exe111plu per
sonal şi prin sancţiuni severe disciplina slăbită, limitează 
convoiul trupelor mobile la strictul necesar şi efectuează 
două campanii în Germania de vest ( în anii 10 şi 1 1 ) .  Ger
manii evită o bătălie decisivă, romanii nu se încumetă să-şi 
instaleze taberele de iarnă pe malul drept al Rinului. Nu se 
ştie dacă pe timpul iernii au fost lăsate garnizoane perma
nente în Aliso şi în castrul construit la vărsarea Emsului, 
pe teritoriul chaucilor, dar nu este exclus. 

În august anul 14 moare Augustus. Legiunile de la Rin, 
cărora li se refuză atît demobilizarea după satisfacerea servi
ciului militar, cit şi plata soldelor ce li se cuveneau, nu au 
vrut să-l recunoască pe Tiberius şi au proclamat împărat pe 
Germanicus, fiul lui Drusus. Acesta a potolit singur revolta, 
a restabilit disciplina în rîndurile trupelor şi a efectuat trei 
campanii în Germania, descrise de Tacit. Aici el a avut de 
luptat cu Arminius, care s-a dovedit a fi un general demn 
de adversarul său. Arminius a încercat să evite bătăliile de
cisive în cîmp descoperit, să împiedice pe cit posibil îna
intarea romanilor şi să-i atace numai în mlaştini sau trecători 
înguste, unde aceştia nu se puteau desfăşura. Dar germanii 
nu i-au dat întotdeauna ascultare. Setea de luptă îi făcea 
adesea să angajeze bătălii în condiţii nefavorabile, dorinţa 
lor de a strînge prăzi i-a salvat nu o dată pe romani, chiar şi 
atunci cînd căzuseră în cursă. Prin urmare, Germanicus re
purtează două victorii infructuoase în valea Idisiavisus şi la 
valul de pămînt de la graniţa cu angrivarii. La întoarcere iese 
cu greu din mlaştini pe poteci înguste, pe ţărmul frizilor, 
pierde corăbii şi oameni din cauza furtunilor şi a mareelor 
şi, în cele din urmă, după campania din anul 16, este re
chemat de Tiberius. Cu aceasta se încheie campaniile ro
manilor în interiorul Germaniei. 
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Dar romanii ştiau foarte bine că, pentru a fi stăpîni pe 
un fluviu, trebuie să stăpîneşti ambele maluri. Departe de 
a se retrage în defensivă, dincolo de Rin, romanii şi-au mutat 
apărarea pe malul drept al Rinului. Valurile romane con
struite în regiunea cursului inferior al rîurilor Lippe, Ruhr 
şi Wupper, care corespund, cel puţin în unele cazuri, distric
telor de mai tîrziu, şi drumurile strategice construite de la 
Rin pînă la hotarele comitatului Mark ne determină să pre
supunem că aici a existat un sistem de construcţii de apă
rare care se întindea de la lj ssel pînă la Sieg pe o linie care 
corespunde actualei graniţe dintre Franconia şi Saxonia, cu 
oarecare deosebiri la graniţa Renaniei dinspre Westfalia. 
Acest sistem de fortificaţii, care, într-o oarecare măsura, şi-a 
păstrat capacitatea de apărare pînă în secolul al Vii-lea, a 
oprit pe saxoni , care ajunseseră la Rin, şi astfel a stabilit 
actualul hotar dintre triburile saxone şi cele france. Cele 
mai interesante descoperiri s-au făcut aici abia în ultimii ani 
(de J. Schneider) , şi poate de aceea se aşteaptă încă alte 
descoperiri. 

Mai departe, pe cursul superior al Rinului s-a construit 
treptat, mai ales în timpul lui Domiţian şi al lui Adrian, marele 
val roman de la graniţă, care începe mai j os de Neuwied 
şi continuă pe culmea Montabaur spre Ems, apoi traverseazd 
rîul Lahn la Adolfseck, se îndreaptă spre vest în direcţia 
versantului nordic al Munţilor Taunus, cuprinde - ca punctul 
cel mai de nord - Griningen din valea Wetterau, de unde se 
îndreaptă spre sud-est şi la sud de Hanau ajunge la Main. 
Apoi, valul trece pe malul stîng al fluviului Main pînă la 
Miltenberg, iar de aici în linie dreaptă, întrerupîndu -se în-
tr-un singur punct, pînă la rîul Rems, situat în Wirttemberg, 
în apropierea castelului Hohenstaufen. Aici, valul construit 
mai tîrziu, probabil în timpul lui Adrian, se îndreaptă spre 
.st, prin Dinkelsbihl, Gunzenhausen, Ellingen şi Kipfenberg, 
şi lingă Irnsing, ceva mai sus de Kelheim, ajunge la Dunăre. 
In spatele valului s-au făcut fortificaţii mai mici, iar la oare 
care distanţă de ele existau castre importante ca puncte de 
sprij in. Teritoriul de pe malul drept al Rinului astfel apărat, 
care din timpul alungării helvetilor de către suevi rămăsese 
nelocuit cel puţin la sud de Main, a fost colonizat, după cum 
spune Tacit, cu vagabonzi gali. 

In felul acesta, la Rin, de-a lungul valului de la graniţă 
şi la Dunăre au apărut treptat condiţii de viaţă mai liniştite 

3* 
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şi mai stabile. Războaiele şi incursiunile au continuat, dar 
graniţele părţilor beligerante au rămas neschimbate timp de 
cîteva secole. 

Progresele făcute 
pînă la migraţiunea popoarelor 

Cu Tacit şi Ptolemeu sînt epuizate izvoarele scrise cu 
privire la evenimentele şi condiţiile din interiorul Germa
niei. Dar în faţa noastră se deschide o altă ser ie de izvoare, 
mult mai concludente : vestigiile antichităţii, în măsura în 
care ele ne pot duce pînă în epoca respectivă. 

Am văzut că în timpul lui Plinius şi Tacit comerţul ro
manilor cu regiunile din interiorul Germaniei era aproape 
inexistent. Dar şi Plinius vorbeşte despre un vechi drum 
comercial folosit uneori şi în vremea sa, drumul de la Car
nuntum (la vărsarea Moravei în Dunăre) , de-a lungul Mo
ravei şi Oderului, spre Coasta de chihlimbar. Acest drum, 
precum şi un al doilea prin Boemia, de-a lungul Elbei, fuseseră 
folosite, probabil, încă din timpuri străvechi de că tre etrusci, 
a căror prezenţă în văile din nordul Alpilor este dovedita 
de nenumărate descoperiri, şi îndeosebi de cele făcute la 
Hallstatt 313• Năvălirea galilor în nordul Italiei a pus capăt, 
se pare, acestui comerţ (aprox. 400) (Boyd Dawkins) 3 1 4• 
Dacă această părere este justă, înseamnă că etruscii, impor
tînd mai ales obiecte de bronz, întreţineau relaţii comerciale 
cu popoare care au locuit pe teritoriul dintre Vistula şi Elba 
înaintea germanilor, adică, probabil, cu celţii ; în acest caz, 
venirea germanilor pe aceste locuri putea să exercite aceeaşi 
influenţă asupra întreruperii relaţiilor comerciale ca şi reve
nirea celţilor în Italia. Numai după aceea a apărut, se pare, 
drumul comercial care trecea mai la est de oraşele greceşti 
de pe ţărmul Mării Negre, de-a lungul Nistrului şi Niprului, 
spre gurile Vistulei. Acest fapt este dovedit de monedele 
vechi greceşti descoperite lingă Bromberg, pe insula Osel şi 
în alte părţi, printre care sînt piese din secolul al !V-lea, 
poate chiar din secolul al V-lea înaintea erei noastre, bătute 
în Grecia, Italia, Sicilia, Cirenaica etc. 

Drumurile comerciale de-a lungul Oderului şi Elbei care 
fuseseră abandonate au fost reluate în mod natural de îndată 
ce popoarele migratoare s-au aşezat pe pămînturile ocupate. 
In timpul lui Ptolemeu se pare că au început să fie folosite 
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nu numai aceste căi comerciale din Germania, ci şi al tele, 
iar acolo unde nu mai există mărturiile lui Ptolemeu, oferă 
date descoperirile făcute. 

C. F. Wiberg *, grupînd cu atenţie materialul lescoperit, 
a lămurit multe în această privinţă şi a dovedit că în seco
fol al II -lea al erei noastre au fost reluate drumurile co
merciale prin Silezia de-a lungul Oderului şi prin Boemia 
de-a lungul Elbei. lncă Tacit menţionează în Boemia pe 

„cei care se lndeletnicesc cu cumpărarea de prăzi şi negustorii" (llxae 
ac negotiatores) „din provinciile noastre, pe care cupiditatea şi lipsa 
oricărui sentiment patriotic i-a dus pe pămlnt duşman şi ln tabăra mili
tară a lui Maroboduus" 310, 

Şi hermundurii, care de multă vreme erau în relaţii de 
prietenie cu romanii şi, potrivit lui Tacit, făceau negoţ ne
stingheriţi în agri decumates şi Raetia pînă la Augsburg, au 
dus, desigur, mărfurile şi monedele romane de pe cursul 
superior al Mainului pînă la Saale şi Werra. Chiar şi mai 
departe, dincolo de valul roman de la graniţă, pe malul rîu -
1ui Lahn, există urme ale unui drum comercial în interiorul 
Germaniei. 

Se pare că cel mai important a fost drumul prin Moravia 
şi Sil�zia. Cumpăna apelor dintre Moravia, respectiv Becva 
şi Oder, singura care trebuia traversată, trece printr-un ţinut 
deluros deschis, situat la mai puţin de 325 m deasupra ni
velului mării ; şi acum trece pe aici o cale ferată. Începînd 
din Silezia Inferioară, se deschide cîmpia joasă a Germaniei 
de nord, care permite ramificarea drumurilor în toate di
recţiile - spre Vistula şi spre Elba. ln secolele al Ii-lea şi 
al III-lea în Silezia şi Brandenburg au locuit, probabil, ne
gustori romani. Aici s-au găsit nu numai urne de sticlă. 
lacrimatoare (Tranenflăschchen) şi urne funerare cu inscripţii 
romane (săpăturile făcute la Massel lingă Trebnitz, în Si
lezia şi în alte locuri) , ci chiar şi cripte romane cu nişe 
pentru urne (columbarii) (la Nacheln, lingă Glogau) . Lingă 
Warin, în Mecklenburg s-au găsit, de asemenea, morminte 
"indiscutabil romane. Descoperirea de monede, obiecte de me
tal romane, opaiţe de argilă etc. constituie o dovadă că schim-

* „Bidrag ti:l kănnedomen om Grekers och Romares f>rbindelse 
med Norden•.  Deutsch von J. Mstorf : „Der Einfluss der klassischen 
V>lker etc.•, Hamburg, 1867 m, 
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burile comerciale se făceau pe acest drum *. În general, în
treaga Germanie de est este literalmente semănată cu monede 
şi obiecte romane, deşi trupele romane nu au ajuns niciodată 
pe aici ; aceste obiecte poartă adesea aceleaşi amprente care 
se întîlnesc şi pe obiectele descoperite în provinciile Impe
riului roman u .  

Ulterior, în primele secole după domnia lui Augustus, 
corăbiile comerciale romane au ajuns şi în Marea Nordului. 
Dovadă monedele romane de argint găsite la Neuhaus pe rîul 
Oste (la gura Elbei) , în număr de 344, datînd din timpul lui 
Nero şi pînă la Marcus Aurelius, şi epava unei corăbii care 
a eşuat, probabil, acolo. Comerţul maritim, de care ne vom 
ocupa mai îndeaproape, se făcea şi de-a lungul ţărmului sudic 
al Mării Baltice, ajungînd pînă în Insulele daneze, Suedia şi 
insula Gotland. Distanţele dintre diferitele puncte de pe ţărm 
indicate de Ptolemeu şi Marcianus ( aproximativ anul 400) se 
puteau baza numai pe informaţiile date de neguţătorii care 
ajunseseră prin aceste locuri. Ei navigau de pe coasta 
Mecklenburgului pînă la Danzig şi de acolo pînă în Scandi
navia. ln sfîrşit, un indiciu în acest sens îl constituie şi nu
meroasele vestigii ale civilizaţiei romane descoperite in Hol
stein, Schleswig, Mecklenburg, Pomerania de vest, Insulele 
daneze şi sudul Suediei, la mică distanţă unele de al tele şi în 
apropierea ţărmului mării. 

Este greu de stabilit în ce măsură acest comerţ roman 
includea şi aducerea de arme în Germania. Armele romane 
găsite în număr mare în Germania pot să fie prăzi de război, 
căci autorităţile romane de la graniţă făceau tot ce le sta în 
putinţă pentru a împiedica aducerea de arme în aceste locuri. 
Este însă probabil că la triburile mai îndepărtate, de pildă 
cele din Peninsula Cimbrilor, ajungeau arme romane transpor
tate pe mare. 

Celelalte mărfuri romane care ajungeau pe diferite dru
muri în Germania erau obiecte de uz casnic, podoabe, obiecte 
de toaletă etc. Printre obiectele de uz casnic sînt străchini, 
măsuri de greutate, cupe, vase, vase de bucătărie, site ,  lin
guri, foarfece, căuşe etc. confecţionate din bronz, cîteva vase 

* Opaiţele de argilă găsite in Silezia aveau aceeaşi amprentă ca 
cele găsite în Dalmaţia, Viena ş.a.m.d. - Nota red. 

** Astfel, inscripţia : „Ti, Robilius Sitalcis" se găseşte pe două vaze 
de bronz, dintre care una a fost găsită in Mecklenburg, iar alta în Boemia, 
ceea ce dovedeşte că drumul comercial trecea de-a lungul Elbei. -
Nota red. 
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din aur sau argint, lămpi de argilă, care erau foarte răspîn
dite ; podoabe din bronz, argint sau aur : coliere, diademe, 
brăţiri , inele, agrafe asemănătoare cu broşele din zilele 
noastre ; printre obiectele de toaletă găsim piepteni, pen
sete, curăţitori de urechi etc., fără a mai vorbi de obiecte a 
căror destinaţie este discutabilă. Worsaae apreciază Cd 
majoritatea acestor obiecte au apărut sub influenţa gustului 
predominant la Roma în secolul I 311. 

Există o mare deosebire între germanii din timpul lui 
Cezar şi chiar şi din timpul lui Tacit şi poporul care folosea 
asemenea obiecte ,  admiţînd chiar că ele erau numai la în
demîna aristocraţiei şi a celor bogaţi. „Mîncarea simplă'' cu 
care germanii, potrivit lui Tacit, „îşi potoleau foamea, fără 
multă gătire (sine apparatu) şi fără dresuri " :wi, a cedat locul 
unei bucătării destul de complicate şi, în afară de obiecte de 
bucătărie , s-au preluat de la romani şi condimentele cores
punzătoare. 1n locul dispreţului faţă de obiectele de aur şi 
argint a · apărut dorinţa de a le folosi ca podoabe ; banii ro· 
mani, înainte dispreţuiţi, încep să fie folosiţi pe tot terito
riul german. Şi, în sfîrşit, chiar şi obiectele de toaletă - oare 
existenţa lor nu denotă începutul unei transformări totale a 
obiceiurilor unui popor care, ce-i drept, după cîte ştim, a 
inventat săpunul, dar s-a priceput să·l întrebuinţeze numai 
pentru a-şi colora părul în galben. 

Ceea ce ofereau germanii neguţătorilor romani în schim
bul banilor şi al mărfurilor putem afla, în primul rînd, din 
scrierile istoricilor antici, dar, aşa cum am mai spus, în 
această privinţă ei nu dau date exacte. Plinius relatează că 
din Germania se aduceau în Imperiul roman : legume, pene 
de gîscă, ţesături de lînă şi săpun. Dar, pe baza acestui comerţ 
inciipient la graniţă, nu se pot aprecia proporţiile comerţului 
practicat ulterior. Principalul obiect de schimb despre care 
ştim era chihlimbarul, dar aceasta nu este suficient pentru 
a explica un comerţ care începea să se răspîndească în toată 
ţara. Vitele, care constituiau principala bogăţie a germanilor, 
au fost, probabil, şi cel mai important obiect de export : 
chiar şi numai legiunile de la graniţă asigurau aici o cerere 
permanentă de carne. Aşa cum în timpul lui Jornandes pieile 
de animale şi blănurile erau trimise din Scandinavia spre 
gurile Vistulei şi de aici în Imperiul roman, tot aşa, în tim
puri străvechi erau trimise din pădurile din estul Germaniei 
într-acolo. Wiberg consideră că animalele sălbatice pentru 
circ erau aduse de navigatorii romani din nord. Dar, în afară 
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de urşi, lupi şi poate zimbri, de acolo nu se putea aduce ni
mic, iar leii, leoparzii şi chiar urşii se aduceau mai curînd şi 
mai uşor din Africa şi Asia. - Sclavi ? se întreabă în cele 
din urmă Wiberg, aproape ruşinat, şi aici o nimereşte. De fapt, 
în afară de vite, sclavii constituiau singura marfă pe care 
germanii o puteau exporta în cantitate suficientă pentru ca 
balanţa lor comercială cu Roma să fie echilibrată. Numai în. 
oraşele şi rpe latifundiile din Italia era folosită munca unui 
număr enorm de sclavi, a căror progenitură însă nu era su
ficientă. Marea proprietate funciară romană se baza exclusiv 
pe un colosal trafic de prizonieri de război vînduţi ca sclavi, 
care erau aduşi în Italia în timpul neîntreruptelor războaie de 
cotropire purtate de republica în declin şi chiar în timpul 
lui Augustus. Acum situaţia se schimbase. Imperiul trecuse 
la defensivă în limita graniţelor statornicite. Duşmanii în
vinşi, din rîndurile cărora se recruta masa sclavilor, cădeau 
din ce în ce mai rar în mîinile armatelor romane. Sclavii 
trebuiau cumpăraţi de la barbari. Şi oare germanii nu puteau 
să fie vînzători de o asemenea marfă pe piaţă ? Aceiaşi ger
mani care, după cum spune Tacit, vindeau sclavi ( „Germa
niau ,  cap. 24) , se războiau continuu între ei şi care, ca frizii 
de pildă, neavînd bani, plăteau tributul datorat romanilor 
dindu-şi m sclavie femeile şi copiii, care încă în secolul 
al Iii-lea, dacă nu chiar mai devreme, au navigat în Marea 
Baltică, iar expediţiile lor în Marea Nordului, începînd cu 
incursiunile saxonilor în secolul al 1 11-lea şi terminînd cu 
cele ale normanzilor în secolul al X-lea, au avut drept scop 
imediat pe lîngă piraterie vînătoarea de sclavi în scopuri 
exclusiv comerciale ? - Aceiaşi germani care cîteva secole 
mai tîrziu, în timpul migraţiunii popoarelor şi în timpul răz
boaielor lor cu slavii, au fost primii hoţi şi negustori de 
sclavi ai vremii lor ? Sau trebuie să admi tem că germanii din 
secolul al Ii-lea şi al Iii-lea se deosebesc radical de toţi cei
lalţi vecini ai romanilor şi de propriii lor urmaşi din secolele 
al Iii-lea, al IV-lea şi al V-lea, sau să recunoaştem că şi ei 
au participat activ la comerţul de sclavi cu Italia, considerat 
pe atunci o îndeletnicire cinstită şi chiar onorabilă. în felul 
acesta dispare misterul în care este învăluit exportul german 
din acea vreme. 

Aici trebuie să revenim la comerţul in Marea Baltică. 
In timp ce pe coasta Kattegatului nu există nici o urmă de 
existenţă romană, pe ţărmul sudic al Mării Baltice pînă în 
Livonia, în Schleswig-Holstein, pe ţărmul sudic şi în inte-
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riorul Insulelor daneze, pe ţărmul sudic şi sud-estic al Sue
diei, în insulele Oland şi Gotland s-au găsit foarte multe 
asemenea urme. Majoritatea obiectelor găsite datează din 
aşa-zisa perioadă a denarului, despre care vom mai vorbi şi 
care se prelungeşte pînă în primii ani ai domniei lui Septi
mius Severus, adică aproximativ pînă în anul 200. Chiar 
Tacit spune despre suioni că sînt puternici datorită flotei 
lor cu vîsle şi că la ei bogăţia este la loc de cinste ; aşadar, 
ei se ocupau realmente cu comerţul maritim. După ce s-a dez
voltat navigaţia în Marea Baltică, în strîmtorile Oressund şi 
Oelandssund, precum şi de-a lungul coastei Balticii, s-au 
hotărît să iasă în marea deschisă pentru a-şi extinde influenţa 
asupra insulelor Bornholm şi Gotland ; ei trebuie să fi fost 
navigatori iscusiţi de vreme ce făceau un comerţ intens, al 
cărui centru era insula Gotland, situată la mare distanţă de 
continent. într-adevăr, pînă în 1 873 * s-au descoperit aici peste 
3 200 de denari de argint romani, în Oland cam 1 00, pe coasta 
scandinavă vreo 50, în Bornholm 200, în Danemarca şi Schles
wig 600 (dintre care 428 într-un singur tezaur lingă Slagelse, 
în Seelanda) . Cercetarea acestui tezaur dovedeşte că pînă 
în anul 1 6 1 ,  cînd s-a urcat pe tron Marcus Aurelius, în Got
land existau puţini denari romani, dar de atunci şi pînă la 
sfîrşitul secolului numărul denarilor a crescut considerabil. 
Aşadar, în a doua jumătate a secolului, navigaţia în Marea 
Baltică trebuie să fi ajuns la o mare dezvoltare ; că ea era 
practicată mai de mult o dovedesc scrierile lui Ptolemeu, 
potrivit cărora de la vărsarea Vistulei pînă în Scandinavia 
-era o distanţă de 1 200 pînă la 1 600 de stadii (30-40 de mile 
.geogrfice) ** .  Ambele distanţe sînt aproximativ exacte pen
tru extremitatea de est a districtului Blekinqe din Scandinavia 
şi pentru extremitatea de sud a insulelor Oland sau Gotland, 
dacă se măsoară de la Rixhăft, de la Neufahrwasser sau de 
la Pillau. Aprecierea acestor distanţe, ca şi a altor distanţe 
de-a  lungul coastei germane pînă la gurile Vistulei se poate 
face numai pe baza indicaţiilor navigatorilor. 

Faptul că navigaţia în Marea Baltică nu a fost o în
deletnicire a romanilor este dovedit, în primul rînd, de toate 
reprezentările lor confuze despre Scandinavia şi, în al doilea 
rînd, de lipsa monedelor romane pe ţărmurile Kattegatului 
şi ale Norvegiei. Capul cimbric (Skagen) , la care au ajuns 

* Hans Hildebrand. „Das heidnische Zeitalter n Schweden•. Deutsch 
von Mestorf, Hamburg, 1873. 

** Aproximativ 220-290 m. - Nota lrad. 
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romanii în timpul lui Augustus şi de pe care ei vedeau marea 
nesfîrşită, a fost şi a rămas, pare-se, punctul extrem al legă
turilor lor maritime directe. Aşadar, germanii au fost aceia 
care au navigat în Marea Baltică, au făcut comerţ şi au adus 
în Scandinavia bani şi produse romane. Şi nici nu poate fi 
altfel. începînd din a doua jumătate a secolului al III -lea, 
încep brusc incursiunile saxonilor pe ţărmurile Galiei şi ale 
Britaniei, efectuate cu o îndrăzneală şi siguranţă ce nu puteau 
fi dobîndite deodată, ci presupuneau o cunoaştere îndelungată 
şi temeinică a navigaţiei în marea deschisă. Şi această cu 
noaştere saxonii, sub numele cărora trebuie să înţelegem 
toate triburile din Peninsula Cimbrilor, adică frizii, anglii şi 
iuţii, au dobîndit-o numai în Marea Baltică. Această întinsă 
mare interioară fără maree, unde furtunile de sud-vest care 
bîntuie în Atlantic ajung abia după ce s-au domolit în Marea 
Nordului, acest mare bazin lunguieţ cu nenumărate insule, 
cu golfuri şi strîmtori, unde la traversarea de pe un ţărm pe 
altul pămîntul dispare numai pentru scurt timp, era parcă 
anume creată pentru deprinderea noului meşteşug, naviga
ţia. Chiar numeroasele desene de pe stîncile din Suedia 
atribuite epocii de bronz, care reprezintă corăbii şi vîsle, 
dovedesc că pe aceste meleaguri navigaţia este foarte veche. 
Săpăturile făcute în mlaştina Nydam din Schleswig au dat 
la iveală o corabie din lemn de stej ar lungă de 70 de picioare 
şi lată de 8-9 picioare, bună pentru navigaţia în mare des
chisă, construită la începutul secolului al III -iea. Aici se 
elaborau în tăcere acea tehnică a construcţiei de corăbii şi 
acea experienţă a navigaţiei care ulterior au făcut posibile 
expediţiile de cotropire efectuate de saxoni şi normanzi în 
marea deschisă şi datorită cărora germanicii sînt pînă în ziua 
de azi în fruntea tuturor popoarelor de navigatori din lume. 

Monedele romane care au pătruns în Germania pînă la 
sfîrşitul secolului al II-iea erau mai ales denari de argint 
( 1 denar = 1 ,06 mărci) .  Germanii preferau, după cum spune 
Tacit, monedele vechi, de mult cunoscute, cu margine zim
ţată şi avînd imprimată pe zeiţa victoriei într-o biga. într-a
devăr, printre monedele vechi s-au găsit şi multe din aceste 
monede numite serrati şi bigati. Aceste monede vechi aveau 
numai 5-1 0 %  adaos de cupru. Traian a ordonat să se adauge 
la argint 20 % cupru ; se pare că germanii nu au observat 
acest lucru. Dar cînd, începînd din anul 1 98, Septimius Severus 
a sporit adaosul pînă la 50-60°/o, aceasta a provocat nemulţu
mirea germanilor ; denarii devalorizaţi de mai tîrziu se găsesc 



Contributii la studiul istoriei vechilor germani 495 

numai în mod excepţional în tezaurele date la iveală de 
săpăturile arheologice ; importul de bani romani a încetat. 
El a fost reluat abia după ce în 3 12  Constantin a instituit ca 
unitate monetară solidus de aur (72 solidi calculaţi la un pfund 
roman de aur curat echivalează cu 327 grame, adică 1 so
lidus = 4,55 grame aur curat = 1 2,70 mărci) , şi din acest 
moment monedele de aur, solidi, sînt aduse în Germania, în 
mai mare măsură în Oland şi îndeosebi în Gotland. Această 
a doua perioadă a importului de bani romani, perioada soli
dus-ului, continuă în ceea ce priveşte monedele din Imperiul 
roman de apus pînă la căderea lui, iar în ceea ce priveşte 
monedele bizantine pînă la Anastasie (mort în 518) .  Cele mai 
multe monede s-au găsit în Suedia, în Insulele daneze, cîteva 
pe coasta germană a Mării Baltice ; în interiorul Germaniei 
sîn t foarte rare. 

Numai falsificarea monedei de către Septimius Severus 
şi urmaşii lui nu poate constitui totuşi o explicaţie pentru 
întreruperea bruscă a relaţiilor comerciale dintre germani şi 
romani. Au fost, pare-se, şi alte cauze, şi unele dintre ele 
au fost, fără îndoială, relaţiile politice. In primii ani ai se
colului al III-lea a început ofensiva germanilor împotriva 
romanilor, şi în preajma anului 250 această ofensivă s-a dez
lănţuit pe toată l inia, de la gurile Dunării pînă în delta Rinu
lui. Intre părţile beligerante, fireşte, nu mai putea să existe 
un comerţ regulat. Dar şi aceste îndîrj ite războaie de agre
siune izbucnite subit au nevoie de o explicaţie. In condiţiile 
vieţii interne a Romei, această explicaţie nu poate fi găsită ; 
imperiul continua să reziste pretutindeni cu succes şi în 
intervalul dintre unele perioade de anarhie extremă, mai are 
- este cazul perioadei de care ne ocupăm - împăraţi pu
ternici. Aşadar, agresiunea germanilor trebuie să fi fost de
terminată de schimbările produse chiar la ei. Şi de data 
aceasta tot descoperirile arheologiei sînt cele care dau 
explicaţia. 

La începutul deceniului al 7-lea al secolului nostru, în 
două turbării din Schleswig s-a găsit un tezaur care prezintă 
o importanţă extraordinară ; el a fost cercetat minuţios de 
Engelhardt la Copenhaga şi după diferite peregrinări a fost 
expus la Muzeul din Kiel. Caracteristica acestui tezaur o 
constituie faptul că pe baza monedelor se poate stabili din 
ce perioadă datează. Tezaurul găsit în mlaştina Taschberg ( în 
daneză Thorsbjerger) de lingă Siiderbrarup conţine 37 de 
monede datînd din perioada cuprinsă între domnia lui Nero 
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şi cea a lui Septimius Severus ; tezaurul din mlaştina Nydam 
- un fost golf care în prezent, datorită depunerilor de nămol, 
este turbărie - conţine 34 de monede datînd din perioada 
cuprinsă între domnia lui Tiberius şi cea a lui Macrinus ( anul 
2 18) .  Aşadar, tezaurul datează în mod cert din perioada 
220-250. Aici s-au găsit nu numai obiecte de provenienţă 
romană, ci şi numeroase alte obiecte executate în Germania, 
care s-au păstrat aproape intacte în apa feruginoasă a turbă
riei şi pe baza lor se poate stabili cu o exactitate uimitoare 
starea producţiei de metale, a ţesătoriei, a construcţiei de 
corăbii din nordul Germaniei, iar semnele runice sint un 
indiciu de folosire a scrisului în prima jumătate a secolu
lui al III-lea. 

Si mai surprinzător este aici stadiul de dezvoltare a in
dustriei. Ţesăturile fine, sandalele elegante şi harnaşamentele 
lucrate îngrij it  dovedesc o treaptă de civilizaţie mult  mai 
înaltă decît aceea pe care se aflau germanii din timpul lui 
Tacit ; însă ceea ce uimeşte mai mult este prelucrarea autoh
tonă a metalelor. 

Că germanii au adus din patria lor asiatică cunoaşterea 
întrebuinţării metalelor o dovedeşte lingvistica comparată. 
Ei cunoşteau, poate, şi extracţia, şi prelucrarea metalului, 
dar este puţin probabil că la data cînd au avut ciocniri cu 
romanii mai posedau aceste cunoştinţe. Cel puţin scriitorii 
din secolul I nu menţionează extragerea şi prelucrarea fieru
lui sau a bronzului în ţinutul cuprins între Rin şi Elba ; din 
scrierile lor reiese mai curînd contrarul. Într-adevăr, Tacit 
spune despre gotini (Silezia Superioară ?)  că extrăgeau fier, 
iar Ptolemeu atribuie vecinilor lor, quazii, prelucrarea fieru
lui ; şi într-un caz şi în altul baterea fierului putea fi luată 
de la locuitorii de pe malurile Dunării. Nici unul din obiectele 
de metal datînd din secolul I, după cum s-a dedus din mone
dele găsite o dată cu ele, nu sint de origine locală, ci ro
mană ; ce rost avea să se aducă în Germania o asemenea 
cantitate de obiecte de metal romane, din moment ce acolo 
exista o prelucrare autohtonă a metalelor ? Ce-i drept, în 
Germania se întîlnesc vechi forme pentru turnarea metalelor, 
piese de bronz neterminate şi resturi de piese turnate, dar 
fără monede care să le confirme vechimea ; după toate pro
babilităţile, ele datează din perioada pregermană, sînt rămă
şiţele unor obiecte de bronz confecţionate de fierarii nomazi 
etrusci. De altfel este lipsit de sens să se pună problema 
dacă germanii veniţi pe aceste locuri au uitat complet pro-
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cedeele de prelucrare ; toate fap tele dovedesc că în seco
lul I ei  nu s-au îndeletnicit de loc, sau aproape de loc, cu 
prelucrarea metalelor. 

Dar iată că obiectele găsite în mlaştina Taschberg de
notă un înalt nivel de dezvoltare a prelucrării autohtone a 
metalelor. Catarame, plăci de metal pentru podoabe orna
mentate cu capete de animale şi de oameni, un coif de argint 
care acoperea complet, avînd orificii numai în dreptul ochi· 
lor, nasului şi gurii ; zale împletite din sîrmă, care presupu
neau o muncă extrem de obositoare, deoarece sîrma trebuia 
bătută în prealabil cu ciocanul ( trefilarea a fost descoperită 
a�ia în 1 306), o diademă de aur, fără a mai vorbi şi de 
aite obiecte, a căror provenienţă locală poate fi pusă la în
doială. Se constată o asemănare între aceste obiecte şi cele 
găsite în mlaştina Nydam, cu cele găsite în insula Fionia şi, 
in sfîrşit, cu obiectele descoperite în Boemia la Hofovice, 
tot la începutul deceniului al 7-lea : s-au găsit minunate 
platouri din bronz ornamentate cu capete de oameni, agrafe 
etc. absolut asemănătoare cu cele de la Taschberg, prin 
urmare datînd, probabil, din aceeaşi epocă. 

Incepînd din secolul al III -iea, prelucrarea metalelor s-a 
perfecţionat continuu, răspîndindu-se, pare-se, pe tot teri
toriul germanilor ; în perioada migraţiunii popoarelor, aproxi
mativ spre sfîrşitul secolului al V-lea, ea ajunsese la un nivel 
relativ înalt. Se prelucrau, de regulă, nu numai fierul şi 
bronzul, dar şi aurul şi argintul ; după modelul monedelor 
romane s-au bătut bracteate • de aur, s-au aurit metale ne
nobile ; apar incrustaţia, emailarea, începe să se lucreze în 
filigran ; adesea, pe un obiect lucrat în general grosolan 
există ornamentaţii executate cu mult gust şi la un înalt 
nivel artistic, care imită numai în parte pe cele romane ; 
acest lucru este valabil îndeosebi pentru catarame, agrafe 
sau broşe, obiecte cu anumite forme caracteristice comune. 
La British Museum se păstrează agrafe din Kerci, de la Marea 
de Azov, alături de agrafe aproape identice cu cele găsite în 
Anglia ; s-ar putea ca ele să fie de aceeaşi fabricaţie. Stilul 
acestor obiecte este in general acelaşi - adesea cu accen
tuate particularităţi locale - din Suedia pînă la cursul in
ferior al Dunării şi de la Marea Neagră pînă în Franţa 5i 
Anglia. Pe continent, această primă perioadă a industriei 
de metalurgie a germanilor se încheie o dată cu migraţiunea 

* - monede cu efigie pe o singură parte. - Nota trad. 
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popoarelor şi cu adoptarea generală a creştinismului ; în 
Anglia şi Scandinavia, ea a durat mai mult. 

Răspîndirea acestei industrii la germani în secolele al 
VI-lea şi al Vii-lea şi măsura în care ea se separase, devenind 
Q ramură deosebită a industriei, sînt dovedite de aşa-zisele 
leges barbarorum. Fierarii, îndeosebi armurierii, aurarii şi 
argintarii sînt menţionaţi adesea în „lex alamannorum" ,  unii 
dintre ei dînd chiar probe în public (publice probati) . „Lex 
bavarorum" pedepsea foarte aspru jefuirea bisericilor, a re
sedinţelor ducale, a fierăriilor sau morilor, „deoarece acestea 
sînt edificii publice şi stau în permanenţă deschise" .  Pentru 
uciderea unui meşter aurar amenda era, potrivit „lex frizio
num " ,  cu 1/4 mai mare decît pentru uciderea altor meşteri 
din aceeaşi stare socială ; „lex salica" evaluează un sclav 
oarecare la 1 2  solidi, iar un sclav fierar (faber) la 35 solidi. 

Despre construcţiile navale am mai vorbit. Corăbiile din 
Nydam sînt corăbii cu vîsle, cele mai mari fiind construite 
lin lemn de stej ar, pentru 14  perechi de vîslaşi, iar cele mai 
mici construite din lemn de pin. Vîsla, cîrma, ispoalele erau 
în interiorul vasului. Numai după ce germanii au început să 
nav igheze şi în Marea Nordului, se pare că au luat de la 
romani şi celţi folosirea pînzelor. 

Olăritul le era cunoscut încă de pe timpul lui Tacit, 
fireş te, numai olăritul manual. La graniţă, îndeosebi în in
teriorul valului de pămînt de la graniţa din Suabia şi Bavaria, 
romanii aveau mari ateliere de olărie, în care, aşa cum do
vedesc numele incrustate pe obiecte, lucrau şi germani. Prin 
intermediul acestora au pătruns, probabil, în Germania roata 
olarului şi smalţul, precum şi o tehnică mult mai perfecţio
nat.. Germanii care au năvălit pe pămînturile de dincolo de 
Dunăre au cunoscut chiar şi fabricarea sticlei ; în Bavaria 
şi în Suabia s-au găsit vase de sticlă, mărgele din sticlă 
colorată şi incrustaţii de sticlă pe obiecte de metal , toate de 
provenienţă germană. 

1n sfîrşit, vedem că pretutindeni este răspîndită şi folo
sită scrierea runică. Printre obiectele dezgropate la Taschberg 
s-au găsit o teacă pentru sabie şi o agrafă pentru scut cu 
inscripţii runice. Aceleaşi semne runice le găsim şi pe un 
inel de aur descoperit în Valahia, pe agrafe din Bavaria şi 
din Burgundia, în sfîrşit, pe cele mai vechi pietre runice din 
Scandinavia. Acesta este alfabetul runic mai complet, din 
care ulterior s-au format semnele runice anglo-saxone. El 
are şapte semne în plus faţă de rîndurile runice din nord, răs-
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pîndite mai tîrziu în Scandinavia, şi indică o formă de limbă 
mai veche decît cea în care s-a păstrat pînă la noi vechea 
limbă nordică. De altfel era un sistem de scriere .extrem de 
greoi, cu litere romane şi greceşti modificate în aşa fel, incit 
să poată fi mai uşor săpate în piatră sau metal şi mai ales 
în trunchiuri de copaci. Forma rotundă a literelor a cedat 
locul formei ascuţite ; pe fibrele lemnoase se puteau face 
numai linii verticale sau oblice, orizontale însă nu ; tocmai 
de aceea aceste litere prezentau extrem de multe inconve
niente pentru scrierea pe pergament sau hîrtie. Şi, după cit 
ne putem da seama, ele serveau de fapt numai în scopuri 
rituale şi de vrăj itorie , pentru inscripţii şi, probabil, pentru 
unele scurte comunicări ; de îndată ce a apărut necesitatea 
unei adevărate scrieri, aşa cum a fost cazul la goţi şi mai 
tîrziu la anglo-saxoni , s-a renunţat la ele şi s-a adaptat din 
nou alfabetul grec sau roman, păstrîndu-se numai unele semne 
runice. 

în sfîrşit, în timpul perioaidei de care ne ocupăm, ger
manii au făcut progrese importante în agricultură şi în creş
terea vitelor. Ele au fost determinate de trecerea germani
lor la viaţa sedentară ; altfel ar fi fost imposibilă enorma 
creştere a populaţiei lor în epoca migraţiunii popoarelor. 
Porţiuni de păduri seculare au trebuit să fie defrişate, pro
babil majoritatea aparţin aşa-ziselor „ogoare înalte " - adică 
porţiunile de pădure care prezintă urme de agricultură stră
veche - dacă se găsesc to:mai pe teritoriul german de 
atunci. In această privinţă, dovezi speciale nu există, dar 
dacă chiar Probus, aproximativ la sfîrşitul secolului al Iii-lea, 
prefera pentru cavaleria sa caii germani, şi dacă cornutele 
mari, albe, care au înlocuit în regiunile saxone ale Britaniei 
vitele mici, negre ale celţilor, au fost aduse acolo de anglo
saxoni, aşa se presupune în prezent, aceasta dovedeşte o 
întreagă revoluţie în creşterea vitelor şi, în acelaşi timp, 
în agricultura germanilor. 

Cercetările noastre ne duc la concluzia că din timpul lui 
Cezar şi pînă la Tacit germanii au făcut un important pas 
înainte pe drumul civilizaţiei , dar de la Tacit şi pînă la 
începutul migraţiunii popoarelor, aproximativ p:nă în 
anul 400, ei au făcut progrese şi mai mari. Comerţul a pă
truns la ei şi le-a adus produse ale industriei romane şi, o 
dată cu acestea, cel puţin parţial, şi necesităţi romane ; el 
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a determinat apariţia unei industrii proprii, care, ce- i  drept, 
.a avut la bază formele romane, dar care s-a dezvoltat absolut 
independent. Obiectele găsite în mlaştinile din Schleswig re

;prezintă prima etapă de dezvoltare a acestei industrii, care 
poate fi stabilită în timp ; obiectele găsite datînd din epoca 
migraţiunii popoarelor reprezintă o a doua etapă care de
notă o treaptă mai înaltă de dezvoltare. Este caracteristic 
mai ales faptul că triburile de apus au rămas în urma tribu
iilor din regiunile situate în interiorul Germaniei şi mai ales 
:in urma triburilor de pe coasta Mării Baltice. Francii şi ala
mannii, iar mai tîrziu saxonii produc obiecte de metal de 
calitate mai proastă decît anglo-saxonii, scandinavii şi tribu· 
rile venite din regiunile situate în interior - goţii de la Marea 
Neagră şi de pe cursul inferior al Dunării, burgunzii din Franţa. 
Aici nu trebuie să se scape din vedere influenţa vechilor dru
muri comerciale de pe cursul mijlociu al Dunării de-a lungul 
Elbei şi Oderului. în acelaşi timp, locuitorii de pe coastă au 
devenit constructori de nave iscusiţi şi navigatori îndrăzneţi ; 
pretutindeni, populaţia creştea în ritm rapid ; teritoriul ciuntit 
de către romani nu mai era suficient. In primul rînd, în Ex
tremul Orient începe o nouă migraţiune a triburilor, pînă 
cînd, în cele din urmă, masele de oameni ridicate din toate 
colţurile se năpustesc într-un torent nestăvilit pe uscat, cit şi 
pe apă spre pămînturi noi. 

Notă : Triburile germanice 

In interiorul Germaniei Mari, armatele romane au venit 
numai în campanii, pentru scurt timp, şi numai pînă la Elba ; 
pînă în timpul lui Tacit, negustorii şi alţi călători ajungeau 
numai foarte rar în aceste locuri, fără a pătrunde chiar în 
interiorul ţării. Nu trebuie să ne mire că datele despre aceasta 
ţară şi despre locuitorii săi sînt sărace şi contradictorii ; 
este chiar uimitor faptul că în genere există atît de multe 
date certe. 

Dintre izvoarele existente, lucrările celor doi geografi 
greci pot fi folosite fără rezerve numai atunci cînd datele lor 
găsesc o confirmare certă. Ambii erau savanţi de cabinet. 
colecţionari şi, pe măsura mijloacelor lor, au fost, în felul lor, 
şi cercetători critici ai unui material, care în cea mai mare 
parte n-a ajuns pînă la noi. Ei nu au cunoscut în mod direct 
această ţară. Astfel, potrivit lui Strabon, r-iul Lippe, bine-
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cunoscut romanilor, nu se varsă în Rin, ci, paralel cu Ems şi 
Weser, în Marea Nordului ; el este destul de cinstit pentru a 
recunoaşte că ţinutul de dincolo de Elba îi este cu desăvîrşire 
necunoscut. Dacă el se eliberează de contradicţiile izvoarelor 
de care dispune şi de propriile lui îndoieli cu ajutorul unui 
raţionalism naiv, care adesea aminteşte începutul secolului 
nostru, savantul geograf Ptolemeu încearcă să încadreze tri
burile germanice menţionate în lucrările sale în pătrat� 
stabilite matematic pe rigidele coordonate ale hărţii sale. 
Deşi opera lui Ptolemeu este în ansamblu monumentală pen·· 
tru vremea sa, totuşi geografia Germaniei întocmită de el 
este greşită 319• !n primul rînd, datele pe care le-a folosit sînt 
în majoritatea cazurilor nesigure şi pline de contradicţii, ade
sea chiar false. In al doilea rînd, harta sa este greşit desenată ; 
cursul apelor şi lanţurile muntoase sînt însemnate în majori
tatea cazurilor absolut greşit. Ca şi cum, prin 1 820, un geo
graf berlinez care nu a călătorit niciodată s-ar fi apucat să 
completeze harta Africii, punînd de acord datele tuturor iz
voarelor începînd cu Leo Africanus şi indicînd fiecărui fluviu 
şi fiecărui masiv o direcţie anumită, iar fiecărui trib un loc 
precis. Aceste încercări de a realiza imposibilul fac ca greşe
lile din izvoarele folosite să devină mai grave. Astfel, la 
Ptolemeu, multe triburi figurează de două ori : laccobarzii 
pe cursul inferior al Elbei, iar langobarzii de la cursul mij 
lociu al Rinului pînă la cursul mij lociu al Elbei ; el cunoştea 
două Boemii, una locuită de marcomani, iar alta locuită de 
bainochaimi etc. Tacit spune clar că în Germania nu există 
oraşe, Ptolemeu însă, numai după mai puţin de 50 ani, indică 
numele a 96 de oraşe. Multe din aceste nume poate că sînt 
reale şi corespund unor mari aşezări ; se pare că Ptolemeu 
a strîns multe informaţii de la negustorii care în această 
vreme vizitau în număr mai mare Germania de răsărit şi 
cunoşteau numele aşezărilor pe care le vizitau. Provenienţa 
altor denumiri ne este indicată de cazul presupusului oraş 
Siatutanda, pe care geograful nostru l -a  luat din cuvintele 
lui Tacit : „d sua tutanda" *, desigur dintr-un manuscris 
neclar. Alături de acestea găsim date surprinzător de exacte 
Şi de o mare valoare istorică. Astfel, Ptolemeu este singurul 
dintre istoricii din antichitate care a indicat exact, ce-i drept 
sub numele denaturat de laccobarzi, locul unde trăiau lan
gobarzii ; denumirile Bardengau şi Bardenwic, existente şi 

• - . :oentru apărarea bunurilor sale•. - Nota trad. 
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astăzi ,  dovedesc că ei au trăit în locul indicat de Ptolemeu 
de asemenea, locul unde trăiau ingrionii - în Engersgau, 
unde este şi acum Engers pe Rin l ingă Neuwid. El este sin
gurul care îi menţionează pe galinzii şi sudiţii din Lituania,.. 
care mai trăiesc şi astăzi în Prusia orientală, în localităţile· 
Geliinden şi Sudauen. Dar aceste exemple dovedesc numai 
marea lui erudiţie, nu şi exactitatea celorlalte date ale lui. În 
faarte multe locuri, mai ales acolo unde este vorba de ele
mentul esenţial,  denumirile, textul manuscrisului este compl8t 
deteriorat. 

Cele mai directe izvoare rămîn tot lucrările romanilor, 
mai ales ale acelora care au cunoscut Germania. Velleius a 
fost în Germania ca soldat şi scrie ca un soldat, cam în 
genul în care un ofiţer din grande armee * scrie despre cam
paniile din 1 8 1 2  şi 1 8 1 3. Relatarea lui nu dă posibilitatea să 
se stabilească nici măcar localităţile unde au avut loc eve
nimentele militare. Acest lucru nici nu trebuie să ne mire cînd 
este vorba de o ţară fără oraşe. Plinius, de asemenea, a ser
vit în Germania ca ofiţer de cavalerie şi, printre altele, a 
vizitat şi coasta locuită de chauci i el a descris în 20 de 
cărţi toate războaiele cu germanii ; din aceste cărţi şi -a luat 
Tacit datele. Plinius a fost primul roman care a dovedit faţă 
de lucrurile dintr-o ţară barbară un interes mai mult teoretic 
decît politic-militar. în afară de aceasta, el a fost naturalist. 
De aceea datele sale despre triburile germanice, bazate pe 
observaţiile directe ale unui savant enciclopedist roman, au 
pentru noi o valoare deosebită. Potrivit tradiţiei, Tacit a fost 
în Germania, dar nu am găsit nici o dovadă în această pri
vinţă. 1n orice caz, la timpul său, el putea să adune date· 
directe numai în apropiere de Rin şi Dunăre. 

O încercare nereuşită de a pune de acord clasificarea 
triburilor din „Germania"  lui Tacit cu clasificarea lui Ptole
meu, pe de o parte, şi cu celelalte informaţii confuze ale altor 
autori antici, pe de altă parte, a fost făcută în două lucrări 
clasice : Kaspar Zeuss - „Die Deutschen und die Nachbar
stămme" şi Jakob Grimm - „Geschichte der deutschen 
Sprache" 32l. Ceea ce nu au reuşit aceşti doi eminenţi oameni 
de ştiinţă şi nici cercetătorii de mai tîrziu, trebuie să consi 
derăm ca irealizabil rpe baza materialelor de care dispunem 
în momentul de faţă. Că aceste materiale sînt insuficiente
reiese chiar din faptul că ambii au fost siliţi să formuleze· 
teorii auxiliare false : astfel, Zeuss a emis teoria potrivi: 

* - marea armată. - Nota trad. 
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-căreia ultimul cuvînt în toate problemele litigioase îl are 
Ptolemeu, deşi nimeni nu a semnalat cu mai multă vehemenţă 
ca el principalele greşeli ale lui Ptolemeu. La rîndul său, 
·Grimm emite teoria că forţele care au răsturnat stăpînirea 
mondială a romanilor s -au dezvoltat pe un teren mai larg 
·decît regiunea dintre Rin, Dunăre şi Vistula şi că din aceas tă 
1cauză trebuie să se considere ca făcînd parte din Germania 
nu numai pămînturile goţilor şi dacilor, ci şi cea mai mare 
.parte din teritoriile din nordul şi nord-estul cursului inferior 
.al Dunării. În momentul de faţă atît ipoteza lui Zeuss, cit şi 
aceea a lui Grimm sînt învechite. 

Să încercăm cel puţin să clarificăm întrucitva problema 
reducîndu- i  sfera. Dacă reuşim să facem o clasificare mai 
·generală a triburilor pe cîteva grupe principale, punem o 
temelie trainic. cercetărilor amănunţite ulterioare. Şi aici 
un pasaj din Plinius ne dă un punct de sprijin care se con
solidează tot mai mult în cursul cercetărilor ; în orice caz 
acest pasaj creează mai puţine greutăţi, este mai clar decît 
oricare altul. 

Dar, pornind de la sistemul lui Plinius, trebuie să renun
ţăm la aplicarea necondiţionată a triadei lui Tacit şi la ve
chea legendă despre cei trei fii ai lui Mdnnus : Ing, Isk şi 
Ermin. In primul rînd, Tacit însuşi nu ştie ce să facă cu 
ingveonii, istveonii şi hermionii săi ; el nu face nici cea mai . 
mică încercare de a grupa triburile enumerate de el în aceste 
trei grupe principale. Şi, în al doilea rind, nici alţii, mai tirziu, 
nu au reuşit să facă acest lucru. Zeuss se străduieşte din răs
puteri să includă în triada lui Tacit triburile gotice pe care 
le consideră „lstveoni" ,  produoînd astfel o şi mai mare con
fuzie. El nici nu încearcă măcar să includă aici pe scandinavi 
şi ii consideră ca un al patrulea grup principal. Dar în acest 
fel triada lui Tacit se destramă tot aşa cum se destramă şi 
,prin cele cinci grupe principale ale lui Plinius. 

Să examinăm acum fiecare dintre aceste cinci grupuri. 
I. Vindili, quorum pars Burgundiones, Varini, Carini, 

Gultones *. 
Avem aici trei popoare : vandalii, burgunzii şi goţii 

înşişi, despre care s-a stabilit, în primul rînd, că vorbeau 
dialecte gotice şi, în al doilea rînd, că în acel timp ei trăiau 
în extremitatea de est a Germaniei : goţii - la gurile şi 
dincolo de gurile Vistulei, burgunzii sînt plasaţi de Ptolemeu 

* - Vindilii, din care fac parte burgunzii, varinii, carinii, guttonU. 
- Nota trad. 
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în bazinul Wartei pînă la Vistula, vandalii sînt menţionaţi de 
Dio Cassius ( care, după numele lor, denumeşte lanţul muntos 
Rie3engebirge) ca locuind în Silezia. 1n acest grup principal 
gotic, cum îl vom denumi noi după limbă, trebuie neapărat 
să includem toate triburile ale căror dialecte au fost incluse 
de Grimm în dialectul gotic, prin urmare în primul rînd locui
torii de pe teritoriile cărora Procopiu le atribuie, ca şi van
dalilor, în mod cert limba gotică 321 • Nu ştim unde au trăit 
ei mai înainte, după cum nu ştim nici unde au trăit herulii, 
pe care Grimm îi consideră tot goţi, împreună cu scirii şi 
rugii. Plinius îi plasează pe sciri pe malurile Vistulei, iar Tacit 
îi plasează pe rugi alături de goţi, pe ţărmul mării. Dialectul 
gotic ocupă astfel un teritoriu destul de compact între Munţii 
Vandalici (Riesengebirge) , Oder şi Marea Baltică pînă la 
Vistula şi dincolo de ea. 

Despre carini nu ştim nimic. Există unele dificultăţi în 
priv inţa varnilor. Tacit îi menţionează alături de angli prin
tre cele şapte triburi care se închinau zeului Nerthus ; Zeuss. 
remarcă pe bună dreptate că ei aveau trăsături specifice 
ingveonilor. Dar Ptolemeu îi consideră pe angli suevi, ceea ce 
este absolut greşit. 1ntr-una sau două denumiri denaturate 
ale aceluiaşi geograf, Zeuss descoperă pe varni şi îi plasează 
în Havelland, la suevi. Vechile lex barbarorum identifică pe 
varni cu turingii ; dar însuşi dreptul era comun varnilor şi 
anglilor. După toate acestea, problema dacă varnii pot fi 
incluşi în grupul gotic sau în grupul ingveonic rămîne des
chisă ; întrucît însă aceştia au dispărut complet, problema nu 
mai prezintă o importanţă deosebită. 

I I. Altera pars ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni 
ac Chaucorum gentes * .  

Aici Plinius arată că ingveonii locuiau în primul rînd 
in PEninsula Cimbrilor şi în regiunea de coastă cuprinsă între 
Elba şi Ems. Dintre cele trei triburi menţionate, chaucii se 
înrudeau cel mai mult u frizii. Limba frizică există şi 
acum pe ţărmurile Mării Nordului, în Frizia olandeză de 
vest, în Saterlanda Oldenburgului, Frizia de nord din Schles
wig .  1n timpul carolingienilor, pe tot ţărmul Mării Nordului, 
de la Sinkfal ( golful care şi astăzi formează graniţa dintre 
Flandra belgiană şi Zeelanda olandeză) pînă la Sylt, şi l a  
Widau din Schleswig şi, probabil, p e  un vast teritoriu spre 
nord se vorbea exclusiv limba frizică ; numai pe ambele 

• - Celilalt grup îl formează ingveonii, din care fac parte cimbrii, 
lf�uton ii şi triburile chaucilor. - Nota trad. 
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părţi ale gurilor Elbei era răspîndită pînă la mare 
limba saxonă. 

Prin cimbri şi teutoni Plinius înţelege, desigur, pe locui
torii de a lunci ai Chersonesului cimbric, care aparţineau 
deci grupei lingvistice chauco-frizică. Aşadar, împreună cu 
Zeuss şi Grimm îi putem considera pe frizii din nord drept  
descendenţi direcţi ai vechilor germani, care au locuit în 
peninsulă. 

Dahlmann ( „geschichte von Dănnemarku ) 322 susţine, ce -i 
drept, că frizii nordici au migrat din sud-vest în peninsulă 
abia în secolul al Iii-lea. Dar el nu aduce nici cea mai mică 
dovadă în sprijinul afirmaţiei sale, şi pe bună dreptate în 
cercetările făcute mai tîrziu nu s-a ţinut seama de ea. 

Dialectul ingveon poate însemna acelaşi lucru cu l imba 
frizică, în sensul că noi numim toate grupele lingvistice ale 
triburilor după dialectul de la care ne-au rămas cele mai 
vechi monumente şi dialecte care continuă să existe şi astăzi. 
Dar cu aceasta se epuizează, oare, numărul triburilor ingveo
nice 1 Sau are dreptate Grimm cînd include aici ceea ce de
numeşte nu tocmai exact dialect german de j os, adică, alături 
de frizi, cuprinde şi pe saxoni ? 

De la bun început admitem că, punîndu-i pe cherusci ală 
turi de herminoni, Plinius clasifică complet greşi t pe saxoni. 
In continuare vom vedea că în fond nu ne rămîne decit să-i 
socotim pe saxoni ingveoni, şi astfel să considerăm şi această 
grupă principală de triburi ca fiind frizică-saxonă. 

Aici este cazul să vorbim de anglii, pe care Tacit îi pre-
supune, iar Ptolemeu îi consideră în mod cert că sînt suevi. 
Ptolemeu îi plasează pe malul drept al Elbei, în faţa langobar
zilor ; dacă indicaţia sa este cit de cit exactă, atunci nu poate 
fi vorba decît despre adevăraţii langobarzi de pe cursul infe
rior al Elbei ; în acest caz, anglii au venit din Lauenburg şi 
au ajuns pînă aproximativ în Prignitz. Mai tîrziu îi găsim 
chiar în peninsulă, unde s-a păstrat numele lor şi de unde au 
plecat împreună cu saxonii în Britania. Limba lor apare acum 
ca un element al dialectului anglo-saxon şi anume ca un 
eleme2t frizic determinant al acestui dialec t  nou format. Chiar 
şi numai acest fapt ne determină să-i includem pe angli în 
grupa ingveonilor, şi anume în ramura lor frizică, indiferent 
ce s-a întîmplat cu anglii rămaşi în interiorul Germaniei sau 
cei dispăruti. Lor le datoreşte limba engleză întregul ei sistem 
vocalic mai mult frizic decit saxon şi faptul că ulterior ea a 
cunoscut o dezvoltare uimitor de asemănătoare cu cea â 
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dialectelor frizice. Dintre toate dialectele de pe continent, cele 
frizice sînt în momentul de faţă cele mai apropiate de limba 
engleză. Astfel, în limba engleză, trecerea guturalelor în si
flante nu este de origine franceză, ci frizică. Englezescul 
ch = c  în loc de k şi englezescul dz în loc de g înaintea voca
lelor moi puteau proveni, desigur, din frizicul tz, tj pentru k, 
dz pentru g, şi nu din franţuzescul eh şi g. 

Alături de angli trebuie să includem şi pe iuţi în grupul 
triburilor frizice-ingveonice, indiferent dacă trăiau în pen
insulă încă pe vremea lui Plinius sau Tacit sau dacă au venit 
acolo abia mai tîrziu. Grimm găseşte numele lor în cel al 
eudosilor, unul dintre triburile lui Tacit care se închinau 
zeului Nerthus ; dacă anglii aparţin grupei ingveonilor, atunci 
cu greu s -ar putea ca celelalte triburi din această grupă să 
fie trecute în altă grupă principală. In cazul acesta, aşezările 
ingveonilor s-ar fi întins pînă la gurile Oderului, şi astfel 
teritoriul rămas liber între ele şi triburile gotice ar fi ocupat. 

III . Proximi au tem Rheno Iscaevones l alias Istaevones) , 
quorum pars Sicambri * .  

Chiar Grimm şi  după el alţi autori, de pildă Waitz 323, au 
identificat într-o măsură mai mare sau mai mică pe istveoni 
cu francii. Dar pe Grimm îl induce în eroare limba. Incepînd 
din a doua jumătate a secolului al IX-lea, toate documentele 
germane din imperiul francilor erau întocmite într-un dialect 
care nu poate fi deosebit de germana veche de sus ; de aceea, 
Grimm presupune că dincolo de patrie dialectul vechi fran
con a dispărut, iar în patrie el a fost înlocuit cu germana de 
sus, ajungînd astfel să-i includă pe franci în rîndurile ger
manilor de sus. 

Cercetînd vestigiile limbii care s-au păstrat pînă în zilele 
noastre, Grimm însuşi ajunge la concluzia că dialectul vechi 
francon are valoarea unui dialect de sine stă tător care ocupă 
o poziţie de mij loc între dialectul saxon şi dialectul german 
de sus. Aceasta este suficient deocamdată ; limba franconă, 
ale cărei condiţii de dezvoltare nu sînt întru totul cunoscute, 
va constitui obiectul unei analize amănunţite într-un articol 
separat ** .  

In orice caz, teritoriul atribuit grupului istveonilor este 
relativ mic pentru un întreg grup de triburi germanice, mai 

„ - Cei mai apropiaţi de Rin sînt iskvonii (sau istveonii ), printre 
care sigmbrii. - Nota trad. 

„„ - Vezi volumul de faţă, p. 539-567. - Nota red. 
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ales că este vorba despre n grup care a avut un rol atît de 
însemnat in istorie. Inepind de l'a Rheingau, acest teritoriu 
se întinde de-a lungul Rinului, în interiorul ţării pînă la 
izvoarele rîurilor Dill, Sieg, Ruhr, Lippe şi Ems, la nord 
chaucii şi frizii îl despart de mare, iar la gurile Rinului este 
populat de rămăşiţele altor triburi, mai ales de rămăşiţele· 
tribului chattilor : batavi, chattuari etc. Din grupul francilor 
fac parte şi germanii ,aşezaţi pe malul stîng l Rinului in
ferior, poate chiar tribochii, vangionii, nemetii ? - Intinde
rea redusă a acestui teritoriu e explică şi prin faptul că 
expansiunea istveonilor a fost stăvilită la Rin de către celţi, 
iar din vremea lui Cezar şi de către romani, în timp ce in 
spatele lor s-au aşezat cheruscii, iar din flanc, du_ă cum 
arată Cezar, erau presaţi de către suevi, îndeosebi de către 
chatti. Pennanenta tendinţă de expansiune dincolo de Rin, 
la început ca invadatori, iar mai tîrziu ca locuitori paşnici, 
ca în cazul ubilor, dovedeşte o densitate o populaţiei de
osebit de mare pentru condiţiile de viaţă ale germanilor. Aşa 
se explică faptul că aici şi numai aici au reuşit romanii să 
strămute cu uşurinţă pe teritoriul roman o parte însemnată 
din grupul principal de triburi istveonice. 

Analiza pe care o vom foce în articolul consacrat dia
lectului francon va dovedi că francii reprezintă un grup izolat 
al germanilor, împărţit într-o serie de triburi diferite, şi că 
vorbesc un dialect deosebit, care se subîmparte în diverse 
graiuri, că ei posedă toate caracteristicile unui grup principal 
de triburi germanice, într-un cuvînt tot ceea ce este necesar 
pentru a-i considera identici cu istveonii. Despre diferitele 
popoare care fac parte din acest grup de triburi, Jakob Grimm 
a spus ceea ce era necesar. El include aici, în afară de 
sigambri, pe ubi, chamavi, bructeri, tencteri şi usipi, adică 
popoare care locuiau pe malul drept al Rinului, denumit de 
noi mai sus teritoriu istveonic. 

IV. Mediterranei Hermiones, quorum Suevi, Hermunduriy 
Chatti, Cherusci * ·  

J .  Grimm însuşi identifică pe hermioni, folosind o 
transcripţie mai exactă a lui Tacit, cu germanii de sus. Nu
mele de suevi, care după Cezar cuprinde pe toţi germanii 
le sus, cunoscuţi de el, începe să se diferenţieze. Turingii 
{hermundurii) şi hessii ( chattii) apar ca triburi separate. Cei-

* - In interi orul ţării trăiesc hermionii, din care fc parte suevii • 
.hermundurii, chattii, cherusdi. - Nota lrad. 
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lalţi suevi rămîn deocamdată nedivizaţi. Dacă lăsăm deoparte, 
ca fiind lipsite Ide interes, numeroasele denumiri misterioase 
dispărute încă din secolele unnătoare, aceşti suevi alcătuiau, 
probabil, trei mari triburi care vorbeau germana de sus şi 
care au intrat mai tîrziu în arena istoriei : alemannii-şvabi. 
bavarii şi langobarzii. Langobarzii - ştim cu certitudine -
locuiau e malul stîng al Elbei inferioare în apropiere de 
Badengau, izolaţi de restul triburilor germanice, înconjuraţi 
de triburi ingveonice ; fără să cunoască cauzele acestei 
izolări a lor, pe care au trebuit să şi-o apere prin lupte 
îndelungate, Tadt îi descrie admirabil. Bavarii, după cum 
ştim de la Zeuss şi Grimm, locuiau în Boemia şi se numeau 
marcomani ; hessii şi turingii trăLau în aceleaşi locuri în 
care trăiesc şi astăzi şi în regiunile învecinate din sud. întru
cît la sud de franci, hessi şi turingi începea teritoriul roman, 
şvabilor-alamanni nu le rămăsese decît teritoriul dintre Elba 
şi Oder, în actuala marcă Brandenburg şi în regatul Saxoniei ; 
aici găsim tribuil suev, al semnonilor. Aceiştia erau, probabil,. 
identici cu şvabii-alamanni, care se Învecinau la nord-vest 
cu ingveonii , iar la nord-est şi est cu triburile gotice. 

Pînă aici totul merge destul de bine . Dar iată că Plinius 
îi consideră şi pe cherusci ca herminoni şi face, desigur, o 
greşeală. încă Cezar i -a  menţionat seipar.at de suevi, în 
rîndurile cărora i -a  inclus pe chatti. Nici Tacit nu cunoaşte 
vreo înrudire a cheruscilor cu vreun trib al germanilor de 
sus. La fel de puţin iformat este Ptolemeu, care extinde 
numele suevilor şi asupra anglilor. Simplul f.apt că cheruscii 
locuiesc pe teritoriul dintre chatti şi hermunduri la sud şi 
langobarzi la nord-es t nu este suficient pentru a trage con
cluzia unei înrudiri mai apropiate între triburi ; deşi, poate, 
în cazul de faţă tocmai acest fapt l -a indus în eroare pe 
Plinius. 

După cîte ştiu eu, nici un cercetător .a cărui părere este 
demnă de a fi luată în consideraţie nu a inclus pe cherusci 
în rîndurile germanilor de sus. Rămîne, aşadar, numai pro
blema dacă ei să fie consideraţi ingveoni sau istveoni. Pu
ţinele denumiri care au rămas pînă azi poartă amprentă 
franconă :· eh în locul lui h de mai · tîrziu în cherusci, chario
merus ; e în locul lui i în Segestes, Segimems, Segimundus. 
Dar aproape toate numele germane care au ajuns la romanii 
de la Rin au fost preluate, pare-se, de la f.anci în formă 
franconă. în fară de asta, noi nu ştim dacă în secolul I toţi 
germanii de vest pronunţau aspiratele guturale ale primei 
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mutaţii a consoanelor ca eh, aşa cum pronunţau francii încă 
în secolul l VII-lea, şi oare abia ulterior s-a înmuiat, de
enind h comun tuturor. Nimic altceva nu atestă o înrudire 
a cheruscilor cu istveonii asemănătoare aceleia care s-a ma
nifestat, de pildă, în primirea de către sigambri a rămăşiţe
lor de us(pi şi tencteri, care au fugit pentru a nu cădea în 
mîinile lui Cezar. Teritoriul ocurpat de romani pe vremea lui 
:arus pe malul drept al Rinului şi considerat provincie 
coincide de asemenea cu teritoriul istveono-francon. Aici se 
aflau Aliso şi alte castre romane ; din pămînturile cherusci
lor se pare că romanii au ocupat efectiv cel mult teritoriul 
dintre Osning şi Weser ; dincolo de posesiunile romanilor 
trăiau chatii, cherusdi, chaucii, frizii, aliaţi mai mult sau 
mai puţin nesiguri, ţinuţi în frîu numai rprin teama ce li se 
insufla, dar autonomi în treburile lor interne şi elibe
raţi de obligaţia de a aea ganizoane romane permanente. 
în această regiune, în cazul cînd întîmpinau o rezistenţă mai 
puternică, romanii opreau întotdeauna temporar cuceririle la 
graniţele triburilor. Astfel a procedat şi Cezar în Galia ; el 
s-a oprit la graniţa belgilor şi nu a trecut-o decît atunci 
cînd a considerat că poziţiile sale în aşa-numita Galie celtică 
sînt sigure. 

Aşadar, nu ne rămîne ldecît oa. de acord cu J. Grimm şi 
cu părerea îndeobşte adoptată, să inludem pe cherusci şi 
populaţiile vecine mai mici, înrudite cu ei, în triburile 
saxone, deci în grupul ingveonilor. Pentru aceasta pledează 
şi faptul că tocmai pe vechiul teritoriu al cheruscilor s-. 
păstrat în forma cea mi ;pură vechiul a saxon în terminaţia 
genitivului plural şi în declinarea slabă a substantivelor 
masculine, în opoziţie cu o predominant în Westfalia. în 
acest caz sînt înlătmate toate greutăţile : grupul principal 
de triburi ingveonice dobîndeşte, ca şi celelalte, un teritoriu 
bine conturat, în care s-au infiltrat oarecum numai lango
barzii herminoni. Din cele două mari ramuri ale acestui trib, 
grupul frizic-anglo-iut a ocupat ţărmul şi cel puţin regiunile 
de nord şi de vest ale peninsulei, iar grupul saxon interiorul 
ţării şi probabil încă pe atunci o parte din Nordalbingia, 
unde curînd după aceea Ptolemeu îi menţionează pentru 
prima oară pe saxones * .  

V. Quinta pars Peucini, Basternae contermini Dacis ** .  

* - saxoni. - Nota trad. 
** - Partea a cincea - peucini, bastanii care se învecinează cu 

dacii. - Nota trad. 
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Puţinele date pe care le avem despre ,aceste două triburi, 
precum şi numele lor - bastarnae - le caracterizează ca 
fiind înrudite cu goţii. Dacă Plinius îi prezintă ca un grup 
deosebit de triburi, atunci aceasta se explkă prin f.aptul că 
a luat datele despre ele de la grecii care trăiau la Dunărea 
de j os, în timp ce datele despre neamurile gotice de la Oder 
şi Vistula le-a luat din părţile Rinului şi Mării Nordului ; 
astfel lui i-a scăpat legătura dintre goţi şi bastarni. Bastarnii, 
ca şi peucinii - triburi germanice care au rămas încă multă 
vreme în stare nomadă la Carpaţi şi la gurile Dunării - au 
pregătit formarea viitorului imperiu al goţilor, care i-a 
asimilat. 

I. Pe hillevioni, în a căror denumire generală Plinius 
include pe scandinavii germanici, îi menţionez numai pentru 
sistematizare şi pentru a constata încă o dată că toţi autorii 
antici indică pentru acest grup principal de triburi numai 
insulele (la care se socoteşte şi Suedia şi Norvegia) , exclu
zîndu-1 din Peninsula Cimbrilor. 

Avem astfel cinci grupuri principale de triburi germa
nice, cu cinci dialecte principale. 

Dialectul gotic din est şi nord-est, la care genitivul plural, 
masculin şi neutru, îl formează în e, feminin - 6 şi e ;  iar 
substantivele masculine din declinarea slabă îl formează în 
I. Formele de flexiune ·ale conjugării prezentului (indicativ) 
se apropie şi mai mult de formele limbilor înrudite în timpuri 
străvechi, mai cu seamă de limbile greacă şi latină, prin res
pectarea mutaţiei vocalelor. 

Dialectul ingveonic la nord-vest are la genitiv plural a, 
la substantivele masculine de declinare slabă tot a ;  pentru 
indicativ prezent persoana I, a II-a  şi a III-a plural, terminaţia 
este d sau h, căzînd toate nazalele. Dialectul se divide în 
două ramuri principale, saxonă şi frizică ; ele se contopesc 
din nou într-unul, în dialectul anglo-saxon. Din ramura frizică 
fac parte : 

dialectul tribului scandinav, cu genitivul plural în a, 
declinarea slabă a substantivelor masculine în i, care a re
zultat prin înmuierea lui a, după cum arată întreaga declinare. 
La indicativ prezent, s iniţial de la persoana a II-a singular 
a trecut în r ;  persoana I plural păstrează m, persoana a II-a 
dh, celelalte mai mult sau mai puţin denaturate. 

Acestor trei dialecte li se opun două dialecte sudice : 
istveonic şi herminonic, în terminologia de mai tîrziu -
francon şi german de s�s. Amîndouă au comun o în declinarea 
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slabă a substantivelor masculine ; ese foarte probabil ca şi 
-genitivul plural să fie în o, deşi în limba franconă nu s-a 
stabilit acest lucru, iar în monumentele cele mai vechi din 
vest (salice) , acuzativul plural avea terminaţia as. În ceea ce 
priveşte conjugarea prezentului, cele două dialecte se apropie, 
în măsura în care putem să stabilim acest lucru pentru limba 
franconă, asemenea limbii gotice, tot mai mult de limbile 
înrudite din timpuri străvechi. Dar întreaga istorie a limbii -
începînl cu particularităţile esenţiale arhaice ale celui mai 
vechi dialect francon şi terminînd cu marea deosebire dintre 
.graiurile de azi ale ambelor -, precum şi întreaga istorie a 
popoarelor înseşi nu ne permit să le includem în acelaşi grup 
principal de dialecte. 

Dacă în toată această cercetare am ţinut seama numai de 
formele de flexiune, şi nu ide corelaţia sunetelor, acest fapt 
se explică prin schimbările însemnate pe care le-a suferit în 
această corelaţie - cel puţin în multe dialecte - între seca· 
Iul I şi perioada cînd au fost întocmite cele mai vechi izvoare 
de studiere a limbilor. Pentru limba germană trebuie să 
amintesc numai cea de-a doua mutaţie a consoanelor ; în 
Scandinavia, aliteraţia din cîntecele străvechi dovedeşte cit 
de mult s-a schimbat limba din timpul creării acestora, pînă 
la scrierea lor. Ceea ce mai trebuie să se facă în acest do
meniu se va face, fireşte, de către lingviştii germani de 
specialitate ; în cazul de faţă, aceasta n-ar face decît ă 
complice analiza. 

Scris de F. Engels ln 1881-1882 

Publicat pentru prima oară 
fn limba rusă in K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I, vol. XVI, partea I, 1937 

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 
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Perioada francă 324 

Transformarea radicală a relaţiilor agrare 
în timpul Merovingienilor şi al Carolingienilor 

Orînduirea de marcă a rămas pînă la sfîrşitul evului mediu 
temelia aproape a întregii vieţi a naţiunii germane. După o 
existenţă de o mie şi cinci sute de ani, în cele din urmă, ea 
s-a descompus treptat, în virtutea unor cauze pur economice. 
Ea a dispărut sub influenţa progresului economic, căruia nu-i 
mai corespundea. In cele ce urmează vom ·analiza declinul şi 
dispariţia mărcii ; vom găsi că rămăşiţe ale ei mai există 
şi astăzi. 

Dar faptul că ea a reuşit să se menţină timp atît de în
delungat a fost în detrimentul importanţei ei politice. După 
ce secole de-a rîndul marca a fost forma în care s -a  întru
chipat libertatea triburilor germanice, ea a devenit temelia 
aservirii milenare a poporului. um de a fost iposibi1 
acest lucru ? 

Aşa cum am văzut mai înainte, comuna primitivă cu
prindea întreaga populaţie. Ei îi aparţinea iniţial întreguI 
teritoriu ocupat. Ulterior, toţi locuitorii unui ţinut (Gau) , în
rudiţi mai îndeaproape, au devenit posesorii teritoriului pe 
care-l ocupaseră, iar poporu1m ca atare nu i -a  mai rămas 
decît dreptul de a dispune de sforile de pămînt care rămă
seseră neluate în stăpînire de nimeni. Populaţia ţinutului, la 
rîndul ei, îşi ceda mărcile formate din şes şi pădure 
comunităţilor săteşti, alcătuite şi ele din rudele gentilice 
apropiate, şi astfel din nou rămînea la dispoziţia ţinutului o 
suprafaţă de pămînt excedentară. Tot aşa s-a întîmplat şi în 
satele-matcă cînd formau colonii rurale cu locuitori care 
avuseseră pămînt în vechea marcă a satului de baştină. 

Legătura de sînge pe care era întemeiată aici, ca şi pre
tutindeni, întreaga organizare a vieţii poporului a fost din ce 
in ce mai mult dată uitării,  o dată u creşterea numerică a 
populaţiei şi o d ată cu dezvoltarea ei. 
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Aceasta s-a răsfrînt, în primul riînd, asupra poporului n 
ansamblu. Originea comună a început să fie tot mai puţin 
concepută ca o rudenie de sînge reală ; amintirea acestei 
rudenii .a pălit tot mai mult, nerămînînd decît istoria comună 
.şi graiul comun. 1n schimb, conştiinţa legăturii de sînge s-a 

. păstrat, fireşte, multă vreme la locuitorii diferitelor ţinuturi 
(Gau) . în felul acesta, poporul s-a redus la o confederaţie de 
ţinuturi (Gau) mai mult sau mai puţin trainică. In acest stadiu 
se pare că se aflau germanii în timpul migraţiunii popoare
lor. în ceea ce-i priveşte pe alamani, Ammianus Marcellinus 
menţionează în mod clar acest lucru ; în cutume el se m ai 
observă pretutindeni ; saxonii se mai aflau în acest stadiu de 
dezvoltare chiar pe vremea lui Carol cel Mare, iar la frizi 

a dăinuit pînă la pierderea libertăţii. 
Dar migraţiunea pe teritoriul roman a făcut să dispară 

şi legătura de sînge din cadrul ţinutului (Gau) şi a trebuit să 
facă acest lucru. Chiar dacă a existat intenţia de a face 
colonizarea pe triburi şi seminţii ,  ea nu a putut fi reali
zată. Campaniile de lungă durată au făcut să se amestece 
intre ele nu numai triburi şi seminţii, ci chiar popoare întregi. 
Numai cu greu s-a mai putut menţine legătura de sînge dintre 
diferitele comunităţi săteşti - şi, datorită acestui lucru, ele 
.au devenit unităţile politice reale, din care se compunea 
pporul. Noile ţinuturi (Gau) de pe teritoriul roman au re
.prezentat de la bun început circumscripţii judecătoreşti - sau 
-U devenit foarte curînd asemenea circumscripţii - create 
în mod mai mult sau mai puţin arbitrar sau condiţionate de 
.relaţiile existente aici anterior. 

în felul acesta, poporul s-a dizolvat într-o uniune de mici 
comunităţi săteşti, între care nu exista nici o legătură, sau 
aproape nici o legătură, economică, întrucît fiecare marcă îşi 
.acoperea nevoile cu produsele pe care le realiza ea însăşi ; 
în afară de aceasta, mărcile învecinate produceau aproape 
aceleaşi bunuri de consum, aşa încît schimbul era aproape 
imposibil. Or, o asemenea constituire a poporului, numai din 
mici comunităţi, ale căror interese economice, ce- i  drept, 
identice, nu erau tocmai de aceea comune, face ca existenţa 
natiunii să fie condiţionată de o putere de stat care nu izvora 
.in ele, d ar care li se opunea cu ostilitate şi le exploata din 
ce în ce mai mult. 

Forma puterii de stat a fost condiţionată, la rîndul ei, de 
forma pe care o aveau în acea vreme obştile. Acolo unde 
această putere apare, ca la popoarele ariane din Asia şi la 
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ruşi - in etapa în care obştea cultiva încă în comun pămîn
tul sau, cel puţin, îl dădea în folosinţă temporară diferitelor 
familii, deci acolo unde nu se formase încă o proprietate 
privată funciară, - acolo puterea de stat apare sub forma 
despotismului. Dimpotrivă, pe teritoriile romane cucerite de 
germani găsim, aşa cum am văzut, loturi separate - de ară· 
tură şi păşune - sub formă de allodiu, adică sub formă de 
proprietate liberă a posesorilor, supusă numai obligaţiilor 
obişnuite faţă de marcă. Acum urmează să cercetăm cum a 
apărut, pe baza acestui allodiu, o organizare socială şi de 
stat, care - cu obişnuita ironie a istoriei - descompune în 
cele din urmă statul şi, în forma ei clasică, desfiinţează 
orice allodiu. 

Allodiul a creat nu numai posibilitatea, dar şi necesi
tatea transformării egalităţii iniţiale a proprietăţii funciare 
în contrarul ei. Din momentul instituirii sale pe teritoriul 
care înainte fusese roman, allodiul german a devenit ceea ce 
proprietatea funciară romană, existentă paralel cu el, era încă 
de mult - marfă. Aceeaşi lege inexorabilă a tuturor socie
tăţilor bazate pe producţia de mărfuri şi pe schimbul de 
mărfuri, potrivit căreia repartiţia proprietăţii se face tot mai 
inegală, opoziţia dintre bogăţie şi sărăcie se accentuează tot 
mai mult, iar proprietatea se concentrează în mîna unui nu
măr tot mai mic de oameni. Această lege atinge, ce-i drept, 
culmea dezvoltării ei în condiţiile producţiei capitaliste mo
derne, dar, în genere, nu intră nicidecum în vigoare numai 
în condiţiile capitalismului. Aşadar, din momentul apariţiei 
allodiului, proprietate funciară alienabilă, deci proprietate 
funciară marfă, apariţia marii proprietăţi funciare a devenit 
numai o chestiune de timp. 

Dar, în epoca de care ne ocupăm, agricultura şi creşterea 
vitelor erau ramurile hotărîtoare de producţie. Proprietatea 
funciară şi produsele ei constituiau pe atunci cea mai mare 
parte a avuţiei. Orice avuţie alcătuită din bunuri mobile urma 
pe atunci, în mod natural, proprietatea asupra pămîntului şi 
se acumula tot mai mult în aceleaşi mîini în care se afla şi 
proprietatea funciară. Industria şi comerţul decăzuseră încă 
din timpul declinului Imperiului roman ; invazia germanilor 
le-a distrus aproape complet. In măsura în care mai erau 
practicate, aceste îndeletniciri se aflau în mare p arte în mîi
nile oamenilor neliberi şi ale străinilor, continuînd să fie dis· 
preţuite. Clasa dominantă, care se forma treptat, o dată cu 
creşterea inegalităţii de avere, nu putea să fie decît o clasă 
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de mari proprietari funciari, iar forma ei de  dominaţie poli
tică - aceea a unei aristocraţii. De aceea, d acă vom vedea 
cum în apariţia şi dezvoltarea acestei clase mijloacele poli
tice, violenţa şi înşelătoria, şi-au exercitat în repetate rînduri 
influenţa, şi, după cum se pare, chiar o influenţă primordială, 
nu trebuie să uităm că aceste mijloace politice contribuie n
mai la intensificarea şi accelerarea unui proces economic 
necesar. Este adevărat însă că tot atît de des vom vedea cum 
aceste mijloace politice frînează dezvoltarea economică ; este 
un lucru destul de frecvent şi are loc întotdeauna acolo unde 
diferiţii participanţi pun în mişcare aceste mijloace în direcţii 
opuse sau care se întretaie. 

Cum a apărut însă ac�astă clasă a marilor proprie 
tari funciari ? 

In primul rînd, ştim că şi după ce Galia a fost cucerită 
de franci s-au menţinut aici mulţi mari proprietari funciari 
romani, ale căror pămînturi erau lucrate în maj oritatea cazu
rilor de ţărani liberi sau de şerbi·, care plăteau un cens ( canon) . 

Apoi am văzut cum, datorită cuceririlor, regalitatea a de
venit pentru toţi germanii aşezaţi pe noile teritorii o instituţie 
permanentă şi o forţă reală, · cum ea a transformat vechiul 
pămînt aparţinînd poporului (Volksland) * în domenii ale re
gelui şi cum ea a încorporat în posesiunile sale pămînturile 
care aparţinuseră statului roman. ,fo decursul numeroaselor 
războaie civile provocate de împărţirile a ceea ce era statul 
propriu-zis, aceste domenii ale regelui au sporit neîncetat pe 
seama confiscării în masă a pămînturilor aşa-numiţilor răzvră
tiţi. Dar, pe cît de repede au sporit, tot atît de repede au fost 
risipite în danii făcu te bisericii, precum şi persoanelor parti
culare - franci şi romani, persoane din ceata regelui (an
trustiones) sau alţi favoriţi ai acestuia. Cînd, în timpul 
războaielor civile şi sub influenţa lor, a început să se formeze 
clasa dominantă a celor mari şi puternici, a proprietarilor 
funciari, a dregătorilor şi a conducătorilor de oşti, suveranii 
diferitelor părţi ale statului franc şi-au cumpărat şi sprijinul 
acestora prin acordarea de pămînturi. Roth a dovedit în mod 
incontestabil că în marea majoritate a cazurilor era vorba 
de adevărate donaţii, adică o tra;ferare care ducea la pro-

* - Volksland e vechiul ager publicus in vremea romanilor. -
Nota trad. 

35 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 
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prietatea liberă, ereditară şi alienabilă, pînă cind în vremea 
lui Carol Martell s-a produs o schimbare în această privinţă * .  

Cînd Carol a venit la  cirma statului, puterea regală era 
complet zdruncinată, fără ca în locul ei  să fi fost instaurată 
complet puterea maj ordomilor. Clasa magnaţilor, formată în 
epoca Merovingienilor pe seama coroanei, a favorizat în toate 
privinţele decăderea puterii regale, dar n-a făcut aceasta cu 
gîndul de a se supune majordomilor, care erau din aceeaşi 
categorie socială cu ei. Dimpotrivă, după cum spune Einhard, 
întreaga Galie era în mîna acestor „tirani, care aspirau pre
tutindeni la dominaţien ( „ tyrannos per totam Galliam domi
natum sibi vindicantesn 326) . Alături de magnaţii laici, la  fel 
procedau şi episcopii, care în multe regiuni şi-au asumat do
minaţia asupra comitatelor şi ducatelor din împrejurimi, fiind 
ocrotiţi atît de imunitate cît şi de solida organizare a bise
ricii. Destrămarea internă a regatului franc a fost urmată de 
atacurile duşmanilor din afară : saxonii au invadat Franco
nia renană, avarii - Bavaria, arabii  au trecut prin Pirinei în 
Aquitania. In această situaţie, simpla înfrîngere a duşmanilor 
interni şi izgonirea celor externi nu puteau să fie de folos 
prea multă vreme ; trebuia găsit mijlocul prin care magnaţii 
înfrînţi sau urmaşii acestora, instalaţi de Carol în locul lor, 
să fie mai strîns legaţi de coroană. Şi, cum puterea lor de 
pînă atunci se bazase pe marea proprietate funciară, prima 
condiţie pentru realizarea acestui lucru era transformarea ra
dicală a relaţiilor de proprietate agrară. Această transfor
mare este opera principală a dinastiei carolingiene. Ea este 
importantă şi prin aceea că, fiind folosită ca mijloc pentru 
a uni statul fărîmiţat, pentru a lega pe veci pe magnaţi de 
coroană şi a consolida astfel puterea regală, a dus, în cele 
din urmă, pe de o parte, la slăbirea totală a puterii coroanei, 
pe de altă p arte la independenţa magnaţilor şi la destră
marea statului franc. 

Pentru a înţelege cum a ajuns Carol să aleagă acest mij 
loc, trebuie să analizăm mai întîi relaţiile de proprietate exis
tente în acea vreme pe pămînturile bisericii, relaţii care 
constituie, fără îndoială, un element esenţial al rînduielilor 
agrare în epoca respectivă şi, de aceea, nu trebuie trecute 
cu vederea. 

• P. Roth. „Geschichte des Benfidalwesens", Erlangen 1850 825• 
Una dintre cele mai bune lucrări din perioada care l-a precedat pe 
Maurer 1 eu m împrumutat din această lucrare citeva idei, pe care le 
expun în capitolul de faţă. 
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Incă pe vremea romanilor, biserica poseda în Galia pro
prietăţi funciare destul de însemnate, ale căror venituri erau 
sporite şi mai mult datorită marilor privilegii de care se 
bucura ea în materie de impozite şi alte obligaţii. Dar pentru 
biserica galică epoca de aur a început abia după convertirea 
francilor la creştinism. Regii se întreceau în a face mai multe 
danii bisericii - pămînturi, bani, odoare, obiecte biseri
ceşti etc. Chiar Chilperich obişnuia să spună (vezi Gregoire 
de Tours) : 

„Priviţi cit de săracă este vistieria noastră, priviţi cum toate bo
găţiile noastre sint transmise bisericii" 327• 

In timpul regelui Guntram, favoritul şi sluga popilor, da
niile făcute bisericilor au întrecut orice măsură. Astfel, în stă
pînirea bisericii a trecut cea mai mare parte din pămîntul 
francilor liberi, confiscat drept pedeapsă pentru participare la 
rebeliuni. 

Poporul urma exemplul regilm. Proprietarii funciari mici 
şi mari se întreceau în a face danii bisericii. 

„o vindecare miraculoasă de o boală reală sau imaginară, înde
plinirea unei dorinte arzătoare, de pildă naşterea unui fiu, sal;area de 
l. un pericol, aducea o danie bisericii, al cărui sfint se arătase milostiv. 
Dănicia era socotită cu atit mai necesară cu cit in rîndurile păturilor 
de sus şi ale celor de jos ale populaţiei era răspindită părerea că daniile 
făcute bisericii serveau la iertarea păcatelor• (Roth, p. 250). 

La aceasta se adăuga imunitatea, care într-o perioadă de 
neîncetate războaie civile, de j afuri, de confiscări ocrotea 
proprietatea bisericii împotriva violării. Adesea, micul ţăran 
considera indicat să cedeze pămîntul lui bisericii dacă i se 
lăsa dreptul la uzufruct, în schimbul unui cens moderat. 

Dar cucernicii părinţi nu se mulţumeau cu atît. Amenin
ţînd cu chinurile veşnice ale iadului, ei storceau literalmente 
danii din ce în ce mai mari, aşa încît, încă în 8 1 1 ,  Carol cel 
Mare, în capitularul de la Aachen 328, le reproşa, pe lîngă 
acest lucru, şi faptul că ei 

„determină oamenii să fie sperjuri şi să depună mărturii false, pentru ca 
ei (episcopii şi abaţii) să-şi sporească averile". 

Daniile ilegale erau stoarse în speranţa că biserica, în 
afara privilegiilor ei juridice, va găsi încă destule mijloace 
pentru a induce în eroare justiţia. In secolele al VI-lea si 
al V1I-lea, în Galia aproape că nu a existat sinod care să nu 

35„ 
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fi ameninţat cu excomunicarea pe oncme s-ar fi pronunţat 
împotriva daniilor făcute bisericii. Pînă şi daniile formal ne
legale au fost transformate pe această cale în danii legale, 
iar datoriile personale ale diferiţilor reprezentanţi ai clerului 
au încetat de a mai fi încasate. 

„Sînt, într-adevăr, demne de dispreţ mijloacele de care se face uz 
pentm a tine mereu trează dorinţa de a face danii. Dacă descrierea 
fericirii din cer şi a chinurilor din iad nu mai era convingătoare pentru 
a face danii bisericii, se aduceau moaşte din ţinuturi îndepărtate, se 

_mutau moaşte de la o biserică la alta şi se construiau biserici noi ; în 
secolul al IX-iea, aceasta era o adevărată afacere" (Roth, p. 254). „Cind 
emisarii mănăstirii Saint Medard din Soissons au obţinut cu multă 
greutate de la Roma moaştele sfintului Sebastian şi, pe deasupra, au 
turat trupul fîntului Gregorius, după ee semintele amândurora au fost 
depuse in mănăstire, la noii sfinţi s-a grăbit să vină atita lume Incit 
regiunea ain jur era parcă invadată de lăcuste, iar vindecările nu se mai 
făceau individual, ci de-a valma. a urmare călugării măsurau banii cu 
baniţa - ei adunaseră deja 85 de baniţe -, iar rezerva lor in aur se 
ridica la 900 de pfunzi• (p. 255). 

Pentru a stoarce în mod fraudulos bogăţii în folosul bise 
ricii, s-a recurs la  înşelătorie, trucuri, vedenii de sfinţi şi, în 
cele din urmă, în special la  falsificarea documentelor. 

„Multe fete bisericeşti - cităm din nou din Roth - practicau pe 
scară largă asemenea falsificări„. ; această îndeletnicire a început foarte 
devreme.„ ln ce măsură a fost practicată ne-o dovedeşte marele număr 
de documente falsificate cuprinse în culegerile noastre. Dintre cele 360 de 
diplome merovingiene publicate de Brquigny, aproximativ 130 sint în 
mod sigur false. Falsul testament al lui Remigius a fost folosit încă de 
Hinkmar din Reims cu scopul de a procura bisericii sale o serie de 
proprietăţi despre care testamentul autentic nu pomenea nimic, deşi 
acesta exista, iar Hinkmar ştia foarte bine că se serveşte de un testament 
fals". Insuşi papa Ioan al VIII-lea a încercat „să intre în posesiunea 
mănăsirii St. Denis de lingă Paris cu ajutorul unui document despre care 
ştia că este fals• (Roth, p. 256 şi urm.). 

De aceea nu e de mirare că proprietatea funciară a bise
ricii, făcută cu japca, prin danii, şantaj, vicleşug, j af, fals şi 
alte mijloace condamnabile, a luat în decurs de cîteva secole 
proporţii de-a dreptul colosale. Mănăstirea Saint-Germain-des
Pres, situată acum în centrul Parisului, avea la începutul 
secolului al IX-lea o proprietate funciară de 8 OOO de 
manse sau bufe *, a căror suprafaţă era apreciată de Guerard 
la 429 987 ha, cu un venit anual de 1 OOO OOO de franci = 
= 800 OOO de mărci 329, Dacă luăm ca medie bufele de 54 ha 

* - mansa sau hUfa - in evul mediu lot de pămînt al ţărnilor. -
Nota trad. 



Periada fraD1că. - Tranfomarea radicală a 1relatiilor agrare i21 

cu un venit de 1 25 de franci = 1 00 de mărci, atunci în aceeaşi 
perioadă mănăstirile St. Denis, Luxeuil şi St. Martin din Tours 
au avut fiecare la 1 5  OOO de manse o proprietate funciară de 
8 1 0  OOO ha şi un venit de 1 500 OOO de mărci. Şi aceasta după 
confiscarea pămînturilor bisericeşti efectuată de Pepin cel 
Scurt ! întreaga proprietate funciară a bisericii reprezenta la 
sfîrşitul secolului al VII-lea în Galia, după aprecierea lui 
Roth (p. 249) , mai curînd peste decît sub o treime din întreaga 
suprafaţă de pămînt. 

Această imensă suprafaţă de pămînt era lucrată în parte 
de ţărani dependenţi ai bisericii, unii liberi, alţii neliberi. 
Dintre cei neliberi, sclavii (servi) aveau iniţial obligaţii ne
limitate faţă de stăpînii lor, întrucît erau persoane lipsite de 
drepturi ; dar şi pentru sclavii colonizaţi (servi cassati) se 
pare că au fost stabilite curînd, după obiceiul pămîntului, 
anumite dări şi servicii. Dimpotrivă, obligaţiile celorlalte 
două clase de oameni neliberi, colonii şi litii (despre deose
birea juridică dintre ei în acea vreme nu există date) , erau 
stabilite cu precizie şi constau în anumite munci manuale şi 
podvezi făcute ,cu atelajul propriu, precum şi în obligaţia de 
a da o anumită parte din produsul pămîntului. Acestea erau 
relaţii de dependenţă, păstrate din vremuri imemoriale. In 
schimb, pentru germani era ceva nou faptul că oameni liberi 
se statorniceau pe un pămînt care nu era nici comun şi nici 
propriu. Ce-i drept, în Galia şi, 1în general, în regiunile în 
care era n vigoare dreptul roman, germanii au întîlnit destul 
de frecvent romani liberi în calitate de arendaşi ; dar, ocupînd 
un teritoriu oarecare, germanii aveau grijă ca ei să nu devină 
arendaşi, ci să aibă pămînturi proprii. Prin urmare, înainte ca 
francii liberi să poată deveni dependenţi de cineva, ,a fos t 
necesar ca ei să-şi piardă într-un fel sau altul allodiul primit 
în momentul cînd au ocupat teritoriul, a trebuit să se for
�neze şi la ei o clasă proprie de franci liberi, dar fără pămînt. 

Această clasă s-a format ca urmare a faptului că a 
început procesul de concentrare a proprietăţii funciare, ca 
urmare a aceloraşi cauze care au determinat însăşi concen
trarea : este vorba, pe de o parte, de războaiele civile şi con
fiscarea averilor, pe de altă parte de daniile de pămînt făcute 
bisericii, danii dictate în majoritatea cazurilor de împrejurări 
şi de dorinţa de a se simţi în siguranţă. Biserica a găsit curînd 
un mijloc deosebit de a stimula asemenea danii, lăsînd dona
torului, în schimbul unui cens, nu numai uzufructul pro
priului lui pămînt, ci dîndu-i pe deasupra, în aceleaşi condiţii, 
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şi o bucată de pămînt din pămîntul bisericii. Aceste donaţii 
se făceau sub două forme : sau donatorul primea pe viaţă 
uzufructul pămîntului său, aşa încît donaţia trecea în patri
moniul bisericii abia după moartea lui ( donatio post obitum) ; 
în acest caz se obişnuia, iar mai tîrziu se stipula în mod 
expres în capitulariile regilor ca donatorul să primească în 
folosinţă din partea bisericii, în schimbul unui cens, o supra
faţă de pămînt de două ori mai mare decît donase ; sau dona
ţia intra în vigoare imediat (cessio a die praesente) , şi în acest 
caz donatorul primea din partea bisericii, pe b aza unui do
cument întocmit de ea, contra unui cens, pe lîngă propriul 
său pămînt, o bucată din pămîntul bisericii de trei ori mai 
mare. Acest document, numit precariu, transmitea aceste pă
mînturi de cele mai multe ori pe viaţă, uneori însă şi pentru 
un timp mai lung sau mai scurt. După ce s -a  format clasa 
oamenilor liberi fără pămînt, mulţi dintre aceştia au intrat şi 
ei  în asemenea relaţii ; precariile care le - au fost acordate au 
fost prevăzute, se pare, în majoritatea cazurilor pe 5 ani, dar 
şi ele au devenit curînd viagere. 

Nu încape, fireşte, nici o îndoială că, incă în perioada 
Merovingienilor, pe păllînturile magnaţilor laici s-au format 
absolut aceleaşi relaţii ca şi pe pămînturile bisericii, că, prin 
urmare, şi acolo, alături de ţăranii neliberi, au fost colonizaţi 
şi ţărani liberi cu obligaţia să plătească censul. Ei trebuie să 
fi existat în număr mare chiar pe timpul lui Carol Martell. 
căci altminteri transformarea radicală a relaţiilor de proprie
tate funciară agrară, începută de el şi încheiată de fiul si 
nepotul său, ar rămîne, cel puţin sub un aspect, absolut 
inexplicabilă. 

Această transformare se bazează, în fond, pe două rîn
duieli noi. 1n primul rînd, pentru a- i  lega mai strîns de coroană, 
magnaţilor din regatul franc nu li se mai dăruiau, de regulă, 
din pămînturile coroanei. Aceste pămînturi le erau acordate 
numai sub formă de beneficiu pe viaţă şi numai în anumite 
condiţii şi sub ameninţarea de a fi retrase în cazul nerespec
tării condiţiilor. Astfel, magnaţii au devenit ei înşişi un fel 
de ţărani dependenţi ai coroanei. In al doilea rînd, pentru a 
asigura prezentarea la serviciul militar a ţăranilor liberi, 
dependenţi de marii magnaţi, o parte din atribuţiile contelui 
au fost trecute asupra magnaţilor, care le exercitau asupra 
ţăranilor liberi de pe pămînturile lor şi care au fost numiţi 
„seniori".  Dintre aceste două reforme, aici vom analiza deo
camdată pe prima. 
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Cînd i-a supus pe micii „tirani u rebeli, Carol, probabil 
- date nu avem -, potrivit unui vechi obicei, le-a  confiscat 
pămînturile, dar, în măsura în care ulterior i-a reintegrat în 
funcţii şi demnităţi, le-a restituit parţial sau integral pămîn
turile sub formă de beneficii. Cu pămînturile bisericeşti ale 
episcopilor recalcitranţi, Carol nu s-a încumetat însă să pro
cedeze astfel : el i-a destituit, iar în locul lor a pus oameni 
devotaţi lui, dintre care unii, ce-i drept, nu aveau comun cu 
feţele bisericeşti decît tonsura (sala tonsura clericus) . Din or
dinul lui, aceşti noi episcopi şi abaţi au trecut asupra laicilor, 
sub forma de precarii, mari suprafeţe din pămînturile biseri
cii ; asemenea practici existaseră şi înainte, dar acum ele au 
luat un caracter de masă. Fiul lui Carol, Pepin, a mers mult 
mai departe. Biserica decăzuse, clerul era dispreţuit, iar papa, 
încolţit de langobarzi, nu putea aştepta ajutor decît de la 
Pepin. El l-a ajutat pe papă, a contribuit la extinderea domi
naţiei sale clericale, i-a acordat sprij inul. fo schimb, s-a re
compensat alipind la domeniile regale cea mai mare parte a 
pămînturilor bisericeşti şi lăsînd episcopilor şi mănăstirilor 
numai atît cit le era necesar pentru a se întreţine. Biserica 
a acceptat fără să se împotrivească această primă secularizare 
de mari proporţii, iar sinodul de la Lestinae a confirmat-o, ce-i 
drept, cu o clauză limitativă, care însă nu a fost respectată 
niciodată. Aceste uriaşe suprafeţe au ridicat din nou la o 
înălţime respectabilă domeniul epuizat al coroanei şi au ser
vit mai ales pentru noi acordări de pămînturi, care în fapt au 
luat curînd forma beneficiilor. 

Aici trebuie să adăugăm că biserica a ştiut să se refacă 
repede după această lovitură. De cum şi-au încheiat socotelile 
cu Pepin, bravii slujitori ai domnului au revenit la vechile 
practici. Daniile au început să curgă din nou din toate păr
ţile, micii ţărani liberi au continuat să rămînă în aceeaşi si
tuaţie grea, între ciocan şi nicovală, ca şi cu 200 de ani în 
urmă ; în timpul lui Carol cel Mare şi al urmaşilor lui situaţia 
lor s-a înrăutăţit şi mulţi au trecut cu tot avutul sub oblă
duirea cîrjei episcopale. Unor mănăstiri privilegiate, regii 
le-au redat o parte din pămînturile acaparate, altora, îndeosebi 
celor din Germania, le-au dăruit enorme suprafeţe din do
meniul coroanei ; în timpul lui Ludovic cel Pios s-a păru t  că 
pentru biserică au revenit vremurile fericite din timpul lui 
Guntram. în arhivele mănăstirilor există un număr foarte mare 
de acte de donaţii datînd din secolul al IX-lea. 
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Beneficiul, această nouă instituţie, pe care o vom analiza 
amănunţit, nu era încă feudul de mai tîrziu, dar era embrionul 
lui. De la început, beneficiul a fost acordat pe viaţă - atît 
pînă la moartea celui care acorda beneficiul, cît şi pînă la 
moartea celui care primea beneficiul. Dacă unul dintre ei  
murea, atunci beneficiul revenea din nou proprietarului sau 
urmaşului acestuia. Pentru reînnoirea relaţiilor anterioare, 
trebuia ca pămîntul să fie acordat din nou beneficiarului sau 
urmaşului lui. Conform formulării de mai tîrziu, această acor
dare de pămînt sub formă de beneficiu îşi pierdea valabili
tatea atît în cazul morţii celui ce acorda beneficiul, cît şi în 
cazul morţii beneficiarului, fiind reversibil pentru patrimo
niul regal (Thronfall) sau pentru patrimoniul celui care -l ce
dase (Heimfall) . Curînd, principiul potrivit căruia beneficiul îşi 
pierdea valabilitatea în cazul morţii regelui nu a mai fost 
aplicat, întrucît marii beneficiari deveniseră mai puternici 
decît regele. n cazul morţii beneficiarului exista, încă din 
timpuri străvechi, în mod frecvent obiceiul de ,a se acorda 
domeniul urmaşilor fostului beneficiar. Domeniul Patricia
cum (Percy) de lîngă Autun, acordat de Carol Martell ca 
beneficiu lui Hildebrannus, ,a fost transmis din tată în fiu timp 
de patru generaţii, pînă cînd în 839 regele l-a dăruit în pro
prietate deplină fratelui celui de- al patrulea beneficiar. 
Incepînd din a doua jumătate a secolului al VIII-lea, aseme
nea cazuri sînt destul de frecvente. 

Beneficiul putea fi confiscat de cel care-l acorda în toate 
cazurile dnd bunurile puteau fi în general confiscate. Şi în 
timpul Carolingienilor, asemenea cazuri au fost destul de nu
meroase. Răscoalele din Alamania în timpul lui Pepin cel 
Scurt, complotul thuringilor, repetatele răscoale ale saxonilor 
au atras după ele confiscarea ,atît a pămînturilor ţăranilor 
liberi, cît şi a domeniilor şi beneficiilor aparţinînd magnaţilor. 
Acelaşi lucru s-a petrecut - în pofida tuturor clauzelor con
tractuale - în cursul războaielor intestine din timpul domniei 
lui Ludovic .cel Pios şi a fiilor săi. Chiar şi unele delicte fără 
caracter politic erau pedepsite cu confiscarea averii. 

în afară de aceasta, beneficiile puteau fi confiscate de 
coroană în trei cazuri : cînd beneficiarul nu-şi îndeplinea 
obligaţiile generale de supus al regelui, de plidă dacă adă
postea un tîlhar pe teritoriul care benefida de imunitate, dacă 
nu participa la campanii, dacă nu respecta cartele regale etc. 
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Mai tîrziu însă, cînd beneficiile încep să fie acordate în 
condiţii speciale, nerespectarea acestor condiţii atrăgea după 
sine confiscarea beneficiului, ceea ce nu afecta, bineînţeles, 
restul averii beneficiarului. 

Aşa se întîmpla, de pildă, în cazul cînd beneficiul era 
a cordat din fostele domenii ale bisericii, iar beneficiarul nu 
plătea bisericii dările de care era grevat beneficiul ( nonae et 
decimae *) ,  sau cînd beneficiarul îşi lăsa pămîntul în para
gină ; în asemenea cazuri se dădea beneficiarului un termen 
de un an de zile, în care timp, prin lucrări de ameliorare 
pe domeniul respectiv, el putea să se apere de confiscarea 
care îl ameninţa. Acordarea pămîntului putea să fie legată şi 
de prestarea anumitor servicii, şi, de fapt, aceasta se întîmpla 
tot mai frecvent, pe măsură ce beneficiul se transforma în -
tr-un feud propriu-zis. Iniţial însă, acest lucru nu era de loc 
necesar, cel puţin în ceea ce priveşte obligaţia de serviciu 
militar, întrucît vedem că o mulţime de beneficii erau acor
date preoţilor de rînd, călugărilor, femeilor din cadrul monahal, 

· ca şi altora din cadrul laic. 
În sfîrşit, nu este de loc exclus ca la început să fi existat 

cazuri cînd coroana acorda pămînturi păstrîndu-şi dreptul 
de revocare a acordării sau să le acorde pe un anumit termen, 
adică sub forma de precarii. Judecînd după unele d ate şi după 
procedeele folosite de biserică, lucrul acesta este probabil. 
In orice caz, această practică a încetat curînd, deoarece acor
darea de pămînturi în condiţiile beneficiului a căpătat în se
colul al IX-lea un caracter general. 

Astfel, biserica - şi acelaşi lucru trebuie să-l presupu
nem valabil şi pentru marii proprietari funciari şi pentru be
neficiari -, biserica, care înainte acordase ţăranilor ei 
dependenţi liberi pămînturi în folosinţă temporară, mai cu 
seamă numai sub formă de precarii, a trebuit să urmeze 
exemplul coroanei. Şi nu numai că a început şi ea să acorde 
beneficii, dar această formă de acordare a ajuns să fie pre
cumpănitoare în aşa măsură incit chiar şi precariile existente 
au căpătat treptat caracterul de beneficii, u devenit viagere, 
pînă cînd în secolul al IX-lea aproape toate s-au transformat 
în beneficii. In a doua jumătate a secolului al IX-lea, benefi
ciarii bisericii, precum şi cei ai magnaţilor laici trebuie să fi 

„ - a noua şi a zecea ( adică a noua şi a zecea parte din recoltă 
şi din alte venituri). - Nota trad. 
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ocupat o poziţie importantă în stat ; unii dintre ei erau, se 
pare, deţinătorii unor mari proprietăţi, întemeietori ai micii 
nobilimi de mai tîrziu. Altminteri, Carol Pleşuvul nu i-ar fi 
apărat cu atîta căldură pe aceia cărora Hinkmar din Laon le 
luase în mod neîntemeiat beneficiile. 

După cum vedem, beneficiul are deja unele trăsături pe 
care le regăsim la  feudul dezvoltat. Amîndouă au comun pre
vederile privitoare la trecerea pămîntului asupra urmaşilor, 
atît în cazul morţii regelui (Thronfall) , cit şi în cazul morţii 
beneficiarului (Heimfall) . Atî t feudul cit şi beneficiul sînt su
puse confiscării numai în anumite condiţii. In ierarhia social. 
a beneficiilor, care pornesc de sus de la coroană, în jos, la 
marii beneficiari - precursorii principilor imperiului -, pînă 
la beneficiarii mijlocii - nobilimea de mai tîrziu -, iar de la 
aceştia la ţăranii liberi şi neliberi, care în cea mai mare parte 
trăiesc în mărci, vedem temelia ierarhiei feudale închistat.� 
de mai tîrziu. Intr-adevăr, trebuie să relevăm că, d acă feudul 
de mai tîrziu este în toate privinţele un feud cu obligaţie de . 
serviciu şi obligă la prestarea serviciului militar către seniorul 
feudal, n condiţiile beneficiului serviciul militar nu-şi are încă 
locul, iar obligaţia, în general, nu este de loc necesară. Dar ten
dinţa beneficiului de a deveni feud cu obligaţie de serviciu 
exista în mod incontestabil şi capătă în secolul al IX-lea o 
amploare tot m.i mare ; iar pe măsură cc această tendinţă 
se răspîndeşte, beneficiul se dezvoltă, transformîndu-se 
în feud. 

La această dezvoltare însă contribuie încă un factor : 
schimbarea pe care a suferit-o ţinutul (Gau) atît în privinţa 
orgamzarn administrative, cit şi a organizării armatei, la  
început sub influenţa marii proprietăţi funciare şi mai  tîrziu 
sub influenţa marilor beneficii în care se transformase tot 
mai mult marea proprietate funciară de odinioară ca rezultat 
al neîncetatelor războaie intestine, al confiscărilor şi al noi
lor acordări de domenii legate de aceste războaie. 

Se înţelege că în capitolul de faţă este vorba numai des
pre beneficiu în forma lui pură, clasică, care a fost, desigur, 
numai o formă tranzitorie şi nu a apărut nici pretutindeni şi 
nici în acelaşi timp. Dar asemenea fenomene istorice tran
zitorii în relaţiile economice pot fi înţelese numai dacă sînt 
analizate în forma lor pură, şi de aceea unul dintre principa-
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lele merite ale lu;i Roi este acela de a fi scos l a  lumină 
această formă clasică a beneficiului, înlăturînd învelişul tu
turor complicatelor ei anexe. 

Organizarea administrativă a ţinutului (Gau) 
şi organizarea armatei 

Transformarea prezentată mai sus, care a avut loc în 
sfera proprietăţii funciare, nu putea să nu exercite influenţă 
asupra vechilor rînduieli. Această transformare a provocat 
în vechile rînduieli schimbări însemnate, iar acestea au 
înrîurit, la rîndul lor, relaţiile de proprietate agrară. Pentru 
moment nu ne vom ocupa de transformarea întregii orînduiri 
de stat, ci ne vom limita la analizarea influenţei exercitate de 
noua situaţie economică asupra organizării ţinuturilor şi a 
organizării militare, rămăşiţe ale vechii organizări a poporului. 

Incă în epoca Merovingienilor întîlnim adesea conţi şi 
duci în calitate de administratori ai domeniilor coroanei. Abi•a 
în secolul al !X-lea însă găsim domenii ale coroanei care pot 
fi considerate în mod cert ca atare, legate de funcţia de conte 
prin faptul că acesta încasa venitul de pe pămînturile res
pective cit timp rămînea în această funcţie. Datorită acestor 
venituri, funcţia onorifică de mai înainte se transformă în
tr-o funcţie plătită realmente. Pe lingă aceasta găsim, ceea 
ce e de la sine înţeles în condiţiile de atunci, conţi posesori 
ai unor beneficii acordate personal de rege. Astfel, în co
mi tatul său, contele devine un putenic proprietar funciar. 

In primul rînd, este limpede că autoritatea contelui a avut 
de suferit de rpe urma ascensiunii marilor rproprietari funciari 
aflaţi în subordinea lui sau în vecinătatea lui ; oameni care 
în timpul Merovingienilor şi al primilor Carolingieni nesoco
teau destul de des poruncile regelui trebuie să fi nesocotit în 
şi mai mare măsură poruncile contelui. Erau frecvente cazurile 
cînd supuşii lor din categoria oamenilor l iberi, contînd pe pro
tecţia marilor proprietari feudali, nu se prezentau cînd erau 
citaţi de conte în faţa justiţiei sau cînd erau ·chemaţi la oaste. 
Aceasta a fost, de altfel, una dintre cauzele care au determi
nat introducerea acordării pămîntului sub forma beneficiului 
în locul formei de allodiu şi, ulterior, transformarea treptata 
în beneficiu a celor mai multe mari proprietăţi funciare 
l ibere de orice sarcină. 
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Dar numai cu aceasta nu era asigurată atragerea ţărani
lor liberi de pe pămînturile magnaţilor la îndeplinirea obli
gaţiilor faţă de stat. Trebuia să se producă şi o altă schim
bare. Regele s-a văzut nevoit să-i facă răspunzători pe marii 
proprietari funciari pentru prezentarea ţăranilor lor liberi în 
faţa instanţelor judecătoreşti, la armată şi la efectuarea dife 
ritelor prestaţii tradiţionale faţă de stat, aşa cum contele era 
răspunzător pentru toţi locuitorii liberi din comitatul său. Re 
gele a putut să facă acest lucru.. numai trecînd asupra magna
ţilor, în relaţiile u ţăranii lor, o parte din atribuţiile care 
reveneau funcţiei de conte. Proprietarul feudal, sau bene
ficiarul, trebuia să-i oblige pe oamenii săi să se prezinte în 
faţa instanţelor judecătoreşti ; prin urmare, aceştia trebuiau 
citaţi în faţa instanţelor judecătoreşti prin intermediul pro
prietarului. Tot acesta trebuia să-i  trimită la oaste ; prin ur
mare, recrutarea lor se făcea tot prin intermediul proprie 
tarului ; pentru a putea răspunde în permanenţă pentru oamenii 
dpendenţi de el, proprietarul feudal trebuia să devină 
căpetenie militară şi să dobîndească dreptul de a le impune 
o disciplină militară. Dar serviciul acesta prestat de ţărani a 
fost şi a rămas un serviciu faţă de coroană ; r�calcitranţii nu 
erau pedepsiţi de proprietarul funciar, ci de contele regal ; 
amenzile intrau în vistieria regală. 

Această reformă a fost efectuată de Carol Martell. în 
timpul lui întîlnim pentru prima oară înalţi sluj itori ai bi
sericii pornind în campanii ; după părerea lui Roth, Carol a 
cerut episcopilor să apară la  oaste în fruntea ţăranilor lor 
pentru a asigura participarea acestora din urmă. Nu încape 
îndoială că acelaşi lucru s-a petrecut cu magnaţii laici şi cu 
ţăranii lor. In timpul lui Carol cel Mare, acest sistem nou era 
încetăţenit pretutindeni. 

Totodată a intervenit o schimbare esenţală şi în situaţia 
politică a ţăranilor liberi. Dacă înainte ei erau, din punct de 
vedere juridic, egali cu proprietarul lor feudal, oricît de mult 
ar fi depins de acesta din punct de vedere economic, acum 
ei au devenit supuşi ai lui şi din punct de vedere juridic. 
Subordonarea economică a primit o consfinţire politică. Pro
prietarul feudal a devenit senior - seigneur -, ţăranii au 
devenit homines* -ii săi ; „domnul" devine stăpinul „omului " .  
Egalitatea în  drepturi a oamenilor liberi dispare ; „omul" ,  
omul simplu, a cărui libertate deplină fusese foarte mult 

* - oamenii. - Nota trad. 
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prejudiciată prin pierderea proprietăţii funciare ereditare, 
coboară încă o treaptă, apropiindu-s. de omul nel iber. Noul 
„domn" însă urcă o treaptă deasupra nivelului vechii l iber
tăţi a tuturor. Baza econnică a noii aristocraţii, creată dej a 
din punct de vedere economic, este recunoscută de stat, 
devine una dintre roţile, care acţionează regulat, ale maşinii 
de stat. 

Alături de ţăranii liberi care alcătuiau grupa „homines" 
exista şi altă grupă de oameni. Aceştia erau oamenii liberi 
sărăciţi care intrau de bunăveie în sluj ba sau în ceata mag
natului. Ceata de luptă a Merovingienilor o formau antrus
tionii, iar magnaţii din acea vreme nu puteau nici ei să 
rămînă fără cete de luptă. In timpul Carolingienilor, oamenii 
din ceata regelui erau numiţi „vassi" ,  „vasalli" sau „gasindi" ,  
expresii folosite în cele mai vechi cutume pentru a desemna 
pe omul neliber, iar acum sînt folosite de obicei pentru a 
desemna pe omul liber din ceată. Aceleaşi denumiri sînt folo
site şi pentru oamenii din cetele magnaţilor, pe care le în
tîlnim acum pretutindeni ; numărul lor a crescut, ele con
stituie un element important în societate şi în stat. 

Cum au ajuns magnaţii să aibă asemenea cete ne arată 
vechile formule contractuale. In una d intre ele (formulae 
Sirmondicae, 44) se spune, de p ildă : 

„Dat fiind că este îndeobşte cunoscut faptul că eu nu posed nimic 
din care să mă pot hrăni şi îmbrăca, eu mă adres:Z cuvioşiei voastre• 
(loc pentru numele st.pinului) „cu rugămintea de a mă lua sub oblăduirea 
voastră" (mundoburdum - tutelă) „şi de a vă asuma următoarele obli
gaţii : voi să mă ajutaţi cu hrană şi îmbrăcăminte in măsura in care eu 
va voi sluji şi voi merita acest lucru ; iar eu, cit timp voi trăi, mă oblig 
să vă slujesc şi să vă dau ascultare ca un om liber (ingenuili ordine} ; 
cit timp voi trăi, eu nu voi ieşi de sub puterea şi tutela voastră, ci voi 
rămîne pînă la sfîrşitul vieţii sub puterea şi ocrotirea voastră" ao. 

Această formulă dezvăluie întru totul apariţia şi carac
terul relaţiilor generate de intrarea în ceată, cu atît mai mult 
cu cît reproduce un caz extrem, cazul unui om complet să
răcit. Intrarea în ceata seniorului avea loc pe baza unei în
ţelegeri libere între cele două părţi, liberă în sensul juris
prudenţei romane şi moderne ; adesea ea era destul de ase
mănătoare cu intrarea unui muncitor de azi în serviciul unui 
fabricant. „Omul" se recomanda prin commendatio sţăpînului 
său, iar acesta o accepta. Acceptarea consta în strîngerea 
nîinii şi în rostirea jurămîntului de credinţă. Invoiala era pe 
viaţă şi se desfăcea numai în cazul cînd murea unul dintre 
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contractanţi. Cel ce se recomanda era obligat să îndepli
nească, la porunca stăpînului său, numai serviciile compati
bile cu situaţia sa de om liber. ln schimb, el era întreţinut 
de stăpîn, care îl recompensa cum credea de cuviinţă. Acor
darea unei bucăţi de pămînt nu era obligatorie şi de fapt nici 
nu se întîmpla acest lucru. 

ln timpul Carolingienilor, îndeosebi în timpul lui Carol 
cel Mare, aceste relaţii au fost nu numai tolerate, dar chiar 
favorizate în mod direct, iar în cele din urmă, prin capitularul 
din 847, se pare că au devenit obligatorii pentru toţi oamenii 
de rînd liberi, fiind reglementate de stat. Astfel, cel ce se 
recomanda putea să desfacă din partea sa relaţia dintre el şi 
stăpîn numai atunci cînd acesta ar fi încercat să-l omoare, 
să-l lovească cu bîta, să-i  necinstească nevasta sau fiica, sau 
să-i ia proprietatea ereditară de pămînt ( capitularul din 813) .  
Cel c e  s e  recomanda devenea dependent d e  stăpîn de îndată 
ce primea suma de un solidus, ceea ce dovedeşte, o dată în 
plus, că pe atunci relaţiile de vasalitate nu erau legate în mod 
obligatoriu de acordarea de pămînt. Aceleaşi stipulaţii sînt 
repetate într-un capitular din 8 1 6, adăugindu-se că cel ce se 
recomandă este dezlegat de obligaţiile sale dacă stăpînul lui 
ar fi încercat să-i răpească samavolnic libertatea sau dacă, 
fiind în stare s-o facă, nu i -ar fi acordat protecţia făgăduită. 

Faţă de stat, comandantul cetei ( Gefolgsherr) căpăta ace
leaşi drepturi şi îndatoriri în ceea ce priveşte oamenii din 
ceata sa ca şi proprietarul funciar sau beneficiarul în ceea ce 

privea ţăranii săi. Cetaşii rămîneau obligaţi să presteze servicii 
regelui, dar şi aici între rege şi conţii acestuia se interpune 
comandantul cetei. El trimitea pe vasali în faţa instanţelor 
judecătoreşti, îi chema sub arme, îi conducea în război şi ve
ghea asupra menţinerii disciplinei militare, răspundea pentru 
ei şi pentru prezentarea lor cu echipamentul militar reglemen
tar. Datorită acestui fapt, comandantul cetei căpăta o oarecare 
autoritate punitivă asupra supuşilor săi, autoritate care con
stituie punctul de plecare al jurisdicţiei seniorului asupra va
salilor săi, jurisdicţie care s-a dezvoltat mai tîrziu. 

In aceste două instituţii susceptibile de o dezvoltare 
ulterioară, în constituirea sistemului cetelor şi în transmiterea 
autorităţii contale - deci a autorităţii publice - fie către 
marii proprietari fundari sau către deţinătorii de bene
ficii acordate de coroană, fie către stăpînul unui beneficiu 
sau către conducătorul cetei, autoritate care să fie exercitată 
asupra supuşilor, fie că e vorba de ţărani cu pămînt sau cetaşi 
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fără pămînt ( landlose Gefolgsleute) , care curînd au început 
să fie numiţi „vassi " ,  „vasalli " ,  „homines" ,  - în această afir
mare şi întărire de către stat a puterii efective a stăpînilor 
asupra vasalilor vedem deja dezvoltîndu-se embrionul feudu
lui, embrion care existase în beneficiu. Ierarhia stărilor so
ciale, începînd de la  rege şi coborînd prin marii beneficiari 
la ţăranii lo' liberi şi, în sfîrşit, la cei neliberi, devine un ele
ment recunoscut, care acţionează oficial alături de celelalte 
elemente ale ordinii de stat. Statul recunoaşte că nu poate 
exista fără ajutorul ei.  Cum se va acorda acest ajutor de fapt 
se va vedea ulterior. 

Deosebirea dintre oamenii care au intrat sub protecţia 
seniorului şi ţăranii dependenţi are importanţă numai pentru 
început, pentru a demonstra dubla origine a dependenţei oa
menilor liberi. Foarte curînd, cele două categorii de vasali 
s-au contopit, devenind inseparabile atît în ceea ce priveşte 
denumirea, cît şi în fond. In rîndul deţinătorilor de mari be
neficii s -a  extins obiceiul de a se pune sub protecţia regelui, 
devenind deci nu numai beneficiarii, ci şi vasalii acestuia. 
Regii socoteau că este în interesul lor să primească jurămîn
tul de credinţă al magnaţilor, episcopilor, abaţilor, conţilor 
şi vasalilor ( „Annales Bertiniani" 331 în 837 şi mai frecvent 
în secolul al IX-lea) ; ca urmare a acestei practici, deosebirea 
dintre jurămîntul obişnuit depus de supuşi şi jurămîntul spe
cial, vasalic, trebuia să dispară curînd. ln felul acesta, toţi 
magnaţii s-au transformat treptat în vasali ai regelui. Paralel 
însă a avut loc evoluţia lentă a marilor proprietari funciari 
spre o stare socială deosebită, stare socială recunoscută de 
stat, inclusă în organizarea de stat, spre aristocraţie, care 
devine una dintre pîrghiile care acţionează oficial. 

Cetaşul aflat sub protecţia cutărui sau cutărui mare pro
prietar funciar se transformă treptat în ţăran dependent al 
acestuia. In afară de întreţinerea chiar la curte, lucru care, 
fireşte, nu era posibil decît pentru un mic număr de persoane, 
seniorului nu-i rămîne alt mijloc de a-şi asigura cetaşii decît 
aşezîndu-i pe pămînturile sale, acordîndu-le pămînturi sub 
formă de beneficiu. Prin urmare, magnaţii puteau să aibă un 
mare număr de vasali apţi de luptă, care în acea epocă de răz
boaie neîntrerupte constituia condiţia principală a existenţei 
lor, numai acordîndu-le păm1nt. De aceea, oamenii fără pă
mînt care prestează servicii la curtea stăpînului cedează trep
tat locul lor masei de oameni aşezaţi pe pămînturile stă
pînului. 
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Dar, pe măsură ce acest element nou a pătruns în vechea 
orînduire de stat, el i-a zdruncinat temeliile. Exercitarea di
rectă a puterii de stat de către rege şi conţi a cedat locul unei 
exercitări indirecte a acestei puteri ; între stat şi oamenii de 
rînd liberi a apărut seniorul, de care aceştia erau legaţi tot 
mai strîns prin jurămîntul de credinţă. Contele, care înainte 
era elementul cel mai important al maşinii de stat, a fost si
lit să treacă şi a trecut realmente pe ultimul plan. Carol cel 
Mare a procedat şi în acest caz potrivit obiceiului său. La în
ceput, după cum am văzut, el a favorizat extinderea relaţiilor 
de vasalitate pînă cînd mica proprietate liberă a dispărut 
aproape cu desăvîrşire. Cînd însă a observat că aceasta a dus 
la slăbirea puterii lui, a încercat din nou să consolideze acea
stă mică proprietate liberă prin intervenţia statului. In unele 
cazuri un suveran atît de energic şi de temut putea să reali
zeze acest lucru, dar slabii săi urmaşi trebuiau să se plece în 
faţa realităţilor create cu ajutorul predecesorului lor care îşi 
croiau drum în mod impetuos. 

Mijlocul preferat al lui Carol era să trimită oameni de 
încredere ( missi dominici) , dindu-le împuterniciri extraordi
nare. Acolo unde obişnuitul funcţionar regal, contele, nu pu
tea să pună capăt dezordinii crescînde, trebuia să meargă un 
trimis special. (Acest fapt trebuie să fie fundamentat şi dez
voltat din punct de vedere istoric.) 

Dar mai exista şi o altă metodă, şi anume aceea de a-l 
pune pe conte într-o asemenea poziţie, incit prin mijloacele 
sale materiale să fie cel puţin egal cu magnaţii din comitatul 
său. Acest lucru era p osibil numai în cazul cînd contele intra 
şi el în rîndurile marilor proprietari funciari, ceea ce se putea 
realiza tot pe două căi. In unele ţinuturi (Gau) , anumite pă
mînturi puteau fi acordate ca dotaţii ale funcţiei de conte, aşa 
încît cel care deţinea în momentul dat funcţia de conte le ad
ministra în mod oficial şi încasa veniturile pe aceste pămîn
turi. Asemenea exemple se întîlnesc în număr mare mai ales 
în documente, chiar la sfîrşitul secolului al VIII-lea, iar cu în
cepere din secolul al !X-lea aceste relaţii devin absolut obiş
nuite. Dotaţiile proveneau, bineînţeles, in cea mai mare p arte 
din domeniile coroanei ; încă în timpul Merovingienilor găsim 
adesea conţi şi duci n calitate de administratori ai domenii
lor coroanei situate pe teritoriul comitatului lor. 

Este interesant de menţionat că se întîlnesc şi cazuri 
(există chiar şi o formulă consacrată) cînd episcopii dotează 
funcţia de conte din bunurile bisericii, fireşte, u condiţia ca 
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ele să nu fie înstrăinate într-o formă oarecare de beneficiu. 
Generozitatea bisericii este destul de bine cunoscută pentru 
a admite că faptul acesta ar putea avea vreo altă explicaţie 
decît mizeria neagră. Sub presiunea crescîndă a magnaţilor 
laici din vecinătate, bisericii nu- i  mai rămînea decît alianţa 
cu rămăşiţele puterii de stat. 

La început, aceste dotaţii (res comitatus, pertinentiae co
mitatus) , legate de funcţia de conte, se deosebeau radical de 
beneficiile care se acordau personal celui ce îndeplinea func
ţia de conte. 1n mod obişnuit şi beneficiile erau acordate cu 
generozitate ; de aceea, dacă punem la un loc dotaţiile şi be
neficiile, trebuie să recunoaştem că funcţia de conte, iniţial 
onorifică, a devenit acum o funcţie foarte rentabilă, iar din 
timpul domniei lui Ludovic cel Pios, ca şi alte favoruri, ea a 
fost acordată unor oameni pe care regii voiau să-i cîştige sau 
de al căror sprijin voiau să fie siguri. Astfel, despre Ludbvic 
Bîlbîitul se spune : „quos potuit conciliavit sibi, dans eis abba
tias et comitatus ac villasu * ( „Annales Bertiniani " ,  877) .  Ter
menul „honor"** ,  folosit înainte pentru a desemna funcţia 
după drepturile la onorurile legate de ea, a căpătat în de
cursul secolului al IX-lea absolut acelaşi înţeles ca termenul 
beneficiu. Totodată s-a petrecut, în mod inevitabil, o schim
bare esenţială în caracterul funcţiei de conte, a cărei însemnă
tate Roth o subliniază pe bună dreptate (p. 408) . La început, 
în măsura în care seniorul învestit cu împuterniciri de conte 
avea un caracter oficial, funcţia lui era o copie a funcţiei de 
conte. Acum, în a doua jumătate a secolului al IX-lea, auto
ritatea seniorială luase asemenea proporţii ÎiCît ameninţa să 
asimileze funcţia de conte ; ca să-şi poată menţine autorita
tea, acesta din urmă a trebuit să ia într-o măsură tot mai 
mare caracterul de senior. Conţii au uzurpat tot mai mult, şi 
nu fără folos, poziţia seniorului faţă de locuitorii din ţinutul 
respectiv (pagenses) atît în ceea ce priveşte relaţiile particu
lare, cît şi în ceea ce priveşte relaţiile oficiale. Aşa cum pro
cedaseră şi ceilalţi „domni u cu micii proprietari de pămînt din 
vecinătatea lor, tot aşa conţii căutau cu duhul blîndeţii sau 
făcînd uz de forţă să-i  transforme pe locuitorii liberi mai pu
ţin înstăriţi din ţinuturile lor în vasali. Acest lucru le reuşea 
cu atît mai uşor, cu cît însuşi faptul că conţii puteau să abu
zeze de puterea lor dovedea cu prisosinţă că oamenii liberi 

* - „a căutat să ciştige cit mai mulţi de partea sa acordind abaţii 
şi ipăminturi" . - Nota trad. 

** - cinste. - Nota trad. 

36 



54 Friedrich Engels 

de rînd, cîţi mai rămăseseră, nu mai aveau de aşteptat ocro
tire din partea puterii regale şi a organelor ei. Lăsaţi la che
remul asupritorilor, micii proprietari de pămînt liberi erau 
bucuroşi să găsească un protector, chiar dacă trebuiau să-şi 
cedeze allodiul, pe care-l redobîndeau numai sub forma de 
beneficiu. Incă în capitularul d in 81 1 ,  Carol cel Mare se plîn
gea de faptul că, prin neîntrerupte şicane judecătoreşti, prin 
repetate convocări pentru serviciul militar, episcopii, abaţii, 
conţii, judecătorii, şi comandanţii sutelor îi aduceau pe 
micii proprietari de pămînt liberi într-o asemenea stare de 
mizerie încît aceştia le cedau sau le vindeau allodii, şi că cei 
sărăciţi se plîngeau în gura mare de jefuirea proprietăţii lor 
etc . In felul acesta, în Galia, încă de l a  sfîrşitul secolului al 
IX-lea, cea mai mare parte a proprietăţii libere trecuse în mîi
nile bisericii, conţilor şi altor magnaţi (Hincmar Remensis, 
869) , iar ceva mai tîrziu în unele provincii nu mai exista pro
prietate funciară l iberă în posesiunea micilor proprietari de 
pămînt (Maurer. „Introducere" ,  p .  212) .  1n condiţiile creşterii 
puterii deţinătorilor de beneficii, pe de o parte ,  în condiţiile 
declinului coroanei, pe de altă parte, beneficiile devenind 
treptat ereditare, în virtutea obişnuinţei au devenit 
ereditare şi funcţiile de conte. Dacă în numeroşii beneficiari 
ai regelui am văzut embrionul nobilimii de mai tîrziu, aici ve
dem embrionul suveranităţii teritoriale a principilor teritori
ali de mai tîrziu, proveniţi din conţii diferitelor ţinuturi. 

ln timp ce orînduirea socială şi cea politică s-au schimbat 
complet, vechea organizare a armatei, bazată pe serviciul 
militar - care era, totodată, atît un drept cît şi o datorie pen
tru toţi oamenii liberi -, a rămas ca aspect exterior aceeaşi, 
numai că acolo unde existau noile relaţii de dependenţă între 
conte şi vasalii săi s-a interpus seniorul. Dar de la un an la 
altul, oamenii liberi de rînd suportau tot mai greu povara ser
viciului militar. O povară era nu numai serviciul pe care-l 
prestau prin persoana lor, dar şi faptul că trebuiau să-şi pro
cure singuri armele şi  în cursul primelor şase luni să se şi 
întreţină pe cheltuială proprie. Războaiele neîntrerupte pur
tate de Carol cel Mare au dus lucrurile la extrem. Povara ser
viciului militar devenise atît de insuportabilă, încît, pentru 
a scăpa de ea, oamenii liberi, micii proprietari de pămînt pre
ferau să cedeze magnaţilor, şi mai ales bisericii, nu numai 
bruma de pămînt ce o mai aveau, dar şi propria lor persoană 
şi pe aceea a urmaşilor lor. Carol cel Mare i -a  adus pe răz-
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boinidi franci l iberi într-o asemenea situaţie, încît preferau 
să devină semiliberi şi şerbi numai să nu meargă l a  război. 
Aceasta a fost consecinţa faptului că Carol cel Mare a ţinut 
cu tot dinadinsul să introducă o organizare militară bazată 
pe proprietatea funciară generală şi egală a tuturor oameni
lor liberi, ba chiar s-o împingă la extrem, tocmai într-o 
perioadă cînd marea majoritate a celor liberi îşi pierduseră 
complet sau în mare parte proprietăţile funciare. 

Dar faptele au fost mai puternice decît îndărătnicia şi am
biţia lui Carol. Vechea organizare militară nu mai putea fi 
menţinută. A echipa armata şi a o întreţine pe cheltuiala sta
tului era un lucru imposibil în acea epocă a economiei 
naturale, epocă în care comerţul şi banii aproape că nu erau 
cunoscute. Carol a fost nevoit sa limiteze serviciul militar 
obligatoriu aşa incit oamenii să-şi poată asigura hrana si echi
pamentul. Acest lucru a fost stipulat în capitularul de la Aachen 
din 807, cînd războaiele se limitau doar la simple ciocniri de 
graniţă şi cînd integritatea imperiului părea asigurată. În pri
mul rînd, la oaste trebuiau să se prezinte toţi beneficiarii re
gelui fără deosebire ; cei care posedau 12 hufe (manse) tre
buiau să se prezinte înarmaţi şi, prin urmare, călare ( cuvîntul 
caballarius - cavaler se întîlneşte în acelaşi capitular) . Cei 
care posedau 3 pînă la  5 hufe erau obligaţi să participe la  
campanii. Din doi posesori a cite două hufe, din trei posesori 
a cite o hufă şi din şase p osesori a cite o jumătate de hufă, 
unul trebuia de fiecare dată să meargă în armată, fiind înar
mat pe cheltuiala celorlalţi. Dintre oamenii liberi fără pămînt, 
dar posedînd o avere mobilă în valoare ţe 5 solidi, trebuia, de 
asemenea, să meargă în campanie fiecare al şaselea om ; el 
primea o subvenţie bănească de un solidus de la fiecare din 
ceilalţi cinci. De asemenea, obligaţia diferitelor regiuni de a 
pune la  dispoziţie oameni pentru campanii trebuia satisfăcută 
integral dacă războiul se purta în apropiere ; în cazul cînd 
războiul se purta pe meleaguri îndepărtate, această obligaţie 
se limita, în funcţie de distanţă, la o jumătate pînă la o şesime 
din efectiv. 

Evident, pe această cale, Carol a căutat să adapteze vechea 
organizare militară la situaţia economică schimbată a acelora 
obligaţi să presteze serviciul militar, a căutat să salveze ceea 
ce se  mai  putea salva. Dar nici această concesie nu a ajutat 
la nimic ; curînd după aceea, în „Capitulare de exercitu promo-

36* 
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vendo" *, el a fost nevoit să accepte noi scutiri. Acest capitu· 
lar, considerat de obicei anterior celui de la Aachen, a fost 
întocmit, judecînd după conţinut, fără îndoială, cu mulţi ani 
mai tîrziu. Se ridică de la 3 la 4 numărul hufelor care trebu
ia să dea un om pentru armată. în acelaşi capitular, cei care 
posedau o jumătate de hufă, precum şi cei fără pămînt erau 
scutiţi de serviciul militar, şi chiar pentru beneficiari obliga· 
ţia în această privinţă se reducea la a pune la dispoziţie un 
om pentru fiecare 4 hufe. în timpul urmaş.or lui Carol, numă
rul minim de hufe care trebuia să dea un m pentru armată 
a fost ridioat, se pare, chiar la 5. 

Trebuie remarcat că prezentarea cu echipament la serviciul 
militar a acelora care posedau 1 2  hufe întîmpina, pare-se, cele 
mai mari dificultăţi. Cel puţin în caipitulare, ordinul de a se 
prezenta la armată în cuirasă este repetat de nenumărate ori. 

In felul acesta, numărul oamenilor liberi se reduce tot mai 
mult. Dacă despărţirea treptată de pămînt a determinat pe o 
parte dintre ei să intre în relaţii de vasalitate cu noii mari pro
prietari. teama de ruina directă de pe urma serviciului mili
tar a împins o altă parte de-a dreptul sub jugul şerbiei. Cît de 
rapid s-a desfăşurat acest proces (Ergebung in die 
Knechtschaft) , se vede din polypticul ( registrul iproprietăţilor 
funciare) mănăstirii Saint-Germain-des·Pres, care pe atunci se 
mai afla în afara Parisului. El a fost întocmit de abatele Irmi
non la începutul secolului al IX-lea şi consemnează printre 
cei stabiliţi pe pămînturile mănăstirii 2 080 de familii de co
loni, 33 de familii de liţi, 220 de familii de sclavi (servi) şi nu
mai opt familii de oameni liberi. Cert este însă că la acea dată 
cuvîntul „colonus" însemna în Galia om neliber. Căsătoria 
unei femei libere cu un colon sau sclav atrăgea după sine 
intrarea ei în puterea stăpînului, fiind socotită pîngărită 
(deturpatam) (capitularul din 8 17) .  Ludovic cel Pios a poruncit 
ca „colonus vel servus" ( al unei mănăstiri din Poitiers) „ad 
naturale servitium velit nolit redeat" **. Colonii erau supuşi 
unor pedepse corporale ( capitulariile din 853, 861 ,  864, 873) şi 
cîteodată erau liberaţi (vezi Guerard. „Poliptique de l 'abbe 
Irminon" ) .  Aceşti ţărani neliberi nu erau de loc romani de 
origine ci, potrivit lui Jakob Grimm („Istoria limbii ger
mane " ,  I) care le-a studiat numele, ei erau „aproape numai 

„ - „CaPitularul cu privire la recrutarea pentru serviciul militar" . 
- Nota trad . 

. - „n colon sau slav trebuie să revină Ja starea lui firească de 
dependenţă, indiferent dacă vrea sau nu•. - Nota trad. 
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fraJci, care depăşeau, din punct de vedere numeric, populaţia 
romană" .  

Această creştere masivă a numărului de oameni neliberi 
a determinat, la rîndul ei, o schimbare în relaţiile de clasă din 
societatea francă. Alături de marii proprietari funciari, care 
în acea vreme s-au transformat rapid într-o stare socială d is
tinctă, alături de vasalii liberi ai acestora, a apărut o clasă de 
oameni neliberi, care tindea să absoarbă şi restul de oameni 
liberi de rînd. Dintre oamenii neliberi, o parte fuseseră ei în
şişi liberi, iar o altă parte erau fii de oameni liberi ; aceia care 
trăiau în stare de şerbie moştenită ( erblicher Knechtschaft) 
de trei sau mai ·multe generaţii constituiau o minoritate neîn
semnată. Majoritatea lor nu erau prizonieri de război saxoni, 
venzi etc., ci localnici franci sau romani. Cu aceşti oamei, 
care, pe deasupra, mai începuseră să constituie µrincipala masă 
a populaţiei, nu se putea proceda aşa cum se proceda cu şerbii 
moşteniţi sau cu cei străini. Ei nu erau încă deprinşi cu şer
bia (Knechtschaft) ; chiar pedepsele corporale aplicate colo
nilor ( capitulariile din anii 853, 861 ,  873) mai erau considerate 
ca o ocară şi nu ca ceva de la sine înţeles. De aici numeroa
ele comploturi şi răscoale ale oamenilor neliberi şi chiar ale 
vasalilor din rîndurile ţăranilor. Carol cel Mare însuşi a re
primat cu cruzime o răscoală a ţăranilor care ţineau de epis
copatul Reims. Ludovic cel Pios vorbeşte în capitularul din 
821 despre comploturi ale sclavilor (servorum) din Flandra şi 
ţinutul locuit de menaµi (pe cursul superior al rîului Lys) . în 
anii 848 şi 866 au trebuit să fie reprimate răscoalele oameni
�or neliberi (homines) din episcopatul Mainz. începînd din 
779, ordin�le de a înăbuşi asemenea răscoale se repetă în 
capitularii. Răscoala „Stellinga" din Saxonia 332 a avut, pare-se, 
acelaşi caracter. Faptul că de la sfîrşitul secolului al VIII-lea 
şi începutul secolului al IX-lea obligaţiile pe care trebuiau 
să le îndeplinească oamenii neliberi, ba chiar şi servi cassati, 
au fost fixate la un anumit cuantum care nu putea fi depăşit 
şi faptul că Carol cel Mare recomandă acest lucru în capitu
lariile sale constituie, evident, rezultatul acţiunilor ameninţă
toare ale maselor de oameni neliberi. 

Acesta a fost, prin urmare, preţul u care a plătit Carol 
al său nou imperiu roman : desfiinţarea stării oamenilor l iberi 
de r1nd, care în epoca cuceririi Galiei constituiau masa poporu
lui franc ; împărţirea poporului în mari proprietari funciari, 
vasali, şerbi. Dar, o dată cu oamenii liberi de rînd, au decăzut 
şi vechea organizare a armatei şi. o dată cu aceasta, puterea 
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regală. Carol a distrus unica temelie a propriei lui dominatii. 
În timpul lui, ea a mai rezistat, dar în timpul urmaşilor săi s-a 
manifestat ceea ce era în realitate opera lui Carol. 

Dialectul francon 838 

Acestui dialect, lingviştii i-au jucat diverse farse. In timp 
ce Grimm susţine că acest dialect s-ar fi dizolvat în limbile 
franceză şi germană-de-sus (Hochdeutsch) , lingviştii mai re
cenţi consideră că el s-ar fi întins de la Dunkerque şi Amster
dam pînă la Unstrut, Saale şi Rezat, daică nu chiar pînă la 
Dunăre, iar prin colonizare, pînă în Riesengebirge. Dacă chiar 
un filolog ca Moritz Heyne construieşte pe baza textului din 
Heliand334, aşa cum se găseşte redactat în manuscrisul de la  
Werden, o veche limbă franconă-de-jos ( altniederfrănkische 
Sprache) , care reprezintă un dialect vechi saxon ( altsăchsisch) 
oproape pur, cu foarte slabe nuanţe francone, Braune ia pur şi 
simplu toate dialectele cu adevărat francone de j os (nieder
frănkischen) şi le ataşează cînd la limba saxonă, cînd la lim
bile vorbite în Ţările de Jos (niederlăndischen) 335• In sfîrşit, 
Arnold limitează sfera de cuceriri a francilor ripuari la terito
riul situat la nord de cumpăna apelor dintre Ahr şi Mosela, 
considerînd că întregul ţinut situat la sud şi sud-vest a fost 
ocupat la început de alamanni, iar mai tîrziu exclusiv de chatti 
(pe care îi consideră tot franci) şi că, prin urmare, şi ei vor
beau dialectul alamanno-chattic. 

In primul rînd, să reducem teritoriul pe care se vorbea 
limba franconă la graniţele lui reale. Nu există nici un alt te: 
mei de a socoti Turingia, Hessen şi Franconia de la Main ca 
făcînd parte din acest teritoriu în afară de acela că ,  în  timpul 
Carolingienilor, în denumirea generală de „Francia" erau cu
prinse şi ele . Limba vorbită la est de Spessart, Vogelsberg şi 
Kahler Asten este orice, numai franconă nu. Hessen şi Turin
gia au dialectele lor proprii, de sine stătătoare, după cum 
au fost şi populate de triburi de sine stătătoare ; în Franconia 
de la Main, în rîndul populaţiei formate dintr-un amestec de 
slavi, turingi şi hessi au pătruns elemente bavareze şi fran
cone, iar populaţia şi-a format dialectul său aparte. Numai 
folosind ca principal criteriu măsura în care a pătruns în 
dialecte mutaţia consonantică a germanei de sus, se poate 
considera că aceste trei ramuri lingvistice aparţin dialectu
lui francon. Dar, aşa cum vom vedea, tocmai acest procedeu 
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provoacă întreaga ·Confuzie în aprecierea limbii francone 
de către nefranconi. 

Să începem cu cele mai vechi monumente lingvistice, şi 
în primul rînd să punem mai întîi în adevărata sa lumină 
aşa-numita veche limbă franconă de jos a lui Moritz Heyne * . 
Heliand-ul în aşa zisul manuscris al lui Cotton, întocmit 
la Werden şi care se află acum la Oford, este scris, după 
părerea sa, în limba franconă veche de jos, pentru că a fost 
întocmit la mănăstirea Werden, aflată pe teritoriul francon, 
dar foarte aproape de graniţa saxonă. Vechea graniţă dintre 
triburi m ai serveşte aici şi astăzi ca graniţă rntre Berg şi 
Mark ; dintre abaţiile aflate între acestea, abaţia Werden 
ţine de Franconia, iar abaţia Essen ţine de Saxonia. La est 
şi nord, Werden se mărgineşte cu localităţi incontestabil 
saxone ; n cîmpia dintre Ruhr şi Lippe, limba saxonă pă
trunde pe alocuri pînă aproape de Rin. Faptul că o lucrare 
saxonă a fost copiată la Werden, şi încă, în mod sigur, de 
către un francon, şi faptul că acestui francon i-au scăpat 
ici-colo, din fuga condeiului, unele forme francone nu este 
un motiv pentru a declara că manuscrisul este 1copiat în 
limba franconă. In afară de Heliand-ul în manuscrisul lui 
Cotton, Heyne consideră ca fiind scrise în limba franconă 
de jos cîteva fragmente oare provin din Werden, prezentînd 
acelaşi caracter, precum şi rămăşiţele unei traduceri a 
psalmilor care, după părerea lui, s-a făcut în împrejurimile 
Aachen-ului, în timp ce Kern („Glosele la «Lex Salica» ") sa& 
consideră pur şi simplu această traducere ca fiind în limba 
vorbită în Ţările de Jos. Intr-1adev.ăr, în traducere se întîlnesc, 
pe de o parte, forme apartinînd întru totul limbii vorbite în 
Ţările de Jos, dar pe de altă parte şi forme pur franco-renane 
(rheinfrankisch) şi chiar urme de mutaţii consonantice speci
fice germanei de sus (hochdeutsch) . Traducerea este făcută, 
ev�dent, la graniţa dintre dialectul vorbit în Ţările de Jos şi 
cel franco-renan, aproximativ între Aachen şi Maestricht. 
Limba folosită în această traducere este o limbă cu mult mai 
recentă decît cea folosită în cele două manuscrise ale 
Heliand-ului. 

Este suficient să analizăm Heliand-ul în manuscrisul lui 
Cotton pentru ca, pornind de la puţinele forme francone care 

* Kleine altsachsische und altniederfrankische Grammatik# von Mo
riz Heyne, Paderborn 1 873 (Moritz Heyne. „Scurtă gramatică a limbii 
vechi saxone şi a limbii francone vechi de jos#, Paderborn, 1 873). 
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apar aici, să stabilim în mod necontestat unele deosebiri 
esenţiale între dialectul francon şi cel saxon. 

I. în toate dialectele ingveonice, pluralul indioativului 
prezent are aceeaşi terminaţie la toate cele trei persoane, şi 
anume dentală precedată de vocală : în saxona veche 
( altsăchsisch) d, în anglo-saxonă ( angelsăchsisch) dh, în frizica 
veche ( altfriesisch) th ( oare, după cît se pare, e folosit şi 
pentru dh). Astfel, în saxona veche hebbiad înseamnă ir 
haben, ihr habt, sie haben ; la fel toate cele trei persoane 
de la fallan, gawinnan sînt desemnate prin fallad, winnad. 
Persoana a treia le-a subsumat pe toate trei, dar 
trebuie menţionat că suprimarea lui n înainte de d sau dh, 
suprimare specific ingveonă, este comună şi celor trei dia
lecte sus-amintite. Dintre toate dialectele existente, această 
particularitate s-a menţinut numai la dialectul wesfalic ; acolo 
se spune şi astăzi wi, ji, se hebbed etc. Celelalte dialecte 
saxone, la fel ca cel vest-frizic (westfrisisch) , nu cunosc 
această suprimare consonantică şi astfel fac o deosebire între 
cele trei persoane * .  

Psalmii din partea de vest a Rinului, ca şi  germana medie 
de sus (Mittelhochdeutsch) , au terminaţia m la persoana I 
plural, t - la persoana a II-a şi nt - la persoana a III-a. 
Dimpotrivă, în Heliand-ul în manuscrisul lui Cotton, alături de 
formele saxone se mai găsesc uneori forme de un fel cu totul 
deosebit : tholând - sie dulden (ei rabdă) , gornând - ihr 
klagt (voi vă plîngeţi) şi ca formă de imperativ mârient 
- verkindigt ( comunicaţi) , seggient - sagt (spuneţi) , acolo 
unde dialectul saxon cere tholâd, gornât, mâriad, seggiad. 
Aceste forme nu sînt numai francone, ci sînt, pînă şi astăzi, 
un dialect local care se vorbeşte în Werden şi Berg. In dia
lectul vorbit în Berg, indicativul prezent plural are de aseme
nea aceeaşi formă la toate cele trei persoane, terminaţia însă 
nu e ca în saxonă, în d, ci ca în franconă, în nt. în opoziţie 
cu wi hebbed din Mark, aici, chiar lîngă graniţă, se spune 
wi hant şi, prin analogie cu forma imperativă de mai sus, 
seggient se pronunţă seient ens - sagt einmal (spuneţi o 
dată) . Pe baza simplei constatări că aici, în dialectul vorbit 
în Berg, cele trei persoane au aceeaşi terminaţie, Braune şi 
alţii au declarat categoric că întreaga regiune montană din 
Berg este saxonă. Ce-i drept, această regulă a pătruns aici 

* ln manscrisul lui Engels ste scris ou reionul : „i a 3-a la 
a 2-au �37• - Nota red. 
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venind din Saxonia, dar, din păcate, a fost aplicată după 
metoda franconă şi de aceea demoilStrează contrarul. 

In dialectele ingveonice, suprimarea lui n în faţa con
soanelor dentale nu se limitează la acest caz ; ea este mai 
puţin răspîndită în frizica veche, fiind, dimpotrivă, destul de 
răspîndită în saxona veche şi în anglo-saxonă : mudh -
Mund, kudh - Kund, us - uns, odhar - ein anderer. Co
pistul francon al Heliand-ului de la Werden în loc de odhar 
foloseşte de două ori forma franconă andar. în registrele fis
cale de la Werden, formele francone ale numelor Reinswind, 
Meginswind alternează cu �armele saxone Reinswid şi Me
ginswid. Dimpotrivă, în psalmii de pe malul stîng al Rinului 
găsim peste tot munt, kunt, uns ; numai o dată, în aşa-numi
tele glose ale lui Lipsius 338 {extrase din manuscrisul care s-a 
pierdut al acestor psalmi) , găsim tarkutha abominabiles ( abo
minabil) în loc de farkuntha. Monumentele lingvistice vechi 
salice l-au păstrat şi ele peste tot pe n în numele Gund, Se
genand, Chlodosindis, Ansbertus etc., ceea ce nu este esen
ţial. Dialectele francone modeme l-au păstrat peste tot pe n 
(unica excepţie o formează în dialectul din Berg forma 
os - uns) . 

II. Monumentele lingvistice pe baza cărora este con
struită de obicei aşa-zisa gramatică veche saxonă provin 
toate din Westfalia de sud-vest, Minster, Freckenhorst, 
Essen. Limba acestor monumente vădeşte unele devieri esen
ţiale nu numai de la formele ingveonice generale, ci şi de la 
acelea care s -au păstrat p înă în zilele noastre ca forme 
saxone vechi autentice în numele proprii din Engem şi 
Ostfalen ; dimpotrivă, ele uimesc prin potrivirea cu dialectul 
francou şi cu vechea germană de j os ( althochdeutsch) . De 
aceea, cel mai recent cercetător al gramaticii dialectului vechi 
saxon, Cosijn, îl numeşte chiar de-a dreptul dialect vechi 
sa(on de vest ( altwestsăchsisch) 339, 

Deoarece în această analiză ne-am limitat aproape ex
clusiv la numele proprii din documentele latineşti, deosebi
rile de formă care urmează să fie demonstrate ale dialectelor 
saxon de vest şi saxon de est (West und Ostsăchsisch) pot 
fi numai foarte puţin numeroase, ele reducîndu-se la două 
cazuri. care au însă o însemnătate hotărîtoare. 

1 .  In anglo-saxonă şi n frizica veche, genitivul plural 
al tuturor declinărilor se termină în a. Dimpotrivă, în saxona 
veche de vest, în francona veche şi în limba germană veche 
de jos, el se termină în 6. Care este atunci adevărata formă 
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saxonă veche ? Acest dialect s-a abătut, într-adevăr, de la  
normele ingveonice 1 

Documentele din Engern şi Ostfalen dau răspuns la 
această întrebare. In Stedieraburg, Horsadal, Winethahisen, 
Edingahusun, Magathaburg şi în multe alte denumiri, prima 
parte din cuvintele compuse este la genitiv plural şi se ter
mină în a. Nrci în Westfalia terminaţia a nu a dispărut com
plet : în registrul de la mănăstirea Freckenhorst 340 se intîl
neşte o dată Aningera-16 şi Wernerâ-Holthuson, iar a în 
Osnabriick este şi el un vechi genitiv plural. 

2. La fel , în declinarea slabă a masculinului, nominativul 
în dialectul franon şi în germana veche de sus se termină 
în o, spre deosebire de dialectul gotic-ingveonic, unde se 
temină în a. In saxona veche de vest, terminaţi,a este tot o ;  
aşadar, din nou o abatere de la regula ingveonică. Acest lucru 
nu este :însă cîtuşi de puţin valabil pentru saxona veche în ge
neral. Nici măcar in Westfalia nu se Întîlneşte terminaţia o fără 
excepţii ; registrul de la Freckenhorst cuprinde, în afară de 
nume terminate în o, şi o serie întreagă de nume terminate 
în a (Sîboda, Ulia, Asica, Hassa, Wenda etc.) ; în monumen
tele lingvistiCe de la Paderborn, editate de Wigand 341, se în
tîlneşte aproape întotdeauna a, iar o numai ca excepţie ; in 
documentele din Ostfalen, a predomină aproape exclusiv ; aşa 
se face că încă Jakob Grimm ( „Geschichte der deutschen 
Sprache") a ajuns la concluzia că nu se poate contesta faptul 
că a şi an ( la cazul oblic) , iniţial o formă saxonă, au devenit 
comune pentru întregul popor. lnlocuirea lui a cu o nu s-a 
limitat numai la Westfalia. La începutul secolului al XV-lea, 
numele est-frizice de bărbaţi menţionate în cronici etc. se 
termină, de regulă, 1în o :  Fokko, Occo, Enno, Smelo etc., nu 
în a, ca odinioară, care se mai păstrează încă în unele cazuri 
izolate în dialectul vest-frizic. 

Trebuie deci considerat stabilit faptul că ambele devieri 
ale dialectului saxon de vest de la normele ingveonice nu au 
fost de la început saxone, ci au fost provocate de o influenţă 
străină. Această influenţă se explică foarte simplu prin faptul 
că Saxonia de vest fusese înainte teritoriu francon. Abia după 
retragerea masei principale a francilor, saxonii au înaintat 
treptat dincolo de Osning şi Egge, pînă la linia care desparte 
încă şi astăzi regiunile Mark şi Sauerland de Berg şi Sieger
land. Influenţa francilor rămaşi, care s-au amestecat acum cu 
saxonii, se manifestă în cele două cazuri sus-menţionate cînd 
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a este înlocuit cu o ; ea mai este evidentă şi în dialectele 
de astăzi. 

III. O particularitate a limbii francono-renane, raspindită 
de la Ruhr pînă la Mosela, este terminaţia persoanei I a indi
cativului prezent în n, care se păstrează cel mai bine în cazul * 
cînd urmează o vocală : dat don ek - das tue ich, ek han 
- ich habe (în dialectul vorbit în Berg). Această formă 
verbală se foloseşte în toată regiunea Rinului inferior şi 
a Moselei, cel puţin pJnă la graniţa lorenă : don, han. 
Aceeaşi particularitate se întîlneşte - chiar dacă nu în 
mod consecvent - şi în psalmii de pe malul stîng al Rinu
lui : biddon - ich bitte (eu rog) , wirthon - ich werde (eu 
devin) . în dialectul salic, acest n lipseşte ; chiar în cel mai 
vechi document 343 se întîlneşte ec forsacho (renunţ) , gelâbo 
(promit) . El  lipseşte ş i  în  limba vorbită în Ţările de Jos. 
Dialectul vechi saxon de vest diferă în această privinţă de 
cel francon numai prin aceea că la o singură conjugare 
cunoaşte această terminaţie în n ( la  aşa-numita conjugare a 
doua, slabă) : skawân - ich schaue (eu privesc) , thionân 
- ich diene (eu slujesc) ş.a.m.d. Această terminaţie lipseşte 
cu desăvîrşire în limba anglo-saxonă, ca şi în limba frizică 
veche. Putem să presupunem, aşadar, că şi acest n este o 
rămăşiţă franconă în dialectul vechi saxon de vest. 

în afara numeroaselor nume proprii păstrate în docu
mente şi a gloselor privind „Lex Salica" ,  adesea denaturate 
în aşa măsură încît sînt de nerecunoscut, nu s-a păstrat 
aproape nici o rămăşiţă din dialectul salic. Cu toate aces
tea, Kern ( „Glosele la «Lex Salica» " )  a înlăturat un mare 
număr din aceste denaturări, a restabilit textul. în unele 
cazuri exact, în altele a>roape exact, şi a dovedit că este 
scris într-o limbă care este predecesoarea directă a limbii 
medii şi moderne vorbite în Ţările de Jos. Dar materialul 
astfel reconstituit nu poate, desigur, să fie folosit pentru 
gramatică fără o oarecare rezervă. In afară de aceasta, nu 
dispunem decît de scurta formulă de jurăm�nt anexată la 
capitularul lui Carlomann din 743 şi întocmită, probabil, la 
sinodul de la Lestines, adică în Belgi1a, Şi aici ne-am lovit 
de la bun început de două cuvinte specific francone : ec 
forsacho - ich entsage (eu renunţ) . Ec în loc de ich este 
foarte răspîndit şi ·azi printre franconi. In Trier şi Luxem
burg - eich, în Koln şi  Aachen - ech, în dialectul din 

• Insemnat pe margine de Engels cu creionul : Otfried 342, - Nota red. 
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Berg - ek. Dacă în limba scrisă din Ţările de Jos gas1m 
forma ik, în graiul popular, mai cu seamă în Flandra, se 
aude destul de des ek. In numele vechi salice - Segenan
dus, Segemundus, Segefredus - se întîlneşte invariabil e 
în loc de i. 

In cuvîntul forsacho figurează eh în loc de g intervo
calic ; aceasta se întîlneşte, de altfel, în monumentele lingvis
tice şi în alte cazuri (de pildă rachineburgius) şi constituie şi 
azi o caracteristică a tuturor graiurilor · vorbite de franci, din' 

Palatinat pînă la Marea Nordului. La aceste două caracte
ristici principale ale di,alectului francon - e adesea .în foc de 
i şi eh intervocalic în loc de g - vom reveni cînd ne vom 
ocupa de fiecare dialect în parte. 

Ca rezultat al analizei de mai sus, cu care putem com
para şi cele spuse de Grimm despre vechea fr.anconă la 
sfîrşitul primului volum din „Geschichte der deutschen 
Sprache u ,  putem formula teza, care, de altfel, va fi astăzi 
greu de contestat, că dialectul francon încă în secolele al 
VI-lea şi al VII-lea era un dialect de sine stătător, un 
dialect de trecere, de la gennana de sus, în primul înd de la 
alamannă la ingveonă, adkă în primul rund de la saxonă şi 
frizică, aflîndu-se încă pe atunci întru totul pe treapta de 
mutaţie consonntică gotico-germană de j os ( gotisch-nieder
deutsch) .  Dar, odată admisă această teză, se recnoaşte m 
plicit şi faptul că franconii nu erau un amestec de riburi 
diferite, cimentate între ele sub influenţa împrejurărilor e.x
teme, ci un trib german principal de sine stătător, istveonii, 
care, precum se pare, în diferite perioade au inclus în com
ponenţa lor şi elemente străine, dar au avut destulă forţă 
de a le asimila. Tot aşa putm considera ca dovedit faptul că 
fiecare dintre aceste două ramuri principale ale tribului 
francon vorbea încă de demult un dia1ect aparte, că dialectul 
s-a scindat în salic şi ripuaric şi că unele parUcularităţi dis
tinctive ale vechilor dialecte mai continuă să existe în 
limba populară vorbită din zilele noastre. 

Să t1ecem acum la dialectele existente ş1 m prezent. 
I. In momentul de faţă este cert că dialectul salic con

tinuă să existe în ambele dialecte vorbite în Ţările de Jos 
- în dialectul flamand şi în cel olandez, şi anume, în 
forma ce� mai pură, pe teritoriile care încă din secolul al I-lea 
au aparţinut francilor. De cînd fluxul ;puternic ,al mării a 
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distrus în secolele al XII-lea, al XIII-lea şi al XIV-lea aproape 
întreaga provincie Seeland şi a f armat golfurile Zuidersee, 
Dollart şi Jade, frînînd astfel o dată cu legătura geografică 
şi legătura politică dintre frizi, - au pierit, sub presiunea 
principilor feudali din împrejurimi, rămăşiţele vechii liber
tăţi frizi1ce şi o dată cu ea, aproape pretutindeni, şi limba 
frizică. În vest, ea a fost substituită sau înlăturată complet 
de limba vorbită în Ţările de Jos, în est şi în nord - de 
saxonă şi daneză, dar în toate cazurile ea a lăsat urme 
puternice în limbile care au .înlăturat-o. Regiunea frizică veche 
Seeland şi Olanda au devenit în secolele al XVI-lea şi al 
XVII-lea centrul şi punctul de reazem al luptei pentru 
independenţa Ţărilor de Jos, după cm fuseseră şi sediul 
principalelor oraşe comerciale ale ţării. Aici, prin urmare, 
s-a format mai cu seamă limba scrisă modernă din Ţările 
de Jos ( neuniederlăndisch) , cuprinzînd şi elemente, cuvinte 
şi forme verbale frizice, care trebuie deosebite de stocul 
de cuvinte iniţial francon. Pe de altă parte, dinspre răsărit 
a pătrus pe fostul teritoriu frizic şi francon limba saxonă. 
Delimitarea exactă a gmniţelor trebuie cercetată mai amă
nunţit ; pur ·salice sînt numai acele părţi din Belgia în care 
se vorbeşte limba flamandă, Brabantul de Nord, Utrecht, 
precum şi Gelderland şi Overijsel, cu excepţia porţiunii din 
est, care este saxonă. 

între graniţele lingvistice ale limbii franceze de la Meusa 
şi cele ale limbii saxone de la nord de Rin. dialectul salic 
s-a ciocnit cu cel ripuar. Despre linia de demarcaţie, care şi 
în cazul de faţă urmează abia să fie stabilită amănunţit, 
vom vorbi mai j os. Deocamdată ne vom ocupa de parti
cularităţile gramaticale ale limbii vorbite în Ţările de Jos. 

La vocale atrage atenţia, în primul rînd, înlocuirea, de 
manieră pur franconă, a lui i prin e : brengen - bringen, 
kreb - Krippe, Kenel - Himmel, geweten - Gewissen, 
ben - bin, stem - Stimme. în limba medie din Ţările de 
Jos (mittelniederlandisch) , aceasta se întîlneşte mult mai 
frecvent : gewes - gewiss, es - ist, selber - Silber, blent 
- blind. în limba modernă din Ţările de Jos se întîlneşte 
gewis, is, zilver, blind. In apropiere de Gand, eu m găsit 
două localităţi : Destelbergen şi Desteldonck ; prin urmare, 
şi acum se mai spune acolo Destel în loc de Distel. Limba 
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medie din Ţările de Jos, care a apărut pe un teren pur 
francon, concordă aici întru totul cu cea ripuară, dar în mai 
mică măsură - limba scrisă modernă din Ţările de Jos, 
expusă influenţei frizice. 

Mai departe, tot în concordanţă cu dialectul ripuar, se 
întîlneşte o în loc de u înaintea lui m sau n urmate de con
soane, nu însă în mod atit de consecvent ca în limba medie 
din Ţările de Jos şi în dialectul rlpuar. Alături de konst, 
gonst, kond, în limba modernă din Ţările de Jos se întîlnesc 
kunst, gunst, kund ; pe de altă parte, în ambele avem : 
mond - Mund, hond - Hund, jong - jung, ons - uns. 

Spre deosebire de dialectul ripuar, i lung (ij) se pro
nunţă aici ei, ceea ce, după cît se pare, nu a existat în limba 
medie din Ţările de Jos. Dar ·acest ei nu se pronunţă ca în 
germana de sus, ei = ai, ci ca e + i, deşi nu chiar atît de scurt 
ca, de pildă, e j la danezi şi slavi. Aproape la fel sună dif
tongul care nu se scrie ij, ci ei. In mod corespunzător, în 
locul diftongului german de sus au avem ou, ouw. 

Metafonia a dispărut din flexiune. In declinare singu
larul şi pluralul şi în conjugare indicativul şi conjunctivul 
au aceeaşi vocală de rădăcină. Dimpotrivă, metafonia apare 
în formarea cuvintelor sub două forme : 1 )  într-o formă 
comună tuturor dialec telor postgotice a metafoniei lui a 
prin i în e ; 2) într-o formă specifică limbii din Ţările de 
Jos, care s-a dezvoltat abia mai tîrziu. Limba medie din 
Ţările de Jos, ca şi dialectul ripuar, cunoaşte încă : hus -
Haus (casă) , brun - braun (cafeniu) , rum - geraumig (spa
ţios) , tun - Zaun ( gard) i la plural huse, brune. Limba mo
dernă din Ţările de Jos cunoaşte numai formele străine 
limbii medii din Ţările de Jos şi dialectului ripuar : huis, 
bruin, ruim, tuin (ui = în germana de sus eu). Dimpotrivă, eu 
pătrunde în locul lui o scurt (în germana de sus u) deja în 
limba medie din Ţările de Jos : jeughet alături de joghet, în 
limba modernă din Ţările de Jos jeugd - Jugend (tinereţe) ; 
doghet - Tugend (virtute) , dor - Tur (uşă) , kor - Wahl 
( alegere) , alături de formele cu eu (sau oe) ; în limba mo
dernă din Ţările de Jos au fost adoptate numai deugd, keur, 
deur. Acesta corespunde întru totul lui eu, dezvoltat începînd 
din secolul al XII-lea în franceza de nord în locul latines
cului o accentuat. Kern atrage atenţia asupra unui al trei
lea caz : în limba modernă din Ţările de Jos, ei reprezintă 
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metafonia lui e (ee) . Toate aceste t rei forme ale metafoniei 
sint necunoscute atit dialectului ripuar, cit şi celorlalte dia
lecte şi reprezintă o particularitate deosebită a limbii vor
bite în Ţările de Jos. 

Ald, alt, old, uld, ult se transformă în oud, out. Această 
trecere se intîlneşte deja în limba medie din Ţările de Jos, 
unde guldin, hulde, sculde apar încă alături de goudin, houde, 
seoude (sollte) , aşa incit se cunoaşte cu aproximaţie cind s-a 
petrecut această trecere. Ea este, de asemenea, specifică 
pentru limba vorbită în Ţările de Jos, cel puţin în opoziţie 
cu toate dialectele germanice de pe continent ; dimpotrivă, 
ea ·are loc şi în dialectul englez din Lancashire : gowd, 
howd, owd pentru gold, hold, old. 

în ceea ce priveşte consoanele, limba vorbită in Ţările 
de Jos nu cunoaşte nici un g pur (g-ul gutural italian, fran
cez sau englez) . Această consoană se pronunţă ca un gh 
puternic aspirat, care în anumite silabe nu se deosebeşte 
de profund guturalul eh (elveţian, neogrec sau rus) . Am 
văzut că această trecere de la g la eh era cunoscută încă in 
dialectul vechi salic. Ea se intilneşte şi la o parte din dialec
tul ripuar şi la dialectele saxone care s-au format pe un 
teritoriu odinioară francon, de pildă în Mtinsterland, unde 
ca şi în Berg, în anumite condiţii j de la începutul cuvin
telor, mai ales la cuvintele străine, sună ca eh şi unde se 
poate auzi Choseph şi chLar Chahr (Jahr) . Dacă M. Heyne 
ar fi ţinut seama de acest lucru, nu ar fi întimpinat greutăţi 
deosebite cu schimbarea ·frecventă şi altenanţa reciprocă a 
lui j1 g şi eh intiilnite in Heliand. 

La începutul cuvintelor, limba vorbită în Ţările de Jos 
păstrează pe alocuri wr : wringen - ringen ( a  răsuci) , 
wreed - grausam (crud) , 'wreken - rachen ( a  răzbuna) . 
Asemenea vestigii există şi în dialectul ripuar. 

Limba vorbită în Ţările de Jo> a împrumutat din limba 
frizică înmuierea terminaţiei ken a diminutivului în tje, 
je : mannetje - Mannchen (omuleţ) , bietje - Bienchen 
( albiniţă) , halsje - Halschen (gîtişor) etc. Dar se păstrează 
şi k :  vrouken - Frauchen (femeiuşcă) , hoeteken - Hiitchen 
(bojdeucă). Mai bine este păstrat k în dialectul flamand, 
cel puţin în limba populară ; cunoscutul omuleţ din Bruxel
les este numit manneken pis 344. Francezii au împrumutat, 
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aşadar, din flamandă ·al lor mannequin, iar englezii - ma
nikin. Pluralul ambelor terminaţii este vroukens, mannetjes. 
Acest s îl vom regăsi în dialectul ripuar. 

Elementul comun dialectelor saxone, şi chiar celor 
scandinave, îl găsim şi la limba vorbită în Ţările de Jos, şi 
anume suprimarea lui d intervocalic mai ales între doi e : 
leder şi leer, weder şi weer, neder şi neer, vader şi vaer, 
moeder şi moer - Mutter (mamă) . 

in limba din Ţările de Jos găsim în- declinare un ames
tec de forme tari şi slabe, şi, întrucît la plural metafonia 
lipseşte, formarea pluralului coincide numai în cazuri 
foarte rare cu cea din dialectul ripuar sau saxon şi chiar şi 
aici prezintă o particularitate foarte pregnantă a limbii. 

Elementul comun dialectelor salic şi ripuar cu celelalte 
dialecte ingveone este suprimarea terminaţiei specifice a 
nominativului în er, der, wer : în limba din Ţările de Jos 
hij, de ( articol) şi die (pronume demonstrativ) , wie. 

Analiza conjugării ne-ar duce prea departe. Cele spuse 
vor fi suficiente pentru a deosebi pretutindeni limba salică 
de ·azi de dialectele limitrofe. O analiză mai minuţioasă a 

_graiurilor populare din Ţările de Jos ar mai scoate, desigur, 
la iveală destule lucruri interesante. 

II. Graiul franco-renan. Prin aceasta înţeleg toate cele
lalte dialecte francone. Dacă aici eu nu opun, după vechea 
metodă, dialectului salic pe cel rtpuar, motivele sînt 
întemeiate. 

lncă Arnold 345 a atras atenţia asupra fptului că ripuarii, 
în sensul propriu al cu1întului, au ocupat un teritoriu re
lativ redus, a cărui graniţă de sud este marcată aproxi
mativ de cele două localităţi �eifferscheid - ·aproape de 
Adenau şi de Schlelen. Aceasta este exact, n măsura în 
care ţinutul pur ripuar este astfel limitat şi din punct de 
vedere lingvistic de ţinuturile ocupate de riipuarii autentici 
după alte triburi germane sau concomitent cu ele.  întrucît 
însă numele de „dialect francon de j osu (nieder-frankisch) 
a căpătat acum o altă semnificaţie, incluzînd şi dialectul 
salic, nu-mi rămîne decît denumirea de „ripuar" , în sensul 
restrîns al cuviîntului, pentru a desemna grupele de dialecte 
strîns înrudite care sînt răpîndite de la graniţa lingvistică 
salică pînă la această linie. 
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1 .  Dialectul ripuar. Graniţa care desparte aceste grupe 
de dialecte de dialectul salic nu coincide nicidecum cu gra
niţa dintre Olanda şi Germania. Dimpotrivă, dialectului salic 
îi revine şi cea mai mare parte a districtului Rees, pe malul 
drept al Rinului, unde în regiunea Weselului se ciocnesc 
dialectele salic, ripuar şi saxon. Pe malul stîng al Rinului 
se vorbeşte dialectul salic, în Kleve şi Geldern, aproxima
tiv pînă la linia care duce de la Rin, între Xanten şi Wesel, 
la sud spre satul Vluyn (la vest de Mărs) şi de aici la sud
vest spre Venloo. Graniţa poate fi stabilită mai exact nu
mai la faţa locului, deoarece, datorită administrării olandeze 
- care a durat ani de-a rîndul nu numai în Geldern, dar şi 
în comitatul Mărs -, s-au păstrat pe hartă multe nume 
ripuare în formă salică sau în forma folosită în Ţările 
de Jos. 

Cea mai mare parte a malului drept al Meusei - de la  
împrejurimile oraşului Venloo în sus pe cursul apei - se 
pare că este tot ripuară, aşa încît graniţa politică nu stră
bate aici nicăieri un ţinut salic, ci în permanenţă un ţinut 
ripuar, şi acesta din urmă se întinde pînă în .apropiere de 
Maestricht. Topici cu terminaţia heim (nu hem) şi cu termi
naţia specific ripuară ich se întîlnesc aici în mare număr pe 
teritoriul olandez, iar mai departe spre sud apare mutaţia 
consonantică în broich ( în olandeză broek), de pildă Dal
lenbroich lingă Roermond ; de asemenea, în rade (Bingel
rade lîngă Sittard, tot aşa Amstenrade, Hobbelrade şi 6-7 al· 
tele) ; porţiunea germană de pe partea dreaptă a Meusei, 
care a revenit Belgiei, este în 1întregne ripuară ( compară 
Kriitzenberg la 9 km de Meusa cu Kruisberg situat la nord 
de Venloo) . Chiar pe partea stingă a Meusei, în aşa-numitul 
Limburg belgian, ·am găsit Kessenich în apropiere de 
Maeseyck, Stockheim şi Reckheim pe Meusa, Gellik lingă 
Maestricht, ca dov·idă că aici nu locuieşte . o populaţie pur 
salică. 

Graniţa ripuară cu Saxonia porneşte de la Wesel spre 
sud-est, îndepărtîndu-se tot mai mult de Rin, între Miihlheim 
pe Ruhr şi Werden de partea franconă şi Essen de partea 
saxonă, pînă la graniţa dintre Berg şi Mark, care serveşte 
şi acum drept graniţă între Provincia renană şi Westfalia. 
Ea părăseşte această din urmă graniţă abi a  la sud de Olpe, 
de unde se îndreaptă spre est, despărţind Siegerland-ul 
francon de Sauerland-ul saxon. Mai departe spre est întepe 
regiunea în care se vorbeşte dialectul din Hessen (hessisch) . 

37 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 



550 Friedrich Engels 

Sus-menţionata graniţă de sud cu dialectul denumit de 
mine francon mediu ( „Mittelfrănkisch" ) coincide aproximativ 
cu graniţele de sud ale vechilor ţinuturi Avalgau, Bonngau şi 
Eiflia, iar de aid se îndreaptă spre vest, în direcţia regiunii 
in care se vorbeşte dialectul v,alon, mergînd mai degrabă 
puţin spre sud. Teritoriul înconjurat astfel cuprinde vechiul 
mare ţinut Ribuaria şi părţi !din ţinuturi�e alăturate de la 
nord şi vest. 

După cum am spus, dialectul ripuar corespunde în multe 
privinţe cu limba dn Ţările de Jos, dar în aşa fel încît îi 
este mai apropiată limba medie din Ţările de Jos decît limba 
modernă vorbită acolo. Cu aceasta, cu limba modernă din 
Ţările de Jos, corespunde dialectul ripuar în pronunţarea lui 
ei ca e +  i şi a lui ou în loc de au, precum şi în trecerea lui 
i în e, care în dialectul ripuar, ca şi în limba medie din Ţările 
de Jos, merge mult mai departe decît în limba modernă din 
Ţările de Jos : cuvintele din limba medie din Ţările de Jos 
gewes, es, blend, selver (Silber /argint/) au şi astăzi o rezo
nanţă ripuară. Tot astfel se schimbă în mod consecvent u în 
o înainte de m sau n urmate de 'Consoane : jong, lomp, domm, 
konst. Dacă însă consoana care urmează este d sau t, atunci 
aceasta se schimbă în unele dialecte în g sau k ; de pildă honk 
- Hund ( cîine) , la plural hang ; aici trecerea lui k în g este 
xezultatul căderii lui e final. 

Dimpotrivă, condiţiile metafoniei ,în dialectul ripuar sînt 
foarte diferite de cele ale limbii vorbite în Ţările de Jos ; 
ele coincid întru totul cu cele ale limbii germane de sus şi 
numai în unele excepţii (de pildă hanen pentru Hăhne) 
coincid cu saxona. 

Wr la începutul cuvintelor .a trecut în ir înăsprit, păstrîn
du-se în fringen - a stoarce apa dintr-o pînză etc. şi fred (în 
olandeză wreed), care înseamnă : călit. 

ln loc de er, der, wer găsim he, de, we. 
Declinarea ocupă un loc de mijloc între germana de sus 

şi saxonă. Formarea pluralului În s este frecventă, dar nu 
corespunde aproape niciodată limbii vorbite [n Ţările de Jos ; 
acest s în varianta regională a limbii germane de sus a de
venit r, în conformitate perfectă cu dezvoUarea de pînă atunci 
a limbii. 

Diminutivul în ken, chen, cîn:d urmează după n, se trans
formă în schen, mănnschen ; ca şi în limba din Ţările de Jos, 
pluralul are terminaţia s (mănnsches). Ambele forme pot fi 
urmărite pînă în Lorena. 
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R cade înaintea lui s, st, d, t, z, vocala care-l precede 
rămîn[nd la unele gmiuri scurtă, iar la altele prelunită. 
Astfel, cuvîntul hart devine hatt (în Berg) , iar în Kăln se 
pronunţă haad. Prin influenţa germanei de sud (oberdeutich) , 
st se transformă în seht : Durst - doaseht în Berg, dâscht 
în Kăln. 

Tot astfel, datorită influenţei germanei de SUS, sJ, SW r 
st, sp de la începutul cuvintelor trece în sehl etc. 

Ca şi în limba din Ţările de Jos, nici dialectul ripuar nu 
cunoaşte g-ul pur. O parte din graiurile răspîndite la grani
ţele salice, ca de pildă cel din Berg, au la începutul şi mij 
locul cuvintelor 1n loc de g tot un gh aspirat, dar mai muiat 
decît în limba din Ţările de Jos. Celelalte graiuri au j. La· 
sfîrşitul cuvîntului, g se pronunţă peste tot ca eh, dar nu ca
cel aspru din Ţările de Jos, ci ca eh-ul moale din francam� 
renană, care sună ca un j înăsprit. Expresii ca boven în loc 
de oben dovedesc caracterul german de jos al dialectului 
ripuar. 

Majoritatea consoanelor mute se află pretutindeni pe 
prima treaptă a mutaţiei consonantice. în graiurile din sud 
numai t, iar k în cazul cînd este în mijlocul şi la sfîrşitut 
cuvintelor, şi uneori p s-au supus legilor mutaţiei consonan
tice din germana de sus ; ele au lâsze în loc de lâten -
lassen ( a  lăsa) , holz în loc de holt ( lemn) , rîeh în loc de rîk 
- reich (bogat) , eeh în loc de ek - ich (eu) , pief în loc de 
pipe - Pteife (fluier) . Dar et, dat, wat şi alte cîteva rămîll 
neschimbate. 

Tocmai pe această pătrundere, nu întotdeauna consec
ventă, a mutaţiei consonantice germane de sus în cele trer 
cazuri se bazează de obicei delimitarea dialectului francol! 
de mijloc de cel francon de jos (Mittel-und Niederfrănkisch) . 
In felul acesta însă, graiuri înrudite printr-o corelaţie fo
netică determinată şi care păstrează încă în conştiinţa popu
lară sentimentul înrudirii sînt despărţite în mod arbitrar r 
dpă o caracteristică întîmplătoare. 

Cu totul întîmplător, spun eu. Celelalte dialecte germane 
de mijloc : cel din Hessen, Turingia, Saxonia superioară etc . •  
se află, fiecare în parte, pe o treaptă specială a mutaţiei 
consonantice germane de sus. Desigur, ele pot prezenta 
unele fenomene de mutaţie consonantică în mai mică măsură 
la graniţa saxonă de j os sau în mai mare măsură la graniţa 
germană de sud, dar aceasta creează cel mult deosebiri locale. 
Dimpotrivă, dialectul francon de la Marea Nordului, Meusa 
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şi Rinul inferior nu prezintă absolut nici o mutaţie conso
nantică, iar la graniţa alamannă are loc o mutaţie conso
nantică aproape întru totul alamannă ; între aceste extreme 
se află cel puţin trei trepte intermediare. Astfel, mutaţia 
consonantică a pătruns în dialectul franco-renan, care pînă 
atunci se dezvoltase independent, şi l-a fragmentat. Ultimele 
vestigii ale acestei mutaţii consonantice nu puteau să dis
pară la graniţa unei grupe deosebite de graiuri existente 
anterior 1 această muta�:c putea să piară treptat şi în cadrul 
unei asemenea grupe, ceea ce s-a şi întîmplat. Dimpotrivă, in
fluenţa mutaţiei consonantice, care formează în realitate dia
lectele, încetează, aşa cum vom arăta mai jos, negreşit la gra
niţa a două grupe dialectale care încă dinainte se deosebeau 
între ele. Şi oare schi, schw etc., precum şi scht de la sfîrşitul 
cuvintelor nu ne-au venit, şi încă mult mai tîrziu, tot din ger
mana de sus ? Dar aceste procese, mai ales primul dintre ele, 
ajung chiar pînă în Westfalia. 

Dialectele ripuare au constituit o grupă conturată cu mult 
înainte ca o parte din ele să-şi fi adoptat mutaţia consonantică 
a lui t, a lui k de la mij locul şi sfîrşitul cuvintelor, şi a lui p. Cît 
de departe a putut să meargă această schimbare în interiorul 
grupei, aceasta a fost şi rămîne pentru grupă un fapt cu totul 
întîmplător. Dialectul din Neuss este identic cu cel din Krefeld 
şi Munchen-Gladbach chiar în amănunte pe care un străin nici 
nu le sesizează. în pofida acestui fapt, unul este declarat fran
con de mijloc, iar celălalt francon de jos. Dialectul din regiunea 
industrială Berg trece pe ne simţi te în dialectul din partea de 
sud-vest a cîmpiei Rinului. Şi, totuşi, se spune că ţin de două 
grupe complet diferite. Pentru orice localnic este limpede că în 
cazul de faţă erudiţia de cabinet înghesuie în patul lui Procust 
al indicilor construite apriori graiuri populare vii pe care le 
cunoaşte în mică măsură sau nu le cunoaşte de loc. 

Şi unde duce această delimitare pur exterioară ? Pe de o 
parte, la aceea că dialectele ripuare de sud - sub denumirea 
comună de franconă de mijloc - sînt amestecate la un loc cu 
alte dialecte, de care, după cum vom vedea, se deosebesc mult 
mai mult decît de aşa-numitele dialecte francone de jos ; iar 
rpe de al tă parte, la aceea că rămîne o fîşie îngustă cu care 
nu ştii ce-i de făcut şi, în cele din urmă, te vezi nevoit să 
declari că o bucată ar ţine de limba saxonă şi o alta de 
limba vorbită în Ţările de Jos, ceea ce contrazice în mod 
flagrant starea de fapt a ,acestor dialecte. 
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Să luăm, de pildă, dialectul vorbit în Berg, pe care Braune 
il numeşte, fără să stea mult pe gînduri, incontestabil saxon. El 
formează, după cum am văzut, toate cele trei persoane plural 
indicativ prezent în aceeaşi manieră, dar în maniera franconă 
străveche - nt. În mod invariabil înainte le m şi n u:mate de 
consoană este o în loc de u, ceea ce, potrivit părerii aceluiaşi 
Braune, categoric nu este o manieră saxonă, ci una specifică 
lialectului francon de j os. Toate particularităţile dialectului 
ripuar enumerate mai sus sînt comune şi celorlalte dialecte 
ripuare. Trecînd pe neobservate de la un sat la altul, de la o 
curte ţărănească la alta în dialectul din cîmpia Rinului, el este 
foarte riguros despărţit la graniţa westfalică de dialectul sa
xon. Poate că nicăieri altundeva în întreaga Germanie nu 
există o graniţă lingvistică atît de bine stabilită ca aici. Şi ce 
deosebire de limbă ! Intregul sistem vocalic se prezintă ca şi 
cum ar fi fost transformat radical ; diftongului închis ei din 
francona de j os i se opune direct diftongul foarte deschis ai, 
aşa cum lui ou i se opune au ; din nenumăraţii diftongi şi 
semivocale, nici unul nu se aseamănă ; aici găsim sch, ca şi în 
restul Germaniei, acolo s + eh, ca în Olanda ; aii wi hant, 
dincolo wi hebbed ; aici, la plural se folosesc ambele forme 
get şi enk, ihr şi euch, acolo numai ji, i şi jii, i ; aici vrabie 
( Sperling) se spune, ·ca peste tot în dialectul ripuar : Mosche . 
.dincolo, ca peste tot în dialectul westfalic :Lining. Nu mai 
vorbim despre alte particularităţi specifice dialectului din 
Berg, care, de asemenea, dispar subit aici, la linia de graniţă. 

Un străin îşi dă mai bine seama de particularităţile unui 
dialect atunci cînd nu i se vorbeşte în dialectul respectiv, ci în 
limba germană de sus (Hochdeutsch) pe care o înţelege, ceea 
ce la  noi, germanii, se întîmplă mai cu seamă sub puternica 
influenţă a dialectului. In acest caz însă, cel care nu e din 
patea locului nu-l poate deosebi absolut de loc pe presupusul 
locuitor saxon din districtul industrial Berg de locuitorul din 
cîmpia Rinului,  care vorbeşte, chipurile, în francona de mij 
loc, decît doar după gh-ul mai puternic aspirat, pe care celă 
lalt îl pronunţă j. Dar un locuitor din Heckinghaus (din Ober
barmen, de pe malul stîng al Wupper-ului) ,  care face parte din 
Berg, şi un locuitor din Langerfeld, care face p arte din Mark 
şi trăieşte la o distanţă de aproape 1 km spre est de primul, 
se deosebesc chiar şl n dialectul lor curent local, care este 
german de sus, lllult mai mult decît un locuitor din Hecking
haus de unul din Koblenz, ca să nu mai vorbim de locuitorul 
din Aachen sau de cel din Bonn. 
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Chiar şi locuitorului francon din Valea Rinului, pătrun
derea mutaţiei lui t şi a lui k de la sfîrşitul cuvintelor îi face 
atît de puţin impresia unei g.aniţe lingvistke încît în ţinutul 
pe care-l cunoaşte foarte bine va trebui mai întîi să se gîn
dească pe unde trece graniţa dintre t şi z, k şi eh, iar la tre
cerea peste această graniţă îi va fi aproape la fel de uşor să 
pronunţe în ambele feluri. Acest lucru este înlesnit şi de nu
meroasele cuvinte din dialectul german de sus care au pătruns 
în diferitele dialecte şi care au mutaţia lui sz, z, eh şi f. Un 
exemplu peremptoriu îl constituie vechiul cod de procedură 
din Berg din secolul al XIV-lea (Lacomblet „Archiv" I, p. 79 
şi urm. 346) . Aici întîlnim : zo, uiss ( aus, din) ) ,  zween, be
zahlen ; alături în aceeaşi propoziţie : setten, dat nutteste 
(niitzeste ); tot astfel Dache, redelich alături de reicket ( reicht) • 
upladen, upheven, hulper (Helfer) alături de verkouffen. Intr-un 
alt paragraf de la pag. 85 găsim alternativ chiar zo şi tho pen
tru zu. Intr-un cuvînt, dialectele din localităţile de munte şi de 
şes •se împletesc între e'le, fără ca prin aceasta să creeze cea 
mai mică dificultate celui ce le aşterne pe hîrtie. Ca întotdea
una, acest ultim val cu care mutaţia consonantică germană 
de sus inundă teritoriul francon este cel mai slab şi cel mai 
mic. Este, fireşte, interesant să trasăm linia pînă la care ajunge 
mutaţia consonantică. Dar această linie nu poate constitui 
o graniţă a dialectelor ; ea nu poate să rupă una de alta grupe 
de dialecte vechi, de sine stătătoare şi strîns înrudite între ele 
şi nu poate să ofere pretextul ca, în contradicţie cu toate fe
nomenele lingvistice, să adauge în mod forţat aceste frînturi 
separate unor grupe mult mai îndepărtate. 

2.  Dialectul francon de mijloc. Din cele de mai sus reiese 
că eu am situat graniţa de nord a dialectului francon de mij 
loc mult mai la sud decît este de obicei. 

Faptul că fîşia de pămînt de pe malul stîng al Rinului 
unde se vorbea francona de mijloc a fost, se pare, pe vremea 
lui Clovis sub stăpînire alamannă îi oferă lui Arnold prilejul 
de a căuta urme ale aşezărilor alamanne în topicile de acolo ; 
el ajunge la concluzia că pînă la linia Koln-Aachen se poate 
dovedi existenţa unei populaţii alamanne prefrance, ale cărei 
urme se întîlnesc, aşa cum este de la sine înţeles, tot mai nu
meroase la sud şi tot mai rare spre nord. Topicile, spune, el. 
dovedesc o înaintare temporară a alnannilor pînă dincolo 
de regiunile Koblenz şi Aachen, precum şi o stăpînire mai în
delungată asupra ţinutului Wetterau şi asupra regiunilor de sud 
din Nassau. Intr-adevăr, ;opicile cu terminaţii pur alamanne, 
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în ach, brunen, ielden, hoien, ingen, schwand, stetten, wangen 
şi weiler, care nu se întîlnesc nicăieri pe teritoriul pur francon, 
se găsesc împrăştiate, începînd din Alsacia, în întreg Palati
natul, Hessenul renan şi Prusia renană, numai că spre nord 
devin tot mai rare, făcînd loc mai cu seamă topicilor francone 
terminate în bach, berg, dori, born, ield, hausen, heim şi 
scheid ( „Deutsche Urzeit" 347) . 

Să cercetăm mai întîi topicile, chipurile, alamannice de 
pe teritoriul francon de mijloc. Terminaţiile brunen, ste tten, 
ielden, wangen nu apar niciodată în această regiune pe harta 
lui Reymann 348 (pe care menţionez că o folosesc în această 
lucrare) . Terminaţia schwand se întî1neşte : Metzelschwander 
Hot lîngă Winnweiler şi apoi Schwanden la nord de Land
stuhl. Ambele se întîlnesc, aşadar, în Palatinatul francou de 
sud, care deocamdată nu ne interesează aici. Cu terminaţia 
ach avem de-a lungul Rinului Kreuznach, Bacharach, Hirze
nach lîngă St. Goar, Riibenach lingă Koblenz (Ribiniacus pe 
harta ţinuturilor întocmită de Spruner şi revăzută de Menke349) , 
Andernach (Antunnacum La romani) •şi alături Wassenach. 
Dat fiind .că în epoca romanilor, terminaţia celtică romanizată 
acum se întîlnea peste tot pe malul stîng al Rinului : Tolbi
acum - Ziilpich, Juliacum - Jiilich, Tiberiacum - Ziewerich 
lingă Bergheim, Mederiacum, astfel că, în maj oritatea cazu
rilor de acest fel, influenţa alamannă se putea manifesta numai 
în alegerea formei ach în loc de ich. Numai o singură numire 
Hirzenach (Hirschenbach) , este fără doar şi poate germană, 
dar şi aceasta se numea înainte, potrivit hărţii ţinutului, Hir
zenowe = Hirschenau, şi nu Hirschenbach. Cum se explică 
în acest caz denumirea localităţii Wallach, situată . între Bi1-
derich şi Rheinberg, în imediata apropiere de graniţa salică ? 
Aceasta, desigur, nu este o aşezare alamannă. 

în bazinul Moselei se mai întîlnesc cîteva topici termi
nate în ach : lrmenach la est de Benkastel, Waldrach, Crett
nach lîngă Trier, Mettlach pe Saare. în Luxemburg - Echter
nach, Medernach, Kanach ; în Lorena, numai pe malul drept 
al Moselei : Montenach, Rodlach, Bre ttnach. Chiar dacă am ad· 
mite că toate aceste topici indică o aşezare alamannă, ele in
dică, în orice caz, numai o aşezare foarte împrăştiată, care nici 
nu se întinde dincolo de partea cea mai de sud a teritoriului 
francon de mijloc. 

Mai rămîn weiler, hoien şi ingen, care necesită o analiză 
mai amănunţită. 
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ln primul rînd, terminaţia weiler nu este nicidecum indis
cutabil alamannă, ci vine de la latinescul provincial villarium, 
villare şi se intîlneşte numai în mod cu totul excepţional din
colo de vechile hotare ale Imperiului roman. Nu germanizarea 
lui villare în weiler era privilegiul alamannilor, ci numai o 
predilecţie în masă pentru această terminaţie şi la topicile no
ilor aşezări. In măsura în care apăreau villaria romane, francii 
s-au văzut şi ei nevoiţi să germanizeze terminaţia în wilare, 
mai tîrziu weiler, sau s-o înlăture complet. Se pare că ei au 
procedat cînd într-un fel, cînd în altul, aşa cum au dat, desi
gur, ici şi colo noilor aşezări nume terminate în weiler, dar 
mult mai rar decît alamannii. Arnold nu poate găsi la nord de 
Eschweiler lîngă Aachen şi la nord de Ahrweiler nici o loca
litate importantă a cărei topică să aibă terminaţia weiler. Dar 
denumirea actuală a localităţilor nu are nici o legătură cu 
această chestiune ; fapt este că pe malul stîng al Rinului lo
calităţile terminate în weiler se întind spre nord pînă aproape 
de graniţa salică (Garzweiler şi Holzweiler se află la mai puţin 
de cinci mile de cea m ai apropiată localitate din Geldern, unde 
se vorbeşte limba din Ţările de Jos) , iar la nord de linia 
Eschweiler - Ahrweiler există cel puţin douăzeci de aseme
nea topici. Cele mai frecvente sînt, fireşte, în apropierea 
vechiului drum roman care duce din Maestricht prin Jiilich 
spre Koln ; două din aceste localităţi - Walwiller şi Nys
willer - se află chiar pe teritoriul olandez ; sînt ele oare tot 
aşezări alamanne ? 

Mai departe spre sud, în Eifel, topici cu această termina
ţie nu apar aproape de loc ; în planşa Malmedy (nr. 1 59 pe 
harta lui Reymann) nu există nici măcar una singură. In Luxem
burg sînt de asemenea rare, iar pe cursul inferior al Mose
lei şi pînă pe creasta Munţilor Hunsriick de asemenea. Dimpo· 
trivă, pe cursul superior al Moselei, ele se întîlnesc ·adesea pe 
ambele maluri ale fluviului, devenind şi mai frecvente spre 
est, iar spre est de Saarlouis topicile cu această terminaţie 
predomină din ce în ce mai mult. Aici însă începe şi ţinutul 
unde se vorbeşte limba franconă de sus şi aici nimeni nu 
poate contesta că alamannii au ocupat acest ţinut înaintea 
francilor. 

Deci, aceste topici terminate în weiler, care se întîlnesc 
pe teritoriul francon de mijloc şi pe cel ripuar, dovedesc tot 
atît de puţin existenţa aşezărilor alamanne pe cît o dovedesc 
în Franţa numeroasele topici terminate în villers. 
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Să trecem la terminaţia hofen. Aceasta nu este, într-o şi 
mai mică măsură vorbind, exclusiv alamannă. Ea se întîlneşle 
e întregul teritoriu francon, inclusiv Westfalia de astăzi, ocu
pată ul teri or de saxoni. Vom da numai cîteva exemple de pe 
malul drept al Rinului : Wehoien lingă Ruhrort, Mellinghofen 
şi Eppinghofen lîngă Duisburg, Benninghofen lingă Mettamann, 
un alt Eppinghofen lingă Dinslaken, în Westfalia Kellinghofen 
lingă Dorsten, Westhofen lingă Castrop, Wellinghofen, Wich
linghofen, Niederhofen, două de Benninghofen, Berghofen, 
Westhofen, Wandhoien, toate în regiunea Hellweg şi altele. 
Ereshofen pe Agger poate fi urmărit încă din vremea păgînis
mului, cînd se numea Martis villa (oraşul lui Marte) , şi însuşi 
numele zeului războiului - Eru - arată că aici alamannii sînt 
de neconceput ; ei îşi spuneau Tiuwâri, deci îl numeau 
pe zeul războiului nu Eru, ci Tiu, iar mai tîrziu, c a  rezultat al 
mutaţiei consonantice, Ziu. 

Pe malul stîng al Rinului, lucrurile stau şi mai prost în 
ceea ce priveşte originea alamannă a terminaţiei hofen. Aici 
există, de asemenea, un Eppinghofen la sud-est de Xanten şi, 
prin urmare, poate fi chiar de origine salică, iar începînd de 
aici, spre sud, pe întregul teritoriu ripuar abundă acest hofen 
alături de hot pentru gospodăriile izolate. Dacă trecem însă pe 
teritoriul salic ,  lucrurile stau şi mai prost. Pe ambele maluri 
ale Meusei, începînd de la graniţa lingvistică franceză, se în
şiră localităţi terminate în hofen. Pentru concizie trecem pe 
malul apusean. Aici găsim, în Olanda şi în Belgia, cel puţin 
şapte Ophoven, în Olanda Kinckhoven ş.a.m.d. ; pentru Belgia 
să luăm mai întîi planşa Lăwen (nr. 139 pe harta lui Reymann) . 
Aici există Ruykhoven, Schalkhoven, Bommershoven, Win
teishoven, Mettecoven, Helshoven, Engelmanshoven lîngă 
Tongem ; Zonho.en, Reekhoven, Konings-Hoven lingă Has
selt ; mai departe, spre vest, Bogenhoven, Schuerhoven, Nieu
wenhoven, Gippershoven, Baulershoven lingă St. Truyen ; în 
extremitatea apuseană Gussenhoven şi Droenhoven la est şi 
nord-est de Tirlemont (Thienen) . Pe planşa Tumhout (nr.120) 
sînt cel puţin 33 hoven, majoritatea pe teritoriul belgian. Mai 
departe, spre sud-vest, întîlnim topici terminate în hove ( ter
minaţia dativului n dispare aici, de regulă) de-a lungul între
gii graniţe lingvistice franceze ; de la Heerlinkhove şi Nieu
wenhove lingă Ninove, care reprezintă şi el un hove romani
zat � termenii medii, circa 1 0  la număr, îi las deoparte -, 
pînă la Ghyverinckhove şi Pollinchove lingă Dixmuyden şi 
Volkerinckhove lîngă St. Omer în Flandra franceză. Denu-
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mirea Nieuwenhove apare de trei ori, ceea ce dovedeşte că 
terminaţia respectivă se mai păstrează în popor. Alături de 
aces tea sînt foarte numeroase aşezări izolate al căror nume se 
termină în hot. Pe baza celor spuse, se poate aprecia caracte
rul, chipurile , exclusiv alamann al terminaţiei hoten. 

In sfîrşit, să trecem la terminaţia ingen. Desemnarea unei 
origini comune cu ajutorul terminaţiei ing şi ung este proprie 
tuturor popoarelor germanice. Dat fiind că stabilirea s-a făcut 
pe ginţi, această terminaţie j oacă peste tot un rol însemnat 
în numele de localităţi. Uneori ea este legată de genitivul 
plural cu o terminaţie locală : Wolvaradingahusun lîngă 
Minden, Snotingaham (Nottingham) în Anglia. Uneori, pen
tru denumirea unor localităţi se foloseşte numai pluralul : 
F lissinghe (Vlissingen) , Phladirtinga (Vlaardingen) , Crastlingi 
în Frizia olandeză, Grupilinga, Britlinga, Otlinga în vechea 
Saxonie. In cea mai mare parte, aceste nume se folosesc astăzi 
numai la dativ şi se termină în ingen, rareori ing. Majoritatea 
neamurilor germane cunosc şi folosesc ambele forme ; alama
nii ,  ise pare, folosesc mai ales ultima formă, cel puţin acum. 
Riimmingen lîngă Lorrach se numea înainte (:n 74) Romanin
chova, astfel că terminaţia suabă în ingen este uneori şi de ori
gine mai nouă (Mane. „Urzeit des Badischen Landes" , I, 
p. 213  350) . Terminaţiile elveţiene kon şi kofen sînt formate 
aproape toate iprin contractarea lui inghofen : Zollinchovoa 
- Zollikofen Smarinchowa - Schmerikon etc. Comiparaţi 
F. Beust. „Historischer Atlas des Kartons Ziirich" 351, unde se 
găsesc duzini întregi ipe harta nr . 3, care reprezintă perioada 
alamannă. Dat fiind însă că acestea se întîlnesc şi la franci , 
saxoni şi frizi, este foarte riscant ca, pe baza faptului că 
există o localitate cu o numire terminată în ingen, să se 
tragă imediat concluzia că este vorba de ·o aşezare alamannă. 

Numirile pe care le-am cit>at dovedesc că topici terminate 
în ingas (nominativ plural) şi ingum, ingon (dativ plural) nu 
erau ceva neobişnuit atît la frizi, cît şi la saxoni, de la Escaut 
pînă la Elba. Chiar şi astăzi topicile terminate în ingen nu con
stituie o raritate în întreaga Saxonie Inferioară. In \Vestfa
lia, numai pe ambele părţi ale Ruhrului, la sud de linia 
Unna-Soest, există cel puţin 1 2  topici în ingen alături de 
ingsen şi inghausen. Şi pretutindeni unde este teritoriu fran
con găsim şi topici cu terminaţia ingen. 

Pe malul drept al Rinului găsim, în primul r[nd, în Olnda 
Wageningen pe Rin şi Genderingen pe Ij ssel (excluzînd 
aici însă toate numirile care ar putea să fie frizice) ; în regiu-
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nea Berg găsim Huckingen, Ratingen, Ehingen ( în imediata 
lor apropiere, pe teritoriul saxon, Hattingen, Soingen, Ummin
gen), Heisingen lîngă Werden (pe care Grimm îl explică ca 
provenind de la  Silva Caesia a lui Tacit, fiind, prin urmare, 
foarte vechi) , Solingen, Husingen, Leichlingen (pe harta ţinu
tului, Leigelingon, adică o vechime de aproape o mie de ani) , 
Quettingen şi pe râul Sieg Bodingen şi Rocklingen, fără să 
mai socotim două nume n ing. Honningen lîngă Rheinbrohl 
şi Ellingen în regiunea Wied stabilesc legătura cu localităţile 
situate între Rin, Lahn şi Dill, care numără cel puţin 1 2  topici 
terminate în ingen. Nu are nici un rost să mergem mai de
parte spre sud, deoarece aici începe ţara care a trecut incon
testabil printr-o perioadă de colonizare alamannă. 

Pe partea stîngă a Rinului avem Millingen în Olanda mai 
sus de Nijmegen (Niemegue) ,  Liittingen mai j os de Xanten, 
un alt Mîllingen mai j os de Rheinberg, apoi Kippingen, Ro
dingen, Honingen, Worringen, Fiihlingen, toate mai la nord 
de Koln, Wesselingen şi Kottingen Ungă Briihl. De aici topicile 
în ingen urmează două direcţii. Pe masivul Eifel, topicile în 
ingen sînt rare ; lîngă Malmedy, la graniţa lingvistică franceză 
găsim : Biillingen, Hiinningen, Miirringen, Iveldingen, Biber· 
tingen, constituind trecerea spre numeroasele topici terminate 
în ingen din Luxemburg şi de pe cursul superior al Moselei 
din Prusia renană şi Lorena. O altă linie de legătură merge 
de-a lungul Rinului şi al văilor laterale ( în regiunea Ahr sînt 
78) şi, În sfîrşit, de -a  lungul văii Moselei, precum şi spre 
regiunea situată mai sus de Trier, unde predomină topicile 
terminate în ingen, dar se despart de marea masă a topicilor 
alamanne-suabe terminate în ingen mai întîi prin topicile ter
minate în weiler şi apoi prin cele în heim. Deci dacă noi, 
potrivit lui Anold, „apreciem toate împrejurările În legătura 
lor reciprocă" 352, ajungem la concluzia că topicile terminate 
în ingen din regiunea cursului superior al Moselei din Ger
mania sînt francone, şi nu alamanne. 

Cît de puţin avem aici nevoie de ajutorul alamann apare 
foarte litmpede de îndată ce urmărim terminaţiile în ingen de la  
graniţa lingvistică francono-Tipuară de Ungă Aachen, pe teri
toriul salic. Lîngă Maeseyak, la vest de Meusa, se află Gey
stingen, mai departe spre vest, în apropiere de Bree - Gerdin· 
gen. Apoi, dacă luăm din nou planşa Lqwen nr. 1 39 (Louvain) , 
găsim : Mopertingen, V Jytingen, Rixingen, Aerdelingen, Grim
mersingen, Gravelingen, Ordange (în loc de Ordingen) , Bevin· 
gen, Hatingen, Buvingen, Hundelingen, Bovelingen, Curange, 
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Raepertingen, Boswinningen, Wimmertingen şi altele situate 
în regiunea Tongern, St. Truyen şi Hasselt. Cel mai spre 
vest, nu departe de Lowen sînt Willebringen, Redingen, Grin
ningen. Aici pare-se că legătura se rupe. Dar, dacă trecem pe 
teritoriul pe care actualmente se vorbeşte limba franceză, iar 
din secolul al VI-lea p înă în secolul al IX-lea s-a dus lupta 
dintre cele două limbi, atunci începînd de la Meusa găsim o 
centură întreagă de localităţi terminate în ange, formă care 
atît în Lorena cît şi în Luxemburg corespunde lui ingen ; mer
gînd de la est spre vest, găsim : Ballenge, Roclenge, Ortrange, 
Lantremange, Roclange, Libertange, Noderange, Herdange, 
Oderinge, Odange, Gobertang, Wahenges ; ceva mai departe, 
spre vest, Louvrenge lîngă Wavre şi Revelinge lîngă Water
loo stabilesc legătura u Huysinghen şi Buisinghen, primele 
localităţi dintr-o serie de peste 20 de numiri terminate în in
ghen care se întind la  sud-vest de Bruxelles, de-a lungul gra
niţei lingvistice, de la Hal pînă la Grammont. Şi, în sfîrşit, în 
Flandra franceză : Gravelingen, Wulverdinghe ( adică exact 
numirea veche saxonă Wolvaradinges-husun), Leubringhen, 
Leulinghen, Bonninghen, Peuplingue, Hardinghen, Hermelin
ghen, lîngă St. Omer, şi pînă dincolo de Boulogne, Herbinghen, 
Hocquinghen, Velinghen, Lottinghen, Ardinghen, toate 
riguros separate între ele de numirile, şi mai numeroase n 
această regiune, terminate în inghem (ingheim). 

Aşadar, cele trei terminaţii pe care Arnold le consideră 
specific alamanne se dovedesc a fi în aceeaşi măsură francone, 
iar încercarea de a dovedi, pe baza acestor denumiri, că pe te
ritoriul francon de mijloc a existat o aşezare alamannă pre
mergătoare celei francone trebuie considerată ca neizbutită. 
In schimb trebuie admisă posibilitatea existenţei unui element 
alamann nu prea puternic în partea de sud-est a acestui 
teritoriu. 

De la alamanni, Arnold ne duce la chatti. Cu excepţia ri
puarilor propriu-zişi, ei trebuie să fi ocupat, după alamanni şi 
concomitent cu ei, teritoriul situat la sud de ţinutul Ribuaria, 
adică acelaşi teritoriu pe care noi îl numim francon de mijloc 
şi francon de sud. Această afirmaţie se bazează pe faptul că 
aici, alături de topici alamanne, există şi topici hesseneze : 

„Concordanta topicilor pe ambele maluri ale Rinului pînă la granita 
alamannă ste atit de mare şi surprinzătoare Incit nlI1ai printr-o ade
vărată minune ar putea fi incidentală : ea aPa re, dimpotrivă, cu totul 
naturală de îndată ce admitem că imigrantii au dat numele locurilor lor 
de baştină şi noilor aşezări, aşa cum se intimplă şi astăzi in mod curent 
in America" 8• 
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lmpotriva acestei afirmaţii avem puţine obiecţii. Avem, 
în schimb, mai multe împotriva concluziei că ripuarii propriu
zişi nu au avut nici o legătură cu popularea întregului terito
riu francon de mijloc şi francon de sud şi că aici găsim numai 
alamanni şi chatti. Cea mai mare parte a chattilor c are şi-au 
părăsit patria plecînd spre vest ( aşa cum au făcut odinioară 
batavii, canninefaţii şi chattuarii) se pare că s -au alăturat din 
timpuri imemorile istveonilor. lncotro s-ar fi putut [ndrepta 
oare ? în decursul primelor două secole ale erei noastre, chat
tii erau legaţi de restul herminonilor numai prin intermediul 
turingilor ; într-o p arte, chattii îi aveau pe cheruscii ingve
oni, în cealaltă parte pe istveoni , iar în faţă pe romani. Tri
burile herminone, care apar mai tîrziu unite ca alamanni, au 
venit din interiorul Germaniei ; ele au fost despărţite în de
cursul veacurilor de chatti prin turingi şi alte triburi, înstră
inîndu-se de ei mai mult decît de francii istveoni, de care îi 
lega o frăţie de arme de mai multe veacuri. Prin urmare, par
ticiparea chattilor la ocuparea teritoriului despre care este 
vorba este indiscutabilă. Discutabilă este excluderea ripua
rilor de acolo. Această excludere ar putea fi dovedită numai 
în cazul cînd nu ar apărea aici nici o denumire specific ripu
ară. Or, lucrurile se petrec exact invers. 

Dintre terminaţiile indicate de Arnold ca specific fran
cone, terminaţia hausen este comună francilor, saxonilor, 
ca şi germanilor din Hessen şi Turingia ; heim sună în dia
lectul salic ca ham ; bach in dialectul salic şi ripuar de jos 
sună ca beek ; dintre celelalte , numai scheid este într-adevăr 
caracteristic. Acesta este specific ripuar, ca şi ich, rath sau 
rade şi siepen. Celor două dialecte francone le sînt, apoi, co
mune terminaţiile Joo (loh), donk şi bruch sau broich (în 
salică - broek). 

Terminaţia scheid se întîlneşte numai în munţi şi, de re
gulă, numai la localităţile situate la cumpăna apelor. Francii 
au lăsat această terminaţie în toată regiunea westfalică Sau
erland, pînă la graniţa cu Hessen, unde nu apare decît în de· 
numirile de munţi pînă la est de Korbach. In Ruhr, termina
ţiei vechi francone scheid i se opune terminaţia saxonizată 
schede : Melschede, Selschede, Meschede, şL foarte aproape 
de acestea Langscheid, Ramscheid, Bremscheid. In regiunea 
Berg, ea se întîlneşte în mod frecvent pe malul drept al Rinu
lui pînă în Westerwald, dar nu mai în sud. Dimpotrivă, pe ma
lul stîng al Rinului, numirile terminate în scheid încep, real-
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mente, abia în Eifel * ; în Luxemburg există cel puţin 21  de 
asemenea numiri, în Hochwald şi Hunsriick ele sînt frecvente. 
Dar la fel cum se întîmplă la sud de rîul Lahn, tot aşa şi aici, 
pe versantul de est şi pe cel de sud al munţilor Hunsriick şi 
Soonwald, apare concomitent forma schied, care, se pare, este 
o adaptare a locuitorilor din Hessen. Ambele forme coexistă 
ân partea de sud, trecînd dincolo de Nahe, pînă în regiunea 
Vosgilor, unde găsim : Bisterscheid la vest de Donnersberg, 
Langenscheid lingă Kaiserslautern, platoul Breitscheid la sud 
de Hochspeyer, Haspelscheid rnngă Bitsch, Scheidwald la nord 
le Litzelstein, în sfîrşit, postul cel mai de sud, Walscheid, pe 
versantul no1dic al Donon-ului, situat mai la sud de satul 
Hessen lîngă Saarburg, considerat de Arnold ca cel mai 
Înaintat post al chattilor. 

Mai departe, specific ripuară este terminaţia ich, formată 
din aceeaşi rădăcină ca şi ach, în gotica ahva - Vasser (apa) ; 
amîndouă germanizează şi terminaţia belgo-romană · acum, 
după cum dovedeşte Tiberiacum, pe harta ţinutului Civiraha, 
în prezent Ziewerich. Pe malul drept al Rinului, ea nu se în
tîlneşte prea des ; Meiderich şi Lirich de lîngă Ruhrort sînt 
localităţile cele nordice terminate în ich ; de aici ele se înşiră 
de-a  lungul Rinului pînă la Biebrich. Pe malul stîng al Rinului,  
\ncepînd de la  Biiderich, situat în faţa oraşului Wesel, există 
nenumărate asemenea denumiri ; prin Eifel ele merg pînă la 
Hochwald şi Hunsriick, dar dispar în Soonwald şi regiunea 
Nahe încă înainte de a dispărea denumirile terminate în scheid 
şi roth. Dimpotrivă, în p artea de vest a acestui teritoriu, ele 
continuă pînă la graniţa lingvistică franceză, ba trec chiar din
colo de aceasta. Trecem peste regiunea Trier, unde se găsesc 
foarte multe asemenea numiri ; în Luxemburgul olandez, apro
ximativ 1 2 ; tot pe această p arte a graniţei, în Belgia, Tornich 
şi Merzig (Messancy - ortografia ig nu schimbă nimic, eti
mologia şi pronunţia sînt aceleaşi) ; în Lorena, la  vest de Mo
sela, Soetrich, Sentzich, Marspich, Daspich ; la est de aceasta, 
Kintzich, Penserich, Kemplich, Destrich, de două ori Kerprich, 
Hibrich, Helsprich. 

Terminaţia rade, rad, pe malul stîng al Rinului rath, trece, 
de asemenea, departe, dincolo de hotarele patriei ei vechi ri
puare. Ea umple tot Eifelul, cursul mijlociu şi inferior al Mo
selei, precum şi văile afluenţilor ei. In aceeaşi regiune unde 

* La regiunea de şes găsim numai Waterscheid, la est de Hasselt, 
ln Limburgul belgian, unde am şi menţionat un puternic amestec ripuar 
{vei volumul de faţă, p. 548). - Nota red. 
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scheid se amestecă cu schied apar pe amîndouă malurile Ri
nului rod-roth alături de rad şi rath, tot de origine din Hessen, 
numai că pe malul drept al Rinului, în Westerwald, numirile 
de localităţi terminate în rod merg mai departe spre nord. In 
Hochw&ld, pe versantul nordic întîlnim, de regulă, numiri 
terminate în rath, iar pe versantul sudic - în roth.  

Cel mai puţin au pătruns numirile în siepen, care, datorită 
mutaţiei consonantice, se pronunţă seifen. Cuvîntul înseamnă 
o vale de pîrîu cu povîrniş abrupt şi se foloseşte pretutindeni 
în acest sens. La stînga Rinului, această terminaţie nu trece cu 
mult dincolo de vechea graniţă ripuară, l a  dreapta o întîlnim 
în Westerwald, pe malul Nister-ului, şi apoi lingă Langen
schwalbach {Langenseifen). 

Analiza celorlalte terminaţii ne-ar duce prea departe. i 
orice caz însă putem afirma că numeroasele topici terminate 
în heim, care există de-a  lungul Rinului în sus de Bingen pînă 
departe pe teritoriul alamann şi se !intîlnesc, în genere, pretu
tindeni unde s-au aşezat francii, nu sînt de orgine chattă, ci 
ripuară. Patria lor nu este Hessen, unde apar rar şi  par să fi 
pătruns mai tîrziu, ci Ţara salilor şi în Valea Rinului în 
împrejurimile Kolnului, unde ele se întîlnesc aproape 1a fel 
de des ca celelalte numiri specific rirpuare. 

Rezultatul acestei analize arată, aş.adar, că ripuarii nu 
au fost nicidecum opriţi în Westerwald şi Eifel de torentul 
imigraţiei hessilor, ci, dimpotrivă, au invadat întregul teri
toriu francon de mijloc, mai mult în direcţia sud-vest, în ba
zinul superior al Moselei, decît în direcţia sud-est, spre Tau
nus şi bazinul rîului Nahe. Acest fapt îl confirmă şi limba. 
Graiurile folosite în sud-vest pînă în Luxemburg şi Lorena 
occidentală se aseamănă mai mult cu cele ripuare decît c: 
cele din est, îndeosebi cu cele de pe malul drept al Rinului. 
Primele pot fi socotite drept o continuare a dialectului ripuarr 
care au fost supuse în mai mare măsură mutaţiei consonan
tice germane de sus. 

Caracteristica dialectelor francone de mijloc este, în pii
mul rînd, pătrunderea mutaţiei consonantice germane de sus. 
Aceasta nu e o simplă mutaţie a cîtorva consoane si,rde în 
consoane aspirate, care se întîlneşte la un număr relqtiv mic 
de cuvinte şi nu afectează caracterul dialectului, ci mutaţia 
incipientă a consoanelor sonore (Medien) , care atrage după 
sine amestecarea, caracteristică germanei de mijloc şi ger
manei de sud, a lui b în p, g în k, d în t. Numai acolo unde 
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se vădeşte imposibilitatea de a face o deosebire riguroasă în
tre b şi p, d şi t, g şi k la  începutul cuvintelor, adică acolo 
unde are loc ceea ce francezii înţeleg îndeosebi prin accent alle
mand *, numai acolo se face simţită, în dialectul german de 
jos, acea mare ruptură care a provocat în limba germană 
cea de-a doua mutaţie consonantică. Şi această ruptură se 
poate urmări pe o linie ce trece între Sieg şi Lahn, între Ahr 
şi Mosela. In conformitate cu aceasta, fa dialectul francon de 
mijloc, la începutul cuvintelor figurează g, care lipseşte în 
dialectele vorbite mai spre nord, iar la mijlocul şi la sfîrşitul 
cuvintelor locul lui g îl ia un eh înmuiat. In afară de asta, ei 
şi ou din dialectele de nord trec în ai şi au. 

Cîteva particularităţi pur francone : în toate dialectele 
salice şi ripuare, Bach (pîrîu) , care nu a suferit mutaţia conso
nantică Beek, este de genul feminin. Aceasta este valabil pen
tru cel puţin majoritatea părţii apusene a dialectului francon 
de mijloc. Ca şi nenumărate alte omonime, Biche ( pîraie) din 
Ţările de Jos şi de pe cursul inferior al Rinului şi Glabach din 
Luxemburg (Gladbach, în limba din Ţările de Jos Glabeek) 
este de genul feminin. Pe de altă parte, numele de fată sînt 
considerate de genul neutru : de la Barmen pînă dincolo de 
Trier nu se spune numai das Madchen, das Mariechen, das 
Lisbethchen, ci şi das Marie, das Lisbeth. Pe harta întocmită 
iniţial de francezi se indică în apropiere de Forbach în Lore
na un Karninschesberg ( Kaninchenberg) . Aşadar, acelaşi di
minutiv schen, la plural sches, pe care noi l-am considerat 
mai sus ca fiind ripuar. 

De la cumpăna apelor dintre Mosela şi Nahe şi din ţinu
tul de coline din dreapta Rinului, la sud de rîul Lahn, începe 
o nouă grupă de dialecte : 

3. Dialectul francon de sud. Aici ne aflăm pe un teritoriu 
care iniţial a fost, incontestabil, teatrul cuceririlor alamanne 
( abstracţie făcînd de ocuparea lui ante·rioară de către vangi
oni etc., despre care nu ştim nici ce limbă vorbeau şi nici u 
cine se înrudeau) şi în limitele căruia se poate admite foarte 
uşor şi un mai puternic amestec al chattilor. Este de prisos 
să repetăm că şi aici, îndeosebi în cîmpia Rinului, toponimia 
dovedeşte prezenţa unor elemente ripuare de o însemnătate 
apreciabilă. Dar cea mai bună dovadă în această privinţă o 
constituie însăşi limba. Să luăm dialectul din partea cea mai 
de sud, care poate fi determinat, - vorbit în Palatinat şi care 
are totodată o literatură. Aici ne izbim din nou de o caracte-

* - accent german. - Nota trad. 
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ristică pur franconă, şi anume că franconii, în totalitatea lor, 
nu-l pot pronunţa pe g la mijlocul şi sfîrşitul cuvîntului alt
fel decît ca  un eh înmuiat *. Aici se spune : Vochel (pasăre) , 
Flechel (lanţ) , geleche (gelegen) (potrivit) , gsacht - gesagt 
(spus) , Jicht - liegt (se află) e tc. Tot aşa cu w-ul, comun dia
lec tului francon, în loc de b în mijlocul cuv•întului : Buwe -
Buben (băieţi), glâwe - glauben ( a  crede) (dar i glâb), bleiwe 
� rămîi) , selwer - selbst ( însuşi) , halwe - halbe (jumătate) . 
Mutaţia consonantică nu s-a efectuat nici pe departe aşa cum 
pare . la prima vedere ; se întîlneşte chiar, mai cu seamă la cu
vinte străine, mutaţia consonantică inversă, adică consoana 
surdă de la începutul cuvîntului se va muta cu o treaptă nu 
înainte, ci înapoi : după cum vom vedea mai j os, t devine d, p 
·devine b ;  d şi p la începutul cuvintelor rămîn pe treapta ger
manei de j os : dun - tun ( a  face) , dag (zi) , danze (dansez) , dir 
(uşă) , dodt (mort) , dar nu înaintea lui r :  trinke (beau) , trage 
(duc) , pali - Pfaff (popă) , peife (fluier) , palz - Pfalz, parre -
Pfarrer (pastor) . Cum însă d şi p stau în locul lui t şi pi din 

,germana de sus, tot astfel şi în cuvintele străine are loc mutaţia 
lui t de la începutul cuvintelor în d şi a lui p de la începutul 

-cuvintelor, prin mutaţie inversă, în b :  derke - Tiirke ( turc), 
·daiel - Tafel ( tablă) ,  babeer - Papier (hîrtie) , borzlan - Por
zellan (porţelan) , bulwer - Pulver (praf) . Apoi, dialectul din 
'Palatinat, care coincide în această privinţă numai cu limba da
neză, nu tolerează nici o consoană surdă între vocale : ebbes 
- etwas ( ceva) , Jabbe -Lappen (petic) , schlubbe - schlup
fen ( a  se furişa) , schobbe - Schoppen (halbă) , Peder - Peter 
•(Petru) , dridde - dritte (al treilea) , rohde - raten (a ghici) . 
Numai k constituie o excepţie : brocke, backe. Dar în cuvin

-tele străine g : musigande - Musikanten (muzicanţi) . Acesta 
·este, de asemenea, o rămăşiţă a sistemului de sunete din 
germana de j os, care a cunoscut o dezvoltare ulterioară 
datorită mutaţiei consonantice inverse** ; numai datorită fap
tului că dridde, hadde nu au suferit mutaţia consonantică, 

·din Peter s-a putut obţine Peder, şi asfel t corespunzător din 
·germana de sus s-a putut bucura de acelaşi tratament impar
ţial. Tot aşa d rămîne ipe treapta germanei de j os în halde -
halten ( a  ţine) , alde - alte (bătrîn) etc. 

* Toate citatele sint luate din „Froblich Palz, Gott erbalt's I Gedichte 
in Pfălzer Mundartu vn K. G. Nadler, Frankfurt a. Main, 1851. 

** Pe maginea paainii, notat de Enge1s cu creionul : corspunde cu 
•Otiried ' - Nota red 

:38 
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In pofida faptului că dialectul din Palatinat produce asu
pra celor din regiunea germană de jos impresia genera'ă ca
tegorică de dialect german de sus, dialectul din Palatinat este 
departe de a adopta mutaţia consonantică germană de sus, fie 
măcar în măsura în care o păstrează limba noastră scrisă. Dim
potrivă, dialectul din Palatinat, prin mutaţia sa consonantică 
inversă, protestează împotriva treptei de mutaţie germane de 
sus, care, pătrunzînd în acest dialect din afară, se dovedeşte 
pînă astăzi a fi un element străin de el. 

Aici este locul să examinăm un fenomen de obicei puţin 
cunoscut : confundarea lui d şi t, b şi p, chiar g şi k la acei 
germani în al căror dialect consoanele sonore au suferit muta
ţia consonantică germană de sus. Această confundare nu are 
loc atîta timp cît fiecare vorbeşte în dialec tul său. Dimpo
trivă, am văzut că, de pildă, locuitorul din Palatinat face aici o 
deosebire foarte riguroasă, atît de  riguroasă încît chiar şi la 
cuvintele străine aplică mutaţia ::onsonantică inversă, pentru 
a le adapta cerinţelor dialectului său. T-ul de la Încputul cu
vintelor străine se transformă pentru el în d numai pentru 
că t în limba germană scrisă corespunde lui d al lui, iar p-ul 
străin se transformă în b pentru că p-ului său îi corespunde 
pi-ul din limba germană scrisă . Tot atît de puţin se ames
tecă consoanele mute în alte dialecte germane de sud cît 
timp se vorbeşte în aceste dialecte. Fiecare dintre ele are 
propria sa lege de mutaţie consonantică, aplicată cu riguro
zitate. Lucrurile se schimbă de îndată ce se vorbeşte limba 
literară sau o limbă străină. Orice încercare de a aplica la 
acestea din urmă legea mutaţiei consonantice proprie dia
lectului respectiv - şi această ·încercare se face involuntar 
- se ciocneşte de încercarea de a v orbi corect noua limbă. 
Literele b şi p, d şi t pierd întreaga semnificaţie, şi aşa se 
face că a putut să aibă loc, de pildă, cazul cu Borne ; el se 
plînge în scrisorile s ale de la Paris 354 că francezii nu pot. 
cică, să deosebească pe b de p, deoarece ei susţin ::u îndărăt
nicie că numele său, pe care el îl pronunţă Pene, începe cu p. 

Dar să ne intoarcem la dialectul din Palatinat. Pentru a 
stabili caracterul cu precădere francon al dialectului din Pala
tinat, este suficient să demonstrăm că mutaţia consonantică 
germană de sus i -a fost, ca să zicem aşa, impusă din afară ş.i 
a rămas pînă azi un element străin, care nu a atins nici măcar 
treapta sonoră a limbii literare (dincolo de care alamannii şi 
bavarezii au păstrat în general o treaptă sau alta a vechii limbi 
germane de sus.) Căci chiar în Hessen, situat mult mai la nord. 
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mutaţia este în genere dusă mai departe, reducîndu-se astfel 
caracterul, chipurile, cu precădere hessenez al dialectului din 
Palatinat la proporţii modeste. Pentru a opune chiar la graniţa 
alamannă, printre alamannii rămaşi, o asemenea rezistenţă mu
taţiei consonantice germane de sus, se prea poate ca alături 
de hessi, care erau ei înşişi în esenţă germani de sus, aici să 
fi existat cel puţin tot atît de mulţi ripuari. Or, prezenţa ripu
arilor se mai confirmă - în afară de toponimie - prin două 
particularităţi general francone : păstrarea w-ului francon în 
loc de b la mijlocul cuvintelor şi pronunţarea lui g ca eh la 
mijloul şi sfîrşitul cuvintelor. La aceasta se mai adaugă o 
mulţime de cazuri izolate de concordanţă. Cu Gundach - gu
ten Tag (bună ziua) din dialectul vorbit în Palatinat poţi 
ajunge pînă la Dunkerque şi Amsterdam. Aşa cum în Palati
nat ein sichrer Mann înseamnă „ein gewisser Mann" (un om 
de pădejde) ,  tot aşa peste tot în Ţările de Jos se spune een 
zekeren man. Handsching pentru Handschuh (mănuşă) co-

. respunde formei ripuare H ăndschen. Chiar g în loc de j în 
Ghannisnacht (Johannisnacht) este ripuar şi ajunge, după 
cum vedem, pînă în regiunea Milnsterului. Şi baten (bessern, 
niHzen; de la bat - besser) , comun tuturor francilor, chiar 
-şi celor din Ţările de Jos, este folosit în Palatinat : 's badd 
alles nix - es hilft alles nicht ( toate acestea nu ajută la ni
mic) , unde chiar t nu suferă mutaţia consonantică germană 
de sus, transformîndu-se în tz, ci, potrivit practicii din Pala
tinat, se transformă în d atunci cînd este între două vocale. 

Scris de . Engels în 1881-1882 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în limba rusă 
in K. Marx şi F. Engels, Opere, ed. I, 
vol. XVI, partea I, 1937 

„Dialectul franconM a fost publicat 
pentru prima oară ca lucrare separată 
în 1935 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Adnotări 

Scrisoarea lui F. Engels către A. Bebe! din 1 8-28 martie 1 875, car
prin continutul ei se apropie foarte mult de „ Critica Programului d
la Gotha", scrisă de K. Marx, exprima părerea comună a lui Marx 
şi Engels cu privire la unificarea proiectată, la începutul anului 1875. 
a celor două partide muncitoreşti germane - eisenachienii şi lassal
leenii. Prilejul direct cu care a scris Engels această scrisoare a fost 
apariţia, la 7 martie 1 875, în ziarele „Der Volksstaat" şi „Neuer 
Social-Demokrat", a proiectului de program al viitorului Partid mun
citoresc social-democr.t unit din Germania. Acest proiect, care con
ţinea o serie întreagă de teze false, antiştiinţifice şi concesii făcute 
lassalleanismului, a fost adoptat, numai cu unele mici modificări, la 
congresul de unificare de la Gotha din mai 1 875 şi cunoscut ulterior
sub denumirea de Programul de la Gotha. 

Marx şi Engels, adoptînd o atitudine favorabilă unificării celor· 
două partide muncitoreşti, considerau totuşi că unificarea trebuie în
făptuită pe o bază principială sănătoasă, fără să se facă lassalleenilor, 
care îşi pierduseră influenta în masele muncitoreşti, concesii în pro
blemele teoretice şi politice. ln scrisoarea către Bebe!, destinată 
conducerii eisenachienilor, care erau adepţi ai marxismului, Engels
critică proiectul Programului de la Gotha şi-i previne pe eisenachieni 
să nu facă concesii lassalleenilor. Scrisoarea a fost publicată pentru 
prima oară abia după 36 de ani, în cartea lui Bebe! „Aus meinem 
Leben", partea a doua, Stuttgart, 191 1 .  - 3. 

2 Este vorba de programul adoptat la congresul general al social-de
mocraţilor din G ermania, Austria şi Elveţia, care s-a ţinut la Eisenach 
la 7-9 august 1 869. La congres a fost întemeiat Partidul muncitoresc 
social-democrat german, cunoscut după aceea ca partidul eisenachie
nilor. Programul de la Eisenach era conceput în întregime în spiritul 
revendicărilor Internaţionalei. - 3. 

3 Partidul popular german, înfiinţat în 1 865, era format din elemente 
democratice din rindurile micii burghezii şi în parte din cele ale bur
gheziei, îndeosebi din statele din sudul Germaniei. Partidul popular 
german se ridica împotriva instaurării hegemoniei Prusiei în Ger
mania. Promovind o politică antiprusiană şi lansînd lozinci general
democratice, acest p.rtid era, în acelaşi timp, exponentul tendinţelor 
particulariste ale unor state germane. Propagind ideea unui stat. 
federativ german, el se ridica în acelaşi timp împotriva unificării 
Germaniei sub forma unei republici democratice unice, centralizate-
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ln 1 866, la partidul popular german a aderat partidul popular 
in Saxonia, al cărui nucleu principal era format dn muncitori. 
Această aripă de stînga, care împărtăşea năzuinţa partidului popular 
fe a rezolva problema unificării naţionale a ţării pe cale democra
tică, a evoluat ulterior în direcţie socialistă ; despărţindu-se de de
mocraţii mic-burghezi, ea a participat la formarea, in august 1 869, 
a Partidului muncitoresc social-democrat german. - 4. 

4 „Der Volksstaat" - organ central al Partidului muncitoresc social
democrat german (al eisenachienilor ) ; a apărut la Leipzig de la 2 oc
tombrie 1 869 pină la 29 septembrie 1 876, intîi de două ori pe săptămînă, 
iar din iulie 1 873 - de trei ori. Publicaţia, care exprima concepţiile 
reprezentanţilor curentului revoluţionar din mişcarea muncitorească di n 
Germania, a fost supusă unor permanente persecuţii din partea gu
vernului şi a poliţiei. Componenţa redacţiei se schimba mereu din 
cauza arestării redactorilor, dar conducerea generală a rămas ln 
mîinile lui W. Liebknecht. Un rol important la această publicaţie a 
jucat A. Bebe!, care conducea editura „Volksstaat•. Marx şi Engels 
au colaborat la „Der Volksstaat" din momentul fondării lui, au ajutat 
în permanenţă redacţia şi au îndrumat sistematic orientarea pu
blicaţiei. - 4. 

5 „Frankturter Zeitung" - denumirea prescurtată a ziarului „Frankfurter 
Zeitung und Handelsblatt" - cotidian de orientare democratică mic
burgheză ; a apărut la Frankfurt pe Main începînd din 1 856 (sub acest 
titlu din 1 866) pină în 1943. - 4. 

6 Este vorba de următoarele puncte ale proiectului Programului de la 
Goth1 : 

„Partidul muncitoresc german cere ca bază libertară a statului : 
1 .  Vot univeaal, 1gal, diret şi sec.r.t <pentru itoţi bărbaţii are iu 

împlinit virsta de 21 de ani, la toate alegerile în stat şi obşte. 2. Legi
ferarea directă de către popor cu dreptul de a face şi de a respinge 
propuneri. 3. Serviciu militar obligatoriu. Miliţie populară în locul 
amatei permanente. Dreptul pentru reprezentanţii poporului de a 
hotărî asupra războiului şi păcii. 4. Abrogarea tuturor legilor excep
ţionale, în special a acelora privind presa, dreptul de asociere şi de 
întrunire. 5. Justiţie populară. Gratuitatea justiţiei. 

Partidul muncitoresc german cere ca bază spirituală şi morală a 
statului : 

1. Instruirea g enerală şi egală a poporului de către stat. Şcolarizare 
· obligatorie. Jnvăţămînt gratuit. 2. Libertatea ştiinţei. Libertatea con

ştiinţei". - 4. 

7 Liga păcii şi libertăţii - organizaţie pacifistă burgheză, înfiinţată îa 
1 867 in Elveţia de republicanii şi liberalii mic-burghezi (cu participarea 
activă a lui V. Hugo, G. Garibaldi etc. ) ; în 1 867-1868 la activitatea 
Ligii a luat parte şi M. Bakunin. La începutul activităţii ei, Liga a 
încercat să folosească mişcarea muncitorească în scopurile ei. Cu aju
torul declaraţiilor despre posibilitatea de a se pune capăt războiului 
prin crearea „Statelor Unite ale Europei", Liga păcii şi libertăţii semăna 
in mase iluzii false şi sustrăgea proletariatul de la lupta de clasă. - 5. 

8 Vezi K. Marx. „Capitalul0, voi. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
ed. a IV-a, p. 569-766. - 5. 
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9 F. Lassalle. „Arbeiterlesebuch", Frankfurt am Main, 1863, S. 5. In 
această pagină Lassalle reproduce citatul despre „legea economică de 
aramă" a salariului, formulată de el in broşura : „Offnes Antwort
schreiben an das Central-Comite zur Berufung eines Allgemeinen 
Deutschen Arbeitercongresses zu Leipzig" .  Ziirich, 1 863, p. 1 5-16. - 6. 

1 0  Engels are în vedere broşura lui W. Bracke : „Der Lassalle'sche Vor
schlag• .  Braunschweig, 1 873. - 6. 

1 1  Este vorba de „Mizeria filozofiei" şi „Manifestul Partidului Comunist"  
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi.  4, Bucureşti, Editura politică. 
1 963, ed. a II-a, p. 65-179, 461-500). - 7. 

12 Engels se referă la afirmatiile făcute de Bakunin in cartea acestu ia 
„Statul şi anarhia". Introducere. Partea I, apărută in Elvetia in 1 873. 
Inconsistenta acuzatiilor formulate de Bakunin a fost arătată de Marx 
în conspectul său la cartea lui Bakunin (vezi K. Marx şi F. Engels 
Opere, voi. 1 8, Bucureşti, Editura politică, 1964). 

„Demol.ralisches Woclienblat t "  - ziar muncitoresc german ; a 
apărut sub acest titlu din ianuarie 1868 pînă in septembrie 1 869 la 
Leipzig sub redactia lui W. Liebknecht. Incepînd din decembrie 1868. 
ziarul a devenit organul de presă al Uniunii asociatiilor muncitorilor 
germani, condusă de A. Bebe!. Iniţial. ziarul s-a aflat intr-o anumită 
măsură sub influenta ideilor mic-burgheze ale partidului popular, dar 
după putin timp, datorită eforturilor lui Marx şi  Engels, a început Sd 
ducă lupta împotriva lssalleanismului, să propage ideile Interna
ţionalei, publicind principalele documente ale acesteia. Ziarul a jucat 
un rol de seamă in crearea Partidului muncitoresc social-democrat 
german. La Congresul de la Eisenach din 1 869, ziarul a fost declarat 
organul central al Partidului muncitoresc social-democrat şi şi-a 
schimbat denumirea în „Volksstaat" (vezi adnotarea 4). - 8. 

l 3 Lucrarea lui K. Marx „Critica Programului de la Gotha", care repre
zintă o contribuţie preţioasă Ia dezvoltarea problemelor fundamentale 
ale teoriei comunismuJi ştiintific şi un model de luptă neîmpăcata 
împotriva oportunismului, a fost scrisă' in aprilie - începutul lui 
mai 1 875 şi trimisă conducerii partidului eisenachienilor (pentru 
W. Bracke) la 5 mai 1 875. Lucrarea cuprindea o analiză critică a 
proiectului de program al viitorului partid social-democrat unit, pre
gătit în vederea conqresului: ae utftcare de la Gotha. 

„Critica Programului de ta Gotha" a fost publicata pentru prima 
oară în 1891 de Engels, in pofida împotrivirii conducerii oportuniste 
a social-democratiei germane. Lucrarea a fost publicată in revista 
„Die Neue Zeit", organul teoretic al social-democraţiei germane, 
voi. 1, nr. 1 8, 1 891 ,  cu o prefată de F. Engels. 

Publicînd „Critica Programului de la Gotha" ,  Engels a publicat 
împreună cu aceastd lucrare şi scrisoarea lui Marx către W. Bracke 
din 5 mai 1 875, legată nemijlocit de aceasta. 

După cum se ştie din scrisoarea lui Engels către K. Kautskv din 
23 februarie 1 891,  publicînd „Critica Programului de la Gotha",  Engel" 
a trebuit să fie de acord cu atenuarea unor pasaje mai incisive. !n 
editia de fată, documentul se publică in strictă conformitate cu 
manuscrisul lui Marx. - 1 1 .  

1 4  Este vorba d e  traducerea franceză autorizată a volumului intîi al 
„ Capitalului",  care a apărut în fascicule în 1 872-1875 la Paris. - 1.J. 
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1 5  Este vorba de ediţia a doua a lucrării lui Marx „Dezvăluiri asupra 
procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 ), care t 
apărut la Leipzig în 1 875, în editura Partidului muncitoresc social
democrat, sub îngrijirea ziarului „Volksstaat•, organul central al 
partidului. - 14. 

1 6  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, ed. a II-a, p. 475. - 23. 

17 Marx îl numeşte aici în mod ironic Marat, probabil, pe Hasselmann, 
redactorul-şef al ziarului „Neuer Social-Demokrat•.  

„Neuer Social-Demokrat• - ziar german, a apărut la Berlin din 
1 871 pînă în 1876, de trei ori pe săptămînă ; organ de presă al 

Uniunii generale a muncitorilor germani, organizaţia lassalleenilor ; 
orientarea lui reflecta întru totul politica promovată de lassalleeni, 
care căutau să se adapteze la regimul bismarkian şi să intre în 
gratiile claselor dominante din Germania, precum şi oportunismll şi 
naţionalismul liderilor lassalleeni. Acţionînd de pe poziţii sectare, 
acest ziar a dus o luptă sistematică împotriva conducerii marxiste 
a Internaţionalei şi împotriva Partidului muncitoresc social-democrat 
german, a sprijinit activitatea, ostilă Consiliului General, desfăşurată 
de bakunişti şi de reprezentanţii altor curente antiproletare. - 24. 

I S Marx are în vedere articolul de fond în care ziarul „N orddeutsche 
Allgemeine Zeitung•, în numărul din 20 martie 1 875, şi-a exprimat 
părerea asupra proiectului de program al Partidului social-democrat 
german ; în articol se arăta, între altele, că „agitaţia social-demo
crată a devenit într-o oarecare măsură mai prudentă : ea se dezice 
de Intenaţională•. 

„Norddeutsclle Allgemeine Zeitung" - ziar reacţionar, în dece
niile 7-9 ale secolului trecut a fost organur oficial al guvernului 
Bismarck ; a apărut la Berlin din 1 861 pînă în 1918. - 25. 

1 9 Este vorba de afirmaţiile făcute de F. A. Lange în cartea sa : „Die 
Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung filr Gegenwart und Zukunft". Duis
burg, 1 865, p. 1 44-1 61,  180. - 26. 

20 „L'Atelier• - revistă lunară franceză, organul meşteşugarilor şi a} 
muncitorilor aflaţi sub influenţa ideilor socialismului creştin ; a apă
rut la Paris din 1 840 pînă în 1850 ; în componenţa redacţiei intrau 
reprezentanţi ai muncitorilor, care erau aleşi din trei în trei luni. - 28. 

21 „Kulturkampf" („lupta pentru cultură" ) - denumire dată de liberalii 
burghezi sistemului de măsuri legislative luate de guvenul Bismarck 
in deceniul al 8-lea al secolului trecut sub steagul luptei pentru o 
cultură laică şi îndreptate împotriva bisericii catolice şi partidului 
„centrului", care sprijinea tendinţele separatiste şi antiprusiene ale 
funcţionărimii, moşierilor şi burgheziei din statele mici şi mijlocii 
din sud-vestul Germaniei. ln deceniul al 9-lea, pentru a uni forţele 
reacţionare, Bismarck a anulat cea mai mare parte a acestor 
măsuri. - 32. 

22 Este vorba de circulara confidenţială a Consiliului General al Inter
naţionalei din 16 mai 1875 cu privire la convocarea, la Philadelphia. 
a conferinţei Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor. Acest document 
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trebuia să-i pregătească pe membrii Intenaţionalei tn vederea apro
piatei dizolvări oficiale a acestei organizaţii. - 35. 

23 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani din Londra, 
infiintată tn februarie 1840 de K. Schapper, J. Moll şi alţi militantt 
i Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul con· 
ducător in Asociaţie îl aveau comunităţile locale ale Ligii comunişti· 
lor. ln 1847 şi 1849-1850, Marx şi Engels au depus o activitate 
intensă în cadrul Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Marx, Engels şi 
diferiţi tovarăşi de idei s-au retras din Asociaţie ca urmare a faptului 
că în lupta dintre majoritatea Organului Central al Ligii comuniştilor, 
condusă de Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (frac
ţiunea Willich-Schapper), cea mai mare parte a Asociaţiei s-a situat 
de partea minorităţii. De la sfîrşitul deceniului al 6-lea, Marx ş\ 
Engels au luat din nou parte la activitatea Asociaţiei culturale. O dată 
cu !ntemeierea Intenaţionalei, Asociatia, printre ai cărei conducători 
se număra şi Lessner, a devenit secţia germană a Asociaţiei Intema-

tionale la Londra. Asociaţia culturală din Londra a continuat să existe 
pînă in 1918, cind a fost interzisă de guvernul englez. - 35. 

24 „La Plebe• - săptămînal italian ; a apărut din 1868 pină în 1875 la 
Lodi, iar din 1875 pînă în 1883 la Milano, sub conducerea redacţio
nală a lui E. Bignami ; pină la începutul deceniului al 8-lea a f05t 
o publicaţie cu orientare burghezo-democratică, devenind apoi socia
listă ; în anii 1872-1873 a fost organul de presă al secţiilor Intena
ţionalei. Abstracţie făcind de o oarecare inconsecvenţă a sa, „Plebe" 
a jucat un rol de seamă în lupta împotriva influentei anarhiştilor 
asupra mişcării muncitoreşti din Italia. Un mare ajutor a acordat 
acestei publicaţii Engels, care a colaborat la ea în anii 1871-1873 şi 
1 877-1879 şi a întreţinut o corespondentă regulată cu redactorul 
E. Bignami. 1n 1882, în jurul publicaţiei „Plebe" s-a constituit primul 
partid independent al proletariatului italian - partidul muncitoresc. 
Vezi caracterizarea acestei publicaţii în articolul lui Engels „In Italia" 
(volumul de faţă, p. 1 01-105). - 36. 

25 Cuvintarea a fost rostită de Engels la 22 ianuarie 1876 la mitingul 
internaţional convocat in cinstea aniversării răscoalei din Polonia 
din 1 863. La adunare au luat parte cîteva zeci de oameni - polonezi. 
cehi, sirbi, ruşi, germani, francezi. Mitingul a fost condus de 
W. Wr6blewski, socialist polonez, membru al Intenaţionalei. Engels 
şi-a ţinut cuvîntarea in limba germană, iar peste citeva zile i-a trimis 
lui Wr6blewski textul francez al acesteia, pentru a fi, probabil, tra
dus in limba polonă. - 38. 

26 „Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie• - a apărut zilnic 
la Koln, sub redacţia lui Marx, de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1 849. 
Din redacţie făceau parte : Engels, W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, 
E Dronke, F. Freiligrath şi H. Birgers. 

Organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, „Neue 
Rheinische Zeitung" a avut rolul de educator al maselor populare, 
ridicindu-le la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, 
care defineau poziţia ziarului în cele mai importante probleme ale 
revoluţiei germane şi ale celei europene, erau scrise, de regulă, d€ 
Marx şi de Engels 
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Poziţia fenă şi intransigentă a ziarului, intenaţionalismul lui 
combativ, demascările politice apărute în paginile lui şi îndreptate 
·i.potriva guv·enului prSin şi a autorităţilor locale cin K5ln -
toate acestea au atras după sine încă din primele luni de existentă 
ale lui „Neue Rheinische ZeitungM persecutarea iarului de către 
pra feudal-monarstă şi [iberal-burgheză, pcm şi de către gu
vem. Acste peScutii s-au intnsiiiot îndeosebi după ,ovitura de 
'at co11trarevoluţOnară din noimbrie-dcembrie 1848. 

In pofida tuturor persecuţiilor şi a piedicilor puse de politie, 
„Neue Rhein.sche eitung• a apăr: cu curaj intersele d emocraţiei 
revoluţionare, intereiele rproleariatului. In mai 1849, n condiţiile 
fensivei gener.le a contrarevoluţiei, guvernul 1prusian, profitind de 
faptul că Marx nu fusese repus în drepturile de cetăţean prusian, a 
emis un ordin de expulzare a lui din Prusia. ln urma expulzării lui 
Marx şi a persecuţiilor împotriva celorlalţi redactori ai lui „Neue 
Rheinische ZeitungM ,  iarul şi-a încetat apariţia. Ultimul nmăr, nr. 301 , 
al lui „Neue Rheinische ZeitungM,  tipărit în culoare roşie, a apărut 
la 19 mai 1849. In cuvîntul de rămas bun adresat muncitorilor, re
dactorii ziarului declarau că „ultimul lor cuvînt va fi întotdeauna şi 
pretutindeni : eliberarea clasei muncitoare !". - 38. 

27 Lucrarea lui F. Engels „Rachiul prusian in Reichstagul german• a 
fost scrisă n febuarie 1876. Publicarea acestei lucrări a lui Engels. 
care demasca iuncherimea prusacă, în ziarul „Volksstaat• , chiar şi 
sub formă de fragmente, a provocat furia turbată a guvernului Bis
marck. Ca urmare a acestui fapt, răspîndirea operelor lui Engels fn 
Germania a fost interzisă. - 41. 

28 „Kolnische Zeitung• - cotidian german car� a apărut sub acest titlu 
la Koln începînd din 1802 1 în perioada revoluţiei din 1848-1849 şi 
a reacţiunii care i-a urmat a fost exponentul politicii laşe şi trădă
toare a burgheziei liberale prusiene, iar în ultimele decenii ale se
colului trecut a fost legat de partidul national·liberal. - 43. 

l9 După mitologia greacă, n timpul asediului Troiei, g recii, din gre
şeală, au intrat în luptă cu oastea aliatului lor Telef, fiul lui Hercule. 
In timpul luptei, Ahile l-a rănit pe Telef, care s-a lecuit numai după 
ce pe rana lui s-a presărat pilitură de fier din lancea lui Ahile. - 51.  

30 E. Diihring. „Cursus der National-und Social5konomie einschliesslich 
der HallptpU11kte der Finan;poJ,dk". Be1lin, 1873, p. 263, 264. - 52. 

3 1 Conform legendei, Correggio a rostit aceste cuvinte în fata tabloului 
lui Raffael „Sfinta Cecilia".  - 52. 

32 Este vorba de reforma administrativă din 1872 din Prusia, prin care 
puterea politienească ereditară, exercitată de moşieri la tară, era 
anulată şi erau introduse unele elemente de autoadministrare locală : 
staroşti aleşi ai obştilor, consilii districtuale pe lingă landrati, alese 
potrivit sistemului . împărţirii pe stări sociale ş. a. Reforma aceasta 
avea drept scop consolidarea aparatului de stat şi întărirea centra· 
lizării în interesul clasei iuncherimii în ansamblu. In acelaşi tim
însă, iuncherii moşieri şi-au păstrat, de fapt, puterea în districte şi 
provincii, ocupînd majoritatea funcţiilor eligibile, personal sau prin 
mandatarii lor. - 53. 
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33 Engels a scris lucrarea „Wilhelm Wolfi" in perioada iunie-noiembr�e 
1876 pentru revista „Die Neue Welt", condusă de W. Liebknecht. 

. Această serie de articole cuprinde un studiu biografic minunat schi
ţat asupra lui W. Wolff, unul dintre cei mai de seamă revoluţionari 
proletari germani din vremea lui, memoriei căruia i-a dedicat Marx 
volumul întîi al operei sale principale - „Capitalul" .  Marx însuşi avea 
intenţia să scrie biografia lui Wolf. S-a păstrat o schiţă a biografiei 
lui Wolff făcută de Marx (publicată pentru prima oară în revista 
„Novaia i noveişaia istoriia" nr. 4, 1959, p. 105). Dar Marx nu şi-a 
tradus in viaţă intenţia, deoarece pe atunci nu dispunea de datele 
necesare cu privire la viaţa lui Wolff. 

' 

In afară de materialul biografic, Engels comentează, dind şi 
citate, o serie de articole ale lui Wolff privind situaţia ţărănimii 
sileziene, publicate de Wolff în „Neue Rheinische Zeitung" .  Articolele 
lui W. Wolff, cunoscute sub denumirea de „Miliardul silezian" , au 
apărut in ziar din martie pînă in aprilie 1849. Articolele lui Wolff 
făceau parte din propaganda sistematică intreprinsă pentru atragerea 
maselor ţărăneşti din Gemania. In aceste articole, Wolff prezintă 
un tablou multilateral, bazat pe fapte incontestabile şi pe date statistice, 
al exploatăii ţărănimii şi cere să li se restituie ţăranilor miliardul 
de franci furat de la aceştia de către moşieri sub forma plăţilor de 
răscumpărare. Articolul lui W. Wolff „Miliardul silezian" s-a bucurdt 
de un succes atît de mare in rîndurile cititorilor, incit Uniunea ţără
nească din Silezia a retipărit numerele ziarului cu articolele „Mi
liardul silezian • intr-un tiraj de 10 OOO de exemplare şi le-a difuzat 
gratuit printre ţărani. 

In 1886, Engels şi-a publicat lucrarea sa „Wilhelm Wolff" ca 
introducere la cartea lui W olff { „Oe SchlesL5ohe Mllllarde" . Abdruck 
aus der „Neuen Rheinischen Zeitung" Mărz-April 1849. Mit Einleitung 

• von Friedrich Engels. Hottingen-Zirich, 1886 ) ; partea a doua a 
introducerii o constituia capitol „Ou iprrire ·�a istoria ţărănimii 
prusiene" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21 ). In vederea 
acestei ediţii, Engels a făcut o serie de completări esenţiale, lăsînd. 
totodată, la o parte acele capitole care reprezentau o expunere a 
conţinutului articolelor lui Wolff. - 59. 

34 Este vorba de „Ideologia germană" {vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572), la care 
Marx şi Engels au lucrat în anii 1 845-1846. - 61.  

35 Bundestag - organul central al  Confederaţiei germane, care avea 
sediul la Frankfurt pe Main şi era compus din reprezentanţii statelor 
germane. Bundestagul era un instrument al politicii reacţionare a 
statelor germarie. - 62. 

36 „Demagogi" erau numiţi in hotărîrile Conferinţei din 1819 de la 
Karsbad a miniştilor principalelor state germane participanţii l a  
mişcarea opoziţionistă a intelectualităţii germane din perioada de 
după războaiele impotriva lui Napoleon. „Demagogii" s-au ri

'dicat 
împotriva rînduielilor reacţionare din statele germane, organizînd 
manifestări politice, in cadrul cărora revendicau unificarea Germa
niei. Persecuţiile împotriva „demagogilor" au reinceput in deceniul 
al 4-lea, cind, sub influenta revoluţiei din 1830 din Franţa, s-a inten
sificat mişcarea opoziţionistă şi revoluţionară in Germania şi în ce
lelalte ţări din Europa. - 62. 
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37 F. Reuter. „Ut mine Festungstid". In : „Reuters Werke" ,  Bd. 4, Leipzig 
und Wien. Scrisoarea lui W. Wolff către F. Reuter din 30 decembrie 
1863, menţionată de Engels, a fost publicată pentru prima oară în 
revista „Zeitschrift flr Geschichtswissenschaft", Heft 6, Berlin, 1957. 
s. 1 244-1 245. - 63. 

38 ln scrisoarea sa către F. Reuter din 30 decembrie 1863, W. Wolff 
sc;ia c ă  drept pretext al acţiunii intentate împotriva sa pentru în
călcarea legii cu privire la presă a servit manuscrisul unuia din 
rticolele sale, care a căzut în miinile poliţiei prusiene. - 65. 

39 Este vorba de cartea : „Die Communisten-VerschwOrungen des neun
zehnten Jahrhunderts".  Berlin, Erster Theil 1853, Zweiter Theil 1854, 
scrisă de Wermuth şi Stieber, funcţionari ai poliţiei. ln anexele la 
prima parte a cărţii, în care era prezentată „istoria" mişcării mun
citoreşti spre a servi ca îndreptar pentru poliţişti, au fost reproduse 
unele documente ale Ligii comuniştilor care au căzut in miinile poli
ţiei. Partea a doua reprezenta o „listă neagră", care conţinea date 
biografice despre persoanele care aveau legături cu mişcarea demo
cratică şi muncitorească. - 65. 

40 „Deutsche-Biisseler-Zeitung" a fost fondat de emigranţii politici ger
mani la Bruxelles şi a apărut din ianuarie 1847 pînă în februarie 1848. 
La început orientarea ziarului a fost determinată de tendinţa redac
torului, democratul mic-burghez Bornstedt, de a concilia diferitele 
curente din tabăra democraţilor. începînd din vara anului 1847, da
torită faptului că Marx şi Engels şi tovarăşii lor de idei au început 
să publice în coloanele lui, ziarul a devenit purtătorul ideilor demo
crat-revoluţionare şi comuniste. ln septembrie 1847, Marx şi Engels, 
devenind colaboratori permanenţi ai ziarului, au începit să influenţeze 
nemijlocit orientarea lui, astfel incit în ultimele luni ale anului 1847 
ei au concentrat de fapt în miinile lor conducerea redacţiei. Sub 
înriurirea lui Marx şi Engels, ziarul a devenit organul Ligii comu
niştilor, partidul revoluţionar în curs de formare al proletariatului. - 65. 

4 1  Asocia1a muncitorilor germani de la Bruxelles a fost înfiinţată de 
Marx şi Engels la sfirşitul lunii august 1847, în scopul lămuririi 
politice a muncitorilor germani care locuiau în Belgia şi al propagării 
ideilor comunismului ştiinţific n rîndurile lor. Sub conducerea lui 
Marx şi Engels şi a tovarăşilor lor de idei, asociaţia a devenit centrul 
legal de unire a proletarilor revoluţionari germani din Belgia şi a 
întreţinut legături directe cu cluburile muncitoreşti flamande şi va
lone. Cele mai bune elemente ale asociaţiei au făcut parte din 
comunitatea din Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia muncitorilor 
germani din Bruxelles şi-a încetat activitatea curind după revoluţi
burgheză din februarie 1848 din Franţa, în urma arestării şi expulzării 
majorităţii membrilor ei de către poliţia belgiană. - 65. 

42 Asociaţia democrată din KOln a fost înfiinţată n aprilie 1848 ; din 
asociaţie, alături de reprezentanţi ai micii burghezii, făceau parte 
muncitori şi meseriaşi. Marx şi Engels au intrat în Asociaţia demo
crată pentru a influenţa elementele proletare şi a determina la acţiuni 
hotărite pe democraţii mic-burghezi. Marx a participat activ la con
ducerea asociaţiei. Marx, Engels şi alţi membri ai redacţiei lui „Neue 
Rheinische Zeitung• stăruiau in cadrul lntrunirilor Asociaţiei demo-
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erate să se ia hotăriri care să demaşte politfca trădătoare a burgheziei 
liberale germane şi să înfiereze poziţia şovăielnică a Adunărilor 
naţionale de la Frankfurt şi Berlin. ln aprilie 1 849, cind Marx şi 
adepţii lui au trecut în practică la făurirea partidului proletar, ei au 
rupt-o şi din punct de vedere organizatoric cu democraţia mic
burgheză, părăsind Asociaţia democrată. - 67. 

43 Este vorba de armistiţiul încheiat la 26 august 1 848 Intre Danemarca 
şi Prusia. Războiul împotriva Danemarcii, care a început cu răscoala 
din Schleswig-Holstein. constituie o parte din lupta revoluţionară a 
poporului german pentru unificarea Germaniei. Sub presiunea mase
lor populare, guvernele statelor germane, inclusiv cel al Prusiei, au 
fost nevoite să participe la acest război. In realitate insă, cercurile 
guvernante ale Prusiei au sabotat operaţiile militare şi, in august 
1848, au încheiat armistiţiul trădător de la Malm>. Ratificarea in 
septembrie 1 848 a acestui armistiţiu de către Adunarea naţională de 
la Frankfurt a stirnit un val de proteste şi a dus la Frankfurt la o 
răscoală populară care a fost înăbuşită cu ajutorul trupelor prusiene 
şi austriece. In primăvara anului 1 849, operaţiile militare in Schleswig
Holstein au reînceput, dar in iulie 1 850 Prusia a încheiat un tratat 
de pace cu Danemarca, ceea ce i-a permis acesteia din urmă să-i 
zdrobească pe răsculaţi. - 67. 

44 „Adunarea conciliatoare• - denumire dată de Marx şi Engels Adu
nării nationale prusiene, convocată la Berlin n mai 1848 pentru a 
elabora, „în înţelegere cu coroana", constituţia. Acceptind ca această 
formulă să stea la baza activităţii sale, Adunarea a renunţat implicit 
la principiul suveranităţii poporului. - 67. 

45 Wolff se referea la răscoala ţăranilor ucraineni din Galiţia care a 
avut loc in februarie-martie 1 846 şi care a coincis in timp cu răscoala 
pentru eliberare naţională din Cracovia. Folosind contradicţiile de 
clasă, autorităţile austriece au reuşit să provoace ciocniri intre ţăranii 
galiţieni răsculaţi şi şleahticii polonezi, care încercau să vină in 
ajutorul Cracoviei. Răscoala ţărănească, care a început cu dezarma
rea detaşamentelor de insurgenţi ale nobililor, s-a transformat apoi 
intr-o devastare in masă a conacelor moşiereşti. După ce a zdrobit 
mişcarea insurecţională a nobilimii poloneze, guvenul austriac a 
înăbuşit şi răscoala ţărănească din Galiţia. - 7 1 .  

4 6  „TînguitorW (Heuler) - poreclă dată constituţionaliştilor burghezi 
de către republicanii-democraţi in timpul revoluţiei din 1848-1849 
din Germania. - 78. 

-47 „TulburălorW (Wihler) - îi numeau constituţionaliştii burghezi pe 
republicanii-democraţi in 1 848-1849 in Germania. - 92. 

48 Engels are in vedere însemnările publicate in „Papiers et corres
pondance de la famille imperiale". Tome I-II, Paris, 1 870-1 871, 
vol. II, p. 1 61.  - 94. 

49 Din scrisorile lui Marx, Engels şi ale lui Jenny Marx, soţia lui Marx, 
rezultă că Wolff s-a mutat la Manchester incă in septembrie 1 853. - 96 . 

. 50 Landwehc - parte componentă a forţelor armate formată din bărbaţi 
supuşi serviciului militar şi aparţinind contingentelor mai mari (de 



la 27 pină la 32 de ani). Din Landwehr făceau parte bărbaţii care 
au făcut serviciul militar activ in armata regulată şi aveau un anumit 
stagiu in rezervă. Sistemul Landwehrului a apărut mai intii in Prusia 
ln 1813-1 8 1 4 ; mai tirziu, el a fost introdus şi in celelalte state 
germane, precum şi in Austria. In timp de pace, unităţile Land
wehrului erau recrutate numai în scopuri de instrucţie ;  în timp de 
'război, Landwehrul trebuia să fie chemat pentru serviciul în spatele 

· frontului şi pentru serviciul de garnizoană. - 99. 

51 Este vorba de lucrarea lui K. Marx şi F. Engels „Alianţa democraţiei 
socialiste şi Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 8, Bucureşti, Editura politică, 1 964, 
p. 331-465), apărută în traducere germană la Braunschweig in 1874 
sub titlul : „Ein Complot gegen die Intenationale Arbeiter-Associa
tion" ; la redactarea acestei traduceri a luat parte in mod nemijlo
cit Engels. - 101.  

52 Aici şi mai departe, Engels citează scrisoarea lui Bakunin din 5 aprilie 
1872 către socialistul spaniol Francisco Mora, publicată împreună cu 
alte documente ale Alianţei in capitolul al Xi-lea al lucrării lui 
K. Marx şi F. Engels „Alianţa democraţiei socialiste şi Asociatia 
Intenaţională a Muncitorilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 331-465). - 1 02 . 

53 „Bulletin de la Federation jurassienne de l'Association Internationale 
des Travailleurs• - organul de presă al anarhiştilor elveţieni ; a 
apărut, sub redacţia lui Guillaume, in 1872-1878, în limba franceză, 

. la început bilunar, iar din iulie 1873 săptăminal. - 1 04. 

M ,,Rheinische Zeitung ilr Politik, Handel und Gewerbe" - cotidian 
care a apărut la Koln de la 1 ianuarie 1 842 pînă la ·31 martie 1843. 
Zia rul a fost fondat de reprezentanţi i burgheziei renane cu stare 
de spirit opozitionislă fată de absolutismul prusian. La acest ziar au 
fost atraşi să colaboreze şi unii tineri hegelieni. Din aprilie 1842, 
Karl Marx a devenit colaborator l lui „Rheinische Zeitung" şi în
cepînd din octombrie acelaşi an - unul dintre redactorii lui. In 
„Rheinische Zeitung• au apărut şi o serie de articole ale lui F. En
gels. în timpul cit Marx a fost redactor al lui „Rheinische Zeitung" ,  
acesta a căpătat n caracter democrat-revoluţionar tot mai pronunţat. 
Guvernul a supus acest ziar unei cenzuri deosebit de severe, iy 
apoi l-a interzis. - 1 06. 

55 „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher" a apărut la Paris în limba ger
mană sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un singur 
număr, dublu, în februarie 1 844. In acest număr au fost publicate 
lucrările lui K. Marx : „Contribuţii la problma evreiască" şi „Con
tribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere", precum 
şi lucrările lui Engels : „Schiţă a unei critici a economiei politice" 
şi „Situaţia Angliei. «Past and Present„ by Thomas Carlyle" ( vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
ed. a II-a, p. 382-412, 413-427, 544-571,  572-598). Aceste lucrări 
marchează trecerea definitivă a lui Marx şi Engels de la democra
tismul revoluţionar la materialism şi comunism. Principala cauză a 
încetării apariţiei revistei au fost divergentele principiale dintre Marx 
şi ridioalul burghez Ruge. - 101. 
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56 Engels se referă la dispoziţia din 16 ianuarie 1 845 cu privire la 
expulzarea din Frnţa a lui Marx şi a unui număr de colaboratori 
ai ziarului „Vorwărts 1 • ,  dată de guvenul francez sub presiunea gu
vernului prusian. - 107. 

5 7  „Kreuz-Zeitng• - aşa era numit cotidianul german „Neue Preussische 
Zeitung" (deoarece avea pe frontispiciul lui o cruce - emblema 
Landwehrului) ; a început să apară la Berlin începînd din iunie 1848 ; 
a fost organul camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iun
cherimii prusace. - 108. 

58 „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue• - revistă 
fondată de Marx şi Engels în decembrie 1 849 şi editată de ei pînă in 
noiembrie 1 850. Revista era organul teoretic şi politic al Ligii comu
niştilor, o continuare a lui „Neue Rheinische Zeitung", scos de Marx 
şi Engels în timpul revoluţiei din 1 848-1849. Din martie şi pînă în 
noiembrie 1 850 au apărut în total 6 numere, dintre care un număr 
dublu (6). Revista era redactată la Londra şi se tipărea la Ham
burg. Pe coperta revistei era indicat şi New Yorkul, deoarece Marx 
şi Engels sperau că revista va fi răspîndită şi printre emigranţii 
germani din America. Majoritatea materialelor (articole, cronici, re
cenzii) erau scrise de Marx şi Engels, care antrenaseră şi pe adepţii 
lor W. WoUf, J, Weydemeyer şi G. Eccarius să colaboreze la revistă. 
Dintre lucrările întemeietorilor maxismului în această revistă au fost 
publicate : „Luptele de clasă în Franţa, 1848-1850• de Marx, „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului• şi „Războiul ţărănesc 
german• de Engels, precum şi o serie de alte lucrări. In lucrările 
publicate în această revistă se făcea bilanţul revoluţiei din 1 848-1849, 
era dezvoltată teoria şi tactica partidului proletar revoluţionar. Re
vista şi-a încetat apariţia din cauza persecuţiilor poliţieneşti din 
Germania şi a lipsei de mijloace materiale. - 109. 

59 „New York Daily Tribune• - ziar american care a apărul din 1841 
pină in 1924. Infiinţat de cunoscutul ziarist şi om politic american 
Horace Greeley, ziarul a fost, pînă la jumătatea deceniului al 6-lea 
al secolului trecut, organul de presă al aripii stingi a whigilor ame
ricni, iar apoi al partidului republican. în deceniile al 5-lea şi 
al 6-lea, ziarul s-a situat pe poziţii progresiste şi a luptat împotrivc 
sclaviei. Colaborarea lui Marx la acest ziar a început în august 1 851 
şi a continuat timp de peste 10 o.ni, pînă în martie 1 862 ; un mare 
număr de articole pentru „New York Daily Tribune• au fost scrise 
de Engels la rugămintea lui Marx. Colaborarea lui Marx la acest ziar 
a încetat la începutul războiului civil din S.U.A., cind în cadrul re
dacţiei a crescut influenţa adepţilor unui compromis cu statele scla
vagiste şi ziarul s-a abătut de pe poziţiile lui progresiste. - 109. 

60 „Das VoJk• - săptăminal care a apărut în limba germană la Londra 
de la 7 mai pînă la 20 august 1 859. A fost fondat ca organ oficial al 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani din Londra. Incepînd cu 
nr. 2 a apărut cu participarea nemijlocită a lui Marx, care curînd 
devine redactorul său de facto. 1n săptămînalul „Volk" au fost pu
blicate prefaţa lui Marx la lucrarea lui „Contribuţii la critica eco
nomiei politice•, recenzia lui Engels la această lucrare a lui Marx, 
precum şi o serie de alte articole ale lui Marx şi Engels. Au apărut 
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în total 16 nmere ; săptăoînalul şi-a încetat apariţia Ia 20 august 
1859 din lipsă de fonduri. - 1 10. 

61 Vezi adnotarea 48. - 1 10. 

62 Este vorba de criza economică din 1873, care a cuprins Austria, 
Germania, S.U.A., Anglia, Franţa, Olanda, Belgia, Italia, Rusia şi alte 
ţări şi s-a deosebit printr-o mare amploare şi profunzime. - 1 14. 

63 Scrisoarea lui Marx către redacţia revistei „Otecestvennîe Zapiski" 
a fost scrisă la scurtă vreme după apariţia în aceas tă revistă, in 
octombrie 1877, a articolului lui N. K. Mihailovski, ideologul narod
nicismului rus, „Karl Marx în fata judecăţii d-lui I. Jukovski" („Ote
cestvennîe Zapiski" nr. 10, „Sovremennoe Obozrenie", p. 320--356), 
articol care continea o interpretare falsă a „Capitalului" .  Scrisoarea 
a rămas neexpediată şi Engels a găsit-o printre hîrtiile lui Marx 
de-abia după moartea acestuia. Engels a făcut copii după această 
scrisoare, trimiţînd una din ele împreună cu scrisoarea din 6 martie 
1884 la Geneva lui V. I. Zasulici, membră a grupului „Eliberarea 
muncii". La Geneva scrisoarea a fost publicată în 1 886 în nr. 5 al 
revistei „Vestnik Narodnoi Voli". 1n presa legală rusă, scrisoarea lui 
Marx a fost publicată !n octombrie 1888 în revista „Iuridiceskii 
Vestnik". - 1 17. 

64 K. Marx. „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie".  Bd. I, 
Hamburg, 1 867, p.  763. - 1 17. 

65 A. Haxthausen. „Studien liber die innern Zustande, das Volksleben 
und insbesondere die Iandlichen Einrichtungen Russlands", Th. I-III, 
Hanover-Berln, 1 847-1852. - 1 17. 

66 K. Marx. „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie", 2 Aufl., 
Bd. I, Hamburg, 1 872, p. 817 (vezi K. Marx. „Capitalul",  vol. I, Bucu
reşti, Editura politică, 1 960, ed. a IV-a, p. 50). - 1 17. 

67 K. Marx. „Le Capital". Paris, [ 1875] (vezi K. Marx. „Capitalul", vol. I, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 714).  Diferenţa dintre 

, ţextul acestui citat şi textul pasajului respectiv din „ Capitalul" se 
explică prin aceea că Marx citează volumul I al „Capitalului" după 
ediţia franceză din 1875. - 1 18. 

68 1 Este vorba de atentatul nereuşit la viata lui Bismarck care a avut 
loc la Berlin la 7 mai 1866. - 123. 

G9 Engels se referă la lupta pentru republică din Franţa, împotriva for
ţelor monarhiste şi, îndeosebi, la conflictul izbucnit după alegerile 
din 1876 intre cercurile monarhiste şi majoritatea republicană din 
Camera deputaţilor. ln acest conflict au învins republicanii, şi în 

. Fran ta s-a consolidat republica parlamentară. - 124. 

70 1n 1 877, în S.U.A. s-a desfăşurat pe scară largă lupta clasei munci
toare împotriva capitaliştilor. Unul dintre cele mai importante eve
nimente din timpul acestei lupte a fost greva muncitorilor feroviari 
din iulie 1877, provocată de reducerea cu 10 % a salariului la trei 
linii principale de cale ferată care duc spre vest - Pennsylvania, 
Baltimore-Ohio şi New York Central-Railway. Greva a putut fi 
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!năbuşită numai cu ajutorul trupelor guvenamentale şi al detaşa
mentelor înarmate ale burgheziei. - 124. 

71 Este vorba de războiul ruso-turc din 1 877-1878. - 125. 

72 Acest articol a fost scris de Engels pentru săptămînalul americdl 
„The Labor Standard" ,  editat în 1 876-1900 de MacDonnell, militant 
al mişcării muncitoreşti irlandeze imigrat in S.U.A. In 1931, articolul 
a fost publicat în limba germană în revista „Die Gesellschaft" 
(Jahrg. 8, Bd. II). - 127. 

73 Este vorba de activitatea dezorganizatoare a anarhiştilor. - 129. 

î4 Este vorba de una din cele mai mari bătălii din timpul războiului 
franco-prusian din 1 870-1 871 ,  care a avut loc la 1-2 septembrie 1870 
şi s- a încheiat cu victoria trupelor germane şi capitularea annatei 
franceze de sub comanda lui Mac-Mahon. 1nfrîngerea trupelor fran
ceze la Sedan a grăbit prăbuşirea celui de-al doilea Imperiu. - 1 3 1 .  

75 Este vorba de răscoala anarhiştilor, care au pus stăpînire in 1 877 
pe orăşelul Letino din provincia Benevento din Italia ; răscoala a 
fost repede înăbuşită de poliţie. - 133. 

76 Expresie ironică la baza căreia stă o legendă despre trei croitori din 
Tooley Street care au adresat Camerei comunelor o plingere ce în
cepea u cuvintele : „Noi, poporul Angliei". - 135. 

77 Este vorba de Noua Federaţie de la Madrid, înfiinţată la 8 iulie 1 872 
de membrii redacţiei ziarului „La Emancipacion", excluşi din Fede
raţia de la Madrid de majoritatea anarhistă ca urmare a demascării 
de către ziar a activităţii unei Alianţe secrete din Spania. La orga
nizarea şi activitatea Noii Fede-atii de la Madrid a participat activ 
P. Lafargue. Noua Federaţie de la Madrid a dus o luptă hotărită 
împotriva răspîndirii influenţei anarhismului în Spania, a răspindit 
ideile socialismului ştiinţific, a luptat pentru crearea unui partid 
proletar independent în Spania. La organul ei de presă, ziarul 
„Emancipacion", a colaborat şi Engels. - 135. 

78 „O Protesta" - săptăminal socialist portughez ; a lnceput să apară 
în 1 875 la Lisabona. - 136. 

79 Este vorba de ziarul democratic „Narodna Volja", care apărea la 
Smederevo (Serbia) începînd din octombrie 1 875. - 139. 

80 Prin legea din 1 872, în Franţa a fost introd.is serviciul militar general 
obligatoriu. - 142. 

81 Este vorba de răscoala pentru eliberarea naţională a poporului polo
nez din 1 863-1864. - 146. 

82 „The Daily Newsu - ziar liberal englez, organ de presă al burgheziei 
industriale ; a apărut sub acest titlu la Londra din 1 846 pină în 
1 930. - 149. 

83 „Nat ional-Zeitungu - cotidian burghez german, a apărut la Berlin 
din 1 848 pînă in 1 91 5. - 149. 

84 „Staats-Anzeiger" - denumire prescurtată a cotidianului german 
„Koniglich-Preussischer Staats-Anzeiger" , organul oficial de presă al 
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guvenului prusian ; a apărut la Berlin sub acest titlu din 1851 plnă 
în 1 871.  - 149, 

85 „Der Vorboteu - revistă lunară, organul oficial de presă al secţiilor 
gemane din Elveţia ale Internaţionalei ; a apărut in limba germană 
la Geneva din 1866 pînă in 1 871 ; redactor responsabil a fost J. Ph. 
Becker. ln general. revista a promovat linia lui Marx şi a Consiliului 
General, publicind sistematic documente ale Intenaţionalei şi infor
maţii despre activitatea secţiilor Asociaţiei in diferite ţări. - 149. 

86 Este vorba de scufundarea cuirasatului germn „Grosser Kurflrst• 
in strîmtoarea Pas-de-Calais in dreptul oraşului Folkestone (Anglia), 
oare s-a produs la 31 mai 1 878 in urma ciocnirii cl vasul „KOnig 
Wilhelm". - 150. 

87 Articolul lui K. Marx „Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
scrisă de d-l George Howell", a fost scris la inceputul lunii iulie 1878 
ca răspuns la articolul „Istoria Asociaţiei Internaţionale" l renega
t.Vui Howell, apărut in revista „The Nineteenth Century• ,  care con
ţinea afimaţii false cu privire la istoria Intenaţionalei şi rolul lui 
Marx in cadrul ei. Redacţia revistei a refuzat să publice articolul lui 
Max şi articolul a apărut in revista „The Secular Chronicle" nr. 3 
din 4 august 1878. Această revistă avea o orientare ateist-republicană,  
iar redactorul ei, Harriet Law, fusese inainte membră a Internaţionalei. 

ln traducere germană articoiul a fost publicat in „Neue Zeit", 
voi. 1, nr. 1, 1901-1902, p. 585-589. Acest articol i-a atras atenţia 
lui V. I. Lenin. - 153. 

88 „Nineteenth Century•, voi. IV, p. 1 9, iulie-decembrie, Londra, 1 878. 
„The Nineteenth Century• - revistă lunară engleză de orientare 

liberală ; a apărut la Londra sub acest titlu din 1 877 pină 1n 1900 1 
din 1900 s-a numit „The Nineteenth Century and After•, şi incepind 
din 1951 apare sub titlul „The Twentieth Century• . - 153. 

89 Howell numeşte congres Conferirtţa de la Londra care s-a ţinut la 
25-29 septembrie 1865 ; la lucrările ei au participat membrii Consi
liului General şi conducătorii secţiilor. Conferinţa a ascultat raportul 
Consiliului Gen�ral, a aprobat darea de ·seamă financiară a acestuia 
şi ordinea de zi a apropiatului congres. Conferinţa de la Londra, a 
cărei pregătire şi desfăşurare au fost conduse de Marx, a jucat un 
mare rol în perioada constituirii şi întăririi organizatorice a Inter
naţionalei. - 153. 

90 Scrisoarea lui Martin a fost publicată in numărul din 14 octombrie 
1 865 al ziarului „Siecle". 

„Le Siecle" - cotidian francez, a apărut la Paris din 1836 pină 
în 1939 ; în deceniul al 7-Iea al secolului trecut a fost un ziar repu
blican-moderat. - 154. 

91 Vezi K. Mlrx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 20-22. 

Mesajul adresat preşedintelui S.U.A., A. Lincoln, a fost scris de 
K. Marx intre 22 şi 29 noiembrie 1 864. Hotărirea de a adresa lui 
Lincoln un mesaj de salut cu prilejul realegerii lui in postul de 
preşedinte a fost adoptată de Consiliul General la 22 noiembrie. 
Textul mesajului lntocmit de Marx a fost aprobat in · unanimitate de 

39 - Marx-Engels, Opere, Toi. 19 
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Consiliul General la 29 noiembrie 1864 şi transmis preşedintelui 
Lincoln prin intermediul lui Adams, ambasadorul american la Londra. 
La 28 ianuarie 1865, Consiliul General a primit o scrisoare de răs
puns din partea lui Lincoln, care a fost citită in şedinţa Consiliului 
din 31 ianuarie şi apoi publicată în ziarul „The Times• din 6 februarie 
1865. După cum arăta Marx într- o scrisoare către W. Liebknecht, 
dintre toate scrisorile de răspuns trimise de Lincoln la felicitările 
primite din partea diferitelor organizaţii, numai răspunsul adresat 
Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor n-a fost „o simplă confir
mare formală" . - 155. 

92 Este vorba de Alianţa democraţiei sociliste - organizaţie infiinţată 
de M. Bakunin în 1868. Membrii Alianţei au proclamat drept program 
al lor ateismul, egalitatea claselor şi desfiinţarea statului. Ei negau 
necesitatea luptei politice a clasei muncitoare. Programul anarhist 
mic-burghez al Alianţei a găsit sprijin in regiunile slab dezvoltate 
din punct de vedere industrial din Italia, Elveţia şi alte cîteva ţări. 
In 1869 Alianţa s-a adresat Consiliului General cu ugmintea de a 
fi primită in Internaţională. Consiliul General a fost de acord cu 
primirea în Intenaţională a secţiilor Alianţei, cu condiţia ca aceasta 
să se dizolve ca organizaţie de sine stătătoare. 1n realitate insă, 
intrînd in Intenaţională, membrii Alianţei şi-au păstrat organizaţia 
lor secretă in cadrul Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor şi, in 
frunte cu Bakunin, au luptat împotriva Consiliului General. Lupta 
Alianţei impotriva Intenaţionalei s-a intensificat după infringerea 
Comunei din Paris, cind Bakunin şi adepţii săi s-au ridicat deosebit 
de vehement impotriva ideii dictaturii proletariatului şi a întăririi 
partidului politic independent al clasei muncitoare, întemeiat pe 
principiile centralismului democratic. Congresul de la Haga din sep
tembrie 1872 al Internaţionalei I a adoptat, cu o majoritate covirşi
toare de voturi, hotărîrea de excludere a conducătorilor Alianţei 
- Bakunin şi Guillaume - din Internaţională. - 155. 

93 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 19-20. - 155. 

94 „The Commonwealth" - săptămînal englez1 organ al Consiliului Ge
neral al Internaţionalei, a apărut la Londra din februarie 1866 şi pină 
in iulie 1 867. Marx a făcut parte din comisia redacţională pînă in 
iunie 1866 ; din februarie pină in aprilie 1866 săptăminalul a avut ca 
redactor pe Eccarius. In coloanele lui se publicau dări de seamă 
despre şedinţele Consiliului General şi documente ale Internaţionalei. 
Datorită politicii conciliatoriste adoptate de liderii trade-unionişti 
care făceau parte din conducerea lui, 1' cursul luptei pentru reforma 
electorală săptăminalul şi-a schimbat onentarea şi s-a transformat de 
fapt intr-un organ de presă al burgheziei radicale. - 156. 

95 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 328-385. - 156. 

96 Vezi scrisoarea lui K. Marx către redactorul ziarului „Daily News" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 396-397). - 156. 

97 Adunarea „des ruraux• - denumire ironică dată Adunării naţionale 
franceze din 1871,  formată in cea mai mare parte din reacţionai-
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monarhişti : nubili din provincie, funcţionari, rentieri şi negustori , 
aJeşi ln ocircumorJpţiLle electorile rurale . Din ci 630 de depuaţi ai 
adunării, aproximativ 430 erau monarhişti. 

La sfirşitul anului 1 871,  această Adunare naţională a început 
anchetarea evenimentelor din timpul Comunei din Paris ; materialele 
anchetei au fost publicate sub titlul : „Enqu�te parlementaire sur 
l'insurrection du 18 mars". Vol. I-III, Versailles, 1 872. - 157. 

98 Raportul prezentat de Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor la cel de-al IV-iea Congres General de la Basel 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 398). - 157. 

99 Aici şi mai înainte este vorba de măsurile represive luate de forţele 
reacţionare din Europa împotriva Intenaţionalei I după căderea 
Comunei din Paris. Intr-o serie de ţări, activitatea Internaţionalei a 
fost interzisă în mod oficial. În circulara ministrului afacerilor ex
tene al Spaniei, Bonifacio, publicată in martie 1 872, se propunea 
unirea eforturilor tuturor guvernelor în vedera unor acţiuni comune 
împotriva Internaţionalei. La întrevederile dintre împăratul Germaniei 
şi cel al Austriei din august 1 871 de la Gastein şi din septembrie 1 871 
de la Salzburg, pregătite în prealabil printr-un schimb de scrisori 
între Bismarck şi cancelarul Austro-Ungariei Beust, a fost de aseme
nea discutată in mod special problema luptei comune împotriva 
Internaţionalei. - 158. 

1 00 Scrisoarea circulară a lui K. Marx şi F. Engels din 17-18 septembrie 
1879, trimisă lui A. Bebel, dar destinată de autori întregii conduceri 
a partidului social-democrat german, are caracterul unui document 
de partid. O mărturie in acest sens o constituie conţinutul ei şi 
înseşi declaraţiile lui Marx şi Engels. într-o scrisoare către F. A. Sorge 
din 19 septembrie 1879, Marx numeşte acest document scrisoare 
circulară „pentru uz inten in rîndul conducătorilor partidului ger
man". V. l. Lenin (căruia textul scrisorii i-a rămas necunoscut), pe 
baza corespondenţei lui Marx şi Engels, numeşte, de asemenea, felul 
în care şi-au expus Marx şi Engels atit concepţiile lor, cit şi poziţia 
partidului faţă de manifestările de oportunism din sinul partidului, 
„o circulară" adresată „direct lui Bebel, Liebknecht şi altor condu
cători ai partidului social-democrat• (vezi V. I. Lenin. Opere com
plete, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 243). 
Proiectul scrisorii a fost întocmit de Engels pe la jumătatea lunii 
septembrie. La 17 septembrie, după reîntoarcera lui Marx la Londra, 
ei au discutat imediat acest proiect, dindu-i forma definitivă. 

Scrisoarea a fost publicată pentru prima oară in revista „Die 
Kommunistische Internationale", XII, Jahrg., Heft 23 din 15 iu-
nie 1931. - 162. ' 

1 0 1  Este vorba de „Jahrbuch tiir Sozialwissenschalt und Sozialpolitik" -
revistă de orientare social-reformistă, editată de K. H>chberg (sub 
pseudonimul Ludwig Richter) la Zilrich din 1 879 pină n 1 881 ; au 
apărut trei numere. - 1 62. 

1 02 „Die Latene" - revistă satirică social-democrată care apărea săp
tăminal ; a criticat tendinţele oportuniste din Partidul scial-demo
cet german in perioada cind intrase în vigoare legea excepţională 

39* 
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împotriva socialiştilor ; a apărut la Bruxelles de la 15 decembrie 
1 878 pînă la 29 iunie 1 879, sub redacţia lui K. Hirsch. - 165. 

103 „Freiheit" - sipt.al german de or�entare anarhistă, .înfiint't 
n 1879 la Londra de J. Most ; Marx şi Engels l-au criticat în repe
tate rtnduri pe Most şi gazeta editată de el pentru manifestări anar
histe. Ulterior, gazeta a fost editată în Belgia ( 1882) şi în S.U.A. 
( 1 882-1 9 1 0). - 168. 

104 „Vorwărts" - organul central de presă al Partidului muncitoresc 
socialist german după Congresul de la Gotha din 1 876 ; a apărut la 
Leipzig începînd din octombrie 1 876. Ziarul şi-a încetat apariţia jn 
octombrie 1 878, în urma promulgării legii excepţionale împotriva 
socialiştilor. - 170. 

1 05 Articolul a fost scris de K. Hochberg, E. Bernstein şi K. Schram şi 
publicat în revista „Jahrbuch fir Sozialwissenschaft und Sozial
politik" ,  Jahrg. I, Erste Hălfte, Zirich, 1879, p. 7--96. - 172. 

I 06 Este vorba de luptele de baricadă de la Berlin din 18 martie, care 
au marcat începutul revoluţiei din 1 848-1849 din Germania. - 175. 

I 07 Este vorba de legea excepţională împotriva socialiştilor, adoptată 
de Reichstagul german in octombrie 1 878. - 176. 

1 08 „Die Zukunlt" - revistă de oriemare social-reformistă, editată 
de un grup de membri ai Partidului social-democrat german ; a apă
ut la Berlin din octombrie 1877 pînă în noiembrie 1 878. Editorul 
revistei era K. Hochberg. Marx şi Engels au criticat cu asprime re
vista pentru încercările ei de a împinge partidul pe o cale refor
mistă. 

„Die Neue Gesellschatt• - revistă social-reformistă, a apărut 
la Zirich din 1 877 pînă în 1880. - 178. 

I 09 Lucrarea lui F. Engels „Socialismul d-lui Bismarck", publicată în 
două numere ale gazetei „Egali te•, a fost scrisă la sfirşitul lunii 
februarie 1 880. Pentru această lucrare Engels a folosit fapte expuse 
n ortea lui R. Meyer „Politische Grinder und d.e Corruption in 
Deutschland". Leipzig, 1877. 

„L'Egalite" - săptămînal socialist francez, infiintat in 1877 de 
J. Guesde ; din 1880 pînă în 1 883 a apărut ca organ de presă al 
partidului muncitoresc francez. Gazeta a apărut în şase serii. Seriile 
intli, a doua şi a treia au apărut săptămînal (au apărut 1 1 3  numere), 
a patra şi a cincea - zilnic ( au apărut 56 de numere). Din seria a 
şasea, care trebuia să apară săptăminal, a apărut un singur număr 
în 1 886. Seriile se deosebeau prin ·subtitlurile lor. - 181.  

1 1 0 Este vorba de cuvîntarea lui Bismarck in Reichstag, publicată in 
„Stenographische Berichte iber die Verhandlungen des Deutschen 
Reichstags" .  4. Legislaturperiode. I. Session 1878, Bd. I, Berlin, 1878, 
p. 70, 1 25. - 181. 

1 1 1  Credit mobilier (denumirea completă : Societe generale du Credit 
mobilier) - mare bancă pe acţiuni din Franţa, fomlată în 1852. 
Scopul principal al lui Credit ·mobilier era mijlocirea de credite şi 
înfiinţ.rea de intreprinderi industriale şi de altă natură. Principalt 
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·sursă de veniti a acestei bănci o constituia specularea la bursă a 
titlurilor diferitelor societăţi pe acţiuni înfiinţate de ea. Credit mo
bilier avea legături strînse cu cercurile guvernante ale celui de-al 
doilea Imperiu. !n 1867 banca a dat faliment şi în 1871 a fost lichi
dată. După modelul lui Credit mobilier din Franţa au fost înfiinţate 
instituţii similare şi în alte citeva ţări din Europa. arx a consacrat 
în mod special o serie de articole analizei activităţii lui Credit mo
bilier şi rolului jucat de societăţile pe acţiuni în dezvoltarea capi
talismului (vezi K. Marx şi . Engels. Opere, vol. 12, Bucureşti, Edi
tura politică, 1 962, p. 21-37). - 183. 

l I 2 Este vorba de afirmaţia făcută de Reuleaux in cartea sa : „Briefe 
aus Philadelphia". Braunschweig, 1 877. - 184. 

l 1 3  Este vorba de prima şi cea de-a doua Adresă a Consiliului General 
al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul 
franco-prusian (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 7, Bucureşti, Edi
tura politică, 1963, p. 3-8, 284-292). - 189. 

l 1 4  „Devoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" a fost în toc
mită din trei capitole ale lucrării lui F. Engels „Anti-Dihring•, 
scrisă de el în 1 877-1 878. 

La rugămintea lui P. Lafargue, Engels a prelucrat, n 1 880, trei 
capitole din „Anti-Dihring" ( capitolul I din „Introducere" şi capi
tolele I şi II din secţiunea a treia) ca lucrare aparte, pe intelesul 
.maselor, care a fost publicată la inceput în revista socialistă fran
ceză „La Revue socialiste" sub titlul „Socialisme utopique et socia
lisme scientifique", iar apoi, în acelaşi an, a apărut sub formă de 
broşură. Ediţia franceză a stat la baza ediţiei poloneze şi a celei 
italiene. In 1 883 lucrarea a apărut în limba germană, sub îngrijirea 
lui Engels, sub titlul „Dezvoltarea socialismului de la utopie la 
ştiinţă• (pe copertă figurînd anul 1882). Incă in timpul vieţii lui En
gels, lucrarea a fost tradusă într-o sen� de limbi europene şi a cu
noscut o largă răspîndire printre muncitori, jucind un rol imens in 
propagara ideilor marxiste. Ultima ediţie germană (a patra) a lucră
rii a apărut sub îngrijirea lui Engels, la Berlin, în 1891. Ea se deose
beşte de capitolele respective din „Anti-Dihring" prin felul în care 
este dispus materialul şi cuprinde completări şi unele modificări faţă 
de textul lui din „Anti-Diihring ". - 191. 

1 1 5  G. W. F. Hegel. „Philosophie der Geschichte", Werke, 2 Aufl., Bd. IX, 
Berlin, 1 840. - 196. 

I I 6 Potrivit teoriei lui Rousseau, la început oamenii au trăit într-o 
stare naturală, in care toţi erau egali. Apariţia proprietăţii private 
şi accentuarea inegalităţii de avere au determinat trecerea 9amenilor 
din starea naturală în aceea a societăţii civile şi au dus la formarea 
statului, bazat pe un contract social. Dezvoltarea inegalităţii politice 
duce însă la subminarea contractului social şi la apariţia unei noi stări 
naturale. A o înlătura Pe aceasta din urmă este sarcina statului raţiunii, 
bazat 1pe un nou contract sociaJ. 

Această teorie este dezvoltată in lucrările lui Rousseau : „Dis
cours sur !'origine et Ies fondements de l'inegalite pani Ies hom
mes". Amsterdam, 1755 şi „Du contr.ct social ; ou, Princip�s du droit 
poditique" . Asterdam, 1 762., - 196. 
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1 1 7 Engels se referă la „ddevăratii lev elleri " (nivelatori ) sau „diggeri" 
(săpători) - reprezentanţii aripii de extremă stingă a levellerilor 
în perioada revoluţiei burgheze engleze din secolul al XVII-lea. 
„Diggerii•, care exprmau interesele celor mai sărace pături ale 
populaţiei de la sate şi oraşe, cereau lichidarea proprietăţii pFivate 
asupra pămîntului, făceau propagandă în favoarea ideilor comunis
mwui glitar nitiv şi frcecau să le tranpună în practică, <arind 
în comun pămînturile obştii. - 197. 

1 1 8 Engels se referă, în primul rînd, la operele reprezentanţilor comu
nismului utopic - Th. Morus („Utopia•, apărută în 1516) şi Th. Cam
panella ( „Cetatea soarelui",  apărută în 1623 ). - 197. 

1 1 9 Teroarea - perioada dictaturii revoluţionar-democratice a iacobi
nilor (iunie 1793 - iulie 1794), cînd, ca răspuns la teroarea contra
revoluţionară a girondinilor şi monarhiştilor, iacobinii au recurs la 
teroarea revoluţionară. 

Directoratul ( compus din 5 directori, dintre care unul era · ales 
în fieoare an) - organul suprem al puterii executive în Franta, insti
tuit în conformitate cu Constituţia din 1795, adoptată după căderea, 
în 1794, a dictaturii revoluţionare a iacobinilor ; a existat pină la 
lovitura de stat bonapartistă din 1799 ; a promovat un regim de te
roare împotriva forţelor democratice şi a apărat interesele marii 
burghezii. - 1 98. 

1 20 Este vorba de deviza revoluţionară „Libertate I Egalitate ! Fraterni
tate I "  - lozinca revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea. - 199. 

1 21 „Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains• - prima lu
crare a lui Saint-Simon ; a fost scrisă la Geneva în 1 802 şi publicată 
la Paris în 1803, anonm şi fără indicarea locului şi a datei apariţiei. 
Engels sa folosit de ediţi'l : G. Hubbard. „Saint-Simon. Sa vie et 
ses tavaux. Suivi de fragments des plus celebres ecrits de Saint
Simon•. Paris, 1857. ln această ediţie există inexactităţi in ceea ce 
priveşte data apaiţiei diferitelor lucrări ale lui Saint-Simon. 

Prima lucmre importantă a lui Fourier a fost „Theorie des 
quatre mouvements et des destinees generalesn, scrisă în primii ani 
ai secolului al XIX-lea şi editată anonim la Lyon 1n 1808 (pe co
pertă era trecut ca loc de apariţie, probabil din cauza cenzurii, 
Leipzig). 

New Lanark - filatură de bumbac in apropierea oraşului La
nark din Scoţia, înfiinţată in 1784 împreună cu o mică colonie. - 199. 

1 22 Enge\s citează din crisoarea a doua din lucrarea aui Saint-Simon 
„Lettres d'un h:bitant de Geneve a ses contemporains". In ediţia 
Hubba1d, aceste citate se gsesc la p. 13 şi 1 35. - 201. 

1 23 Engels se referă la n fragment din „Lettres de R Saint-Simon a n 
americain" ( scrisoara a opta). Aceste scrisori au fost publicate în 
culgerea : R Saint-Simon. „L'industrie, ou Discussions politiques, 
morales et philosophiques, dans l'interet de tous les hommes livres 
a des travaux utiles et independants", vol. II, Paris, 1817. tn ediţia 
lui Hubbard, acest fragment se găseşte la p. 155-157. - 202. 
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1 24 Engels se referă la două lucrări scrise de Saint-Simon impreună cu 
elevul său A. Thierry : „De la reorgnisation de la societe euro
p eenne, ou de la necessite et des moyens de rassembler Ies peuples de 
!'Europe n un seul corps politique, en conservant â chacun son 
independance nationale" şi „Opinion sur Ies mesures a prendre con
tre la coalition de 1 815" ; ambele broşuri au apărut la Paris, prima 
- în octombrie 1814, iar a doua - în 1 815. In ediţia Hubbard, frag
mentele din prima lucrare se găsesc la p. 1 49-154, iar conţinutul 
celor două broşuri este expus la p. 6--76. 

Armatele aliate ale ţărilor participante la cea de-a şasea coaliţie 
:1tifranceză (Rusia, Austria, Anglia, Prusia şi alte state) au intrat 
m Paris la 31 martie 1 81 4. Imperiul lui Napoleon s-a prăbuşit şi 
Napoleon a fost silit să abdice şi să plece în exil pe insula Elba. 
ln Franţa a avut loc prima restaurare a monarhiei Bourbonilor. 

Cele o sută de zile - perioada restaurării, pentru scurtă vreme, 
a .  imperiului lui Napoleon, care a durat de la 20 martie 1 815, cînd 
s-a întors la Paris de pe insula Elba, unde era exilat, pînă la a doua 
abdicare a sa, la 22 iunie acelaşi an, după infrîngerea de la Wa
terloo. - 202. 

1 25 La Waterloo (Belgia) ,  amata lui Napoleon a fost zdrobită la 18 iu
nie 1815 de trupele anglo-olandeze de sub comanda lui Wellington 
şi de armata prusiană, comandată de Blicher. Această bătălie a ju
at un rol hotărîtor în campania din 1 815 şi a contribuit la victoria 
finală a celei de-a şaptea coaliţii ntinapoleoniene (Anglia, Rusia, 
Austria, Prusia, Suedia, Spania şi alte state) şi la căderea imperiului 
lui Napoleon. - 202. 

1 26 Această idee a fost dezvoltată încă în prima lucrare a lui Fourier 
„Theorie des quatre mouvements", care conţine, mai ales, urmă
toar.ea teză generală : „Progresul social şi transformările care au 
loc · tn societate merg mină în mină cu emnciparea progresivă a 
femeilor, iar regresul ordinii sociale duce la o restrîngere a libertăţii 
femeilor". Fourier rezumă această teză astfel : „Lărgirea drepturilor 
femeilor este principiul fundamental al oricărui progres social" 
(Ch. Fourier. Oeuvres completes, vol. I, Paris, 1 841 ,  p.  1 95-1 96). - 203. 

1 27 Comp. Ch. Fourier. „Theorie de !'unite universelle", vol. I şi IV ; 
Oeuvres completes, t. II, Paris, 1843, p. 7--79 şi t. V, Paris, 1 841 ,  
p .  213-214. 

' In ceea ce priveşte „cercul vicios" în care se invîrteşte 
· societatea civilizată, vezi Ch. Fourier. „Le Nouveau Monde indus
trie! et societaire, ou Invention du procede d'industrie attrayante 
et naturelle distribuee en series passionnees" ; Oeuvres completes, 
t. I, aris, 1 845, p. 27-46, 390. Prima ediţie a acestei lucrări a apă
rut la Paris in 1829. Comp. şi h. Fourier. Oeuvres completes, t. I, 
Paris, 1 841 ,  p. 202. - 203. 

1 28 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. I, Paris, 1845, p. 35. - 203. 

1 29 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. I. Paris, 1 841 ,  p. 50 şi urm. - 203. 

1 30 R. Owen. „The Revolution in the Mind nd Practice of the Human 
Race ; or, the Coming Change from Irrationality to Rationality". 
London, 1849. - 205. 
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1 3 1  R. Owen. „Report of the proceedings at the severa! public meetings, 
held in Dublin„. on the 18th March, 12th April, 19th April nd 3rd 
May". Dublin, 1 823. - 206. 

1 32 In ianuarie 1 815, in cadrul unei mari întruniri publice ţinute la 
Glasgow, Owen a propus o serie de măsuri în vederea îmbunătă
ţirii situaţiei copiilor şi a muncitorilor adulti din fabrici. Bill-ul. 
prezentat din iniţiativa lui Owen în iunie 1815, a fost adoptat de 
parlament abia în iulie 1819, şi atunci într-o formă ciuntită. Bill-ul. 
care reglementa munca în manufacturile de bumbac, interzicea 
munca copiilor sub 9 ani, limita la 12 ore ziua de muncă pentru per
soanele sub 1 8  ani şi stabilea pentru toţi muncitorii 'două pauze : 
pentru micul dejun şi pentru prînz, în total o oră şi jumătate. - 206. 

133  In octombrie 1 833 la Londra a avut loc Congresul asociaţiilor 
cooperatiste şi al sindicatelor. prezidat de Owen, la care a fost for
mal înfiinţată uniunea Grand National Consolidated Trades Union ; 
statutul uniunii a fost adoptat în februarie 1 834. După părerea lui 
Owen, această uniune trebuia să ia în miinile ei conducerea pro
ducţiei şi să înfăptuiască pe cale paşnică transformarea totală a so
cietăţii. Dar acest plan utopic a eşuat. lntîmpinînd împotrivirea pu
ternică a societăţii burgheze şi a statului, univnea s-a destrămat în 
august 1 834. - 206. 

134 Este vorba de bazarele pentru schimbul echitabil al produselor 
muncii (Equitable Labour Exchange Bazaars), înfiinţate de asociaţiile 
cooperatiste ale muncitorilor în diferite oraşe din Anglia ; primul 
bazar de acest fel a fost înfiinţat de Robert Owen la Londra în sep
tembrie 1 832 şi a durat pină la jumătatea anului 1 834. - 206. 

135  Proudhon a încercat să infiinteze o bancă de schimb în timpul re
voluţiei din 1 848-1849. Banque du peuple a sa a fost înfiinţată la Paris 
la 31 ianuarie 1 849. Banca a functionat circa două luni, numai p e  
hîrtie : e a  a dat faliment înainte d e  a începe · s ă  funcţioneze normal, 
iar la începutul lunii aprilie a fost închisă. - 206. 

136 Dialogul lui D. Diderot „Le neveu de Rameau" a fost scris in jurul 
anului 1762 şi, ulterior, revăzut de două ori de către autor. A apărut 
pentru prima oară, în traducerea germană a lui Goethe, la Leipzig 
în 1 805. ln limba franceză a apărut pentru prima oară în cartea 
„Oeuvres inedites de Diderot". Paris, 1 821,  editată de fapt în 1 823. - 208. 

1 37 Perioada alexandrină în dezvoltarea ştiinţei tine din secolul al 
III-iea 1.e.n. pînă în secolul al VII-iea e.n. ; denumirea ei vine de 
la oraşul egiptean Alexandria (situat pe ţărmul Mării Mediterane), 
care era unul dintre cele mai mari centre ale legăturilor economice 
internaţionale din acel timp. In perioada alexandrină au cunoscut o 
mare dezvoltare o serie de ştiinţe ca : matematicile şi mecanica 
(Euclid şi Arhimede), geografia, astronomia, anatomia, fizio
logia ş.a. - 209. 

1 3 8  Biblia, Evanghelia de la Matei, capitolul 5, versetul 37. - 210. 

1 39 Ipoteza nebuloasei a lui Kant, potrivit căreia sistemul solar s-a 
dezvoltat dintr-o nebuloasă primară, este expusă în lucrarea ' sa 
,,Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch 
von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen 
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Weltgebăudes nach Newtonischen Grundsătzen abgehandelt". Ko
nigsberg und Leipzig, 1 755. Lucrarea a fost editată anonim. 

Ipoteza lui Laplace cu privire la formarea sistemului solar a 
fost expusă pentru prima oară în ultimul capitol al lucrării sale 
„Exposition du syst!me du monde". T. I-II, Paris, l'an IV de I. Re
publique Fran;aise (1796]. !n ultima ediţie, a şasea, a acestei cărţi. 
elaborată în timpul vieţii lui Laplace, dar apărută abia după moar
tea autorului, in 1835, această ipoteză este expusă în nota a 7-a. - 212. 

1 40 Vezi K. Marx. „Capitalul • ,  vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 333-515. - 218. 

1 4 1 Este vorba de seria de războaie purtate în secolele al XVII-lea 
şi al XVIII-lea de cele mai mari state europene pentru hegemonie 
în comerţul cu India şi cu Amerioa şi pentru acapararea de pieţe 
coloniale. Iniţial, principalele ţări rivale au fost Anglia şi Olanda 
(războaie tipic comerciale au fost războaiele anglo-olandeze din 
1652-1654, 1 664-1667 şi 1 672-1674), ulterior lupta hotăritoare s-a 
dat intre Anglia şi Franţa. Din toate aceste războaie a ieşit învingă
toare Anglia, în mîinile căreia s-a concentrat, spre sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea, aproape întregul comerţ mondial. - 222. 

1 42 Engels citează aici volumul 
„Capitalul •, vol. I, Bucureşti, 
p. 448 şi 497). - 224. 

I al „Capitalului" (vezi K. Marx. 
Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 

1 43 Vezi K. Marx. „Capitalul",  vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 475. - 224. 

1 44 Vezi K. Marx. „Capitalul •, vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 647. - 224. 

1 45 Ch. Fourier. Oeuvres completes, t. VI, Paris, 1845, p. 393-394. - 225. 

1 46 Seehandlung - societate de comerţ şi de credit, fondată în 1 772 în 
Prusia ; această societate, care se bucura de o serie de privilegii im
portante acordate de stat, acorda guvernului credite mari, îndeplinind 
de fapt rolul de bancher şi de samsar al statului. 1n 1904 a fost in 
mod oficial transformată în bancă de stat a Prusiei. - 228. 

1 4  7 „Statul popular liber" era, in deceniul al 8-lea, revendicarea prngra
matică şi lozinca la ordinea zilei a social-democraţilor germani. Vezi 
critica marxistă a acestei lozinci în cap. IV al lucrării lui Marx 
„Critica Programului de la Gotha" şi în scrisoarea lui Engels către 
Bebe! din 18-28 martie 1 875 (volumul de faţă, p. 28-33 şi 3-10). 
Vezi şi lucrarea lui Lenin „Statul şi revoluţia", cap. I, § 4 şi cap. IV, 
§ 3 (Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 21-29 şi 76-79). - 23 1 .  

1 48 Datele citate aici cu privire la valoarea totală a bogăţiilor Marii 
Britanii şi Irlandei sînt luate din raportul lui R. Giffen „Recent 
accumulations of capital in the United Kingdom", care a fost pre
zentat in cadrul Societăţii statistice la 1 5  ianuarie 1878 şi publicat 
în numărul din martie 1878 al revistei londoneze „Journal of the 
Statistica! Society". - 233. 

1 49 Congresul al doilea al Uniunii centrale a industriaşilor germani a 
avut loc la Berlin ia 21-22 febru arie 1878. - 233. 
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1 50 Nota „Dspre «Mizeria filozofiei» " a fost scrisă de Marx la sfîrşitul 
lunii martie 1880 şi publicată n ziarul francez „Egalite" nr. 12 din 
1 aprilie 1880, seria a 2-a, ca introducere, din partea redacţiei, la 
publicarea „Mizeriei filozofiei• in acest ziar. 

Documentul a fost publicat pentru prima oară după manuscris 
in revista „Annali", Anno I, Milano, 1958, p. 20--205. - 236. 

1 5 1  P. J. Proudhon. „Systeme des contradictions economiques, ou Philo
sophie de la misere•. T. 1-11, Paris, 1846. - 236. 

152  „Jounal des Bconomistes• - revistă economică franceză de orien
tare liberală, a apărut la Paris din 1 841 pînă în 1943. - 236. 

1 53 Este vorba de articolul „Despre P oudhon", scris de Marx la 24 ia
nuarie 1 865 la moartea lui Proudhon, în urma rugăminţii lui Schwei
tzer, redactlr Ia ziarul „Social-Demokrat", şi publicat in nr. 1 6-1 8 
ale ziarului din 1, 3 şi 5 februarie 1865 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 2--35). 

„Social-Demokrat" - organul de presă al Uniunii generale lassal
leene a muncitorilor germani. A apărut sub acest titlu la Berlin de 
la 15 decembrie 1864 pină in 1871 ; intre 1864 şi 1865, redactorul lui 
a fost J. B. Schweitzer, din componenţa redacţiei făcind parte şi 
W. Liebknecht. 

Primind în noiembrie 1864 de la Schweitzer prospectul ziarului 
în care nu figurau lozincile lui Lassalle şi neavînd la dispoziţie co
loanele unui alt organ de presă pentru a-şi exercita influenta asupra 
mişcării muncitoreşti din Germania, Marx şi Engels au consimţit să 
colaboreze la „Social-Demokrat". Dar colaborarea lui Marx şi Engels 
la acest ziar a încetat încă din februarie 1865, din cauza unor diver
gente principiale cu Schweitzer. - 237. 

1 54 „Chestionarul pentru muncitori" a fost întocmit de Marx in prima 
jumătate a lunii aprilie 1 880, la rugămintea editorului revistei „La 
Revue socialiste" ,  B. Malon, care in 1880, sub influenta mişcării mun
citoreşti şi socialiste in creştere din Franţa, a fost nevoit să se 
declare adept al socialismului ştiinţific. „ Chestionarul" a fost publicat 
fără semnătură la 20 aprilie 1 880 in „Revue socialiste", precum şi 
sub formă de ediţie separată, exemplare din care au fost răspîndite în 
toată Franţa. La textul „Chestionarului" publicat în „Revue socialiste", 
redacţia a făcut următoarea introducere : 

„Nici un guvern (monarhist sau burghezo-republican ) nu s-a în
cumetat încă să întreprindă o anchetă serioasă asupra situaţiei clasei 
muncitoare franceze. în schimb însă, cite anchete asupra crizelor 
agrare, financiare, industriale, comerciale, politice ! 

Demascarea ticăloşiilor exploatării capitaliste printr-o anchetă 
oficială intreprinsă de guvenul englez, legislaţia impusă de aceste 
demascări (limitarea, permisă de lege, a duratei zilei de muncă la 
10 ore, legea cu privire la munca femeilor şi copiilor etc.) au făcut 
ca burghezia franceză să se teamă şi mai mult de pericolele legate 
de o anchetă obiectivă şi sistematică. 

In speranţa că vom reuşi, poate, să determinăm guvenul repu
blican francez să urmeze pilda guvenului · monarhist englez şi să 
întreprindă o anchetă largă asupra faptelor şi ticăloşiilor exploatării 
capitaliste, noi, folosindu-ne de mijloacele limitate de care dispunem, 
vom încerca să pornim o astfel de acţiune. Sperăm că această acţiune 
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a noastră va fi sprijinită de toţi muncitorii de la oraşe şi sate, care 
înteleg că numai ei pot, în deplină cunoştinţă de cauză, să descrie 
suferinţele pe care le îndură ; că numai ei, şi nu mîntuitori trimişi 
de providentă, pot recurge în mod energic la mijloace curative in 
lupta împotriva calamităţilor sociale, de pe urma cărora au de sufe
rit ; contăm, de asemenea, pe socialiştii tuturor şcolilor, care, dorind 
o reformă socială, trebuie să dorească cunoaşterea exactă şi clară a 
condiţiilor în care munceşte şi este pusă în mişcare clasa munci
toare, clasa căreia îi aparţine viitorul. 

Aceste caiete ale muncii sînt primul lucru pe care trebuie să-l 
facă democraţia socialistă pentru a pregăti înnoirea socială. 

Cele o sută de întrebări care urmează sînt cele mai importante. 
în răspunsuri trebuie să se indice numărul de ordine al întrebării 
respective. Nu este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările, 
dar noi recomandăm să se dea răspunsuri cit mai cuprinzătoare si 
mai amănunţite. Numele muncitoarei sau al muncitorului care dă 
răspunsurile nu va fi publicat fără asentimentul expres al acestuia, 
dar numele, ca şi adresa trebuie indkate, pentru a se putea, în caz 
de nevoie, stabili o legătură. 

Răspunsurile vor fi trimise administratorului revistei cRevue so
cialiste», d-l Lecluse, 28, rue Royale, Saint-Cloud, Paris. 

Răspunsurile vor fi clasificate şi vor servi drept material pentru 
alcătuirea unor monografii speciale care urmează să fie publicate în 
«Revue socialiste», iar apoi vor apărea într-un volum separat• .  - 238. 

1 55 Introducerea la ediţia franceză a broşurii lui F. Engels „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ştiinţă" a fost scrisă de Marx în jurul 
datei de 4-5 mai 1880. In broşură, introducerea este semnată de 
Lafargue, care a pregătit traducerea franceză a lucrării lui Engels. 
!n manuscrisul descoperit nu de mult există un post-scriptum adresat 
lui P. Lafargue, în care Marx i comunică că introducerea a fost 
scrisă de el după ce mai întii s-a consultat cu Engels şi-l roagă pe 
Lafargue să „revadă stHul fără să modifice fondul• .  - 246. 

1 5 6  „La Revue socialiste" - revistă lunară, înfiinţată de socialistul mic
burghez francez B. Malon, mai tirziu posibilist ; la început revista a 
fost un organ de presă republican-socialist, apoi a devenit organ 
sindicalist şi cooperatist ; a apărut în 1880 la Lyon şi Paris, iar din 
1885 pînă in 1914 Ia Paris. în deceniul al 9-lea la această revistă au 
colaborat Marx şi Engels. - 246. 

1 57 F. Engels. „Anti-Dlhring. Domnul Eugen Dlhring revolutionează 
ştiinta• (vezi . Engels. „Anti-Dlhring", Bucureşti, E.S.P.L.P. 1955, 
ed. a III-a). - 246. 

1 58 „The Northern Star" - săptămînal englez, organul central de presă 
al cartiştilor, fondat în 1837 ; a apărut pînă în 1852, la început la 
Leeds, iar din noiembrie 1844 la Londra. Fondatorul şi redactorul 
săptămînalului a fost F. O'Connor, iar din deceniul al 5-lea ziaul a 
fost redactat şi de J. arney. Din 1843 pînă în 1850 săptămînalul a 
publicat articole şi note ale lui Engels. 

„The New Moral World : and Gazette of the Rational Society• -
săptăminal al socialiştilor utopişti, fondat în 1834 de Robert Owen ; 
a apărut pînă în 1846, fiind editat mai întii la Leeds şi de la 1 octom-
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brie 1841 la Londra. Engels a colaborat la acest ziar din noiembri-
1 843 pină in mai 1845. - 246. 

1 59 Evenimentelor din această perioadă le este consacrată lucrarea lui 
Engels „Campania germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 1 5-21 1  ). - 249. 

1 60 După ce in 1879, la Congresul socialist de la Marsilia, a fost înfiinţat 
partidul muncitoresc francez, un grup de socialişti francezi, ln frunte 
cu Jules Guesde, au hotărlt să se adreseze (prin intermediul lui 
P. Lafargue) lui Marx şi Engels cu rugămintea de a-i ajuta să elabo
reze un proiect de program al partidului muncitoresc. ln mai 188} 
Guesde a venit la Londra, unde, împreună cu Marx, Engels şi Lafargue, 
a elaborat programul partidului muncitoresc francez. Programul era 
compus dintr-o parte teoretică şi una practică (sau programul mini
mm). Introducerea teoretică i-a fost dictată lui Guesde de Marx. ln 
ceea ce priveşte cealaltă parte a programului, intr-o scrisoare către 
Benstein din 25 octombrie 1881,  Engels scria următoarele : „După 
aceea am discutat cealaltă parte a programului ; unele lucruri le-am 
adăugat, altele le-am scos". 

Programul a fost publicat la 30 iunie 1880 in ziarul „Egalite", iar 
apoi in „Le Proletaire" (10  iulie 1880) şi in „Revue socialiste" 
(20 iulie 1880). 

Dm mai jos textul programului-minimum după ziarul „Egalite• : 

„A. IN DOMENIUL POLITIC : 
1. Abrogarea tuturor legilor cu privire la presă, asociaţii ş1 m

truniri, şi in special a legii împotriva Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. - Desfiinţarea cărţii de muncă, această înregistrare a 
clasei muncitoare, şi a tuturor articolelor de lege care-l pun pe 
muncitor intr-o situaţie inechitabilă în comparaţie cu patronul. 

2. Desfiinţarea bugetului cultelor şi restituirea către naţiune «a 
bunurilor mobile şi imobile, considerate inalienabile, aparţinînd cor
poraţiilor religioase» (decretul Comunei din 2 aprilie 1871 ) , inclusiv 
a tuturor intreprinderilor industriale şi comerciale ale' acestor 
corporaţii. 

3. înarmarea generală a poporului. 
4. Conducerea administrativă şi poliţia să fie subordonate Comunei. 

B. IN DOMENIUL ECONOMIC : 

1. Ziua de luni - zi de odihnă, cu alte cuvinte promulgarea unei 
legi care să interzică proprietarilor de intreprinderi să ceară muncito
rilor să vină la lucru lunea. - Limitarea prin lege a duratei zilei de 
muncă la 8 ore pentru adulţi. - Interzicerea muncii copiilor sub 14 ani 
în intreprinderile particulare, iar pentru tinerii intre 14 şi 18  ani -
limitarea prin lege a duratei zilei de muncă la 6 ore. 

2. Stabiliro-a prin lege a minimumului de salariu, care să fie fixat 
n fiecare an tinîndu-se seama de preturile locale la produsele ali
mentare. 
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3. Salariu egal pentru muncitorii de ambele sexe. 
4. lnstructiune ştiinţifică şi tehnică pentru toţi copiii pe seama 

societăţii, reprezentată de stat şi comună. 
5. Nici un fel de amestec din partea patronilor în conducerea 

caselor muncitoreşti de ajutor reciproc, a asigurărilor sociale etc .. 
restabilirea conducerii exclusiv muncitoreşti a acestora. 

6. Răspunderea proprietarilor de intreprinderi pentru cazurile de 
accidente, garantată pri' fnpil că patronul plăteşte o cauţiune pro
porţională cu numărul de muncitori pe care-i are şi cu pericolele de 
care este legată munca în intreprindere. 

7. Participarea muncitorilor la elaborarea regulamentelor speciale 
pentru diferitele ateliere, anularea dreptului, pe care şi l-au luat cu 
de la sine putere patronii, de a aplica sancţiuni muncitorilor sub 
formă de amenzi sau retineri din salariu (decretul Comunei din 
27 aprilie 18T l }. 

8. Revizuirea tuturor contractelor prin care a fost înstrăinată 
proprietatea obştească (bănci, căi ferate, mine etc.) şi exploatarea 
tuturor întreprinderilor de stat de către muncitorii care lucrează in ele. 

9. Desfiinţarea tuturor impozitelor indirecte şi transformarea tu
turor impozitelor directe într-un impozit progresiv asupra veniturilor 
de peste 3 OOO de franci şi asupra moştenirilor de peste 20 OOO 
de franci". - 251. 

1 6 1  Această scrisoare deschisă a lui Marx şi Engels, semnată şi de 
P. Lafargue şi F. Lessner, a fos � citită la mitingul ţinut la 29 noiem
brie 1880 la Geneva în amintirea răscoalei din Polonia din 1 830. 
Mitingul a fost convocat de redacţia revistei poloneze „R6wno§c•. La 
l a tiuat tparte aprornativ 500 de socialişti - 1reprezent.uti a dife
rite naţionalităţi : polonezi, ruşi, gemani. francezi, italieni, elveţieni. 
Mitingul s-a desfăşurat sub lozinca solidarităţii internaţionale şi a 
unităţii telurilor şi sarcinilor oamenilor muncii din toate ţările în 
lupta lor împotriva capitalului. - 253. 

1 62 În februarie 1846, în ţinuturile poloneze se pregătea o răscoală in 
scopul eliberării naţionale a Poloniei. Principalii iniţiatori ai răscoalei 
au fost democratii revoluţionari polonezi (E. Dembowski şi alţii). 
Totuşi. în urma trădării din partea elementelor şleahtiste şi a ares
tării conducătorilor mişcării de către politia prusiană, răscoala gene
rală a fost zădărnicită şi au avut loc numai acţiuni revoluţionare 
răzleţe. Numai la Cracovia, supusă din 18 15  controlului comun al 
Austriei, Rusiei şi Prusiei, răsculaţii au repurtat la 22 februarie o 
victorie şi au instituit un guven naţional, care a lansat manifestul 
de desfiinvare a servituţilor feudale. 

1n programul fomulat în zilele răscoalei de la Cracovia de către 
Dembowski, care era exponentul intereselor ţărănimii şi ale păturilor 
de jos de Ia oraşe, s-au reflectat şi revendicările revoluţionar-demo
cratice şi socialist-utopice (înzestrarea u pămint a celor fără pă
mint, proiecte de Imbunătăţir� radicală a situaţiei clasei muncitoare 
prin înfiihtarea de ateliere naţionale sau „sociale" ). Răscoala de la 
Cracovia a fost înăbuşită la începutul lunii martie 1846. In noiem
brie 1846, Austria, Prusia şi Rusia au semnat un acord prin care 
Cracovia a fost anexată la imperiul austriac. - 254. 
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1 63 Este vorba de Congresul al doilea il Ligii comuniştilor, care s-a 
ţinut la Londra între 29 noiembrie şi 8 decembrie 1847 ; la lucrările 
lui au luat parte Marx şi Engels. - 254. 

1 64 Scrisoarea lui Marx către V. I. Zasulici datată 8 martie 1 881 repre
zintă răspunsul la o scrisoare a aosteia din urmă datată 16 februa
rie 1 881. In numele tovarăşilor ei, care ulterior au făcut parte din 
grupul „Eliberarea muncii", Zasulici ns-a adresat lui Marx cu rugă
mintea de a-şi expune punctul de vedere in legătură cu perspectivele 
dezvoltării istorice a Rusiei şi in special in legătură cu perspectivele 
obştii ţărăneşti în Rusia. 

Zasulici scria despre marea popularitate de care se bucura in 
Rusia „Capitalul" lui K. Marx şi despre rolul pe care l-a jucat această 
lucrare în discuţiile revoluţionarilor asupra problemei agrare şi asu
pra obştii ţărăneşti. „Dumneavoastră ştiţi mai bine decit oricare altul 
- scria ea - oit de actuală este această problemă în Rusia.„ în
deosebi pentru partidul nostru socialist... In ultimul timp, noi auzim 
adesea părerea că obştea ţărănască este o formă arhaică, pe care 
istoria, socialismul ştiinţific, într-un cuvînt tot ceea ce reprezintă o 
autoritate în materie o oondamnă la pieire. Cei care preconizează 
acest lucru se intitulează discipoli ai dumneavoastră, adevăraţi «mar
xişti»", „De aceea, cetăţene, veţi înţelege - continua Zasulici - cit 
de mult ne interesează părerea dv. in această problemă şi cit de util 
ar fi pentru noi să cunoaştem părerea dv. în ceea ce priveşte per
spectivele obştii ţărăneşti de lâ noi şi teoria care susţine că, in 
virtutea inevitabilităţii istorice, toate ţările lumii trebuie să treacă 
prin toate fazele productiei capitaliste". 

Pregătind 'ălpunsul la această scrisoare, Marx a întocmit patru 
ciorne, care în totalitatea lor reprezintă o sinteză documentată asupra 
obştii tărăneşti din Rusia şi asupra formei colective a producţiei 
agricole. Cionele scrisorii către Zasulici (cu excepţia ultimei ciorne, 
a patra, care ooincide aproape in întregime cu scrisoarea) se publică 
în volumul de faţă (p. 41 6-437 ) in secţiunea „Karl Marx şi Friedrich 
Engels. «Din lucrările postume»" .  - 256. 

1 65 Este vorba de Comitetul executiv al organizaţiei „Narodnaia Volea". 
- 256. 

1 66 K. Marx. „Le Capital". Paris [1875], p. 3 15 (vezi K. Marx. „Capitalul" .  
voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 714, 716. In 
ceea ce priveşte deosebirile de text, vezi adnotarea 67). - 256. 

1 67 Vezi K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 756. (ln ceea ce priveşte deosebirile de text, vezi 
adnotarea 67 ). - 256. 

1 68 La un miting care s-a ţinut la Londra la 21 martie 1 881 au luat parte 
reprezentanţi ai diferitor naţionalităţi : socialişti ruşi, polonezi, cehi, 
sirbi. Mitingul a fost prezidat de un revoluţionar rus, narodnicul Lev 
Gartman. La acest miting a fost înfiinţat clubul revoluţionar slav. - 258. 

1 69 La 1 martie 1 881,  la Petersburg, a fost asasinat, ln urma sentinţei 
Comitetului executiv al organizaţiei „Narodnaia volea•, împăratul 
Alexandru al Ii-lea. - 258. 



Adnotăi 59& ' 

1 70 Este vorba de legea excepţională împotriva scialiştilor, trecută prin 
parlament de Bismarck în 1 878. In primăvara anului 1 880 acţiunea 
legii excepţionale a fost prelungită u încă 5 ani. - 258. 

1 7 1  Acest articol este primul dintr-o serie de articole scrise de Engels 
pentru gazeta „The Labour Standard", la care el a colaborat din mai 
p1nă în august 1881. Articolele au fost publicate fără semnătură, 
apărînd regulat, aproape în fiecare săptămînă, ca editoriale. Engels 
a fost nevoit să-şi înceteze colaborarea la această gazetă, dată fiind 
orientarea generală oportunistă a publicaţiei. 

„The Labour Standard" - săptămînal englez, organ al trade
unionurilor, a apărut la Londra din 1881 pînă în 1885 sub conducerea 
lui G. Shipton. - 262. 

172 Este vorba de abrogarea de către parlament în 1824 a legilor împo
triva coaliţiilor, care interziceau crearea şi activitatea oricăror orga
nizaţii muncitoreşti. Dar legea cu privire la sindicate, sau legea cu 
privire la coaliţiile muncitoreşti, adoptată în 1825, îngrădea la ma
ximum activitatea sindicatelor. Aşa, de pildă, simpla agitaţie pentru 
intrarea muncitorilor în sindicat şi pentru participarea la greve era 
considerată „constrîngere• şi „violenţă" şi era aspru pedepsită, ca 
o crimă. - 262. 

1 73 Curtea de justiţie a lordului-cancelar, sau tribunalul legitim - unul 
dintre tribunalele superioare din Anglia ; după reforma judiciară din 
1873 o secţie a Curţii supreme. De competenţa acestei curţi, condusă 
de lordul-cancelar, erau procesele privitoare la moşteniri, obligaţii 
contractuale, societăţi pe acţiuni etc. ; competenta acestei curţi se 
împletea adeseori cu competenta altor curţi superioare. ln opoziţie 
cu dreptul cutumiar englez adoptat de alte tribunale, procedura ju
diciară a curţii de justiţie a lordului-cancelar era aplicată pe baza 
aşa-zisului „drept legitim". - 266. 

1 74 Este vorba de nemulţumirea landlorzilor, care posedau pămînt în 
Irlanda, provocată de încercările guvernului Gladstone de a îngrădi 
într-o oarecare măsură arbitrarul lor fată de arendaşi şi a-i abate 
astfel pe ţăranii irlandezi de la lupta revoluţionară care se desfăşura 
atunci în Irlanda. Bill-ul agrar din 1881 îngrădea dreptul landlorzilor 
de a alunga pe arendaş de pe lotul lui dacă a plătit arenda la timp ; 
mărimea arenzii era stabilită pe 15 ani. Cu toate că legea din 1881 
oferea landlorzilor posibilitatea de a vinde în condiţii avantajoase 
pămînturi statului, iar arenda fixată rămînea extrem de ridicată, pro
prietarii funciari englezi s-au opus adoptării acestei legi, reuşind să-şi 
menţină dominaţia lor nelimitată în Irlanda. - 271 .  

175  Carta poporului, care cuprindea revendicările cartiştilor, a fost pu
blicată la 8 mai 1838 ca proiect de lege care urma să fie prezentat 
In parlament ; ea cuprindea şase puncte : votul universal ( pentru 
bărbaţii care au împlinit vîrsta de 21 de ani), alegeri parlamentare 
anuale, vot secret, egalizarea circumscripţiilor electorale, desfiinţarea 
censului de avere pentru candidaţii In alegerile parlamentare, retri
buirea deputatilor. Petiţiile înaintate de cartişti în care se cerea 
adoptarea Cartei au fost respinse de parlament in 1839. 1842 
şi 1849. - 273. 

1 76 Este vorba de reforma electorală din 1867 din Anglia, înfăptuită de 
conservatori sub presiunea maselor populare. La mişcarea pentru 
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reformă a luat parte activă Consiliul General al Internaţionalei. Po
trivit noii legi electorale, censul de avere pentru alegători in comitate 
era redus pentru arndaşi pînă la 12 1. st. arendă pe an ; la oraşe 
se acorda drept de vot tuturor proprietarilor de case şi arendaşilor 
de imobile, precum şi chiriaşilor care locuiau in acelaşi imobil de 
cel puţin un an şi care plătean o :hirie de cel puţin 10 1. st. In 
urma reformei din 1867, numărul alegătorilor din Anglia a crescut 
de peste două ori, o parte din muncitorii calificaţi primind, de ase
menea. drept de vot. - 274. 

1 77 Şcoala mancheslerial - curent in gîndirea economică care exprima 
interesele burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schim
biştii, militau pentru libertatea comerţului şi pentru neamestecul 
statului în viata economică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor 
era Manchesterul, unde în fruntea mişcării se aflau doi fabrioanti de 
textile, Cobden şi Bright. In deceniile al 5-lea şi al 6-lea, liber
schimbiştii au fomat o grupare politică aparte, care ulterior a intrat 
in partidul liberal din Anglia. - 276. 

1 78 Este vorba de trecera Indiei sub stăpînirea directă a coroanei 
britanice după desfiinţarea, in 1858, a Companiei Indiilor Orien
tale. - 277. 

1 79 Aşa-numitele ·legi ale cereale/or, care prevedeau limitarea sau inter
zicerea importului de cereale din străinătate, au fost introduse în An
glia în interesul marilor proprietari funciari. Lupta generată de aceste 
legi intre burghezia industrială şi aristocraţia funciară s-a încheiat în 
1846 prin adopt«rea bill-ului cu privire la abrogarea lor. Această mă
sură şi scăderea preturlor la ereale legată de •ea, iftinind întrucîtva 
traiul, au dus în ultimă instanţă la o scădere a salariilor muncito
rilor şi la o creştere a profiturilor burgheziei. - 277. 

1 80 Liga Impotriva legilor cereale/or a fost i!fiintată în 1838 de fabri
canţii Cobden şi Bright din Manchester. Militînd pentru deplina 
libertate a comerţului, Liga a luptat pentru abrogarea aşa-numitelor 
legi ale cerealelor cu scopul de a face posibilă scăderea salariilor 
muncitorilor şi de a slăbi poziţiile economice şi politice ale aristo
craţiei funciare. Lozinca libertăţii comerţului a fost larg folosită de 
Lig ă  in 'Propaganda ei demagogkă in favoarea unităţii dintre intere
sele muncitorilor şi 1cle ale l1dustriaşilor. După abrogarea, in 1846, 
a legilor cerealelor, Liga şi-a încetat existenta. - 278. 

1 8 1  Vezi adnotarea 174. - 295. 

1 82 Introducerea bill-ului agrar din 1881, care în august 1881 a devenit 
lege, a întimpinat împotrivirea arendaşilor irlandezi. Forster, mi
nistrul pentru problemele Irlandei, a luat măsuri excepţionale, folosind 
trupele pentru evacuarea arendaşilor care refuzau să plătească 
arenda. - 297. 

1 83 Legi excepţionale (coercion bills) a: fost adoptate de parlamentul 
englez de citeva ori in decursul secolului al XIX-lea, în scopul 
înăbuşirii mişcării revoluţionare şi de eliberare naţională din Irlanda. 
In virtutea acestor legi, pe teritoriul Irlandei era introdusă starea 
de asediu, iar autorităţilor engleze li se acordau imputeniciri extra
ordinare. - 298. 
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1 84 Engels se referă la faptul că John Dillon, om politic irlandez, membru 
al parlamentului englez, se afla in acel timp în închisoare. - 298. 

1 85 Liga agrară naţională irlandeză - organizaţie de masă infiinţată 
ln 1879 de democratul mic-burghez Michael Devitt. Liga agrară, care 
reunea păturile largi ale ţărănimii irlandeze şi ale sărăcimii de la 
oraşe şi se bucura de sprijinul elementelor progresiste ale burgheziei 
irlandeze, reflecta in revendicările ei agrare protestul spontan al 
maselor popu_lare irlandeze împotriva jugului landlorzilor şi a asu
pririi naţionale. Dar liderii Ligii agrare se situau pe o poziţie incon
secventă, şovăielnică, fapt de care s-au folosit naţionaliştii burghezi 
(Parnell etc.), care căutau să reducă activitatea Ligii agrare la lupta 
pentru home-rule, adică pentru autoadministrarea limitată a Irland?i 
în cadrul Imperiului britanic. Liga agrară a fost interzisă în 1881, 
dar de fapt şi-a continuat activitatea pînă la sfîrşitul deceniului 
al 9-lea. - 299. 

1 86 Vezi lucrările lui h. arlyle : „Past and Presentu. London, 1843, 
p. 361369, şi „Latter-Day Pamphlets. Nr. 1. The Present Timeu. 
London, 1850, p. 2. - 302. 

1 87 E. .ngt „Ds Zeibalter ds Dmpfes n technisch-statistischer Be
leuchtungu. 2. Aufl„ Berlin, 1881.  Tabelele din text au fost intocmite 
de Engels pe ba7a datelor statistice de la p. 178, 1 80 şi 1 82-184 ale 
cărţii lui Engel. - 303. 

1 88 Este vorba de reforma dreptului electoral, adoptată de Camera co
munelor din Anglia in 1831 şi sancţionată definitiv de Camera lor
zilor în iunie 1832. Reforma era îndreptată Impotriva monopolului 
politic al aristocraţiei funciare şi financiare şi deschida drumul spre 
parlament reprezentanţilor burgheziei industriale. Proletariatul şi mica 
burghezie, care reprezentau forţa principală in lupta pentru reformă, 
au fost înşelaţi de burghezia liberală şi n-au obţinut drepturi elec
torale. - 306. 

1 89 Engels se referă la alegerile în Reichstag din 27 octombrie 1881, ln 
care social-democraţii au obţinut peste 300 OOO de voturi. - 3 1 0. 

1 90 Prefaţa la a doua ediţie rusă a „Manifestului Partidului Comunist" 
a fost scrisă de Marx şi Engels la 21 ianuarie 1882. Iniţiativa pre
gătirii acestei ediţii i-a aparţinut lui G. V. Plehanov. P. Lavrov, care 
era în relaţii apropiate cu Marx şi Engels, li s-a adresat direct cu 
rugămintea de a scrie prefaţa, La 23 ianuarie 1882 Marx şi Enqels 
i-au trimis textul prefeţei. Prefaţa a fost publicată pentru prima oară 
în limba rusă în revista „Narodnaia Voleau din 5 februarie 1882. 
„Manifestul Partidului Comunistu a apărut în ediţie separată (în tra
ducerea lui Plehanov) cu o prefaţă de Marx şi Engels în 1882 la 
Geneva în colecţia „Biblioteca social-revoluţionară rusău. 

40 

ln limba germană prefaţa a fost publicată pentru prima oară în 
ziarul „Der Sozialdemokratu nr . . 16 din 13 aprilie 1882, în traducere 
după textul rus al prefeţei, publicată în revista „Narodnaia Volea•. 
In 1890 Engels a publicat din nou textul din 1882, incluzindu-1 ln 
prefaţa la noua ediţie germană a „Manifestului Partidului Comu
nistu. - 314. 
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1 9 1  Data este indicată inexact : ediţia menţionată a apărut în 1869. - 314. 

I 92 ,,Kolokor - ziar democrat-revoluţiunar ru�. a fost editat în 1857-1867 
de A. I. Herzen şi N. P. Ogarev în limba rusă, iar în 1868-1869 in 
limba franceză cu supl:mente în limba rusă ; a apărut pină in 1865 
la Londra, apoi la Geneva. - 314. 

1 93 Marx şi Engels se referă la situaţia creată după asasinarea de către 
narodovolişti, la l martie 1881, a împăatului Alexandru al II-l-a, 
cind Alexandru al III-lea s-a refugiat la Gatcina de teama eventuali
tăţii unor noi acte teroriste ale Comitetului executiv secret al orga
nizaţiei „Narodnaia volea". - 315. 

I 94 Lucrarea lui F. Engels „Bruno Bauer şi creştinismu/ primitiv" a fost 
scrisă in a doua jumătate a lunii aprilie 1882 pentru ziarul „Der 
Sozialdemokrat". Elaborarea acestui articol a fost legată nemijlocit 
de moartea lui B. Bauer, ale cărui lucrări despre Noul testament şi 
despre creştinism au contribuit, la timpul lor, la subminarea nu nu
mai a bazelor dogmei ortodoxe, ci şi a concluziilor şcolii protestante 
liberale de la Tlbingen. De aceea, ele au fost privite favorabil de 
Marx şi Engels, deşi autorul lor a continuat să se menţină pe pozi
ţiile idalismalui hegelian. 

Ideile formulate de Engls în articolul de faţă au fost dezvoltate 
ulterior in lucrările „Apocalipsul" ( 1 883), „Istoria creştinismului pri
mitiv" (1894). - 316. 

1 95 Engels foloseşte aici termenul „arian• pentru a dPnumi popoarele 
oare fac parte din sistemul limbilor indo-europene. Această accepţie 
a cuvintului „arian•, bazată pe concepna greşită cu privire la unl
tatea rasială şi culturală ,a acestor popoare in trecut, concepţie 
dominantă începind de la jumătatea secolului al XIX-lea, este astăzi 
învechită. În literatura burgheză contemporană, termenul „arian• este 
folosit pentru denumirea popoarelor nare fac part� din grupa iraniană 
şi din cea indiană a limbilor indo-europene. - 316. 

I 96 Critica Noului testament este cuprinsă in următoarele lucrări ale 
lui B. Bauer : „Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes". 
Bremen, 1840, „Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker", 
Bd. I-II, Leipzig, 1 841 .  precum şi în volumul al treilea al acestei 
lucrări : „;ritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und 
des Johannes". Braunschweig, 1842. - 3 1 6. 

1 97 Ch. G. Wilke. „Der Urevangelist oder exegetisch kritische Unter
suchung lber das Verwandtschaftsverhăltniss der drei ersten Evan
gelien•. Dresden und Leipzig, 1838. - 317. 

1 98 D. Strauss şi-a expus teoria în lucrarea : „Das Leben Jesu, kritisch 
bearbeitet•. Bd. I-II, Tlbingen, 1835-1836. - 317. 

I 99 Engels se referă la un personaj din poezia satirică a lui H. Heine 
„Zeul Apollo" (din ciclul „Romanzero" ) - un tînăr pierde-vară, corist 
la sinagoga din Amsterdam, care este înfăţişat ca Apollo. - 3 1 8. 

200 H. Ewald. „Geschichte des Volkes Israel bis Christus" .  2. Ausg., Bd. 4, 
Gottingen, 1852, S. 222-224. - 3 1 9. 
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201 Este vorba de „Apcalipsul Sf. Ioan Teologul• 
cuprinse în Biblie. - 319. 

una din scrierile 

202 Este vorba de lucrarea lui Petronius „SatiriconU, in care este descris 
ospăţul la Trimalchion, un libert îmbogăţit. - 320. 

203 J. Ph. Fallmerayer. „Geschichte der Halbinsel Morea wăhrend des 
MittelaltersU,  Th. I, Stuttgart und Tiibingen, 1830, S. 227. 321. 

204 Petroleur - denumire cllmnioasă lată ipartidpantilor la Comna 
dn ParS acuzaţi de incendierea Clădirilor. - 326. 

205 „New-Yorker Volkszeitung" - cotidian al social-democraţilor ger
mani din S.U.A. ; a apărut la New York din 1878 pînă în 1932. - 327. 

206 F. Engels. „Socialisme utopique et socialisme scientifique". Pa
ris, 1880. - 332. 

207 Fr. Engels. „Socyjalizm utopijny a naukowy".  Gencve, 1882. - 332. 

208 „Der Sozialdemokrat" - organul central de presă al Partidului social
democrat din GermanLa ; săptămînal, a apărut în perioada cit a fost 
în vigoare legea excepţională împotriva socialiştilor, din septembrie 
1879 pînă în septembrie 1888 la Ziirich şi din octombrie 1888 pină la 
27 septembrie 1890 la Londra. Marx, precum şi Engels care colabora 
la acest săptămînal îndreptîndu-i greşelile, l-au ajutat să promoveze 
în coloanele lui o linie partinică proletară. - 332. 

209 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 492-494. - 334. 

2 1  O Articolul lui F. Engels „Despre minciunile pe care le toarnă Pindter" , 
apărut în „SoziaJdemokrat" din 2 noiembrie 1882, a fost publicat fără 
să se indice numele autorului. Articolul începea cu următoarea în
ştiinţare din partea redacţiei : „Despre minciunile pe care le toană 
Pindter, unul dintre cei mai de seamă tovarăşi ai noştri germani 
scrie ... •. - 335. 

2 1 1 Engels se referă la mişcarea grevistă din Franta, provocată de de
presiunea economică, care a înrăutăţit simţitor situatia clasei mun
citoare, şi în special la evenimentele de la Montceau-Jes-Mines. Minerii 
din Montceau-les-Mines, crunt exploataţi de proprietarii minelor, 
s-au răsculat împotriva lor. ln legătură cu evenimentele de Ja  
Montceau-les-Mines, „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" a publicat 
în octombrie 1882 o serie de corespondente care explicau aceste 
evenimente în spiritul caracterizării făcute de Engels. - 335. 

2 1 2  Este vorba de provooarea organizată de politie la 4 iulie 1882 la 
Viena. Asupa cizmarului J. Merstallinger a fost înscenat un atac 
banditesc pentru a se putea deschide un proces împotriva social
democratilor austrieci sub acuzatia de atPntat în scopul completării 
casei partidului. 

ln „Norddeutsche Allgemeine Zeitungn nr. 401 din 29 august 1882 
există o corespondentă are face o legătură intre acest atentat şi 
social-democraţie. - 336. 

2 1 3  „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" nr. 493 din 21 octombrie 1 882. -
336. 

40„ 
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2 1 4  „Marca" a fost scrisă de Engels la jumătata lunii septembrie -
prima jumătate a lunii decembri e 1882, a anexă la ediţia ge•mană 
a broşurii „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" ( 1882). 
ln această lucrare, el a folosit în primul rînd materi,alul adunat cu 
prilejul studiilor asupra istoriei vechilor germani, publicat în volumul 
de faţă în secţiunea „Din lucrările postume". ln 1883 „Marca" a apărut 
din nou in „Sozialdemokrat" şi sub formă de broşură. Împreună cn 
„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă", „Marca" a apărut n 
limba germană, in timpul vieţii lui Engels, în patru ediţii. 

ln 1892, „Marca" a apărut in limba engleză tot ca anexă la 
„Dezvoltarea socialismului...", in traducerea lui E. Aveling, cu o 
prefaţă specială scrisă de Engels. Această lucrare a fost foarte apre
ciată de Marx, care a citit-o în manuscris. ln introducerea la ediţia 
engleză a „Dezvoltării socialismului de la utopie la ştiinţă", Engels 
scria : „Anexa «Marca» a fost scrisă cu scopul de a răspindî in rîn
durile partidului socialist german unele cunoştinţe elementare despre 
istoria apariţiei şi dezvoltării proprietăţii funciare in Germania. Pe 
atunci acest lucru era cu atît mai n ecesar, cu cit unirea muncitorilor 
de la oraşe de către Partidul social-democrat german ea aproape 
terminată şi in faţa partidului stătea sarcina de a se ocupa de mun
citorii agricoli şi de ţărani•. - 339. 

2 1 5  Lucrările lui G. L. von Maurer, legate printr-o temă comună, repre
zintă un studiu asupra organizării satului, oraşului şi statului în Ger
mania medievală. Aceste lucrări sînt : „Einleitung zur Geschichte der 
Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der offentlichen Gewalt" .  
Minchen, 1854 1 „Geschichte der Markenverfassung in Deutschland". 
Erlangen, 1856 1 „Geschichte der FronhOfe, der Bauemhofe und der 
Hofverfassung in Deutschland" , Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1863 1 
„Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland" , Bd. I-II, Erlangen, 
1865-1866 1 „Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland", 
Bd. I-IV, Erlangen, 1869-1871. - 341. 

2 1 6  Engels se referă la lucrarea lui Caius Iulius Caesar „De bello Gal
lico". Faptul dspre care este vorba ai ci este relatat în cartea a VI-a, 
capitolul 22. - 341. 

2 1 7  „Dreptul imperial" - legi imperiale promulgate de puterea centrală 
a Imperiului german medieval. Una dintre cele mai complete culegeri 
de acest fel este „Das Keyserrecht nach der Handschrift von 1372 n 
Vergleichung mit andern Handschriften und mit erlăuternden Anmer
kungen herausgegeben von Dr. H. E. Endemann".  Cassel, 1846, S. 24. 
Datele citate de Engels se află in capitolul „Von rechte das die 
waelde hant". - 343. 

2 1 8  „Leges barbarorum• (în limba germană : Genanische Volksrechte) -
documente de drept cutumiar al triburilor germanice care au înte
meiat 1n secolele V-VII pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus 
şi al ţinuturilor învcinate cu el diferite regate sau ducate 1 au fost 
întocmite între secolele V-IX. - 344. 

2 1 9  „Lex Ripuaria" - document de drept cutumiar al unuia dintre vechile 
triburi germanice - . francii ripuari, oare au trăit în secolele IV-V 
pe teritoriul cuprins intre fluviile Rin şi Meusa. „Lex Ripuaria" con
stituie izvorul principal pentru studierea orinduirii sociale a franci
lor ripuari. Despre proprietatea privată asupra pămîntului cultivat se 



Adnotări 01 

vorbeşte in § 82 (alinatul A) şi in § 84 (alineatul B) din „Lex Ri
puaria". Una dintre cele mai complete ediţii este : „Lex Ripuaria et 
lex Francorum Chamavorum". Hannoverae, 1883, p. 104. - 345. 

220 Engels se referă la legea cu privire la diferitele forme de jefuire a 
pădurilor („Gesetz, betreffend den Forstdiebstahl" )  din 15 aprilie 1878, 
care interzicea mai ales cositul ierbii in pădure, culesul fructelor şi 
al ciupercilor fără aprobarea specială a poliţiei. - 347. 

22 1 Este vorba de tribunalele Schofenilor, introduse intr-o serie de state 
germane după revoluţia de la 1848, iar din 1871 in întreaga Germa
nie, compuse dintr-un judecător, reprezentant al coroanei, şi doi 
Schoffen, care, spre deosebire de juraţi, pronunţau sentinţa in între
gime, stabilind nu numai vina, ci şi pedeapsa ; in componenta ace;
tor tribunale erau aleşi în mod special reprezentani ai claselor do
minante. - 349. 

222 Regatul franc de apus s-a format in urma destrămării imperiului lui 
Carol cel Mare, care reprezenta o uniune militar-administrativă vre
melnică şi netrainică. In ,anul 843 a avut loc împărţirea definitivă a 
imperiului intre cei trei nepoţi ai lui Carol. Unua dintre ei, lui Carol 
Pleşuvul, i-au revenit ţinuturile apusene ale imperiului, care cuprin
deau cea mai mare parte din teritoriul Franţei de azi şi au format 
Regatul franc de apus. Ţinuturile de la răsărit de Rin (nucleul vii
toarei Germanii)  au fost date lui Ludovic Germanicul, iar fişia de 
pămint dintre aceste ţinuturi, care se întinda de la Marea Nordului 
pină în Italia centrală, i-a rămas lui Lothar, nepotul mai vîrstnic al 
lui Carol cel Mare. - 351. 

223 Războiul de 30 de ani ( 1618-1648) - primul război cu caracter ge 
neral-european ; a izbucnit ca urmare a ascuţirii contradicţiilor 
dintre diferitele grupări de state europene şi a luat forma unei 
lupte intre protestanţi şi catolici. Războiul a început in Cehia printr-o 
răscoală împotriva jugului monarhiei habsburgice şi a ofensivei reac
ţiunii catolice. Statele europene care au intrat apoi in acest război au 
format două lagăre. Papa, Habsburgii spanioli şi austrieci şi prinţii 
atolici din Germania s-au unit sub steagul catolicismului şi au ponit 
lupta împotriva ţărilor protestante : Cehia, Danemarca, Suedia, Re
publica olandeză şi o serie de state germane care adoptaseră Reforma. 
Ţărle protstante erau sprijinite de regii Franţei, rivali ai Habsburgi
lor. Germania a devenit arena principală a acestei lupte, obiectul jafu
lui şi al pretenţiilor anexioniste ale participanţilor la război. Războiul 
s-a încheiat in 1648 prin pacea Westfalică, care a consfinţit fărîmi
tarea politică a Germaniei. - 354. 

224 Code civil - Codul civil al lui Napoleon I, care a fost introdus şi ln 
regiunile cucerite de francezi in Germania de vest şi de sud-vest ; a 
rămas in vigoare in Renania şi după alipirea ei la Prusia. - 355. 

225 Infringerea armatei prusiene la Jena la 14 octombrie 1806, care a 
atras după sine capitularea Prusiei in faţa Franţei napoleoniene, a 
arătat totala putreziciune a orinduirii social-politice a monarhiei feu
dale a Hohenzollemilor. - 355. 

226 „La JusticeM - cotidian francez, organ de presă al partidului radi
calilor ; a apărut la Paris din 1880 pină in 1930 ; in anii 1880-1896, 
cind era condus de G. Clemenceau, fondatorul său, ziarul a fost orga-
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nul de presă al aşa-numitei „extreme stingi" - aripa stingă a parti
dului radicalilor, partid care apăra programul reformelor democratice 
şi sociale şi era exponentul intereselor burgheziei mici şi mijlocii. - 358. 

227 „La Marseillaise" - cotidian francez, org,an de presă al republicanilor 
de stînga ; a apărut la Paris din dcembrie 1 869 pînă in septembrie 
1870 ; ziarul publica materiale despre activitatea Intenaţionalei şi 
despre mişcarea muncitorească. 

Articolele lui Jenny Marx în legătură cu problema irlandeză au 
fost publicate în „La Marseillaise" nr. 71 ,  79, 89, 91 ,  99, 1 13, 1 18 şi  
125, apărute în perioada 1 marti--24 aprilie 1870 (8 articole) (vezi 
K. Maa şi F. Engels. Opere, vol. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 629-656). - 358. 

228 Noua Caledonie - grup de insule în partea de sud-vest a Oceanului 
Pacific, cunoscute prin climatul lor extrem de nesănătos ; loc de exil 
pentru comunarzii parizieni. - 359. 

229 „Vorwlrts I" - ziar german, a apărut la Paris, de două ori pe săptă
mînă, din ianuarie pînă în decembrie 1 844. ln această gazetă publicau 
articole Marx Î Engels. Sub influenta lui MJrx, care din vara anului 
1844 a participat îndeaproape la redactarea gazetei, aceasta a început 
să capete oaracterul unei publicaţii comuniste ; în coloanele ei erau 
aspru criticate rînduielile reacţioniare din Prusia. La cerera guver
nului prusian, guvernul Guizot a dispus, în ianuarie 1845, expulzarea 
lui Marx şi a aHor colaboratori ai rspectivei 1publicatii ; ca umare a 
acestui fapt, „Vorwărts ! • şi-a încetat apariţia. - 363. 

230 lnştiintarea în legătură cu faptul că studenţii Universitătii din Odesa 
vor să depună o coroană pe mormîntul lui Karl Marx a fost publi
cată în ziJrul „Sozialdemokrat" nr. 17 din 19 aprilie 1 883. Conform 
rugămintii lor, inscripţia de pe coroană trebuia să sune în felul ur
mător : „Lui Karl Marx, creatorul «Capitalului» şi întemeietorul Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor, din partea unui grup de socia
lişti de la Universitatea din Odesa, elevii şi discipolii lui". - 367. 

23 1 Este vorba de uniunea , ,Slavia", din care făceau parte tineri din ţă
rile slave care trăiau la Ziirich. - 368. 

232 Uniunea centrală a muncitorilor din New York - uniune a sindi
catelor din New York care a apărut în 1 882 şi a fost, în deceniul al 
9-lea, o organizaţie muncitorească de masă care unea în rîndurile 
ei pe albi şi pe negri, pe muncitorii americani şi pe cei de origine 
străină. ln fruntea UniunH centrale a muncitorilor se aflau socialiştii, 
care recunoşteau că, în scopul conducerii cu succes a luptei de clasă 
a proletariatuJui, este necesară atît organizarea profesională cit şi 
cea politică a clasei muncitoare. - 371. 

233 Scrisoarea lui Engels către Van Patten din 18 aprilie 1 883 a fost 
scrisă în limba engleză. - 37 1. 

234 Indicînd anul 1845, Engels se referă la expunerea concepţiilor sale 
şi ale lui Marx in lucrarea „ldeolog�a germană" (scrisă în 1845-1 846) 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a). - 37 1. 

235 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 488. - 372. 
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236 Engels se referă la brnşura : J. Most. „Kapital und Arbeit. Ein popu
lărer Auszug aus «Das Kapital» von Karl Marx". Broşura a apărut la 
Chemnitz in 1873. - 373. 

237 A. Loria. „La rendita fondiaria e la sua elisione naturale". Milano, 
1880. - 373. 

238 Este vorba de broşum : A Loria. „La teoria del valore negli econo
misti italiani •. Bologna, 1 882. - 37 3. 

239 Este vorba de articolul lui A. Loria „Karl Marx", publicat in revista 
„Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti" ,  ser. 2, vol. 38, fs. 7, 
Roma, 1883, p. 50-542. 

„Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti - revistă italiană 
de teratură, artă şi ştiinţă, de orientare liberală ; a apărut la Flo
renţa din 1866 pînă în 1878, lunar, iar din 1878 pînă în 1943 la Roma, 
de două ori pe lună. - 373. 

240 „Observaţii la pagina 29 din «Istoria Comunei>" a fost scrisă de En
gels. la începutul lunii februarde 1877, după ce a citit lucrarea lui 
P. Lissagaray, publicistul republican f.rancez, participant la Comuna 
din Pads, „Histoire de la Commune de 1871 • .  Bruxelles, 1876. ln scri
soarea datată 9 februarie 1877, autorul ii mulţmeşte lui E�gels pen
tru scrisoarea sa, care conţine „observaţii remarcabile" in legătură 
cu evenimentele militare. „Observaiile" lui Engels au fost publicate 
pentru prima oară in limba rusă în 1933. 

In cartea lui Lissagaray, scrisă pe baza studierii unui bogat ma
terial faptic, este demascată politica antinaţională a claselor guver
nante din Franţa şi este arătat rolul mselor populare in instaurarea 
Comunei din Paris i în istoria ei. Marx a numit această carte „prima 
istorie autentică a Comunei". Apreciind-o ca o lucrare importantă 
pentru partidul proletariatului, Marx a dat un mare ajutor la pregă
tirea editării acestei cărti în limba germană. - 379. 

241  Este vorba de tratativele de armistiţiu de la Versailles dintre repre
zentantul guvernului apărării naţionale, Thiers (pe atunci el nu era 
in guven, dar de fapt era considerat, în mod tocit, ca şef J acestuia). 
şi Bismarck. La 30 octombrie 1870 la Paris s-a aflat despre tratative. 
Masele pariziene au fost indignate de apropiata încheiere a acestui 
armistiţiu, prin care erau trădate intersele ţării, dar pe care guvernul 
burghez îl prezenta drept cea mai mare binefacere pentru Franţa. 
Ştirea despre tratativele lui Thiers şi capitularea fortăreţei Metz au 
constituit un impuls pentru acţiunea revoluţionară a muncitorilor pa
rizieni de la 31 octombrie. Profitind de inactivitatea comandamentu
lui francez în timpul tratativelor, Bismarck, după ce şi-a cîştigat timp, 
a rupt tratativele. - 379. 

242 Este vorba de cartea lui Hannecken, editată anonim : „Militărische 
Gedanken und Betrachtungen iber den deutsch-franzosischen Krieg 
ler Jahre 1870 und 1871 vom Verfasser des «Krieges um Metz»" .  
Mainz, 1871,  S. 18--186. - 380. 

243 Franctirori (în lmba franceză francs-Ureurs - trăgători lLbei) - parti
zani-voluntari care erau organizaţi în mici detşamente şi care au 
luat parte a 1apărarea ţării împotriva invaziei trupelor duşmane ln 
Franţa. Primele detaşamente de franctirori au fost create in perioada 
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războaielor împotriva coaliţiilor anifranceze de la sfirşitul secolului 
al XVIII-lea-începutul secolului al XIX-iea, in timpul invaziei arma
telor inamice în Franţa. 

l 1867, în Franţa au î::epJt ,să iia fiinţă societăti ale fnnct.rori
lor. După începerea războiului franco-prusian şi pătrunderea trupelor 
prusiene pe teritoriul Franţei, membrii acstor societăţi au fost che
maţi sub arme printr-un decret special. Cînd armata regulată a Fran
ţei a fost înfrîntă şi blocată în fortăreţe, numărul detaşamentelor de 
franctirori a crescut considerabil. - 380. 

244 Este vorba de asedierea oraşului Mantua de către trupele francPze in 
timpul campaniei din Italia ( 1796-1797) a lui Napoleon. - 380. 

245 F. Erlach. „Aus dem franzOsisch-deutschen Kriege 1870-1 871 .  Beo
bachtungen und Betrachtungen eines Schweizer-Wehrmanns•. Leipzig
Bern, 1 874, S. 230. - 381. 

246 Datele faptice sînt luate de Engels din cartea lui W. Blume : „Die 
Operationen der deutschen Heere von der Schlacht bei Sedan bis 
zum Ende des Kriegs�. Edi�iile întii şi a doua au apărut la Berlin în 
1 872. - 382. 

247 „lnsemnirile pe marginea cManualului de economie politici al lw 
A. Wagner>" au fost scrise de K. Marx în a doua jumătate a anului 
1 879-noiembrie 1880 la Londra şi se găsesc in caietul său de însem
nări din anii 1879-1881 . Această lucrare a lui Marx reprezintă obser
vaţiile sale critice la cartea : „LehrUch der politischen Oekonomie. 

Bd. I. Allgl1eine odr theoretLsche Vo�kswirthschaftslhre, Th. I. rund
legung".  2 Ausg„ Leipzig und Heidelberg, 1 879. Criticîndu-1 pe 
Wagner pentru denaturarea toriei v,alorii, dezvoltată în „Capitalul", 
Marx formulează şi concretizează încă o dată tezele fundamentale 
ale teoriei sale economice. „Însemnările" lui Marx sînt precedate de 
un indice bibliografic, întocmit de el, care cuprinde 54 de titluri 
luate din datele bibliogice existente ln cartea lui Wagner. 

„Insennările pe marginea «Manualului de economie politică al 
lui A. Wagner»" au fost publicate pentru prima oară în limba rusă 
în 1930 de Institutul de marxism-leninism de pe Ungă C.C. al P.C.U.S. 
în „Arhiva K. Marx şi F. Engels", voi. V. - 383. 

248 K. H. Rau. „Grundsătze der Volkswirhschaftslehre", 5. Ausg„ Hei
delberg, 1847, p. 63. - 384. 

249 Vezi K. Marx. „Capitalul", vol. I, Bucureşti, Editura olitică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 78. - 386. 

250 Este vorba de lucrarea lui N. Sieber „Teoria valorii şi a capitalului 
a lui D. Ricardo în legătură cu completările şi explicaţiile ulte
rioare•. Kiev, 1 871 .  - 386. 

251 A. Schăffle. „Kapitalismus und Socialismus mit besonderer Rucksicht 
auf Geschăfts- und Vermogensformen•. Tubingen, 1 870. - 389. 

252 Este vorba de lucrarea lui A. Schăffle : „Die Quintessenz ds Socia
lismus•, apărută anonim la Gotha în 1875. - 389. 

253 A. Schăffle. „Bau und Leben des socialen Korpers" . Bd. 1.-IV, 
Tubingen, 1875-1878. - 389. 
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254 K. H. Rau. „Grundsătze der Volkswirthschaftslehre". 8 Ausg., Abt., 
Leipzig und Heidelberg, 1868, S. 88. - 390. 

255 „Zeitschrift fiir die gesammte Staatswissenschaft" - revistă politică
economică liberală, a apărut cu întreruperi în perioada 1844-1943 
la Tiibingn. Scrisoarea lui Rodbertus către Wagner datată 31 mai 
1875 a fost publicată în t. XXXIV al acestei reviste, în articolul lui 
A Wagner : „Einiges von und liber Rodbertus-Jagetzow".  - 398. 

256 K. Marx. „Das Kapital".  2. Aufl., Bd. I, Hamburg, 1872, S. 36 (ve7i 
K. Marx. „Capitalul" ,  vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 80 ). - 399. 

257 Nota menţionată de Marx figurează în lucrarea sa „Contribuţii la 
critica economiei politice" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 16). - 399. 

258 K. Marx. „Das Kapital". 2. Aufl., Bd. I, Hamburg, 1872, S. 15 (vezi 
K. Marx. „Capitalul", vol. I. Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 80-8 1 ). - 399. 

259 V. Rost. „Deutsch-Griechisches Worterbuch". Abt. I, A-L, Gottingen, 
1829, p. 359. - 402. 

260 E. Schulze. „Gothisches Glossar". Magdeburg, [1848], S. 411 .  - 402. 

2 6 1  A. Ziemann. „Mittelhochdeutsches Worterbuch zum Handgebrauch •.  
Quedlinburg und Leipzig, 1 838, S. 634-635. - 403. 

262 K. Marx. „Das Kapital". 2 Aufl., Bd. I, Hamburg, 1872, S. 171 (vezi 
K. Marx. „Capitalul" ,  vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 213). - 404. 

263 Aici şi mai sus Marx citează ediţia a doua a volumului intli al 
„Capiit.ului",  apărută la Hamburg in 1872 (vzi K. Marx. „Capi
talul", vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 139-
12). - 408. 

264 R. Jhering. „Geist des romischen Rechts auf den vershiedenen Stu
fen seiner Entwicklung". 3. Aufl., Th. II, Buch II ; Leipzig, 1874. 
s. 234-259. - 409. 

265 T. Tooke and W. Newmarch. „A History of Prices, and of the State 
of the Circulation, during the Nine Years 1848-1856. In two volu
ms ; forming the fifth and sixth volumes of the History of Prices 
from 1792 to the present time". Voi. V, London, 1857, Part. I. „On 
the prices of corn from 1847 to 1856". - 412. 

266 A. Bockh. „D:e Staatshushaltung der Athener". Bd. I. Buch. I, Berlin, 
1817, s. 84-107. - 412. 

267 Este vorba de efectele pe care le-a avut asupra situaţiei social-co
nmice a Germaniei contribuţia de 5 miliarde de franci primită din 
partea Franţei după războiul franco-prusian din 1870-1871 .  - 413. 

268 Dinarii sfintului Petru - dare anuală percepută de papă de la 
catolici (la început cite n ban de argint de la fiecare familie in 
ziua de sf. Petru). Pină in zilele noastre constituie un important 
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izvor de venituri al cune1 papale, folosite in scopurile propagandei 
catolice reacţionare. - 415. 

269 A. Coumot. „Recherches sur Is principes mathematiques de Ia 
theorie des richesses" .  Paris, 1 838, p. 7. - 415. 

270 Vezi adnotarea 1 66. - 416. 

271 Vezi K. Marx. „Capitalul", vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960. 
ed. a IV-a, p. 75-756. (In ceea ce priveşte deosebirile de text 
vezi adnotarea 67). - 416. 

272 L. . Morgan. „Ancient Society or Researches in the Lins of Hu
man Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization". 
London, 1 877, p. 552. - 418. 

273 H. S. Maine. „Village-Communities in the East and West" .  London, 
1 871 . - 4UJ. 

27 4 tn trecătoarea Caudlum din apropierea oraşului Caudium din Roma 
antică, în anul 321 l.e.n., In timpul celui de-al doilea război cu sam
niţii, legiunile rmane au fost Infrînte de samn.i, care le-au silit 
să treacă pe sub „furci •, ceea ce era considerat ca cea mai mare ruşine 
pentru o armată învinsă. De aici expresia „a trece pe sub furcile 
caudine", adică a fi supus unei umiliri extreme. - 421.  

275 Vezi K. Marx. „Capital,ul", vol. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a IV-a, p. 75-756. ( In ceea ce priveşte deosebirile de text, vezi 
adnotarea 67). - 427. 

276 Aspiraţia împărătesi Ecaterina a II- a de a introduce organizarea 
de braslă şi-a găsit expresia in actul din 21 aprilie 1785 cu privire 
la dreptUJrile .i privilegiile oraşelor din Imperiul rus, act prin care 
meseriile erau incluse într-o oategorie spedală şi prin care se sta
bilea amănunţit organizarea de breaslă. Înscrierea in bresle a tutu
ror meşteşugiarilor de la oraşe era obligatorie, iar practicarea meseriei 
in afara breslelor era interzisă. - 428. 

277 Lucrarea lui K. Marx „Note cu privire la reforma din 1861 şi la 
dezvoltarea Rusiei după reformă" a fost scrisă probabil la sfîrşitul 
anului 1 881-1882. ln manuscrisul său, Marx a folosit date luate din 
publicaţii oficiale, precum şi numeroase lucrăn ale unor autori ruşi. 
Spre deosebire de celelalte manuscrise consacrate studierii izvoa
relor ruseşti, „Notele cu privire la refoma din 1 861" nu au fost 
scrise de Marx in caietele sale de însemnări, ci pe foi separate 
avînd denumirile temelor şi capitolelor, textul fiind însemnat u cifre 
şi litere. n afară de trimiterile la materiluJ adunat in multe din 
caietele de însemnări, aici găsim date faptice sistematizate şi for
mulări ale principalelor concluzii în problemele fundamentale ale 
reformei pin 1 861 şi le dezvoltării Rusiei după reformă. Manuscri
sul lui Marx a fost publicat pentru prima oară in limba rusă în 1952 
în „Arhiva K. Marx şi F. Engels", vol. XII, de Institutul de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 438. 

278 Marx se referă la pagini din caietul său în oire a făcut însemnări m 
legătură cu cartea lui Skaldin „ln fund de povincie şi în capitală•. 
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Petersburg, 1870 (vezi „Arhiva K. Marx şi F. Engels", vol. XI, 1948, 
p. 1 19-138). - 438. 

279 Marx se referă la insemnările făcute în legătură cu cartea lui Haxt
hausen „Die lăndliche Verfassung Russlands". Leipzig, 1 866 (vezi „Ar
hiva K. Marx şi F. Engels" ,  vol. XII, 1952, p. 3-37). - 438. 

280 Aici şi mai jos Marx se referă la manuscisul său „Cu privire la  
problema desfiinţării iobăgiei în Rusia" ,  elaborat de el  pe baza „Scri
sorilor fără adresă" ale lui N. G. Cernîş;vski (vezi „Arhiva K. Marx 
şi , Engels", vol. XI, p. 1 8-20). - 438. 

2 8 1  Pronunţîndu-se pentru eliberarea personală a ţăranilII, Şuvalov şi 
Paskevici doreau totodată să lase tot pămintul moşierilor, iar ţăra
nilor să li se acorde doar dreptul de folosinţă asupra unui lot de pă
min t în schimbul unor servituţi. - 439. 

282 Referire la o pagină din caietul de însemnări al lui Marx in legă
tură cu cartea lui Haxthausen „Die lăndliche Verfassung Russlands" 
(vezi „Arhiva K. Marx şi F. Engels", vol. XII, p.  1 10-1 14).  - 440. 

283 Marx se referă la paginile din caietul său la care se găsesc însem
nări făcute în legătură cu luorarea lui A. I. Skrebiţki „Problema ţă
rănească in timpul domniei împăratului Aleiandru al II-lea•, vol. I ,  
Bonn, 1862 şi a lui A. A. Golovaciov „Zece ani de reforme, 1861-
1 871 " .  Petersburg, 1872 (vezi „Arhiva K. Marx şi F. Engels", vol. XII, 
p. 29-35 şi 1 15-1 17).  - 441. 

284 Referir.e la pagina din caiet la care se găsesc IlSemnări în legătură 
cu cartea lui A. I. Sk·rebiţki „Pwblema ţărănească in timpul domniei 
impăratului Alexandru al Ii-lea•, vol. IV, Bonn, 1868 (vezi „Ariva 
K. Marx şi F. Engels", vol. II, p. 35-36). - 442. 

285 Referire la i11semnările în lgătură cu lucrarea lui I. E. lanson 
„Experienţa studiului statistic asupra loturilor ţărăneşti şi a plăţilor 
efectuate de ţărani". Petersburg, 1877 (vezi „Airhiva K. Marx şi 
F. Engels", vol. XI, p.  139-148). - 442. 

286 „Lucrările lnaltei comisii pentru revizuirea sistemului de dări şi im
pozite• , vol. XXII, partea a III-a, cap. I, Petersburg, 1873, p. --7. 

Cifrele date de Marx isînt obI1ute prin 1calcul. - 448. 

287 Referire la cartea lui I. E. Ianson „Studiu statistic asupra loturilor 
ţărăneşti şi a plăţilor efectuate de ţărani", Petersburg, 1877. - 449. 

288 Manuscrisele lui F. Engels „Contribuţii la studiul istoriei vechilor 
germani" şi „Perioada francă" reprezintă o lucrare mare, scrisă după 
un plan unic in 1anii 1881-1882. O dovadă a cestui fapt o consti
tuie planul lucrării lui Engels „Contribuţii la studiul istoriei vechilor 
germani" . Această lucrare este rezultatul unui studiu special asupra 
istoriei Germaniei şi a Europei apusene, cu care Engels s-a ocupat 
timp de mai multi ani. 

Lucrarea „ontribuţii la studiul istoriei vechilor germani" n-a 
fost publicată in timpul vieţii autorului. După planul initial l lui 
Engels, anexat la manuscris, ea onsta din două părţi. Partea tnm 
cuprindea patru capitole. Partea a doua era concepută de autor ca 



08 Adnotări 

„Notă" la prima parte - un adaos cu caracter istoriografic, etno
grafic şi lingvistic. 

In procesul lucrului, planul întocmit iniţial a fost modificat. 
Astfel, la sfirşitul capitolului intii, Engels a scris : „Urmează un ca
pitol despre organizarea agrară şi militară". In manuscris acest ca
pitol nu există. Engels a foloit, probabil, acst material pentru capi
tolul al doilea al lucrării despre perioada francă - „Organizarea 
teritorială şi militară". Din partea a doua există numai capitolul al 
doilea. Capitolul al treilea, intitulat de Engels in plan „Dialectul 
franc", a fost inclus de el in studiul despre perioada francă. 

Succesiunea capitolelor, precum şi titlul capitolului al patrulea 
sint date de redacţie in conformitate cu planul lui Engels. - 461. 

289 W. B. Dawkins. „Early Man in Britain and his place in the tertiary 
period". London, 1880. - 461. 

290 Vezi adnotarea 195. - 463. 

291 Este vorba de comunicarea făcută de R. Virchow la 21 decembrie 
1 878 in cadrul unei şedinţe a Societăţii de antropologie, etnologie 
şi istorie a comunei primitive din Berlin. Vezi „Verhandlungen der 
Berliner Gesellschaft fir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte" .  
Jahrg. 1878, S. 418-424, publicate în : „Zeitschrift fi.ir Ethnologie" ,  
Bd.  X, Berlin, 1878. - 463. 

292 Este vorba de comunicarea făcută de H. Schaaffhausen la al VIIl-lea 
Congres general al Societăţii germane de antropologie, care s-a ţinut 
la Con.anta intre 24 şi 26 septembrie 1877. Vezi „Correspondenz
Blatt der deutschen Gesellschaft fir Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte• nr. 1 1 ,  Minchen, 1877. - 463. 

293 Datele despre călătoria lui Pytheas au fost luate de Engels din lu
crarea lui J. Lelewel : „Pytheas de Marseille et la geographie de son 
temps" .  Bruxelles, 1836. - 465. 

294 K. Millenhoff. „Deutsche Altertumskunde", Bd. I, Berlin, 1870, 
s. 479. - 465. 

295 Plutarch. „Vitae parallelae", cap. 12 (Biografia lui Aemilius 
Paullus ). - 466. 

296 Dio Cassis. „Historiae Romanae", lLbeer .LV, cap. '10 a. - 466. 

297 Casar. „De belo Gallico", liber V, cap. 1 ,  şi liber I, cp. 2. - 468. 

298 Strabon. „Geographicae", liber VII, cap. 1. - 469. 

299 Tacit. „Germania". - 471.  

300 Caius Plinius Secundus. „Naturalis historia", liber IV, cap. 14. - 12. 
30 1 Dio Cassius. „Historiae Romanae", liber LIV, cap. 33. - 75. 

302 Dio Cassius. „Historiae Romanae", liber LV, cap. 6. - 476. 

303 Caius Vel!eus Pa{e1ulus. „Historia Romana", liber II, ·rp. 97. - 476. 

304 Dio Cssiis. „Hisoriae Romaae", Jiber LVI, cap. 18. - 79. 
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305 Caius Velleius Paterculus. „Historia Romana" , liber II, cap. 1 17. - 479. 
306 Dio Cassius. „Historiae Romanae", liber LVI, cap. 1 8. - 479. 
307 Aici i mai sus Engels citează lucrarea lui Caius Velleius Paterculus 

„Historia Romana'' , liber II, cap. 1 1 8. - 481 .  
308 Dio Cassius. „Historiae Romanae", liber LVI, cap. 1 9 .  - 481 .  
309 Engels citează opera lui Tacit „Ann ales" ,  liber I ,  cap. 6 1 .  - .J82. 
3 1 0  Strabon. „Geographicae•,  liber IV, cap. 4. - 484. 
3 1 1  Str.bon. „Geogriphioae", liber VH, op. 1 .  - 484. 
3 1 2  Generalul York, care in 1812 comanda corpul auxiliar prusian din 

armata lui Napoleon în Rusia, a încheiat cu comandamentul rus, la 
30 decembrie 1 812, Convenţia de la Tauroggen, prin care el se 
obliga ca timp de două luni să nu participe la operaţiile militare 
împotriva armatei ruse. 

ln bătălia de la Leipzig din 16-19 octombrie 1813 dintre arma
tele aliate ruso-austro-prusiano-suedeze şi armata lui Napoleon I, 
în toiul luptei corpul saxon, care lupta în rindurile aratei lui Na
poleon, a trecut pe neaşteptate de partea inamiculu. şi a întors ar
mele împotriva francezilor. - 484. 

3 1 3  Este vorba de necropola de la Hallstatt, descoperită în 1 846 în apro
piere de oraşul Hallstatt, în sud-vestul Austriei, de la care provine 
denumirea unei perioade în civilizaţia omenirii, perioada Hallstatl 
(aprox. 1 000-500 i.e.n.) - 488. 

3 1 4  W. B. Dawkins. „Early Man in Britain". London, 1 880, p. 466-472. - 488. 
3 1 5  C. F. Wiberg. „Bidrag till Kănnedomen om Grekers och Romares 

IOrbinlelse med Norden och om de nordiska Handelsvăgarne". Gefle, 
1 861,  tradus din limba suedeză în limba germană de J. Mestorf : 
„Der Einfluss der klassischen Volker auf den Norden durch den Han
delsverkehr". Hamburg, 1 867. - 489. 

3 1 6  Tacit. „Annales•,  liber II, cap. 62. - 489. 
3 1 7  J. J. A. Worsaae. „Die Vorgeschichte des Nordens nach gleichzei

tigen Denkmălern", Ins Deutsche ilb'rtragen von J. Mestorf. Hamburg, 
1 878. - 491. 

3 1 8  Tacit. „Germania", cap. 23. - 491.  
3 1 9  Despre Germania se vorbeşte în cărţile a doua şi a treia ale lu

crări. lui Ptolemeu „Geograhia" . - 50i. 

320 Este vorba de l'ucrările : K. Zeuss. „Die Deutschen und die Nach
barstămme". Minchen, 1837, şi J. Grimm. „Geschichte der deutschen 
Sprache", Bd. I-II, Leipzig, 1 848. - 502. 

321  Procopius din Caesarea „De bello Gothico" ,  liber IV, cap. 5 § 5. - 504. 

322 F. C. Dahlmann. „Geschich.te von Dănnemark" , Bd. I. Hamburg, 1 840, 
p. 16. - 505. 
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323 G. Waitz. „Deutsche Verfassungsgeschichte", Bd. I8, Kiel, 1844-
1 878. - 506. 

324 „Perioada francă" - manuscris al lui F. Engels, scris de el in 1 881-
1 882 ; in timpul vieţii lui Engels n-a fost publicat. Ca şi manuscrisul 
„Contribuţii a studiul istoriei vechilor gemani", această lucrare re
prezintă o parte dintr-un studiu special consacrat istoriei Germaniei 
lvezi adnotarea 288). - 5 14. 

325 P. Roth. „Geschichte des Beneficialwesens von den ăltesten Zeiten 
bis ins zehnte Jahrhundert". Erlangcn, 1 850. - 518.  

326 Einhardus. „Vita Karoli Magni", cap. 2. - 518.  

327 Engels citează lucrarea lui  Gregor Turonensis „Historia Franco rum•, 
liber I, cap. 46. - 5 19. 

328 Capitularii - decrete regale din perioada de la începutul evului 
mediu (sec. VIII-IX). Capitularul de la Aachen, care consemnează 
confiscarea in masă a păminturilor ţărăneşti de către feudalii cleri
cali şi laici, reprezintă nl dintre cele mai importante izvoare pen
tru studierea istoriei statului franc. - 5 19. 

329 Datele dtate de Engels sînt luate dintr-un poliptic ( inventar al pro
prietăţilor funciare, al populaţiei şi veniturilor] al mănăstirii Saint
Germain-des-Pres, in.ocmit în secolul al IX-lea. Acest poliptic a fost 
publicat pentru pnma oară cu comentarii de istoricul francez Gu�
rard sub titlul : „Polyptyque de l'abbe Irminon •, :. I-II, Paris, 
1844. - 520. 

330 Formule - modele pentru întocmireq actelor oficiale, după care erau 
formulate din punct de vedere juridic diferitele tranzacţii şi învoieli 
cu caraoter patrimonial şi de altă natură. Pină la noi au ajuns citeva 
culegeri de formule, care ne dau o imagine a relaţiilor social-eco
nomice din diferitele regiuni ale statului franc de la sfirşitul 
seclului al VI-lea pînă la sfirşitul secolului al IX-lea. 

Formula citată de Engels face parte din culegerea : „Formulae 
Tuonenses vulgo Simondcae di.e". &gels a ruat, probabi'l, această 
formulă din lucrarea lui Roth, p. 379 -, mentionată mai sus. - 529. 

331 Este vorba de unul dintre cele mai importante izvoare pentru stu
dierea isto;iei imperiului Carolingienilor - „Annales Bertiniani",  o 
cronică care şi-a luat denumirea de la mănăstirea franceză St. Bertin. 
Ea cuprinde perioada 830-882 şi se compune din trei părţi scrise de 
autori diferiţi. „Annales B ertiniani" au fost publicate in cunoscuta 
serie „Monumenta Germaniae historica " .  - 531. 

332 Stellinga (textual : „Fiii legii străvechi" ) - răscoală a saxonilor li
beri ( Frilinge) şi semiliberi (Liten) indreptată atît impotriva aristo
craţiei france cit şi a celei saxone, care a avut loc in 841-842 in 
Saxonia. Răsculaţii urmăreau restabilirea vechilo r obieiuri pre
feudale. - 537. 

333 „Dialectul irancon• a fost scris de Engels in 1881-1882 ; in manu
scrisul despre perioada francă şi în ciona planului lucrării „Con
tribuţii la studiul istoriei vechilor germani", Engels numeşte acest 
studiu „Notă". „Dialectul francon" are însă o fnsemnitate ştiinţifică 
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cu totul indepndentă, reprezen nd un model de aplicare a materia
lismului istoric în lingvistică. 

„Dialectul francon" a răm neterminat şi nu a fost publicat in 
timpul vieţii lui Engels. A fMt ublicat p entru prima oară în limba rusă 
de Institutul de marxism-1enini m în 1 935. Textul a fost dat paralel 
în limbile germană şi rusă. - 538. 

334 Heliand - monument al limbi şi literaturii saxone vechi din seco
lul al IX-iea ; reprezintă o e punere prescurtată şi germanizată a 
Evangheliei i se presupune c ă  utorul „Heliandului" a fost un călugăr 
de la mănăstirea Werden n der Ruhr. 

S-au păstrat două manuscrise ale „Heliandului • - cel de la 
Mlnchen (din secolul al IX-iea) şi cel de l a  Cotton (după numele 
colecţionarului englez de antichităţi Cotton),  datînd din secolele 
X-XI. Titlul manuscrisului a fost dat de lingvistul german 
Schmeller în 1830 şi inslamnă textual „mîntuitorul" . „Heliandul" a 
fost publicat pentru prima oară de Moritz Heyne, în 1866. - 538. 

335 W. Brane. „Zm Kenntnis des frănkchn und rur boohdeutschen 
Laut.e1iebung " .  In : „Beiitrăge Jur gesohLchte der deutschen spra
che und litera tur", Bd. I, Halle a/S., 1874. - 538. 

336 H .. Kern. „Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der sali
schen Franken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen".  
Haag, 1869. - 539. 

337 Engels se referă •aici la faptul că în dialedele anglo-frizice şi saxone, 
•1a indiicativ, pesoana a 3-·a lural oo:ndde ou persoana a 2-a, din 
cauza căderii lui „n• înaintea unui sunet dental în terminatia per
soanei a 3-a. Se pare că tocmai această coincidentă a servit drept 
punct de plecare pentru inlăfurarea deosebirii dintre toate cele trei 
persoane la indicativ prezent plural în aceste dialecte. - 540. 

338 Este vorba de glosele, adică explicarea cuvintelor necunoscute, 
scoase de filologul olandez Justus Lipsius dintr-un manuscris care 
s-a pierdut al psalmilor (din secolul al IX-iea). Glosele lui Lipsius 
au fost publicate de Moritz Heyne în „Kleinere altniederdeutsche 
Denkmăler".  Paderborn, 1867. - 541. 

339 p, Cosijn. „Altwestsăchsische Grammatik".  Haag, 1883. - 541. 

340 Este vorba de o listă de impuneri a mănăstirii Freckenhorst ( seco
lul al IX-lea-inceputul secolului al XI-iea). - 542. 

341 Este vorba de documentele de la Paderbom din seolele X-XI -
monumente de drept l ocal, publioate în 1831-1832 de istoricul ger
man Paul Wigand în vol. V. l ediţiei iniţiate de el : „Archiv fir 
Geschichte und Alterthumskunde Westphalens" şi în voi. 2 şi 3 ale 
ediţiei : „Die Povinzialrechte der Flrstenfulmer Paderbom und 
Corvey in Westphalen".  - 542. 

342 Este vorba de expunerea Evangheliei făcută de călugărul Otfried 
din Weissenburg intre anii 863 şi 871 . „Evanghelia" lui Otfried re
prezintă unul dintre primele monumente ale limbii şi literaturii ger
mane vechi. Limba „Evangheliei" lui Otfried este considerată unul 
din graiurile sudice ale dialectului renano-francon. - 543. 



612 Adnotări 

3 43 Este vorba de n manuscris de la sfirşitul solului al VIII-lea sau 
inceputul secolului al IX-lea, care reprezintă formula tainei botezu
lui („Taufgelobnis " ). - 543. 

344 Este vorba de statuia unui băiat de pe o veche fintină din Bu
xelles, opera sculptorului flamand Duquesnoy (secolul al XVII-lea). -
547. 

345 W. Arnold. „Deutsche UrzeW. Gotha, 1879, S. 1 53. - 548. 

346 „Archiv filr die Geschichte des Niederrheins".  Hrsg. von T. J. La
comb:et, lbt. I, Bd. I, Hft I, Dlsseldorf, 1831. - 554, 

347 W. Arnold. „Deutsche UrzeW. Gotha, 1879, S. 1 40-1 41. - 555. 

3 48 Este vorba de harta editată la început de D. G. Reymann, iar apoi 
de o serie de alte persoane sub titlul : „Reymann's topographische 
Spezial-Karte von Deutschland, Schweiz, Ostfrankreich, Belgien, Nie
derlande und Polen" .  Glogau. Harta este împărţită in pătrate (sec
ţiuni) numerotate, denumite după principalul punct popular ; de 
aceea, în trimtterile ulterioare ale lui Engels sînt menţionate denu
mirea şi numărul secţiunii. - 555. 

49 „Hand-Atlas filr die Geschichte des Mittelalters und der neueren 
Zeit", 3. Aufl. von Dr. K. v. Spruner's Hand-Atlas, neu bearbeitet von 
Dr. h. Menke, Gotha, 1880. 

Datele geografice la care se referă Engels in diferitele pasaje 
ale studiului său sînt luate în cea mai mare parte din harta a 32-a 
(Deutschland's Gaue. II). - 555. 

350 F. J. Mone. „Urgeschichte des badischen Lides bis zu Ende des 
siebenten Jahrhunderts". Bd. I :  „Die Romer im oberrheinischen Grănz
land", Karlsruhe, 1845. - 558. 

351  F. Beust. „Kleiner historischer Atlas des Kanton Zlrich".  Zlrich. 
1873. - 558. 

352 W. Arnold. „Deutsche Urzeit", Gotha, 1879, S. 141.  - 559. 

353 W. Arnold. „Deutshe Urzeit".  Gotha, 1879, S. 156. - 560. 

354 L. Bone. „Brife aus Paris". 1-2. Theile, Hamburg, 1832 ; 3.-6. 
Theile, Paris, 1833-1834. - 566. 
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Karl Marx şi Fiedich Engels 

(martie 1875 - mai 1883) 

1 8 7 5  

613 

Martie 1815-1816 Englls continuă lucrul, inceput ln 1873, la „Dialectica 
naturii", operă ln care şi- a propus să facă o genera
lirzare materialist-dialectică a realizărilor ân domeniul 
ştiinţelor teoretice ale naturii �i să supună criticii con
cepţiile m etafizice şi idealiste din acest domeniu. In 
1 87-1876 l scrie două capitole {„Introducere" şi 
„Rolul muncii in procesul transformării maimuţei în 
om" )  şi un însemnat număr de note şi fragmente. 

18-28 martie In legătură ou proiectata unficare a celor două orga
nizaţii muncitoreşti din Germania - Partidul munci
toresc social�dnocrat ( eisenachienii) şi Uniun. ge
nemlă a muncitorilor germani (lassalleeniii) -, intr-o 
scrisoare către A. Bebe!, conducătorul Partiduiui mun-
1citoresc s ocial-demcmt, Engels critică •cu asprime, în 
numele său şi al lui Max, proiectul de program de 
compromis - intregul sistem de dogme lassal�eene cu-
1prinse in acst rprogram, tezele iportuniste ll poblema 
statului, · rnunţarea Ia principiul internaţionalismului 
proletar. 

28 aprilie Marx scrie postfaţa la diţia franceză autorizată a vo
lumului I l „Capitalului" .  

5 mai Marx îi trimite o :scrisoare lui W. Bracke împreună cu 
observaţiile critice la programul Partidului muncito
resc german, observ•atii destinate întregii conduceri a 
partidului eisenJchienilor, care ulherio-r au căpătat de
numirea de „Critica programului de la Gotha".  Această 
lucrare a lui Marx, care a dat o lovitură nimicitoare 
lassalleanismului şi celorlalte concepţii >portuniste, 
cantine fundmentarea şi dezvoltarea teoriei marxiste 
a dictaturii proletariatului, a perioadei de trecere de 
la capita�ism Ja comunism, previziunea ştiinţifică a 
celor mai imporbante -lgităţi ale dzvoltării scietăţii 
comuniste şi arată necesitatea istorică a celor dou. 
taze ale acesteia - socialismul şi c omunismul. 

41 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 



614 Date din viata şi ,activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

8 mai Marx N inşUintează pe revoluţionarul rus P. L. Lavroiv 
deipre msrile luat� de el pentru a asigura o .dresă 
conpi1ativă n vederea corespondentei u Rusia. 

20 mai-august 

Iunie -
decembrie 

lunie 
septembrie 

18 iunie 

21 iunie 

f;eputul lunii 
august 

Aprox. 
12 august 

Aprox. 13-14 
august 

13 august 

Marx face nIleroase calcu1e care ilustrează deose
birea dintre rata plusvalorii şi rata iprofitului. Acesle 
aalcule au stat ulterior la baza capitolului al treilea 
al vO'lumului ll III-lea al „Oapitalului" - „Ra'portul 
dintre rata profitului şi rata plsv'lorii".  

Marx se intilnşte adesea u Lavrov şi corespondează 
cu eL 

Marx şi Engels ·primesc din partea sodaliştilor din 
Fran�a. Belgia, Danemarca, Portug11a şi S.U.A. infor
matii asupra situaţiei mişcării muncitoreşti din aceste 
ţări. 

Marx acordă o atenţie desebită experienţelr chimis
tului şi fdziologului gmn M. Traube pentru rearea 
c'lei articiale ;  într-o scrsoa,e către Lavrov, eJ 
scoate in eviden·tă marea însemnătate a acstor ex
perinţe ,pentru explicirea apariţiei vieţii .pe pămint. 

Engels, care dpă Congresul de la Haga :l Internaţio· 
nalei a ţinut o aegătură .permanentă cu ColSiliul Gene. 
,al ( !l cărui sediu fsse mutat la New York}, pri
meşte exeplarele tocularei cfdnţiale a Consi
liutlui General cu priVire la colVocaria la Philadelphia 
a unei conferinţe intenaţionale, exlre ce nnau 
să fie dfuite n sectle de pe continentul european 
şi din Anglia. 

lnpreună ou Engls, Marx revede, in vederea unei a 
doua ediţii, broşuoa socilstUilrui german J. M>st 
„Cipita1!ul şi munca",  lucrare care repr:intă o expu
nere 1populară a volumului I rl „Capitalului" ; această 
lucrare a apărut i 1 876 a Chemnitz (Ka'l-Marx-Stadt) 
şi iin 1878 n traducere engleză lin S.U.A. 

Marx pleacă de la Londra }a Karlsb!d {Karlovy Vary) 
pentru tratamnt. 

1n drum spre Ka1lsbad, Marx se oprşte la Frankfurt 
pe Main ; vizitează redooţia ziarului democrat „Frank
furter Zeitung" şi are o covorbire îndelungată cu 
L. SoJmann, redactorl acstui ziar. 

<ng!ls aduce La cunoştinţa Consi'liului General .I Aso
ciaţiei Intemationale a Muncitorilor din New York 
măsurile luate de el in vederea răsptndirii c1cularei 
contfidentile cu iprilire la convocarea conferinţei de 
la Philaderphia 1 Internaţionalei, 'Precum şi dspre si
tuaţia scţilor Intenaţionalei din ţările europne. 
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15 august-
1 1  septembrie 

A doua 
jumătate 
a lunii 
august
aprox. 22 sep
tembrie 

11 septembrie 

20 septembie 

Dupd 20 sep
tembrie -
octombrie 

Aprox. g oc
tombrie 

1 1  şi 12 oc
tombrie 

15 octombrie 

A doua jumă
tate a lunii 
octombrie -
6 noiembrie 

Noiembrie 
decembrie 

41* 

Marx se tratează la Karsbad. Se lnîlneşte adsea c. 
sociolgul şi istrCul rus M. M. Kovalevski. 

Marx ste supravgheat n scret de către politie_ 

Engels se flă la Ramsgate la odihnă. 

Plednd de a Karsbad, Marx trece ipe la Praga pentru 
a se Jintîlni cu ipublic>tul demcrat gen M Oppen
heim. 

Mdrx se iniapoiază la Londra. 

Marx reia studiul intens al ecnomiei rpolitice, ocupin
du-Se �ndesebi de studierea relaţiilor agrare din Rusia ; 
face însmnări amănunţite cu pri'lejul citirii lucrărilor 
reprezentanţilor opozitiei liberale ruse, I. F. SI1arin. 
A. I. Koşelev, K. D. Kavelin, apărute în 1875 la Berlin_ 

Marx şi Engels primsc din partea socialistului italian 
E. Bignami, condlCătolll secţiei din Milano a Intena
ţionalei, propunerea de a publia în colecţia „Biblioteca 
Socialisiau, edi1tată de e, un vo1um de opere le for_ 

In scrisorile adreate lui Bracke şi Bebe!, Engels de
:lară că ! şi Marx au, ca i Jinainte, o atitudine negativă 
ifată de Pmg•11ul adoptat lla Congrsul de la Gotha, 
dar că se abţin de la a-l critica în ld public, deoarce 
muncitorii văd n aost program n progrm comunist 
şi deoarece ei iperă în · sccesul propagandei cu ade
vărat comuniSte �n nîndurile muncitorilor. 

Intr-o scrisoare către Bebe!, Engels subliniază -necsi
tatea de a se ll'mări cu atenţie evenimentele din Rusia, 
deoarece, pe baza situaţiei maselor ipapulare din această 
ţară, a politicii guvernului .rus şi a stării mişcării ·revo
Uutionare, se .poate pr5upne că R·USia va fi rima tară 
in care va izbcni re.olutia. 

Engels plecă ou soţia Ja Heidelberg în lgătură cu 
unlle poble de fmiie ;  in drum spre Heidelberg, el 
se oprşte fa .einau, unde se întâlnşte cu un cunoscut 
al său, chimistut F. Pauli ; 11a înpoiere trece prin Bin
gen şi Koln şi se ltoarce prin Ostende a Londra. 

Marx studiază literatură de spcialitate dn domeniu! 
agrochimiei (printre altele, conspcteală amănunţit lu
crarea lui A. N. Engelhardt „Himiceskie osnov! zmle
deliia" ), al fizicii şi al conomiei ipolitice, îndesebi ln 
Iegătwră u problema agrară. Cit;;te cartea lui 
I. I. Patlaevski „Piaţa financiară în Rusia in perioadi 
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12 noiembrie 

Siîrşitul Junii 
noiembrie 

Decembrie 187-
iebruarie 1876 

17 decembrie 

22 ianuarie 

Februarie 

7 februarie 

1700-1762" ·Şi articolul lui Engelhardt „Prollemele 
agriculturti 1in Rusia". Totodată, studiază volumul al 
!V-lea al „Culegerii de date statistice miHtare", edi
tată în 1871 de Marele stat-maj or ,al amatei ruse, 
făoînd îmsemnări amănunţite. 

Citind, la rugămintea lui Lavrov, articolul său „So
iiaJsmul şi [upta ipenbru existenţă", aPărut în revista 
„Vpered" (dn 15 sptmbrie 1 875), Engels [şi eGpune, 
·intr-o scrisoare către acesta, Poziţia faţă de teoria lui 
Ch. Darwin, demască ipozi1ia antiştiinţifică a darviniş
tilor burghezi ş1 face o serie ide oservaţii critke la 
adresa lui Lavrov ·însuşi. 

Apare ultima fasckulă din editia francză autorizată 
a vol1nului I •al „Capitalului" lui K. Marx. ln post
faţa la acestă .Sciculă, Marx arată că ediţia fran
C.Ză a „a,pitalului" iprezintă. alături de Original, o 
va[oare ştiinţiică de sine stătătare. Marx trimite ul
timele f.rscicule din ediţia franceză unor mHitanţi de 
seamă ai miş.cădi muncitorşti din multe ţări, lu. 
G. A. Lopatin şi N. F. Danison, iniţiatorii ediţiei ruse 
a „CaPitalului • şi t'aducători i acestei lucrări, pre
cum şi lui Lavrov şi Kolalevski. 

Marx studiază cele 10 volume ale „Lucrărilor comisiei 
fiisca·le" , prdmHe din Rusia din pa1tea lui Danilson, 
şi „Culegerea de rferate aJe autorităţi�or gubniale 
in rproblmele tărăneşti • ; intenţionează să folosescă 
însemnările fcute de el I.a redactarea definitivă a tex
tului volumului al III-I ea l „Capita1uli". 

Marx ii  comunică lui Lavrov că,  din c auza numărului 
mare de l.i pe are l ar.e ediţia l'111C.eză a voJ.u
l'lli I a.I „CapitalJui", n-a 1putut 1pU1b1ica indicele de ma
terii -î1tomLt de el 1pentU 1acStă ediţie. 

1 8 7 6  

Engels r06t!te o cuvintare la un miting convocat la 
Loudm ou prilejul an�versării răscoalei din Polonia 
din 1 863. Cuvîntarea lui Eges a fost ;publicată în 
numărul din 15 februarie al ziarului „Vpered ! " , pe 
care-i edita Lavrov la Londra. 

Engels sorLe lucrarea „Rachiul prusian dn Reichstagul 
german" ,  .n c are demască iuncherimea Jrusiană c a  
reazem l tuturor forţelor reoţionare din Germania. 
Lucmrea a fst PUilioată fo ziarul „Volsstaat• din 
25, 27 februrie şi 1 martie şi sub formă de broşură. 

Marx şi Enge1s rostesc cuvdntări la adunarea fstivă 
cu prilejul c elei de-a 36-a .anivesări a înfiinţării Aso
ciaţiei culturale a mndtorilor germani de la Londm. 
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Mijlocul lunii 
februarie 

Martie - mai 

lnceputul lunii 
aprilie 

4 aprilie 

Mai - iunie 

Aprox. 20 mai -
mijlocul /unii 
iunie 
Aprox. 24 mai 

24-26 mai 

28 mai 

Sfî rşitul /unii 
mai - sfîrşitul 
/unii august 

In cuvîntarea sa, Marx sublini,ază princhpiul intena
ţionalismului dUJpă c a re s-au călăuzit primele organi
zaţii ale proletariatului din G ermania, şi 1ndeosebi 
Lig,a comuniştilor. 

Studiind 1prohlemele legate de vdlumul al III-lea 
al „Capitaluluiu, Marx Crie un mic excurs : „Renta di

ferenţială şi renta ca siplă dobindă la capitalul in
vestit în .pămJntu ; acest excuS a fost introdus ulterior 
de Engels dn textul capitolului a'l 44-lea al volumului 
al III-'lea al „Capialuluiu .  

Marx studiază o sirie de lucrări de fiziologie ale lui 
M. Schleiden, J. Ranke, L. Hermann. 

Max primşte o scrisoare din partea lui F. A. Sorge, 
unul dintre dntemeietorii Partidului muncitoresc socia
Hst din S.U.A„ prin ic1are acsa 1 ilnştiinţează despre 
succesele mişcării muncitoreşti şi arată că este nece
sară rspîndirea „ManifestuQui Partidului Comunist" în 
rindurile muucitorilor americani. ln acst scop, el se 
adresează [ui Marx şi Engels u rugămintea de a veri
fica tadu:erea „Manifstuluiu făcută de H. Meyer. 

Într-o scrisoare către SOrge, Marx îl înştiinţează pe 
acesta dsre intenţia sa de a studia, in Jgătură cu 
lucrul la „Capitalulu, izvo are referitoare la agricultură, 
relaţiile agrare şi creditul dn Statele Unite şi-l roaqă 
să-i trimită cataQoage de cărţi care să tratze aceste 
probleme. 

Marx studiază formle proprietăţii dn obşte ; el citeşte 
lucrări aie istoricului german G. . Maurer. 

Engels se află ,la_ Ramsgate la odihnă. 

Marx primşte o scrisoare din Budapsta din partea lui 
L. Frankel, lJilitant al mişcării muncitoreşti ungare şi 
fost membru al Cmunei din Paris, conţinînd unele 
date cu privire la proprietatea funciară �n Ungaria. 

Marx şi Engels, ţinJnd 5eama de influenţa crscîndă a 
concepţiilor antimarxiste ale idologului mic-burghez 
german E. Diihring, care se răs1ndiseră 1n rîndurile 
unoa dintre membrii Partidului muncitorsc socialist 
din G ermania, ajung Ja concluzia că este necesar ca 
concepţiile lui Dilhring să fie criticate în presă. 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels chiţează p!anul 
general şi conţinutul lucrării sale îndrptate împotriva 
lui Diihring. 

Engcls lntrerupe lc. Ja „ialctioa llaturii" şi începe 
să adune material dn vedrea criticării conceptii!or lui 
Dihring. ln acest scop, el citeşte cărţile lui Diihrinq : 



S18 Date din viata şi activitata .lui K. Marx şi F. Engels 

Iunie - noiembrie 

Mijlocul Junii 
inie - aprox. 30 
inie 
18-23 iulie 

24 iulie 
- 1 septembrie 

16 august - 15 
septembrie 

Septembrie 1876 
- inceputul lunii 
ianuarie 1877 

„Curs de filozofie", ,,Curs de economie politică şi so
dală", „Isto:ie critică a conomiei Olitice şi a soda
lismu1ui". 

Engels crie I::ma „Wlhlm Wolff", l care dscrie 
viata şi activitatea Tevuţionarlui proletar geman 
Wlhelm Wolff, tovarăş de [uptă l lui şi l lui Man ; 
biogrfia lui Woiff a apărut sub forma unei serii de 
articole, dn perioada 1 iulie şi 25 noimbrie, in revista 
socialistă „Die Neue Welt", condusă de W. Liebknecht. 

Engels se află la Heidelberg in .legătură cu unle pro
blme de familie. 

Marx işi vizitează soţia, care se află la Brighton pn
tru tratament. 

Engels se afJă Ia dihnă la Ramsgate. 

Marx se află ia Karlsbad pentru tratment. 

Engels scrie sectiWlea înâi din „Anti-Dihring• („FHozo
fia"). Seria de artkole ste piblkată in :iarul „Vor
warts•,  oganul central al Partidului muncitoresc scia
Jist din Germania, Între 3 ianuarie şi 11 mi 1877. 

· 

16-22 septembrie In drum de l•a Kartsbad la Londra, MJrX il vizitază la 

23 septembrie 
1876 - august 
1877 

21 octombrie 

lnceputul lunii 
noiembrie 

20 noiembrie 

Praga pe M. Oppenheim, iar la Lige pe N. I. Utin, fost 
militant ·activ l S cţiei ruse a Intenationalei. 

Marx poartă coripondenţă cu Bracke în 'legătură cu 
editarea in �imba germană a „Lsroriei ·Comunei" de 
P. Lissagaray. Considerînd că -răspindirea acestei lucrări 
constituie o importantă sarcină a partidului, Marx re
dactează d dnsuşi traducerea. 

Marx il previne 'Pe Lavrov de inten.a unui grup de 
literaţi ruşi reaoJinari de a edita la Londra o revistă 
prin �are să facă cunscută englezilor micarea politică 
şi socilă din Rusia. Laivrov publică fragmente din 
scrisoarea .lui Marx În ziarul „Vpered !" din 1 noiembrie. 

Marx îi trimite radic•a�ului englez Ch. Collet material 
fo legătură cu politica qui Gladstone, pentru a fi folosit 
fa „Diplomatic Review•. 

Intr-o scrisoare adresată revoluţionarului proletar ger
man J. Ph. Bcker, Engels exprimă dn numele său şi al 
lui Marx, părerea că eforurile tuturor militanţilor ac
tivi i Internaţionalei trebuie să fie ândreptate nu spre 
refacerea vechii organi:atii internaţionale, ci spre 
crearna şi fotărirea partidelor muncitorşti de masă in 
fiecare tară. Marx şi En;gels consideră drept sarcina ior 
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DecemlJrie 

princijplă în .ceastă etapă întărirea, prin munca ştiin
ţifică depusă de ei, a laturii teoretice a mişcării pro

. �etare. 

Marx citeşte JCrări ale lui G. Hanssn, . D.ei�. 
O. Utiefonovi�. o lucrare a lui F. Cardenas despre 
istoria .proprietăţii funciare în Spania şi „Le droit fran
:ais et lois hindou compares" a lui L. Cremazy. 

Prima jumătate a Marx se ântlîlneşte dseori ·cu Kovalevski. 
lunii decembrie 

18 decembrie 

21 decembrie 

Ianuarie -
decembrie 

9 ianuarie 

Februarie -
1nceputul 
lunii martie 

lnceputul 
/unii 
februarie 

13 februarie 

Enge1s, într-o scrisoare adresată fratelui Său, H. Engels, 
analizează situaţia din Balcani şi ajunge la concluzia 
inevitabilităţii unui război ruso-tuc. 

Intr-o scrisoare adresată lui J. Ph. Bckr, Engels 
critică oportunismul trade-unionurilor engleze şi atitu
dina aideriJor 1lor, care se ploconeau în foa burgheziei 
liberale ; l informeală dsrpre situaţia mişcării mun
citoreşti dim Be.gia, Geia şi Itali-a şi iii trimite 
hotăîrile Confrnţei intenaţionile din iulie de la 
iPhiladetphia, la care s-a hotărît diwlvarea Asociaţiei 
lnte.ţionale a Mumcitori!or. 

1 8 7 7  

Marx continuă să studieze dezvoltarea economică si 
socia�-politică a .Rusiei de după refomă, şi îndesebi 
relaiile agrare. Printre alte Jucrări citeşte „Zmlevla
denie i zmledeJie v :osii l drughih vropeiskih gosu
darstvah", vol. 1-2 -de A. I. Vasilcikov, „Russkoie 
zemlev.Iadenie i Zemledeie" de M. V. Nerucev şi 
„Ocerk istorii sel5koi obşcini na severe Rossii" de 
P. A. Sokolovski. 

Engels îi trimite Jui Liebknecht, pentru a fi publicată 
în „Vorwârts•,  ultima parte din .secţiunea ntîi ( „'lo-
Zofia " )  a -lucrării „Anti-Dlhring•.  

Marx dă ziaristului englez M. Barry, fost membru al 
Intenaţionlei, indicaţii In vederea scrierii unor arti
cole care să demaşte rpolitica externă a Jui Gladstone. 
Articolele lui Barry apar în oiteva ziare conservatoar' 
la lincputul lunii martie. 

Engels scrie „Observaţii la 1pagina 29 din «Istoria Co
munei». (.istitiul d-�ui Thiers din 30 octombrie 1 870)• 
şi o trimite lui Lissagaray, autorul sus-menţionatei 
lucrări. 

Engels îi scrie [ui Bignami în legătură cu alegerile din 
1 877 din Germania şi u succesele Partidului socia.-de
mcrat germn. Scrisoarea lui Engels este citită .a cel 



620 Date din viata şi ,activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

Aprox. 20 fe
bruarie - aprox. 
14 martie 

5 martie 

Intre 6 şi 
14 martie 

16 martie 

Sfîrşitul lunii 
martie 

Mai - decembrie 

Iunie - august 

Iunie - iulie 

Jumătatea lunii 
iunie 

Iulie - august 

4 iulie 

1 1  iulie-
28 august 

de-ail doilea Congres al Federaţiei itliene, care a avut 
loc la 17-18 februarie 1a Milano, iar apoi este publi
cată în numărul din 26 februarie al ziarului socialist 
„La PJebe". 

Soţia sa fiind bolnavă, Engels �ocuieşte la Brighton. 

Marx îi trimite lui Engels partea întii din capitolul 
al X-lea al secţillllii a doua a lucrării „Anti-Dihring" ,  
î n  ca-e sint criticate concepţiile lui Dihring dspre 
istoria econmiei politice. 

La indemnul [ui Marx, Engels scrie articolul „Din Italia" ,  
consacrat suceselor mişcării socialiste din această ţară 
şi învingerii influentei anarhismu�ui, ceea ce crea pre
misele pentru întemeierea unui partid muncitoresc în 
acestă ţară. Articolul apare lu numărul din 16 martie 
al ziarului „Vorwirts".  

Marx îl roagă pe Lavrov să facă o statistică a per
secuţiilor judiciare şi poliţieneşti !din Rusia . Cest ma
terial era necesar irlandezului K. O'Clery, membru al 
Camerei comunelor, care urma · să rostească o cuvln
tare în parlament. lavrov îndeplineşte rugămintea 1ui 
Marx. 

Marx 'eia •lucrul la volumul a1 Ii-lea al „Capitalului".  

In legătură cu războiul uso-tuc, Engels face însem
nări cu privire 1a efectivu[ şi dislocarea armatei ruse. 

Engels scrie secţiunea a doua din „Anti-Dihring" 
( „Economia politică" ). Seria de art�cole apare intre 
27 iu1ie şi 30 ·decembrie in suplimentul �a ziarul „Vm
wirts". 

Engels scrie articolul „Tactica infanteriei şi bazele ei 
materiale. 1700-1870" .  

L a  rugămintea lui Bracke, Enges scrie pentru „Volks
Kalender" o curtă biogrfie a lui Karl Marx. Biografia 
este puMicată în. 1878. 

Marx citeşte lucrlrile economistului şi statisticianului 
rus I. I. Kafman „Colebaniia ten", „K uceniiu o dengah 
i kredite", ed. I şi lucrarea lui K. Kis „Denghi. Izlo
j enie osnovnogo uceniia o dengah". 

Engels pleacă pntru .îteva zile la Manchester. 

Engeils se află la odihnă la Rmsgate âmprenă c u  
soţ.a sa,  care ste boinavă. 
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Aprox. 23-
29 iulie 

August 1877-
aprilie 1878 

8 august 

5 septembrie -
aprox. 21 sep
tembrie 

Aprox. 27 
septembrie 

19 octombrie 

19 şi 23 
octombrie 

Marx se intîlneşte adesea cu scial-democratul g erman 
K. Hich, care a venit din Paris în acst scop. Hirsch 
iii comunică lui Marx o serie de date in Jegătură cu 
dezvoltarea economică şi politică .a Frantei şi cu situa
ţia din Partidul social-dmocrat geman. 

Enges scrie sc�inea a treia din „Anti-Dlhringu („So
cialismulu ). Seria de artkole pare intre 5 mai şi 7 iu
lie 1878 in suplimentul 'la Jiarul „Vorwărtsu. 

Marx ii trimite lui Engels partea a doua din capitolul 
al X-lea din scţiunea a doua a lucrării „Anti-Diihringu.  

lnpreună cu soţia şi au !fiica sa Eleanor, Maux pleacă 
pentru tratament la Neuenahr ( Gemania). 

Engels ş i  soţia sa se •află Ja odihnă in Scoţia. 

Marx se înapoiază .a Londra. Într-o scrisoare, el ii 
cmuncă 1lui Sorge că studiază situaţia din Rusia după 
izvoare origina!e ruseşti şi-i scrie că această ţară se 
află •in ajunul unei transformări revoluţionare, trans
formare pentru care există dej a toate premisele. 

Marx îi trimite foi Sorge, rpentru a fi trads in limba 
engleză, manuscrisul volumului I al „Capitaluluiu , in
diaîndu-i, totodată, modificările •ce trebuie introduse 
în text in legătură cu .pregătirea ediţiei americane. 
Această ediţie nu a apăJrut. 

ln Scrisorile sa�e către Sorge şi Bracke, Marx caracte
rizează situaţ.a din Partidul social-democrat german, 
În care, din cauza compromisului cu lassaHeenii, cu 
partizanii lui Diihring, u elementele provenite din 
clasle de sus, a dncput „să miroasă a putreziciune" ; 
critică cu aprime revista „Die Zukunftu şi pe editorul 
ei, .social-reformistul K. Hochberg, care ,1şi-a cumpăratu 
intrarea în partidul social-dmocrat. Principala tendinţă 
a acstei reviste, •arată Marx, este înlocuirea cunoaş
terii materialiste cu fraze dspre „dreptateu etc. Marx 
critică şi redacţia Jiarului „Vorwărtsu, care a pus co
.oanele organului centra•! l ipartidu1ui la dispoziţia 
unor oameni ignoranţi în domeniul teoriei şi care nu 
au nimic comn cu lupta de clasă a proletariatului· 

Noiembrie 1877 - Marx pregăteşte p entru tipar cpitolul 1 din volumul 
iulie 1878 al II-lea al „Capitalu1uiu. 

Aprox. noiembrie Marx adrsează o scrisoare redacţiei revistei „Ote
cstvenmîe Zpiskiu •oa răspuns la articoll publicistului 
şi criticului literar s N. K. Mihailovski, unul dintre 
ideologii narodnicismului, „K1rl Marx jdecat de 
d-l I.  Jukovskiu .  In crioarea a, Marx işi formulează 
punctul de vedere in ceea ce priveşte posibilitatea 
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Noiembrie -
decembrie 

10 noiembrie 

1818-1882 

lnceputul 
anului 1818 

1 1  ianuarie 

12 ianuarie 

4 şi 1 1  
februarie 

Aprox. 9 
feb mar ie 

Rusii de a evita c.ea capitalistă de dezvoltare. cri
soarea nu a fost expdiată ; ea a fst publicată în 
1886 1a Geneva şi dn 1888 dn Rusia în prsa agală. 

Marx studiază o serie întreagă de lucrări ale lui 
R. Oen. 
lntr-o crisoare aresat'ă istoricului geman W. Blos, 
Marx precLzează poziţia sa şi a lui Engels în cea ce 
priveşte rultu� pesonalităţii. 

1 8 7 8  

Marx se ocupă intens şi sistmatic de algebră, stuiază 
şi conspectează tratate de L·acroix, Maclaurin, Euler şi 
Pots şi face numeroase 1însemnări în nişte caiete spe
ciale. Din algebră, sau (cum se considera .pe atunci) 
din analiza mă rimifor finite, Maa-x studiază modelele 
matematice elementare de noţiuni şi operatii de naliză 
•a infinitll.r mki. Contimuă Studiile de analiză mate
matică, începute 1n dceniul al 7-lea. Studiază şi con-
1spectează lucrări ale •ui Sori, oucharlat, id, Hall, 
Hemming ş.a. Scrie un studiu de istorie a calculului 
diferential. 

Engels :rie articolul „Ştiinţa naturii în lumea spirite
loru, pe care l-a illclus ulterior 1n „Dialectica naturii". 

Intr-o scrisoare către Becker, Engels îşi exprimă satis
facţia sa în legătură cu crearea Partidului muncitoresc 
elveţian ; ana'lizează situa.ţia mişcării muncitoreşti din 
Franţa şi llvă greşli'le din aotiivitatea Partidului so
cial-demcrat geman. 

lntr-o ·se-soare către Bign.ami, Bngs analizează situa
ţia mişcării muncitoreşti din Germania, Fran�a şi Statele 
Unite ale Americii ; el acordă o atenţie deosebită situa
ţiei intene din Rusia n lgătură cu situaţia revolu
ţionară care se ccea 1în această .ţară. La 22 inuarie, 
Bignami publkă extrase din scrisoarea lui Engels în 
zia.ul „L1a Plebe". 

Marx ·ii scrie lui W. Liebknecht scrisori dn legătură cu 
pro1'lema orientală ; Liebknecht publică extrase din 
acste scrisori în anexa 11a -ediţia a doua a broşurii sale 
„Cu privire la problma orientală", care a apărut la 
începutul Qni martie. 

Marx ·prmeşte de la Hirsch, :are se afla la Paris, date 
n legătură -cu mişcarea socialistă din Franţa ; comuni
cindu-i greutăţlle legate de editarea z1arului so
cialst „L'Egalite". Hirsch îl roagă :pe Engels să colabo
reze la ziar. 
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Jumătatea lunii 
februarie - ju
mătatea lunii 
martie 

Slî rşitul lunii 
martie - mai 

1-20 aprilie 

Mai - începutul 
Junii iunie 

21 mai - slîrşitul 
Junii mai 

Sfi rşitul lunii 
mai - Junie 

1 1  iunie 

12 şi 27 iunie 

1nceputul Junii 
iulie 

Aprox. 8 iulie 

Engels srie articolu� „Muncitorii din Europa în 1877", 
în care analizează situţia mişcării muncitoreşti din 
ţările europne, dmonstrază fa1limentul dogmelor şi 
tadidi anarhiste şi triumful deplin al liniei politice a 
Intemationalei ; bazele unităţii şi solidarităţii proleta
riatului ntemitional în lupta împotriva asupritorilor săi, 
puse de Intenaţională, au fst consolidate uiltrior de 
partidele clasei muncitoare care au iuat fiintă în dife
rite ţări. Articoll pare n numerele din 3, 10, 17, 4 şi 
31 martie ale ziarului socialist „The Labor Standard" 
din New York. 

Marx citeşte lucrarea lui Kaufanan „Teoria i praktika 
bankovogo dela",  1pe cre o conipctează amănunţit, 
fălnd, totodată, numeroase observaţii pe'sonale. 

Marx şi Engels se .ntîlnsc cu W. Liebknecht, care a 
venit din Germania. 

Enqes scrie varianta iniţială a prefeţei la prima diţie 
a lucrării „Anti-Dlhring". UUterior, l include această 
variantă '1n materille pentru ,,Dialectica naturii" („Ve
chea prf,aţă a «Anti-Diihring». Despre dialectică• )  . 

.In legătură u lucrul său la „Opitalul" ,  Marx face ex
trase din „Prima dare de se1I1ă anuală a Birowui de 
statistică a muncii", primită dn S.U.A. 

Marx .continuă să studieze intens agrochimia şi geolo
gia ; în special citeşte şi face însmnări din lucrările 
l ui Juks, Johnstone, Koppe ş.a. 
Eng�s scrie textul definitiv l sprftei �a prma ediţie 
a lucrării ,,Anti-Dlhring". 

Marx scrie către ·redac1iile ziarelor „The Daly News• 
5i „Frankfurter Zeitung" ddalaţii fa care! demască 
·pe L. Bucher, partizan al li Bismarck. Declaraţiile apar 
la 13 şi 29 iunie. 

Marx srie artcoll „Istoria Asociaţiei Inteaţionale 
a Muncitorilor crisă de d-l George HoweW ; demaslnd 
afirmaţiil.e eronate ale •lui HowH, el subliniază că 
măreata idee a olidarităţii internaţionale a proletaria·  
tului ste infJptuită zi  de zi  de către ,partidele clasei 
muncitoare, ca;e iau fiinţă n toate ţările !Ilii. Arti
colul a părut aa 4 august in irevista „The Scular 
Chronide". 

La Leipzig a apărut prima editie a lucrării lui Engels 
„Domnul Eugn Dlhring ·revoluţionează ştiinţa• („Anti
Dihring" ), n care, ipe lingă critica „concepţiilor• lui 
Dihring, se face o expunere sLstmatică a celor trei 
părţi coJStituiive ·ale marxismului - materialimul dia
lectic şi materialiiul istori., eronomia politică mar
xistă, comunimul ştiinţfic. 
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19 iulie Marx primeşte dn partea •lui Sorge o scrisoare n 
care acesta l infoIllează despre ·activitatea Partidului 
muncitorsc socialist şi a social-democraţilor germani 
din S.U.A. şi caracterizează mişoarea muncitorească şi 
situaţia politică generală din ceastă �ră. 

August După tminarea [ucrului la „Anti-Dilhring" ,  Engels 
intenţionează •Să treacă la •redactarea sistmatică a ma
terialului pentru „Dialctica naturii" ; lin acst scop, el 
face o ciornă de pian general al acestei lucrări. 

4-14 septembrie 

12 septembrie 

Octombrie 
noiembrie 

Sfîrşitul lunii 
octombrie 

Marx se află la Malvem pentru tratament. 

Moare soţia lui Enq.els, Lizy Bums. 

ln leqătură cu 'lucrul �a „Cllpitalul", Marx dtşte lucră
rile de istorie a băndllor şi ia circuliaţiei banilor scrise 
de P. Rota, A. Ciacone, K. D. Hilllmann, . Cossa, Ch. 
A. Mann, A. Walke•r ş.a., făoîndu-şi tînsemnări şi înso
tin.du-le de observaţiile sale critice. 

In legătură icu •adoptarea ilegii excepţionale Împotriva 
socialiştilor, Marx şi Engels îl sfătuiesc pe W. Lieb
knecht să scoată în Elveţia un org an de presă ileqal 
al partidului. 

Prima jumătate a Marx 1primşte de la Kovalevski, care se află la Londra 
Junii noiembrie date n legătură cu polemica din p resa 1rusă ,provocat) 

de ,,Ca pi talul". 

15 şi 28 
noiembrie 

A doua jumătate a 
Junii noiembrie -
decembrie 

Aprox. 26 
noiembrie 

Decembrie 1878 -
ianuarie 1879 

Decembrie 

ln scrsoraile Sale către Oanilson, Marx indică schim
bări'le din textul 'Volumului I al „Capitalului" de care 
trebuie să se tină seama la ipregătirea unei noi ediţii 
ruse ; îi atrage atenţia asupra dezvoltării monopolu
rilor în S.U.A. după terminarea .războiului civil şi asu
pra crizei industriale din Anglia. 

Marx lucrează Ja volumle al II-lea şi al III-lea ale 
„Caipitalu'lui • ; studială izvoare de istorie a relaţiilor 
agrare, printre care lucrări ale lui G.  Hanssen şi 
S. Jacini, precum şi „Darea de seamă anuală a Co
misiei Di.eatiei centrafo •a agriou\1turii pe anuJ 1 870" ; 
citeşte o serie de lucrări de tstorie a Franţei. 

Enge1s primeşte de Ja ..opatin, c.are se iintorsse din 
una din călătoriile sale )Jandestine în Rusi•a, date în 
Qeqălră cu situaţia dn ţa1Iă după teIllinarea ·războiu
·1ui ruso-turc şi cu activitatea .revolutionarilo,r-narodnici. 

Marx continuă să studize materiale în legătură cu 
finanţele şi ope,aţiile bancare, fa1ce n numă•r mare le 
extrase şi însemnări ; citşte lucrări ale 1lui O. Diest
Daber, G. L. Rey, Bonnet, GlSiot ş.a. 

Marx citeşte lucrări ale Jui O. Caspari şi E. Du Bois
Reymond depre Leibniz şi lucrări a'le lui Dscarts 
din dom eniul fizicii şi matematicii. 



D ate d. viata şi activitatea Jui K. Marx şi P. Engels 625 

Ianuarie -
decembrie 

Sfi rşitul lunii 
februarie 

După 16 
martie 

21 martie 

Nu mai tirziu 
de aprilie 

Aprilie 

10 aprilie 

Iunie - iulie 

Jumătatea 
lunii iunie -
septembrie 

1 8 7 9  

Marx continuă studiHe sale politice-economice, folosind 
îndeosebi iz'Voare ruseşti şi americane. 

Mirx stdiază datele cu iprivire la situaţia finanţel0r 
mseşi şi .a ipolitLcii finaniare a Rusiei pe ultimii 15 ani, 
date trimise, la cererea sa, <de către Danielson. 

Marx 1citeste articolul lui Kovalevski „însemnări in 
lgătură cu 'proiectul constituţiei bulgare", apărut in 
rev�sta ştiintifkă şi politică-literară rsă „Slovo " .  

Engels scrie dspre zirul „La Plebe" articolul intitulat 
„Legea exce,pţională dmpotriva socialiştilor in Ger
mama. - Situaţia din Rusia" , iprin care aduce la cu
noştinţa muncitorilor italieni succesele mişcării mun
citoreşti din Gemania şi faptul că in Rusia revoluţia 
5te Einentă. Artico1ul .a apărut la 30 martie. 

Marx primeşte din Paris, de la socialistul francez 
J. Guesde, care pe atunci lupta activ ipentru crearea 
in Franţa a unui partid muncitoresc, o scrisoare in 
care acsta se declară de .acord icu concepţiile lui 
Marx, îl infomează dspre .situaţia mişcării muncito
reşti franceze şi�l iînştiintează că doreşte să-l viziteze. 

Intr-o scriisoare •adrsată lui Kovalevski, Marx îşi ex
pune pCtul de vedere în problema importantei fi-
1:iocratilor dn istoria economiei 1politice (in legătură u 
recenzia cărţii lui N. I. Kareev „Krstiane i krestianskii 
vopros vo Frantii v poslednei cetverti XVIII veka" ). 

Intr-o scrisoare ·adresată lui Dan•ielson, Marx eiplică 
motivele amînării apariţiei vo1umului al Ii-lea al „Ca
pitalului" şi -anihzează cauzele şi urmările crizei eco
nomice din Europa işi America ; scrie d5pre dezvolta
rea căilor feate şi despre influenta iJor asupra 
concentrării capita!ului, a creşterii comerţului exterior 
şi asupra situatiei maselor populare. 

Marx şi Enge'1s întreprind > 1Serie de acţiuni în vederea 
pregătirii editării organului central ilegal al Partiduiui 
social-democrat geman. 

ln scrisorile adresate militanţilor mişcării muncitoreşti, 
Marx şi Enge1s critică poziţia anarhistă a „celor de 
stînga", oare erau conduşi de Most şi care ponegreau 

lin ziarul „Fr.eiheit", l cărui redactor era acesta, acti
vitatea cnducerii Part�dului social-democrat german, 
şi n special folosirea de către partid a tribunei parla
mentului. 
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Jumătatea 
lunii iunie -
începutul lunii 
august 

17 iunie 

A doua jumdtate 
1 anului 1879 -
noiembrie 1880 

August 

Jnceputul 
Junii august 

4 august 

Aprox. 
-27 august 

Aprox. 8 
august - aprox. 
17 septembrie 

Aprox. 
14 august 

Nu mai devreme 
de septembrie 

9 septembrie 

Marx şi Engels Citsc lucrarea publicistului conservator 
german R. Meyer „Politische Grinder und die Cormp
tion in Deuschland", J1crare interztsă în Germania, 
ferită lor de autor ; ei iac extrase şi Însemnări din 
această lucr.re. Engels s-a folosit de aceste însemnări 
ulterior, id a scris crarea „Socialismul d-lui Bis
m>arck". 

lntr-o scrisoae adrsată lui E. Bernstein, Engels re
levă faptul că tride-unionurile engleze au renunţat 
la 'lupta politică, iprcum şi .aptul că ele şi-au rdus 
activitatea la Lupta grevistă pentru ridicarna salariului 
şi reducerea zilei de mncă, 
Marx scrie obsevaţii critice pe marginea lucrării lui 
A. W1agner „:llgmeine oder thoretische Volkswirt
chflehre", l. l, formuond şi dzvoltîd o serie 
int1eagă de teze ale teoriei va:l.i, expSă fo „Ca
pitlul".  

larx prmşte din S.U.A„ din partea lui Right, oare 
coI11ducea Biroul muncii din MaSachusetts, dări de 
seamă ipe perioada 1 874-1879 şi n ipa'tea lui Sorge 
date statisttce ale Biroului muncii din Pennsylvania, 
Ohio şi Masadmsetts. 

Marx primeşte din partea lui Danielson infomatii 
mnuntite, bazate pe datele statisticii zemstvelor, cu 
privire la situaţia lfinanci1ră şi agrară a RSiei. 

tntr-0 scrisoare către Bebe!, Engels îl dnştidntază e 
a:cesta că e1 şi Marx nu sint de aco'd să co'aboreze 
i,a organul centraJ al ParUdului social-democrat german, 
„Der Soziadmokrat" , a cărui editare Se proiecta, in
truclt in fruntea ziarului urma să stea grpul oportunist 
Hohberg-chramm-Bemstein, care 1-,ar fi tranformat 
lntr-o tiună a elmentelor mk-burgheze din cadrul 
partidlui. 

Engels se flă l<a Eastboume la odihnă. 

Marx 1se 1!lă ipe insuq,a Jesey şi apoi Qa Ramsgate la 
odihnă şi tratment. 

Marx citşte lucraea lui Carleton „Trais d stories 
t <the Irish peasantry" ; intr-o scrisoare adrsată lui 
Engcls la 14 august, el face o ,apreciere asupra acstei 
lucrări şi supra autorului. 

Engels scrie capitolul „Dialectica" din lucrarea „Dia
lectica naturii•. 

Engels ll inlomiează pe Marx, printr-o scrisoare, dipre 
conţinutl 1publi1Caţiei „Jahrbu:h ir Slli·alwssenschaft 
und Soztalipolitik", ditată de H.ahberg, în care, intt-un 
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10 septembrie 

17 septembrie 

artioJ scris de Hochbrg, Berstein şi Schramm, sa 
declara dchis că Partidl social-dmocrat german, 
prin poziţia sa proletară de dasă, şi-a atras asupra sa 
legea excaptională împotriva socialiştilor, că mişcarea 
social-demcrată trebuie să aibă n caracter exclusiv 
paşnic, rformist, iar conducerea acestei mişcări trebuie 
să 1evină elmentlor burgheze („instruite" ). ngls pro
pune să se ia neîntîrziat atitudine impotriva oportu
niştilor. 

In rspunsul la comunicarea Jui Engels cu privire la 
actilvitatea grupului H&hberg, Marx se pronunţă şi el 
pentru o >ripstă neântiziată. 

Marx se intoarce la Lndra. 

17-18 septembrie In numele său şi 1l lui Marx, Engels trimite lui Bebe!, 
Liebkncht, Bracke e:. o circulară care conţine un 
protest impotriva atitudinii iompăciuitoriste a condu
cerii 1partidwui faţă de curentul ioporunist n partid 
în frnte cu Hăherg, Bernstein şi Sahramm şi supune 
unei criUci aspre şovăielile oportniste manifestate ln 
cadUl partidului după introducerea legii ecceptionale 
impotriva socialiştilor. părind caracterul consevent 
de 'lasă 1J partiduJui proletar, Marx şi Engels cer 
inJăturirea oricărei influente a efomentelor oportuniste 
<151pra p artidului şi iasrupra o.rganul1ui său de prsă. ri
tica făcută de Marx şi Engels a 1ajutat pe conducătorii 
Partidului social-democrat german să-şi îndrepte poziţia 
şi să dea o ripostă oportuniştilor . 

19 septembrie 

Aprox. octombrie 
1879 - octombrie 
1880 

. Intr-o scrisoare către So,rge, Max 1îi face cunoscută 
acstuia 1atit]dinea sa faţă de oportuniştii din Partidul 
sodal-democrat german Hochberg, Bestein, 
Sohramm, ipe de o parte, şi fată de J. Most, care făcea 
agitaţie anarhistă, pe de altă parte - şi-l înştiinţează 
de ciculara trimisă de el şi de Engels conducerii 
.11rtidului social-demcrat german. 

In Jegătură cu studierea in mod special a prob1emelor 
rentei fnciare i a relaţiilor agrare in general, Marx 
continuă să acorde multă atenţie izvoarelor şi litera
turii care tratează roblna obştii. El citeşte lcrarea 
ilui K.vialevski „Obşcinnoe zemJevladnie, pricini, hod 
i <posledstviia ego razlojniia", fălnd linsmnări amă
nunţite u ipr�vire �a caracterul obştii, fa locul şi rolul 
ei social-conomi:: in ferite epoci şi Ia diferite 
pJoare. 

Max scrie „Extrase cronolgice din istoria Indiei" 
(664-1858). El acordă o atnţie deosebită istoriei cu
ceririi şi înrobirii Indiei de •către englezi. Marx ia 
materialul faptic ai als din 1lucrarea lui R. Sewell 
„naly•tical history f India„. • şi din c ea a iui M. El
phustne u :privire la istoria Indiei. 
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Jumătatea lunii 
octombrie 

14 şi 24 
noiembrie 

Siîrşitul anului 
1879 - începutul 
anului 1880 

1880-1881 

Ianuarie 
decembrie 

Ianuarie - prima 
jumătatea a lunii 
martie 

Siîrşltul lunii 
februarie 

Marx şi Enges •primesc din S.U.A., din 1partea lui 
Th. Cuno, militant l mişcării muncitoreşti, scrisori în 
care acsta iii roagă să-i ·înrîurească ipe sociali·ştii ger
mani din America, care se •situau pe 1poziţii sectariste 
faţă de mişcarea muncitorească americană. 

1n scrisorile sale către Bebe!, Engels supune unei cri
tici vehmente intervenţiile deputaţilor social-democraţi 
ân Rekhstag, care stompau caracterl'l de clasă al 
sacinilor partidului socil-democrat, şi 1pozitia lor 
confuză in probJa taxelor vamale protecţioniste. 1n 
legătură cu aceata, Engels formulează •Principiul fun
damental după care trebuie s ă  se călăuzească depu
taţii soda•l-demcraţi a parlamentul 1burghez : să nu 
voteze nici un fel de măsuri care ar întări puterea 
guvernului asu,pra pporului ; el dzvoltă o serie de 
teze .rincipiale despre partidul woletar. 

Marx citeşte .lucrarea „Istoriceskie monografii i issle
dvanHa" a lui N. I. Kostomarov şi cu acst prilej 
face extrSe iSoţite de comentariile sale in legătură 
cu răscoala lui Stepan Razin. 

1 8 8 0  

Eng1s scrie pentru „DialecUca naturii" trei capitoie 
(„Formele fundamentale •ale mişcării", „Măsura miş
cării - Lucru mcani.c" şi „Frecarea maregenă" ) şi o 
serie de note şi fragmente. 

Marx lucrează a volumele al II-lea şi al Iii-lea ale 
„Cipitalului" ; el scrie o nouă vadntă a secţiunii a 
treia a volumului al Ii-lea, citeşte şi conspectează 
lucrări de economie poliitică în legătură cu problmele 
proprietăţii funciare, rentei, agriculturii şi finillţelor. 

1n scopul prnpagării ideilor comunismului ştiinţific, 
Englls, 1la mgămintea soilistului .ranoez P. Lfargue, 
redaictează tre. capitole lin „Anti-Dih:ing" (capitolul I 
din „Introducere" şi capitlele I şi II din secţiunea 
a treia) ca 1ucrare de sine stătătoare intitulată „Dez
voltarea socialismu1ui de la utopie la ştiinţă". Lucrarea 
apare în Hmba franceză (în traduce1ea lui Lafrgue l in 
numerele din 20 martie, 20 apilie şi 5 mai •aie nubli
caţiei ,,La Revue socialiste", iar apoi sub formă de 
broşură sub tiiul „Socialimul utopic şi socialismul 
ş tiin ţiMc •.  

Engels scrie pntru ziaUl „Egialite", organul de presă 
al Partidului muncitorec francez, articolul „Socialismu.I 
d-'lui Bismack", dn care demască adevărata esenţă a 
aşa-numitelor „măsuri sociale" luate ide guvernul Bis
Ila.ck (introdJCerea itarifJlui vamal şi concentrarea 
tuturor căilor feiate În mîinile guvernului i11Perial ). 
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Sfirşitul lunii 
martie 1880 -
începutul lunii 
iunie 1881 

Sfîrşitul lunii 
martie 

Prima jumătate 
a lunii aprilie 

lnceputul 
Junii mai 

Aprox. 4-5 mai 

După 21 mai 

27 iunie 

22 iulie şi 
5 august 

42 

Articlul apare .în numerele din 3 şi 24 martie ale 
liarului. 

Pe Marx dl vizitează idesea revdlutionarul-narodovolist 
rus L. G artman. 

Cu !prilejul >publicării lucrării sale „Mizeria filozofiei• 
în ziarul „gali te", Marx sarie un cuvînt intrductiv. 
Acst cuânt introductiv apare în numărul din 7 aprilie 
al ,ziarului. 

La rugămintea socialiştilor francezi, Marx înto.eşte 
„Chestionarul <pentru muncitori" în scopul de a stabili 
care erau condiţiile de viaţă, rde muncă şi  rle 'luptă ale 
proletariatului francez. „Chestionarul" a apărut în nu
mărul din 20 aprilie 1880 al >publicaţiei „Revue socia
liste", iar a'Poi sub formă de broşură Jntr-un tiraj de 
25 OOO de explare, care au ost difuzate in întreaga 
Fran tă. 

La locuinţa lui Engels are loc o consfătuire cu 
J. Guesde, sosit la Londra in vederea discutării pro
gramu1ui Partidului muncitorsc francez. La con.fătuire 
partidpă Marx, Enges, Gusde şi Lafargue. Marx for
mulează introducerea teoretică la iprogiamul Partidului 
muncitorsc francez. Programul, elaborat rin întregime 
cu participarea lui Marx ş1 Engels, •aipare la 30 iunie 
in „Egalite", la 10 ·iulie rin „Le Proletaire• şi �a 20 iulie 
în „Revue sociaSte" 1 în noimbrie rprogramul este 
aidoptat la Congresul de la Le Haivre. 

Marx scrie introducerea la editia franceză a lucr.rii 
lui F. Engels „Dzvoltarea socialiSmului de la utopie 
la ştiinţă". .ucrarea lui Engels, ripreună cu introdu
cerea Jui Marx, apare la sfJrşitul lunii mai. 

Marx reda'Ctează 0artic1 lui Lafargue „Manifstul 
Partidului muncitorsc francez". 

lntr-o scrisoare adresată lui F. D. Nieuwenhuis, înte
meietorul Partidului soc1al-democrat ndez, Marx 
sprijină inten1ia icestuia rde a pregăti o rexpunere 
populară în limba olandeză a volumului I al „Ca
pitalului". 

R5punzînd rugăminţii Jui M. K. Gorbunova-Kablukova, 
militantă Tusă pe tănîm social, Enge1s promite să o 
ajute la algerea literaturii •în legătură cu şcolile 
profsionale engleze şi americane, îi comunică date 
referitoare J a  situaţia invăţămîntului public din Anglia, 
îi Scrie despm industria leşteşugărească din Europa 
apseană şi din Rusia, dspre destrămarea obştii ţără
neşti şi a artelurilor în Rusia. 
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August - 13 
septembrie 

Jumdtatea Junii 
august - 1 9  
septembrie 

Marx se află wmpreună icu familia la Ramsgate ; se 
inlilnşte cu socialstul american J. Swinton şi discută 
cu el despre situaţia din Rusia, Germania, Fnţa şi 
Anglia. 

Engels se ilă Ja Rllsgate şi apoi la Bridlington ll 
odihnă. 

Aprox. 24 august Marx şi Engels primsc de Ja statisticianul şi cono-

Aprox. septem
brie - noiembrie 

12 septembrie 

Sî rşitul lunii 
septembrie 

Octombrie 1880 -
aprox. mai 1881 

Octombrie 1880 -
martie 1881 

Aprox. 3 oc
tombrie 

mistul s N. A. �ablukov lucrarea sa „Ocerk ho
zeaistv·a ceastnîh zemlevlade1tv" . 

Marx citeşte in revi•sta ştiinţifică-politică şi literară 
rusă „Vestnik Ewopi" amintirile publicistului liberal 
rus P. V. Annenkov „Minunatul deceniu" şi face ob
servaţii marginale. 

Ca răspuns la propunerea lui Danielson de a scrie 
pentru una 1din revistele ruseşti un articol dspre eco
nomia Rusiei de după rformă, Marx '11 sfătuieşte pe 
acesta să ipullce el însuşi materialul statistLc ipe care 
l- a adunat icu .privi'e l•a dezvoltarea economică a Ru
siei de d11pă rformă şi-i 'Permite să foloscă conţi
nutul crisorilor sale adrsate lui Danielson. In scri
Soarea sa, Marx anaHzează particularităţile crizei 
conmice din Anglia ,şi ·relevă Jmăutăţirea situaţiei 
fermierrII' c1a urmare a crizei agrare. 

Marx şi Engels discută ru v. Liebknecht, care a venit 
la Londra, ipro1eme de partid, şi n special situaţia 
din cadrul redacţiei ziarului „Soziald emokrat• ; Lieb
knecht !i informează despre schimbările oganiatorice 
care au avut loc in Partidul social-democrat !lllan, 
schimbări care Sînt de natură să ducă •Ia o ·imbunătă
ti1e a muncii de lartid in toate privinte:e. 

Marx se întîlneşte în repetate rînduri cu publicis tul 
mic-burghez eilez Hndmn {acesta atrăsse atenţi i 
Jui Marx asupra sa prin articolele in care demasca 
acţiunile tilhărşti ale colonizator1lor englezi in India) 
şi îi dă sfaturi l aegătură cu materialele pe care le 
publică în lresă. 

Continudnd să lucreze la volumele l II-lea şi al Iii-lea 
ale „Capitaaului",  Marx studiază un număr mare de 
publicaţii oficiale (Cărţi albastre) şi literatură cu pri
vire la dezvoltara econkă a S.U.A. 

Marx primşte o scrisoare din Paris, de la Hirsch, fo 
care acesta tU infomează dspre pregătirile în vederea 
editării la Lyon a ziarului „EmancLpation• şi despre 
poziţia lui B. Malon şi a partizanilor acestuia (posibi
liştii), care subminau unitatea Partidului muncitoresc 
francez. 
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4 noiembrie 

5 noiembrie 

6 noiembrie 

21 noiembrie 

Inceputul lunii 
decembrie 

g - aprox. 
16 decembrie 

SJiişill 
anului 1880 

Marx ii scrie lui J. Swinton la New York, rugind11l 
să 1deschidă în America o listă de subscrLptie pentru 
vicimele legii excepţionale impotriva socialiştilor din 
Germania. 

Marx l informează :pe So.ge dspre situilia dn parti
dele muncitoreşti din •Franţa şi Germania, 1i scrie de;
pre necesitatea sprij inirii materiale a Partidului social
democrat geman, are şi desfăşoară ctivitatea In 
condiţiile unor crunte persecutii ; il inştiintează de 
sucesul de care se bucură „Capitalul" în Rusia şi 
face o caracterizare a ipartidelor narodnice - „Na
rodnaia vo!ea" şi „Ceiîi 1peredal". Marx H roagă pe 
Sorge să-i iprocure materiale oit mai complete in le
gătură u situaţia econkă din California, pentru a 
putea urmări 1procesul -centralizării capitaliste a pro
ducţiei, care se desfăşu.a acolo n eobLşnuit de rapid. 

omitetul executiv al organizaţiei „Naronaia volea" 
îi adresează lui Marx o Scrisoare in care dă o înaltă 
iprociere iportantei „CapHalului" şi a celorla.tor lu
crări ştiintlce iale lui Marx, interesului său pentru 
mişcarea revoluţionară din Rusia, H roagă să facă uz 
de influenta sa pentru a trezi simpatia opiniei publice 
din Anglia şi America fată de mişcarea revoluţionară 
să, şi îndeosebi să-l sprijine .în această acţiune pe 
L. Gartman. 

Marx şi Engels, mpreună u Lafargue şi Lessner, trimit 
mitingului cnvocat Ja 29 noimbrie a Geneva cu 
prilejul anivesării a 50 de ani de la răscoala din 
Polonia din 1 830, o scrisoare de galut dn care-şi ex
primă dorinţa ca, in lupta sa pentru eliberarea natio
na�ă. porul poJonel să acţioneze [n alianţă cu 
muncitorii ruşi. Scrisoarea ste publicată dn limba po
lone:ă la Gneva dn 1 881.  

Marx este vizitat n două rînduri d e  revolutionarul
narodnic rus N. A. Muozov, care a venit de la Ge
neia pentru a se intîlni u Marx. El îl informează pe 
Max despre lupta ipotrivia absolutismului ţarist, 
dspre cauzle sciziunii din ·paridul „Zemlea i volea" 
şi, in num�e partidului „Narodnaia volea", l roagă 
să colaborze la publiaţile „Biliotcii social-·revo
lutionare ruse", cMe apăreau 1a Geneva. 

Marx şi Enges, 1care Se •aflau la Londra, sint vizitati 
de Bebel, Besten şi apoi de P. Singer pentru a dis
cuta probleme de partid şi probleme legate de conso
lidarea ziarului „Sozi.ldemokat•. 

Marx citeşte Lucrarea 01ui M. E. Saltlkov (Şcedrin) 
„Ubejişce Monrepos",  a:odinid o atenţie desebită 
relaţiilor dintre moşieri şi ţărani şi spectelor 1uptei 
de clasă în satul rus. 
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1881-1882 

ianuarie -
iunie 

Ianuarie 

Jumătatea 
lunii ianuarie -
februarie 

Aprox. 18 
februarie 

19 februarie 

Sfirşitul lunii 
februarie -
inceputul Junii 
martie 

1 8 8 1  
Enge1s studiază istoria Germaniei, adună matefi.al şi 
scrie studiile „Contri.buţii la stuiul istoriei vechilor 
germani• şi „Perioada f1rancă •, care reprezintă o con
tribuţie preţioasă la tratarea ştiinţifică a 1storiei po
porului german şi a altor popoare europene. Aceste 
lucrări n-au apărut în timpul vieţii lui Engels. Unele 
părţi din acste studii speciale au fost folosite de aufor 
fa J•UJCrările despre triburile germanilor şi desipre apari
ţia statului la germani, 1în capitolele respective din 
„Originea familiei, a rproprietăţii private şi a statului", 
precum şi în lucrarea „Marca • ,  scrisă la sfî'şitul anu
lui 1882. 

Engels scrie pentru „Diilectica naturii" două c apitole 
( „Căldura" şi „Electricitatea"), iprecum şi o serie de 
note şi fragmente. 

Marx studiază culegeri de materiale, monografii şi 
studii despre dezvoltarea social-economică a Rusiei de 
după reformă ; citeşte lucrări ale lui A. I. Skrebiţki, 
A. A. Golovaicev, SkaJdin, I. E. Ianson, N. F. Danielson 
etc. şi face însemnări. Studiind 1pentru a doua oară 
„Pima bez adres" ide N. G. Cernîşevski, Ma1rx face un 
rellat al conţinutului 1lor, intitulat „Cu rprivire la pro
blema desfiinţării iobăgiei în Rusia". 

Pe Marx îl vizitează economiştii ruşi N. I .  Sieber şi 
N. A. Kablukov. 

Primind de la Nieuwenhuis lucrarea „Kapitaal en Ar
beid" (o expunere succintă a voLumului I al „Capita
lului" ), Marx indică •pasaj e care trebuie modificate, în 
vederna u n ei a •doua ediţii a acestei luarări. 

Marx primşte o scrisoare de la V. I. Zasulici în care 
aceasta îl roagă, în numele socialiştilor ruşi, să scrie 
un material în care să expună punctul său de vedere 
cu prLvire •Ia .de-oltiar.ea social-economică a Rusiei, 
şi îndeosebi cu .privire 1a destinele obştii ţărăneşti din 
RusLa. 

Intr-o scrisoare adresată lui Danielson, Marx anali
zează, pe baza exemp�ului Rusiei, caracteru11 stagnant 
al agriculturii capitaliste şi •car.acterul periodic al re
coltelor, legătura dintre construcţiile de •căi ferate şi 
datoria •publică în Anglia şi Statele Unite, creşterea 
cocenirărli produoţiei c:pitaliiste ; vorbşte despre 
situaţia din India, despre exploatarea revoltătoare a 
poporului ei şi a bogăţiilor ei naţionale de către 
lasele dominante din Anglia. 

În legătură •cu TUgămintea 'lui Zasulici, Marx sinteti
zează m aterialul studiat de el cu 'Privire la obştea 
ţărăneacă din Rusia şi scrie patru dorne de răspuns, 
care curind concluzii cu privire Ja forma colectivă 
a Producţiei agricole şi la condiţiile înfăptuirii acesteia 
în Rusi a. 
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Luna martie 
aprox. Juna 
aprilie 

8 martie 

12 martie 

21 martie 

Aprilie - mai 

APIOX. 8-1 1  
aprilie 

11 aprilie 

Mai 1881 -
1umătatea 
Junii februarie 
1882 

1-2 mai 

Marx citeşte şi face însemnări rpe marginea broşurilor : 
„A.:el sandr II osvoboditel • de P. F. Alisov şi „Tirano
ubiistvo v Rossii" de M. P. Dragomanov. 

Marx trimite o scrisoare lui Zasulici în care vorbeşte 
despre im.port an ta teoriei dezvoltarii capitaliste, elabo
rată de el, şi despre posi bili tatea ca, in anumite cin
ditii istorCe, obştea din Rusia să devină un punct de 
plecare pentru renaşterea socială a tării. 

!ntr-o scrisoare adrsată redactorului ziarului „Sozial
d emokrat",  Engels işi eiprimă satisfacţia în legătură 
cu orientarea organului central dl Partidului social
democrat din Germania şi dă indicaţii asupra felului 
ln care să fie folosit materialul primit de redacţie 
pentru a mohlliza pe m embrii de partid şi pe cei cu 

munci de conducere care sînt n evoiţi să activeze în 
ilegalitate. 

Marx şi Engels trimit un salut mitingului slavilor con
vocat la Londra cu prilejul celei de-a zecea aniversări 
a Comunei din Paris. 

Marx citeşte lucrarea lui H. George „Progress and 
poverty•, pe care o caracterizează, în scrisorile adresate 
lui Swinton ş: Sorge, drept o încercare de a salva, 
sub masca socialismului. <lominaUa capitaliştilor. 

Marx unnăreşte cu atenţie procesul organizatorilor şi 
participanH!or la a5asinarea lui Alexandru al II-lea 
- A. I. Jaeabov, S. L.  Perovsiaia etc. 

într-o scrisoare adresată fiicei sale Jenny Lonquet. 
Marx ii caractNizează rpe organizatorii asasinării lui 
Alexandru al II-iea ca „oameni obişnuiti. dar oameni 
de acţiune şi .plini de eroism" .  In aceea5i scrisoare, el  
dă indic-atii lui Charles Longuet in vederea scrierii 
unui articol pentru organul de presă al radicalilor, 
„La Justice", în �egătură cu legea agrară a lui Gladstone 
pentru I rlanda şi califică politica acstuia fată de 
I rlanda drept o politică de expropriere şi violentă, o 
politică în interesul landlorzilor. 

In •legătură cu studierea problemelor orînduirii comunei 
primitive, Marx face un conspect amănunţit al cărtii 
lui Morgan „Ancient society", conspect care cup rinde 
numeroase observaţii şi conduzii. El citşlP şi alte 
lucrări de istorie a culturii p rimitive, printre care lu
crări ale lui Maine, R. Sohm, E. Tylor ş.a„ şi face 
extrase însoţite de comentarii. 

Engels începe să colaboreze la cotidianul trade-unio
nurilor engleze „The Labour Standard " ,  care apărea la 
Londra. El scrie articolul „Salariu echi tabil pentru o 1i 
de muncă echitabil ă " ,  care )Jare în numărul din 7 ma:. 
Acest articol şi toate articolele rpublicate ulterior au 
fost publicate fără semnătură, sub formă de editorial i>. 
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1-16 mai 

Aprox. 20 mai 

Iunie 

lnceputul 
lunii iunie 

4 iunie 

A doua jumătate 
a Junii iunie 

Sîrşitul 
lunii iunie -
aprox. 20 iulie 

lnceputul 
lunii iulie 

Mijlocul 
lunii iulie 

Engels scrie articolul „Sistemul muncii sa.aria te". Arti
col l apare in „Labour Standard" la 21 mai. 

Engs scrie ·articolul „Trade-unionurile" , in care 
chemă Pe muncitorii englezi să nu se limiteze la 
lupta ţpentru un enmit cuantll al salariilor, ci, pre
luind trditle rde luptă ale chartismului şi creind o 
organizaţie politică de clasă, să urmărească cucerirea 
dominaţiei p'litice a ;proletariatului. Articolul apare in 
„Labour Standad" dn 28 mai şi 4 iunie. 

Marx studiază dezvoltarea marii industrii dn S.U.A. şi 
citeşte, printre altele, .articole u privire la „Standard 
Oii Company", Ja industria mătăsii din America şi la 
munca cpii:lor etc., oare apăreau 1in „Atlantic Monthly" 
din Bston. 

Marx rupe orice �egături cu Hyndman, -care s-a apropiat 
de el şi s-1a imtituQat discipol al lui in scpuri 
caieriste, 1pentru a ajunge in fruntea mşcării munci
toreşti englze, care se trezea din nou la viaţă. Mo
tivul nemijlocit J rupturii a fost broşura lui Hyndman 
„Engl•and for all", care avea pretenţia să fie programul 
Federaţiei dnooratice infiintate de el. Această broşură 
nu reprezenta altceva lecit pasaje din „Capitalul" 
(fără a se menţiona numele lui Marx) şi conţinea cele 
mai grsolane .denaturări ale marxismului. 

Marx primşte o scrisoare de la socialistul scoţian 
R. Banner, �n care acesta ii înştiinţează de o apropiată 
conferinţă a sda'liştilor scoţieni şi U roagă atit pe el 
cit şi :pe Engels să dea indicaţii cu iprivire la omani
zarea unui 1partid socialist. 

Engels scrie articolele : „Tratatul comercial cu Franţa•, 
„Două consilii municipale model", ,,Produsele alimen
tare amerioeane şi problema agrară" ; articolle au 
apărut fa ,,Labour Standard" tdin 18 şi 25 iunie şi 
din 2 iulie. 

Karl Marx se află illlpreun ă cu •soţia sa la Eastborne. 

Engels scrie articolul „Teoria sa'lariu1ui dn interpretarea 
Ligii împotriva legilor cerealelor• ; articolul apare in 
„Labour Standard" din 9 iulie. 

Enge�s scrie articolele : „Un partid al muncitorilor• şi 
„Bismanck şi Partidu! muncitoresc geman", în care 
chema proletariatul englez să organizeze un partid re
vlutionar 0de masă şi independent, să folosească ex
perienţa dasei muncitoare germane, care a ştiut, in 
poftda ncontenite!or pesecuţii ale guvernului i po
litiei, să continue cu succes lupta. Ambele articole au 
apărut 'În ,,Labour Standard" din 3 iulie. 
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26 iulie -
16 august 

28 iulie -
22 august 

Sfîrşitul 
lunii iulie -
Prima jumătate 
a lunii august 

Sfirşitul 
lunii iulie 

Aproximatfv 
august
septembrie 

1-2 august 

Intre 3 şi 
8 august 

8 şi 9 august 

10 şi 15 august 

17 august 

17-18 august 

Aproximativ 
sfîrşitul lunii 
august - Juna 
septembrie 

Aprox. 13 octom
brie - prima ju
mătate a lunii 
decembrie 

Marx locuieşte împreună u sotia şi fiica sa Jennv 
Longuet la Argenteil 1(,ingă Paris ). 

Enges se află la Bridlinglon Quay (Yorkshirel. 

Marx face .însmnări reu privire la <proprietatea funciară, 
meşteşugurile, brs.ele, finantele, situaţia ţăranilor din 
Franţa n ajunul revoluţiei din 178-1 794, face extrase 
din lucrarea lui E. Fleury „lections aux etats gene
raux 1789". 

Engels scrie •articolul „Bumbac şi fier" ; articolul apare 
tn „Labour Standard" din 30 iulie. 

Manife.;tind un mare interes >entru istoria !dezvoltării 
papoarelor oloniale şi si tuaţia lor, Marx Cce nume
oi-e ex:MSe, 11JSotite de comentarii din lucrările : 
G. Mani „Iavta", G. Phear „The aryan villages in India 
and Ceylon". 

Enges scrie articolul „ClSe sociale necesare şi olase 
sociale de pss" , dn care dmonstrează muncitorilor 
englezi că ei ipot să conducă foarte .bine forţele de 
<prodcţie ale ţării fără clasa cipitaliştilor ;  articolul 
apare în „Labour Standard" din 6 august. 

Marx se află la Paris ; el se 1ntîlneşte cu Lavrov şi 
Hirsch. 

Marx primeşte de la socialiştii francezi Ch. Jaclard şi 
Llssagaray, care-l vizitaseră, date ou iprivire la eveni
mentele politice din Franţa şi la situaţia partidului 
muncitoresc. 

ln cri1sorile adrsate 'lui G. Sh.Lpton, redactor d ziaru
lui „Labour Stanidard", Enges declară că nu va mai 
colabora la acest �iar din cauza orientării lui opor
tunLste. 

Marx se .ntoalce la Londra. 

Engels studia2ă manuscrisele de matmatici ale lui 
Marx şi intr-o scrisoare .dresată acestuia dă o !naltă 
aprciere unei metode de calcul difernţial, dscope
rită de acesta. 

Marx întcmşte o Jistă e lcrăiJor şi izvoarefor rusşti 
pe care e are - îndesebi a celor care t'atează despre 
dezvoltarea social-economică a Rusiei după 1861 - şi 
intitulează această Hstă „Rssisches in mv BookshelfM. 
Marx citşte, find totodată �nsemnări, lucrarea lui 
E. R. Hook „Imperiul chinez". 

Marx este graiv bolnav. 
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Aprox. 24 
octombrie 

25 octombrie 

30 noiembrie 

2 decembrie 

4 decembrie 

5 decembrie 

29 decembrie 

Aprox. siirşitul 
anului 1881 -
sfîrşitul anului 
1882 

Siirşitul anului 
1881-1882 

Marx primşte de la O. Meissner, editor din HamQurq, 
propunerea de a prgăti ediţia a III-a a primului volum 
l „ CJpitalului". 

Engels l infomază nnănunţit pe Bernstein, redactor 
l ziarului „Sozialdmokrat", despre atitudinea lui şi 
a lui Marx faţă de mişcarea muncitorească din Franţa, 
dspre activitatea iscizionistă a oportunişti'lor ln frunte 
cu Malon şi BrolSSe in cadrul Partidului muncitoresc 
.ralllc� ; face o caracterizare dară a rolului de condu
cător ·al lui Marx .în mişcarea proletară internaţională. 

Fădnd aprecieri .asupra alegerilor )entru ReichstaQul 
geIlan, ilntr-o sc·risoare adresată l'lli Benstein, Engels 
relevă ca rpozitiv faptul că centrul .de greutate al 
mişcării soda�-democrate şi muncitoreşti s-a mutat ln 
marile oraşe industriale. 

Moare soţia lui Marx, Jenny Marx. 

Engels scrie necrolgul li Jenny Marx, care a apărut 
ln ziarul „Sozialdemokrat" din 8 decembrie. 

Enge!s rosteşte o cuvîntare la lnanormîntarea lui Jnny 
Marx ; cuvfiltarea apare [n ziarul „Egalite" din 1 1  de
cembrie. 

Marx pleacă pentru tratament la Ventnor (insula 
Wight). 

Marx studiază istoria unive1Sală, iar „ExtraSele cro
na:ogice•, 1lucrare care constituie o oronică critică a 
evenimentelor din istoria Eurpei (începînd cu seco
lul I î.e.n. şi te.inînd cu secolul al XVII-lea e.n. ) ,  
slnt rezultatul ·acstui studiu. Marx acordă o atenţie 
deosebită apariţiei 1statelor naţionale moderne în .pe
rioada dscompunerii feudalismului şi devoltării capi
talisml!lui, rprcum şi lptei burgheziei ipentru instaura
rea dominaţiei sale de c·lasă. 

Intocmild „Extrasele cronolgice", Marx foloseşte 
îndesebi materialul lfaptic din „Weltgeschichte" ln 
18 volume de Schlosser, rprecum şi din lucrările lui 
Botta, Cobett, din „Istoria statului rus" de Karamzin, 
„Istoria Rusiei" de Ke!ly, „Istoria Rusiei şi a lui Petu 
cel Mare• de Segur şi din alte izvoare. Manscrisul 
lui Marx reprezenta 4 caiete, iproximativ 1 05 coli de 
ttpar. 

Marx întocmeşte lucrarea „Note cu privire �a rforma 
din 11 861 şi la dezvoltarea Rusiei după refomă", care 
reprezintă începutul unei sistematizări şi sintetizări a 
izvoarelor şi scrierilor deJre Rusia Studiate de el. 
Continuă să Studieze materiale cu privire �a dezvoltarea 
capitalismului în S .U.A. 
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Ianuarie -
decembrie 

16 ianuarie 

21 ianuarie 

25 ianuarie 

Aprox. 
5 februarie 

9-16 februarie 

10 februarie 

Mijlocul Junii 
februarie 

20 februarie -
2 mai 

10 aprille 

1 8 8 2  

Marx acordă o m are atenţie 1ucrărilor noi cu prv1re 
la relaţiile soci.al-economice din Rusia. Citeşte lCră
rile : V. I.  Semevski. „Krstiane v ţarstvovanie impe
ratri. EkaterillÎ II", val. 1 ;  A. Isaev. „Arteli v Rssiiu ; 
G, Mineiko. „Selskaia ,pozmelnaia obşcina v Arhan
gelskoi gubernii" ; V. P. Voronţov. „Sudbî capitalizma 
v Rossii" ş.a. 

Marx se reîntoa1ce la Londra. 

Marx şi Engels �oriu o iprefaţă la traducerea in limba 
rusă a „Manifestului Partidului Comunist" făcută de 
G. V. Plehanov. La 5 februarie, rprefaţa este publicată 
în ,limba rusă în revista „Narodnaia Volea". 

Intr-o scrisoare adresată lui Bernstein, Engels face o 
caracterizare a Şa-zişilor „conducători" din mişcarea 
muncitorească germană, dezvăluie icauzele care gene
rează aportuntsmul lor şi arată necesitatea lurptei îm
potriva oportunismului, relevă faPtul că masele mun
citoreşti sint sprijinul de nădejde al )artidului. 

Engels primeşte de la Cuno din S.U.A. o scrisoare în 
care acesta îl înştiinţea:ă 1despre succesele îmegistrate 
rpe tărîmul 1prorpagării ideilor lui Marx şi Engels în 
rîndurile organizaţiei muncitoreşti de masă Cavalerii 
muncii. 

In drum spre ilgeria, unde pleacă ia rcomandarea 
medicilor, Marx s- opreşte la Arg enteuil, la fiica sa 
mai mare. 

lntr-o scrisoare adresată lui Becker, Engels arată că, 
deşi Intemiţionala şi- a Îl'cetat activitatea, soHdaritatea 
intenaţională a .proletariatului continuă să existe da
torită legăturlor dintre p'rtidele mu11citoreşti, că încă 
nu este momntul .rfacerii Internaţionalei. 

Marx se in11îlneşte aa Paris cu Guesde, G, Devine şi 
. Msa, discută împreună cu -ei situaţia din Partidul 
muncitoresc fra11cez. 

Marx se află la Alger ; starea sănătăţii lui se în
răutăţeşte. 

Marx primeşte de �a Fermes, judecător la tribunalul 
local ( deportat, la timpul său, de Bonaparte), cu care 
rSe întîlneşte adesea, date CU privire la sistemul de 
e:ploatare colonială a Opulaţiei arabe din Algeria. 

După controlul efectuat, Engls trimite lui Lavrov 
corctura )refetei la ediţia rusă a „Mani'estului Parti
dului Comunist". „Manifestul • apaTe la Sfîrşitul Junii 
mai în ediţia „Bibliotecii social-revoluţionare rse• din 
Geneva. 
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A doua jumă· 
tate a Junii 
aprilie 

2 mm 

3 mai 

14 mai 

Iunie 1882 -
ianuarie 1883 

Aţ. ox. 3 iunie 

35 iunie 

6 iunie -
22 august 

20 iunie 

2 1  iunie 

25 iulie 

31 iulie 

2 august 

1 1  august -
8 septembrie 

23-21 august 

Engels scrie lucrarea „Bruno Bauer şi creştinismul 
primitiv", 1in caie tratează ştiinţific problema originii 
şi esentei creştini!smului. Lucrarea este publicată in 
ziarul „Sazialdmokrat" din 4 şi 1 1  mai. 

La indicaţia mediclui curant, Marx pleacă din Alrer 
la Monte Carlo •prin Marsilia şi Nissa. La Monte Carlo 
rămine timp de o lună. 

Engels scrie articolul „Despre concentrarea capitalului 
fo Statele Unite", care se pubică n ziarul „Sozial
demokrat" din 18 mai. 

Engels se lintilneşte cu social-democ ratul geman Singer, 
venit din Germania, căruia îi ·eiplică poziţia sa şi a 
lui Marx fotă de taxele vamale 1protecţioniste, faţă de 
etatizarea căilor ferate şi faţă de alte asemenea măsuri 
care nu depăşsc cadrul statului burghez şi nu au 
nimic comun cu socialSmu11. 

Marx stJdiază chim1a organLcă şi chimia anorganică. 

Engels primeşte din ,partea lui Lavrov ediţia rusă a 
„Manfestului Partidului Comuniit", care apăruse cu 
puţin inainte la Geneva. 

1n drumul de la Monte Calo '1a Argenteuil, Marx se 
opreşte pntru 3 zile la Cannes. 

Marx locuieşte a fiica sa Jenny Longuet, la Arqenteuil, 
unde se tratează ; Marx se intlJneşte adesea cu Lafargue. 

Engels l informează pe Sorge •dspre situaţia :im 
Partidul 1sodal-democrat german şi faoe o caracterizare 
a curentului oportunist de dreapta din partid. 

Intr-o scrisoare ·adresată lui Bebel, Engels îi făgăd·uieşte 
că l şi  Marx l vor sprijini in 1lupta impotriva ele
mentelor de dreapta din PartLdul social- democrat ger
nn, 11 informează dspre sciziunea din Partidul 
DUillcitoresc frncez. 

Engels dă social-democratului geman A. Hepner, care 
miiase Il S.U.A., sentimentul său şi al lui Marx de 
a tipări pe Stereotirpie opere1e lor în S.U.A. 

Enge!s mu!ţumeşte lui Lavrov pentru ediţia rusă a 
„Manfstului Partidului Cmunist". 

Marx se intîlnşte '1a 'locuinţa tui Mesa din Paris cu 
Deville, Gusde şi Lfargue. 

Engels se odihneşte rpe litoral, la Yarmouth. 

Marx se flă la LaUSanne împreună u fiica sa Laura 
Lafargue. 
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21 august -
25 septembrie 

Septembrie
octombcie 

lnceputul lunii 
septembrie 

12 septembrie 

14 septembrie 

A doua jumă
tate a Junii 
septembrie -
prima jumătate 
a Junii 
dec.embrie 

21 septembrie 

26 septembrie 

Marx locuieşte la Vevey. 

Marx citeste. face observatii şi insemnări maginale la 
lucrarea lui A. N. Englhardt „Iz derevni, 1 1  pism 
( 1 872-1882)". 

EngJ1s traduce din limba engleză în limba germană 
poezia „Vicarul din Bray" şi explică importanta politică 
a acestei ;poezii ipentru Germania ;  traducerea şi expli-
catia apar ân ziarul „SozialdemokPat• din 7 septembrie. 

Intr-0 scrisoare .adresată lui K. Kautsky, Engels for
mulează punctul său de vedere cu privire la problema 
colonială, la Palitica proletariatului fată de ·popoarele 
din ţăril e coloniale şi dependente după cucerirea puterii 
de către proletariart. 

Engels trece la 1pregătirea primei editii germane a 
„D ezvoltării socialismului de la •utopie 1la ştiintă". El se 
hotărăşte să crie ;pentru această editie un studiu spe
cial dspe maPcă cu scopul de a face cunoscută 
Partidului ;ocial-democrat german istoria aparitiei şi 
dezvo'ltării proprietătii funciare în Germania şi de a 
atrage astfl aten!lia partidului •asupra n ecesitătii de a 
avea de ;partea sa ;pe muncitorii agricoli şi .pe tărani. 

Lucrind Ja „Marcă", Engels reciteşte şi foce extrase 
insotite de comentarii din lucrările lui Maurer „Einle
tung zur Gesohichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt
Verfassung und der offentlichen Gewalt" şi „Gschichte 
der Do:fveissung in Deutschland" ; compară datele 
lui Maurer cu alte izvoare. 

Terminînd în <linii mari ;pegătirea primei editii germane 
a „Dezvoltării socialismului de Ja utopie la ştiintă" , 
Enges scrie •prfata •la această lucrare. Lucrarea apare 
la sfîl'Şitul anului 1882. 

Inainte de a plca n Elvetia, Marx vizitează pe J. P. 
Becker la Geneva. 

28 septembrie - In drum spre Londra, Marx se opreşte citeva zile la 
începutul lunii Argenteuill. 
octombrie 

Octombrie
noiembrie 

20 octombrie 

Marx studiază istoria culturii primitive, citeşte, face 
extrase din .u1area lui J, Lubbock „The origin of 
dvi!lisation and the 1primitive condition of man" ; se 
interesează de ,politica financiară a Angliei 1n Egipt, 
citşte şi conspectează lucrarea lui M. G. MulhaH. 
„Egiptian finance". 

Intr-o scrisoare adresată redactorului ziarului „Sozial
demokrat", Enge1s, vo rbind despre situatia mişcării 
mucitoreşti din Franta, d�pre sciziunea in Partidul 
muncitoresc francez, face o serie de generalizări cu 
privire la dezvoltarea partidelor proletare dn conditiile 
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28 octombrie 

30 octombrie 
1882 - 12 ia
nuarie 1883 

30 octombrie -
3 noiembrie 

Sfirşitul 
lunii 
octombrie 

Noiembrie 

4 noiembrie 

1 1-23 noiembrie 

23 noiembrie 

8 decembrie 

capitalimului, cu privire •la lupta ce se dsfăşoară în 
cadrul acestor ipartiide .între cele două tendinţe - re
voluţionară şi oportunistă. 

într-o scriSoare adresată lui Bebel, Enge1s caracteri
zează aripa de dreapta a Partidului social�democrat 
german, iii iface cunoscut punctul ,său de vedere ·asupra 
,desfăşurării rposibile a Tevolutiei proletare ; analizează 
evenimentele dLn oadrul Partidului muncitoresc francez. 

Marx aocuişte la Vntnor ; pregăteşte cea de-a III-a 
ediţie germană a ;primului volum al „Capitalului". 

Enges detemină redacţiile organelor centrale le 
Pa::tidului social-democrat german şi le Partidului 
mllcitorsc fmncez să facă un schimb de publicaţii, 
pentru oa ficare dintre ele să aibă o imagine veri
dică rmpra evenimente!or din Germania şi ·din 1Franţa, 
în spcial asupra mişcării muncitorşti şi socialiste. 

Engels scrie articolul „Despre minciunile pe care l" 
toană Pindter", n care demască calomniile proferate 
de „Norddeutsche Al'lgemeine Zeitung", organul de 
presă al lui Lsmanck, la adrsa partidului social-de
mocrat ; artiicolll ipare -în ziarul „Sozia�demokrat" din 
2 noi·embrie. 

Marx, oare urmăreşte cu atenţie experienţele lui 
M. Deprez pentru transportarea energiei electrice la 
mari distanţe, di atrage atenţia lui Engeis asupra 
icestor experienţe şi iii cere părerea ; citeşte lucrare! 
„Ls rprincipales •apipliications de l'electridte" de L. Hos
pitalier. 

intr-o scrisoare adresată redactorului ziaruli „S.ial
demokrat", Engels arată că el consideră inoportun. 
(pînă '1a •abrogarea legii excepţionale împotriva socia
liştilor) campania pentru schimbarea programului, pe 
care ondUJoerea .artidu::1ui socia1l-dmocrat germen in
tenţiona s-o JJOrnească. 

Marx şi Engels fac un schimb d e  păreri cu )nvue la 
situatia Partidului muncitoresc din Franţa, critică pe 
Guesde şi rpe LafaTgue pentru greşelile tactice săvirşite 
în lupta .îmrpotriva posibiliştilor. 

într-o scrisoare adresată lui Marx, Engels vorbeşte des
pre intenţia sa ide a termina în ourlnd „Dialectica na
turii" - operă teoretică de o deosebită importanţa, 
la care -el ·a Jucrat, cu întreruperi, aproape 10 ani. ( ln 
aceStă .perioadă de timp, el a Scris 10 capitole şi 
circa 1 70 de iinsemnări şi fragmen�e. ) 

Prin intemediul lui Engels, Marx sfătuişte redactia 
organului central al Partidului social-democrat german 
să demaşte „socialismul" de stat wagneriano-bis-
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Prima jumătate 
a lunii 
decembrie 

17 decembrie 

12 ianuarie 

13 ianuarie 

8 şi 10 februarie 

1 martie 

14 martie 
(ora 14 şi 45 
de minute) 

14-15 martie 

11 martie 

Aprox. 
18 martie 

macki·an, folosi•nd pentru dnceput materialele privitoare 
la filul cum sînt tratati ân Pusia muncitorii din minele 
sta t11Jui. 

Engels temină „Marca" şi o trimite lui Mairx pentru 
ca acsta s-o citească înainte de a fi dată la cules. 

Marx citeşte manuscriisul lucrării �ui Engels „Marca• 
şi, 1înr-o &crisoare dresată acstuia, dă o înaltă 
apreciere acestei lucrări. „Marca" apare ca anexă la 
ediWa germnă a lurării „Dezvoltarea socialismului de 
la utopie la ştiinţă", care . apărut dn prhlie 1883 ; în 
acelaşi n, „Maroa" ste ipublicată in ziarul „Sozial
demokrat• (marti e-aprilie) i este editată sub formă de 
broşmă, viînd .ca titlu „Ţă·.anul geonan. Ce a fost ? 
Ce este ? Oe ar rputea fi ? "  

1 8 8 3  

find că la 1 1  ianuarie fiica sa Jenny ..onguet a în
cetat din viată, Marx Se înipoiază Ia Londra ; starea 
sănătăţii Iui se ·înrăutăţeşte foarte mult. 

Engels scrie necrologul fiicei lui Max „Jenny Longuet, 
nscută Marx" .  Necrologul este 1publicat în ziarul 
„Sozialdenokrat" din 18 ianuarie. 

In s.oriisorile adresate lui Benstein, Eingels erplică rolul 
bursei în centralizarea şi concentrarea capitalului. 

într-o sarisoare către redact>rul ziarului „Sozialdemo
krat", Enge1s relevă uriaşa imortan ţă a energiei elec
trice .pentru dezvoltarea continuă •a industriei şi, in 
ultimă instanţă, pentru desfiinţarea opziţiei dintre sat 
şi oraş. 

În1cetează din viată Karl Marx. 

Engels aduce la cunoştinta militanţilor mişcării muncl
torşti intrnaţionale (Liebkncht, Bebe}, Becker, Sorge 
etc.) încetarea din viaţă a lui K. Max, marea pierdere 
surerită de ll"Oletariatul intenaţional. 

:uneraliile lui Karl Marx la cimitirul Highgate din 
Londra Engels rosteşte o cuvîntare, în care caracteri
zează i11portanţa istorică mondială a moştenirii teore
tice şi a acHv:Mii iprctice revoluţionare a îutemeie
torului comunismului ştiinţific. 

Enges icrie articolul „Funeraliile lui Kail Marx",  care 
ste publicat n ziaiul „Sozialdemokrat• din 22 martie. 
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Aprilie-mai 

28 aprilie 
şi 12 mai 

Engis îşi 'trerupe studiile ştiinţifice şi �epe să se 
ocJJe de moştnirea literară şi manscrisele lăsate de 
Marx ; cecetează manCrisele volumlor l 11-lea şi 
al III-!ea ale „Capitalului" ; -continuă munca ircepută 
de Marx 1a ediţia ia III-a a primului vlum l „C1.
pitalului •. 

Engels scrie articolul ,,La moartea lui Karl Max", in 
care vorbeşte despre ultima perioadă din viata [ui Marx 
şi dspre telegrrnele de coudoleante Primite in dife
rite tări. Aricolul este publicat fo ziaru[ „Sozial
dmobat• din 3 şi 11 7 mai. 
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A 

Adrian (Publius Aelius Hadrianus) 
(76-138) - impărat roman ( 1 17-
138). - 487. 

Agrippa, Marcus Vipsanius (aprox. 
6--12 i.e.n. )  - eminent coman
dant de oşti şi om de stat roman ; 
din anul 21 î.e.n. a domnit îm
preună cu August. - 474, 475, 
477. 

Albert ( 1 828-1902) -
xoniei ( 1 87--1 902 ) ; 
de corp de armată 
franco-prusian din 
- 98. 

rege al Sa
comandant 

in războiul 
1 870-1871 . 

Alexandru al II-iea ( 1818-1881 ) -
tar al Rusiei ( 1 855-1881 ). - 1 44, 
1 46, 158, 260, 425, 443, 451. 

Ammianus Marcellinus ( aprox. 332-
aprox. 400) - general şi istoric 
roman, autorul unei „Istorii" a 
Romei cuprinzind perioada dintre 
anii 96 şi 378. Cuprinde infor
maţii preţioase în ceea ce pri
veşte istoria Daciei. - 515. 

Anastasios I. Dikoros (aprox. 430-
518) - împărat bizantin ( 491-
518). A făcut lucrări de restaurare 
la cetăţile Histria şi Dinogeţia, în 
Dobrogea. - 495. 

Anaxagora din Clazomene (Asia 
Mică) (aprox. 500-428 î.e.n.)  -
filozof materialist grec din anti
chitate. - 195. 

Anna (Stuart) ( 1 665-1714)  - re
gină a Angliei ( 1702-1714) ; in 
timpul domniei ei a avut loc 
unirea Angliei cu Scoţia, formînd 
împreună Marea Britanie ( 1 707). 
- 330. 

Ariovist (sec. I î.e.n . )  - conducă
torul tribului germanic al suevi
lor ; invadind Galia, a fost in
frînt de Cezar in 58 i.e.n. - 466, 
467. 

Aristotel (38-322 î.e.n.)  - filozof 
grec, „ cel mai mare gînditor al 
antichităţii" (Marx), „mintea cea 
mai universală dintre vechii filo
zofi greci" (Engels). A sintetizat 
in opera sa ansamblul cunoştin
ţelor filozofice şi ştiinţifice obţi
nute de greci pină la sfîrşitul se
colului al IV-iea i.e.n. şi a pus 
bazele multor ramuri noi ale 
ştiinţei. El oscila între materialism 
şi i4ealm ; �deolg J clasei stă
pînilor de sclavi. - 208, 387. 

Arminius ( 1 7  1.en.-21 e.n.). -
conducător al cheruscilor, a con
dus lupta triburilor g ermanice 
împotriva romanilor. A zdrobit in 
anul 9 i.e.n. armata romană con
dusă de Varus in Pădurea Teuto
burgică. - 480-486. 

Arnold, Wilhelm ( 1 826-1883) -
isoric g ermn ; s-a ocupat cu 
probleme de istorie a dreptului, 
a economiei şi culturii ; autorul 
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lucrării „Deutsche Urzeit". - 538, 
548, 554, 556, 559-562. 

Asprenas, Lucius Nonius (aprox. 28 
i.e.n. - 30 e.n.) - om de stat si 
comandant de oşti roman ; a luat 
parte la războaiele împotriva ger
manilor. - 480, 483. 

Astor, William ( 1 829-1 892) - mi
lionar american, mare întreprin
zător de căi ferate. - 327. 

Auer, Ignaz ( 1 846-1 907) - şlar ; 
unul dintre 1conducătorii Partidului 
social-democrat german, refor
mist ; timp de mai multi ani de
putat în Reichsta,g. - 13. 

August (Caius Iulius Caesar Octa
vianus Augustus) (63 i.e.n. - 1 4  
e.n.) - primul împărat roman (27 
i.e.n. - 1 4  e.n.), după ce a infrînt 
rezistenţa armatei senatoriale-re
publicane (42 i.e.n.) şi apoi a lui 
Antonius (31 i.e.n.). A instituit 
organizarea de stat denumită 
principat. - 318, 466, 468, 474, 
476, 477, 483-486, 490, 492, 494. 

Aurelle de Paladines, Louis-Jean
Baptiste de ( 1 804-1 877) - gene
ral francez ; in timpul războiului 
franco-prusian a comandat Ar
mala de Loara ; in martie 1871 a 
fost comandant al Gărzii naţionale 
din Paris ; clerical, deputat in 
Adunarea naţională din 1 871.  -
380-382. 

B 

Babeuf, Gracchus (Fran;ois-Emile) 
( 1 760-1 797) - revoluţionar fran
cez, teoretician al comunismului 
utopic, organizator al conjuraţiei 
„egalilor• .  Arestat in 1 796, a fost 
ghilotinat. - 1 97. 

Bacon, Francis, baron de Verulam 
( 1 561-1 626) - om politic şi de 
stat englez, filozof, naturalist şi  
istoric. „Bacon este adevăratul pă
rinte al materialismului englez şi 
al întregii ştiinţe experimentale 
moderne" (Marx). El a fost (ca şi 

Machiavelli) adept al unui puter
nic stat centralizat. - 209. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici 
( 1814-1876) - revoluţionar şi 
publicist rus, a participat la re
voluţia de la 1 848-1849 din Ger
mania ; unul dintre ideologii 
narodnicismului şi anarhismului ; 
primit in Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor, a acţionat ca un 
duşman înverşunat al marxismu
lui ; in 1 872, la Congresul de la 
Haga, a fost exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor pen
tru activitate scizionistă. - 8, 13, 
1 01-104, 125, 132, 134, 1 55, 314, 
372. 

Balfour, James Arthur ( 1 848-1 930) 
- in 1 881 membru al parlamen
tului englez ; unul dintre liderii 
conservatorilor ; prim-ministru 
( 1902-1905) şi de mai multe ori 
ministru. - 276. 

Batbie, Anselme-Polycarpe ( 1 828-
1 887 ) - om politic reacţionar 
francez, deputat în Adunarea na
ţională din 1871, orleanist ; în 
1 873 ministru al instrucţiunii µu
blice ; din 1 876 senator. - 124. 

Bauer, Bruno ( 1 809-1 882 ) - filozof 
idealist german, unul dintre cei 
mai de seamă tineri hegelieni ; 
radical-burghez, după 1 866 na
ţional-liberil ; 1autorul unui şir � 
lucrări despre istoria creştinis
mului. - 316, 3 1 7, 319.  

Beaconsfield, conte - vezi Disneli 
(D'Israeli), Benjamin. 

Bebe!, August ( 1 840-1 913) - mili
tant de seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi internaţio
nale, de profesiune strungar ; 
membru al Internaţionalei I ; din 
1867 dep,tat in Reichstag ; unul 
dintre întemeietorii şi conducă
torii social-democraţiei germane, 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels ; militant al Inter
naţionalei a II-a ; în ultimul de
ceniu al secolului trecut şi la in-
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ceputul primului deceniu al aces
tui secol a luat atitudine împo
triva reformismului şi revizionis
mului. In ultima perioadă a acti
vităţii sale a comis o serie de 
greşeli cu caracter centrist. - 3, 
7, 9, 13, 165, 299. 

Becker, Bernhard ( 1 826-1 882) -
publicist german, lassallean ; mai 
tîrziu a aderat la eisenachieni ; 
preşedinte al Uniunii generale a 
muncitorilor germani ( 1864-1865); 
in 1872 delegat la Congre„ul de 
la Haga al Asociaţiei Interna
ţionale .a Mundtorilor. - 14. 

Becker, Hermann Heinrich („Becker 
cel roşu" ) ( 1820-1885) - jurist 
şi publicist german ; din 1850 
membru al Ligii comuniştilor ; 
unul dintre inculpaţii in procesul 
comuniştilor de la Colonia ( 1852 ), 
condamnat la 5 ani închisoare ; 
in deceniul al 7-lea progresist, 
mai tirziu naţional-liberal. - 68. 

Becker, Johann Philipp ( 1 809-1886) 
- perier, militant activ al revo
luţiei din 1848-1849 ; a organizat 
secţiile Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor din Elveţia şi din 
Germania ; delegat la Conferinţa 
de la Londra din 1865 şi la toate 
congresele Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; redactor 
al revistei „Der Vorbote" ( 1866-
187 1 ) ;  prieten şi tovarăş de luptă 
al lui Marx şi Engels. - 149. 

Bernstein, Eduard ( 1 850-1932) -
unul dintre conducătorii social
democraţiei germane, lider al ari
pii de dreapta a Internaţionalei 
a II-a, publicist, redactor al zi aru
lui „Der Sozialdemokrat• ( 1 881-
1890) ; renegat, după mo'artea lui 
Engels a trecut la „revizuirea• 
mrxi..ului. -- 1 65, 167 ,  168, 1 7 1 .  

Bessemer, Heny (1813-1898) - in
ventator englez, a propus un nou 
procedeu economicos de fabricare 
a oţelului. - 186, 412. 

43 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 

Beust, Friedrich von ( 1 817-1899) 
- fost fiţer Prsian, datorită con
vingerilor sale politice a trecut 
in rezervă ; n 1848 mnbll l 
comitetului Asociaţiei muncitori
lor germani lin Kăln, redactor la 
„Neue Kălniche Zeitung" {sep
tmbrie 1848-febua•rie 1849 ) ; 
in 1849 a luat parte la insurecţia 
din Bden-P.J,atnat, după aceea a 
emigrat in Elve\ia ; profesor de 
pedagogie. - 558. 

Bignami, Enrico ( 184-1921 ) - pu
blicist italian, republican ; a luat 
parte la lupta de eliberare na
ţională din Italia de sub condu
cerea lui Garibaldi ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ; redactor al ziarului „La 
Webe" . - 98. 

Binz, Karl ( 1832-1913)  - medic şi 
farmacolog german ; a întemeiat 
in 1869 Institutul de farmacologie 
din Bonn. - 47. 

Bismarck, Otto, prinţ de ( 1815-1898) 
- om de stat şi diplomat al 
Prusiei şi Germaniei, reprezentant 
al iuncherimii prusiene ; amJasa
dor la Petersburg ( 1859-1862) şi 
la Paris ( 1862 ) ;  preşedinte al Con
siliului de Miniştri din Prusia 
( 1862-1871 ) ; cancelar al Impe
riului german ( 1871-1890) ; a în
făptuit unificarea Germaniei pe 
cale contrarevoluţionară, duşman 
inveterat al mişcării muncitoreşti, 
autorul legii excepţionale impo-
1triva sociliştilor { 1878). - 9, 24, 
56, 123, 131 ,  149-151 ,  158, 160-
161 .  169, 172, 175, 18 1 ,  184, 187, 
189, 227, 279, 293, 297-299, 331-
337, 347, 348. 

Blanqui, Jer6me-Adolphe ( 1 798-
1854) - economist burghez fran
cez şi isro ric al doctrinelor co
nomice ; reprezentant al econo
miei politice vulgare. - 236. 

Blanqui, Louis-Auguste ( 1 805-1 881 )  
- revoluţionar francez, comunist 
utopist, organizatorul mai multor 
societăţi secrete şi a numeroase 
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comploturi ; a luat parte activă la 
revoluţiile din 1830 şi 1848 ; a 
fost unul dintre cei mai de vază 
condua1tori ai mişcării proletare 
din Franţa, dar a socotit că re
voluţia poate fi înfăptuită fără 
participarea maselor, de un grup 
de cJplatişti ; a tt în tot11 36 
de ani în închisoare. - 249. 

Bleichrăder, Gerson von ( 1 822-
1 893) - financiar german, direc
torul unei mari bănci din Berlin, 
bancherul particular al lui Bis
marck, consilierul său neoficial în 
probleme financiare şi interme
diar în diferite maşinaţii >pecula
tive. - 1 83,  186, 1 87. 

B/ume, Wilhelm He1-mann von 
( 1 835-1919)  - general prusian şi 
auorul unor su ied militare ; a 
luat parte la războiul franco
prusian din 1 870-1 871.  - 382. 

Băckh, August ( 1785-1 867 ) - filolog 
şi istoric, a scris lucrări cu privire 
la istoria economică a antichităţii. 
- 4 1 2. 

Bona;iarte, Jerome-Napoleon-Joseph
Charles-Paul, printul Napoleon 
( 1 822-1 891 ) - fiul lui Jerome 
Bonaparte, vărul lui Napoleon al 
111-lea ; în timpul celei de-a doua 
Republici, deputat în Adunarea 
naţională constituantă şi în cea 
legislativă ; în 1854 comandant de 
divizie în Crimeea ; comandantul 
unui corp de armată în perioada 
războiului austro-italo-fran ce1 din 
1 859 ; cunoscut sub porecla Plon
Plcn şi prinţul „roşu".  - 1 1 0. 

Borne, Karl Ludwig ( 1 786-1 837) -
publicist şi critic german, unul 
dintre reprezentanţii de seamă ai 
opoziţiei mic-burgheze radicale ; 
autorul „Scrisorilor din Paris",  
prin care îndeamnă pe germani 
să folosească experienţa revolu
ţiei franceze şi să lichideze pe 
cale revoluţionară orinduirea 
politică a Germaniei absolutiste. 
Spre sfirşitul vieţii, adept al so
Gialismului creştin. - 566. 

Bornstedt, Adalbert von ( 180--
1 851 ) - fost ofiţer prusian, publi
cist, democrat mic-burghez ; în 
1 847-1848 editorul şi redactorul 
lui „Deutsche-Brlsseler-Zeitung• ; 
unul dintre conducătorii Asocia
ţiei democratice germane de la 
Paris ; membru al Ligii comunişti
lor ; în martie 1 848 a fost exclus 
din Ligă. - 246. 

Bracke, Wilhelm ( 1 842-1 880) -
social-democrat german ; a editat 
lliteratl'ră odalistă în Braun
chweig ; uul dintre liderii parti
dului eisenachian.; prieten intim 
al lui Marx şi Engels ; a luat ati
tudine, deşi nu în mod destul de 
consecvent, împotriva elemente
lor oportuniste din Partidul mun
citoresc social-democrat. - 6, 9, 
13, 14, 101 . 162, 1 80. 

Brandenburg. Friedrich Wilhelm, 
conte de ( 1792-1 850) - general 
şi om de stat prusian, şeful gu
vernului contrarevoluţionar din 
Prusia (din noiembrie 1 848 pînă 
în noimbrie 1850). - 89. 

Braune, Wilhelm ( 1 850-1926) - fi
Jolog germanist, autorul ni serii 
de lucrări cu privire .la istoria 
Jimbii germane. - 538, 540, 553. 

Brequigny, Louis-Georges Oudard 
Feudrix de ( 1 71 4-1794) - istoric 
francez. - 520. 

Bright, John ( 1 81 1-1889 ) - fabricant 
englez, om politic liberal, adept 
al liber-schimbismului, unul din
tre fondatorii Ligii împotriva le
gilor .cerealelor ; în repetate rin
duri ministru în guvernele libe
,r.ale. - 1 52, 291. 

Bucher, Lothar ( 1 817-1892) - func
ţionar :prusian, 'Publicist ; in 
·1848 deputat dn Adunarea naţio
nală prusiană ( centru-stînga) ; 
mai tîrziu naţional-liberal ; parti
zan al lui Bismarck. - 149-152. 

Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin 
( 1 796-1865) - istoric şi om poli
tic francez, republican burghez, 
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unul dintre ideologii socialismu
ll. critin. - 6, 28. 

Biilow-Cummerow, Enst Gottfried 
Georg von ( 1775-1 851 ) - publi
cist şi om politic german, expo
nent al ideilor iuncherilor prusi
eni. - 72. 

c 
Camphausen, Ludoli ( 1 803-1890) 

- bancher din Koln, unul dintre 
1iideii burgheziei liberale renane ; 
prim-ministru prusian (din mar
tie pină ln iunie 1 848) ; a dus o 
politică trădătoare, de conciliere 
cu forţele contrarevoluţionare. -
38, 1 06. 

Carlomann (715-754) - fiul cel mai 
mare al maj ordomului franc Ca
rol Martel ; cirmuitorul Austrasi
ei. Almanniei şi Tuingiei (741-
747). - 543. 

Carlyle, Thomas ( 1 795-188 1 )  - scrii
tr engilez, istoric şi filozof idea
list ; a propovăduit cultul eroi
lor ; a criticat burghezia engleză 
de pe poziţiile romantismului 
reacţionar ; a fost unul dintre re
prezentanţii socialismului feudal 
şi duşman făţiş al mişcării munci
toreşti. - 1 98, 302. 

Carol al II-iea ( 1 630-1685) - rege 
al Angliei ( 1 660-1685). - 329. 

Carol Pleşuvul (823-877) - rege al 
statului franc de vest (viitoarea 
Franţă) după tratatul de la Ver
dun (843) ; unul dintre nepoţii lui 
Carol cel Mare. - 526. 

fCarol cel Mare ( aprox. 742-814)  -
din 768 rege al francilor ; împărat 
roman ( 800-814), .cel mai lnsem
nat .reprezentant al dinastiei Caro
lingienilor. Măsurile le politice
administrative au contribuit la 
dezvoltarea feudalismului ln în
treaga Europă apuseană - 34--
350, 515, 518, 519, 523, 528, 530, 
532, 534-538. 

Carol Martei (aprox. 688-741 ) - ma
jordom al statului franc ; condu

Cărtorul de ilPt (715-741 ) l statu
lui franc în timpul dinastiei Me
rovingienilor. - 518, 522, 524, 528. 

Carolingieni - dinastic regală a 
francilor (din 751 ), care a dom
nit în Franţa pină în 987, in Ger
mania şi Italia pînă la începutul 
secolului al X-lea. - 504, 514, 
518, 524, 527-530, 538. 

Cemişevski, Nikolai Gavrilovici 
( 1 82--1 889) - mare democrat-re
voluţionar şi filozof materialist 
rus, scriitor şi critic literar. -
1 17. 

Cezar (Caius Iulius Caesar) (aprox. 
1 044 1.e.n.) - mare comandant 
de oşti şi om de stat roman ; con
sul şi tribun, apoi dictator pe 
viaţă ; istoric, autorul lucrării „De 
b elLo Gamcou. - 318, 343, 419, 
433, 461 , 465-472, 474, 484, 485, 
491 , 499, 509-51 1 .  

Chilperic I (m. 584) - rege al Sois
sous-ului (o parte a regatului 
frnchlor) (561-584) ; .a ăut par
te din dinastia Merovinginilor. 
- 519. 

Claudius, Tiberius Claudius Drusus 
Nero Germanicus ( 1 0  1.e.n. -
54 e.n.) - împărat roman. - 485. 

CJovis I (465-51 1 )  - rege al fran
cilor (481-51 1 ) ;  iintemeietorul di
nastiei Merovingienilor. - 554. 

Cluseret, Gustave-Paul ( 182-1 900} 
- om politic francez, membru al 
Asociaţi. Internaţionale a Mun
citorilor ; a aderat la bakunişti ; 
în 1 870 a luat parte Ia insurecţii
le din Lyon şi Marsilia ; membru 
al Comunei din Paris ; în aprilie 
1 871  delegat în probleme milita
re ; după infrlngerea Comunei a 
emigrat în Belgia. - 1 56. 

Cobden, Richard ( 1804-1865) - fa
bricant din Manchester, liberal, 
adept al libertăţii comerţului, 
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unul dintre fondatorii Ligii împo
triva legilor cerealelor ; membru 
al parlmentului. - 288-291 ,  
302. 

Constantin cel Mare (Flavius Vale
rius Constantinus) (aprox. 274-
337) - împărat roman (30-337 ). 
A unificat Imperiul roman şi i-a 
mutat capitala la Constantinopol. 
A dat edictul de toleranţă (313) 
în favoarea creştinismului. 1n 
timpul său s-a construit, în oîmpia 
Olteniei şi Munteniei, valul de 
apărare cunoscut sub numele de 
„Brada lui Nov:Jc" ldTca 
700 m ). - 317, 495. 

Correggio (de apt Antonio Allegri) 
(aprox. 1 489 sau 1494-1534) -
mare pictor italian din vremea 
Renaşterii. - 52. 

Cosijn, Pieter Jakob (1 840+1 899 ) 
filolog olandez, specialist în lim
bile germanice. - 541 . 

Cournot, Antoine-Augustin ( 1 801-
1 877) - economist vulgar burghez 
francez, unul dintre Precursorii 
orientării subiectiviste n e
conomia politică ; ·În lucrara sa 
„Recherches sur les principes ma
thematiques de la theorie des ri
chesses" a îucerct ,să folsască 
procedee matematice pentru apo
logia capitalismului. - 415. 

Crassus, Marcus Licinius (aprox. 1 1 5  
1.e.n. - 53 i.e.n.) - o m  politic şi 
comandant de oşti roman vestit 
pentru bogăţia sa uriaşă ; în 71 
î .e.n. a .înăbuşit ră1scoala slavilor 
condusă de Spartacus ; a fost de 
două ori consul. - 466. 470. 

Crocker, Charles { 1 822-1 888) - în
treprinzător de căi ferate ameri
can, milionar. - 326. 

D 

Dahlmann, Friedrich Christoph 
(1 785-1 860) - istoric şi om po
tic burghez geman, Uberal, au
torul unor lucră·ri .cu privi•re la 

istoria Danemarcii i a Germa
niei. - 505. 

Danielson, Nikolai Franfevici (pseu
donim Nikolai-on) ( 1 844-1918)  
- scriitor şi economst rus ; unul 
dintre ideologii narodnicismului 
în ultimele două decenii ale se
colului al XIX-lea, timp de mai 
mulţi ani a fost în corespondenţă 
u Marx şi Engels ; a tradus în 
limba rusă volumele I, al II-lea şi 

al III-lea ale „Capitalului" ( volu
mul I l-a tradus în colaborare cu 
G.A. Lopatin). - 456, 459. 

Dante, Alighieri ( 1 265-1 321 ) 
iscriitor .talian, unul dintre cei 
mai mari poeţi 1î lumii. - 1 06. 

Darwin, Charles Robert (1 809-1882) 
- naturalist englez, întemeietorul 
biologiei ştiinţifice şi al concep
ţiei despre evoluţia istorică a spe
ciilor de plante şi animale pe ca
lea selecţiei naturale. - 2 1 1 ,  222, 
360, 362. 

Dawkins, sir William Boyd ( 1 837-
1 929) - geolog, antropolog, pa
leontolog şi arheolog englez ; 
autorul unor •lucrări cu privire la 
supraporpulaţia �ur,qpei. - 461 ,  
488. 

Delbrilck, Martin Friedrich Rudolf 
von (1 817-1 903) - om de stat 
genan, adep.t al lib er-schimbis

mului ; pînă în 1876 :unul dinre 
cei mai apropiaţi .c.aboratori ai 
lui Bomanck ; deputat în Rieich
stg (1 878-1881 ) ;  a Luat atitu
dine împotriva politicii protec
ţioniste a 1ui lnaick. - 53, 56. 

Demostene (384-322 i.e.n. ) - renu
mit orator şi om politic din Gre
cia antică, conducătorul Partidului 
antimacedonean din Atena, adeptf al democraţiei sclavagiste. - 402. 

Demuth, Helene ( 1823-1 890) - me
najera şî iprietena credincioasă a 
familiei Marx. - 370. 

Deprez, Marcel ( 1843-1 9 1 8 ) - fizici
an şi electrotehnician f rancez, cu
noscut pentru lucrările sale în 
domeniul transportului energiei 
electrice la mare distanţă. - :163. 
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Descartes (Cartesius), Rene ( 1 596-
1 650) - filozof dualist francez, 
matematician şi naturalist, repre
zentant strălucit al raţionalis
mului. - 208. 

Diderot, Denis ( 1713-1784) - filozof 
francz de seamă, reprezentant al 
materialismului mecanicist, ateu, 
iluminist ; unul dintre ideologii 
burgheziei franceze revoluţionare, 
fondator şi redactor principal al 
Enciclopediei franceze. - 208. 

Dilke, sir Charles Wentworth ( 1 843-
1 9 1 1) - om po1itic şi criit>r en
glez, unul dintre liderii aripii ra
dicale a partidului liberal, ministru 

· de externe adjunct { 1880-1882), 
ministru •pentru prob.l emle de ad
ministraţie Jocală. - 276. 

Dillon, John ( 1851-1927) - m po
litic drlandez, unul dintre lJdu-

Căto'ii Ligii ntiona.le a pămîntu
lui dn !ruanda ; iin 1880 mmbrI 
l 1pa'lamemului englez 1 in de
ci. al 9-Qea a fost arstat de 
mai milte ori. - 298. 

Dillon, Sidney ( 1 812-1892) - mili
onar american, întreprinzător de 
căi ferate şi financiar. - 327. 

Dio, Cassius Coccejanus (aprox. 1 55 
-1?rox. 235) - istoric şi om de 
stat roman 1 reprezentant al aris
tocraţiei senatoriale 1 a scris în 
limba greacă peste 80 de cărţi cu 
privire la istoria romanilor. -
466, 476-479, 481 ,  483, 504. 

Disraeli (D'lsraeli) Benjamin, ( din 
1 876) conte de Beaconsfield 
( 180411881 ) - om de stt şi 

'criitor englez, :unul dintre Hde
,rii oryQor. IPOi al partidului con
servato-r ; cl!celar al trezoreriei 
( 1 852, 1858-1859 şi 1866-1868), 
prmmin�stru ( 1868 şi  1874-
1880). - 274. 

Dolleschall, Laurenz (n. 1790) 
funcţionar de politie la Koln 
( 181 9-1847) ; cenzor al .Jui „Rhei
nische Zeitung• .  - 106. 

Domitian (us), Titus Flavius (51-96) 
- [mpărat rman (81-96). A pur
tat .un război lPOtriva dacilor in 
87-88. - 487. 

Domitius, Lucius Ahenobarbus (m. 
25 e.n.)  - om de stat şi militar 
roman 1 a llceputul secolului I a 
întreprins numeroase campanii in 
Germania. - 466, 477, 478. 

Dows, David ( 1 814-1890) - financi
ar american, milionar. - 327. 

Drusus, Nero Claudius (prox. 38-9 
i.e.n.) - comandant de oşti ro
man, intre anii 12 şi 9 i.e.n. a co
mandat campaniile împotriva ger
manilor. - 474-478, 486. 

Ducrot, · Auguste-Alexandre (1817-
1882 ) - gene.a1 francez; în 1872-
1878 a luat parte la conspiraţii 
monarhiste, care aveau drept scop 
să răstoarne orînduirea de stat 
republicană. - 1 24. 

Dilhring, Eugen ( 183-1921 ) - fi-
1ozf ecJectic şi .nomist :ul
gar geman, Teprezentan1 al so
i1lmlui mic-burghz recţio
nar ; dn filofia sa, J a reunit 
idealimul. mat.rialiSmul vulgar 
şi ipozitivismrul 1 meafizician 1 a 

scris şi despre problme privind 
ştiinţele naturii şi literatura. -
51, 250, 332. 

Duncker, Franz Gustav ( 1822-1888) 
- om ipolitC burghez şi editor 
gemnan. - 1 10. 

Dunoyer, Barthelemy-Charles-Pierre
Joseph ( 1786-1862) - econo
mist francez şi om politic burghez. 
- 236. 

E 

Ecaterina a II-a ( 1729-1796) - im· 
părMeasă a Rusiei ( 1762-1796). 
- 428. 

Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich 
( 1779-1856) - om de stat prusi
an 1 ca ministru al cultelor ( 1840-
1848), a avorizat tendinţele lltra-
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mntane i pietist-ortdoxe. -
78. 

Einliard ( aprox. 770-840) - istorio
graf franc, biograful lui Carol cel 
Mare. - 518. 

Engel, Ernst ( 1 821-1896) - renumit 
statistician germn ; de la 1860 
pină fa 1882 director al Biroului 
de statistică regal-prusian din 
Berlin. - 303. 

Engelllardt, He/vig Conrad Christian 
( 1 825-1881 ) - arheolog danez, di
rectorul muzeului de antichităţi al 
ţărilor nordice din Flensburg. -
495. 

Engels, Friedrich ( 1 820-1895). - 8, 
13, 35, 38, 61 ,  67, 68, 92, 96, 1 07, 
18, 1 61 ,  180, 22, 236, 246, 249, 
250, � 1 1 ,  3 13, 315, 325, 329, 331 ,  
341, 359, 362, 365-375, 473, 502. 

Epicur (aiprox. 341-270 i.en. ) - fi
lozof materialist grec, ateist. A 
dzvoltat materialimul lui Demo
crit. - 323. 

Erlacll, Franz von ( 1819-1889 ) - ofi
ter elveţian, autorul unor scrieri 
militare ; în timpul războiului 
franco-prusian din 1871-1872 a 
avut funcţia de observator pe 
lingă cartierul general german. 
- 381. 

Ewald, Georg Heinrich August 
( 103-1875) - orientalist german, 
cercetător şi critic al Bibliei. 
319. 

Eynern, Ernst von ( 1 83--196) 
om politic şi negustor german, din 
1879 membru in Camera deputa
ţi.or din Prusia, national-1,iberal, 
duşman înverşunat al social-de
mocraţiei. - 333. 

F 

Pair, James Graham ( 1 831-1894) -
capitalist şi om politic american, 
adept al partidului republican ; 
senator ( 1 881-1887). - 326. 

Fallmerayer, Jakob Pllilipp ( 1790-
1861 ) - istoric german şi călă
tor. - 321. 

Favre, Claude-Gabriel-Jules ( 1809-
1880) - avocat şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii re
publicanilor burghezi moderaţi ; 
ministru de externe in guvernul 
apărării naţionale şi în guvernul 
Thiers ( 1870-1871 ) :  a dus trata
tivele în legătură cu capitularea 
Parisului şi cu încheierea păcii cu 
Germania ; unul dintre călăii Co
munei din Paris. - 1 57, 379. 

Fic/1le, Johann Goltlieb ( 1762-
1814) - filozof idealist subiectiv 
german, reprezentant al filozofiei 
clasice germane, la început adept 
entuziast al revoluţiei franceze ; 
a susţinut un program burghezo
democratic cu caracter iluminist, 
dar mai tîrziu a devenit adversar 
al ideilor şi instituţiilor revoluţiei 
franceze ; intre anii 181 1 şi 1812  
rector al  Universităţii din Berlin ; 
cu cele patru „Cuvîntări către na
ţiunea germană" ale sale a on
tribuit la formarea conştiinţei na
ţionale burgheze din Germania, 
care la data respectivă era în 
esenţă progresistă. - 334. 

Field, Cyrus West ( 1 81 9-1892) 
milionar american ; fondatorul 
Companiei atlantice de telegrafie ; 
a instalat cablul submarin dintre 
America şi Anglia. - 327. 

Filip al II-lea ( 1527-1598) - rege 
al Spaniei ( 1 55--1598). - 485. 

Filon din Alexandria (Philo Judaeus) 
(aprox. 20 î.e.n. - 54 e.n.)  - cel 
mai de seamă reprezentant al fi
lozofiei religioase iudeo-alexan
drine, care a exercitat o puternică 
influentă asupra formării teologiei 
creştine. - 317, 319. 

Flacon, Ferdinand ( 1800-1866) -
om politic şi publicist francez. de
mocrat mic-burghez ; unul dintre 
redactorii ziarului „La Reforme" ; 
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in 1848 membru al guvernului 
provizoriu. - 108. 

Florus, Lucius Annăus (sfîrşitul sec. 
I e.n.) - istork rman ; a scris 
un compendiu al istoriei romane. 
- 476. 

Flourens, Gustave ( 1838-1871 ) -
naturalist francez, revolutionar, 
blanquist ; membru al Comunei 
din Paris ; în aprilie 1 871 a fost 
lci'S de ve5ai1!ilell. - 359. 

Forster, William Edward ( 1 8 1 8-
1 886) - fabricant şi om politic 
englz, liberal ; ministru pentru 
Irlanda ( 1 880-1882 ) ; a reprimat 
cu cea mai mare cruzime mişca
rea de eliberare natională irlan
deză. - 297, 29. 

Fould, Achille ( 180-1867 ) - ban
cher şi om de stat francez, or
leanist, de la sfirşitul anului 1848 
bonapartist ; ministru de finanţe 
( 1 84--1 852 şi 1 861-1862) ; mare
şalul curtii imperiale ( 1 852-1 860). 
- 183. 

Fourier, Fran;ois - Marie - Charles 
( 1772-1837) - socialist utopist 
francez. Lucrările lui contin cea 
mai virulentă şi convingătoare 
critică a orînduirii burgheze din 
literatura socialist-utopică. - 1 97, 
1 99, 202, 203, 223, 225, 226. 

Frankel, Leo ( 1844-1 896) - militant 
al mişcării muncitoreşti ungare şi 
internationale ; membru al Comu
nei din Paris, membru al Consi
liului General al Asociatiei Inter
nationale a Muncitorilor ( 1871-
1 872 ) ; unul dintre întemeietorii 
Partidului muncitoresc ungar ; to
varăş de luptă al lui Marx şi En
gels. - 35. 

Franz Joseph I ( 1 830-1916)  - îm
părat al Austrjei ( 1 848-1 916). -
1 58. 

Frederic Wilhelm al III-lea ( 1 770-
1 840 ) - rege al Prusiei ( 1 797-
1 840 ). - 1 06, 228, 253. 

Frederic Wilhelm al IV-lea ( 1 795-
1 861 ) - rege al Prusiei ( 1 840-
1861 ). - 38. 

Fribourg, E. E. - gravor, mai tirziu 
negustor ; proudhonist de dreapta; 
unul dintre conducătorii sectiei 
din Paris a Asociatiei Internatio
nale a Muncitorilor ;  in 1871 a 
publicat o carte în care lua ati
tudine împotriva Asociaţiei Inter
nationale a Muncitorilor, precum 
şi a Comunei din Paris. - 154. 

G 

Gambetta, Leon ( 1838-1882) - om 
de stat francez, republican bur
ghez, membru al guvernului apa
rării nationale ( 1 87-1871 ) ;  a or
ganizat in provincii rezistenta ar
mată împotriva prusienilor ; prim
ministru şi ministru de externe 
{ 1881-1882). - 380-382. 

Garrett, John Work ( 1 820-1884) -
milionar american, întreprinzator 
de căi ferate. bancher. - 327. 

Garrison - milionar american. -
327. 

Geib, August ( 1842-1 879 ) - social
democrat german, unul dintre în
temeietoui Partidului muncitoresc 
social-democrat ( eisenachian ) ;  ca
sier al partidului ( 1 872-1 878 ) ; 
membru al Reichstagului (1874-
1876). - 13. 

George I ( 1 660-1727) - rege al 
Marii Britanii şi Irlandei ( 1 71 --
1 727 ). - 330. 

Germanicus, Julius Caesar ( 15  i.e.n. 
- 19 e.n.) - comandant de oşti 
roman, a condus campaniile îm
potriva germanilor. - 470, 432, 
486. 

Giffen, sir Robert ( 1 837-1 9101  -
economist şi statistician englez, 
specialist în probleme financiare ; 
editorul lui „Journal of the Sta
tistica! Society" ( 1 876-1 891 ), şe
ful sectiei de statistică din Board 
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of Tr!de (Ministerul Comerţului şi 
al omunicatiilor) ( 1876.1897). -

233. 

Gladstone, Robert � 181 1-1872) -
1comerdant -englez, filantmp bur
ghz. - 31.  

Gladstone, William Ewart ( 1 809-
1898) - om de stat englez, tory, 
aipoi rpeelist ; în a doua jumătate 
a Soolului l XIX-lea lider al 
partidului liberal ; minisilru de fi
nanţe ( 1 852-1 855 şi 1859-1866) 
şi p rim-ministru ( 1 868--1874, 
1880-1885, 1886 şi 1892-1894). -
55, 276, 300, 358. 

Goegg, Amand ( 1 820-1897) - zia
rist, demcrat mic-burghez ; in 
1849 m embru al guvenului provi
zoriu din Baden ; după .infrînge
rea rev>lutiei a emigrat in străi
nătate ; în dcniu:! al 8-la a in

trat l r.îndurile scial-dmocraţiei 
,germane. - 6. 

Goethe, Johann Wolfgang von 
1749-1 832) - cel mi de seamă 
scriitor şi gîndior geman, unul 
dintre cei mai mari scriitori ai li
:eraturii universale. - 26, 216. 

Golovaciov, Aleksei Adrianovicl 
( 1 819-1903) - om 1politic libe>al 
şi publicst rus, .unul dintre con
ducătorii Comitetuli gubernia! 
dn Tver rpentru eliberarea ţăra
nilo r ; a .participat la elaborarea 
uni rpr0iect pentru desfiinţarea 
iobăgiei care a stat în cea mai 
mare parte la baza „Rgulamen
tului" de la 19 februa,rie 1861 ; 
autorul lucrărilor „Dseat let re

on 1861-1871 ", „Isto riia felez 
nodoroinogo dela v Rssli" ş.a. -
441 , 3. 

Goltz, Theodor, baron de ( 1 836-
1905) - s avant şi agronom ger
man, autorul lucrării „Die Laqe 
der lăndlichen A>beJter . Deut
schen Reich" . - 53. 

Gould, Jay ( 1 836-1 892) - milionar 
merican, lintreprinzător de căi fe
rate şi flllanciar. - 326. 

Gregoire de Tours ( aprox. 540-594) 
- teolog şi istoric, din 573 epis
cop de Tours ; autorul lucrării 
„Historia Francorum",  una dintre 
cele mai importante izvoare pen
tru cercetarea istoriei francilor din 
secolele al V-lea şi al VI-lea. -
5 1 9. 

Gregorius - patronul unei biserici. 
- 520. 

Grimm, Jacob ( 1 785-1863) - renu
mit filolog german, autorul unor 
lucrări despre istoria limbii ger
mane şi a dreptului, despre mito
logie şi literatură ; impreună „cu 
fratele său Wilhelm a publicat 
„Legende şi poveşti", iar din 1852, 
primele volume ale „Dicţionarului 
german" ; în 1848--1849 me.bru 
al Adunării naţionale de la Frank
furt, a făcut parte din cei şapte 
de la Gottingen. - 473, 502, 506, 
510, 511 ,  536, 538, 542, 544, .559. 

Guerard, Benjamin-Edme-Char/es 
( 1797-1854) - istoric burghez 
francez, autorul unor lucrări cu 
privire la istoria Franţei în peri
oada evului mediu. - 520, 536. 

Guillaume, James ( 1 844-1916) -
insti11utor e.1v>eţi1an ; anarhist, ba
kunist, unul dintre organizatorii 
Aliantei democraţiei socialiste ; la 
Congresul de la Haga a fost ex
clus din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor pentru activitate 
scizionistă ; in timpul primului 
război mondial, social-şovinist. -
104. 

Guizot, Fraw;ois-Pierre-Guillaume 
( 1 787-1874) - istoric şi om de 
stat burghez francez, orleanist; din 
1840 pînă in 1848 a condus poli
iica nternă şi extenă a Franţei ; 
exponent al intereselor marii bur
ghezii financiare. - 107. 

Guntram ( aprox. 525-593) - rege 
al Burgundiei (561-593). - 519. 
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H 
Hansemann, David Justus ( 1790-

1 864) - mare capitalist german, 
unul dintre conducătorii burghe
ziei liberale renane ; din martie 
pînă în septembrie 1 848, ministru 
de finanţe al Prusiei ; a dus o 
politică trădătoare, de conciliere 
cu fortele contrarevoluţionare. -
1 06, 183. 

Hasenclever, Wilhelm ( 1 837-1889) 
- social-democrat ger.an, lassal
lean, preşedinte al Uniunii gene
rale a muncitorilor germani 
( 1871-1875). - 3, 9. 

Hasselmann, Wilhelm (n. 1844) -
unul dintre conducătorii organiza
ţiei lassalleene Uniunea generală 
a muncitorilor germani, redactor 
al lui „Neuer Sozial-Demokrat" 
( 1871-1875) ; în 1 880 a fost exclus 
din Partidul social-democrat ger
man ca anarhist. - 3, 9. 

Haxthausen, August, baron de 
( 1792-1866) - consilier de stat 
prusian şi autor al mai multor lu
crări consacrate descrierii rămă
şitelor sistemului de obşte în re
laţiile agrare din Rusia ; prin con
cepţiile sale politice, reacţionar, 
adept al iobăgiei. - 1 17. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831 )  - filozof german 
(idealist obiectiv ), cel mai de 
seamă reprezentant al filozofiei 
clasice germane ; a elaborat mul
tilateral dialectica idealistă ; ideo
logul burgheziei germane. - 195, 
196, 203, 208, 212-214, 3 16. 

Heine, Heinrich ( 1797-1856) - poet 
revoluţionar german de seamă ; 
duşman al absolutismului şi al 
reacţiunii feudal-clericale ; prieten 
intim al familiei Marx. - 102, 
3 18. 

Heraclit (Heracleitos) din Efes (a
prox. 540 - aprox. 480 i.e.n.) -
filozof materialist grec din anti
chitate, unul dintre întemeietorii 
dialecticii. - 208. 

Herodot (aprox. 484-425 i.e.n.) -
istoric grec, considerat „părintele 
istoriei" . - 402, 464. 

Herzen, Aleksandr lvanovici ( 1 812-
1870) - mare democrat-revoluţio
nar rus, filozof materialist, publi
cist şi scriitor ; în 1847 a emigrat 
n străinătite, Jde a ifiIIlţat, la 
Londra, o tipografie rusă şi a edi
tat almanahul „Polearnaia Zvezda" 
şi gazeta „Kolokol". - 1 17. 

Heyne, Moritz ( 1 837-1906) - filo
log germanist german, autorul 
unei serii de lucrări de istorie a 
limbii germane ;  editor al monu

mente1or limbilor veci - ger
nană şi gotică ; a lrt parte la 
e1aboiarea primului „Dicţionar 
genman• al fraţilor Grimm. -
538-539, 547. 

Hildebrand, Hans Oloi Hildebrand 
( 1 842-1 913)  - arheolog suedez, 
istoric şi numismat ;  autorul unor 
lucrări cu privire la istoria antică 
şi medievală a Suediei. - 493. 

Hildebrann (us) (scolul al VIII-lea) 
- proprietarul latifundiului Pa
triciacum (Percy), lingă Autun 
(Frnţa). - 524. 

Hincmar Remensis (Hinkmar) (aprox. 
806-882) - din 845 arhiepiscopul 
oraşului Reims ; autorul părţii a 
treia din „Annales Bertiniani" , 
care se referă la anii 861882. -
520, 534. 

Hinkmar (aprox. 83-882) - arhi
episcopul oraşului Laon (Franţa). 
- 520. 

Hirsch, Karl ( 1 841-1900) - social
democrat german, ziarist, redac
tor al mai multor ziare social-de
mocrate ; în vara anului 1 879 a 
fost la Paris, unde a propagat ide

ile socialismului ştiinţific. - 162, 
165, 171 .  

Hochberg, Karl (pseudonim Richter) 
( 1 853-1885) social-reformist 
german ; in 1876 a aderat la Parti
dul muncitoresc socialist ; a înfi
inţat şi a finanţat o serie de ziare 
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şi reviste reformiste. - 162, 167-
1 70, 172. 

Hădel, Max ( 1857-1878) - calfă din 
Leipzig ; în 1878 a săvîrşit un 
atentat împotriva împăratului 
Wilhelm I al Germaniei, care a 
servit ca pretext pentru decreta
rea legii excepţicnale împotriva 
socialiştilor. - 1 50, 1 57. 

Howell, George (1 833-1 910)  - zi
dar, unul dintre conducătorii re
formişti ai trade ·unionurilor en
gleze ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ( 1 864-1869) ; se
cretar al Comitetului parlamentar 
al Congresului trade-unionurilor 
din Anglia. - 1 53-158. 

Humboldt, Alexander, baron de 
( 1769-1 859) - savant german de 
seamă de la începutul secolului al 
XIX-lea, naturalist, explorator, u
manist ; în timpul celei de-a doua 
jumătăţi a vieţii sale a fost în 
serviciul curţii prusiene ; a avut 
mari merite în dezvoltarea Uni
versităţii şi Academiei din Berlin 
şi a răspindit în lucrări de popu
larizare a ştiinţei multe din rezul
tatele cercetărilor le. - 1 07, 309, 
312.  

Huntington, Collis Potter ( 1821-
1900} - milionar american, între
prinzător de căi ferate. - 326. 

Iacob al II-iea Stuart ( 1633-1701 ) -
rege al Angliei ( 1 685-1688 ).  -
329. 

Illingworth, A. - în 1881 membru 
al parlamentului englez. - 276. 

Ioan al VIII-lea - papă (872-882). 
- 520. 

Irminon (m. aprox. 826) - abate al 
mănăstirii Saint-Germaîn-des-Pres 
de lingă Paris (81 2-817). - 536. 

J 

Janson, Juli Eduardovici (13-
1 893) - statistician progresist ws, 
economist, profesor la Universita
tea din Petersburg ; din 1881 a 
condus secţia de statistică a pri
măriei oraşului Petersburg ; auto
ul W.or 1ooră·i dsre toia şi 
istoria statisticii. - 442-445, 449, 
452. 

Jewett, Hugh Judge (aprox. 1817-
1 898) - bancher american şi în
treprinzător, milionar, preşedintele 
unor companii de cale ferată, 
membru al Congresului. - 327. 

Jhering, Rudolf de ( 181 --1892 ) -
jurist burghez german, exponent 
al concepţiilor marii burghezii, a 
fost promotorul orientării „pozi
tive" şi „practic dogmatice" a 
şcolii de drept burgheze. - 409, 
412. 

Johann ( 1 732-1859) - arhiduce al 
. Austriei ; Adunarea naţională de 

la Frankfurt l-a ales regent al 
Imperiului german (iunie 1848 -
decembie 1 849). - 94, 95. 

Johann (pseudonim literar Philalet
hes) { 1 801-1873) - rege l Sa
xome1 ( 1 854-1 873) ; a tradus 
unele opere ale lui Dante. - 106. 

Jordanes (n. aprox. 500) - istoric 
got. - 491 .  

Jornandes - vezi Jordanes. 

Jottrand, Lucien-Leopold (1804-
1877) - jurist şi publicist bel
gian ; în deceniul al 5-lea. de
mocrat mic-burghez ; in 1847 pre
şedinte al Asociatiei democrate 
din Bruxelles. A elaborat impor
tante teorii ştiintifice, printre care 
teoria cosmogonică, apreciată po
zitiv de Engels. - 66. 

Jukovski, Juli Galaktionovici 
( 1822-1907) - 1econmist vulgar 
burghez şi ipublicist rs ; guver-
11ator al Băncii de Stat ; auorul 
artico'1ului ,,Karl Max i ego 
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cniga o dapitale" ,  care contine 
atacuri dşmănoase ia adresa 
maTXISmului. - 1 1 7. 

K 

Kant, Immanuel ( 1724-1804) în-
temeietorul filozofiei clasice ger
mane. „Prinipiul de hază al filo
zofiei lui Kant este concilierea 
materialismului cu idealismul, un 
compromis intre amîndouă, o îm
pletire intr-un singur sistem a 
două orientări filozofice diferite, 
contradictorii• (Lenin). Scrierile 
sale cu privire la ştiinţele naturii. 
d!tînd din prima perioadă a acti
vităţii sale, şi în special ipoteza 
sa cu privire la originea lumii, 
conţin elemente de materialism şi 
ale unei dialectici spontane. Ideea 
dezvoltată de Kant în 1 795 cu pri
vire la necesitatea unei păci veş
nice intre popoare reprezintă 
punctul culminant al gîndirii so
ciale din acea vreme. - 203, 2 1 1 .  
333, 334. 

Kardorii, Wilhelm de ( 1828-1907 } 
- om politic german ; deputat în 
Reichstag ( 1 868-1906), unul din
tre întemeietorii Partidului „con
servatorilor liberi" ( „Parlidul im
periului• ), protecţionist, a spriji
nit politica internă şi externă a 
lui Bismarck. - 43, 51,  52, 53. 
55-57. 

Kayser, Max ( 1853-1888) - social
democrat german ; din 1 878 de
putat in Reichstag, a făcut parte 
din aripa de dreapta a fracţiunii 
social-democrate din Reichstag. -
169-171. 

Keene, James Robert ( 1 838-1913) 
financiar american, milionar. -
327. 

Keratry, Emile, conte de ( 1 832-
1905) - om politic francez, reac
ţionar, orleanist ; din septembrie 
pînă in octombrie 1870, prefect al 
poliţiei din Paris, ulterior a con
dus organizarea forţelor armate 

teritoriale din Bretagne ; in 1 871  
prefect al  departamentului Haute
Garonne ; in aprilie 1 871  a con
tribuit in mod hotăritor la infrin
gerea Comunei la Toulouse. -
359, 381 . 

Kern, Johan Kendrik ( 1833-1917 ) 
renumit filolog olandez, orienta
list şi sanscritolog. - 539, 543, 
546. , 

Kosciuszko, Tadeusz Andrej Bona
wentura ( 174--1817 )  - conducă
tor de seamă al mişcării de eli
berare naţională a Poloniei din 
ultimul deceniu al secolului al 
XVIF -lea ; a luat parte la războ
iul dt. independentă al Statelor 
Unite ( 1 776-1783 ), ajungind pînă 
la gradul de general ( 1 783) ; con
ducătorul răscoalei din Polonia 
din 1794. - 253. 

Krengel - în deceniul al 5-lea al 
secolului al XIX-iea, primar al lo
calităţii Nessin. - 7 1 .  

Kriiger, Daniel Christian Friedrich 
( 1819-1896) - jurist şi diplomat 
german, din 1873 a reprezentat 
oraşele Hamburg şi Bremn in 
Consiliul federal. - 53, 55. 

Krupp, Alired ( 1812-1887) - mare 
industriaş german, proprietarul 
unei turnătorii de oţel şi fabrici 
de armament care a livrat tunuri 
şi arme multor state din Europa. -
1 85, 186. 

L 

Lacomblet, Theodor Joseph ( 1789-
1 866) - istoric german, arhivar 
în Dilsseldorf ; francez de origine. 
- 554. 

Ladenberg, Adalbert von ( 1798-
1 855) - reprezentant al birocra
ţiei reacţionare prusiene ; minis
trul cultelor ( 1848-1850). - 78. 

Laiargue, Laura ( 184-191 1 )  - a 
doua fiică a lui Karl Marx ; mili
tantă a mişcării muncitoreşti 
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franceze ; in 1 868 s-a căsătorit cu 
Paul Lafargue. - 358, 359. 

Lafargue, Paul ( 1 842-191 1 )  - mili
tant al mişcării muncitoreşti in
ternaţionale ; unul dintre înteme
ietorii Partidului muncitoresc 
francez ; discipol şi tovarăş de 
l uptă al lui Marx şi Engels. -
255, 358, 359, 366. 

Lamarline, Alphonse-Marie-Louis de 
( 1 790-1 869) - poet, istoric şi om 
politic francez, ideolog al roman
tismului reacţionar ; în deceniul 
al 5-lea, republican moderat ; in 
1 848 ministru de externe şi con
ducătorul de fapt al guvernului 
provizoriu. - 38, 1 08, 374. 

Lange, Friedrich Albert ( 1 82--1 875) 
- filozof bughez, liberal geman, 
neokantian, malthusianist, alver
sar al materialismului şi al socia
lismului. - 26, 383. 

Lankester, sir Edwin Ray ( 1 847-
1929 ) - savant englez, biolog. -
366. 

Lanskoi, Serghei Stepanovici ( di n  
1861 ) conte ( 1787-1 862) - o m  de 
stat rus, ministru de interne 
( 1 855 1 861 ) ;  şi-a dat aportul la 
desfiinţarea iobgiei in ' 1 861 .  
440. 

Laplace, Pierre-Simon, marchiz de 
( 1 749-1827) - astronom, mate
matician şi fizician francez; a dez
voltat, independent de Kant, şi a 
fundamentat pe cale matematică 
teoria ipotrivlit căreiia sistmuJ so
lar s-a născut dintr-o nebuloasă 
gazoasl,  cunoscută sub numele de 
teoria Kant-Laplace. - 2 1 1 ,  333. 

Lassalle, Ferdinand ( 1 825-1864) -
publicist mic-burghez german, a
vocat ; în anii 1 84--1 849 a parti
cipat la mişcarea democratică din 
Renania ; la inceputul deceniului 
al 7-lea a aderat la mişcarea mun
citorească ; fiind unul dintre în
temeietorii Uniunii generale a 
muncitorilor germani (1 863 ), el 

n-a dat insă clasei muncitoare o 
orientare revoluţionară şi a spri
j init politica unificării „de sus" 
a Germaniei sub hegemonia Pru
siei ; iniţiatorul orientării oportu
niste din mişcarea muncitorească 
germană. - 5, 6, 9, 14, 1 7, 23-
27, 149, 172, 173, 1 82, 236, 332. 

Lavrov, Piotr Lavrovici ( 1 823-1900) 
- 1pulkist şi oocioJiog rus, unul 
din'tre ideologii naronicllor, fi
lof 1ClctiC ; membru al Aso
ciaţiei Intenaţionale a Munţi:o
rilor, a luat 1ante la Comuna din 
Paris ; redacor al rev•istei „Vpe
red" ( 1 873-1876) şi al inlui 
„Vpered" ( 1 875-1876). 365, 
367, 37 1 .  

Lelewel, Joachim ( 1786-1 861 )  -
istoric şi militant revoluţionar po
lonez ; a participat la răscoala 
din Polonia din 1 830-1831 ; l1Ul 
dintre conducătorii aripii demo
cratice a emigraţiei poloneze. -
254, 465. 

Lemke, Gottlieb (aprox. 1 844-1885) 
- membru al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Lon„ 
dra. - 362. 

Leo Africanus ( Alhasan ibn Moham
med Alwazzân) ( p1ox. 1 492 -
aprox. 1526) - învăţat şi cilător 
arab ; a călătorit prin Africa de 
nord, Africa centrală şi Asia apu
seană ; opera sa de căpetenie, o 
descriere a Africii, conţine un pre
ţios material � eografic. - 501 . 

Leonhardt, Gerhard Adolf Willlelm 
( 1 815-1880) - jurist şi om de 
stat reacţionar german, ministru 
de justiţie al Hanovrei ( 1 865-
1 866) şi al Prusiei ( 1 867-1 879). -
349. 

Leopold I ( 1 790-1 865) - rege al 
Belgiei ( 1 831-1865). - 66. 

Lepine, Jules - secretar al organi
zaţiei din Paris a Partidului mun
citoresc francez. - 365. 
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Lessner, Friedrich ( 1825-1 910) -
militant al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale, de pro
fesiune croitor ; membru al Ligii 
comuniştilor ; a participat la re
voluţia din 1 848-1 849 ; membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. . 35, 255, 366. 

Liclmowski, Felix Maria, print de 
( 1 814-1848) - mare proprietar 
funciar din Silezia, ofiţer reac
ţionar prusian ; în 1 848 membru 
al Adunării naţionale de la Frank
furt (aripa dreaptă ) ;  ucis de popor 
în timpul răscoalei din septem
brie de la Frankfurt pe Main.-72. 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1 900) 
- eminent militant al mişcării 
muncitoreşti germane şi interna
ţiouale ; Jartidrpant a revoluţia 
din 1848-1 849, membru al Ligii co
muniştilor, membru al Internaţio
nalei I ; din 1867 deputat în 
Rei·chstag ; unul dinrtre întemeie
torii şi condcătorii sociail-demo
craţiei gell!le ; in unele proble
me s-a situat pe o ipoziţie împă
ciuitoris-tă fotă de oportunişti ; 
iprieien şi itovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 3, 9, 13, 162-
1 69, 336, 365. 

Lincoln, Abraham ( 1 809-1865) -
eminent m de stat american, 
unul dintre întemeietorii partidu
lui republican ; preşedinte al 
S.U.A. ( 1 861-1865) ; în perioada 
războiului civil din America, sub 
presiunea maselor populare, a in
f ăptuit o serie de importante tran
sformări bu rghezo-democratice şi 
a introdus metode revoluţionare 
de purtare a războiului : în aprilie 
1 865 a fost asasinat de un agent 
al proprietarilor de sclavi. - 155. 

Linne, Car J ( 1707-1778) - naturalist 
suedez de seamă, creatorul siste
mului de clasificare a plantelor 
şi animalelor ; a elaborat şi a pus 
la baza acestei clasificări nomen
clatura binară ( numele familiei şi 

al speciei), menţinută pînă în zi
lele noastre. - 2 13. 

Lipsius, Justus (de fapt Joost Lips) 
{ 1 547-1606) - filolog şi latinist 
dLn Ţările de Js ; pofsor la 
Iena, Koln, Louvain (lowen) şi 
Leiden. - 541. 

Lochner, Georg (n.  aprox. 1824) 
militant al mişcării muncitoreşti 
germane şi intenaţionale, de pro
fesiune tîmplar ; membru al Ligii 
comuniştilor, al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani de la 
Londra şi al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels. -
366. 

Locke, John ( 1 632-1704) - filozof 
englez senzualist, economist, ideo
log al rînduielilor statornici te 
după revoluţii engleză din seco
lul al XVII-lea şi mai ales după 
compromisul dintre burghezie şi 
nobilime. Deşi a oscilat între ma
terialism şi idealism, materialis
mul ocupă în opera sa o poziţie 
dominantă. - 209. 

Longuet, Charles ( 1 839-1903) 
militant al micării muncitorP5ti 
n Frlt.a, ziariSt ; membru al 
CoLSilliului General a� AsociaţLei 
Lntemationale a Muncitorilor şi 
u Comunei din Paris ; ulterior 
a aderat [a posibilişti, n urent 
oortunist din Partidul mucito
resc francez. - 358, 364. 

Longuet, Jenny ( 1 844-1883) - fiica 
hai mare a lui Karl Marx ; mili
tantă a mişcării muncitoreşti in
ternaţionale ; s-a căsătorit in 1 872 
cu Charles Longuet. - 358, 359, 
369. 

Loria, Achille ( aprox. 1 857 -- aprox. 
1943) - eoll)mist şi 5ciolog po
zitivist italian ; reacţinar ; fal
sificator al marxismului. - 373. 

Lucraft, Benjamin ( 1 809-1897) -
unul dintre liderii reformişti ai 
trade-unionurilor, de profesiune 
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timplar, membru al Consiliului 
G eneral al Asociatiei Internaţio
nle a MunaitorHor ( 1 864-1 87 1 ) ; 
în 1871 a luat atitudine împotriva 
Comunei din Paris şi a refuzat să 
semneze Adresa Consiliului Gene
ral cu privire la „Războiul civil 
din Franţa" ; s-a retras din Consi
liul General, care l-a condamnat 
ca renegat. - 1 56. 

Ludovic Bonaparte - vezi Napoleon 
al 111-lea. 

Ludovic-Filip, duce de Orleans 
( 1773-1850) - rege al Franţei 
( 1 830-1848) din dinstia de Or
leans. Ajuns la tron în urma re
voluţiei din iulie 1 830, a fost su
pranumit, din cauza politicii sale 
interne, „regele bancherilor". -
28, 30, 312. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al 111-lea. 

Ludovic 1 cel Pios (77�40) - im
părnt franc ( 814840). - 523, 
524, 533, 536, 537. 

Ludovic al 11-lea Bîlbîitul {84-879) 
- din 867 rege al Aquitaniei, re
ge l franclor ( 877-879). - 533. 

Ludovic al XCV -lea ( 163--1 715)  -
·regie al Franţei ( 1 643-1715) ; in 
timplll său a st istaurată în 
Frnţa monarMa absolută. A pur
tat numeroase războaie pentru 
lPrematie in Eu.roa. A prijinit 
dezvoltarea literaturii şi artelor. 
- 415. 

M 
Mably, Gabriel-Bonnot de ( 1709-

1 785) - sociolog francez, repre
zentant al unui comunism utopic 
egalitar, el considerînd egalitatea 
ca o lege a naturii. A criticat ve
hment feudalismlll şi 1a adoptat o 
atitudine crlitLcă fată de rîn
duielile burgheze care se năşteau. 
- 1 97. 

Maclver, D. - n 1 881 mmbru al 
parlamentului englez pentru Bir
kenhead. - 276. 

Mackay, John William ( 1 831-1902) 

- întreprinzător şi bancher ame
rican, proprietar al unor mine de 
argint. - 326. 

Macrinus Opellius ( 1 64-218)  - îm
părat roman (217-21 8). - 496. 

Maine, sir Henry James Sumner 
( 1822-1888) - jurist nglz şi 
specialist în istoria dreptului ; ca 
membru al Consiliului de pe 
lingă guvernatorul general al In
diei { 1 862-1869) şi ca mmbru al 
Consiliului Secretariatului de stat 
pentru problemele Indiei ( 1 871-
1 888), a participat activ la elabo
rarea legisatiei englze focale 
pentru India şi la înrobirea colo
nială a acestei ţări. - 418, 433. 

Malthus, Thomas Robert ( 1766-
1 834) - preot englez, economist, 
ideologul aristocraţiei funciare 
îmburghezite, apologet l capita
lismului ; promotor al teoriei re
acţionare a suprapopulaţiei, prin 
care căuta să justifice mizeria oa
menilor muncii in capitalism. -
5, 26. 

Manteuitel, Edwin Hans Karl, baron 
de ( 1 809-1885) - generl pru
sian, dn 1 873 general-fildmare
şl ; în timpul .războilllui franoo
prusian a oomandat Corpl I ar
mată, din octombrie 1 870 Amata 
lîi, din ianuarie 1 871 Armata 
de Sud ; oomandant Siprem d tru
pelor gemane de Jpatie din 

Frnta ( 1 871-1 873). - 382 . 

Manteuffel, Otto Theodor, baron de 
( 1 80--1 882 ) - om de stat prusi
n, reprezentant al birocraţiei 
nobiliare reacţionare ; ministru de 
intene ( 1 848-1850), prim-minis
tru �i ministru de externe ( 1 850-
1 858). - 69, 89. 

,v!arcianus (aprox. secolul al V-lea) 
- geograf grec, a descris coasta 
Mării Nordului. - 490. 
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Marcus Aurelius Antonius (Marc 
Aureliu) ( 121-180) - împărat ro
man ( 1 61-180 ) şi filozof stoic. -
490, 493. 

Marius Gaius (aprox. 156-86 i.e.n.) 
- comandant de oşti şi om de 
stat roman, consul. - 466, 485. 

Maroboduus (Marbod) ( m. 41 ) - co
mandantul tribului germanic al 
marcomanilor (8 î .e.n. - 19 e.n.) ; 
a ralizat o puterncă f.edei;atie de 
triburi din afara graniţelor euro
pene ale Imneriului roman în ve
derea luptei împotriva Romei. -
468, 478, 483. 

Martin, Bon-Louis-Henri ( 1 810-
1883) - istoric burghez francez, 
autorul lucrării în mai multe vo
lume „Histoire de France" ; din 
1 871  deputat în Adunarea naţio
nală, republican ; din 1876 sena
tor. - 154. 

Marx, Edgar (Musch) ( 1 847-1855) 
- fiu al lui Karl Marx. - 310, 
312. 

Marx, Eleanor (Tussy) ( 1 855-1 898) 
- fiica cea mai mică a lui Karl 
Marx ; în deceniile al 9-lea şi al 
1 0-lea, militantă a mişcării munci
toreşti engleze şi internaţionale ; 
din 1 884 soţia lui Edward Ave
ling. - 358, 359, 367, 370. 

Marx, Franziska ( 1851-1852) - fi
ică a lui Karl Marx. - 3 1 0, 312. 

Marx, Heinrich Guido ( 1 849-1850) 
- fiu al lui Karl Marx. - 3 1 0, 
312. 

Marx, Jenny (n. von Weslplmlen) 
( 1 81 --1881 ) - soţia, prietena cre
dincioasă şi tovarăşa de luptă a 
lui Karl Marx. - 1 07, 309-313, 
360, 362, 368. 

Marx, Karl ( 1 818-1883). - 5, 8, 9, 
13, 14, 25, 38, 61, 66, 97, 1 06-
1 12, 1 1 4-1 17, 150-156, 1 62, 1 80, 
2 1 5, 2 1 7, 218, 224, 236, 237, 246, 

249, 256, 309-313, 3 15, 358-374, 
386, 387, 389, 399. 

Maurer, Georg Ludwig, cavaler de 
( 1790-1 872) - istoric german ; a 
cercetat orînduirea socială a Ger
maniei vechi şi medievale. - 341, 
419, 433, 534. 

Mazzini, Giuseppe ( 1 805-1872) -
revoluţionar italian democrat bur
ghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională din 
Italia ; în 1864, la înfiintarea Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor, a încercat s-o supună influen
tei sale ; în 187 1  a luat atitudine 
impotnva Comunei din Paris şi a 
Internaţioialei ; a lat n calea 
dezvoLtării unei mişcări muncito
reşti independente în Italia. - 136. 

.Menke, Heimich Tl1eodor de ( 1 819-
1892) - geograf german ; a revi
zuit „Atlasul de buzunar pentru 
istoria evului mediu şi a epocii 
moderne" de K. v. Spruner. - 555. 

Merovingienii - prima dinastie de 
regi franci, întemeiată de Clovis 
( 481-51 1 ), care a domnit pîna la 
751, cînd Pepin cel Scurt a înte
meiat dinastia Carolingienilor. -
350, 514, 518, 522, 527, 529, 532. 

Mesa y Leompart, Jose ( 1 840-
1904) - socialist spaniol, de me
serie tipograf ; unul dintre orga
nizatorii secţiilor din Spania ale 
Asociatieî Internaţionale a Mun
citorilor ; membru al Con�il;ului 
federal spaniol ( 1 871-1872), re
dactor al ziarului „La Emanripa
cion" ( 1871-1 873) şi memuru al 
Noii federaţii din Madrid ( 1872-
1 873 ) ; a luptat activ impotriva 
anarhismului ; unul dintre primii 
propagatori ai marxiLmului în 
Spania ; în 1879 unul dintre înte
meietorii Partidului muncitoresc 
socialist spaniol ; a tradus în spa 
niolă numeroase lucrări ale lui 
Marx şi Engels. - 35, 365. 

Meslorf, Johanna ( 1 829-1 909) -
istoric. germană, autoarea unor 
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lucrări cu pnvire la descoperiri 
arheologice în Schleswig-Holstein; 
a tradus o serie de lucrări ale 
unor arheologi scandinavi. - 489, 
493. 

Metternich, Clemens Wenzel Lothar, 
prinţ de ( 1 773-1 859) - om de stat 
şi diplomat austriac, reacţionar ; 
ministru de externe ( 1 809-182 1 )  
ş i  cancelar ( 1 821-1848) ; unul 
dintre întemeietorii Sfintei Ali
anţe. - 227. 

Meyer, Rudolph Hermann ( 1 839-
1 899) - economist şi publicist 
burghez german, conservator, bio
graf al lui Rodbertus ; autorul 
scrierilor „Der Emancipations
kampf des vierten Standes",  „Po
litische Grilnder und die Corruµ
tion in Deutschland". - 405. 

Mihailovski, Nikolai Konstantinovici 
( 1842-1904) - sociolog, publicist 
şi critic literar rus, ideolog de 
seamă al narodnicismului, adver
sar al marxismului ; a preconizat 
o metodă subiectivă, antiştiinţifică 
în sociologie ; unul dintre redac
torii revistelor „Otecestvennîe 
Zapiski" şi „Russkoe Bogatstvo" .  
- 1 17, 1 18, 121 .  

Mills, Darius Ogden ( 1 825-1 910)  -
bancher american, milionar. 
326. 

Miquel, Johannes ( 1 828-1 901 )  -
om politic şi financiar german ; 
în deceniul al 5-lea membru al 
Ligii comuniştilor, ulterior naţio
nal-liberal. - 176. 

Mires, Jules-Isaac ( 1809-1 871 ) -
bancher francez, proprietarul mai 
multor ziare. - 186. 

Moll, Joseph ( 1812-1849) - cea
sornicar din KOln, unul dintre con
ducătorii Ligii celor drepţi şi ai 
Asociaţiei culturale a muncitori
lor germani de la Londra ; mem
bru în Organul Central al Ligii 
comuniştilor ; din iulie pînă n 
septembrie 1848, preşedinte al U-

lliunii mindtorilor dn Koln ; in 
1849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-ialatinat ; 1a fost us în 
lupta de pe Murg. - 68. 

Moltke, Helmuth Karl Bernhard, 
conte de ( 1800-1891 )  - ofiter 
prusian, ulterior general-feldma
reşal, teoretician militar, autor de 
lucrări militare, reacţionar ; unul 
dintre ideologii militarismului şi 
şovinismului prusac ; şef al Ma
relui stat-major al armatei pru
siene ( 1 857-187 1 )  şi 1poi al ar
matei germane ( 1 8[1--1888} ; co
mandant suprem efectiv în timpul 
războiului franco-prusian. - 380-
382. 

Mone, Franz Joseph ( 179--187 1 ) -
istoric şi filolog german ; autorul 
unor lucrări •OU privire 1la istoria 
antică, a evului mediu şi a lite
raturii vechi din Germania şi din 
Ţările de Jos. - 558. 

Monk, Charles (n. 1 824) - om de 
stat englez, membru al parlamen
tului { 1 859 şi 1865-1 885). - 276. 

Moore, Samuel ( 1 83.1912)  - ju
rist englez, membru al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; a 
tradus în limha engleză, împreună 
cu Aveling, „Manifestul Partidu
lui Comunist" şi volumul I al „Ca
pitalului" ; prieten al lui Marx ş. 
Engels. - 374. 

Morelly (secoll al XVIII-lea) -
·reprezentant al comunismului uto
pic eglitar în Franţa. - 197. 

Morgan, Edwin Denison ( 1 8 1 1-
1893) - om politic şi financiar 
american, adept al partidului re
publican ; în anii 1 858-1 862 gu
vernator al statului New York ; 
se?ator ( 1863-1 869). - 327. 

Morgan, Lewis Henry ( 1 8 1 8-1 881 ) 
- etnogrf şi arheolog ameican, 
a cercetat istoria comnei primiti
ve şi o riginea familiei 11a irochez, 
materialist spontan. - 418.  
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Most, Johunn Joseph ( 1846--1906) 
- anarh'st german, în deceniul al 
7-lea a aderat la mişcarea munci
torească ; după ce a fost emisă, 
in 1 878, legea excepţională împo· 
triva socialiiştilor, a emigrat in 
Anglia ; in 1 880 a fost exclus din 
partidul social-democrat ca anar
hist ; in 1882 a emigrat în S.U.A„ 
unde a continuat să desfăşoare 
propagandă anarhistă. 260, 
371-373. 

Mi.llenhoii, Karl Viktor ( 1 81 8-1 884) 
- filolog şi i sto'fk geman ; a cer
cetat antichitatea germală, mito
logia, precum şi literatura evului 
mediu. - 465. 

Miinzer, Thomas (aprox. 1490-1525) 
- revoluţionar german de seamă, 
conducătorul maselor ţărăneşti şi 
plebeene in timpul Reformei şi al 
războiului ţărănesc german din 
1 525 şi ideologul lor ; a propovă
duit ideile comunism11lui utopic 
egalitar. - 1 97. 

N 

Nadler, Karl Christian Go ttfried 
( 1 809-1849 ) - poet geman, a 
scris in dialect palatinez. - 565. 

Napoleon I Bonaparte ( 1 769-1 821 )  
- împărat al Franţei ( l 804-1 814 
i 1815) .  - 200, 227, 277, 355, 380. 

Napoleon al lll-lea (Ludovic Bona
parte) ( 1 808-1873 ) - nepotul lui 
Napoleon I, p reşedintele celei de-a 
doua Republici ( 1 848-1852 ) ; îm
părat al Franţei ( 1 852-1870). -
30, 94, 1 1 0, 140, 1 43, 302, 484. 

Napoleon, prinţ (Plon-Plon) vezi 
Bonaparte, Jerome-Napoleon-Jo
seph-Char 1 es-Paul. 

Navarro, J.D. - milionar american. 
- 327. 

Nazimov, Vladimir Ivanovici ( 1 802 
-1 874) - general rus, guvernator 
militar al ora::0lor Vilna, Grodno, 

4. 

Minsk şi Kovno ( 1 855-1863). -
440. 

Nero (37-68) - împărat roman 
(54-68). - 320, 321 ,  490, 495. 

Newton, sir Isaac (1 643-1727) -
renumit fizician, astronom şi ma
tematidan englez, intllleietorul 
mecanicii clasice. - 2 1 1 ,  2 13. 

Nicolaie I ( 1796-1 855) - ţar al Ru
siei ( 1 825-1855). - 38, 39, 146, 
253. 

Nobiling, Karl Eduard ( 1848-1878 ) 
- ·anarhist genlll; n 1 878 a 
atentat la Viaţa împăratului Wil
helm I ;  tentativa de atentat a 
servit ca pretext pentru emiterea 
legi excepţionale ipotriva so
cialiştilor. - 150, 157. 

Noble, John ( 1 827-1 892 ) - om po
litic englez, liber-schimbist şi 
adept al Ligii împotriva legilor 
cerealelor ; autorul unor lucrări 
cu privire la probleme financiare. 
- 288-291. 

Numonius Vala (m. 9 e.n. )  - legat 
al lui Quinctilius Varus ; a co
mandat călărimea ; a pierit pe 
cînd căuta să se salveze, fugind, 
după i.fringerea romanilor în bă
tălia din Pădurea Teutoburgică. 
- 483. 

o 
Odger, George ( 1 820-1877) ciz-

mar, nl dintre liderii refor
mişti ai trade-unionurilor engle
ze ; unul dintre întemeietorii Con
siliului trade-unionurilor din Lon
dra şi secretarul acestuia ( 1862-
1 872 ) ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor ( 1 864-1871 ) şi 
preşedinte al acestui Consiliu 
( 1864-1867) ; în perioaa luptei 
pentru reforma electorală din An
glia a ajuns la un compromis cu 
burghezia ; in 1871 a luat atitudi
ne împotriva Comunei din Paris şi 
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a refuzat să semneze Adresa Con
siiiului General cu privire ia „Răz
boiul ci·vil dn Franţa" ; .s-a re
tras din Consiliul General, care 
l-a condamnat ca renegat ; ulte
rior a pornit o campanie de ca
lomnii împotriva conducerii Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi a participantilor la Comu
na din Paris. - 156. 

O'Donovan Rossa, Jeremy ( 1 831-
1 915)  - unul dintre întemeietorii 
şi conducătorii Societăţii fenieni
lor din Irlanda ; în 1865 a fost 
arestat şi condamnat la închisoa
re ipe via1ă ; a fost amnisiat ln 
1 870 ; curînd după aceea a emi
grat în S.U.A., unde a condus or
ganizaţia fenienilor ; în deceniul 
. 9-lea al secolului al XIX-lea 
s-a r�tras lin viata politid. -
358. 

Orlov, Aleksei Fiodorovici, prinţ 
( 1 786-1 861 ) - militar, om de 
stat şi diplomat rus ; din 1 856 pre
şedinte al Consiliului de Stat şi 
al Consiliului de Miniştri ; mem
bru al Comitetului secret şi preşe
dintele Comitetului general pen
tru problema ţărănească ; un io
băgist inveterat. - 440. 

Oro>ius, Paulus (aprox. 380-420) 
- istoric roman de origine spa
niol, autorul unei istorii univer
sale. - 476. 

Ovidiu (Publius Ovidius Naso) (43 
i.e.n. - 17 e.n.)  - mare poet ro
man. A fost exilat de August la 
Tomis, pe ţărmul Mării Negre . -
484. 

Owen, Robert ( 1 771-1 858) - mare 
socialist utopist englez. - 1 97, 
199, 204-206, 246. 

p 
Palmerston, Henry John Temple, 

viconte ( 1 784-1 865) - om de 
stat englez ; la începutul activită
ţii sale tory, din 1830 unul din
tre liderii aripii drepte a whigi-

lor ; s ecretar de stat pentru pro
blemele militare ( 1 809-1 828), mi
nistru de externe ( 1830-1834, 
1 835-1 841 şi 1846-1851 ) ,  inis
tru de interne ( 1 852-1 855) şi 
prim-ministru ( 1 855-1858 şi 1859 
1 865). - 67, 1 09. 

Paskevici, Fedor Ivanovici ( 1823-
1903) - gneral-adjutant ; reac
ţionar ; dn 1 859 mmbru 1 co
misiilor de redactare a proictu
lui de „Regulament cu privire la 
tărmii eliberaţi lin Lobăgie" . -
438, 2. 

Pepin cel Scurt (714-768) - major
dom al statului franc (741-751 ), 
întemeietorul dinastiei Carolingi
enilor, rege al francilor (751-768). 
- 52 1 ,  523, 524. 

Pereire, Isaac ( 1 806-1 880) - ban
cher francez, bonapartist, deputat 
în corpul legislativ ; în 1 852, îm
rpreună icu ratele său, Emile Pe
reire, a întemeiat banca pe acţi
uni Credit mobi.lier. - 1 83, 1 86. 

Pereire, Jacob-Emile ( 1 800-1 875) 
- bancher francez, bcnapartist, 
deputat în Corpul legislativ ; în 
1852, !mpreună cu f;atele său, 
Isa>c Pereire, a întmeiat banca 
pP acţiuni Credit mobilier. -
183, 186. 

Perronet-Thompson - vezi Thom
pson, Thomas Perronet. 

Perseu (212-166 i.e.n.) 
rege al Macedoniei 
i.e.n). - 466. 

ultimul 
( 179-1 68 

Persius (Aulus Persius Flaccus) (34 
-62) - ipoet satiric roman, a bi
ciuit moravurile decadente ale 
�odetăţii omne dn timpul să,u ; 
adept al filozofiei stoice. - 322. 

Petronius (Caius Petronius Arbiter) 
(m. 66) - scriitor roman, autor al 
romanului „Satiricon", în care este 
descrisă societatea romană, aflată 
în plină descompunere în timpul 
domniei lui Neron. - 320. 
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Piuel, Ernst Heinrich Adoli von 
( 1779-1866) - general prusian, 
reprezentant al camarilei militare 
reacţionare ; în martie 1848 co
mandant al Berlinului ; în aprilie 
şi mai 1848 a condus reprimarea 
insurecţiei din Posen ; din sep
tembrie pînă în octombrie 1848, 
prim-ministru şi ministru de 
război. - 67. 

Philalethes - vezi Johann (pseu
donim literar Philalethes). 

Pinder, Julius Hermann (n. 1 805) -
funcţionar prusian, liberal mode
rat ; în 1848 Oberprăsident al 
Sileziei ; deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa dreaptă ). 
- 75. 

Pindter, Emil (m. 1897) - consilier 
intim prusian ; din 1865 redactor, 
iar din 1872 redactor-şef al ziaru
lui guvernamental „Norddeutsche 
AHgmeine Zei tung". - 335. 

Pius al IX-iea ( 1792-·1878) - papă 
( 1846-1878). - 158. 

Platon (aprox. 427 - aprox. 347 
i.e.n. ) - filozof idealist din Grecia 
antică, ideolog al aristocraţiei 
sclavagiste. - 402. 

Pliniu (Gaius Plinius Secundus) cel 
Bătrin (23-79 e.n.) - naturalist 
roman, autorul unei lucrări în 37 
de cărţi, intitulată „Istoria natu
rală". - 402, 472-474, 488, 502-
506, 5 10-512. 

Plutarh (aprox. 46 - aprox. 125 )  -
scriitor moralist şi filozof idealist 
grec, autor al celebrelor „Vieţi 
paralele". - 466. 

Probus, Marcus Aurelius (232-282) 
- npărat roman (276-282). -
499. 

Procopiu din Caesarea ( sfîrşitul se
colului al V-lea - aprox. 562) -
cel mai de seamă istoric bizantin 
din secolul al VI-lea ; a scris 
„Istoria secret ă " ,  în care a expri-

44' 

mat concepţiile aristocraţiei scla
vagiste, nemulţumită de politica 
autocrată a împăratului Iustinian.-
504. 

Proudhon, Pierre-Joseph ( 1 809-
1865 ) - publicist francez, sociolog 
şi economist, ideolog al micu 
burghezii, unul dintre întemeieto
rii anarhismului. - 7, 107, 206, 
236, 237. 

Ptolemeu, Claudiu (secolul al U-lea) 
- renumit matematician, astronom 
şi geograf din Grecia a11tică, în
temeietorul învăţăturii despre sis
temul geocentric. - 488, 4�0, 493. 
496, 501-505, 510,  5 1 1 .  

Puchta, Georg Friedrich ( 1798-1846) 
- jurist german, reprezentant al 
şcolii istorice reacţionare a drep
tului. - 409. 

Pytheas (secolul al IV-lea î.e.n.) -
geograf şi astronom din Marsilia ; 
a descris călătoria sa pe mare 
spre Britania, Thule şi coastele 
Mării Biltice. 465, 470. 

R 

Ramm, Hermann - social-democrat 
german, în 1875 membru al re
dacţiei ziarului „Der Volksstaat" .  

- 9. 

Rau, Karl Heinricl1 ( 1792-1870) -
economist burghez german, in 
unele pwblme lmpă1rtăşa con
cepţiile lui Smith şi Ricardo. -
384, 390, 393, 396. 

Reh, Theodor ( 1801-1868) - avocat, 
membru al Adunării naţionale de 
la Frankfurt, ultimul preşedinte al 
acesteia ( 1 849). - 93. 

Remi (Remigius) (437-533 ) - arhi
episcop de Reims. - 520. 

Renan, Joseph-Ernest ( 1823-1892) 
- fHorof 1de.st francez, istoric. 
A scris [ucrări de istorie a rli
giei, moralei, filozofiei. care se 
disting prin erudiţie. - 1 57, 3 16. 
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Renard, Andreas, conte ( 1795-
1 874) - mare proprietar funciar 
din Silezia, reacţionar. - 78. 

Reuleaux, Franz ( 1 829-1905) - sa
vant german, întemeietorul cine
maticii şi al teoriei ştiinţifice a 
mecanismelor ; în 1 876 reprezen
tant al guvernului german la Ex
poziţia mondială de la Phila
delphia. - 184. 

Reuter, Fritz ( 1 810-1874) - scriitor 
umorist german, reprezentant al 
aşa-numitului curent regionalist, 
a scris în dialectul german de 
jos ; în 1 833 a fost condamnat la 
moarte pentru participare la miş
carea studenţească, ulterior i s-a 
comutat pedeapsa la 30 de ani 
închisoare, iar în 1840 a fost 
amnistiat. - 63. 

Reuter, Paul Julius, baron de ( 1 8 1 6-
1 899) - în 1 851 a înfiin_ţat la 
Londra agenţia telegrafică „Reu
ter". - 149. 

Reymann, Daniel Go ttlob ( 1759-
1 837) - cartograf german ; a în
tocmit unle hărţi topografice 
speciale ale GeP11aniei şi ale ţă
rilor învecinate. - 555-557. 

Ricardo, David ( 1772-1823) - eco
nomist englez ; opera sa constituie 
punctul culminant al economiei 
1poLtice olasiice burgheze. - 6, 
269, 386, 387, 406. 

Richter - vezi Hăchberg, Karl. 

Robespierre, Maximi/ien-Marie-lsi
dore de ( 1 758-1794) - militant 
de seamă al revoluţiei franceze, 
condncătorul iacobinilor, şeful gu
vernului revoluţionar ( 1793-1794). 
- 1 03. 

Rochefort, Victor-Henri, marchiz de 
Rochefort-Lw;ay ( 1830-1913) -
publicist, scrii tor şi om poli tic 
francez ; republican de stînga, 

membru al guvernului apărării 
naţionale (4.IX31. X.1870 ) ; după 
înfrîngerea Comunei a fost de
portat în Noua Caledonie ; la 
sfirşitul deceniului al 9-lea a 
trecut în lagărul reacţiunii cleri
calo-monarhiste. - 358. 

Rock;feller, John Davison ( 1 49-
1 937) - regele petrolului şi u.l 
dintre cei mai de seamă reprezen
tanţi ai oligarhiei financiare din 
S.U.A. - 326. 

Rodberlus (Jagelzow), Johann Karl 
( 1 805-1875) - mare prop1ietar 
funciar prusian, economist, idolog 
al iuncherimii îmburghezite ; 
teoretician al „socialismului de 
stat", propovăduit de iuncherii 
prusieni. - 383, 400, 403-406. 

Rost, Valentin Cliristian 
( 1790-1862) - filolog 
autorul „Dicţionarului 
grec". - 402. 

Friedrich 
german, 

germano-

Rostovţev, Iakov Ivanovici ( 1803-
1 860) - om de stat rus, general
adjutant, din 1857 membru al Co
mitetului secret şi mai tirziu al 
Comitetului general pentru pro
blema ţărănească ; din 1 859 pre
şedinte al comisiilor de redactare 
a proiectului de „Regulament cu 
privire la ţăranii eliberaţi din 
iobăgie". - 441-443, 451 .  

Roth, Paul ( 1820-1892) - istoric 
burghez german, autorul unor lu
crări cu privire la originea feuda
lismului în Europa de vest. -
517-520, 527, 528, 533. 

. 

Rotschild - bancă internaţională. -
326. 

Rousseau, Jean-Jacques ( 1712-
1778) - iluminist francez, demo
crat, ideolog al micii burghezii.-
1 6, 1 96, 1 98, 208. 

Ruge, Arnold ( 1802-1880) - publi
cist radical german, tînăr hege
lian, democrat mic-burghez ; în 
1 848 membru al Adunării natio-
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nale de la Frnnkfurt (aripa stingă) ; 
in deceniul al 6-lea unul dintre 
condu cătorii emigranţilor germani 
mic-burghezi din Anglia ; după 
1866 naţional-liberal. - 1 07, 246. 

s 
Sage, Russel/ ( 1 81 --1 906) mi-

lionar american, întreprinzător de 
căi ferate, membru al Congresului 
S.U.A. ( 1 853-1 857). - 326. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rou
vroy, conte de ( 1760-1825) -
socialist utopist francez. - 197, 
199-202, 212.  

Schaaffhausen, Hermann 
1893 ) - antropolog şi 
german. - 463. 

( 1 816-
fiziolog 

ScMff/e, Albert Friedrich Ebuhard 
( 1 831-1903 ) - economist vulgar 
şi sociolog german ; a propovă
duit renunţarea la lupta de clasă 
şi a chemat la colaborarea între 
burghezie şi proletariat. - 383, 
386, 389, 390, 408. 

Sclmpper, Karl (aprox. 1812-1870) 
- unul dintre conducătorii Ligii 
celor drepţi şi ai Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani de la 
Lndra, me1bru l Organului 
Central al Ligii comuniştilor, a 
luat parte la revoluţia din 1 848-
1849 ; în 1850, după sciziunea din 
Liga comuniştilor, împreună cu 
Willich, condcător l fracţiunii 
sectare îndreptate împotriva lui 
Marx ; în 1 856 s-a apropiat din 
nou de Marx ; în 1 865 membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. -
249. 

Schil/er, Friedrich von ( 1759-1 805) 
- reprezentant de seamă al 
poeziei clasice germane ; a creat 
opere care au stimulat dezvoltarea 
conştiinţei naţionale a poporului 
german şi spiritul de luptă împo
triva tiraniei feudale. - 58. 

Schneider, Jacob ( 1 818-1898) -
arheolog german, autorul unor lu
crări cu privire la istoria veche a 
Germaniei. - 487. 

Schorlemmer, Carl ( 1 834-1892) -
chimist german, adept al materia
lismului dialectic, profesor la 
Manchester ; membru al Partidului 
social-democrat german ; prieten 
al lui Marx şi Engels. - 366. 

Schramm, Karl August - social
democrat german, reformist, unul 
dintre redactorii publicaţiei „Jahr
buch fiir Sozialwissenschaft und 
Socialpolitik" ; a criticat marxis
mul ; în deceniul al 9-lea s-a re
tras din partid. - 167, 169. 

Schulze, Ernst - filolog german. -
402. 

Schweitzer, Johann Baptist von 
( 1834-1875) - avocat din Frank
furt pe Mn ; editor şi redactor
şf l zi.arului „SO'ciaJ-Dmokrrat" ; 
preşedinte al Uniunii gene!e a 
nitorilor gemani (1 867-1871 ) ;  
11Salean, a susţinut ipalitica lui 
Bi;arck de unificare „de sus" a 
Gemaniei sub hegemonia Pru
sii ; a încercat să 'llPiedice pe 
munitorii gemani să adere la 
Asclaţia Intemation�lă a Mn
citorilor ; a [iuptat împotriv1a 
idu1ui muncitorec social-de
mocrat ; 'În 1872, după desooperi
rea legătmhlor sale Cl guvenul 
iprusian, a fost excLu; din Unwnea 
generlă a muncitori.lor gemani. 
- 172. 1 73. 

Sfînt11l Sebastian. - 520. 

Segeste (s) (secolul I) - căpetenie 
a triburilor gerane ale rcheusci
[or ; partizan .rl omanilor. - 482. 

Segimer (us) 1(Secolul I) - căpete
nie a ohemscilor ; tatăl lIÎ Ar
mini1S. - 480, 481 . 

Seneca, Lucius Annacus (aprox. 
4 i.e.n. - 65 e.n. ) - filozof ro
mn, scriitor şi om politic, unul 
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intre reprezentantii de semă ai 
aşa-nIlitei şco1i neostoice ; prin 
teor!a sa idistă ,raoţionară cu 
prire la etică, a ,infJunţat for
lara dgmatiii creştine. - 317,  
31--321 .  

Sentis„Saturninus ( secolul I )  -
comandant de oşti roman, a luat 
parte ua mpaniile impotrila ger
manilor. - 477. 

Septimiu Sever (Lucius Septimius 
Severus) ( 1 46-21 1 )  - împărat 
n ( 193-21 1 )  şi Gomandant de 
oşti. - 493, 494, 496. 

Shakespeare, William ( 1564-1 616)  
- celebru scriitor englez. -
9, 156. 

Singer, Paul ( 1 844--1 91 1 )  - l1Ul 
dintre oonducătorii social-demo
craţii gellane ; din 1 887 a făcut 
iparte din conducerea partidu
lui sooil-dnocrat ; deputat în 
Reichstag. - 167. 

Sirmond, Jacques ( 1 559-1651 )  
ist0ric frncez, iezuit, ditorul 
unor doclIlente d e  �a începutul 
evului mediu. - 529. 

Skaldin (psudonimll lui Elenev, 
Fiodor Pavlovici ( 1 828-1902) -
criitor şi publicist rus, reprezen
tant al libernlismului b,ughez din 
d eceniul al 7-lea ; autorul lucrării 
„V zaholusti i v stoliţe• . - 438, 
44-445. 

Skrebiţki, Aleksandr Ilici ( 1 827-
1 9 1 5 )  - istoric liberl "US ; auto-

1rul �ucrării „Kres>anskoe delo v 
ţa1stvovani-e iperat0ra A1leksan
dra II". - 451 .  

Slagg - î n  1 881 d utat de Man-
1chster în parlamenul englez. 
- 276. 

Sloan, Samuel ( 1 81'/-1 907) - mi
lionar merican. - 327. 

Smith, Adam { 1723-1 790) - eco
nmist engilez, unul dintre re
prezntanţii cei mai de seamă ai 

economiei politice clsioe bur
gheze. - 387. 

Sorge, . Friedrich Adolf ('1 828-1906) 
- militant de ,seamă al mşcării 
muncitoreşti americane şi inter
ntionale ; in 1 849 a .luat ;parte la 
insurcUa din Badn-Palatinat ; 
membru al Asooiaţii In1ernaţio
nJe a Mundtorlm, org1aniatoll 
secţiilor americane ; in 1872 de
lgat la Congrsu[ de la Haga ; 

mmbru ! Condllui Gnrl din 
New Yuk şi secretar general al 
acsruia { 1872-1874) ;  prieten şi 
tovară.7 de .uptă al tlui ax şi 
Engls. - 372. 

Spartacus (căzut ln 71 1.e.n) -
gLadiat0r roman, conducătorul ce
lei mai însnate rscale a 
salarvilor dim Rma 1antică din 
73-71 S.e.n. - 321. 

Speyer, Carl (n. 1 845) - ti.plar ; 
n dic€niul l 7-'lea a fst ecre
tarul Asociaţiei culturale a mll
i tarilor gelani de Ua Lndra ; 
dn 1 872 membru 1l onll1lui 
General al Asociaţiei Intenaţio
nal e  a Muoi·torilor de la Lond'a, 
iar mai i'iu din s�U.A. - 35. 

Spinoza, Baruch (Benedictus) ( 1 632-
1 677) - filozof materialist lan
dez, ateu. - 208. 

Spruner von Merz, Karl ( 1803-
1892) - istoric şi cartograf ger
man, editorul nor alasuri isto
r�ce ; autorul ,unor Jucrări cu pri
ivire 11a istoria Gemaniei. - 555. 

Stanford, Leland ( 1 824-1893) - om 
ipoli1ic americI1, !întreprinzător de 
căi ferate, mlionar ; adept al 
partidului "epu.blican ; guvernator 
al Califomiei (11861-1 863), senator 
{ 1 885-1 893 ). - 326. 

Stenzel, Gustav Adolf Harald 
( 1792-1 854) - istork bI"ghez 
genn, l 1 848 deputat in du
n.rea naţională de Qa Frankfurt. 
- 9 1 .  



d�ce de nume 667 

Stieber, Wilhelm ( 1 81 --1882) -
coier ode pllitie p1Sian, şef 
l politiei pliice din Pru;ia 
( 1850-1860) ; martor priCipl şi 
unul dintre organizatorii procesu
li comunştilor de a la din 
1852 ; impreună cu mth a 
scris carta „Die mmllisten
Verschworungen des neunzhnten 
Jahrhunderts". - 65. 

Strabo(n) ( a.rox. 63 ii.e.n. - aprox. 
20 e.n. ) - geogralf şi istoric grec. 
Ope!a a „Gouafia" eontine date 
imortante privitoare la .rgiunea 
carato-dunăreană şi �a do-geti. 
- 469, 471 , 483, 500. 

Straus, David Friedrich ( 1 80--
1 874) - flwf şi publicist ger
mn, Unăr hegelian, autorul cărţii 
, ,Das Lebn Jesu•; dpă 1 866 na
tion1-libenal. - 3 17. 

Strousberg, Bethel Henry ( 1 823-
1884) - om de 1faceri gelan ; 
a fost in fruntea unui consorţiu 
de căi fenate ; in 1 873 1a dat fali
ment. Lui i-a fost concsionată 
în 1 868 de •către guvernul romin, 
Ila msistntfie lui Carol I de Ho
henzollem, co1Stnuirea unei reţele 
·de căi ferate în Rom-lÎ·a ; această 
•ConcesLune, care .a costat statul 
romîn cu 27 450 OOO de lei aur mai 
mJlt dcit oferta altui concen, a 
oprovooat, mi ls după f�limen
tul ilui Strousberg, un mare scan
dal rpolitic ; 1n 1 878, Germnia a 
ondiţionat recunoaşterea inde
pndentei R.iniei de răscumpă
rarea obligaţiunilor coucernului 
onds de Strousberg, ceea ce 
sele dominante au accptat, 
stird indignara maslor. -
176. 

Suetonius (Caius Suetonius Tran
quillus) ( aprox. 70 - aprox. 1 60) 
- istoric ·rman ; autorl unor 
biografii le primilor doisprezce 
im!părati rmani (de 1a Iuiu Ce
zar rpină la Domitian), care conţin 
ai ls a�pecte ancdoice ale 
vietii acstora. - 476. 

Sybel, Heinrich von ( 1 817-1895) -
istoric şi om Olitic urghez ger
lll, naţional-liberal ; adept al 
nei Gemllii mii ; autorul llnOr 
lucrări pătrunse de spiritul pru
sacismului şi vinismu1ui reac
ţionar. - 333. 

ş 
Şuvalov, Piotr Andreievici, conte 

( 1 827-1 889) - general şi dLplo
mat s, şful j0ndameriei. şful 
secţii a trea a celariei impe
riaile ( 1 866-1873), mbasador in 
Anglia ( 1874-1879). - 1 58. 

Şuvalov, Piotr Pavlovici (n. 1 824) -
mareşal al nobilimii din gubernia 
Petersburg ( 1 851-1863), preşedin
tele Comitetului nobilimii din 
Petersburg pentru pregitirea re
fomei ţărnşti n 1 861 ; in co
misiile de redactare a proiotulul 
de „Regulament• a apărat intere
sele Jami nobHni, care voia să 
„elibreze• pe ţărani fără nsă a 
le da pămînt. - 438, 42. 

T 

Tacit (Publius Cornelius Tcitus) 
( aprox. 54.aprox. 120) - cel 
mai mare istoic şi om politic ro-
man ; a scris „Istoii •, „Auale" ,  
„Dspre originea şi ţara germa
iniilor" etc., din care s-au păstrat 
numai fragmente (citeva c ărţi). -
321, 344, 419,  433, 461, 468, 
471-473, 480, 485493, 494, 496, 
498, 499-510, 559. 

Tessendorf, Hermann Enst Christian 
( 1 831-1895) - iprocuor psn, 
�n 1 873 judecător •la tribunalul 
oraşului Beiilin ; in 1 885 preşe
dinte al colegidui penil l Curţii 
suprme de l•a Brn ; organiza
torul peseuţiilor �ipotriva so
cial-dmoratllor. - 99. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) 
- isoric şi . de stat francez. 
odeanist ; ministru de .teme 
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(1 832, 1834), priml.nis:ru ( 1 836, 
1 840), in 1871 şef11l puterii execu
tive ( preşedinte al CollSiliu.ui de 

Miniştri), prşedinte l .Republicii 
( 1 871-1873 ) ; călăul Comunei din 
Paris. - 1 40, 1 43, 379. 

Tllompson, Thomas Perronet { 1783-
1869} - om politic englez, eco
nomist vulgar, adep t al libertăţii 
comerţului. - 291 .  

Tiberiu (42 i.e.n.-37 e.n. ) - împă-
rat roman (f 4-37). 320, 476, 
477, 486, 496. 

Tilden, Samuel Jones ( 1 814-1886) 
- om politic american, unul din
tre liderii partidului democrat ; 
jiurist, guvern ator al Statului New 
York ( 1 87--1 876). - 327. 

Tolain, Henri-Louis ( 1 828-1897) -
gravor francez, proudhonist de 
dreaipta, unl dintre conducătorii 
secţiei de la Paris a Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor : din 
1 871 deputat in Adunarea naţio
nală ; in timpul Comunei din Pa
ris a trecut de -partea versaillezi
lor ; in 1 871 a fost exlus din 
Aociaţia lnternaţională a Munci
torilor ; ulterior a fst senator. -
154. 

Tălcke, Karl Wilhelm { 1 81 7-1893 ) 
- social-dmocrat g elJan, unul 
dintre Ondu.cătorii Uniunii gene
rale lassalleene a muncitorilor 
ge.ani. - 3, 9. 

l'ooke, Thomas ( 1 77--1 858) - e
conomist burghez englez, adept al 
şclii economice clasice ; a criti
cat teoria b anilor a lui Ricardo ; 
„ultimul economist englz of any 
value• (Mae). - 41 2. 

Traian, Marcus Ulpius (apox. 53-
1 1 7 )  - păat .roman (98-1 1 7 )  
i omandant ide oşti. A infrint pe 
daci in două cmpnii ( 1 01-102 
şi 1 0--1 06), tranformind Dacia 
în provincie romană. - 494. 

Treitschke, Heinrich Gotthard von 
( 1834-1896) - istoric şi publicist 
.reacţionar german ; din 1 886 isto
riogaf al statului prusian ; depu
tat 1în Reichstag ( 1 871-1888) ; 
idelog şi propagato.r l prusacis
ml'lui reacţicnar, al şovinsmului 
şi rasismuliui ; apologet a·l expan
siunii gemane. - 333. 

Trochu, Louis-Jules ( 1 81--1896) -
general şi m poli.c francez, or
leanist, în deceniile l 4�lea şi 
al 5-lea a [uat iparte la cucerirea 

Algriei, mai tîrziu la războiul 
Crmeii i n 1 859 la războiil din 
Italia : Ş!f il guv emului apăiră.rii 
naţionaJ.e şi comandant suprem 
al Armatei din Par1s (septmbie 
1 870 - ianuarie 1 871 ) ;  a sabotat 
apărarea oraş11lui : deputat in A
dun area naţională din 1 871 . -
379, 382. 

u 
Uhland, Ludwig ( 1 787-1862) 

poet romotiC german : în 1 848-
1 849 mmbru :l Adunării naţio
nale de la F.rankfurt (centru 
stîn�a). - 93, 94. 

Urquhart, David ( 1 805-1877) - di
plomat englez, 1publicist şi om 
politiC reacţionar, turcofil ; a de-
I1ascat ;litiica externă a li Pal
merston şi •a whigilor. - 149. 

V ala Numonius 
Vaia. 

V 

vi Numonius 

Vanderbilt, William Henry ( 1 821-
1 885) - milionar merican. -
326. 

Van Fatten, Phillpp - burghez a
merican, a ade1at ·la mişcarea so
cilistă ; din 1 876 secretar genenal 
.al Pirtidului muncitoresc din 
S.U.A., iar n 1 877 l Pa1tidului 
mundtorsc socialist ; .n 1 883 a 
dzertat ide Ja postul său şi a 
devnit funcţionar ide stat. - 371 . 
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Varus, Publius Quinctilius (aprox. 
53 .î.e.n. - 9 e.n.) - om olitic 
şi IIlandant de Şti roman, gu
vernator al Siriei (7-5 1.en.), apoi 
cmandnt suprm . provinciei 
Gemania (7-9 e.n. ) ; a căzut in 
'bătălia din Pădurea Teutoburgică, 
n otimpul răscoalei triburilor ger
manice. - 479-482, 484, 5 1 1 .  

Velleius (Caius Velleius Paterculus) 
{ 19 Î.e.n. - 31 e.n . )  - istoric ro
an ; a luat parte la 'ampan:iile 
din Gemia, \anonia şi Dalma
ţia. - 447, 479, 480, 483, 502. 

Vercingetorix (ll. 46 i.e.n. ) - con
ducătorul 0răscoalei gailor impo
trirva dminaţiei romane (52-5 1 
d.e.n.). - 484. 

Victoria ( 1819-1901 ) - regină a 
Marii Bri�ami şi a Irlandei ( 1 837-
1901 ). - 205. 

Viereck, Louis ( 1 851-1921 ) - so
dal-demcrat geman ; n pe
ioada cind a fost iin vigoare le
ga •eic-epţională i.mpotriva socia
liştilor, ,unul dintre liderii aripii 
drepte a partidului ; deputat in 
Reichs1Jag ( 1 884-1887) ; n 1896 a 
migrat in America, nde s-a re
trs din m:işct''ea socialistă. 
1 65, 1 66, 1 69, 1 71 .  

Vinicius, Marcus - comandant de 
oşti roman, consul ; ia Juat parte 
1'a cmpaniille din \anoni·a şi Ger
mania. - 477. 

Virchow, Rudolf ( 1821-1902) 
mtripolog geman, om politic 
burghez ; întemeietorul patologiei 
celuare ; adversar al darvinismu
lui ; unul dintre întemeietorii şi 

•conducătorul parUdului progresist; 
deputat n Rekhstag ( 1 880-1893). 
- 463. 

Vogt, Karl (1817-1895) - naturalist 
german, materialist vulgar, demo
crat mic-burghez ; n 1848-1849 
membru al Adunării '1aţionale de 
i1a Frankfurt ( aripa stingă) ; in 
iunie 1849 unul dintre cei cinci 

regenţi ai imperili ; in 149 a 
emigrat in Elveţia ;  in deceniile 
1al 6-lea şi al 7-lea, •agent plătit 
l Jui Ludovic Bonaparte ; unul 
dintre participanţii cei Ilai activi 
la campnia de ca,omnii lansată 
împotriva revoluţionarilor prole
tari. - 94, 95, 1 1 0  . 

w 
Wagner, Adolph ( 1 835-1917)  - e

conom1st biurghez german, adept 
al economiei rpolitioe vulgare, re
prezentnt al aşa-nmitei şoli a 
dreptului sodal în economia poli
tică ; socialist de catedră. - 405, 
407�09, 41 1 ,  413, 4 1 5. 

Waitz, Georg { 1 813-1886) - istwic 
genan, ce:etător al evului me
diu ; prfesor la Gottingen. -
506. 

Washington, George ( 1732-1799) -
om de stat american, comandant 
suprm •al amatei nc1d-americane 
n războiul pentru independentă 
al cloniilor engleze din America 
de Nord ( 1 775-1783) ; primul 
prşedinte al S.UA. ( 1 789-1 791 ). 
- 253. 

Weitling, W11l1elm ( 1 808-187 1 )  -
de profesiune croitor, militant de 
semă al mişcării muncitorşti din 
Geman1a in 1perioada apariţiei a
cesteia ; mmbru al Ligii celor 
drepţi ; a propagat c omunismul 
utopic egalitar, care a jucat un 
rol pozitiv pină .a elaborarea co
munismului ştiinţific, „primul m
puls teoretic indepenjent al pro
iletari·atului geman• (Engels) ; in 
1 849 a emigrat in merica, unde 
după scurt timp s-a retras din 
mişcarea muncitorească. - 207. 

Wermuth - directorul politiei din 
Hanovra, martor al acuzării in 
procesul cmlliştilor de ·la Colo
nia din 1 852 ; !npreună cu Stieber 
.a srds cartea „Die C.munisten
Versahwo.rungn des neunzehnten 
Jabrhunderts".  - 65. 
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Westphalen, Ferdinand Otto W il
helm von 1( 1 799-1876) - om de 
stat prusian reacţionar, ministru 
de intene ( 1 850-1858) ; fratele 
vitreg al soţiei 1lui Marx, Jenny 
Max. - 1 07. 

Westphalen, Ludwig von ( 1 770-
1 842) - consilier intim la .rier, 
tatl: lui Jenny Marx. - 309, 312. 

Wiberg, Carl Fredrik ( 1 8 1 3-1881 ) 
- istoric suedez ; autorul unor 
lucrări despre începuturile isto
riei ţărilor baltice. - 491 .  

Wigand, Paul ( 1 786-1 866) - jurist 
german, autorul unei serii de lu
crări despre istoria dreptului din 
ţinuturile westfalice. - 542. 

Wilheim I ( 1 797-1 888) - rege al 
Prusiei ( 1 861-1 888), impăr,at al 
Germaniei ( 1 871-1888). - 98, 131 ,  
258, 298, 299. 

Wilhelm al lll-Jea de Orania 
( 1 650-1702) - stathud& al Ţări
lor de Jos ,( 1 672-1702), rege al 
Angliei [ 1 689-1702). - 329. 

W,e, Christian Gottlob ( 1 786-
1854) - tolog german, a studiat 
Biblia din 1pun!d de vedere filo
logic şi istoric - 317. 

Willich, August 1( 1 81 0-1878) - lo
cotenent prusian, a demisionat 
din armată din cauza convingeri
or sale olitke ; membru al Ligii 
comuniştii:or, în 1 849 cmandantul 
unui corp de voluntari în timpul 
insurecţiei din Baden-Palatinat ; 
n 1850, d1pă sciziunea din Liga 
comunişti!lor, imprună cu Schap
per, conducător ·al fracţiunii sec
tare îndreptate ,împotriva lui 
Marx ; în 1 853 a emigrat in 
S.UA. ; în timlll .ră.boillilui civil 
din America, general in amata 
Statelor din Nord. - 249. 

W olil, Johann Friedrich (m. 1 835) 
- ţăran iobag din Germania ; 
tatăl lui Wilhelm Wolff. - 61.  

Woltf, Marie Rosine - mama lui 
Whlm WolM. - 62. 

W olff, Wilhelm (Lupus) ( 1 809-1864) 
� revolutionar iproletar geman, 
institutor ; a iluat parte la miŞca
ra studenţească ; n 1 834-1838 
a fost deţinut în cazematele ru
siene ; în 1 846-1847 membru al 
Comitetu:ui 1comunist de cores
pondentă de la Bruxelles ; lin 
martie 1848 membru l Organului 
Cent·raJ al Ligii comun işlilor ; in 
1 848-1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitungu,  
membru al Adunării ation;le de 
la Frankfurt ; prieten şi ·tovarăş 
de luptă al li M3rX şi Engels. -
59, 61.  67, 68-75, 77-79, 81-83, 
8486. 89-92. 9---97. 

Worsaae, Jens Jacob Asmssen 
( 1 821-1 885) - arholog danez, 
a dvedit existenta ipocii bron
zului ; autorul unor -lucrări despre 
istori1a antică şi •a evului mediu 
din Scandinavia ; liberal oderat ; 
în 1 874-1875 ministrul cultelor. 
- 491 . 

W rangel, Friedrich Heinrich Enst, 
conte de ( 1784-1877) - gneral 
prusian, unl dintre conducătorii 
dicii militarISte reacţionare pru
sace ; a luat parte la �ovitua de 
s�at �ontrnrevoluti0nară din Pru
sia şi la dizolvarea, în noiembrie 
1 848, a !dnării ,ationale pru
siene. - 67. 

Wiirth - avocat german, in 1848--
1 849 mmbru al Adunării naţio
nale de la Fran.urt. - 95. 

y 
York von Wartenburg, Hans David 

Ludwig, conte ( 1 759-1830) - ge
ner! 1prusian, din 1 81 2  feldmare
şl ; a luat rparte la irăzboaiele dm
potriva lui Napolon I. - 484. 
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z 
Zasulici, Vera lvanovna ( 1 851-

1919 )  - a luat rparte 1la mişcarea 
narodnicistă, ulterior la mişcarea 
SOciil-dmocrată din Rusia ; mi
lin·tă .activă a grupului marxist 
„Eliberarea muncii" ; ulterior s-a 
situat ie pziţiile meşevismului. 
256, 257, 416, 428, 432. 

Zeuss, Johann Kaspar ( 1 806-1856) 
- lingvist german ; autoul unei 
descrieri comparative a limbilor 
celtice. - 502-505, 510. 

Zieber, Nikolai Ivanovici ( 1844-
1 888) - economist s, unl din
tre prmii popularizatori oai 1lucră
rhlor conomice ile lui Max în 
Rus.a ; fără ca să  întelagă el 
însi dialctica materialistă şi 
senta revolutionară a marximu
lui, s-a situat pe pozitiile refor
mismului radical burghez. - 386. 

Ziemann, Adoll ( 1 807-1842) - fi
lolog german, germanist, autorul 
unor lucrări d espre storia limbii 
gemane. - 403. 

Personaje din literatură, Biblie şi mitologie 

Ahile - potrivit legendei, cel mai 
curaj s dintre eroii g.reci care au 
luat parte �a războiul trnian, unul 
dintre personaj e.:e princLpale din 
„Iliada" lui Homer. - 51.  

Apollo n mitologia greacă, 
zeul tarelui şi •al luminii, pro
tectorul artelor. - 318. 

Don Quijote - eroul prindpal l 
Ilannui satiric cu acelaşi nume 
1 lui CevanteS. - 333. 

Ermin - in mitologia gemană, 
unll dintre ci trei fii ai li n
n S şi Strămoş al Herminonilor. 
- 503. 

Er(u) (Tin, Ziu) - zeul .războiului 
Ia ;vechii gemani. - 557. 

Helaistos - în mitologia greacă, 
zeul focului, rpotectorul fierari
aor. - 224. 

Iisus Hristos. - 317,  319. 

Ing(o) - în mitologia germană, 
unul dintre cei trei fii ai ·lui Man
ns şi strămoş al ingveonilor. -
503. 

Ioan - autorul lgndar l că•rtii 
„Apoaa!Lpsul Sf. Ion Tologul ". 
- 319, 323. 

Isk - ln mitologia germană, unul 
dintre cei •trei fii ai lui Mannus 
şi strămoş al istvonilor. - 503. 

Jahve (Adonai, Jehova). - 319. 

Lazăr - numele săracului din pa
rabola biblică. - 321. 

Mannus - după Tacit, .n mitolo
gia gemană, fiu1! zeului Tuisko 
şi tatăl celor trei fii Ing(o ), Isk 
şi Ermin, din care se trag cele 
trei grupuri prinipale de triburi 
germanice - ingvonii, istveonii 
şi heminonii. - 503. 

Nerthus (Nertha) - după Tacit, 
în mitllogia gemnană, zeiţa rod
niciei şi a fertilităţii. - 504, 506. 

Pavel - lU! dintre cei doisprezce 
apstoli din Noul t estament. 
1 57. 

Procust - n mitologia greacă, u
,rişul Ulhar care admenea pe 
călători şi ii si1lea să se culce în
tr-un ipat de tortură ; apoi li în
tindea &au li ciuntea pină ce se 
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potriveau cu acest p.t de tor
tură. - 552. 

P rome teu - erou din mitologia 
grea:ă ; potrivit lgendei, el i-a 
furat lui Zeus cl pentu a-l 
aduce oamenilor ; drept pedapsă 
a fost inllntuit pe o stincă. -
224. 

Sanclro Panza - per�onaj din ro
manul „Don Quijote" al lui Cer
vantes. - 333. 

Shylock - personaj  din comedia 
lui Shakspeare „Neguţătorul din 
Veneţia" ; Întruchiparea cămăta
rului nemilos. - 9. 

Zeus - in mHologi•a greacă, zeul 
zeilor. - 321. 
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A 

Aachen. - 539, 543, 554, 556, 559. 

Adenau, oraş 1la vest de Koblenz 
în Munţii Efel. - 548. 

Adolfseck, localitate a nord-vest 
de Wiesbaden, pe ,r�ul Lahn. -
487. 

Aerdelingen, 1ocalitate aa nord-vest 
de Liege (Belgia).  - 559. 

Africa. - 324, 369, 461 ,  462, 467, 
492, 501 . 

Agger, llfluent ii! .rîului Sieg. -
557. 

Agri decumates <v. Gîmrpiile de
cumate> (Dekumatlănder), ţinut 
între D.unărea Sllperioară şi Rinul 
mijJociu, anexat de "Omani după 
ră.coala 1lui Civs. - 489. 

Ahr, afaunt al Rinului, in regiunea 
Efel. - 538, 559, 564. 

Ahrweiler, oraş 'Pe rîul Ahr, la sud 
de Bonn. - 556. 

Aix ( Aix-en-Provence}, oraş Ia nord 
de Marsilia. - 466. 

Alamannia ( Alemannien), în trecut 
ducat ; ulterior Suabia ; n regiu

nea Munţilor Pădura Neagră 
(Schwazwaid). - 524. 

Alger, capitala Algeriei. - 368, 
369. 

Alise (Alise-Sainte-Reine), Jocalitate 
la nord-vest de Dijon. - 484. 

A/iso, odinioară :astel roman situat 
pe rîul Lippe, afluent al Rinului. 
- 475. 477, 480, 482, 486, 51 1 .  

Allier, departament în sud-estul 
Frantei. - 282. 

Alme, afluent al rîului Lippe Jingă 
Paderbom. - 475. 

Alpi. - 8, 462-464, 483. 

Alsacia. - 353. 

Alsacia-Lorena. - 56. 

Altmark (Vechea Marcă). - 52. 

America. - 55, 95, 1 10, 1 1 1 ,  1 23, 
124, 1 3 1 ,  206, 258, 277, 279, 281 ,  
285, 286, 294, 297, 304, 310, 313, 
314, 327, 358, 359, 361 , 364, 373. 
409, 428, 560. 

America de Nord. - 51, 314. 

America de Sud. - 51. 

Amstenrade, looalitate lingă Sittard, 
între Sittard şi Aichen. - 549. 

Amsterdam. - 538, 567. 

Andernach, oş pe Rin ; numele 
vechi rman Antunnacum, la nord 
de Koblenz. - 555. 

Anglia. - 18, 29, 36, 43, 45, 50, 55, 
90, 107, 1 1 8, 1 35, 1 82, 1 84, 1 85, 
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1 86, 199, 202, 203, 205, 207, 246, 
254, 256, 266, 267, 271 ,  27--280, 
284-286, 293-297, 301 , 303-307, 
314, 331 ,  341 , 345, 358, 367, 409, 
41 0, 413-41 5, 424, 427, 432, 462, 
558. 

Angrivaric, valul - vei Engern. 

Antunnacum - vezi Andernach. 

Aquitania, denumirea sud-vestului 
Galiei ; aZi sud-vestul Fran tei. 
- 518. 

Ardinghen la vest de Saint Omer, 
în depar�amentrul Ps de Calais 
.(Franţa). - 560. 

Argenteuil, localitate J,a no.rd-vest 
de Paris. - 358, 370. 

Arhangelsk, gubernie in Rusia ta

.rtstă ( azi în R.S.F.S.R.). - 450. 

Asia. - 341, 419, 434, 463, 470, 492, 
515. 

Asia centrală. - 454. 

Asia Mică. - 464. 

Atlantic, sau Oceanul Atlantic. -
253, 280. 

Augsburg. - 489. 

Auneau, oraş la sud-v,st de Paris, 
lingă Chartrs. - 382. 

Australia. - 55, 461 . 

Austria. - 3-39, 49, 53, 89, 123, 
131 ,  1 37, 139, 158, 254. 

Autun, oraş la sud-vest de Dijon. 
- 524. 

Avalgau, Partea sudică a ţinutului 
Ribuaria ;  1la sud de rlul Sig. 
- 550. 

B 

Bacharach, oraş pe Rin, a nord
Vst de Bingen. (R.F.G.). - 555. 

Baden. - 91,  95, 1 08, 355. 

Bagneres-de-Luchon, oraş la sud-
vest de Toulouse. - 358. 

Ballenge - vezi Bassange. 

Baltisk - vezi PilJau. 

Bardengau (Liineburger HeideJ, 
cursul inferior al :lbi. - 501 .  

Bardenwic (Bardowiek), oraş la 
sud-st de Hmburg, lingă Llne
bur,g. - 501 .  

Barmen Wuppertal). - 564. 

Barmen-Elberfeld Wuppertal). 
98 . 

Basarabia. - 450. 

Base!. - 109, 1 57. 

Bassange, localitate la sud-vst de 
MaastriCht (Belgia). - 560 . 

Baulersl10ve11, locatate lingă Saint 
Trond (Sankt Trnyen) (Belgia). 
- 557. 

Bavaria. - 92, 353, 355, 498, 518. 

Beaugency, oraş la sud-vest de Or
.eans (Franţa). - 380, 381 . 

Beeva (BeczWa), aflunt al Moa
vei (Gehosl,ovacia). - 489. 

Belgia. - 36, 55, 66, 1 07, 1 08, 133, 
135, 136, 1139, 1 58, 294, 62, 464, 
543, 545, 549, 557. 

Benninghofen (Benninghot) 1 )  loca
litate in •ţinutul Hellweg, la ră
sărit de Dlsseldof. - 557. 

Benninghofen 2) două localităti 1n 
ţinutul Helweg (Westfalia), la 
sud-est de Dortmund. - 557. 

Berg, în trcut ducat pe Rin. 
46, 47,, 48, 344, 478, 539, 540, 542. 
544, 547, 549. 

Bergheim, Jocalitate �a vest de Co
lonia, Pe riul Et. - 555. 

Berghofen, ocaLitate ln Wesfalia, 
la sud-est de Horde. - 557. 
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Bergisches Lnd - (vezi Berg) o 
parte din Masivul şists renan 
-între rîurile Ruhr şi Sieg. 

Berlin. - 53, 66, 67, 98, 99, 106, 1 10, 
125, 129, 149, 150, 167, 174, 182, 
183, 258, 297, 298, 316, 336, 410. 

Bernkastel, oraş la nord-st de 
Trier, pe îul Mosela. - 555. 

Betuwe - vezi lnsL1la Batavică. 

Bevingen, loci!itate la sud de Lu
xemburg. - 559. 

Biebrich, oraş Ia sud de Wiesbaden, 
astăzi face parte din Wiesbdden. 
- 562. 

Bigelrade (Bingelraede), localitate 
la · nord-est de Maastricht. -
549. 

Bingen. -- 563. 

Birkenhead, port la sud-vest de 
Liverpool. - 276. 

Birmingliam. - 30. 

Bisterscheid (Bisterschied), locali· 
tate la nord de Kaiseslautern 
(Pa'atinatul Bavariei). - 562. 

Bitsch (Bitche ), oraş la nord-v.est 
de Strasbourg. - 562. 

Blekinge, .rgiune administrativă în 
sudul Sudiei. - 493. 

Bochum, oraş industrial în regiunea 
rîului Ruhr. - 185. 

Bădingen, loclitate Ia nord-est de 
Bonn, pe rîul Sieg. - 559. 

Boemia (Cehia). - 139, 158, 466, 
468, 488, 489. 

Bogenhoven, localitate la sud-st 
de Louval1 (Belgia). - 557. 

Băhmerwald (Sumava), (Pădurea 
Boemiei), munţi de înălţim e  mij
locie fo.îud graniţa dintre Ba
varia şi Cehoslov·acia. - 468. 

BoihemL1m - vezi Boemia. 

Bologna, o.ş în nord ul Italiei. 
133. 

Bommershoven, localitate la nord
vest de Liege. - 557. 

Bonn. - 47, 106, 476, 478. 

Bonngau, ţinut la vest şi st de 
Rin, în împrejurimile oraşului 
Bonn ; o parte din stul Gau 
Ribuaria. - 550. 

Bonninghen. - 560. 

Bordeaux. - 51, 358, 359. 

Bornholm. - 493. 

Boston, capita1!a statului MaSachu
sets (S.U.A.). - 109. 

Boswinningen (Boswinning) ; locali
tate la nord-vst de Liege. -
SG) 

Bou:ow.e, port în Franţa. - 560. 

Bovelir.gen. localitate la nord-vest 
de LicHe. - 559. 

Braban/u/ de Nord. - 545. 

Bradiord, Jraş în Anglia, la vest de 
Leeds. - 27f. 

Bra11denbu1g - vzi Marca Bran
denburg. 

Branibor (Brandenburg), oraş pe 
lul Hav el. - 469. 

Braunschweig, înainte ducat. - 44, 
98. 

Braunschweig, O1 in Saxonia in
ferioară, )e iul Oker. - 130. 

Bray, lalitate in Anglia, în co
mitatul Berksre. - 329-331. 

Bree, oraş în rprovinCia Lim>urg, în 
Belgia. - 559. 

Breitscheid, .regiune de podiş . 
Pa1Iatinat, la sud de Hocspeyer. 
- 562. 
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Bremen. - 49. 

Bremscheid, Jocalitate la sud-est de 
Arn&berg, n Sauer1and. - 561 .  

Breslau (Wroclaw). - 62-64, 93, 
96, 1 30, 297. 

Bretania, provincie, ipeninsulă !n 
vstul Franţei. - 1 09. 

Brettnach, localitate in Lorena, la 
nld-st de Metz. - 555. 

Britania - vzi Marea Britanie. 

Britlinga (Brietlingen), localitate la 
nord-st de Luneburg. - 558. 

Bromberg (Bydgoszcz), oraş in Po
lonia. - 488. 

Briihl, oraş la sud de Colonia. -· 
559. 

Bruxelles. - 61,  65, 1 05, 107, 1 08. 
137, 246, 254, 309, 312, 363, 547, 
560. 

Biiderich, localitate la sud-vest de 
Wsl, pe Rin. - 555, 562 

Buisinghen, localitate la sud-vest de 
Bruxelles. - 560. 

Biillingen, localitate ila st de Mal
mdy (Belgia). - 559. 

Burgundia (Bourgogne), tinut în es
ll Fanţei. - 498. 

Buvingen, locaJitate la nord-vest de 
Liege. - 559. 

c 
California. - 364. 

Carnuntum, oraş din antichitate si
tuat la Dunăre, Ja est de Viena. 
- 488. 

Carpaţi. - 468, 478, 512. 

Castrop (Castrop-Rauxel), oraş la 
nord-vst de Dortmund. - 557. 

Chartres, orş la ud-vst de 
Paris. - 380-382. 

Châteadun, oraş la nord-vest· de 
Orlas. - 379, 380. 

Chersones, cap - vzi Skagen. 

Chersonesul cimbric - vezi lut· 
landa. 

China. - 48, 55, 279. 

Civiraha - vezi Ziewerich. 

Cîmpiile decumate - vezi Agri 
decumates. 

Clyde, ·rîu in Scoţia. - 280. 

Coasta de chihlimbar 1 ) o parte dn 
oasta Mării Baltice. - 465, 488. 

Coasta de chihlimbar 2) coasta de 
vst a Iutlandei şi Schlswigu
ui. - 465. 

Commentry, localitate a sud-vest 
de Orleans. - 282. 

Compiegne, oraş la nord-st de 
Paris. - 382. 

Copenhaga. - 495. 

Coulmiers, focatate la nord-vest de 
Orleans. - 381 .  

Courville, localitate l a  sud-vst . de 
Pars. - 380. 

Cracovia (Krak6w ). - 254. 

Crastlingi (Krassum), localitate la 
nord-vst de Groningen (Olanda). 
- 558. 

Crettnach, Jocalitate la sud de 
Trier. - 555. 

Creusot, Le, localitate în pa.ta 
centrală a Frantei, în departa
mentul Sa6ne-et-Loire. - 1 83. 

Curange, localitate la nord-vest de 
Liege. - 559, 

Cyrene (Cyrenaica), ţinut de coas
tă 1a Marea Mediterană, în fri
ca de Nord. - 488. 

D 

Dallenbroich, localitate la sud-est 
de Ro·ermond (Limburg). - 549. 
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Danemarca. - ,36, 49, 137, 158, 463, 
473, 490, 493, 495. 

Danzig (Gdansk). - .490. 

Daspich, localitate la nord de Metz. 
- 562. 

Destelbergen, Joalitate la est de 
Gand. - 545. 

Desteldonck, localitate la nord-est 
de Gand. - 545. 

Destric11, Jocatate in Lorena, la 
sud-est de Metz. - 562. 

Detmold, oraş În Westfalia, la nord 
de Pader.bom. - 483, 484. 

Deutz (Koln-Deutz), cartier al Go
loniei aşwt 1pe dreapta Rnu
lui. - 178. 

Dill, fiuen<t l rîului Lahn la 
Wetzlar. - 509, 559. 

Dinkelsbiihl, oraş la sud-vst de 
Asbch (Bavaria). - 487. 

Dinslaken, oraş le Rin, la nord le 
DuSburg. - 557. 

Dixmuyden (Dixmuiden}, oraş in 
nord-vesul Blgiei. - 557. 

Dollart, golf la Marea Nordului. la  
gurile Uuviului s. - 545. 

Donnersberg (Donners Berg), munte 
la nord-st de Gaiserslautem. -
562. 

Donon, pisc n Munţii Vosgi, Ja vest 
de Strasbourg. - 562. 

Dărenschlucht (Doren Schlucht), de
leu prin Osning (în Munţii Pă
idurea Teutoburgbcă). - 483. 

Dorsten, oraş la nord de Essen 
(WsfaUa). - 557. 

Dresden. - 91, 98, 1 09, 129, 297, 299. 

Dunărea. - 341 , 464468, 470, 474, 
477, 483, 48�8, 495-498, 500, 
502, 512, 538. 

Dunkerque, ort n nord-estul fran
tei. - 538, 567. 

Dilrkheim (Bad Dirkheim), n Pa
latinatul Bavariei. � 68. 

E 

Ebru. - 51.  

Echternach, oraş la nord-st de 
Luxemburg, la nord-vest de Trier 
.pe rîul Sauer. - 555. 

Edinburg, ca'Pita·la Scoţiei. - 186. 

Edingahisun (Edemissen), lcate 
ia nord-vest de Braunschweig. 
- 542. 

Egge (Munţii Egge}, partea sudică 
a Munţilor Pădurea Teutoburgică. 
- 542. 

Ehingen, localitate [a nord-vest de 
Dssedorf. - 559. 

Eibertingen, lcalitate la sud-vest 
de Malmdy. - 559. 

Eider, rîu care formează graniţa 
>intre clswig şi Hosten. -
469. 

Eife/, partea de nord-vst a Masi
vului şstos renan. - 550, 55,. 
562. 

Eiflia - vzi Eiiel. 

Ekaterinoslav (Dnepropelrovsk}, 
oraş p e  Nipru. - 446. 

Elba. - 44, 90, 466, 469, 472, 473, 
476, 477, 488, 489, 496, 501 .  

Elberfeld Wuppertal). � 91.  

Dreux, localitate da sud-vest de 
Elberfeld-Barmen Wupperlal). 

PariS. - 382. 46, 297. 

Droenhoven, localitate la nord-est 
de Tirlmont, în Brabant. - 557. 

Duisburg. - 557. 

5 - Ma:-ngels, Opere, voi. 19 

Eliso - vezi Alme. 

Ellingen, 1 )  �)calitate la sud de 
N.rnberg {Bavaria). - 487. 
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E11ingen, 21 localitate la nord-est de 
Andernach pe Rin, ln ţnutl 
Wied. - 559. 

Elsen. llitate la nord-vest de 
Paderbon. - 475. 

202, 205, 214, 23, 254, 256, 258, 
286, 287, 293, 297, 314, 315, 327, 
350, 356, 359, 361 , 364, 381, 384, 
416, 417, 420, 422, 423, 427-429, 
432, 435, 458, 461-463. 

Elvetia. - 29-31,  36, 70, 95, 103, F 
107, 123, 131 ,  132, 135, 137, 158, 
168, 171 ,  368. Finlanda. 468. 

EmE (Bad Ems), pe ri'l Lahn. -
87 . , 

Ems, fluviu ln nord-vstul Ger
maniei. - 473-475, 478, 501 ,  509. 

Engelmanshoven, Jocalitate la nord
vest de Llege. - 557. 

Engem sau Engergau, numele me
dieval l teritoriului de pe am
bele rpărţi ale fluviului Weser. 
- 541 . 

Engers, oraş rpe Rin, lingă Neu
wid, ln ţinJtul Engersgau. -
502. 

Enghien-Ies-Bains, localiate balnea
ră da nod de Paris. - 369. 

Eppinghofen, 1 )  localitate la vest 
de Dinslaken. - 557. 

Eppinghofcn, 2) Jocalitate la est de 
Duisburg. - 557. 

Eppinghoten, 3) >localiate ·a sud
st de Xanten. - 557. 

Ereshoien (Ereshoven), lcalitate pe 
Agger, fluent •l rtului Sieg. -
557. 

Erfurt. - 370. 

Escaut (Schelde), fluviu in Franţa, 
Belgia şi Olada. - 558. 

Eschweiler, orş la nod-est de 
AaChen. - 556. 

Esen, orş pe valea Ruhrului. 
185, 186. 

Europa. - 5, 38, 39, 57, 70, 102, 
1 10, 1 17, 1 18, 121 ,  125, 132-134, 
139, 14�148, 154, 156, 157, 171 ,  

Fionia - vezi Fiinen. 

Flandra. - 504, 537, 557, 560. 

Flevo, denumirea roman ă a golfu
lui Zuidersee. - 476. 

Flissinghe - vezi Vlissingen. 

Fontainebleau, oraş la sud-st de 
ParS. - 382. 

Forbach, ooaliitate Ja sud-vesţ de 
Saarbru:ken. - 564. 

Eranconia. - 353, 487, 518, 538. 

Frankenstein (Zabkowke S1askie), 
orş •la sud de Wroclaw. - 61. 

Frankfurt pe Main. - 91,  92. 

Franta. - 36, 38, 50, 51,  55, 56, 
66, 70, 74, 76, 107-109, 1 1 1 ,  1 13, 
123, 1 24, 131 ,  139, 140, 143, 144, 
1 58, 182-184, 189, 195, 199-203, 
207, 253, 254, 276-279, 281-284, 
294, 303, 312, 335, 341, 345, 350, 
356, 379, 381, 414, 415, 462, 463, 
497, 556. 

Freckenhorst, oraş la sud-est de 
Minster, ngă WarendoL - 541 .  

FriesenJand - vezi FriesJand. 

Frisches Hai (Zalew Wislana), la
gună la Marea Baltică, intre 
Odansk şi K:liningrad. - 472. 

Frisia de vest (Westi.risland), o 
pa�te din provincia olandeză 
Friesland. - 558. 

Fiihlingen, localitate 'a nord de Co
oaia. - 559. 
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Finen1 ins!lă daneză intre Beltul 
Mare şi Belul Mic. - 497. 

G 

Galia. - 321 , 419, 433, 464-466, 
472, 474, 51 1 ,  518, 519, 521 ,  534, 
536, 537. 

Galindae, ai Gelilnden, ln trecut 
tinut intre Vistu.la şi Niemen. 
502. 

Gand, o raş în estul F,landrei. 
134, 137. 

Garonne, ,luviu în sud-Vstul Fran
ţei. - 464. 

Garweiler, localitate la nord-est 
de Jllich. - 556. 

Gatcina, localitate fa sud-vest de 
Leningrad. - 315. 

Gelderland, provincie 1n Olanda. -
545. 

Gelden, odinioară ducut, partea su
dică a povincii Giderland. 
549. 

GeJJik, Jocalit>ate la nord-vest de 
Mastricht. - 549. 

Geliinden - vezi Galinden. 

Genderingen, localitate la sud-est 
de Arnhem, în Olanda. - 558. 

Geneva. - 153, 253. 

Geneva, lac. - 369. 

Genova. - 51. 

Germania. - 4, 6, 28, 31 , 36, 38, 
43-46, 50, 53, 56-58, 61,  64, 65, 
70, 89, 90, 92, 98, 106-108, 110, 
123, 130, 131 , 137, 139, 147, 150, 
1 58--160, 1 69-172, 179-185, 189, 
202, 249, 277, 284, 293, 295-299, 
303, 327, 336, 341, 342, 344, 351 , 
354, 355, 365, 371 ,  373, 413, 462-
464, 468, 471 ,  478--480, 483, 484, 
491, 494, 496, 498, 501, 502, 505, 
513, 523, 553. 

Germania Veche. - 349, 4lţ, 476, 
501 ,  502, 503, 561 .  

Geystingen, localitate lingă Mae· 
seyck, �a vst de rîul Meusa. -
559. 

Gl!yverinckhove, localitate la sudr 
vst de Dixmuiden (Belgia). -
557. 

Gibraltar. - 462. 

Gippershoven, loca!itate la nord
vst de Liege. - 557. 

Glabach, Die, localitate la sud-vest 
de chtenach. - 564. 

Glogau, (azi Glog6w). - 489. 

Gloucester, oraş în sud-vestul An
gliei. - 276. 

Gobertang, Jocalitate la sud�est de 
Bruxelles. - 560. 

Gotland, insulă suedeză în Marr a 
Baltică. - 490, 493--495. 

Grammont, or.ş a .sud-vest de Bru
xe11es, pe rîul Dender. - 560. 

Gravelines (Gravelingen), 1 )  port 
francz la vest de Dunkerque. -
-560. 

Gravelingen, 2) localitate în apro
;piere le Lăwen (Louvain). - 559. 

Grecia. - 323, 412, 464, 488. 

Grimmersingen, localitate la nord
vest de Liege, Ungă Hasselt. 
559. 

Grinningen, Jocalitate Ja sud-est de 
Lăwen (Louvain). - 560. 

Grodno, gubenie în Rusia ţaristă 
(iazi în R.S.S. Bielorusă ). - 440. 

Griningen, oraş la sud de Giessen, 
Mngă .rîul Lahn. - 487. 

Grupilinga (Groblingen), în trecut 
localitate pe cursul mijlociu al 
rîului Oste (Hanovra). - 558. 
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Gunzenhausen, or.aş la sud- est de 
osbach (Bavaria). - 487. 

Gussenhoven, loclitate a nord
�est de liege. - 557. 

H 

Halberstadt, oraş la sud-vest de 
Magdeburg. - 188. 

Halle (Hal}, oraş �a sud-vest de 
BruxellS. - 560. 

Hamburg. - 49, 50, 55, 56, 65, 98, 
1 1 0, 130, 249, 298. 

Hameln, 11aş 1pe Weser, la ·sud-vest 
de Hanovra. - 43. 

Hanau, oraş l a est de Frankfurt. -
487. 

Hanovra, iin trecut provi::ie pru
siană. - 44, 46, 89. 

Hardinghen, loalitate la sud de 
Ca1ais. - 560. 

Haspelscheid (Hapelscheidt), loca
litate 1a nord-est de Bitsch 1n 
Lorena. - 562. 

Hasselt, oraş l-a nord-vest de Liege. 
- 557, 560. 

Hatingen, Joc&itate la nord-vest de 
Liege. - 559. 

Hattingen, oraş )e rîul Ruhr, la 
sud-vest de Dortmund. - 559. 

Hausberge, oraş pe rîul Wser, la 
sud de Minden. - 43. 

Havelland. - 504. 

Hebro - vezi Marifa. 

Heerlinkhove, lcalitate la nord
Vest de Ninove, Belgia. - 557. 

Heisingen, localitate la no 'd- st d> 
Werden, pe Ruhr. - 559. 

HeJJweg, ţinut o Wsfalia, la nord 
de :uhr, ·La vst de prelungirea 
Munţilor Haarstrng. - 557. 

Helshoven, localitate Ja no'd-vest 
de .ige. - 557. 

Herbinghen, localitate l!a nord-vst 
de St. Omer. - 560. 

Herdange, lalitate •la nord-vest de 
Liege. - 560. 

Hermelinghen, �ocaliate la sud de 
.Calais. - 560. 

Herson, iport la gurile Niprului. -
446. 

Herliord, oraş l•a nord de L ondra. 
- 276. 

Hessen. - 538, 563. 

Hessen, lucalitate Ja sud de arre
bourg, in Lore:a. - 562. 

Hibrich, localitate la nord- st de 
Dieuze, fa Lorna. - 562. 

Hilsprich (Helsprch), loalitate la 
nord-est de Morhange şi la sud
est de St. Avold, in Lorena. 
562. 

Hirzenach, sat lingă St. Goar pe 
Rin, pe colinele Hunsrlck. 
555. 

Hirzenowe - vezi Hirzenach. 

Hobbelrade, localitate ·la sud de 
Sitta11d şi nord-est de Maastricht, 
(nanda). - 549. 

Hoboken, iport Ja Hudson, n faţa 
New Yorkului. - 372. 

Hochspeyer, localitate la est de 
Kaise.auten. - 562. 

Hchwald, !nălţimi ipe malul drept 
al rîului Saar ; fac arte din co
linele muntoase Hsrlck. -
343, 562. 

Hocquinghen, loc�itate .a nord-vest 
de St. Omer. - 560. 
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Hohe Eilel, o .arte din Munţii Ei
fel. - 559. 

Hohenstaulen, Burg, la nord-vst de 
Um. - 487. 

Holstein. - 490. 
lolzweiler, sat lingă Erkelenz, la 

nord de Jilich. - 556. 

lomburg (Bad Homburg vor der 
Hohe), oraş 1a nord de Frankfurt 
pe Min. - 475. 

tlonîngen, localitate la nord-vest de 
olonia. - 559. 

lonningen, oraş pe ; dntre An
demach şi R·mogen. - 559. 

lofovice, ·oraş la sud-ve.t de P·ra
ga. - 497. 

Horsadal (Rosstal), 1lclitate Ja sud-
vst de N1rnberg. 542. 

Houdan, oraş �a vest de Paris. 
382. 

Huckingen, lcalitate Ja sud de 
Duisburg. - 559. 

Hundelingen, localitate a nord-vest 
de Liege. - 559. 

Rilnningen, localitate la st de Mal
medy. - 559. 

Hunsrilck, munti ;pe malul de est 
l Mosele:. - 556, 562. 

H�ingen, Jocalitate ·la nord de Co
lonia pe Wupper. - 559. 

Huysînghen, localitate Ja sud de 
Bruxells. - 560. 

I 
ldîsiavlsus {Idistavisus campus), 

clmpi e  pe malurile Weserului, 
din apropierea Minden-ului. -
470. 

lena. - 355. 

ljssel, afluent al Rinului, se varsă 
ln Zuidersee. - 476, 487, 558. 

Imperiul roman. - 121 ,  157, 3.. 
323, 409, 412, 424, 491. 

llldla. - 55, 277, 279, 417, 419, 421, 
433, 436, 461 .  

India occidentală (Westindien) .  -
49. 

Insula Batavică, sau Betuwe, ve
chea denumire a pămintului din
tre bratele Rindui, Waal şi L.. 
- 474. 

Insulele daneze - vzi Danemarca. 
Irlanda. : 87, 88, 90, 278, 298, 300. 

305, 464. 

Irmenach, localitate la est de Bem
kastel, Ia nord-est de Trier. 
555. 

Irnsing, locali-ate la sud-vest de 
Regensburq. - 487. 

Ischevon, Masivul şistos, ·regiunea 
· muntoasă intre Lppe şi Ruhr. 

- 475. 

Iserlohn, oraş la sud-est de Dort
mund. - 91. 

Italia. - 36, 51, 55, 101-104, 105, 
133, 135, 137, 139, 158, 250, 294, 
346, 373, 374, 419, 33, 464, 483, 
488, 492. 

Iutlanda. - 465, 474, 494. 

Iveldingen, lclitate la sud-est de 
Malniy. - 559. 

J 
Jade, mic glf n Saxonia inferia

,ră, la vest de Wser. - 545. 

Joigny, oraş pe iw Yonne la sud
.vst de Troys. - 382. 

Juliacum - vezi Jillich. 
Jiilich, oraş la nod-est de Aachen. 

- 555. 
Jura elveţieni, lant de munti la gra

nita dintre Elvetia şi Franta. -
133. 
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K 

Kaher Asten, pisc rin R0haarge
birge, în Sauerland (rgiune din 
•sudul Wesfaliei, a izvoarel e 
lîului Ruhr). - 538. 

Kaiserslauten. - 562. 

Kanach, -Oca.itate la st de Luxem
burg, proa.pe de rfol Mosela. -
555. 

Kanossa (Canossa), localitate şi cas
tel la sud-est de Milano. - 331 . 

Karkonosze (Riesengebirge), munti 
între Polonia şi Cehoslovacia. -
464, 478, 504, 538. 

Karlsbad (azi Karlovy Vary). -
368. 

Karninschesberg (Kaninchenberg ), 
lnăltime în colinele :nuntoase de 
�a Forbach, în stul Franţei. -
564. 

Kattegat, strîmtoare între Iutlanda, 
Suedia şi insulele danze. - 465, 
492. 

Kazan. - 452. 

Kelheim, oraş Ja sud-vst de Re
gensburg (Bavaria). - 487. 

Kellinghofen, localitate la sud-vest 
de Dorsten, în Wesfalia. - 557. 

Kemplich, localitate la nord-est de 
Metz. - 562. 

Kerci, ort în Crimeea. - 497. 

Kerprich, localitate la nord-vest de 
Dieuze, în estul Frantei. - 562. 

Kerprich, (Kerprich-Hemmersdorf}, 
loofilitate la nord-vest de Sa.r
louis. - 562 

Kessenich, locaJitate la nord-est d e  
Maeseyck. - 549. 

Kieler Fohrde (FOrde), golf. - 40. 

Kinckhoven, lcalitate ·la nord de 
Roermond. - 557. 

Kintzich, localitate la nord de Metz_ 
- 562. 

Kipfenberg, localitate la vest de 
.Regensburg. - 487. 

Kippingen, Jocalitate la nord-vst 
de Colonia, în regiunea Aachn_ 
- 559. 

Koblenz. - 554. 

Koln (Colonia). - 66, 68, 9L 1 06, 
108, 1 09, 249, 477, 543, 554, 559. 

Kolberg (Kolobrzeg). - 71. 
Konings Hoven, localitate In pro

vincia belgiană Limburg, ·la vest 
de Hasselt. - · 557. 

Korbach, oraş Ia vest de Kssel. -
561 .  , 

Kottingen, localitate la sud-vest de 
Colonia. - 559. 

Kovno (Kaunas). - 440. 

Krefeld, oraş la nord-vest de Dils
sldorf. - 552. 

Kreuznach, Bad, staţiune balneară 
pe rîul Nahe, Ja sud-vest de 
Mainz. - 555. 

Kruisberg, localitate Ja nord de 
Vn0 (Olanda). - 549. 

Kriltzenberg, înăltime •la vest de 
Aachen. - 549. 

Kursk, gubenie în Rusia 
(azi •în R.S.F.S. Rusă).  

L 

taristă 
453. 

Lahn, afluen t al �inului, la sud de 
Koblenz. - 473, 475, 487, 489, 
559, 562, 564. 

Lancashire, omitat în nord-vestul 
Angliei. - 271 .  272, 307, 547. 

Landstuhl, localitate la vest de Kai
se5lautern, Poo.atinatul Bavariei. 
- 555. 
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Langenscheid, Ja sud-vest de Kai- Liverpool. - at.  
serslautern. - 561. 

Langenshwalbacl1, oraş .a nord
vst de Wiesbaden. - 563. 

Langenseiien, localitate la nord-vest 
de Wisbaden. - 563. 

Langscheid, lcalitate Ia sud-vest 
de Arnsberg, ln Sauerland. -
561 . 

lantremange, localitate la nord-vst 
de Liege, - 560. 

Laon, oraş Ja nord-vest de Reins. 
- 526. 

Lauenburg, regiun e în sud-estul du
catelor Schleswig-Holstein. 
505. 

Lausitz, ţinut între Elba şi Oder. -
44. 

Leichlingen, oraş Ia nord de Colo-
nia, ipe rlul Wupper. - 559. 

Leigelingon - vezi Leichlingen. 
Leipzig. - 109, 130, 249, 298, 484. 
Lestines (Estînnes au Mont), ilocali-

tate în Belgia, la sud-vest de 
Charleroi. - 523, 543. 

Leubringhen, . loalitate la sud-vest 
de Calais. - 560. 

Leulinghen, localitate la sud-vest 
de Calais. - 560. 

Libertange, localitate la sud-est de 
Bruxelles. - 560. 

Limburg, provincie ln nord-estul 
Belgiei. - 549. 

Lippe, afluent al Rinului. - 473, 
475, 477, 478, 487, 500, 509, 539. 

Lippstadt, oraş la vest de Pader
bon {Westfalia). - 475. 

Lirich, localitate la nod-st de 
Duisburg. - 562. 

Livonia. - 492. 

Livono, oraş I Italia centrală. -
51. 

Loara. - 380. 

Lodi, oraş la sud-est de Milano. -
6. 

Lombardia. - 105. 
Londra. - 10, 65, 95, 98, 107-1 1 1 ,  

153, 156, 183, 246, 249, 254, 261, 
274, 309, 312, 363, 367, 369, 373, 
384. 

Lorena. - 550, 555, 559, 562, 564. 
Lorrach, or.aş ln Breisgau. - 558. 

Lottinghen, localitate la sud-vest de 
St. Omer. - 560. 

Louvain (Lowen), oraş la est d e  
Bruxelles. - 559. 

Louvrenge, localitate la est de Bru
xelles, lingă Wavre. - 559. 

Liittingen, Iocaitate �a nord d e  
Xanten. - 559. 

Liitzelstein (La Petite-Pierre), oraş 
Ja nord d e  Sarrebourg. - 562. 

Luxemburg. - 543, 555, 562, 563. 

Luxeuil, oraş ln sud-stul Franţei, 
•1a nord-est de Vesoul. - 521. 

Lyon. - 214. 

Lys, aflunt al fluviului Escaut, 11 
Gand. - 537. 

M 

Maastricht, oraş .fn sud- estul Olan
di. - 539, 549. 

Madrid. - 35, 365. 

Maeseyck, oraş !n nord-estul 31-
giei. - 549, 559. 
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Magathaburg, fosta denmire a ora-
şului Mgdeburg. - 542. 

Magdeburg. - 1 88. 

Main. - 464, 468, 475, 487, 489. 

Maina (Mani), Ja·rte sudică a P-
!Qonsului. - 321 .  

Mainlranken - vezi Pranconia. 

Malnz. - 475, 537. 

Malmedy, oraş Ja sud-est de Liege. 
- 556, 559. 

Ma/m>, oaş in sudul Suediei. -
67. 

Manchester. - 96, 204, 246, 249, 
Q76, 304, 307. 

Mannhelm. - 92. 

Mantes, orş ·la nord-vest dg Paris. 
- 380. 

Mantua, oraş in Italia de nord. -
373, 380. 

Marca Brandenburg. - 44. 5, 52, 
73, 351, 353, 489, 510. 

March (Morava), afluent al Dună
rii. - 488, 489. 

Marea de Azov. - 497. 

Ma.ea Baltică. - 465, 472, 474, 
493-495, 504. 

Marea Britanie. 
304. 

273, 277, 294, 

Marea Casplcă. - 463. 

Marea Mediterană. - 463. 

Marea Neagrd. - 464, 486, 488, 
497, 500. 

Marea Nordului. - 465, 470, -473, 
486, 490, 492, 498, 501 ,  504, 544, 
551. 

.Marifa, Ruviu 1n sdl Bulgariei. 
- 466. 

Mark, în trecut oomitat n od
estul Rinului cu centul la amm. 
- 478, 487, 539., 542. 549. 

Marsilia. - 464. 

Marspich, loalitate Ja nord-vest de 
Metz. - 562. 

Masse/ (Masl6w), local>ate la od
est de Trzebnica, lngă Wroclaw. 
- 489. 

Meck/enburg. - 65, 89, 98, 489, 
490. 

Mederiacum (Brilck), loaliate la 
sud-vst de Bonn. - 555. 

Medemach, localitate la nord-est de 
Luxemburg. - 555. 

Meiderich, localitate la nora e 
Duisburg. - 562. 

Mellinghofen, l ocalitate la nord-est 
de Duisburg. - 557. 

Me/schede, localitate [a sd de 
Ansberg, în Sauer.land. - 561 .  

Merzig (Messancy), localitate la sud 
de Arlon (Belgia). - 562. 

Meschede, locaHtate la iSud-est de 
Ansberg, în Sauerland. - 561. 

Mettecoven, localitate la nord-vest 
de Liege. - 07. 

Mettlach, localitate Ja sud de S aar
burg, în P.a..atinatul renan. -
555. 

Mettmann, oraş la est de Dlssel
dof. - 557. 

Metz. - 379-382. 

Metze/schwander Hol, localitate la 
nord de aseSlautem (Palati
natul Bavariei ). - 555. 

Meusa (Maas), luviu n Franţa, Bel
gia şi Olanda. - 467, 476, 54. 
549-551 ,  559 . 

Milano. - 1 04. 
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MiJJingen, 1 )  localitate la nord-est 
de Nmegue, in Gelderland. -
559. 

Millingen, 2) localitate la sud-vest 
de Wesel. - 559. 

Miltenberg, oraş pe Main, la sud
est de Frankfurt. - 487. 

Minden. - 558. 

Monaco, stat independent l a  Marea 
Mediterană. - 369. 

Montabaur - vezi Montabaurer 
Hă he. 

Montabaurer Hăhe (Montabaurer 
. Wald}, pa.rte sudică a Wester
waldului. - 487. 

Monte Carlo, staţiune balneară în 
statul Monaco. - 369. 

Montenach, localitate la nord-est 
de Thionville, in Lorena. - 555. 

Mopertingen, localitate la nord de 
Liege. 559. 

Morav ia. 489. 

Mărs, in trecut comitat pe cursul 
inferior al Rinlui, cu centrul in 
oraşul MOrs, �a nord-vest de 
Duisburg. - 549. 

Moscova. - 367, 370. 

Moselle (Mose/a), riu in Franţa. -
343, 538, 543, 555, 559, 562, 564. 

Mlhlheim, oraş pe Ruhr, lingă 
Duisburg. - 549. 

Mlnchen. - 67. 

Milnchen-Gladbach (Mănchen-Glad
bach), oraş la vst de DQssel
dorf. - 552. 

Miinster, oraş n Wstfalia. - 4, 
541 .  

Miinsterland, regiune intre riul 
L1ppe şi nălţimile Pădurii Teu
toburgice. - 547, 567. 

46 - Marx-Engels, Opere, voi. 19 

Munţii Cimbrîci vezi Skagen. 

Munţii de Ia graniţa Boemiei, l:mţ 
muntos între Elba şi Oder. 
468. 

Munţii Metalici. - 4S8, 476. 

Milrringen, localitate la est de Mal
medy. - 559. 

N 

Nacheln, oraş lingă Glogau în Si-
lezia. - 489. 

Nahe, afluent al Rinului. - 562 

Nassau, în trcut ducat. - 554 . 

Neapole. - 51 , 133. 

Nemours, oraş la sud-est de Paris. 
- 382. 

Nessin (Niezin), Joitate lînaă KP
lobrzeg. - 71. 

Neuchâtel (Neuenburg), oraş şi can
ton în Elveţia. - 104. 

Neutahrwasser (Nowy Port), subur
bie şi port al oraşului Gdansk, -
493. 

Neuhaus, oraş la vărsarea riului 
Oste in estuarul Elbei. - 490. 

Neuss, o raş Ia vest de Disseldorf. 
- 478, 552. 

Neuwied, oraş la nord-vest de Ko
blenz. - 478, 487, 502. 

New Lanark, localitate ln sudul 
Scoţiei, comitatul Lanark. - 1 99, 
204, 205. 

New York. - 1 83, 285, 371 .  

Niederoien, Jocalitate i n  regiunea 
Hellweg, la sud-est de Dortmund 
- 557. 

. 

Nieuwenhove, 1 )  localitate l a  sud
vest de Bruxelles. - 557. 

Nieuwenhoven, .2) localitate la 
nord-vest de _Liege. - 557. 
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Nijmegen (Nimegue), (Nimwegen), 
orş n Olanda, p� Rin. - 559. 

Ninove, oraş la vest de Bruxelles, 
pe riul Dender. - 557. 

Nipru. - 488. 

Nister, afluent al rîului Sieg, pe 
versantul nordic el Westerwal
dului. - 515. 

Nistru. - 488. 

Noderange, localitate la sud-est de 
Bruxelles. - 560. 

Nordalbingia, partea nordică a fos
tului comitat Saxonia, intre rîu
rile Elba şi Eider. - 51 1 .  

Nordfriesland, regiune in Schleswi!J. 
- 504. 

Nordhausen, oraş la poalle munti
Jor Harz, la nord de Erfurt. -
44. 

Noricum, 1n -trecut provincie ro
mană, de o parte şi a.a a mun
ţilor Tauern, la sud de cursul 
Dunării . - 474. 

Norvegia. - 49, 493, 512. 

Nottingham, oraş in Anglia centra
m, in comitatul cu acelaşi nme. 
- 558. 

Noua Caledonie, insulă in Oceanul 
Bacific, la est de Australia. -
359. 

Novgorod, oraş la sud de Lenin
grad. - 446, 453. 

Nowy Port - vezi Neuialuwasser. 

Noyon, oraş Ja nord- st de Paris. 
- 382. 

Niirnberg. - 98, 130. 

Nydamer Moar, loalitate situată 
pe o insulă mlăştinoasă in Schles
wigul de nord. - 494, 496. 

NysWiller, Jocalitate la sud-est de 
Maastricht, in provincia Gerder
land. - 556. 

o 
Oberbarmen (Wuppertal). - 553. 

Odange, localitate la sud de Lou
vain {Lowen ), la vest de Meusa. 
- 560. 

Odenwald, munţi dntre Main şi Ne
kar. - 345. 

Oder (Odra). - 488, 489, 500, 504, 
510, 512. 

Oderinge, loc alitate la sud de Lou
vain .(Lowen), J.a vest de Meusa. 
- 560. 

Odesa. - 370. 

Oeland (Gland), insulă sudz. în 
Marea Baltică. - 493-495. 

Oelandssund (Kalmarsund), . slrîm
toare Între iiSula iland şi Su
dia. - 493. 

Oeressund (ăresund), strîmtoare în
tre insula daneză Seeland şi re
giunea suedeză Schonen. - 4�3. 

Oise, afluent al Senei. - 382. 
Olanda. - 158, 279, 294, 485, 545, 

553, 557-559. 

Oldham, localitate Ja nord de Man
chester. - 307. 

Olpe, 0raş la nord de Siegen 
( Westfalia). - 549. 

Ophoven, 1 )  două localităti cu ace
laşi nume Ja nord de Jllih. -
557. 

Ophoven, 2) localitate Ja nord- est 
de Maastricht. - 557. 

Oplwven, 3) trei localităţi situate la 
vest, la est şi la nord de Mae
seyk. - 557. 
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Ophoven (Op. Hoven), 4) localitate 
la sud-vest de Maeseyk. - 557. 

Oporto (Porto), port în Portugalia. 
- 136. 

Ordange (Ordingen), locali.tate la 
nord-vest de Liege. - 559. 

Orient. - 323, 324. 

OrJeans, oraş la sud-vest de Paris. 
- 379, 380. 

Ortrange, localitate Ja nord-vest de 
Liege. - 560. 

Osel (Saaremaa), insulă situată în 
faţa GoHului Riga. - 488. 

Osnabrilck, oraş în Saxonia Infe
rioară. - 542. 

Osning, ·partea din sud a Pădurii 
Teutoburgice. 479, 483, 511 ,  
542. 

Oste; afluent aJ Elbei. - 490. 

.stlalen, in trecut denumirea re
giunii dintre Weser, Elba şi 
Saale. - 541. 

Otlinga (Ottingen), ,azi Eudingen, 
locali<ate la sud-vest de Soltau. 
- 558. 

-Overijsel, provincie în Olanda. -
545. . 

Oxford, oraş la nord-vest de Lon
dra. - 539. 

p 
Paderborn, oraş în Westfalia. -

475. 

Palatinat. - 68, 91,  92, 344, 353. 

Palatinatul renan - v ezi Palatinat. 

Palestina. - 324. · 
Pannonia, în trecut provincie ro

mană, · pe malul drept l Dunării 
ijJcii. - 474. 

Paris. - 6, 35, 38, 66, 92, 107-109, 
140, 143, 144, 154, 167, 183, 199, 
202, 246, 258, 309, 312, 358, 359, 
363, 367, 380, 381, 382. 

Peloponez (Morea), peninsulă în su-
dul Greciei. - 321. 

Peninsula Cimbricd - vzi Iutlanda. 

Peninsula Iullanda - vezi Iullanda. 

Peninsula Tracicd - vezi Tracia. 

Penserich Buch, şir de 1năltimi la 
nord-est de Metz. - 562. 

Penza, . gubenie in Rusia taristă 
(a;i în R.S.F.S. Rusă). - 453. 

Persia (Iran). - 415. 

Pesta, parte a Budapestei de azi. 
- 139. 

Petersburg - vezi St. Petersburg. 

Peuplingue, loca1itate la sud-vest 
de Calais. - 560. 

Pfahlgraben sau Limes, val de apă
.are :roman de Ja Rheinbrohl pe 
Rin, lingă Andemach, pînă la sud 
de Regensburg pe Dunăre. - 487. 

Philadelphia, ora;; în Pennsylvania. 
. - . 3p, 36, 184. 

Phladirtinga - vezi V laarlingen. 

Piemont, provinde in nordul Ita-
liei, în trecut ducat. - 105. 

Pillau (Baltlsk); avanp0rt _ al Kali
ningrad.lui. - 493. 

Pirinei. - 462, 51J. 

Poitiers, oraş la sud-vest -
de Or

leans. - 536. 

Pollinchove, ilocalitate fa sud-vest 
de Dix1uiden . .  - 557. 

Polonia. - 38, 39, 49, 92, 1 10, 148, 
1 54, 158, 253-255. 

Pomerania ( azi Pomorze), în trcut 
Provincie prusiană. - ·45, 52, 72, 
73, . 353. . -
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Pomecania de vest V orpommen), 
· vechea denlIlire a ţinutului la 

vest de Oder. · - 490. 

Portugalia. - 36, 135, 137, 158, 250. 

Posen (Poznn). - 45, 52, 73. 

Potsdam. - 71.  

Prignitz, regiune intre Elba şi Dos
se. - 505. 

Provence (Provenfa), provincie ln 
sud-stul ·Frntei. - 4ii. 

Provinciile baltice, in Rusia taristă 
gubeniile Estonia, Kurlanda ş1 
Livonia ; azi R.S.S. Letonă ş1 
R.S.S. Estonă. - 450. 

Prusia. - 38, 39, 44, 45, 52, 53, 
56-58, 3, 72, 73, 76, 82, 89-92, 
147, 161, 187, 227, 254, 258, 299, 
355. 

Prusia orientală, in trecut provincie 
prusiană. - 353. 

Prusia renană, sau Provincia re
nană, in trcut provincie prusia· 
nă. - 72, 73, 89, 109, 182. 

Q 

Ouettingen, localitate la nord de 
Colonia. - 559. 

R 

Raepertingen, localitate lingă Has
s'elt, la nord-vest de Li�e. - 560. 

Raetia, in trecut provincie romană ; 
azi in cea mai mare parte Elve
ţia. - 472, 489. 

RambouiJlet, oraş la sud-vest de 
Paris. - 382. 

Ramscheld, localitate · la sud de 
Arnsberg, în Sauerland. - 561. . . 

Ratingen, oraş la nord-est de Dlsel
dorf. - 559. 

Re�an, g�bemie in Rusia tristă 
( azi in R.S.F.S.-Rusă). - 453. 

Reckheim, localitate la nord de 
Maastricht. - 549. 

Redingen, localitate la sud-est de 
Bruxeils, aproape de Louvain. -
560. 

Reekhoven, localitate lingă Hasselt, 
la nord-vest de Liege. - 557. 

Rees, district n regiunea Dlssel
dorf. - 549. 

Reilferscheid, 1 )  localitate lingă 
Schleiden, la sud-est de Aachen. 
- 548. 

Reillerscheid, 2) localitate lingă A
denau, in Eifel. - 548. 

Reims, o raş in nord-estul Frantei. -
537. 

Renania (Rheingau), regiune coli
nară in cotul Rinului 1a Bingen. 
- 353, 509. 

Rems, afluent al riului Neckaf. -
487. 

Revelinge, localitate la sud de Bru
xelles, in apropiere de Waterloo. 
- 560. 

Rezat, unul dintre izvoarele ·rîului 
Regnitz in Frimconia. - 538. 

Rheinberg, oraş la nord-v est de 
Duisburg, intre Duisburg şi We
sel. - 555. 

Rheinbrohl, oraş pe Rin, la nord de 
Andemach. - 559. 

· 

Rheinhessen (Hessen-ul renan), re
giunea deluroasă intre Rin, crsul 
inferior al rîului Nahe şi rgiu
nea muntoasă a Palatinatului. 
555. 

Ribini�cus - vezi Ribenach. 

Ribuaria Gau, o parte din vechiul 
teritoriu franc situat la st şi vest 
e Rin, intre Colonia i· Bingen. 
- 550, 560. . . 

Riesengebirge (Karkonosze); „- 466.. 
478, 538. 
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Rin. - 341 , 345, 351 , 352, 355. 

Ringkjăbing (Ringliă>ing), oraş pe 
coasta de nord-vest a Iutlandei. 
- 465. 

Rinleln, oraş situat pe fluviul We
ser, la sud-est de Minden. - 483. 

Rinul inferior, denumirea Rinului de 
la Bonn in jos. - 44, 130. 

Rioja, regiune în partea superioară 
a fluviului Ebru. - 51. 

Rixhoft (azi Rozewie), cap la coasta 
de vest a golfului Gdansk. - 493. 

Rixingen, localitate la nord de 
Liege. - 559. 

Roclange, localitate la nord-vest de 
Liege. - 560. 

Roclenge, localitate la nord de 
Liege. - 560. 

Răcklingen, localitate la nord-est de 
Bonn, pe riul Sieg. - 559. 

Rădingen, localitate la nord-vest de 
Colonia. - 559. 

Rodlach, localitate la sud- est de 
Thionville, pe malul drept al 
Moselei, in Lorena. ; 555. 

Roermond, oraş în provincia olan
deză Limburg. - 549. 

Roma. - 121,  157, 320. 

noma anti�ă - vezi Cmperiul ro
man. 

Romagna, ţinut in nordul Itlliei. -
136. 

Romaninghova - vezi Riimmingen. 

Roubaix, oraş la nord-est de Lille. 
- 281. 

Riibenach, loca:itate la vest de Ko
blenz ; la romani Ribiniacus. 
555. 

Ruhr. - 473, 478, 509, 539, 543, 561 . 

Ruhrort, oraş făcind parte din 
Duisburg, la vărsarea Ruhrului Io 
Rin. - 557, 562 

Riimmingen, oraş Ja nord-vest de 
Lorrach şi nord-est de Basel. 
558. 

Rusia. - 28, 38-43, 49, 56, 57, 81 .  
92, 1 1 0, 1 1 7, 1 18, 121 ,  1 23-125. 
1 44, 147, 148, 158-1 61, 254, 257, 
310, 313-315, 417, 421423, 425, 
427430, 433, 436. 

Ruykhoven, -ocaiitate la nord de 
Liege. - 557. 

ş 
Saalburg, in trecut castru roman la 

Homburg. - 475. 

Saale. - 489-537. 
Saar (Saare), afluent al Mose:ei. -

555. 

Saarbrilcken. - 130. 
Saarburg (Sarrebourg), oraş pe 

Saare in estul Franţei. - 562. 

Sa/ford, localitate la sud-vest de 
Manchester. - 290. 

Salzburg. - 158. 

Salzwedel, oraş in regiunea Magde
burg. - 309, 312. 

Samara, gubernie şi oraş in Rusia 
ţaristă (azi in R.S.F.S. Rusă). -
453. 

Saratov, gubenie şi oraş in Rusia 
taristă (azi in R.S.F.S. Rusă). -
453. 

Saterland, ţinut cu turbă in fostul 
mare ducat Oldenburg. - 504. 

Sauerland, o parte din Masivul şii
tos renan, in sudul W estfaliel, 
intre rîurile Sieg şi Ruhr. - 542, 
561 . 
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Saxonia. - 52, 98, 182. 
Saxonia - vezi Saxonia veche. 

Saxonia Inferioară. - 558. 

Saxonla prusiană. - 44. 
Saxonia veche, ocupa Schleswig

Holstein. de azi şi se intindea 
pină �a Rin. - 487, 537, 538, 541, 
549, 558. 

Scandia - vezi Scandinavia. 

Scandinavia. - 341 .  

Schalkhoven, ocalitate l a  nord-vest 
de Liege. - 557. 

Scheidwald, regiune păduroasă �a 
nrd de Liltzstein şi de Pfalz
burg. - 562, 

Schlei, golf la care se află aşezat 
or·aşl Schlswig. - 469. 

Schleswig. - 465, 492, 494. 

Schleswig-Holslein. - 98, 130, 353. 

Schleyden, o-aş la sud-est de 
Aachen. - 548. 

Schmerikon, locaUtate la sud-st de 
Zlrich. - 558. 

Schuerhoven, loaiitate la no'd-vest 
de Liege. - 557. 

Schwanden, aocalitate La nord-vest 
de Kaser.autern. - 555. 

Schweldnilz (Swidnlca), oraş la sud-
vest de Wroclaw. - 62. 

Scoţia. - 90, 186, 204, 305. 
Sedan. - 131. 
Seelanda, inslă daneză fotre Marea 

BaltCă şi Kattgat. - 493. 

Seeland (Zeeland), provincie n O
landa. - 504. 

Selschede, doaltate la sud-vest de 
Arn:sberg, in Sauerland. - 561 .  

Sena. - 381. 

Senlzich, lcalitate a nord-.est de 
Metz. - 562. 

Serbia. 

Siberia . 

Sicilia. 

139. 

361 . 

462. 

Sieg, afluent a� Rinlui. - 473, 509, 
559. 

Siegerland, sau Siegtal, regiunea 
străbătută de r�ul Sieg. - 542, 
549. 

Sigmaringen, oraş şi district la sud 
de Stuttgart. - 95. 

Silberberg (Srebna G6ra), cli
tate �a sud-vest de Wrclaw. -
63. 

Silezia (Slask). - 52, 61,  66, 70, 71, 
74, 79, 86, 90, 351,  353. 

Silezia Inferioară (Dorny, SJask). 
- 52. 

Silezia Superioară (Gorny Slask)_ 
- 87, 91, 1 82. 

Simbirsk Ulianovsk), or·aş pe Vol
ga, gubernie n Rusia ţaristă 
( azi in R.S.F.S. Rusă). - 453. 

Sinkfal (De Honle sau Weslerschel
de), partea de .vst din estuarul 
Escautului. - 504. 

Siria. - 479. 

Sillard, oraş la nord-est de Maas
t.richt. - 549. 

Skagen, promontoriu tn nord-estul 
Iutladei. - 493 . 

Slagelse, oraş pe insula Seeland. 
- 493. 

Smarinchowa - vezi Schmerikon

Smolensk, gubenie tn Rusia ta
ristă {zi R.S.F.S. Rusă}. - 4. 

Snolingham - vezi Nottingham_ 
Sodingen, Joalitate n Jropiere de 

Castrp-Rauxel, pe canalul E;
in. - 559. 
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Soest, orş la est de Dortmund. 
558. 

Soetrich, calitate n Lorena, la 
nord de Thfonville, la vest de 
Mosela. - 562. 

Solingen. - 1 19, 368, 559. 

Soonwald (Soon Wald), o parte a 
munţilor Hunsrick, la est de 
Mosela. - 562. 

Spania. - 36, 51 , 1 02, 103, 132, 135, 
158, 250, 346, 359, 419, 433. 

Sparta. - 197. 

Spessart, coline muntoase .pe ain
l rde j.os, la sud-est de Frank
furt. - 538. 

Statele Unite ale Americii. - 29-
31,  123,  158, 279, 303, 314, 326, 
417, 422. 

St. Bernhard, Marele, trecătoare în 
Alpi, Jeagă valea Rhâne-ului cu 
valea Dorei Ba1tea. - 474. 

St. Benhard, Micul, trecătoare în 
Alpi, leagă valea Isere-ului cu 
valea Dorei Baltea. - 474. 

Stedieraburg (Steterburg), localitate 
la sud-vest de Braunschweig. 
52. 

Stettin (Szczecin). - 49. 
St. Goar, oraş pe Rin, .a sud de 

Koblenz. - 555. 
Stockheim, orş J. nord de Maas-

tricht. - 549. · 

St. Omer, oraş la sud- st de Calais. 
- 557. 

St. Petersburg (Leningrad). - 258, 
367, 370. 

Strasbourg. - 467. 
St. Truyen (St. Truyden, Truiden 

1sau St. Trond), oraş la nord-vest 
de Liege. - 557. 

Stuttgart. - 95. 
Suabia, ţinut ocupat de alemani 

după migraţia popoarelor ; cu-

prindea Elveţia gemană, Baden, 
Wirttmberg, Alsacia şi o parte 
din Bavaria. - 353. 

Sudauen, in trecut regiune intre 
Vistula şi Njemen. - 502. 

Siiderbrarup, focalitate la sud-est 
de F1nsburg. - 495. 

Siidersee (Zuidersee). - 545. 
Suedia. - 49, 342. 

Sylt, insulă in nordul Frisiei, în 
faţa coastei de vest a Danemar
cei. - 504. 

Tamisa. - 280. 

Tarnau (Tarn6w), oraş la sud de 
Wroclaw. - 61. 

Taschberger Moor (Thorsbjerger 
Moor), ţinut mlăştinos în Schles
wig Jingă Sider Brarup. - 495. 

Taunus, o parte din Masivul şistos 
r�an dintre Lahn şi Main. -
476, 563. 

Tamida, gubenie în Rusia ţaristă 
(Crimeea). - 446. 

Terschelling, insulă din arhipela
gul Frisia de v est. - _476. 

Thienen - v ei Tirlemont. 

Tiberiacum - vezi Ziewerich. 

Tirlemont (Tienen), oraş la est de 
Bruxens. - 557. 

Tolbiacum - vezi Zillpich. 

Tongern, oraş .Ia nord-vest de 
Liege. - 557. 

Tornich (Toernich), localitate la 
sud-vst de Arlon, în sud-estul 
Belgiei. - 562. 

Tours, 01aş pe Loara. - 380, 521. 

Toury, loclitate fo nord de Or
leans. - 381. 
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Trac ia, regiune in estul Peninsulei 
Balcanice. - 464, 466, 470. 

T rebnitz (T rzebnica), oraş la nord 
de Wroclaw. - 489, 

Trier. - 106, 309, 312, 419, 433. 
Tuia, gubernie în Rusia ţaristă (azi 

face parte din R.S.F.S. Rusă). 
453. 

Turcia, europeană. - 147. 
Turingia. - 353. 

Turnhout, oraş la nord-est de An
vers. - 557. 

Ţara salilor. 

T 
563. 

u 
U Jrichstein, localitate in Munţii Vo

gelsberg, la Ord- est de Frank
furt. - 44. 

Ummingen, localitate la sud-vest de 
Dortmund, lingă Bohum. - 559. 

Ungaria. - 38, 91,  92, 123, 131. 
137, 139. 

Unna, oraş la est de Dortmund. -
558. 

Unstrut, aflu�t pe stinga riului 
Saale. - 538. 

Urnii, munţi, - 453. 
Utrecht. - 545. 

V 

Valahia (Muntenia). - 498. 

Varşovia. - 253. 

Velinghen, localitate la vest de 
St. Omer. - 560. 

Veneţia, ţinut in Italia superioară. 
- l Oq, 

Venloo, oraş pe Meusa, in Olanda, 
la sud-est de Nimegue. - 549. 

Ventnor, oraş in insula Wight. -
369. 

VerceJJi, oraş în Italia superioară. 
- 466. 

Versail/es. - 254, 381, 382. 

Vert, localitate la sud-vest de Pa-
ris. - 380. 

Vevey, staţiune balneo-climaterică 
pe malul lacului Geneva. - 369. 

Viena. - 39, 67, 125, 139. 
V ierzon, oraş la sud de Orleans. 

- 380. 
V il/encoublay, localitate la sud-vest 

de Paris. - 380. 

Vilno (Vilnius). - 440. 

Vistula (Wisla). - 472, 488, 489, 
491 ,  493, 503, 504, 512 

V laardingen, port la vest de Rot
terdam. - 558. 

V lieland, insulă in v·estul Frisiei. 
- 476. 

V Jiestr( o )m (Vlie-Strom), cale ma
ritimă intre Marea Nordului şi 
Zuidersee. - 476. 

V lissingen, port la insula W alche
ron, pe coasta de v est a Olandei. 
- 558. 

V Juyn, localitate la nord-vest de 
Duisburg. - 549. 

Vlytingen, localitate la nord de 
Liege. - 559. 

V ogelsberg, munte în Germania, 
intre Lahn şi Fulda, - 538. 

Volkerinckhove, localitate la nord 
de St. Omer. - 557. 

Vosgi, lanţ de munţi pe malul stîng 
al Rinului. - 562. 

w 
Wageningen, oraş la nord-vest de 

Nimgue, . in Olanda. - 558. 
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Wahenges, lcalitate la sud-st de 
Louvain (Lowen). - 559. 

Waldrach, Jocilitate la est de 
Trier. - 555. 

WaJes. - 307. 
Wallach, localitate pe Rin, la sud

vest de Wesel, - 555. 
Walscheid, localitate în Munţii 

Vosgi. - 562. 

Walwiller, localitate Ia sud- est de 
Maastricht. - 556. 

W andhofen (W andhoven), locali
tate in ţinutul Hellweg (Westfa
lia), la sud-est de Dortmund. 
557. 

Warin, orş in Mecklenburg, la 
sud-est de Wimar. - 489. 

Warta, afluent al fluviului Oder. 
- 504. 

Washington. - 418. 

W assenach, localitate pe Rin, la 
nord-vst de Koblenz. - 555. 

Waterloo, - 202, 560. 

Waterscheid (W aterscheyd), loca
JiLate �a nord de Liege. - 562. 

Wavre, localitate la sud-est de 
Bruxelles. - 560. 

Wehofen, localitate la nord de 
Ruhrort. - 557. 

Wellinghofen, localitate în tinutul 
lellweg, •la sud-est de Dortmund. 
- 557. 

Werden, oraş pe Ruhr. - 539, 541 ,  
559. 

Werra, izvorul fluviului Weser. 
489. 

Wese/, or·ş pe Rinul inforior. 
549, 562. 

Weser. - 473, 482, 51 1 .  
Wesselingen, lcalitate p e  Rin, la 

sud de Colonia. - 559. 

Westerwald, partea Masivului şis
tos renan dintre Sieg şi Lahn. 
- 561 , 563. 

Westfalia. - 130, 182, 344, 487, 51 1 ,  
541 ,  549. 

W esthofen, lcalitate la st de 
Castrop-Rauxel. - 557. 

Westhofen, oraş în ţinutul Hellweg, 
la sud-est de Dortm1d. - 557. 

Wetterau, vale lnrtre Vogelsberg 
şi Taunus, la nod de Frankfurt 
pe Main. - 475, 487, 554. 

W ichlinghofen, lcalitate in tin utul 
Hellweg, Ja sud-st de Dortmund. 
- 557. 

Widau (Wied Au}, rîu ln Holstein. 
- 504. 

Wight, insulă în Canalul Minecii, 
lingă coasta de sud a Angliei. 
- 368, 369. 

Willebringen, localitate Ja sud-est 
de Bruxelles, in apropiere de 
Louvaîn. - 560. 

Wimmertingen, localitate la nord
vest de Liege. - 560. 

Winethahîsen, odinioară Burg la 
sud-vest de Quedlinburg. - 542. 

Winnweiler, oraş în Palatinat, la 
nord-st de Kaiserslautem. 
555. 

Wintershoven, loclitate la nord
vest de Liege, - 557. 

Wolvaradingahusun, loclitate la 
sud-vst de Minden. - 558. 

Worms. - 467. 

Worringen, localitate la nord de 
Colonia. - 559. 

Wulverdinghe (Wulverdingen), lo
calitate .Ia nord de St. Omer. -
560. 

Wupper, afluent al Rinului. - 46, 
487, 553. 
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Wiirttemberg. - 92. 

X 

Xanten, oraş a.a vest de Wesel. 
549, 557, 559. 

y 
Yonne, afluent al Senei. - 382. 

z 
Ziewerich, faalitate la sud-vest de 

Colonia, lln9ă Bergheim ; la ro
mani, Tiberiaum. - 555, 562. 

Zollikoten (Zollikon), 1lcaiate 
pe malw de nord-st l lacului 

Zilrkh, la sud de oraşul Zlrkh. 
- 558. 

Zollinchovon - vezi Zollikofen. 

Zonhoven, l ocalitate la nord-vest 
de aastricht. - 557. 

Zllpich, localitate la sud-vst de 
Colonia ; la rmani, Tl>iacum. 
- 555. 

Zlrich. 95, 162, 16--168, 176. 
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cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels 

La lucrările dtate de Marx şi Egels au fost idicate, 1n măsura 
in care acest �uru a putut fi stabilit, ediţiile prsupuse că ar fi fost 
folosite de ei. In lllele cazuri, ln special acolo unde .voarele biblio
grfice nu sint prcizate, nu se menţionează ediţia. Lgile şi documentele 
sînt indicate numai atunci .cînd se citează din ele. Unele izvoare n-au 
putut fi identificate. 

I. Opere şi articole ale unor autori cunoscuţi 
şi anonimi 

Address and provisional rules of the Working Men's International Asso
ciation, stablished Sptember 28, 1 864, at a .public meeting held at 
St. Marin's Hall, Long Acre, London. (London) 1 864. - 1 05, 1 10, 153. 

Allgemeine Statuten und Verwaltungs-Verordnungen der Internatlonalen 
Arbeiterassoziatior . nntl. deusche Asg., ·reiidiert duch dn Gene.1-
.rath. Lei�g o. J. - 17, 3, 24. 

Ammianus Marcellinus : .erum gestarum libri qui supersunt ex rcensione 
Valsio Gronoviana„. Augsts GuI ( elmus) Emsti. Lisiae 1773. - 515. 

Annales Bertiniani. In : Monumenta Gemaniae hstorica. Ed. Georgius 
Heinricus Pertz. Scriptorm tl. Hannoverae 1 826. - 531, 533. 

Archiv lilr Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Hsg. v. Paul 
Wgand. Bd . 5, H. 2. Lmgo 1831. - 543. 

Archiv lilr die Geschichte des Niederrheins. Hrsg. v. Theod. Js. Lacomblet. 
Abth. 1. d. 1. H. 1 .  Dlseldof 1831. - 554. 

Arnold, Wllhelm : Deutsche Uzeit. Gotha 1879. - 538, 548, 554, 556, 
559-561 .  

(Bakunin, Mihail Aleksandrovici : )  rocy�apCTB8HHOCTL i aHapxn. qaCTL 
1. o ,  o. 1873. - 7, 13. 

Bauer, Bruno : ritik der evllgs"hn Gsohihte ds Jhns. Bmn 
1840. - 316, 317, 319. 
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- Kritik der evanglichn Ckschichte der Synoptiker. Bd. 1-2. Leipzig 
i 841.  - 316, 317, 319. 

- Kritik der evangelischen Geschichte der Syniptiker und ds Johan
nes. 3. und •letzter Bd. Braunschweig 1 842. - 316, 317,  319. 

Sericht des Generalratlls der Internationalen Arbeiter-Association an den 
IV. allgemeinen Congress in Base!. Base! 1 869. - 1 57. 

Beust, F(riedrich) : K.leiner historischer Atlas ds Kantons Zirich. Zirich 
1 873. - 558. 

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Tstaments, 
nach der deutchen Dbers. Martin Luthers. - 319, 323. 

Blume, Wilhelm : Die Operationen der deutschen Heere von der Schlacht 
bei Sedan b.s zum Ende des Krieges nach den Operations-Akten des 
Grossen Hauptquartiers dargestellt. 2. unverind. AufI. Berlin 1872. -
382. . 

Bockh, August : Die- Staatshaushaltung der Athener. 2. Ausg. Bd. 1 .  Buch 
1-4. Berlin 1 851 .  - 412. 

Bone, Ludwig : Briefe aus Paris. - 566, 

Bracke, Wilhelm : Der Lassalle'sche Vorschlag. Ein Wort an den 4. Con
gres der social-demok1atischen Arbeiterpartei. Braunschweig 1873. - 6. 

Braune, Wilhelm : Zur kenntnis des frănkischen und zur hochdeutschen 
lantverschlebung. ln : Beitrăge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. Bd. 1 .  HaHe 1874. - 538, 540, 553. 

Caesar : De bello Gallico. - 341, 468-470, 509, 510. 

Capitularia regum Francorum. - 519, 522, 530, 533-537. 

Carlyle, Thomas : Latter-Day pamphlets. London 1850. - 302. 

- Past nd present. London 1843. - 198, 302. 

Code civil vezi Code Napoleon. 
Code Npoleon. - 355. 

Corpus iuris Germanici antiqui. Ed. Fero(inand) ,Walter. T. 2. Berolii 1824. 
- 536. 

Cosijn, P(ieter) J(akob) : Altwstsăchsische Grmatik. 1. Hălfte. Haag 
1 883. - 541 . 

Cournot, Augustin .: Recherches sur Ies principes mathematiques de la 
theorie des richesses. Paris 1 838. - 415. 

Dahlmann, F(riedrich) C(hristoph) : Geschkhte von Dănemark. Bd. 1 .  
Hamburg 1840. - 505. 

Dante Alighieri : Goettiiche Comoedie. etrisch tlbertragen„. von Phila
lethes. h. 1-3. Dresden und Leipzig 1 833-1849. - 106. 
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Dawin, Charles.: On he origin of species by mens of natural selection, 
or the prsevation of favoured races in the struggle for lif�. London 
1859. - 21 1 ,  360, 362. 

Dawkins, W(illiam) Boyd : Ea.r}y man fo Britain arid his place in the ter-
tiary period. London

. 
1880; - 461 , 488. . 

Didewt, Denis : Le n eveu de Rameau. In : Oeuvres inedites de Diderot. 
T.2. Paris 1 821 .  - 208. 

Dio Cassius : Historiae Romanae. - 466, 476-479, 481 ,  483, 504. 

Dilhring, Eugen : Cursus der Nationl- und Socialokonomie einschliess
lich der Hauptpunkte der Finanzpolitik. 2. theilw. ng.·rb. Aufl. Leipzig 
1876. - 51, 246. 

- Cursus der Philsophie als streng wissenschaflicher Weltanschauung 
und LebensgestaHung. Leipzig 1875. - 246. 

- Kritsche Geschichte der Nationalokonomie und des Socialismus. Berlin 
1871 . - 246. 

Einhardus : Vita Karoli Magni. Ex monumentis Germaniae historicis recudi 
fcit Gorgius Heinricus Pertz. Ed. altera. Hannoverae 1845. - 518. 

Engel, Ernst : Das Zeitalter dS D ampfes in technisch-s1aistischer Be
leuchtung. 2. Aufl. Berlin 1 881 . - 303. 

Engellmrdt, Conrad : Denmark in the arly iron age, illustra1d by rece�t 
discoveries in the peat mosses of Slsvig. London 1 866. - 495. 

Engels, . Friedrich : Die Bakunisten an der Arbeit. In : Der Volksstaat, 
Leipzig, vom 31 .  Oktober, 2. und 5. November 1873. - 249. 

- Die Bakunisten an der A�beit. Denschrift iber den letzten Aufstand 
in Spanien. (Leipzig) ·

· 
o.J. - ţ49. 

- Der deutsche Bauenkrieg. În :  Neue Rhcinische Zeitng. Plitich-oko-
nomsche Revue. H. 5/6. Mai bis Oktober. Hamburg 1850. - 249. 

- Der deutsche Bauernkrieg, 2. mit Einl. vers. Abdr. Leipzig 1870. - ?49. 
- Der deutsche Bauenkrieg. 3. Abdr. Leipzig 1875. - 249. 

- Herm Eugen Dlring's Umwălzung der Philosophie. Herm Eugel Dil-
ring's Umwălzng der politischn Oekonomie. Herrn Eugen Dlring's 
Umwă1zung ds Szialismus. In Vorwarts, Leipzig, vom 3. Januar 
bis 7. Juli 1877. - 246. · 

- Hern Eugen Dlring's Umwălzung der Wissenschaft. Philosophie. 
PoMiche Oekonmie. Sozialism.us. Leizig 1 878. - 246, 250. 

- Die Lage der arbei.tenden Kiase in EngJand. Nach eigner Anschauung 
und authentischn Quellen. Leipzig 1 845. - 223, 246. 

- Preussis-cher Schnas m deuitschen Reichs·tag. ln : Der Volksstaat, 
Leipzig, vom 25. und 27. Februar und 1 .  Mărz 1876. - 246. 

- Preussicher Schnaps im deutschen Reichstag. Separatabdr. aus dem 
„Vo�ksstaata 1876. - 249. 
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- {Sozia1s aus R5'ad). .llcWingsliterartur, V. ln : Der Volsstaat, 
Leipz.g, .vm 16., 1 8. und 21 .  April 1875. - 249. 

- Soziales aus Rusland. Leipzig 1 875. - 249. 

- Umrisse zu einer Kritik der Nationaloekonomie. .ln : Deutsch-FrnzO-
sische JahrbCher. fg. 1 .  u. 2. Paris 1 844. - 46. 

- Zur Wohnufrage. In : Der Volsstaat vom 26. Juni 1 872 s 2. 
Februar 1 873. - 249. 

- Zur Wohnungsf.ge. (H. 1. ). Sipatatabdr. aus dem „Volkstat•. Le:pzig 
1872. - 249. 

- Zur Wohnungrage. H 2. Sonderabdr. as dm „Volsstaat•. Leipzig 
1872. - 249. 

- iur Wohnungsfrage. H. 3. Sonder:bdr . .us dm „Vsstaat•.  (Lipzig 
1873). - 249. 

Engels, Friedrich, und Karl Maix : Die heilige Familie oder Kritik der 
kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consortn. Franfurt aM. 1 845. 
- 107. 

Erlach, Franz von : Aus dm franzosisch-deutchen Kiiege 1870-1871. 
Bobaohtungen und Betrachtungen eines Schwei2er-Wehrmanns. Lepzig: 
und Bern 1 874. - 381. 

Ewald, Heinrich : Geschkhte des Volkes Israel bis Christus. �. ASg. Bd. 4 
GOttingen 1 852. - 319. 

Fallmerayer, Jakob Philipp : Geschichte der HaLbinsel Morea wihrend de• 
Mittelalters. Th. I. Stuttgart d Tlbingn 1830. - 321 .  

Florus, L{ucius) Annaeus : Epitome rerum Romnarum„. Eine der stu.di
rendei Jugnd zum besten deultch und leicht Vefaste Erklirung ds 
Flori„. Durch Gemanicum Sincerum. Giessen 1732. - 476. 

Formulae Turonenses vulgo Sirmondicae dictae. �n : Monumenta Germa
niae hstorica. Ed. Georgius Heinricus Pertz. Legum sctio 5. Fomulae. 
P. prior. Hannoverae 1882. - 529. 

(Fourier, Charles) : Theorie des quatre mouvements et ds destines 
gen·erales. Prospctus et annonce de Ja decouverte. Leipzig 1808. -199. 

Fourier, Ch(arles) : Theorie ds quatre mouvments et des dstinees ge-
n erales. In : Oeuvres completes. T.1. Paris 1 841. - 202, 203. 

- Theorie de l'unite n:verselle. Vol. 1 . Joc. cit. T. 2. Paris 1 843. - 202. 
- Theorie de !'unite universelle. Vol. 4. loc. cit. T. 5. Paris 1841. - 202. 

- Le nouveau monde industrie! et societire, ou invention du •procede 
d'industrie attrayante et naturelle dstribuee en series ;passionnees� 
Joc. cit. T. 6. Paris 1 845. - 202, 203, 223, 25. 

Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. d. 1. Hrsg. v. G. H. Pertz, 
J, Grimm. u. a, Bern 1849. - 466. 



lndtce bibliografic 699 

Glllen, Robert : Rcent acumulations of capital in the Unit. Kingdom. 
In : Jounal of the Statistica! Society. March 1878. Voi. 1 6. P. 1. London 
1878. - 233. 

Goethe, Johann Wolfgang von : Das Gottliche. In : Vermische Ge.ichte. 
- 26. 

'oaaleB, A ( w>cet) A [8puanoBu1] . ;ecITL neT peiopM. CaHRTneTopiypr 
1872. - 441-443. 

Goltz, Th(eodor) v. d. : Die Lage der lăndlichen Arbeiter m Deutschen 
Reich. Berlin 1875. - 53. 

Gregar Turonensis : Historica Francorum. In : Monumenta Gemaniae 
histoica. Ed. Georgius Heinrkus Pertz. Scriptorm rerum Merovingi
carn t. 1. Hannoverae 1885. - 519. 

Grimm, Jacob : Gechichte der deutschen Sprche. Bd. 1 .  Leipzig 1848. -
473, 504-51 1 ,  536, 538, 542, 559. 

Gu�rard, B(enjamin-Edme-Charles) : Polyptyque de l'abbe Irminon„. 
T. 1-2. Paris 1844. - 520, 536. 

(Hannecken, H. von :) Militărische Gedlnken und Betrachtungen lber 
den deutsoh-.ranzosi·schen Krieg der Jahre 1870 und 1871 vom Verfasser 
ds „Krieges m Met.a. Mainz 1871. - 380. 

Haxthausen, August von : Studien lber dh? innem Zustănde, das Volks
leben und insbesondere die lăn.ichen Einrichtungen Rusl.ands. Th. 1-2. 
Hannover 1847. Th. 3. Ber.Un 1852. - 1 17. 

- Die Jăniche Verfssng Rsil·ands. Ihre Entwicklung und ihre Fst
. stellung in der Gesetgeb.ung von 1861 .  Leipzig 1866. - 438-440. 

. -
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : Vorlesungen lber die Geschichte der 

�hilosophie. fn : Werke. Vollst. Ausg. du1ch einen Verein von Freooden 
des Verewigten. d. 9. 2. Aufl. Berlin 1840. - 196, 199, 212, 316. 

Heine, Heinrich : Buch der Lieder. - 1 02. 

- Romanzero. - 318. 

H�liand. Mit auflhrlilln Glosen. Hrsg. v. Moritz Heyne. In : Bibliothek 
der ăltsten deutschen Litteratur-Denkmâler ; Bd. 2. Kleinere (? )  ltnie
derdeutche Denkmăler. T. 1. Pderbom 1866. - 538, 540, 547. 

Heraklit : Fragmente. - 208. 

Heyne, Moritz : Kleine alsăcsische und altniderfrănkische Grmmatik. 
Padeibom 1873. - 539. 

Hildebrand, Hans : Das heilnische Zeitilter in Schweden. Nach d. 2 
schwed. Orig.-Asg. .bers. v. J. Mstorf. Hamburg 1873. - 493. 

Hubbard, (Nicolas-) G(ustave) : aint-Simon, sa vie et ss travaux. Pa
is 1857. - 1 99, 201, 202. 

Inauguraladresse, vezi Address and provisional rules of the Working 
Men's lnternational Association„. 



700 Indice bibliografic 

lucou,  O[nHt 8i;yapi;oeBH{] : OIT CTaTHCT.lec1wro 1.CCie;onauHl o 
KpeCT»HHCRfX Ha;enax H IiaTemx. C-leTep6ypr. 1877.  - 422-445, 449 , 
452, 453 . 

Jhering, Rudolph von : Geist des romischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen s einer EntwickJung. 3. verb. Aufl. h. 2. 1. Abt. Leipzig 1874. -
409, 412. 

Kant, Immanuel : Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 
oder Versuch v>n der Verfassung und dem mchanischen Ursprunge 
des ganzen Weltgebăudes, nach Newton'schen Grundsătzen abgehandelt. 
ln : Sămmtliche Werke. Th. 6. Schriften zur physischen Geographie. 
3. Leipzig 1839. - 21 1 .  

Kern, (Johann) H(endrik) : Die Glossen i n  der Lex Salica und die Sprache 
der salischen Franken. Haag 1869. - 539, 543, 546. 

Das Keyserrecht nach der Handschriit von 1372. In Vergleichung mit 
andeen Handschr. u. mit erl. Anm. Hrsg. v. Hermann Ernst Endemann 
u. mit einer Vorrede vers. v. Bruno Hildebrand. Cassel 1846. - 343. 

Kleinere altniederdeutsc11e Denkmăler. Hrsg. v. Moritz Heyne. Paderborn 
1 867. - 541 , 543. 

Lange, Fr(iedrich) A(lbert ) : Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung fir 
G egenwart und Zukunft. Duisburg 1865. - 26. 

Laplace, Pierre-Simon : Exposition du systeme du monde. T. 1-2. Paris, 
l'an IV de la Repulique Franaise ( 1 795/96). - 211 . 

Lassalle, Ferdinand : Arbeiterlesebuch, Rede Lassalle's zu Frankfurt am 
Main am 1 7. und 19. Mai 1863. 5. Auf,l. ln : Broschlren. Berlin 1874. 
- 5. 

- OUnes Antwortschreiben an das Central-Comite zur Berufung eines 
Allgemeinen Deutschen Arbeitercongrsses zu Leipzig. Zlrich 1 863. 
- 5. 

Lelewel, Joachim : Pytheas de Marseille et la geographie de son temps. 
Bruxelles 1836. - 465. 

Lex Ripuaria et !ex Francorum Chamavorum. Ed. Rudolphus Sohm. Hanno
verae 1 883. - 345. 

Lissagaray, (Prosper-Olivier) : Histoire de la commune de 1871 .  Bruxelles 
1 876. - 379. 

Loria, Achille : Karl Marx. Estratto dalla Nuova AntoJogta. Fascicolo 7. 
Roma 1883. - 373. 

- La rendita fondiaria e la sua elisione naturale. Milano 1880. -. 373. 

- La teoria del val6re negli economisti i taliani. Bologna 1882. - 373. 

Mably, (Gabriel-Bonnot) de : De la Jgislation, ou principes des loix. 
Amsterdm 1 776. - 197. 



Indice bibliografic 701 

Maine, Henry (James) Sumner : Village-Comunities in the East and 
West. London 1871 .  - 418 . 

Marx, Karl : Der 18te Brumaire ds Louis Napoleon. 1n : Die Revolution. 
Eine Zeitschrift n zwanglosen Heften. R 1 .  New-York 1852. - 109. 

- Der Achtzehnte Brumaire ds Louis Bonaparte. 2. Ausg. Hamburg 1869. 
- 1 09. 

- Der Birgerkrieg in Frankreich. Adresse ds Generalraths der Interna-
tionalen Arbeiter-Assoziation an alle Mitglieder in Europa und den 
Vereinigtn Staatn. Sepa·ratabdr, as dem Volksstaat. Leipzig 1871. -
1 1 1 , 1 56. 

- Le Capital. Trad, de M. J, Roy, entierment rev. par l'auteur. Paris 
( 1 872-1 875 in Lfgen. ersch.). - 1 4, 1 1 8, 256, 257, 416. 

- The civil war in France. Address of the General Council of the In
ternational Working-Men's Association. (London) 1871 .  - 1 56. 

- Discours sur la question du libre echange, prononce a •!'Association 
Democratique de Bruxelles. Bruxells 1848. - 107. 

- Enthillungen iber den Kommunisten-Prozss zu Koln. Base! 1853. 
1 09. 

- EnthiUungen iber den Kommllisten-Prozess zu Koln. Boston 1853. 
1 09. 

- Enthillungen iber den Kommunisten-Prozess zu Koln. ln : Der 
Vlksstaat, Leipzig, vom 28. Ok:tober 5 18. Dezember 1874. - 1 4, 109. 

- Enthillungen ibe r den Kommunisten-Prozess zu Koln. Neuer Abdr. 
Leipzig 1875. - 14, 109. 

- Herr Vogt. London 1860. - 1 10. 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1. Buch. 1 .  Der 
Produktionsprocess ds Kapitals. Hamburg 1867. - 5, 1 1 0, 1 1 6, 1 17, 
121,  218, 224, 236, 246, 372, 386, 399, 401, 404. 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1. Buch. 1. Der 
Produkionsprocess des Kapitals. 2. verb. Aul. Hamburg 1872. 1 10, 
1 17, 386, 399, 400, 401, 403, 408. 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie Bd. 2. Buch 2. Der 
Cirkulationsprocss ds Kapitals. Hamburg 1885. - 1 10,  1 12, 1 1 6, 370, 
374. 

- Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Berlin 1859. - 1 09-1 10, 387, 
398. 

- Misere de la philosophie. Reponse a la philosophie de la misere de 
M. Proudhon. Paris, Bruxelles 1847. - 7, 1 07, 236 • 

Marx, Karl, und Friedrich Engels : Ein Complot gegen die Internationale 
Arbeiter-Association. Im Auftrage ds Haager Congresses verfasster 
Bericht iber das Treiben Bakunin's und der Allianz der sociali5tdschen 
Demokratie. Braunschweig 1874. - 101. 

- Manifest der Komunistichen Partei. London 1848. - 7, 23, 24, 1 08, 
178, 236, 249, 314, 315, 372. 

- MaHmpecT KOMMYHHCT1Iec1wt napT11. ieHeBa 1882. - 314. 

47 



702 md.ce bibliografk 

- Les pretendus scissions dans l'Intemationale. Circulaire privee dJ 
Conseil Generail de l'Assoiation Intemationale des TravaUleurs. Ge
nve 1872. - 155. 

Maurer, Georg Ludwig von : Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-� 
Dof-, d Stadt-Vefas.ung und der offentliohen Gewalt. Michen 
1854. - 341, 534. 

- Gesohichte dr Dofverfasung n D eutscMand. Bd. 1-2. Erlangea 
186-1866. - 341. 

- Gschichte der Fronhwe, der BauemhOfe lld der Hiverfassung in 
Deutschland. Bd. 1-4. Erlangen 1862-1 863. - 341. 

- GesohLchte der Marknvefassung dn Deutscland. Erlangen 1856. 
341. 

- Gschichte der Stădtevefassung n Deutschland. Bd. 1-4. Erlangen 
1869-1871 .  317. 

Mone, (Franz) J(oseph) : Urgeschichte des badiJchen Landes bis zu Ende 
des siebenten Jahrhunders. Bd. 1. Karlsruhe 1845. - 558. 

Morelly : Code de la nature„. Paris 141. - 1 97. 

Morgan, Lewi& H(enry) : Acient society or researches in the lins of 
human progress from savagery, through barbarism to civilisation. Lon
don 1877. - 418. 

Most, Johann : K.apital nd Anbeit. Ein rpopulăer Allszug aus „Das ·Kapi
talu von Karl Marx. Chemnitz ( 1873). - 372, 373. 

Miillenhoif, Karl : Deutsche Altertuskunde. d. 1. Berlin 1870. - 465_ 

Nadler, Karl Gottlried : Frohlilch Plz, ot erhalts I Gedichte in Pfălzer 
Midart. Frankfurt a.M. 1 851.  - 565. 

Orosius : Historiarum avsum paganos. Libri VII. Recensuit et commen-
tario critico instruxit Carolus Zangemeister. Vindobona 1882. - 47. 

Ovid(ius) : Tristia. - 484. 

- Epistulae ·ex Ponto. - 484. 

Owen, Robert : The book of the new moral wold, containing the rational 
systm of soiety, founded on dmostrable facts, develpig the costi
tution and laws of human nature and of society. P. 1-7. London 
1842-1844. - 205. 

- Report of the proceedings .at the severa! public meetings, held in 
Dublin. On the 18th March - 12th pril - 19th April and 3rd .May_ 
Dublin 1823. - 20-206. 

_ The revlution in the mind and practice of the human race ; or, the 
coming ohange frm irrationality to rationa!Hy. London 1849. - 205-

Papiers et correspondance de la iamille imperiale. T. 2. Paris 1871 .  
94, 1 1 0. 



Indce blbliognnc 

Jetronis : Sati:ae. - 320. 

Plinius Secundus : Naturalis historia. - 474, 488, 502--513. 

'lutarh : Vitae parallelae. - 466. 

703 

'rogramm der deutschen Arbeiterpartei. ln : Protokoll ds Vereinigngs
ongresses der Sozialdemokr·aten Deusollauds. Leipzig 1875. 

Programm und Statuten der sozial-demokratischen Arbeiter-Partei. In : 
Dmokratisches Wochenblatt. Leipzig. Nr. 33 vom 1 4. August 1869. -
3, 5, 8, 13. 

Proklamation an das deutsche Volk. ln : Stenographische Berichte lber 
die Verhandlungen der deuschen constHuienden Natiionalversammlung 
zu F·rakfu'l a.M. Bd. 9. Franturt a.M. 1849. - 9--95. 

Procoplu : De bello Gothico. - 504. 

Proudhon, P(ierre) J(oseph) Ssteme ds contradicti>ns economiques, ou 
Philosophie de la misere. T. 1-2. Paris 1846. - 107, 236. 

Ptolemeu : Geographiae. - 490, 496, 500-505, 510, 51 1 .  

-Rau, Karl Heinrich : Gr.ndsatze der Volkswi1thschftslehre. 5 .  vem. u. 
•v.eb. Ausg. Heidelberg 1847. - 384, 390, 393, 396. 

Reuleaux, F(ranz) : Brife aus Philaderphia. BralShweig 1877. - 184. 

Reuter, Fritz : Ut mine Festungstid. - 63. 

Reymann, Daniel Gottlob : Remann's topographische Spcial-Karte von 
Deutshland, Schweiz, Ostfrankreich, Blgien, Niederlande und Polen. 
Glogau o. J, - 555. 

Rost, Valent(in) Christ(ian) Friedr(ich) : Deuitsoh-Grichisches Worter
buh. I. Abt. A-L. Gottingen 1829. - 402. 

Roth, Paul : Gesihte des Benticiadwsens von der ăltsten Zeit 
bs ins zehnte Jahrhundert. Erlangen 1 850. - 518-521, 527-530, 533. 

Rousseau, J(ean) J(acques) : Du cntrnct social ; u, princiips du droit 
ipolitique. Amsterdm 1762. - 196, 198. 

- scours 1sur 1'.o:igine et Is fondemenites de �'naite ad [s hom
ms. Amsterdam 1 755. - 196, 208. 

(Saint-Simon, Claude-Henri de :) Lettres d'un habita,t de Geneve a ses 
:Ontporains (Paris 1803). - 1 99-201 .  

SaintSlmon (Claude-Henri de) : L'industrie, o u  discussions ipolitiques, mo
rals t iphHsphiqus, dans l'inter�t de tos �es hmmes livres â des 
t.v,ux utiles e' ind�pendants. T. 2. Pais 1817. - 201 . 

Saint-Simon et Augustin Thierry : De la �eorganisation de la sciete euro
ipeenne ou de' la necessite et des moyns de rassmbler les peuples de 

47* 



704 Indice bibliografic 

!'Europe en un seul corps politique, en conservant a chacun son ind
pendance nationa!e. Paris 1814. - 201 , 202. 

Schiffle, Albert Friedrich Eberhard : Bau und L eben des socialen Kor
pers. Tibingen 1 878. - 389, 390, 407, 408. 

- Kapitalismus und Socialims mit besonderer Ricksicht auf Geschift
und Vemogensfonen. Tibingen 1 870. - 389. 

- ( anonym) Die Quintssenz des Socialismus. Von einem Volkswirth. 
Gotha 1 875. - 389, 390. 

- Die Quintssenz des SocialismuS, 2. unver.nd. Aufl. (3. A�dr.) Gotha 
1 877. - 389, 390. 

Schiller, Friedrich von : Die Gotter Griechen!ands. - 58. 

Schneider, Jakob : Die alten Her- und Handelswege der Germanen. 
Rămer und Franken im deutschen Reiche. H. 2. Disse!dof 1 883. . 3. 
u. 4. Leipzig 1 884-1885. - · 487. 

Schulze, Ernst : Gothisches Glossar. Magdeburg 1847. - 402. 

8u6ep , H[wroLi Hoanoout] : Teop1rn �eHHOCTH H 1-mrHTaia :. Pnapno 
B CBHBH C IOB;HettnmMH ;OIOIHeHHHMH H paBlCHemrnMH.  l\HeB 1871.-386. 

C;a,Jun: B Baxoiyc.u u B CTOII1�e. CamnneTep6ypr 1871 .  - 438� 
440-445, 449. 

Cn:pe6ufnui, A,encanJp : HpecTLIHCHoe ;eio B �apcTBOBamrn nMrepaTopa 
Aie\caH�p a I I .  MaTepHaJil ;ia HCTopnn ocBo6om;eHHH HpecTbHW 
T .  1-4 Bona Ha PettH 1862-1868. - 451 . 

Spruner-Menke : Hand-Alas fir die Geschichte des Mittelalters und der 
n eueren Zei�. 3, Al. Gotha 1 880. - 555, 562. 

Strabo : Geographicae. - 469, 471 ,  ·483, 500. 

Strauss, David Friedrich : Ds L eben Jesu. Kritisch bearbeitet. - Bd. 1-2. 
Tibingen 1 835-1836. - 317. 

Suetonius : Opera. London 1 824. - 476. 

Tacit : nna1s. - 483, 489. 
- Germani!. - 344, 468, 471 ,  473, 48J, 485-487, 491-493, 496, 501-505, 

509, 510. 

Tooke, Thomas, and William Newmarch : A history of prices, and of 
the state of the ciculation durirg the nine years 1 848-1856. Vol. 1-2. 
Fomng the 5th and 6h vols. of the „History of prices from 1 792 to 
the prsent time". London 1 857. - 412. 

TpyaM RoMuccuu e>ico.auiue ytpeic8et1ou â..t nepecMompa cucmeMM no
âamei u c6opoo. T .  22. qaCTb 3. 0T;eI 1.  C.-IeTep6ypr 1873. - 448. 

qepnwweoc:ui, Huxo,au 'aepuMout: IHCbl!a 6eB a;peca. CoBpeMennnK. 
CamuneTepoypr 1 862. - 439. 



Indice bibliografic 705 

Velleius Paterculus : Historia Romana. - 476-481 ,  483, 502. 

Wagner, Ado/ph : L ehrbuch der po!itischen Oekonomie. Allgmeine oder 
theoretische Volkswirthschaftslehre. 2. verb. u. verm. Ausg. Bd. 1 .  Th. 1 .  
Grundlegung. Leipzig u.  Heidelberg 1879. - 383-391, 393-398, 401, 
403, 405, 407415. 

Waitz, Georg : Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 1 .  Kiel 1844. - 506. 

Wermuth/Stieber : Die Communisten-Verschworungen des neunzehnten 
J ahrhunderts. Im amtl. Auftr. zur Benutzung der Polizei-Behorden der 
sămmtl. deutschen Bundes�taaten„. dargest. Th. 2. Berlin 1854. - 65. 

Wiberg, Carl Fredrik : Bidrag till kănnedomen om Grekers och Romares 
forbindelse med Norden och om de nordiska handelsvăgarne. Gefle 
1861. - 489, 492. 

- Der Einluss der klassichen Volker auf den Norden durch den Han
delsverkehr. Aus d. Schw€d. v. J. M estorf. Hamburg 1867. - 489. 

Wilke, Christian Gottlob ; Der Urevange:ist oder exegetisch kritische 
Untersuchung liber das Verwandtschaftsverhăltniss der drei ersten Evan
gelien. Drsden und Leipzig 1838. - 317. 

Wolff, Wilhelm : Die schlesische Milliarde. Abdr. aus der ,,Neuen Rhei
nischen Zeitungu Mărz bis April 1849. Mit Einleitung von Friedrich 
Engels. Hottingen-Ziirich 1886. - 69-70. 

Worsaae, J(ens) J(akob) A(smussen) : Die Vorgeschichte des Nordens nach 
g�eichzeitigen Denkmălem. Ins Deutsche ubertr. v. J. Mestorf. Hamburg 
1 878. - 491 .  

Zeuss, Kaspar : Die Deutschen und die Nachbarstămme. Milnchen 1837. 
- 502-505, 510. 

Ziemann, Adolf : Mittelhochdeutschs Worterbuch zum Handgebrauch. 
Quedlinburg und Leipzig 1838. - 403, 404. 

II. Periodice 

L'Atelier, Paris. - 28. 

Bulletin de la Federation Jurassienne de /'Association lnternationale des 
T ravailleurs. Sonvilier. 1 04. 

Christian Reader. - 1 55. 

The Commonwealth. London. - 1 55-156. 

Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethno
Jogie und Urgeschichte. Milnchen. November 1877. - 463. 

The Daily News. Lo,don. - 149, 260, 297, 367. 

- din 26 iunie 1871. - 1 56. 



706 1dice ibligrfic 

- din 13 iunie 1878. - 151,  152. 

- din 31 marti e 1 881.  - 260-261. 

Demokratisches Wochenblatt. LeiLig. - 8. 
Deutsche-Brilsseler-Zeitung. - 65, 108, 246, 363. 

Deutsch-Pranzosische Jahrbiicher. Hrsg. von Arnold Ruge und Karl Marx. 
fg. 1 und 2. Paris 144. - 107, l46. 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. 4. 
Freiheit. London. - 1 68, 260, 372. 

- din 19 martie 1881 .  - 260. 

Hansard's Parliamentary Debates : Vol. 262. London 1881. - 216. 

Jahrbuch filr Sozialwissenschaft und Socialolitik : 1. Jg. I. Hăte. Ziirich
Obet.ass 1 879. - 1 62-1 63, 172-177. 

Jounal des Economistes. T. 12. Paris 185. - 236. 
La Justice. Paris. - 358. 

Kolnische Zeitung. - 106. 

- din 5 februarie 1876. 3, 52, 54, 56. 

- din 8 februarie 1 876, 54. 

Kolokol. Geneve. - 314. 

Koniglich Preussischer Staats-Anzeiger. Beln. - 149, �51. 

Kreuz-Zeitung - vezi Neue Preussische Zeitung. 

T he Labour Standard. London. - 281, 88. 
Die Latene. Briissel. - 1 65. 

- din 18 mai 1879. - 171.  

La Marseillaise. Paris. - 358. 

National-Zeitung. Berlin. - 149. 

Narodnaia Volia. Smederevo. - 139. 

Die Neue Gesellschaft. Hrsg. v. F. Wide. Ziich. - 1 78. 

Neue Preussische Zeitung. Berlin. - 108. 

Neue Rheinische Zeitung. Ogan der Dmokrat:ie K6ln. - 66, 68, 94, 1 oa. 
109, 249, 363. 



dli llb.graflc 707 

- lin 20 august 1 848. - 38. 
- din 12 octombrie 1848. - 8. 
- din 17 dcembrie .1848. - 70. 
- din 29 dcembrie 1 848. - 70. 
- din 20 ianuarie 1849. - 70-72 
- din 16 martie 1849. - 72. 
- dm 17 martie 1849. - 72-74. 

- din 22 martie 1849. - 74-76. 

- din 25 martie 1849. - 76-77. 
- din 27 martie 1849. - 7-79. 
- din 29 martie 1849. - 7982. 
- din 5 aprilie 1 849. - 82. 

- din 12 aprilie 1849. - 8-85. 
- din 13 aprilie 1849. - 85. 
- din 1 4  aprilie 1849. - 8-a7. 

- din 25 aprilie 1849. - 74, 8689. 
- din 19 mai 1 849. - 91, 109. 

Neue Rheinische Zeitung. Politisch-5konomische Revue. . 1-6 London. 
Hmburg şi New York 1850. - 10. Q49. 

The New Moral World ; and Gazette ol the Rational Society. - 246. 

New-York Daily Tribune. - 1 09, 63. 
New Yorker Volkszeitung. - 27. 

The Nineteenth Century. A moRhly review. London, July 1878. - 1 53-159. 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung. BelR. - 335337. 

- din 20 martie 1875. - 25. 
- din 20 iunie 1878. - 1 51.  
- din 29 august 11882. - 6. 
- din octombrie 1882. - 35. 
- din 21 octmbrie 182. - 36. 
The Northen Star, and National Trades· Jounal. London. - 246. 
Nuova Antologia di scienze, Jettere ed arti. Rma. - 373. 

Otecestvennîe Zapiski. - 1 1 7. 

La Plebe. Lodi şi MHano. - 3. 1 03. 
- din 21 danuarie 1 877. - 104. 
- din 26 februarie 1877. - 1 04. 



78 Indice bibliografic 

preussischer Staats-Anzeiger. Berlin. - 7 1 .  

O Protesto. Lissabon. - 136. 

La Revue socialiste. Paris. - 246. 

Rheinische Zeitung iir Politik, Handel und Gewerbe. Koln. - 106, 309, 
312, 363. 

-Le Siecle. Paris, din 1 4  octombrie 1 865. - 154. 

Der Social-Demokrat. Berlin. - 237. 

Der Sozialdemokrat. Ziirich. - 336, 337, 362, 368, 375. 

- din 19 aprilie 1 883. - 367. 

Stenographischer Bericht lber die Verhandlungen der deutschen consti
tuirenden Nationalversammlung zu Frankfurt a.M. Bd. 9. Frankfurt a.M. 
1 849. - 93-95. 

Das Volk. London. - 1 1 0. 

Der Volksstaat. Leipzig. - 4, 249. 

Der Volksstaat din 7 martie 1 875. - 3-9, 13-34. 

Der Vorbote. Genf. - 149. 

Vorwărts. Leipzig. - 170, 249. 

Vorwărts I Pariser Deutsche Zeitschrift. - 363. 

T 11e W hitehall Review. London. - 326. 

Zeitschrift flr die gesammte Staatswissenschaft. Bd. 34. Tibingen 1 878. 
- 398, 404, 405. 

Zeitschrift fiir Ethnologie. Bd. 10. Ber1in 1878. - 463. 

Die Zukunft. 1. Jg. 1 877/78. Berlin. - 178. 



709 

Tablou de greutăţi, măsuri şi monede 

Greutăţi 

1 livră ( l b )  sau pfund (pound) 

1 pud 

1 cvarter 

Măsuri de lungime 

stadium (măsură de lungime elenă ) 
1 milă (măsură de lungime romană ) 

1 milă engleză (British mile) - 5 280 p1c10are 
1 milă gemană (mila germană in vigoare pină în 1872) 
1 verstă (măsură rusească pentru distante) 

Măsuri de suprafaţă 

deseatină (veche măsură rusească de suprafaţă) 

1 hufă (veche măsură germană de suprafaţă) 

1 morgen prusian 

1 cvadratfuss 

1 milă pătrată germană 

1 ohm 

1 oxhoft 

1 cvart 

1 scheffel 

Măsuri de volum 

1 cetvert (veche măsură rusească) 

1 cvarter � 8 galom 

453,592 g 
1 6.38 kg 
12,700 kg 

circa 192 m 

circa 1 472,5 m 
1 609,329 m 

7 420,440 m 

1066,78 m 

1 ,92 ha 

20-40 morgeni 

25,532 a 

929 m2 
5,063 km2 

circa 150 1 
circa 200-240 1 

1 . 1 5  1 
circa 54,9 1 

209,91 I 

290,790 I 



110 Tablou de greutitt, mAsur. şl monede 

1 doi.ar (dollar) 
1 franc (fr.) 

Monede 

1 guinee (monedă de aur englLă) 

1 liră sterlină (pound sterling, E )  
1 şling ( shilling, sh.) 
1 pe.y (pnny, pence, d) 
1 rublă 

1 taler (veche monedă de argint gem..) 
1 groş (monedă de Ja firşitul euli mdiu) 

1 00 cenţi 
1 00 centime 

21 şilingi 

20 şilingi 

12 ipence 
4 farthing 

1 00 Cjpeici 
3 mărci 

circa = 12 pfenigi 
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Cupins 

Prefaţă . V-XXVII 
FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către A. Bebel 
KARL MARX. Critica Programului de la Gotha . 
Scrisoare către W. Bracke 
Note marginale la programul partidului muncito-

resc german 
I. 

II. 

III. 

IV. 

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către Consiliul Ge
neral al Asociaţiei Inernaţionale a Muncito
rilor cu sediul la New York . 

FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mitingul 
consacrat aniversării răcoalei din Polonia 
din 1 863 . 

FRIEDRICH ENGELS. Rachiul prusian în Reichs
igul german 

_L _ '  .-' · 
n . .  

FRIEDRICH ENGELS. Wilhelm Wolff 
I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

3-1 0  
1 1-34 ' 
1 3-14 

1 5-34 
1 5  
25 
27 
28 

35-37 

38-39 

41-58 
43 
53 

59-97 

61 
65 
68 
72 
74 
77 
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VII. 
Vili. 

IX. 
X. 

XI. 
FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către E. Bignami 

în legătură cu alegerile din Germania din 1 877 
FRIEDRICH ENGELS. Din Italia 
FRIEDRICH ENGELS. Karl Marx 
KARL MARX. Scrisoare către redacţia revistei 

„Otecestvennîie Zapiski " 
FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea muncitorească în 

Germania, Franţa, Statele Unite şi Rusia . 
FRIEDRICH ENGELS. Muncitorii din Europa în 

anul 1 877 
I. 

II. 
m. 
IV. 
V. 

KARL MARX. Domnul Bucher 
KARL MARX. Răspuns la „declaraţia" lui Bucher 
'KARL MARX. Istoria Asociaţiei Internaţionale a 

Muncitorilor scrisă de d-l George Howell • 
FRIEDRICH ENGELS. Legea excepţională împo-

triva socialiştilor în Germania. - Situaţia din 

82 
85 
89 
93 
95 

98-100 
101-105 
106-1 16 

1 17-122 

123-125 

127-148 
1 29 
132 
1 35 
139 
1 44 

149-1 50 
151-152 

1 53-1 59 

Rusia • 160-1 61 
KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare 

circulară către Bebel, Liebknecht, Bracke · şi alţii • 162-180. 
I. Tratativele cu K. Hirsch 162 

II. Prezumtiva orientare a ziarului 168 
111. Manifestl treimii dm Zilrich 1 72 

FRIEDRICH ENGELS. Socialismul d-lui Bismarck 181-189 
I. Tariful vamal . 1 8 1  

II. Căile ferate ale statului . 1 86 
FRIEDRICH ENGELS. Dezvoltarea socialismului de 

1a utopie la ştiinţă 191-235 
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I. 

II. 

III. 

KARL MARX. Despre „Mizeria filozofiei " 
KARL MARX. Chestionar pentru muncitori 

. I. . 
II . .  

m; . 
IV . .  

KARL MARX. Introducere la ediţia franceză a bro
şurii lui F. Engels „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie la ştiinţă" 

KARL MARX. Introducere la programul partidului 
muncitoresc francez 

KARL MAR: ş� FRIEDRICH ENOELS. Către parti
cipanţii la mitingul din Geneva convocat în 
amintirea celei de-a 50-a aniversări a Revo-. . . ' . . 
luţiei din Polonia . din 1 830 

KARL MARX. Scrisoare către V. I. Zasulici . 
KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către pre

şedintele mitingului slavilor convocat la 
21 martie 1 88 1  la Londra în cinstea aniversării 
Comunei din Paris 

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare 
către redactorul ziarului „Da ily News" 

FRIEDRICH ENGELS. Salariu echitabil pentru o zi 
de muncă echitabilă 

FRIEDRICH ENGELS. Sistemul muncii salariate 
.FRIEDRICH ENGELS. Trade-unionurile 

I. . 
II . .  

FRIEDRICH ENGELS. Tratatul comercial cu Franţa. 
FRIEDRICH ENGELS. Două · consilii municipale 

model . 
FRIEDRICH ENGELS .. Produsele alimentare ameri-· 
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1 95-207 
208-215  
216-2�5 
236-237 
238-245 

238 
240 
241 
244 

246-250 

251-252 

253-255 
256-257 

258-259 

260-261 

262-265 
266-268 
269-275 

269 
272 

276-280 

281-284 

cane şi problema agrară . . ' 285-287 
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FRIEDRICH ENGELS. Teoria salariului în interpre
tarea Ligii împotriva legilor cerealelor 

FRIEDRICH ENGELS. Un partid al muncitorilor 
FRIEDRICH ENGELS. Bismarck şi partidul munci

toresc german . 
FRIEDRICH ENGELS. Bumbac şi fier 
FRIEDRICH ENGELS. Clase sociale necesare şi 

clase sociale de prisos . 
FRIEDRICH ENGELS. Jenny Marx, născută von 

Westphalen . 
FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mor

mîntul lui Jenny Marx . 
KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la 

a doua ediţie rusă a „Manifestului Partidului 
Comunist" . 

FRIEDRICH ENGELS. Bruno Bauer şi creştinismul 
primitiv . 

FRIEDRICH ENGELS. Despre concentrarea capita
lului în Statele Unite 

FRIEDRICH ENGELS. Vicarul din Bray . 
FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la prima ediţie g!r

mană a „Dezvoltării socialismului de la utopie 
la ştiinţă" 

FRIEDRICH ENGELS. Despre minciunile pe care le 
toarnă Pindter . - · 

FRIEDRICH ENGELS. Marca 

28-292 
293-29& 

297-30) 
301-304 

305-3oa 

309-3 1 .  

3 12-313 

314-31 5  

316-325 

326-323 
329-33. 

332-334 

335-337 
339-357 

FRIEDRICH ENGELS. Jenny Longuet, născută Marx 358-35� 
FRIEDRICH ENGELS. Ciorna discursului rostit la 

mormîntul lui Karl Marx 360-361 
FRIEDRICH ENGELS. Funeraliile lui Karl Marx . 362-36. 
FRIEDRICH ENGELS. La moartea lui Karl Marx , 367-375 

I. . 
II . . 

KARL AX şi FRIEDRICH ENGELS. Din scrierile 
postume . 

367 
370. 

377-567 
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FRIEDRICH ENGELS. Observaţii la pagina 29 din 
„Istoria Comunei" . (Armistiţiul d-lui Thiers din 
30 octombrie 1 870) 

L MARX. Însemnări pe marginea „Manualului 
de economie politică" al lui Adolph Wagner 

KRL MARX. Ciornele răspunsului la scrisoarea 
lui V. I. Zasulici 

Prima cionă 

A doua conă 

A tria ciornă 

KARL- MRX. Note cu privire la reforma din 1 861 
şi la dezvoltarea Rusiei după reformă 

I. Desfăşurarea [pregătirii refomei] 

II. [Cele trei perioade ale activităţii comisilor de redac

tare] 

III . Zemstva 

IV. Rsia . 
FRIEDRICH ENGELS. Contribuţii la studiul istoriei 

vechilor germani 
Cezar şi Tacit 

.mele bătălii cu romanii 

Progresele făUte pină la migraţiunea popoarelo1 

Notă : Triburile germaniice 

FRIEDRICH ENGELS. Perioada francă 
Transformarea radicală a relaţiilor agrare in timpul Mero

vingienilor şi al Carolingienilor 

OrganiJarea administrativă a ţinutuli (Gau) şi organizarea 

armatei 

Dialctul francon 

Adnotări 

Oa te din viata şi activitatea lui Karl Max şi Fridri:h Engels 

fodice de nume 

fndice de numiri geografice . 
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Ilustraţii 

Pagină din scrisoara lui Marx către Bracke cu ,,Notele mar

ginale la programul partidului muncitoresc german" 

Prima pagină a scrisorii lui Marx către redacţia revistei 

„Otecestvenniie Zapiski • 

Prima pagină a scrisorii circul•are 

Coperta primei ediţii franceze a lucrării lui Friedrich Engels 

„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" 

Ultima pagină a introducerii lui Karl Marx la ediţia franceză 

a boşurii lui Friedrich Engels „Dzvoltarea socialismului 

1 4-1 5 

1 1 9· 
1 6: 

1 93 

de la utopie la ştiinţă" 247 
Poezia „VicaruJ din Bray" in traducerea lui Friedrich Engels 

din articolul său publioat în ziarul „Der Sozialdemokrat" 33--33 1 
Schema aşezărilor germanilor potrivit lucrării lui Friedrich 

Engels „Triburile germane" 

Hartă : Schema dialectelor germane potrivit lucrării 

Friedrich Engels „Dialectul francon" 
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